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کتابخانه  – کوچ

 مجازی رمانسرا
[Document subtitle] 

کوچنام کتاب :   
مهسا زهیرینویسنده :   

, اجتماعی موضوع : عاشقانه   
 ناشر : رمانسرا

904تعداد صفحات :   
:  خالصه ی کتاب  

که تصور  هداستان در مورد یه پسر معمولی 
کنه حقش از زندگی بیشتر از چیزیه که می

نصیبش شده، در سایه زندگی کرده و یه قدم 
این داستان راهی رو مطرح … هتراز بقیه عقب

هاش کنه که راوی برای جبران نداشتهمی
ی زندگی سراغش میره و البته که شیوه

اش هیچوقت انسان و اشتباهات گذشته
یی که نباید شن و ممکنه جاناپدید نمی

 گریبانگیر بشن.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 

 

 

 ی با همراهان رمانسرا" سخن"

 با سالم 

چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، اقدام به 
انتشار رمان های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل  لطمه ی 

 جبران ناپذیری به سایت وارد می کنند.

ت و کاربران تنها به فکر کانال های فوق بدون قائل بودن احترام برای سای
منافع خویش بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و 
مرجع رمان های کانال های مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان  عزیز 

 متضرر خواهید بود.

یقینًا  شما به دنبال رمان خوب  و ایضًا دسترسی راحت و آسان به رمان 
 میسر نمی شود مگر از طریق سایت .هستید و این امر 

برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس با دانلود 
 مستقیم رمان از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید . 

http://romansara.org 

 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.
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 فصل اول

1 
ی که جلوش زانو زده بودم، برداشتم و توی ی کرم پودر رو هم از کارتنآخرین بسته

د. دقیقًا کربود و سخنرانی می ی پشتم گذاشتم. هنوز باالی پیشخون ایستادههاهقفس
بار فرشاد سرش رو از ضلع خودم رو به نشنیدن زده بودم. اینباالی سرم. من هم 

 متی؟الی پیشخونی که به شکل ِال بود، کج کرد و پرسید: چی شد؟ ُمردی به سدیگه
 مدیواره پنهان بودم و فاطمه خنده ختانه پشتشبد فرم منتظرشون گذاشته بودم. خوب

برد. صدای نازک فاطمه دوباره به گوشم خورد: دید. وگرنه دیگه ازم حساب نمیمیرو ن
 بیا باال، یه نفسی بگیر!

 فرشاد: آمبوالنس خبر کنم داداش؟
 شنیدی؟اصالً  ؛کنمفاطمه: دو ساعته دارم صحبت می

 فرشاد: فاطمه خانوم خودش از خداشه برگرده خونه...
 فرشاد کارتن رو با دست به عقب هل دادم که جا برای باال کشیدن هیکلم باز بشه.

 ادبی نباشه.بی«... چه شکری خوردم»گفت ادامه داد: دیروز خودش می
 کنم.فاطمه: خواهش می

از  ه جا میندازه، لنگشد: این وسط کمثل اینکه فرشاد قصد الل شدن نداشت. اضافه کر
 زنه بیرون. انگار...اون سر می

 بلند گفتم: فرشاد!
رد و با گیر ک امهی فلزی پیشخون به شونراست کردم که موقع بلند شدن لبه و قدم رو

صبانیت به فاطمه . روی جای ضرب رو مالیدم و با عدنصدا لرزید. هر دو زیر خنده ز
جمع کرد و شالش رو جلوتر کشید. با اینکه فرشاد از بچگی با  اش رونگاه کردم. خنده

اومد ولی هنوز هم فرشاد بود! با اخم گفتم: حساب نمی من رفیق بود و دیگه غریبه به
 شنیدم خواهر من!

 هات مطمئن شدیم.فرشاد: الحمد الله از گوش
 گی؟فاطمه: خب، چی می

 گم؟چی رو چی می -
 دادم این دفعه دیگه راضیت کنم برگردی. رم. قولمن دست خالی نمی -
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 هو مهم شدم؟کحاال چرا ی -
جوری با دلخوری نگاه کرد که حرف تو دهنم ماسید. با لحن ناراحتی گفت: عادل جان! 

 از کی تا حاال واسه آبجیت مهم نبودی؟
نفسم رو فوت کردم و روم رو برگردوندم. فرشاد حواسش این طرف بود. گفتم: برو ببین 

 چیپس پیاز نیاورده.سید 
دهنش رو یه وری کج کرد و از مغازه بیرون زد. به طرف فاطمه نگاه کردم و گفتم: دیدم 

 چقدر طرف من رو گرفتی!
 من زیاد از سمیرا خوشم نمیاد. -
 مگه قرار بود تو خوشت بیاد؟ -

 هولی اینکه زن تو بش ؛لمه، باشه... دختر خوبیه، باشهاش گرفت و گفت: دخترخاخنده
 یه چیز جداست!

 !ن اون یکی داداشت بشه عیبی ندارهپوزخند زدم و گفتم: ولی اگه ز 
سط کشیده بودیم. سه این سه ماه رو و یههای هم زل زدیم. باز بحث کهنبه چشم

بار همون من رو از خونه دور کرده بود. هر ی نامزدی برادرم بود وماهی که دوره
ن دادم و گفتم: من سه ماهه تو این مغازه ی همیشگی، بدون نتیجه. سر تکوهاحرف
 خوابم، چرا امروز یادت افتاده که قفل کنی رو من؟می
دیگه عروسی برادرته. دلت میاد  یهسه ماهه داری همه رو دق میدی. ناسالمتی هفت -

 دی؟ علی که اصالً خبر نداشت بیچاره.نباشی؟ جواب بقیه رو چی می
 ی!*د*ی*که رآره فقط جناب عالی خبر داشتی  -

باز صورتش دلخور شد و گفت: به جون یه دونه دخترم، به مامان التماس کردم که 
 کرد.میحرف سمیرا رو واسه علی وسط نکشه. علی اصرار 

یاد سمیرا افتادم. حق داشت اصرار کنه. اگر موقعیت زندگی من هم رو به راه بود 
کردم ولی حاال دیر شده بود. به میم از دستم در بره. خودم زودتر یه کاری ذاشتمین

م روی پیشخون نگاه کردم. این اواخر همه کاری کرده بودم که پول دستم رو هادست
بگیره. از مسافرکشی تا خرید و فروش جنس عمده... ولی کاسبی کساد بود. نه کار 

درست و حسابی، نه خونه، نه... با صدای فاطمه سرم رو بلند کردم: سمیرا شاید به درد 
 ست.هاعلی بخوره اما تو لیاقتت بیشتر از این حرف

خوای میخواست از تلخی باخت من کم کنه. ادامه داد: چقدر میپوزخند زدم. مثالً 
 مغازه رو بهانه کنی؟ همه تو خونه فهمیدن یه خبریه!



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 

 

 بذار بفهمن! -
 خوره.میدیوونه شدی؟ مامان همین جوریش هم حرص و جوش تو رو  -
 ست یا زنده؟پرسه مردهمیاصالً  آقاجون چی؟ -
 همه چی رو قاطی نکن. -
 برو خونه، االن مشتری میاد... -
این دفعه دیگه قرار نیست من رو بپیچونی! مامان شام مهمون داره، تو هم باید  -

 بیای.
 بینمون خم شدم و گفتم: بس کن فاطمه. یهروی شیش

 شی، نه؟ری آدم نمیناغافل از بازوم نیشگون گرفت و گفت: تا کتک نخو
م ذارمیش خندیدم و گفتم: نترسید، عروسی رو میام. نهادرد گرفت ولی از حالت چشم

 براتون حرف در بیارن!
خوای بگی عاشق سمیرا میش رو ریز کرد و بعد از چند ثانیه سکوت گفت: مثالً هاچشم
 بودی؟

 ایرادی داره؟ -
تو که یه دختر دست نخورده تو کل  برو برگرد گفت: آخهبیدستش رو به کمرش زد و 

 این محل نذاشتی!
زدیم. قبل از اینکه میرودربایستی حرف نبیوقت انقدر با گیجی نگاهش کردم. هیچ

خصوص که ده سالی ها رو نداشتیم. بهمجبور بشم از سمیرا براش بگم، روی این حرف
اید یه کاری شد که ازدواج کرده بود. وقتی علی حرف سمیرا رو وسط کشید بمی
کردم که جلوش رو بگیره و قضیه بزرگ نشه اما فاطمه من رو جدی نگرفت. می
 هاتو تمام عمرم من رو جدی نگرفته بود. با لبخند سر تکون دادم و گفتم: اون کسهیچ

 .دنتفریحی بو
 شخصیتی!خیلی بی -
 ؟وانتظار داشتی چی بگم خ -
و باید بری دنبال دختری که خودش تو رو تو واسه من با علی فرق داری... داداشی ت -

 ...ننکمیشی. دخترهایی که تو رو جذب بخواد. به خدا اینطوری خوشبخت می
 !ولی آدم نیستن ؛ث کرد و بعد ادامه داد: ببخشیدمک

گی. حاال میری شه تو راست میرو خاروندم و گفتم: با امهبا انگشت شست چون
 ات؟ فرشاد یه لنگه پا منتظره.خونه
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 زنم. اگه یکی...میبه فرشاد نگاهی کرد و گفت: من دارم جدی حرف  هاهاز پشت شیش
 با این کار و زندگیم؟ با این فوق دیپلمم؟ -
 سازه. توقع زیاد نداره...دختری که خودش بیاد طرفت، با همه چیزت می -

گفت: روم نشست و های روبهابروهام باال رفت و فاطمه دور شد. روی یکی از صندلی
 کمرم شکست، لج نکن دیگه!

 کنه.میخیلی جدی گفتم: همین مونده که وایسم ببینم کی من رو نشون 
بلند خندید و با دیدن اخم من، صداش رو پایین آورد. گفتم: دو روز دیگه هم بیان 

 خواستگاریم.
 دوباره خندید و اینبار بلند گفتم: آروم!

ات. امشب هم داداش مهندست رو ببر خونهد. ادامه دادم: بلند شو برو مون حرکتبی
 مهمونی!

 بلند شد و با ناراحتی گفت: چته؟
- ... 
 !شوهرم هم تا حاال سرم داد نزده -
 کنه سرت داد بزنه!میشوهرت غلط  -

پیشخون برداشت و روی شونه انداخت.  یههنوز ناراحت بود. کیفش رو از شیش
 بردار. پشیمون شده بودم. گفتم: یه چیزی واسه خودت

 الزم ندارم. -
 لوس نشو بردار. -

ی اطراف اشاره کردم. از انواع لوازم آرایش گرفته تا عروسک و شال و عطر هاو به جنس
تونه حرف من رو زمین بذاره. به برچسب قیمت رژهای میدونست نمیو همه چیز. 

ضاعم داغون واقعًا انقدر او ؛ها رو برداشتترینوی شیشه نگاه کرد و یکی از ارزونر
شده بود؟ از دلسوزی این و اون خسته شده بودم. رژ رو گرفتم و همون رنگ رو از 

ولی من پس نگرفتم. موقع بیرون رفتن هنوز  ؛بهش دادم. گفت الزم نداره هاینترگرون
 دلخور بود. صداش زدم. ایستاد. گفتم: شب میام. خوبه؟

 ت: مرسی داداش.لبخند بزرگی تحویلم داد. رژ رو تکون داد و گف
ذخیره  fa-zفاطمه رو با  یهساکت و تاریک پیچید. شمار یهصدای زنگ گوشی تو کوچ

چرخید. ریجکت کردم. دوباره زنگ خورد. جواب ها میکرده بودم. گوشیم دست خیلی
 دادم: دم درم بابا.
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 و کلید رو توی در انداختم. گفت: باشه. منتظریم.
وی خونه ایستاده بود. پگاه از پشتش دوید و به سمتم در رو باز کردم. روی بالکن جل

ای و هوا پریشون شده بود. دو هفتهاومد. تقریبًا شش سالش بود و موهای بلندش ت
شد که ندیده بودمش. مثل پر بلندش کردم و عروسکی که از مغازه براش آورده می

ببین عادل بودم رو بهش دادم. عروسک رو به خودش چسبوند و رو به فاطمه گفت: 
 چی داده!

 !باال رفتم. فاطمه گفت: دایی هاهلپش رو گاز گرفتم و از پل
و رو به من اضافه کرد: چرا هر دفعه یه چیزی براش میاری؟ رامبد کمه، تو هم اضافه 

 شدی؟
پگاه با اخم لگدی به سمت فاطمه انداخت که با حساب قد من آروم به بازوش خورد. 

 گفتم: به بچه چکار داری؟!
 کار داری؟یپگاه: راست میگه. به بچه چ
 «.مرسی دایی»فاطمه: تشکر کردی؟ بگو 

 پگاه: مرسی عادل!
 کنم.میروی زمین گذاشتمش و گفتم: خواهش 

اول پیچید که درش داخل  یهبه طرف ورودی خونه دوید و مستقیم به سمت طبق
دوم کنار همین  یهی طبقهاهشد که پوشیده از موکت بود. پلمیراهروی کوچیکی باز 
 نگاه کردم و گفتم: چه خبره؟ هاراهرو بود. به کفش

 رامبد. یهفقط خودمونیم و خانواد -
شدم، برقشون خاموش میزدم. وقتی سر کوچه از جلوی درشون رد میباید حدس 

 بود. گفتم: اوه اوه. پس یه دعوا تو راهه.
 گیر نداده. ون به پدرشوهرمجد و گفت: نه دیگه. خیلی وقته آقاخندی

 آقاجون و گیر ندادن؟! جوک میگی؟ -
دوم کج کردم. همزمان  یهی طبقهاهبا هم به سمت ورودی رفتیم و من به طرف پل

 گفتم: میرم دوش بگیرم.
 کارت دارم. ،زود بیا -

 کار؟!یمشکوک نگاهش کردم و گفتم: چ
باره مخ ی امروزش مربوط میشه و قراره دوهادونستم به حرفمیحرفی نزد ولی 

بخوره. ظاهرًا نتونسته بودم بهش بفهمونم پاش رو از زندگی شخصی من بیرون بکشه. 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

7 

 

شد که اینجا میی من رو تمیز و مرتب کرده بود. سه ماه هامامان طبق معمول اتاق
 یهزدم. همیشه که از خونمیخوابیدم اما گاهی برای بردن وسیله یا حموم سر مین

شد استفاده کرد. تو خونه اومدن دیگه اعصابم رو به هم میو حموم باشگاه ن هارفیق
خواست. میریخت. اتاق کناری مال علی بود و حاال که نامزد داشت حتمًا مزاحم نمی

هرچند که دیگه خودم هم خسته شده بودم. مشکل از خودم بود. آقاجون هم حق 
ازه. دیگه جزئی از سال، بهم تیکه بند 23داشت با این وضعیت کار و زندگیم بعد از 

یز بود و همه چ ترفقط یه سال از من بزرگ ؛شده بود که سرکوفت علی رو بخورم زندگیم
دوم  یهقسطی داشتم. هنوز طبق 302ای و یه ی اجارههداشت. من فقط یه مغاز

داد؟ مگه مغز میکردم. چرا سمیرا باید من رو به علی ترجیح میپدری زندگی  یهخون
 ؟!خر خورده بود

ای گرفتم و بیرون زدم. ده دقیقه هم به سشوار سرسری و لباس یه دوش پنج دقیقه
ن موهام دست کشیدم. بلند شده پایین رفتن نداشتم. بی یهپوشیدن گذشت. حوصل

ی هاهرو دو تا یکی پریدم و روی پل هاهزدم. پلمیباید یه سر به آرایشگاه خلیل  ؛بود
جوری رفتار چه دیدم.میباید بعد از سه ماه سمیرا رو آخر سرعتم رو کمتر کردم. االن 

خیالی و نادیده گرفتن دخترها استاد بودم اما سمیرا با بقیه فرق کردم؟ من توی بیمی
اومد. چرا مثل میداشت. نداشت؟ جلوی در باز مکث کردم. از داخل صدای حرف زدن 

 ترسوها اینجا ایستاده بودم؟!
ه سمت آشپزخونه رفتم که از پذیرایی دید نداشت. مامان وارد خونه شدم و یه راست ب

ی تند برداشت. این سه ماه هر هااومد. با دیدن من ذوق کرد و قدممیداشت بیرون 
تو  امهشد. به خصوص که مغازمیجلوم ظاهر  !چرخیدم به طور کامالً تصادفیمیطرف 

 دونست.میحتی زمانبندی باشگاه من رو هم خیابون خودمون بود. مامان 
دونستم همه متوجه میسالم کردم و خم شدم که ماچم کنه تا خیالش راحت بشه. 

ی من برای خونه نیومدنه ولی مامان به روم هاهکه کار زیاد و مغازه فقط بهان دنش
 هالک شد انقدر تو اون مغازه موند. امهنیاورد و گفت: بچ

نداشته باشه. لبخند زدم. روی  شک هاهانگار به نفع همه بود که کسی به این بهان
 کار که همیشه هست. ،ام دست کشید و ادامه داد: بسه مادرهشون
 چشم. -
 شب که مغازه باز نیست! کم از خودت کار بکش. -
 ارزه بیام.میبندم دیروقت میشه، نمیچشم. تا  -
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 !حاال خوبه سر خیابونی -
یرایی کشید و گفت: بیا بریم تا صدای بلند آقاجون اومد و مامان بازوم رو به طرف پذ

 آقاجونت کسی رو فراری نداده.
دن. ای پذیرایی نشسته بوهای قهوههپوزخند زدم و همراهش رفتم. همه روی کاناپ

بار دعوا راه انداخت که شکل سنتی خونه رو به هم نزنیم موقع خریدنشون آقاجون دو
دقیقًا به من زل زده بود. نشست. االن هم میولی حاال بیشتر از همه خودش روشون 

یعنی شب به مامان  ؛گرفتم یعنی اون برنده شده بودمیاگر حالت غمگین به خودم 
د دادم. لبخنمیای ؛ اما من نباید همچین اجازه«نیستاین پسر درست بشو »گفت می

بزرگی زدم و با همه سالم و احوالپرسی کردم. آقا فرامرز مثل همیشه محکم با هر دو 
داد. پگاه داشت از میستم رو فشرد. عادت خوبی نبود ولی به طرف دلگرمی دستش د

تونست برام سر تکون بده. سمیرا کنار علی نشسته  ؛ فقطرفتمیسر و کول رامبد باال 
بود ولی من فقط به علی سالم کردم و دست دادم. بعد هم بین فاطمه و رامبد 

 نشستم.
قاجون به روی مبارک نیاورد که من وارد خونه دوباره به روال قبل برگشت. آ هاگفتگو

شدم. در عوض با علی مشغول صحبت شد. برای من هم اهمیتی نداشت. وسط 
 حرفش رو به رامبد گفتم: چه خبر از آموزشگاه؟

آقاجون که صحبتش قطع شده بود، روش رو برگردوند. رامبد جواب داد: هیچی، واسه 
 ضافه کنم.جدید ا یهتا رشتخوام چندمیتابستون 

 مگه بازسازی تموم شد؟ -
 خیلی وقته. -

پگاه دو زانو روی پاهای رامبد بلند شد و عروسک رو تو صورتش تکون داد. با خنده 
 ش رو ببین بابا.هاگفت: چشم

 رامبد صورتش رو عقب کشید و سرسری گفت: آره بابایی. خیلی قشنگه.
ون موقع که شما درگیر کاسبی پگاه دوباره نشست و رامبد رو به من ادامه داد: هم

 بودی! تموم شد.
ای بزنه. خندیدم و سر تکون دادم. همه ساکت ط مونده بود که رامبد هم یه طعنهفق

 دن. نگاهم رو بین جمع چرخوندم. منتظر بودنکرمیو این طرف رو نگاه  دنشده بو
 .دنبیشتر شد. دوباره همه مشغول گفتگوی خودشون ش مهتوضیح بدم؟! خند

 اطمه از کنارم گفت: خوبی؟ف
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 با تعجب گفتم: قراره بد باشم؟
 !خندیمیآخه امشب زیاد  -

ه کاری کنم یستی رامبد کش رفتم و گفتم: من هر گرفت. یه خیار از پیش د مهباز خند
 حرفی پشتش هست؟!

 خونه.میآخه گفتم شاید خودت زودتر خبردار شدی که کبکت خروس  -
 !ه داشتم و گفتم: از چی خبردار بشم؟خیار رو نرسیده به دهنم نگ

 چاقو رو از ظرف خودش برداشت و گفت: بده واسه داداشم پوست بکنم.
 ی امروز ظهری؟هاخیار رو بهش دادم و گفتم: تو هنوز گیر حرف
 مشغول پوست کندن شد و گفت: خب دیگه.

 رامبد به سمت فاطمه خم شد و به حرف اومد: خیار من بودها خانوم!
 بخندی زد و جواب داد: نصفش رو میدم به تو.فاطمه ل

پگاه گوشی رامبد رو روی پاهاش انداخت. عروسکش رو دوباره از عسلی برداشت و به 
سمت من اومد. بلندش کردم که روی پاهام بشینه. صدای جمع مثل ویز ویز پخش 

 هی مختلف از اتفاقات مختلف. گاهی صدای آقاجون بلندتر از بقیه بهاشد. حرفمی
رسید. هنوز به سمت سمیرا نگاه نکرده بودم. علی خبر نداشت ولی سمیرا که میگوش 
دونست. مستقیم نگفته بودم اما مطمئن بودم که بهش فهموندم. معلوم بود که می

سعی نکرد بهم توضیحی بده، فقط خودش رو به  ؛ حتیهیچ اهمیتی براش نداشته
 نفهمی زد.

ردنم آویزون شد. دست توی جیب جلوی پیراهنم کرد پگاه خودش رو باال کشید و به گ
 و گفت: گوشی بده عادل.

اهنم پیر یهکنار رفت یهشد؟ یقمیآخه گوشی به اون بزرگی تو جیب پیراهن اندامی جا 
 یهکرد. عقد کردمیرو جلو کشیدم و نگاه کوتاهی به سمیرا انداختم که به من نگاه 

. پگاه دست توی جیب دنتا حاال پخش کرده بوی عروسی رو هم هاداداشم بود. کارت
تونست گوشی رو بیرون بکشه. با غرغر باال پایین پرید میشلوار جین تنگم کرده بود و ن

 و گفت: گوشی بده.
شلوارم رو باز کنه و زار و زندگیمون رو...! محکم گرفتمش که  یهزلزله کم مونده بود دکم

یر سوال نبره. نیم خیز شدم و گوشی رو بیرون بیشتر از این ابهت ما رو جلوی سمیرا ز
خیار رو به طرفمون گرفت.  یهنمک زد یهکشیدم و به دستش دادم. فاطمه دو نصف

 د گفت: من چی؟برو من برداشتم، یکی رو پگاه. رامیکی 
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ش رو براش درشت کرد و یه خیار دیگه برداشت. حواسم رو به هافاطمه چشم
 یاهمسئل یهه سمت سمیرا نگاه نکنم. مامان داشت درباری بقیه دادم که دوبارهاحرف
گاهی مجبور بود صداش رو پایین بیاره تا مردها نشنوند. پگاه از زد که هراز میحرف 

روی پاهام پرید و با گوشی و عروسک به سمت حیاط رفت. صدای آقاجون دوباره 
 بلندتر بقیه شد: کار که بیفته دست زن جماعت همین هم عواقبشه.

م رو تیز کردم. صورت آقا فرامرز مثل هر باری که با آقاجون دهن به دهن هاگوش
صد در 00شاره کرد و گفت: حاال خوبه روش ا تلویزیون، عصبی شده بود. به دنشمی

 !دناون جماعت مر
 ینتیجهبییکی از مذاکرات  یهدربار ایهنگاه کردم. برنام تلویزیون یهبه صفح

بود. به رامبد نگاه کردم که « شتون*ا»و دوربین روی صورت  شدمیای پخش سته*ه
 یکی از ابروهاش رو برام باال انداخت و با لبخند رو به همه گفت: زن و مرد نداره که.

 آقا فرامرز: به پدر خانومت بگو!
 دوونه؟میبینید یه مملکت رو سر میآقاجون: مگه ن

 .برسن رامبد: تقصیر اون نیست پدرجان؛ باید به توافق
 ...آقاجون: خب برسن

 .دنبو ...آقا فرامز: منتظر فتوای آیت ا
خوندی تصور کردم. به نصیحت *و با چونه به آقاجون اشاره کرد. پدرم رو با لباس آ

 اومد. رامبد اعتراض کرد: بابا!میش هاکردن
آقاجون مثل تمام چیزهایی که باب میلش نبود، این حرف رو هم نشنیده گرفت و 

 رو خاموش کن. تلویزیونامیرعلی، بابا... اون گفت: 
از مامان پرسید:  تلویزیونفاطمه زودتر کنترل رو برداشت و همزمان با خاموش کردن 

 آخر کسی نفهمید دلیل واقعیش چی بود؟
ی آقاجون بود و وسط هازنه. حواسمون به حرفمیچی حرف  یهدونستم دربارمین

خاله زنکی مخصوص خودش جواب داد: خودشون بحث افتاده بودیم. مامان با لحن 
 که نمیگن ولی کیه که ندونه؟!

 با گیجی پرسیدم: چی شده مگه؟
م دست کشیدم و با صدای شوخ ایه. به پیراهن سرمدنباز همه به سمت من نگاه کر

 گفتم: باز ماست ریختم رو لباسم؟
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می به مامان نگاه کرد. شد. مادر رامبد با خنده زیرچش ترو جو مالیم دنچند نفر خندی
پرسیدم. مامان گفت: دعوای میاحتماالً بحث زیادی زنونه بوده و من نباید 

 گیم. تو نبودی، پریشب... مثل اینکه زنه... زنه...ی آقا صالح رو میهامستأجر
کرد که  ایهمن نبود. آقاجون تک سرف یهی مورد عالقهااوکی، اوکی، از اون بحث

گرفت و گفت: اینجوری درست نیست  اشهنادید ایهلی صدای زنونمامان ادامه نده و
 زن عمو... ما که تو دل مردم نیستیم. چرا تهمت بزنیم؟

. تعجب کردم که وارد بحث بار نوبت خواهر رامبد بود که همه به طرفش زل بزنیماین
ی فیلم صامت یه گوشه ساکت هاهبار دیده بودمش، مثل هنرپیششده. هر

! جا اینویزیبل بود. حاال تو همچین گفتگویی افتاده بود؟ال همهنشست. کمی
صدا زد. فکر برادر بودن آقاجون « زن عمو»دارترین نکته این بود که مامان من رو خنده

حال چه حقی داشت که به مامان همای هررز هم برای خودش جوکی بود. بهو آقا فرام
کنه باید نگران میه کار ناشایستی من توهین کنه؟ سمیرا جوابش رو داد: خانومی ک

 برمال شدنش هم باشه...
لبخند زدم و سمت فاطمه چرخیدم که ابروش رو خیلی تیز باال « کار ناشایست»از لفظ 

دونستم االنه که جوابش رو بده. زیاد طول میکرد. میانداخته بود و به سمیرا نگاه 
 «!ناشایستکار »بود نه « تهمت»نکشید که گفت: سمیرا جون حرف 

میگه رکسان  هاهو رو به خواهرشوهرش ادامه داد: البته مامان هما از قول همسای
 جون.

 جوری که فقط فاطمه بشنوه گفتم: یکی به میخ، یکی به تخته!
 دونم فاطی...میلبخند زد. دختره از رو نرفت و دوباره بحث رو کش داد: 

جون... خیانت فقط پیمان  مصلحتی آقاجون سریع تصحیح کرد: فاطمه یهبا سرف
ه به همراهشه. نمیش ترشکنی نیست. از دروغ و فریب گرفته تا کارهای خطرناک

 کسی نسبت داد.هر 
 رو به سمیرا اضافه کرد: اگر هم واقعیت باشه، به من و شما ربطی نداره!

 ی گفت: من و شمای نوعی البته.تر و با نگاهی به جمع با لحن مالیم
علی کرد که کنارش نشسته  یهود بهش برخورده نگاه پر از اخمی روونسمیرا که واضح ب

انداخت. اگر من به جای علی  اشهزمزمه کرد و دستش رو دور شون ایهبود. علی جمل
کرد ولی واسه امیرعلی عزیزش اشکالی نداشت. با میبودم، این حرکتم آقاجون رو برزخ 

ودم اومدم، نگاهم رو ازشون گرفتم و زد به خمیصدای فاطمه که آروم اسمم رو صدا 
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مستقیم روی پیش دستی رامبد انداختم. ظرفش رو عقب کشید و گفت: چی از جون 
 خوای؟میی من هاهمیو

چه خود رامبد، چه آقا فرامرز حرف دختره رو قطع  زدم. ایهبا خنده به پشتش ضرب
کاری هر  شد. هرکس اجازه داشتمی. گاهی به زندگیشون حسودیم دننکرده بو

دوست داره بکنه. همون لحظه صدای آقاجون اومد که به سمت صندلی من خم شده 
 خواست؟ گفت: امیرعادل! نظر تو چیه؟میبود. چی از جونم 

 ت بگو بابا!هاهگفتن... از تجربمیخیانت  یهگیج نگاهش کردم. ادامه داد: دربار
دونه ولی این کارها کار یه لحظه فکر کردم که ممکنه در مورد حس من به سمیرا ب

کرد با این نیش و میپاکی نداشتم. فکر  یهآقاجون بود و من هم گذشت یههمیش
ی منتظر گفتم: من هاهتونه سر به راهم کنه. لبخند زدم و رو به نگامی هاهکنای
 ی ایشون رو قبول ندارم.هاحرف
 قاجون دوباره گفت: توی بهترین راه بود تا جلوی ضایع شدن خودم رو بگیرم. آخیالبی

 !کالً هیچی رو قبول نداری
که دیگه ادامه نده. همیشه اونی که  دنمامان و فاطمه هم زمان آقاجون رو صدا کر

چند باری  ؛ حتیخوند، من بودممیزد و خطش رو نمیجلوی آقاجون دلش رو به دریا 
واده هم توی این ده سال خویش و قومی و بیست سال همسایگی جلوی همین خان

شد و گفتم: اگه منظورتون اینه که من همزمان  ترر شده بودم. لبخند من بزرگ.و.ر.ت
 چند تا دوست دختر داشتم...

صندلیم زد. آقا  یهای به پایرو جلوی صورتش گرفت و فاطمه ضربهرامبد دستش 
ر یه نف رو تموم کردم: به نظر من بهتره به مهکرد. جملمیفرامرز هم بر و بر به ما نگاه 

 دروغ بگی و با همه باشی، تا با یه نفر باشی و به همه دروغ بگی.
خب، من که مثل علی بّره نبودم که جلوی آقاجون سرم رو بلند نکنم. خودش هم 

کردم متنفر بود، نصف میکاری که من خورم. یه عمر از هر میدونست که من حرف نمی
م شهرتم هاکردم. یکی از دسته گلیماون کارها رو هم من به خاطر در آوردن حرصش 

توی محل به دختر بازی بود. پسر حاج آقا زند... دوباره صدای دختره سکوت جمع رو 
 شکست: دروغ حالت دوم واسه چیه؟

کرد؟! جواب میوسط چنگ و دندون نشون دادن من و آقاجون نرخ تعیین  !جدی؟
 دادم: مجبوری به همه بگی با اون یه نفر خوشبختی.
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آقاجون رسید و بلند گفت: پگاه االن اون  یهبد به داد صورت عصبانی و سرخ شدرام
 که تو دوست داری پخش میشه... بدو بیا. ایهبرنام

کرد. سرم رو چرخوندم. سمیرا بعد از دو ثانیه مکث روش میمامان هنوز غمگین نگاهم 
فسم رو بیرون رو روشن کرد و من هم ن تلویزیونرو به سمت علی برگردوند. فاطمه 
 ش ادامه داره.هاهدونستم پس لرزمیفرستادم. ظاهرًا تموم شده بود اما 

بیست دقیقه بعد فاطمه از داخل آشپزخونه صدام زد. بحث اقتصادی آموزشگاه رو با 
غول مش هاخواست نصیحتم کنه. جلوی کابینتمیرامبد نصفه ول کردم و رفتم. حتمًا 
 کرد. گفتم: چی شده؟میهم داشت بهش کمک ماست ریختن بود و اون دختره 

 ی مامان رو از باالی کابینت بده.هافاطمه: دیس
 من: اون پشت چارپایه بود که!

 ترسم روش برم.میفاطمه: من 
 ترسم.میخواهرشوهرش گفت: من ن

درسته که هیکل درشتی داشتم و قدم بلند بود ولی دیگه قرار نبود جای چارپایه ازم 
اشتم دمیرو یکی یکی بر هارفتم و در حالیکه دیس هابه سمت کابینت! نناستفاده ک

 گفتم: چرا امروز یه جوری شدی؟!
 گیری؟میرو از عادل  هارو به دختره گفت: رکسانا ظرف

رو روی کابینت گذاشتم و به فاطمه گفتم:  هادختره به طرف من اومد اما من دیس
 خوای؟میدیگه چیزی ن

 اری؟د ایهحاال چه عجل -
ی تو مغازه هانصیحت هاهخواست جلوی غریبمیخندیدم و با تعجب نگاهش کردم. 

خوام به یکی که میرو ول کرد و رو به خواهر رامبد گفت:  هاهرو تکرار کنه؟! کاس
 دوستش داره معرفیش کنم، این آقا داداش هی طفره میره.
مه داد: االن هم داره در با تاسف سر تکون دادم و به طرف در آشپزخونه رفتم که ادا

 بینی...میمیره... 
با خنده راه رفته رو برگشتم. انقدر با دخترهای رنگ و وارنگ گشته بودم که روم بشه 

خوام خودم میهر حرفی رو جلوی هر کی بزنم. این دختره که عددی نبود. گفتم: من 
به درد من وقت آمادگی داشتم. دختری که خودش بیاد دنبالم که انتخاب کنم، هر

 !خورهمین
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داد میبود و با دقت گوش  هاو رو به دختره که مشغول دستمال کشیدن روی ظرف
 کنم خانوم؟!میگفتم: اشتباه 

و کنی؟ تمیجوابی نداد. اصالً سرش رو بلند نکرد. فاطمه دوباره گفت: چرا زود قضاوت 
 که هنوز باهاش آشنا...

 یهی فامیل رو بفرسته خونهاهکه ترشید بسه فاطمه... این خواهر ما کمر بسته -
 بخت!

 ها. در عوض دختره دستمال رو کنار دیسدنلحنم شوخ بود ولی هیچ کدوم نخندی
، سریع از آشپزخونه بیرون رفت. به فاطمه زل زدم که «ببخشید!»انداخت و با گفتن 

 زد. عاقبت گفتم: این همون دختره بود. نه؟میحرفی ن
- ... 
 کلید کردی شب اینجا باشم؟ عمدًا امروز -
- ... 
خواستمش که تا میببین خواهر من... این دختره بیست ساله تو این محله، اگر من  -

 االن ترتیبش رو داده بودم!
 !عادل -
 نگیر. هاهدیگه واسه من از این لقم -

خواستم به طرف در برم که مچم رو گرفت و گفت: معلومه که رکسانا دختری نیست که 
 امثال تو رو بگیره!چشم 

 مچم رو ول کرد. این نگاهش رو اصالً دوست نداشتم. گفتم: ببین فاطمه...
 چرخید و گفت: برو بیرون، کار دارم. هابه سمت کابینت

آخرین چیزی که بعد از این اعصاب خردی الزم داشتم این بود که آقاجون رو توی 
 ه سرت کدوم آخوری بند بود؟داره و بپرسه: تو این سه ما امهمسیر ببینم که نگ

 !مرسی. من هم دلم براتون تنگ شده بود -
 رفته بودی دنبال یللی تللی؟ نمیگی مادر مریضم چشمش به دره؟ -
بار من رو چک  10سفر قندهار که نبودم... مغازه همین بغله، همه تون هم روزی  -

 !کردیدمی
 ننجون به جونت ک ش لرزید که حرفی بزنه اما ساکت موند. بعد گفت:هالب
 مسئولیتی.بی
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دیگه  هادوم رفتم. با این اتفاق یهربطش پوزخند زدم و به سمت طبقبیی هااز حرف
 تونستم.میخواستم کنارشون شام بخورم، نه مینه 
 

ی صنایع دستی رو بلند هازن بعد از کلی این پا و اون پا کردن و استخاره، یکی از کیف
 رم.بمیکرد و گفت: این رو 

 کیف رو از دستش گرفتم و گفتم: تو کدوم کاغذ بپیچم؟
 ه.ایهبه کاغذهای سمت چپم نگاه کرد و گفت: اون سرم
ثانیه. دیگه داشتم رکورد سرعت  11کاغذ رو بیرون کشیدم و کیف رو پیچیدم. کمتر از 

 زدم. زن با لبخند گل و گشادی پول رو داد. گفتم: قابلی نداره.می
 کنم.میخواهش  -

تم: کرد. گفمیپول رو برگردوندم. وقتی بیرون رفت فرشاد با نیش باز نگاهم  یهبقی
 چیه؟

 دقت کردی وقتی نیستی فروش کمتره؟! -
 خندیدم و گفتم: حاجیت جذابه دیگه... حرفی هست؟

 چی؟ اشهخندید و گفت: خب... بقی
 !جذابیت که بقیه نداره -
 بنال! -
 ی بخورم.*ه*دونم چه گمییج و خل شدم، نگفتم... هیچی دیگه گمی !آهان -
 چهار ماهه میگم تکلیف خودت رو روشن کن. چرا تو گوشت نمیره؟ -
 وسطه. امهتونستم کردم. االن پای خانوادمیکاری هر  -
 گیری؟یه چیزی بپرسم پاچه نمی -
 بستگی داره. -
 مطمئنی از وقتی علی حرف سمیرا رو... -
 سمیرا خانوم! -
 رفش رو وسط کشید، یهو ازش خوشت نیومد؟!همون... ح -
 خوای بفهمونی؟ پاشم بیام اون ور؟... پاشم؟میچی  -

 خندید و گفت: مطمئنی واسه تالفی سر آقاجانت دنبال اون دختر نیستی؟
 !چه ربطی داره؟ -
 علی موافقت کرد، رفت خواستگاری،... یهآخه با خواست -
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اومد. از اول میش با عقل جور در هاففرشاد همیشه من رو به فکر مینداخت. حر
ی من رو تحمل کرده بود و در عوض مشاور هادبیرستان با هم رفیق بودیم. خل بازی

خوبی برای من بود. شونه باال انداختم. نه، من سمیرا رو از بچگی دوست داشتم. 
 رفتم که مثل دخترهای دیگه برام تکراری نشه. همیشه به فکر آینده مونمیطرفش ن

بودم. وقتی علی جلو اومد فهمیدم که دیر کردم. معلوم بود که آقاجون علی رو به من 
. فرشاد دن... چند تا قیمت گرفتن و رفتنداد. دو تا زن دیگه وارد مغازه شمیترجیح 

 دوباره حرف رو پیش کشید: اگر واقعًا طرف رو دوست داری یه کاری کن!
 !زن عقدیشه چکار؟ عروسی داداشم رو به هم بزنم؟! -
- ... 
چرا فوق  !... تازه اگر من رو قبول کنهننکمیفامیل و خانواده لعنتم  یهبعد چی؟ هم -

کنه و همه چی داره، رد کنه و بچسبه میکار « داده گستر»لیسانس کامپیوتر رو که تو 
 به من؟

 همه چی که پول نیست. -
 گیم!می هاپولبیاین رو ما  -
مستقیم یه چیزی پروندی، گفتی... رفتی غیرمیت رو بهش باید رک و راست حرف -

 زنی! شتر سواری که دوال دوال نمیشه.میاس *طرف فکر کرده داری ل
- ... 
 هنوز هم دیر نشده. -

 !داداشم؟ یهپوزخند زدم و تاکید کردم: زن عقدیشه... برم سراغ دست خورد
نداری... اینجور عشق و  بلند خندید و سر تکون داد. بعد گفت: دیدی میگم دوستش

 کافی نیست، دو ماه دیگه یادت میره. هاعاشقی
جدی نیستم؟ دیگه حرفی نزد. روی  دنکرمیبا اخم نگاهش کردم. چرا همه فکر 

ویترین به بیرون خیره شدم. سه روز دیگه مراسم عروسی  یهصندلی لم دادم و از شیش
کرد. خیلی مینکرده بود، اذیتم ی آخرم فکر هم هابود و اینکه سمیرا حتی به حرف

وقت بود که تو نخش بودم. ممکن بود که فراموشش کنم؟ شاید بهتر بود دنبال 
ی درشت مشکی، همون هادختری بگردم که خیلی شبیه اون باشه. با همون چشم

 !کرد؟میکشیدمش... این اینجا چکار میبینی کوچیک که وقتی بچه بودیم محکم 
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شناختم، از کوچه میه دو تا دختر دیگه که هیچ کدوم رو ناخمم بیشتر شد. همرا
سمت خیابون. مسیر همیشگیش بود ولی با اتفاق اون شب توی آشپزخونه،  دنپیچی

 کردم! صدای فرشاد اومد: به چی زل زدی؟میاگر من جاش بودم که راهم رو عوض 
 خواست بندازه تو بغل من.میهیچی. همون دختره که خواهرم  -

 ت قرمز شده؟!هاندید و گفت: حاال چرا لپآروم خ
رو جمع کرد.  اشهجوری نگاهش کردم که فهمید تو مود شوخی و خزبازی نیستم. خند

زل  شها. سر رسید جلوی دستم رو باز کردم و به عکسدنشمینزدیک  ! داشتنای بابا
اله . سر رسید رو بستم. همون لحظه یکی شون گفت: اون شدنزدم. از جلوی در رد ش

 چه خوش رنگه!
 با تو. هام رو بستم و به فرشاد گفتم: اینهابا حرص چشم

. «تا کی الزم داری؟». گوشی بیسیم رو برداشتم و گفتم دنشمیوارد مغازه  داشتن
ولی خواهر رامبد داخل نیومده بود. انگار  دندخترها درست رو به روی من ایستاده بو

تم و گوشی گفسر فرشاد رو نشونشون دادم و ت یهنه انگار که گوشی دستمه! با اشار
 فرشاد گفت: بفرمایید؟«. کنممیام رو درسته... باشه، سعی»

 و یکی شون گفت: رکسانا کجا موندی؟ دخترها به سمتش رفتن
 کنم.میصدایی از بیرون جواب داد: دارم با موبایل صحبت 
خند فرشاد لب«. نیست آقا؟امر دیگه »خیالم راحت شد که نمیاد داخل و تو گوشی گفتم 

 کرد. رو به من گفت: سالم برسون!میرو باز  هازد و تای شالمی
ی کردم و گوشی رو سر جاش خداحافظبعد «. رسونهمیفرشاد هم سالم »با خنده گفتم 

 در حال امتحان کردن شال روی سرش گفت: بیا دیگه رکسان. هاگذاشتم. یکی از دختر
م کرد. دختره وارد مغازه شد و بدون نگاه کردن به من فرشاد آینه رو براش تنظی

مستقیم به سمت پیشخون فرشاد گوله کرد. به دوستش گفت: خوبه، بگیر... من عجله 
 دارم.

سیاه سوخته... به سمت در رفتم و گفتم:  یهدختر !؟ذاشتمیحاال واسه من کالس 
 فرشاد ده دقیقه دیگه میام.

ی نبش کوچه دید هاهزدن شدم که دقیقًا از شیشبیرون رفتم و جوری مشغول قدم 
شد که فاطمه بهم زنگ نزده بود، حتی یه بار ریجکت هم میداشته باشه. دو سه روزی 

خواستم این سری به جای منت کشی، دست پیش رو بگیرم. موبایلم رو میکرده بود. 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 8 

 

وی موهام رو ماشینم نگاه کردم و جل یهرو گرفتم. تو شیش اشهبیرون آوردم و شمار
 باال دادم. جواب داد: بله؟

 من چکار داره؟ یهموها رو ول کردم و گفتم: این دختره هر روز تو مغاز
 بعد از چند ثانیه سکوت گفت: عوض معذرت خواهیته؟

 کار تو غلط بود، نه من. -
و فاطمه گفت: باشه، بهش میگم داداش  دندخترها با یه نایلون از مغازه بیرون اوم

 . خوبه؟!اشهظرفیته، نرو مغازبیمن 
عصبانی شدم ولی حق داشت. حرفی نزدم. دوباره سکوت شد و بعد فاطمه گفت: به 

کرده، خوش اله باهاشون زندگی کردم... تحصیلخدا عقل نداری عادل! من ده س
 دار، خوشگل،...اخالق، خونه

 !خوشگل؟ -
م دست هر کسی رو بگیری، کور ذارمیکنی من میکاری به علی ندارم ولی تو اگه فکر  -

 خوندی!
 بفرما... اختیار ما که دست همه هست، تو هم روش. -
 کنم. قبل از اینکه خودش بهم بفهمونه هم من واسه تو در نظر داشتمش.میشوخی ن -
ا نگاه کردم. کمی ب دنگرفت و به مسیری که رفته بو مخندهخواستم بخندم ولی مین

 رفت. با خنده گفتم: چی بهت گفته؟می فاصله از دو نفر دیگه راه
 خندید و گفت: هیچی.

 تا مشتری وارد مغازه شد. گفتم: من دیگه برم. کاری نداری؟چند
 نه... حواست به آقاجون باشه، علی داره میره حساس شده. -
 من جلو چشمش نباشم مشکلی نداره. -
 .خداحافظبه کارت برس،  -
 خداحافظ !چاکرم -

 ره به انتهای خیابون نگاه کردم. کسی نبود.قطع کردم و دوبا
چرخیدم. امروز میخونه بیش از حد شلخته بود و من از دیشب سرگردون دور خودم 

شتم ت نداأشب ببنده و بیاد سالن عروسی. جر مغازه رو به فرشاد سپرده بودم. قرار بود
دونستم میی شد ولمیسر و صدای مامان و آقاجون شنیده  ؛ فقطپایین برم هاهاز پل

فاطمه هم هست. یکی دو بار توی این چند ساعت سراغم اومده بود که مطمئن بشه 
کردم. امروز آخرین روزی مییه کاری  ؛ بایداوضاع رو به راهه. از روی صندلی بلند شدم
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بود که شانس به هم زدن این مراسم رو داشتم. دو ساعت بود که به اتاق خالی علی 
خودش برده بود. حاال  یهوسایلش رو به خون یهوز پیش همخیره شده بودم. دو ر

خواستم. فرشاد گفته بود باید تالشم میاین طبقه کامل مال من بود ولی من سمیرا رو 
 رو بکنم ولی من از هیچی مطمئن نبودم!

پایین از چند ساعت پیش هم  یهپایین رفتم. طبق هاهچشم از در اتاق برداشتم و از پل
و ش رهابود. آقاجون با لباس راحتی روی کاناپه نشسته بود و دست ترهبه هم ریخت

کرد. اصالً متوجه اومدن من میشد اینطوری میداد. وقتی عصبی میروی هم فشار 
 جوشه!میدونم چرا دلم مثل سیر و سرکه مینشد. مامان به طرفم اومد و گفت: ن

 گفتی!میهم همین رو فکرم به سمت جشن امشب رفت و گفتم: عروسی فاطمه 
 نه. این بار فرق داره. -

 ؟ندارن نا چیزی الزمایهچرخید ولی به زور گفتم: خالمیزبونم ن
 نه... از صبح بیست دفعه زنگ زدیم. امیرعلی اونجاست که سمیرا رو ببره آرایشگاه... -

 شون رو نداشتم. گفتم: فاطمه کو؟هاهشنیدن برنام یهحوصل
در رو باز کردم و همزمان صداش زدم ولی کسی که جلوم داشت  به اتاق اشاره کرد.

کرد؟! سرم رو پایین میاین اینجا چکار  !خندید فاطمه نبود، روسری هم نداشتمی
 انداختم و گفتم: یاالله... فاطمه یه لحظه بیا.

 در رو تا نیمه بستم و پشت کردم. آهسته از مامان پرسیدم: چرا نگفتی تنها نیست؟
 بیرون اومد و گفت: چی؟!از فکر 
 بود. ناسالمتی شب قرار بود بره عروسی پسرش. گفتم: هیچی. هااز این حرف ترگیج

در کامل باز شد و دست من رو هم که روی دستگیره بود، با خودش کشید. چرخیدم و 
باز  یهش انداخته بود که یقهاهفاطمه رو توی چارچوب دیدم. شال مشکی دور شون

 بپوشونه. آروم گفتم: یه دقیقه آسایش نداریم؟! لباس شبش رو
برام خط و نشون و به داخل اتاق اشاره زدم که دختره توی دید نبود. با چشم و ابروش 

 و گفت: کاری داشتی؟ کشید که ساکت باش
 آره. یه چیزی دست علی دارم... آرایشگاه سمیرا کجاست؟ -

 خوره، بعد...میبا تعجب گفت: علی بذاردش میاد خونه، ناهار 
 وسط حرفش پریدم: دیر میشه، آدرس بده!

 رسه خونه.میبود. گفت: تا حاال که گذاشته... االن  10:00به ساعت نگاه کرد. 
 صدام رو پایین آوردم و گفتم: آدرس بده!
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 !ش رو ریز کرد و گفت: از علی بگیرهاچشم
 چه خبرتونه؟! بعد محکم در رو تو روم بست که از فحش بدتر بود. آقاجون گفت:

توجه به سمت مامان که انتهای پذیرایی قدم میزد رفتم و گفتم: مگه فاطمه نمیره بی
 همون آرایشگاه عروس؟

 نه. میره پیش عاطفه خانوم، خیابون باالیی. -
. مامان ادامه دندونستم کجاست، دو تا از دوست دخترهام کارآموز اونجا بومیبله. 

 شون.داد: االن رامبد میاد دنبال
 چرا با سمیرا نرفت؟ -
 ناتاشا دور بود... اوه... ونک. -

 لبخند زدم و گفتم: مرسی.
 چی مرسی؟ -
 دارم یه سر میرم بیرون. -
 برو خلیل، موهات رو هم مرتب کن. -

سر تکون دادم. اگر رفتنی در کار باشه... یاد داخل اتاق افتادم و دوباره پرسیدم: دختر 
 خسروی چرا اینجا پالسه؟

 !مامان با تعجب گفت: همیشه با فاطمه میاد
کشید که هنوز هم وقتی من هستم، میدیدمش! خجالت نمیجدی؟ پس چرا من ن

 بیاد! شونه باال انداختم و موقع بیرون رفتن از در آقاجون داد زد: زود بیا با هم بریم.
 ماشین ببرید، شاید دیر کنم. -

تیشرت و جین برگشتم، دختره پایین  واسه عوض کردن لباس باال رفتم و وقتی با
اومد دردم رو میایستاده بود. دور و بر رو نگاه کردم. خبری از فاطمه نبود. بدم ن هاهپل

سر این خالی کنم ولی شیطون رو لعنت کردم و با اخم از جلوش رد شدم. دنبالم به 
رید ب خوایدمیدونم چرا میشد؟ گفت: میحیاط اومد. این دختر خجالت سرش ن

 آرایشگاه عروس.
دیگه واقعًا عصبانیم کرده بود. برگشتم و خواستم چیزی بگم که ادامه داد: زن برادرتون 

 شید که بهش گفتید.کنه، شما هم تا آخر عمر پشیمون میمیقبول ن
کرد. اصالً به چه حقی میدونست که حکم صادر میاین از من و زندگیم چی 

چی نباشه خواهر رامبد عی کردم خونسرد بمونم. هر! سدونست من قراره چکار کنممی
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زندگی شخصی من با دیگران حرف  یهبود. گفتم: به فاطمه بگید دیگه حق نداره دربار
 بزنه!

 فاطی چیزی به من نگفته. الزم نبود بگه. -
 عصبانیتم بیشتر شد و گفتم: پس با فضولی خودتون متوجه شدید!

لی ساکت موند. بعد از دو ثانیه به حرف اومد: من ش رو باز کرد که حرفی بزنه وهالب
 به صالحتون گفتم.
کندم که بعدًا شر نشه. اضافه کردم: هر چی تو میخودمون رو  یهبهتر بود قال قضی

خوام بدونم... همین جا باید تمومش میدونم، نه میگذره... که من نه مغز شما می
 کنید!

هش دیگه هم ب یهراضی کنه تا من چهار تا تیکمنتظر بودم به کل منکر بشه یا یه اعت
بود ولی باید امیدش  زد. لحنم خیلی بدمیبندازم اما هنوز به من خیره بود و حرفی ن

رسید و این صورت معمولی میداشت. با این قدی که به بازوی من هم نرو از من برمی
خورد. میمن ن شد فهمید، به دردمیحسی زیاد فرق بین شادی و غمش رو نبیکه از 

صدای بوق ماشین از کوچه اومد. بدون هیچ حرفی سرش رو پایین انداخت و سمت 
در حیاط رفت. فاطمه هم با عجله از ساختمون بیرون اومد و به من گفت: رامبده. 

 فعالً.
 

کردم که باید با سمیرا حرف میکرد به این فکر میتمام مدتی که خلیل روی موهام کار 
زد. میموند و زیر همه چی میر حق علی نامردی بود. تازه اگر سمیرا با من بزنم یا نه. د

تونستم دست روی دست بذارم و هیچ کاری نکنم. میاحتمالش کم بود ولی من که ن
، امهبه شون میمحک یهسه ماه صبر کرده بودم و از یادم نرفته بود. تا کی؟ با ضرب

داشت و رو به مهدی که از توی آینه  امهنگ که خلیل هانزدیک بود بیفتم روی سرامیک
 ور، کار من رو خراب نکن.ی ترکی گفت: برو اونهخندید، با لهجمی

 کنه.می ایهست*با خنده گفتم: دور وایسا خلیل داره آزمایش ه
 خلیل توی آینه چپ چپ نگاهم کرد و تشر زد: وول نخور!

گشت همین جا. موقع اصالح برمین محل رفته بود هم کی از ایبد اخالق بود ولی هر 
دیگه به اخالقش عادت کرده بودیم. با اینکه سن پدرمون رو داشت، هر مدلی که ازش 

نشست. این وقت روز  هاآورد. مهدی روی یکی از صندلیمیخواستیم برامون در می
 ست.: خلیل زود باش، داماد یکی دیگهخیلی خلوت بود. گفت
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 !هاشلوغ بکنی میندازمت ته صف -
 ؟!چیکار داری و االنمهدی تی خالی نگاه کرد. گفتم: هاو به صندلی

 شب عروسی دعوتم. -
 کدوم مادر... -

 خلیل: زبون به دهن بگیر!
 کی تو رو دعوت کرده؟! -
- ... ـِ  یه جاک

 خلیل: ال اله اال الله.
 یه بنده خدایی که عروسی داداشش بود. -

اومد یه کم سر به سر خلیل بذارم. از بچگی میلرزید. خوشم میم از خنده هاهشون
 عادتمون بود. مهدی دوباره گفت: ابروهاش رو دست نزنی.

 کنه، رخ میده شمایی...میمن: اونی که ابرو نخ 
 مهدی صداش رو نازک کرد و با لحن زنونه گفت: آقا مگه خودت خانواده نداری؟

ار رو روشن کرد که صدامون خندیدیم. خلیل تیغ رو روی میز انداخت و سشومیهر دو 
از فکر و خیال بیرون  ایهما به کارمون ادامه دادیم... حداقل چند دقیق ؛ امابه هم نرسه
حاضر شدن هم  یهخواستم برم خونه. حوصلمیوقتی کارم تموم شد، ن اومده بودم.

نداشتم. پشت فرمون نشستم و مستقیم رفتم به آرایشگاهی که مامان اسمش رو برده 
شد. به تابلوی بزرگ میو با دو بار پرس و جو پیدا  تنشناخمی. جایی بود که همه بود

تجاریش زل زده بودم و تکلیفم با خودم روشن نبود. گوشیم رو بیرون آوردم و روی 
کردم. میتالشم رو  ؛ بایدزدممیسمیرا مکث کردم. حداقل باید حرفم رو  یهشمار
 گوشی خاموش شد. یهصفح
کرد، دختره هم گفته بود پشیمون میشم... میگفتم، رد میکردم. بهش  unlockدوباره 

گفت. صفحه دوباره خاموش شد. روی فرمون ضرب میولی دختره به خاطر خودش 
. تونستم خوشبختش کنممیکرد، بعد چی؟ با این وضعیتم نمیگرفتم. اگر قبول هم 

انواده و حتی خاله رو با خودم خ یهشد. تازه اینطوری هممیبعد از چند ماه پشیمون 
 کردم. ارزشش رو داشت؟میدشمن 
فرشاد رو گرفتم و طبق معمول سالم و احوالپرسی رو فاکتور گرفتم و گفتم:  یهشمار
 خوام با سمیرا حرف بزنم.می

 بعد از سکوت کوتاهی گفت: پس چرا به من زنگ زدی؟!
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- ... 
 خوای من منصرفت کنم.می -

د. حرفی نزدم. خودش گفت: زنگ بزن به آخری... کی بود؟... سوالی نبو اشهجمل
 بهاره؟

 ماهه پیچوندم. 0اون رو که  -
 برو ببینش تا کار دست خودت و علی ندادی... خوشگل هم بود... -

قطع کردم. نگاهم دوباره به سمت تابلوی آرایشگاه کشیده شد. یه بار هم که من به 
خواست بفهمه. اون دختره از میردم، کسی نکمییکی فقط واسه خوش گذرونی فکر ن

دونست و به روش میکجا فهمیده بود؟ اگر انقدر تابلو بودم پس سمیرا هم حتمًا 
ماشین رو  !کردممینیاورده بود... اون به به روش نیاورده بود، من اینجا چه غلطی 

. ماشین رو روشن کردم و از پارک در اومدم. ساعت یک بعد از ظهر بود که دم در رسیدم
ن فهمید که ممین کسرفتم. هیچمیبستم و میدوباره ساکم رو  ؛ بایدتو حیاط نبردم

 داد.میاهمیتی ن کسمجلس نیستم. هیچ تو
خونه هنوز شلخته بود ولی خیلی ساکت. آرامش وحشتناکی داشت. یه راست به 

ا مامان رو خودم رفتم و رو تخت ولو شدم. من که به فاطمه گفته بودم، چر یهطبق
اون هم علی رو به من ترجیح داده بود. از  ؛ حتیپشیمون نکرد؟ چرا با علی حرف نزد

م هاسیگار رو بیرون آوردم و یه نخ بین لب یهمچال یهکشوهای کنار تخت، بست
گذاشتم. بعد بلند شدم و در و پنجره رو بستم که بوش پایین نره و آقاجون رو نیاره 

 نکردم. تو ترک هشت ماهه بودم.باال... ولی... روشن 
آدم ماشین رو توی پارکینگ سالن عروسی پارک کردم.  یهچند ساعت بعد مثل بچ

دونستم که قرار نیست کاری بکنم. سمیرا از دستم پریده بود، با ساک میخودم هم 
شد! آخرهای تیر بودیم و هوا هنوز تاریک نشده بود. نگاهی میبستن که چیزی حل ن

باال انداختم. موهای جلوم بلندتر از اطراف و کج ریخته بود. خیلی مظلوم  یهبه آین
داد. دوباره فرستادمشون باال. ته ریش پرفسوری داشتم که عجیب به فوق مینشونم 

کرد ولی می امهروی کراوات طالیی دست کشیدم. داشت خف !اومدمیدیپلم بهداشتم 
... کت و شلوار و پیراهن تردم... شلچون آقاجون دوست نداشت، زده بودم. شلش کر

م رو فاطمه سفارش داده بود. حقش بود که از لجش اسپورت بپوشم. پیاده ایهقهو
 !شدم و همون لحظه صدای دایی مادرم اومد: عادل خان االن رسیدی؟
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مصنوعی گفتم: نه. کار پیش  یهی عادی هم دیرتر اومده بودم. با خندهااز مهمون
 م انجام بدم.اومده بود، رفت

. تنرفمیجلوتر از ما  هاروبوسی کردیم و با هم مسیر نسبتًا طوالنی رو قدم زدیم. خانوم
همزمان با ماشین عروس رسیدیم. سرعتم رو بیشتر کردم که جلوی در باشم. رامبد با 

گفت: همین االن اومد... میکرد. وقتی بهش رسیدم داشت میموبایل صحبت 
 هاش؟!خوای حرف بزنی بامی
 ی کرد و زیر گوشم گفت: کجا بودی تا حاال؟ چرا گوشیت خاموشه؟خداحافظبعد 

 تو ترافیک گیر کرده بودم. فاطمه بود؟ -
 آره. از بس سراغت رو گرفت گوشیم داغ کرده. -

دست دادیم و خوشامد گفتیم. از ماشین عروس  دنشمیلبخند زدم. با چند نفر که رد 
خواست بره و باهاشون خوش و می. رامبد رفتنمینونه و به طرف ز دنپیاده شده بو

 بش کنه. دم در سالن خیلی شلوغ بود. نگاهم کرد و گفت: بیا دیگه!
 االن میام. -

جا موندم و به شنل سفید سمیرا خیره شدم. همه چیز تموم شده بود رفت. من همون
شاد از بین خندید.عقب عقب رفتم و از جمعیت جدا شدم. صدای فرمیو علی داشت 

 همهمه به گوشم خورد: کجا بودی تو؟!
 سرم رو بلند کردم. کنارم ایستاده بود. گفتم: خونه.
 کراواتم رو سفت کرد و گفت: مشغول صفا دادن؟

 نیومد. باز گفت: بیا تو بشین، دیگه همه اومدن. مخندهاما من 
 تو برو... میام. -

من موندم. از کل مجلس  رفتن؛ اماه کراواتم رو دوباره شل کردم. فرشاد هم رفت. هم
قدر که صورت خوشحال و راضی م ساعت هم داخل سالن نبودم. همینسر جمع نی

ی صد تا یه غاز با ملت رد و بدل کردم. هادیدم و تعارف امهآقاجون رو کنار شوهرخال
  همین بیرون از همه جا بهتر بود.

. رامبد برای چهارمین بار بیرون آسمون تهران ستاره نداشت ولی ماه امشب کامل بود
 اومد و این بار با اخم گفت: چی شده؟

 چی؟ -
 رو دزد زده؟ اتهمغاز -
 نه! -
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 تصادف کردی؟ -
 نه! -
 اینجا وایسادی؟ هاچرا مثل بدبخت -

 پوزخند زدم. دوباره گفت: چهل بار اومدم دنبالت! چرا نمیای تو؟!
- ... 
 ید؟گچی شده که تو و فاطمه به من نمی -
 هیچی، من از دیشب معده درد عصبی دارم. -
پرسه کجایی. گفت بهت بگم نوبت تو شد میخب دو تا قرص بنداز باال! علی هی  -

 کنه.میاین کارت رو جبران 
 بهش بگو همین حاالش هم جبران کرده! -
 ه؟اتهمطمئنی فقط معد -

خواد میاطمه گذاشت و گفت: حیف که ف امهخندیدم. خندید. دستش رو روی شون
 گفتم چه آشی برات پختم.میسورپرایزت کنه، وگرنه بهت 

 م رو ریز کردم و گفتم: چه آشی؟هاچشم
شاید از جریان خواهرش خبر داشت. عجب گیری افتاده بودم. حرفی نزدم. رامبد گره 

 کراواتم رو سفت کرد و با لحن پدرانه گفت: نوبت تو هم میشه.
 ه بود. سرم رو کج کردم و گفتم: خواهرته؟حاال خوبه چهل سالش هم نشد

 !بله؟ -
 اون خواهر تو نیست؟ -

 به پشت سرش چرخید و گفت: آهان... آره.
ش هم باز بود. شالش هاهیه مانتوی کوتاه روی پیراهن مجلسیش پوشیده بود و دکم

کرد. رامبد میپوشوند. داشت با موبایل صحبت میرو هم ن اشهنصف موهای فر شد
 رفت. گفتم: تاریکه...میهمیشه عین خیالش نبود. دختره داشت  هم مثل
رو بخونه ولی مثل چوب خشک به من نگاه کرد و گفت: من دیگه میرم  اشهکه تا ت

 تو.
ای ین خواهرمون رو دست چه سیب زمینیدختره توی تاریکی گم شد و رامبد رفت. بب

یمون شدم. هم تاریک بود، سپرده بودیم! به سمت ورودی سالن رفتم ولی جلو در پش
هم خلوت. من که سیب زمینی نبودم. کراوات لعنتی رو شل کردم و به طرف پارکینگ 

 ثانیه بعد بهش رسیدم و گفتم: صبر کن! 30رفتم. سرعتم رو بیشتر کردم.  هاماشین
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از ترس پرید. وقتی سمتم برگشت اخم داشت. دوباره گفتم: کجا سرت رو انداختی 
 پایین؟
 ؛ فقطش ادامه داد و حرفی نزد. من هم واسه گل گفتن و شنیدن نیومده بودمبه راه
ایستاد و گفت: چرا دنبال  ترخواستم آخر مجلس ما شر درست نشه. ده متر جلومی

 !من راه افتادید؟
 !شما شب و راه خلوت حالیت نیست؟ با این لباس -
 مگه اینجا بیابونه؟ -

م روی چاک باز جلوی پیراهنش ثابت موند و هانگاهی به سر تا پاش انداختم. چشم
 گفتم: از بیابون بدتره!

با بالتکلیفی به اطراف و ساعتش نگاه کرد و دوباره راه افتاد. وقتی به ماشینشون 
قدم زدم. بر خالف تصور من سوار نشد که بره.  تردور میرسیدیم کتم رو در آوردم و ک

از  گشت. سرش رومینبال چیزی توی داشبورد روی صندلی کنار راننده نشسته بود و د
 کشه... شما برید.میباز بیرون آورد و گفت: طول  یهشیش

 شدم و گفتم: زود باشید، من عالف شما نیستم! تربه در ماشین نزدیک
من خواستم تشریف بیارید واسه ابروهای کلفت و کوتاهش باال رفت و گفت: 

 رت؟!واسک
خواستید، وسط میروی شیشه خم شدم و گفتم: اگر ن ساعدم رو روی سقف گذاشتم.

 زدید.میمجلس از زنونه بیرون ن
 !چی؟ -
 دونم... بهانه کردید!میاومدید دنبال ِ... اون چیزی که چه میبعد ن -

 !ی مادرم منظورتونه؟هانایلونی رو بلند کرد و گفت: قرص
 چند لحظه به هم خیرهحرفی برای گفتن نداشتم. کمی تا قسمتی ضایع شده بودم... 

ت صاحاب رو سفبی. عقب رفتم و کراوات تراومد، پایین ترموندیم. بعد نگاهش پایین
کردم. بدون هیچ حرفی پیاده شد، قفل کرد و جلوتر از من راه افتاد. احتماالً 

! سمتم برنگشت ولی صداش رو شنیدم: خودم میرم. امهدونست من چقدر یه دندمی
 شما بفرمایید.

 فرمایم!میمن هم دارم  -
 بحث با شما مثل تو گوش خر یاسین خوندنه! -
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ضرب المثل بدتر از این نبود که انتخاب کنه؟ جوری که بشنوه گفتم: چیه؟ مزاحم 
 !کارتون شدم

 در جا متوقف شد. قبل از اینکه بهش بخورم، ایستادم. چرخید و گفت: کارمون؟!
 ترش رو تندهاباال انداختم. حرفی نزد و فقط قدمی شونه و ابروم رو همزمان خیالبیبا 

 کرد.
کردیم و به اصرار میی خداحافظ هاکردم داشتیم از مهمونمیاز چیزی که فکر  ترزود

ماشین عروس بریم. برای اینکه بهش نشون بدم حالم  یهفاطمه قرار بود واسه بدرق
 بود تا اینکه فکر ترسخت خوبه، قبول کرده بودم. تحمل تاسف خوردن و ترحمش برام

دخترهای زندگیم گذرا بوده. از بس دست داده  یهکنه احساسم به سمیرا مثل بقی
م پنهان شده بودم که باز فاطمه هام تاب برداشته بود! کنار پسر عموهابودم، انگشت

کرد. اگر مینیاد گوشم رو به حرف بگیره. نگاهم از آقاجون به مامان و برعکس گردش 
؟ مامان آره ولی آقاجون هیچوقت دنکرمیجای علی بودم هم همینقدر خوشحالی من 

 !انقدر خوشرو و خوش اخالق با همه حرف نزده بود
ر . به خواست آقاجون قرادنمونده بو هاخودی ؛ فقطشدمیجمعیت داشت پراکنده 

ار بشه. فاطمه چشمش سمت من بود. شالش زنبود هیچ جور جشنی تو خونه برگ
اومد این میتا روی پیشونیش اومده بود ولی باز هم به خاطر مردهای دورم نکامل 
دونست خوشم نمیاد. عاقبت طاقت نیاورد و اسمم رو صدا زد. به طرفش میطرف. 

 فته، ماشینت کو؟ارفتم. با هیجان گفت: االن علی راه می
 .ترآوردمش نزدیک -

 دنبالشون، برید سر و ته کنید. اگه میایید هاهم گفتم: بچهابعد رو به پسرعمو
. با فاطمه سمت خانواده دنی سالن پایین اومهاهو از پل دنچند نفری دست تکون دا

رفتیم. مامان نزدیکم اومد و خودش رو باال کشید. خم شدم. ماچم کرد و آروم گفت: 
 ایشاال دومادی تو.

 ننتومی. ندناهی کرزیر خنده زدم. رامبد به طرفمون اومد و گفت: بابا مامان عذرخو
 بیان.

آقاجون سر تکون داد. کت و شلوار طرح قدیمی طوسی به تن داشت و خیلی به 
 خودش رسیده بود. فاطمه با هیجان بیشتر گفت: فیلمبردار رفت. بریم پیش علی.

و مامان هم من رو هل داد. سراغ علی که پیاده  رفتنهمه به طرف ماشین عروس 
 د: چرا نیستی امروز؟شده بود رفتم. سریع پرسی
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 همین دور و بر بودم. -
 با آقاجون حرفت شده؟ -
 نه... -

تبریک هم نگفته بودم.  ؛ حتیولی زبونم نچرخید« خوشبخت بشید»خواستم بگم 
م رو هانداشتیم! با بقیه هم دست داد. دست هاهرچند که من و علی از این لفظ قلم

راننده داخل ماشین رو نگاه  یهپنجر توی جیب شلوارم گذاشتم و کمی خم شدم که از
زد و متوجه من که این طرف ماشین میبازش با مادرش حرف  یهکنم. سمیرا از پنجر

 عروسی تو عادل خان!ءا... شانله از همون فاصله خندید و گفت: ابودم، نبود. خا
 خندیدم و گفتم: خاله امشب سه بار گفتی.

 تا سه نشه، بازی نشه. -
 گیرم یعنی؟سه تا زن ب -

م خیره شد. خیلی خوب شده بود. با هاخاله خندید و سمیرا که چرخیده بود، به چشم
 لبخند گفت: چرا کراواتت رو اینجوری بستی؟

 خوبه. -
 بیا جلو برات درست کنم. -
 خواد.مین -

کرد که امروز واسه پشیمون میهنوز بهم خیره بود. یه در صد هم به فکرش خطور ن
 ودم دم آرایشگاه. گفت: خوبی؟کردنش رفته ب

 آره. -
 من... -
- ... 

فاطمه خودش رو جلوم انداخت. تمام پنجره رو پوشوند. پوزخند زدم و دورتر رفتم. گرم 
م انداختم. چشمم به دختره افتاد که کنار هاهبود. کت رو در آوردم و روی یکی از شون
 یی بود کههاهم. پگاه از اون بچکرد. اخم کردمیپگاه ایستاده بود و به این طرف نگاه 

شد. فاطمه از میگرفت، ولی امشب از کنار دختره رد نمیتو شلوغی آشناها رو نادیده 
ماشین فاصله گرفت. دوباره خانواده دور هم جمع شد. علی ماشین رو به خواست 

فیلمبردار جا به جا کرد. فاطمه دست خواهرشوهرش رو گرفت و جلو آورد. بعد گفت: 
 بگیره. امهترسم گریمی
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 شهاروسریش رو جلوی چشم یهمامان که انگار منتظر تلنگر بود زیر گریه زد و گوش
 تونی زبونت رو نگه داری؟مینگه داشت. گفتم: ن

ش رو پاک کرد. هر دو به ماشین عروس که حرکت هافاطمه هم با دستمال اشک
اعصابم رو  هازن یهزد. گرییم. اون طرف راه خاله داشت هق هق دنکرمیکرد نگاه می
 گیره.میکرد. آقاجون گفت: بس کنید! خدا قهرش میخرد 

ماشین که دور شد فاطمه خودش رو جمع و جور کرد. مامان رو بغل کردو گفت: 
 آقاجون راست میگه مامان.

 کنیم.میمون رو شب هاهمامان فین فین کرد. فاطمه ادامه داد: حاال گری
گفت: بریم سوار شیم. رامبد ماشین رو  !مثالً بهترش کرده بود چپ چپ نگاهش کردم.

 آورد، آقاجون بفرما.
آقاجون دوباره آرتروز گردنش رو بهانه کرده بود که پشت فرمون نشینه. حتمًا با ماشین 

ی پف دار فاطمه جا برای خواهر رامبد نبود. ها. با وجود پگاه و لباسدنرامبد اومده بو
اومد؟! یه میعروس و داماد بود که باید حتمًا  یهه؟! مگه چکارخواست بشینمیکجا 

دختره که روی زمین نشسته  یهم رو گرفتم. فاطمه به شونهادقیقه بعد جواب سوال
. عادل برو ها با هم برنبود و سرش با پگاه گرم بود، دست گذاشت و گفت: جوون

 ماشین بیار.
رش رو به سمت من چرخوند و با گیجی به و مستقیم به من نگاه کرد. خواهر رامبد س

 فاطمه گفت: با منی؟
مامان نگاهی به فاطمه انداخت، بعد به سر تا پای دختره. لبخند روی صورتش 

شد. اگر دست میفاطمه  یهنشست و نگاهش خریداری شد. انگار داشت وارد توطئ
 کرد.میا نگاه . حاال آقاجون هم به متنبسمیم دختره رو به ریشم ذاشتمیروی دست 
 ست.دم و گفتم: فرشاد با منه! غریبهبه خودم اوم

 مامان: فرشاد که رفت.
 من: ِا... پس مامانینا با من میان.

 ی ماشین تو راحت نیست!هاآقاجون: صندلی
آره. کالً هیچ چیز ِ من خاک بر سر خوب نبود. دختره بلند شد و گفت: بابا هنوز راه 

 رسم.مینیفتاده... بهشون 
ای با جمع کرد. فاطمه دوباره دستش رو کشید و گفت: نه بابا، و خداحافظی سرسری

 م بری؟ذارمیگذره... ماشین پسر عموم خالیه. مگه خوش می
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خواست من رو میدختره رو نشنید. « ِ الزم نیست»به طرف ماشین احسان رفت و 
کرد و مامان فاطمه رو تحریک کنه که نذارم با احسان بره. دختره به طرف پارکینگ کج 

 خوام با احسان آشناش کنم.میصدا زد. فاطمه چرخید و گفت: رکسان کو؟ 
کنی. زود نجنبی رو دستت باد میبا حرص من رو زیر نظر گرفت. گفتم: کار خوبی 

 کنه.می
خواست با احسان میصورتش ناراحت شد و دنبال دختره رفت. نکنه جدی جدی 

دختربازی یه سور به احسان زده بودم ولی حداقل یه جو بفرستدش؟ درسته که من تو 
شد و اهل سواستفاده نبودم. به مامان گفتم: بشینید تو ماشین، این میمرام سرم 
 وسط بده.

و من دنبال فاطمه دویدم. وقتی بهش رسیدم مستقیم  رفتنبه طرف ماشین رامبد 
 کنی.میما رو خراب  یهفهمی؟! داری رابطمیرفت سر اصل مطلب: خواهر شوهرمه، 

 کنم!میدوزی... من تن نمیبری و میتو خودت  -
خوام سوارش کنم تو میکه خبر نداشت ونتحقیرش کردی، ا اشهتو این هفته هم -

خوای بگیریش به جهنم! به خدا اگه ازش معذرت خواهی نکنی دیگه میماشین تو. ن
 نه من نه تو!

 گفتم: تو برو پیش رامبد. نفسم رو با حرص بیرون فرستادم و بلند
 کجا داری میری؟ -

 برگشتم و گفتم: برو دیگه!
دنبالم نیومد. سرعتم رو بیشتر کردم و دویدم، دختره تو دیدم قرار گرفت. داشت به 

رد. ک ترشد و تند امهدویدم. متوج ترشد زد، سریعمیشد. داد که نمیپارکینگ نزدیک 
 نفس نفس گفتم: برگرد.باالخره جلوی راهش رو بستم و با 

 بابام منتظره... بهش زنگ زدم. -
 خواست رد بشه. باز جلوش رو گرفتم و گفتم: زنگ بزن بگو نمیای.

کافی مسخره هست.  یهبه انداز هاگفت: اینجور مراسم تراین بار عصبانی شد و بلند
 ش کنی.ترالزم نیست شما مسخره

 اطر لجبازی شما میونه مون به هم بخوره.خوام به خمیخواهرم ازم دلخور شده، ن -
 پوزخند زد و گفت: لجبازی من؟!

 راه بیفت بریم. -
 برو کنار ببینم. -
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نم کمیبرم پرتت میتو امشب تو ماشین من میشی و میای، تموم! اگه مجبور بشم  -
 ؟Okتو ماشین. 

ه سمت ب شتنداچند ثانیه فقط نگاه کرد. چند نفر  !احتماالً خیلی وحشتناک شده بودم
. ازش فاصله گرفتم. موبایلش رو بیرون آورد و به پدرش گفت منتظر دناوممیما 
مونه. بعد بدون هیچ بحثی مثل بره دنبال من راه افتاد. در جلو رو براش باز کردم و ن  

نگه داشتم که بشینه. ماشین عروس رد شد و دنبالش ماشین فیلمبردارها. موقع 
 خوام عذاب وجدان بگیره.میفاطی اومدم، ننشستن گفت: فقط به خاطر 
 !در رو بستم و گفتم: آره خب

رفتم میماشین رامبد رد شد و براشون دست تکون دادم. اگر دختره نبود یه راست 
ی عقب انداختم. هاشد. کتم رو روی صندلیمیگفتم گمشون کردم اما حاال نمیخونه و 
. همین که راه افتادم، گفتم: اگه خل و م رو باال دادم و پشت فرمون نشستمهاآستین

 چل بازی در آوردیم، نترس.
- ... 
 دارم. من پایه یک -
- ... 

کردم تا از آقاجون میم یادگاری زمانی بود که تو یه گاراژ مکانیکی هاهانواع گواهینام
 داشت با تبلتش بازی ؛رد خیابون اصلی شدیم. نگاهش کردمپول تو جیبی نگیرم. وا

ش ریخته بود. این هم از هاهطبق معمول موهاش روی صورت و زیر شونکرد. می
 خواهر رامبد خوش غیرت!
بلند بود و گاهی هم یکی دو  هافقط صدای پخش ؛دنکرمیهنوز همه عادی رانندگی 

خلوت نبود. ماشین احسان کنار من اومد. شیشه رو  هاشد. خیابونمیتا بوق شنیده 
 رونی؟میدخترها پایین دادم. گفت: چرا مثل 

 گردنش رو کج کرد و با دیدن دختره کنارم، بلند خندید و گفت: آهان! از اون لحاظ.
 ور نباشه و گفتم: میدون!اشین رو جلوتر کشیدم که چشمش اینم

دونستم میشد. میبوق کوتاهی زد. تا میدون زیاد نمونده بود. بعدش مسیر خلوت 
اون هم رانندگیش بد نبود. قرار بود تا یکی از علی هم منتظر رد کردن میدونه. وگرنه 

گشتیم. رفتن شمال و ما برمیمیزیرگذرهای اتوبان باهاشون بریم، بعد خودشون 
بردش. من حتی سعی نکرده بودم حرفم رو میدوباره یاد سمیرا افتادم. علی داشت 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 2 

 

رد  وابکرد، به علی جمیخواستم به خاطرم صبر میشاید اگر  ؛کنده بهش بگمپوست 
 داد. شاید...می

ماشین احسان با چند تا بوق پشت سر هم از کنارم رد شد و من رو به حال کشوند. 
ی هاداد. صدای پخش ماشینمیو علی اول از همه ویراژ  دنهمه از من جلو زده بو
شون حسابی رو اعصابم بود. گوشیم زنگ هاشده بود و بوق تردور و بر از قبل هم بلند

 طمه بود. جواب دادم: رو اسپیکره.خورد. فا
 ؟ کجا موندی عادل؟!هاهخوبید بچ -

اومد. فاطمه که میمامان و فاطمه  یهاز پشت خط صدای یه آهنگ شاد و خند
خواستم... این همه خوشحالی واسه چی بود؟! دختره هم میدونست من سمیرا رو می

م! پام رو روی گاز گذاشتم و هنوز سرش تو تبلتش بود و انگار نه انگار من هم اینجا
ماشین از جا کنده شد. دختره تکونی خورد ولی سرش رو بلند نکرد. چی رو 

رفت ته صف! بیشتر میخواست ثابت کنه مثالً؟ به من اهمیت نمیده؟! خب، باید می
ی چند نفر از فامیل الیی کشیدم و فاطمه گفت: آفرین... هاگاز دادم. از بین ماشین

 داداش خودم.
در چسبیده بود. سرعتم رو بیشتر کردم و احسان رو گرفتم.  یهدختره محکم به دستگیر

دستم رو روی بوق کوبوندم و چند تا حرکت نمایشی دیگه هم براشون اجرا کردم. 
شد یه تکونی به ماشین داد... گرچه یه جفت الستیک میخوشبختانه خلوت بود و 

نیومد و پیچید جلوم. ماشین رو کنترل کردم. جلو هم افتاده بود گردنم! احسان کوتاه 
 رامبد برام بوق زد و فاطمه گفت: مواظب باشید پشیمونی نیاد.

و باز سرعت گرفتم. احسان رو رد کردم. امشب خیلی شاخ شده بود. « نترس»گفتم 
 دنحاال فقط من بودم و علی. نزدیک همون زیرگذر. همه با بوق و چراغ زدن متوقف ش

ه ی از پنجرخداحافظ یهارک کردن نداشتم. سمیرا چند تا گل به نشونولی من قصد پ
 بیرون انداخت. فاطمه تو گوشی گفت: کجا میری عادل؟

 با ماشین علی موازی شدم و فاطمه گفت: رامبد برو دنبالش!
دختره باالخره تبلت رو کنار گذاشت و سرش رو بلند کرد. چشمم به صورت خندون علی 

ش خیس بود. یه هارا که به من زل زده بود و انگار چشمبود و پشت سرش سمی
کوچولو از آرایشش پخش شده بود. علی هم برگشت و به سمیرا نگاه کرد ولی 

چند ثانیه بیشتر طول نکشید. بعد من به  های سمیرا روی من بود. تمام اینهاچشم
کردن... سمت  کشیدم اما نه به قصد پارک هاهجاده نگاه کردم و ماشین رو سمت کنار
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یه که با حاش میک یهکافی بود فرمون رو بچرخونم تا فاصل ؛ فقطگاردریل الین سرعت
 ی داشت، نه؟تر داشتم از بین بره و با این سرعت... اینطوری پایان قشنگ

اومد مخلوطی از صدای همه بود. التماس مامان و فاطمه، جیغ میصدایی که از گوشی 
 زد: رکسان! رکسان یه کاری کن!میبد که داد پگاه، بعد صدای واضح رام

 رامبد آروم یهبه خودم اومدم. توی این ماشین یه نفر دیگه هم بود که برخالف خواست
داد. فرمون رو به راست چرخوندم و کم مینشسته بود و هیچ عکس العملی نشون ن

ه د خیره شدم ککم سرعت رو پایین آوردم. یه گوشه پارک کردم و از آینه به ماشین رامب
 پشت من نگه داشت. فاطمه گفت: چیکار کردی عادل؟!

پخش ماشینشون ساکت شده بود. تماس رو قطع کردم و به طرف دختره برگشتم. 
چند لحظه خیره موندیم. هیچ کاری نکرده بود که جلوی من رو بگیره. خواستم چیزی 

ن رو گرفت و بیرو امهیقبگم که کسی با شدت به در کوبید. همین که باز کردم، رامبد 
کشید. حق داشت. خودم رو به اون راه زدم و با خنده گفتم: بابا شوخی سرتون 

 نمیشه؟!
دای کرد. صمیمحکم زیر گوشم خوابوند که اصالً توقع نداشتم. خیلی عصبانی نگاه 

 فاطمه از پشتش اومد که بلند گفت: ولش کن رامبد!
استم دعوا راه بیفته. باز خندیدم و خونسرد خومیم رو روی هم فشار دادم. نهاپلک

 گفتم: عیبی نداره... شوخی من خرکی بود.
رو ول کرد. هنوز ناراحت بود. به پشت سرم نگاه کرد و گفت: برو بشین تو  امهیق

 ماشین من. یه جوری خودت رو جا بده.
به عقب برگشتم. دختره بدون هیچ حرف و نگاهی به من، به سمت ماشین برادرش 

 گفتم: برید بشینید! تموم شد. دنرفت. به مامان و فاطمه و بقیه که پیاده شده بو
شد، داد زدم: چیه؟ میبه سمت علی که جلوتر از من پارک کرده بود و داشت پیاده 

 تموم شد دیگه. شوخی بود. ای بابا...
مده گرفت و رو به سمیرا که حاال بیرون او مخندهخورد میتکون ن کساز اینکه هیچ

 ی گفتم: برید، خوش بگذره... مراقب باشید.تر بود، با صدای مالیم
سوار ماشین شدم که دیگه حرفی باقی نمونه. بقیه هم نگاه عجیب غریبی تحویل من 

که اصالً دخالت نکرده بود،  امه. رامبد و شوهر خالدنشون شهاو سوار ماشین دندا
د ولی من راه نیفتادم. صندلی رو . ماشین عروس دور شتنماشینشون رو راه انداخ

م رو بستم. امشب حسابی گند زده بودم. یه منت هاکمی خوابوندم و تکیه دادم. پلک



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 4 

 

و  زدمیکشی اساسی به فاطمه و مامان بدهکار بودم. یه توضیح به علی وقتی زنگ 
کرد که حرف بکشه. حداقل رامبد تسویه حساب کرده بود. دختره هم که... میکچلم 
 نبود.مهم 
محکمی که به پشت ماشین خورد کمی به جلو پرت شدم و با گیجی به  یهبا ضرب

 خوری؟میی *ه*عقب نگاه کردم. از همون جا داد زدم: چه گ
 !سریع پیاده شدم و دوباره داد زدم: پیاده شو ببینم مردیکه

پشت شد. راننده دختر بود... مییه دعوای درست و درمون بودم ولی انگار ن یهآماد
سپرش به سپر من خورده بود. وسط اتوبان خلوت. این همه جا برای   BMWفرمون

دونستم چی باید بگم. میشد. به هر دو ماشین نگاه کردم حتی نمیپارک. باورم ن
ین تصادف عمرم بود. دختر پیاده شد و با نیش باز گفت: ای وای... ببخشید! تراحمقانه

 !دونم امشب چم شدهمین
دار حرف یه چیزی کشیده بود که اینطوری کشدونستم. میدم. من خوب پوزخند ز

ی خمار و عمیقش معلوم بود. دستش رو به در باز ماشین گرفت که هازد. از چشممی
 دونم چی بگم.مینیفته و با خنده گفت: اصالً... ن

صد هم نبود. ای پنج درهخود من هم گیج شده بودم. احتمال همچین تصادف مسخر
 خواستم گوشیم رو پیدا کنم... افتاد از دستم...میر گفت: من... دخت

ماشینش رو نشون داد. کمی من رو بررسی کرد. بعد از کیفش چند تا تراول بیرون 
 آورد. به سمت من گرفت و گفت: خسارتت رو بردار.

ش ش رو بگیرم و بفرستمش پیهاتونستم کل پولمیلبخند کجی زدم. کالً تو فضا بود. 
 باجونش. نگاهش توی صورت من چرخید. بعد زیر کراواتم زد و گفت: بامزه!با

کنم، یمرفتم. وقتی دید دستم رو بلند ن ترفقط مونده بود این به کراواتم گیر بده. عقب
رو از جلد چرم بیرون آورد و با یه کارت  اشهرو توی کیفش چپوند. کارت بیم هاپول

ی ماشینم دست کشیدم. هانگاه کردم. روی زخم اهویزیت به طرفم گرفت. به ماشین
گرفتم ولی زیاد بود و طرف هم میر نشده بود، خسارت نغهاش زیاد نبود و اگر زدگی

رو ازش گرفتم. چکشون کردم. بدون  هابیمه داشت. به سمت دختر رفتم و کارت
به  توجه به اتوبان دنده عقب گرفت.بیعذرخواهی خودش رو پشت فرمون انداخت و 

از  BMWنگاه کردم. امشب فقط همین یه اتفاق رو کم داشت که خدا رسوند!  هاکارت
رفت. زیر لب فحشی دادم و میلغزید و چپ و راست میش هاجلوم رد شد. الستیک

 سوار ماشین خودم شدم.
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از زیر دوش بیرون اومدم و دور خودم حوله پیچیدم. همونطور خیس با بیشترین 
؛ ورزشم رو توی ساک چپوندم یهی عرق گرفتهاپوشیدم و لباس م روهاسرعت لباس

رسوندم که فرشاد بره به کارهای شخصیش برسه. میخودم رو به مغازه  ترسریع باید
دن مغازه خوبیش به این بود که رفتیم. دو نفری اجاره کرمیهمیشه نوبتی مرخصی 

نصف بود که کاریش  رسیدیم. بدیش هم درآمدمیکارهامون هم  یهدو به بقیهر
 شد کرد.مین

دست دادم و از ساختمون بیرون زدم. بند ساک  هاهتوی راهروی باشگاه با دو تا از بچ
انداختم و خواستم سرعت بگیرم که زانتیای رامبد رو جلوی در دیدم.  امهرو روی شون

یکش دوم آموزشگاه از شر یهقبالً مزدا داشت که مجبور شده بود به خاطر خرید نیم
 دونستممیبفروشه. کلی هم از پدرش قرض گرفته بود. به سمت ماشینش رفتم. ن

 باهام چکار داره. شاید اومده بود دومین سیلی رو هم بزنه که صورتم باالنس بشه.
سرم رو پایین بردم که از شیشه ببینمش ولی فاطمه پشت فرمون بود. با یه لبخند کج 

پس این بار اون پیش قدم شده  ؛اومدمیش و کوله که هروقت مقصر بود رو صورت
کردم ولی خودم رو میی جدید منت کشی فکر هابود. دو روز بود که داشتم به متد

 خوای؟میگرفتم و با اخم گفتم: چی 
 به به داداش کوچیکه! -
 ه منم!تراونی که سه سال بزرگ -
 ی...تر از علی که کوچیک -
 تی؟چرا جلوی باشگاه مردونه نگه داش -
 . تو راه میگم...بشین -

م. نشست ؛دنشمیرد  داشتنخواستم یه کم ناز کنم براش ولی انواع و اقسام مردها می
 راه افتاد و گفت: چند وقت بود باشگاه رفتن رو تعطیل کرده بودی، خبریه؟!

 رسم.میآره. عاشق خواهرشوهر ایکبیریت شدم... دارم به خودم  -
ه چال افتاد. خواستم انگشتم رو بهش بزنم که یادم ش مثل همیشهاخندید که لپ

کنم دیگه تو کار میافتاد قراره خودم رو بگیرم. دوباره گفت: خیله خب حاال... من غلط 
کی اومد از برادرم حرفی زد، میگم به خودش بگو، از این به بعد هر  م!دخالت کنتو 

 کنه!میبرادرم واسه حرف من تره هم خرد ن
 پررو! یهمگه چی بهت گفته؟ دختربا خنده گفتم: 

 ی پررو چه اهمیتی برات داره؟هاحرف ایکبیری -
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 روم رو سمت شیشه برگردوندم و گفتم: کی گفت مهمه؟
 خوای؟ بگم رامبد بیاد؟میکتک  -

هر دو خندیدیم و فاطمه گفت: رکسانا که خودش بهم نگفت. اتفاقی یه چیزی دیدم، 
 اینکه فکر کنی... ولش کن. مجبور شد اعتراف کنه... حاال نه

فکرم مشغول شد بهش زل زدم که ادامه بده اما نه اون حرفی زد نه من چیزی 
پرسیدم. گور باباش. بعد از سکوت کوتاهی حرف رو عوض کرد: خوبه که دوباره میای 

 ه.ذارمیتاثیر  اتهباشگاه، تو روحی
اومدم چون می؟! کمتر صورتم رو جمع کردم و گفتم: چی میگی تو! روحیه کیلو چنده

 خوام چیکار؟می. االن دیگه امهکردم واسه آیندمیخیر سرم داشتم پول جمع 
با تعجب نگاهم کرد. بعد به سمت خیابون برگشت و گفت: یه جوری حرف نزن که 

 !انگار سمیرا عشق اول و آخرت بوده
 چه فرقی واسه تو داره؟ -
 وده.در بین ب ایهمن شک دارم که اصالً عالق -
 !فاطمه -
- ... 
 نگه دار! -
 گوش بده. -
 نگه دار! -

ه. دوباره گفت: دل شناسمیکرد بهتر از خودم، من رو میرسید فکر میکس به من هر 
 تو هزار جاست... آدم دل بستن نیستی.

 شم.پوزخند زدم و گفتم: پیاده می
 حقیقت تلخه. -

عد ، از این به بامیکنی اینطور میفکر  صدام رو باال بردم و گفتم: آره... راست میگی. اگر
 مونم.میی طور همینهم 

جلوی مغازه پارک کرد. خواستم پیاده بشم. ساعدم رو گرفت و گفت: واسه دعوا نیومده 
 بودم.

ی خودم های مشکی مظلومش من رو یاد چشمهابه سمتش چرخیدم. چشم
دونی که میم. گفت: شدمیگم موند و سردر میبرام ن ایهمینداخت، وقتی هیچ چار

 رامبد آموزشگاه رو بازسازی کرده.
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- ... 
 ی جدیدش تشکیل بشه.هاقراره سر این ماه کالس -
- ... 
 .دنثبت نام هم کر -
 خب؟ -
 واسه آموزش گیتار اسم تو رو رد کردم. -

یک دقیقه توی سکوت نگاهش کردم تا حرفش رو هضم کنم. بعد خواستم حرفی بزنم 
 دونم چقدر عاشق سازتی.میو گفت: هیچی نگو...  که جلوم رو گرفت

 قبل از اینکه آقاجون بشکندش! -
 کسی به آقاجون نمیگه. -
 سورپرایزتون این بود؟ -
 خواست بهت بگه، با کار اون شبش روش نشد.میآره. رامبد خودش  -
 روش نشد یا پشیمون شد؟ -
 کنی؟میعادل، داداش! چرا همه چیز رو بد برداشت  -

 رو سمت خیابون برگردوندم و گفتم: آقاجون بفهمه الم شنگه راه میندازه. سرم
گفت، جلوی میزد و از مطرب شدن من میوقتی وسط حیاط داد  شههنوز قیاف

م بود. به زور من رو فرستاد تجربی بخونم که مثالً دکتر بشم ولی حتی توی هاچشم
شهرستان برم تا خودم و سازم از شر  خوابگاه هم گیتارم رو برده بودم. از خدام بود که

ش راحت بشیم. چند سال بعد هم باالخره مچم رو گرفت. ساز رو هاخونه و گیر دادن
شکست و خیالش راحت شد. صدای فاطمه اومد: روزهای زوج... حقوقش هم خوبه... 

 سپری به فرشاد...مغازه رو می
مشکلی با زوج و فرد شدن ی سرپیچی رو کرد. فرشاد هادلم دوباره هوای اون سال

ناگهان متوجه چیزی شدم که من رو به  ؛ امانداشت. مهدی هم همیشه دم دست بود
 . فاطمه گفت: چیه؟امهمن بچ دنخنده انداخت. فکر کرده بو

- ... 
 خندی؟!میچرا  -
 کنی!میهمین یه ربع پیش گفتی دیگه دخالت ن -
 منظورت چیه؟ -
 کنه؟مین جا کارمگه خواهر رامبد همون -
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 ی کوچیکه. چه ربطی به تو داره؟هاهکار اون با بچ -
 !ربطی نداره دیگه؟ -
 تونم به رامبد بگم به خاطر داداش من خواهرت رو بنداز بیرون!میمن که ن -
 الزم نیست بگی. -

 امهدر ماشین رو باز کردم و پیاده شدم. چند بار اسمم رو صدا زد. بند ساک رو روی شون
 گفتم: به رامبد بگو به فکر یه مربی دیگه باشه. انداختم و

 عادل! صبر کن. -
اما من وارد مغازه شدم و رو به فرشاد که منتظر رسیدن من بود، گفتم: من هستم... 

 تونی بری.می
ی کسی از خواب پریدم و گیج به اطراف نگاه کردم. مامان باالی تخت هابا تکون

هشت صبح بود.  ،به سمت ساعت چرخیدمکرد. میایستاده بود و به من نگاه 
م رو مالیدم و یادم افتاد فقط یه شلوارک دارم. سریع مالفه رو روی خودم هاچشم

 کنی مامان؟!میانداختم. صدام رو صاف کردم و گفتم: باال چیکار 
 خوای بری؟میی... سر کار هم نذار میبه ما که محل ن -

 یهن و تا آخر وقت الکی تو مغاززدم بیرومیسحر  یهاز شب عروسی علی، کل
گاه دور و بر نموندم که چشمشون بهم نیفته و داغ دلشون تازه نشه! به میمشتری بی

کنم به مامان هما محل میای وسط نباشه. گفتم: من غلط کردم که چیز خصوصی
 نذارم.

اخمش باز شد ولی نخندید. ادامه دادم: یه جای دیگه کار دارم. مگه ندیدی پشت 
 خوام برم درستش کنم.میرفته؟  وماشین تو

 رفته؟ وچرا تو -
 یکی از پشت زد بهم. -

زد و گفت: ای وای! چرا حواست به رانندگیت نیست عادل؟!  ایهبه پشت دستش ضرب
 این هم نقل شب عروسیه که ما رو سکته دادی؟

 !یادشون نرفته بود. گفتم: شرمنده هنوز
 خوای بزرگ شی؟میی ک پس ؛کشییمتا من رو دق مرگ نکنی، دست ن -

رو هم مینداخت گردن من. روی تخت  هامغول یهای داد. دوباره شروع شد. االن حمل
 نشستم و گفتم: برو پایین، االن میام.

 ؟ پاشو بریم صبحونه.گیریمیجدی ن وحرف آدمچرا  -
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 !چشمباالی سر من ایستاده بود. گفتم: قربونت برم... لباس عوض کنم،  طورهمین
م رو تکون دادم. تازه یادش افتاد و با خنده سمت در رفت... دیروز هاهدور شون یهمالف

که روی کارت نمایشگاه ماشین بود تماس گرفته بودم و واسه امروز برنامه  ایهبا شمار
ریخته بودم. قرار بود همون دختری که پشت فرمون نشسته بود هم بیاد. آدرس 

م که مخ دختره رو بزنم. وقتی ن بود. به خودم حسابی رسیدنمایشگاه مال شمال تهرا
، چرا من خودم داشتنحتی سمیرا و فاطمه توقع هیچ جور تعهدی رو از من ن کسهیچ

دادم؟ دختره خوشگل هم بود. با وضعی که اون شب ازش دیده بودم میرو عذاب 
خودی بیو ریاضت ِ دونستم چیزی ازم دریغ کنه و بهانه بیاره! چهار ماه زهد میبعید 

 !بس بود دیگه
مامان کنار سفره منتظرم بود. نگاهی به تیشرت یقه هفت سفید و شلوار تنگ جدیدم 

 خوای بری تعمیرگاه؟!میانداخت و گفت: 
 هوم.ومشغول خوردن شدم و گفتم: ا

 روغنی نشی! -
پرسیدم: گرفت و سر تکون دادم. مامان هم دیگه من رو شناخته بود... باالخره  مخنده

 چه خبر از علی؟
 ... دیشب حرف زدیم.خوبن -
 ؟دنگرمیکی بر -
 دونم. یه هفته بیشتر مرخصی نداره.مین -

دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد. یک ساعت دیگه، بعد از کلی ترافیک، از در 
زد و چشم رو میش زیر نور برق هاتا از ماشینایشگاه بزرگ ماشین وارد شدم. چندنم

کردم تا تلفن میلیون نداشت. با حسرت به اطراف نگاه یم 300کرد. چیزی زیر میخیره 
 مسئولی که پشت میز نشسته بود تموم بشه. گوشی رو گذاشت و گفت: جانم؟

 با... آقای کمالوند کار دارم. -
 شما؟ -
 قبالً هماهنگ کردم. زند هستم. -

ا تشریف داشته باشید. مرد نگاهی به سر رسید جلوش انداخت و گفت: بله بله، شم
 .نرسمی هاهمین موقع

ی چرم مشکی نشستم. یک ربع بعد مردی با کت و شلوار و هاروی یکی از صندلی
موهای خاکستری از در وارد شد و عینک دودیش رو در آورد. پشت سرش همون دختر 
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کرد. با دیدن من، چیزی به مرد گفت و جوابی هم گرفت. وقتی به میراننده حرکت 
. از جام بلند شدم و با مرد دست دادم. دختر هم داشتنهر دو لبخند  دنن نزدیک شم

، تنداشدستش رو جلو آورد. با لبخند دستش رو گرفتم. این دخترهایی که ناز و افاده ن
داد. گفتم: البته چیز قابل داری میهم نشون  تر. توی این نور خوشگلدنخوراک من بو

 ست من بود اومدم.نیست، چون کارت بیمه تون د
کمالوند روی صندلی اون طرف میز نشست و گفت: این چه حرفیه؟ مقصر دختر 

خوام وقتتون با بیمه و غیره هدر بره، بفرمایید مخارج تعمیرش چقدر میست... نندهب
 شه تا تقدیم کنم.می
 قابلی نداره... واال... -
 حدودی بفرمایید! -
نبال دختره اومده بودم. گفتم: اجازه بدید به خواستم پول رو بگیرم و برم. دمین

 تونه با من بیاد.میکارشناس نشون بدیم. خانوم هم 
به دخترش اشاره کردم. به مرد پشت میز نگاه کرد و گفت: احمد ببین خسارت آقا 

 زنه حدودی.میچقدر 
 مدادی. جلوی در. 302رو به مرد با اکراه گفتم: 

 نیست. ایهشک برانگیزی بهش گفت: عجلمرد بلند شد و کمالوند با لحن 
و کمالوند خیلی واضح داشت ظاهر من رو  دندو به من نگاه کروقتی دور شد هر

رده رو دک کرده بومیبرانداز  ... دنکرد. رفتارشون عجیب شده بود. واضح بود که م 
 گفتم: مشکلی پیش اومده؟
 گردم.میکمالوند گفت: نه... االن بر

ش فاصله گرفت. دری رو باز کرد و داخل رفت. با گیجی به سمت و با نگاهی به دختر
  .روی کارت بیمه هم اسمم بود البته ؛هستم دختر برگشتم که گفت: من شیدا
 سر تکون دادم و گفتم: امیرعادل.

اینجا محل کار باباست... از جوونی به این کار عالقه داشته، ماشین، موتور... جالب  -
 نیست؟

 بینم.میو جواب دادم: حتمًا. من اینجا موتور ن« اللید»توی دلم گفتم 
 اون داستانش جداست. شما موتور سواری هم بلدید؟ -

رو خاروندم و گفتم:  امهربطش جا خوردم و به اطراف چشم چرخوندم. چونبیاز سوال 
 معلومه که بلدم.
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براش  موجی از آرامش توی صورتش نشست. دختره خل بود انگار. رسمًا از هدفی که
  رفتم بهتر بود.میچی زودتر اومده بودم پشیمون شدم. هر

 شیدا لبخند زد و گفت: من رانندگیم خوبه ولی موتور سواری بلد نیستم.
. پوزخند زدم و گفتم: بله، رانندگیتون نحاال کم مونده بود دخترها هم موتور سوار بش

 که حسابی تعریفیه!
 چه از خود راضی! -

شه، کردم که ببینم یارو کی وارد میمیکه به در نمایشگاه نگاه یخندید و من در حال
 هم دارم. ایرونم... همه جور گواهیمی ایهگفتم: چرا از خود راضی نباشم؟ من حرف

 سر تکون داد و گفت: بله. رانندگیتون اون شب فوق العاده بود.
 !با تعجب چشم از در برداشتم و گفتم: من پارک کرده بودم

 ل شد و با ِمن ِمن گفت: قبلش که... هنوز...کمی هو
 م توی هم رفت. اینجا چه خبر بود؟ گفتم: تصادفی در کار نبود. درسته؟هااخم
- ... 
 خواستی من رو بکشونی اینجا؟می -
- ... 

ش رو اون شب خوب بازی کرده بود. سریع از جام بلند شدم که دختر گفت: آقا... نقش
 صبر کنید!

دست  امهمی دورتر بود باز شد و کمالوند به سمت من اومد. روی شوندر اتاقی که ک
 گذاشت و گفت: جای نگرانی نیست.
 قضیه چیه؟ ؛عصبانی گفتم: برید سر اصل مطلب

 زنم.میبه صندلی اشاره کرد و گفت: بشین پسر جان! رک حرفم رو 
تو رو پشت  با اکراه عقب عقب رفتم و دوباره نشستم. کمالوند به حرف اومد: دخترم

 فرمون دیده... برای اینکه باهات آشنا بشیم، زده به ماشینت.
شد فقط شماره میبه سمت شیدا برگشتم که ابروش رو باال انداخته بود. گفتم: ن

 بگیره؟!
 شیدا خندید و گفت: مسئله این نیست. توضیحش وسط اتوبان سخت بود.

 کورس موتور... یه جور مسابقه.چینم برای میکمالوند ادامه داد: من گاهی برنامه 
 که چیز جدیدی نیست.این -
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زیر نظر دولته. کار من خصوصیه. شما هم که دست فرمونت چشم  هاخب... اون -
 گیره، همین!

- ... 
رونی؟ من دنبال شجاعتم، دنبال یه دل نترس میگفتی موتور رو هم به خوبی ماشین  -

 که بزنه به جاده!
زد که انگار همین االن ترک موتور من نشسته! گفتم: من میجوری با آب و تاب حرف 

 رو تا اینجا کشوندید که بیام تو مسابقه شرکت کنم؟
 . پوزخند زدم و گفتم: این هم شد کار؟ که چی بشه؟دنهر دو سر تکون دا

گیره... میسر میره، وقتی از ایران میرم دلم  امهتفریح. من وقتی میام ایران حوصل -
 ه.پیریه دیگ

م رو توی هوا تکون دادم و گفتم: هاخورد که حرف از پیری بزنه. دستمیبه ظاهرش ن
 کنم، تو این... حاال هر چی... مسابقه...میچشم، اگر فرصتی داشتم شرکت 

نفس عمیقی کشیدم. خسارت که ماسیده بود، دختره که پریده بود، بلند شدم و گفتم: 
 یم.کنمیبا اجازه. ما دیگه زحمت رو کم 

 کمالوند همراهم بلند شد و گفت: صبر کن بگم چای بیارن.
 مخلصم... عجله دارم. -

جدا شده بود، قدم زد و گفت:  هاهمراه من توی راه باریکی که با پایه و زنجیر از ماشین
 خوای فکر کنی؟میمطمئنی ن

 بله. الزم نیست. -
 نکنه از پول بدت میاد؟! -

 جایزه هم داره؟ نگاهش کردم و گفتم: پول؟! مگه
 اگه برای من سوار بشی داره. -

سر جام متوقف شدم. اون هم ایستاد. بعد از چند ثانیه سکوت ادامه داد: راضیت 
 کنم.می

تم: چیه. با پوزخند گف هانیازی به بیشتر فکر کردن نبود که بفهمم منظورش از این حرف
 کورس خصوصی؟ جایزه؟! تفریح؟!

 ون داد و گفت: ظاهر و باطن.لبخند زد. کف دستش رو نش
شد و  ترابروم رو باال انداختم که فکر نکنه با بچه طرفه و انقدر رد نده. لبخندش بزرگ

 گفت: تفریح ِ تفریح هم که نه!
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 رسه؟میبه راننده  هاباز پوزخند زدم و گفتم: چند در صد شرط بندی
 کنم.میگفتم که... راضیت  -

خواستم الکی برای خودم دشمن تراشی کنم. مییی طرفم. نهاجور آدمهمعلوم نبود با چ
دستم رو جلو بردم و گفتم: کارت اینجا رو دارم، اگر مشکل مالی پیدا کردم تماس 

 گیرم.می
 حال من منتظرم.هربه -

 تا تراول توی مشتم گذاشت و گفت: این هم خسارت ماشینت.دست داد و بعد چند
روم. سر تکون دادم و ختم. بعد به صورت مرد روبهها اندابالتکلیف نگاهی به تراول

 گفتم: ممنون.
برای دخترش دست تکون دادم و از نمایشگاه بیرون زدم. تنها کاری که برای ریختن 

گرفته بود. انگار  مخندهبود. واقعًا از دست خودم  ق*م*ا*رآبروی آقاجون نکرده بودم، 
 خطر جونی هم داشت.؛ خوردمید من نیی به درهااومد. همچین پولمیدردسر دنبالم 

پشت فرمون نشستم که ببرمش تعمیرگاه. نگاهی به کارت کمالوند که کنار دنده افتاده 
 بود، انداختم. داشبورد رو باز کردم و کارت رو داخلش پرت کردم. نگاهم سمت 

یی در ها... مردم چه پولهای جلوی نمایشگاه چرخید. سمت ماشینهاهشیش
و من تو خرج زندگیم مونده بودم! یه کار نیمه وقت دیگه همچین بد هم  دنآورمی

 فاطمه رو گرفتم. با اولین بوق جواب داد: بله؟ یهنبود. نفس عمیقی کشیدم و شمار
 سالم. -
 دیگه بار خواهرشوهرم کنی؟ یهزنگ زدی چند تا نیش و کنای -

ه، رداشتم و جدی گفتم: نجلوی گوشی رو با کف دست گرفتم و خندیدم. بعد دستم رو ب
 رو یادآوری کنم. هازنگ زدم همون قبلی

خندید ولی حرفی نزد. ماشین رو روشن کردم و گفتم: رامبد هنوز مربی استخدام 
 نکرده؟

 من بهش گفتم قبول کردی. -
 زدم چی؟میاگه زنگ ن -
 زدم.میمن زنگ  -
- ... 
 ت هوایی شده.هادونم از اون روز انگشتمی -

 ؟!رو راه انداختم و گفتم: کی گفتهماشین 
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 شنبه برو آموزشگاه. رامبد منتظرته. -
- ... 
 خبرش رو بهم بده. -
 باشه... پشت فرمونم، فعالً. -

 خداحافظی کردیم و من از چهار راه پیچیدم پایین.
 
 

ی هاهچند ضربه به در باز اتاق زدم و وارد شدم. مسئول بخش آموزش سرش رو از برگ
 لند کرد و گفت: بفرمایید؟توی دستش ب

شد، دید میی راهرویی که در اتاق توش باز هاهمیزش رو جوری گذاشته بود که به پل
! جلوتر رفتم و سالم کردم، جوابم رو داد. گفتم: هاداشته باشه. این هم از فضولی زن

 واسه آموزش گیتار اومدم... اسمم احتماالً توی لیست هست.
انداز کردن من شد. من ستش رو زیر چونه زد و مشغول برد ش تکیه داد.به صندلی
اومد میم رو توی جیب شلوارم گذاشتم و نگاهش کردم. رژ تیره بهش هاهم دست

میزش کاغذی بیرون آورد و  یهگوش یهولی خیلی توی چشم بود. لبخند زد. از پوش
 ته؟!کنید از سن و سالتون گذشمی. فکر نهای ما شرط سنی دارنگفت: هنرجو

 من واسه تدریس اومدم. -
 آهان... استادید پس. -

 سرم رو کج کردم و گفتم: اگه خدا قبول کنه.
پشت سر من انداخت  م رو جلوش گذاشتم. نگاهی بهدوباره لبخند زد. مدرک مربیگری

 ،ی فضولهاشد. زنمیحتمًا واسه یه بدبختی که داشت از راهرو رد  ؛و سر تکون داد
دوم یکی دیگه بیرون کشید.  یهذ توی دستش رو برگردوند و از پوش. کاغدنبامزه بو

 گفت: آقای...؟
 زند. -
 توی این لیست نیست متاسفانه.« زندیه» -
 زند نه زندیه. -
 دیگه. نیست.« زندیه»من هم میگم  -

 ی شیطونش نگاه کردم و گفتم: شماره هم تو مشخصاتم هست.هابه چشم
 ن شماره خواستم؟شد و گفت: م ترلبخندش بزرگ
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 باشه ضرری نداره. -
 ؟«زندیه»بله... فرمودید  -
 امیرعادل! -
 بله. تو لیست هست. -

کوچیکی زد. صدای  یهنگاهش دوباره به سمت پشت سرم چرخید و با ابرو اشار
یی توی اتاق به گوش خورد و بعد خواهر رامبد کنارم ظاهر شد. گفت: سالم. هاقدم

 کنی؟میلیست جدیدم رو لطف 
 رو از کشو ایهبه من سالم نکرد. زن جوونی که پشت میز بود، حالش رو پرسید. پوش
 در آورد و به دستش داد. بعد رو به من گفت: آقای زندیه، گیتار جزِء...

 دستش ننداز تارا. -
 کاری ندارم که. -

بد  اتهو خواهر رامبد رفت. زن سریع صداش زد و گفت: سلیق دنبه هم لبخند ز
 ت!نیس

چی بود تو محل کار مشترک؟ به سمت دختره برگشتم که مات  هااین مسخره بازی
 پیش دیگه! یهی هفتهادوستش بود. زن ادامه داد: کریستال یهقیاف

 دختره خودش رو جمع و جور کرد و گفت: قابلی نداشت.
 و هایی بیفته که یه تیکه بندازنسریع بیرون رفت. قرار بود هر روز چشمم به آدم

؟ زن گفت: من حسینی هستم. لیست شما رو خود آقای ننخریداری براندازم ک
 باال. یه. بفرمایید اتاق خودشون. طبقدنخسروی تحویل می

 با ابروی باال رفته گفتم: تشکر!
 هامدارک و مشخصاتم رو برداشتم که توی هوا ازم گرفت و گفت: نه! این یهپوش

 مونه.میپیش من 
 شه!ش الزم میهاهه طرف در رفتم. دوباره با خنده گفت: شمارسر تکون دادم و ب

 نگاهش کردم و گفتم: واسه کریستال خریدن؟
 دستش رو زیر چونه زد و گفت: اگه خدا قبول کنه!

 تا بعد! -
جلوی در اتاق رامبد به شک افتادم که برم داخل یا نه. این درست که من شب عروسی 

نتونسته بودم جوابش رو  ؛ حتیه بود. جلوی بقیهعلی بدکاری کردم ولی تو گوشم زد
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؟! پشت گردنم رو ماساژ دادم و سمت «سالم»گفتم میرفتم داخل میبدم. حاال 
 آسانسور برگشتم. وسط راه در اتاق باز شد و صدای رامبد اومد: چرا نمیای تو؟

اال. بکردم. دوباره گفت: حسینی گفت فرستادتت  ایهرو جلو دادم و تک سرف امهسین
 بیا تو دیگه!

یعنی از این به بعد قرار بود به روی  ؛اون شبش رو کالً فراموش کرده بودانگار کار 
 خودمون نیاریم! شونه باال انداختم و گفتم: بریم.

با هم وارد اتاق شدیم. همه چیز مثل قبل بود. همون میز و صندلی و وسایل. همون 
ی مهمان هاهی دورش. روی یکی از کاناپاهاتاق و صندلی یهمیز مستطیلی بزرگ گوش

که چسبیده به میز رامبد بود، نشستم و گفتم: داخل ساختمون رو بعد از بازسازی 
 ندیده بودم.

 پشت میزش نشست و گفت: خوب شده؟
 آره... چقدر در اومد؟ -
 ی بابا رو فروختم، شریکش کردم.هاخیلی. دو تا از زمین -
 ارزشش رو داره؟ -
 .دنی هنری هم خوب پر شهاش سوده. کالسهه. کالس کنکورها همارزش دار -

تا  11من رو از کمد پایین میزش در آورد و جلوم گذاشت. بازش کردم. کالً  یهبعد پوش
که واسه ترم  دننفر ثبت نام کر 11هنرجو بود. رامبد شروع به توضیح دادن کرد: فعالً 

 کنیم.میه. تبلیغ اول خیلی هم خوبه... کم کم تعداد بیشتر میش
. گفتم: مدارکم رو دادم دنانداختم. اکثرًا نوجوون بو هاو سن هاای به اسمنگاه سرسری
 به خانومه.

سه هر چقدر  -آره. یه سری کاغذبازی داره... روزهای زوج میای از هشت صبح تا دو -
 ؛ البتهبیان ننتومییی هاطول بکشه. با خودشون هماهنگ کن ببین چه ساعت

 سفت و سخت بگیری. هاخوام رو زمانبندیمیولی ن ،های اولیه انجام شدهماهنگیه
 یه جلسه دیگه؟ ایههفت -
چهارم رو برات  یهی طبقهادقیقه واسه هر کدوم. یکی از کالس 10 -01 ایهآره. هفت -

 رو اذیت نکنه. هاگذاشتم که سر و صداتون کنکوری
 خیله خب. -
 کنیم.می... حقوقش رو بعد طی فعالً کارت رو شروع کن -

 گیرم.میبا خنده گفتم: من حقوقم رو پیش پیش 
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 رسیم.میحاال امضا کن، به تفاهم  -
قرارداد رو ازش گرفتم و یه دور سرسری نگاه کردم. امضا زدم. خودکار  یهبرگ
دونه میخواد... خودکار هم مینوشت. هر دو خندیدیم و من گفتم: ببین... خدا نمین
 ی!ذار میری سر من کاله دا
 واسه اینه که شیرینی کار جدیدت رو نیاوردی! شهنه. هم -
 خوان؟میتون هم باج هاخودکار -
 تو که ناخن خشک نبودی! -
 من به فکر اضافه وزن تو ام. شکم زدی. -
 بیا با این بنویس. -

گفتم: هنوز  یه خودکار دیگه به سمتم انداخت. از جام بلند شدم. امضا زدم و با خنده
 !هاهیادم نرفت

 چی؟ -
 دونی.میخودت  -
 جون تو اگه بدونم. -
 بماند... بنویس به حسابم. -

رفتم میخودکار رو بهش برگردوندم. کار دیگه نمونده بود. وقتی از اتاق بیرون 
ر بود و به خاط هاهطبق یهاز بقی ترچهارم رفتم. خلوت یهخندید. مستقیم به طبقمی

شد. میداد. چند تا در به البی یک دست خاکستری، باز میبوی نویی  بازسازی
جفت  30اولین در رو کشیدم. کامالً خالی بود. دومی رو باز کردم که حدود  یهدستگیر

 روشن و اخمو بود. ایهچشم به طرفم چرخید و یکیش قهو
 ،یه همِ ها شبخوام، درمیزد. خودم سکوت رو شکستم و گفتم: عذر میکسی حرفی ن
 اشتباه شد.

 !خواهر رامبد میز بلند وسط اتاق رو دور زد و گفت: اشتباه؟
 !پوزخند زدم و گفتم: نه پس، عمدًا اومدم

. دختره پیشبند سفید دنی دور میز هنوز به من زل زده بوهاهبه طرف من اومد. بچ
وز بود ولی هنداد. به در رسیده میل بازی یاد گِ  هاپوشیده بود و داشت به بچه کوچولو

اومد. دستگیره میجور داشت اومد. ابروم خود به خود باال رفت. همینمیداشت جلو 
 م رو باز کردم و جوری که فقط خودمون بشنویم گفتم: بفرما!هارو ول کردم. دست
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ش رو جلوی لباسم تکون داد که سریع عقب لیی گِ هاش درشت شد و دستهاچشم
هر دو دستش، تابلوی کوچیک  یهو با انگشت اشار پریدم. خیلی جدی بیرون اومد

 کنار در رو نشون داد. یه طرح روی تابلو بود. گفتم: خب؟
 ست.هاهده گفت: این یعنی اینجا مال بچیاد می هاسوادبیجوری که انگار داره به 

 ندیدمش... -
 پس به جای این، یه طبی بگیرید. -

از جیب  شهر برام آب خورده بود و یه شیشدال 000نگاهش روی عینک آفتابیم بود که 
شد. حواسش به همه میشلوارم پیدا بود. عادت داشتم روی یقه بذارمش اما اینجا ن

که تو ذهنم بود رو بگم، با  ایهجمل یهچیز بود! داخل رفت و همین که خواستم بقی
رو باز کردم پشت پا در رو تو روم بست. همین دیوونه رو دور و برم کم داشتم. الی در 

 ست که عمدی این کار رو کرده باشم!هااز این جواد بازی ترو گفتم: من سرم شلوغ
کسی پشت در نبود. نگاهم رو پایین آوردم. پگاه با روپوش مشمایی و دست به سینه 

 از زانوم نبود. گفتم: تو هم که هستی فندقی! ترکرد. قدش خیلی بلندمینگاهم 
 فت: اینجا مرد نمیاد.قری به گردنش داد و گ

اومد حالش رو میو در رو محکم بست. عجب پررویی شده بود. تو خونه اگه سراغم 
نباشه.  ایهگرفتم. سمت در بعدی رفتم و دور و برش رو چک کردم که هیچ نشونمی

ی مخصوص و سه هاساز، صندلی یهبعد بازش کردم. خودش بود. یه میز، قفسه، پای
م هاتازه رنگ خورده بود و کف سرامیک سفید داشت. صدای قدم نت. دیوارها یهپای

پیچید. به سمت ساز رفتم و اولین چیزی که به ذهنم رسید، میداخل فضای خالی 
اشته سیاه نگه د یهش رو توی کیسهاهتک ؛ حتیزیرزمین بود یهگوش یهگیتار شکست

چ سازی بودم که چشم کسی بهش نیفته. باهاش خیلی خاطره داشتم و هی
م رو به ترتیب روی هر شش تا سیم هاتونست بعد از اون جاش رو بگیره. ناخنمین

کشیدم و صداش توی اتاق پیچید. خیلی وقت بود که حتی توی خلوت و تنهایی هم 
م رو چند بار باز و بسته کردم. امیدوار بودم که بتونم هاهسراغ گیتار نرفته بودم. پنج

 نم.رو برگردو امهذوق کور شد
 ؟!شهدختر نوجوون نگاهی به کتاب توی دستم انداخت و گفت: هم

 که با هم تئوری کار کردیم. ایهفعالً همین ده صفح -
 کنیم؟میپس کی عملی  -
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کردم، گفتم: اسمت چی میگرفت و در حالیکه داشتم خودم رو کنترل  مخندهاز حرفش 
 بود؟

 ونوس. -
 یهگیرم. از هفتمیاز جمله تو، ساز مناسب  ونوس خانوم! عصر میرم برای چند نفر -

اول بتونی آهنگ بزنی...  یهولی اینطوری نیست که همون هفت ؛کنیممیدیگه شروع 
 تو هنوز درست دست گرفتن هم بلد نیستی!

و به طرز نشستنش اشاره کردم که تو این یه ساعت بیست بار در موردش تذکر داده 
شد. لپش رو باد کرد و بعد گفت: آخه من هر کیو  بودم. ظاهرًا لحن مالیمم کارساز

 گیره.میدیدم اینجوری 
شدن، فرقی نداره براشون. خود من اگه رو تخت دراز کشیده  ایهحتمًا حرف هااون -

 تونم بزنم!میباشم هم 
 .ننو دسته رو ببی هاسیم ننباید بتو هاادامه دادم: تازه کار ترلبخند کوچیکی زد. جدی

دخترها مخصوص دلبری بود گفت:  یهال انداخت و با صدای مالیمی که تو همشونه با
 پرسید ازم؟میدیگه  یهجلس

 چی رو؟ -
 این کتاب رو؟ -

رو  هاهخندیدم و گفتم: نه خانوم کوچولو... واسه یاد گرفتن خودته. این صفح
 رو هایی که گفتم با ترتیب نتهای انگشت فراموش نشه. اسمهاخونی. تمرینمی

 سعی کن حفظ کنی... دیگه... آها وسط هفته سر بزن سازت رو ببر.
 باشه. -
 اگه سوالی نداری جلسه رو تموم کنیم. -

ریدم. خمیپنج دقیقه هم از وقت گذشته بود و من باید سریع چند تا گیتار کالسیک 
کرد گفت: من خانوم میفرشاد هم دست تنها بود. دختر در حالیکه وسایلش رو جمع 

 کوچولو نیستم!
کنار مدرسه شونم. لبخند زدم  یهو جوری نگاهم کرد که انگار من مال دبیرستان پسرون

 و گفتم: خانوم بزرگ خوبه؟
ی کوتاه بیرون رفت و خداحافظرو انداخت. با یه  شهش رو درشت کرد و کولهاچشم

بپوشم رو از تی که رامبد اصرار داشت تو محیط کار رو مرتب کردم. کُ  هامن هم صندلی
اول برای سری دوم هنرجوها بود.  یهپشت صندلی برداشتم و بیرون زدم. امروز جلس
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ی داشت. به سمت آسانسور رفتم. همون لحظه تر ی با استعدادهاهسری شنبه بچ
حتمًا دوباره توهم  ؛و تشخیص دادم که وارد آسانسور شدمانتوی طوسی خواهر رامبد ر

م رو به آسانسور رسوندم. توی اتاقک چرخید و خواست زد که به خاطر اون خودمی
رو بزنه که با دیدن من دست نگه داشت که برسم ولی من دور زدم و به سمت  ایهدکم
ارزید. اسمش چی بود؟ میچرخیدم. دیرم شده بود اما به خیاالتی شدن این ن هاهپل

 رکسانا؟
وم به خاطر در همیشه باز د یهرو با بیشترین سرعت دویدم و تو طبق هاهتمام پل

مسئول آموزش، سرعتم رو پایین آوردم. برام سر تکون داد. بهش لبخند زدم و دستم رو 
. نداوممیبلند کردم. هنوز بهم زنگ نزده بود. احتماالً به خاطر رکسانا. به نظر دوست 

گاهی در حال پچ پچ کردن با هم دیده بودمشون. همچین مالی هم نبود. زیادی تپل 
پایین خلوت بود. ماشین رو از  ؛ها رو هم دویدمهپل یهاومد. بقیمیود. خوشم نب

ود. کلی خرجش شده ب ،لم نیومده بود از حیاط تکونش بدمتعمیرگاه گرفته بودم ولی د
 هاهم رو از فروشگاه یکی از بچهاتاکسی گرفتم و مستقیم رفتم جمهوری که سفارش

معرفی کرده بود. خودش دو سال پیش رفت کانادا  بگیرم. اولین استادم اینجا رو بهم
آدم خیرخواهی  ؛کردیممیشدیم ازش یاد میولی ما هر وقت تو این فروشگاه جمع 

 بود.
آژانس جلوی مغازه نگه داشت. انقدر تو فروشگاه چونه مون  یهدو ساعت بعد رانند

صدای بوقی  ی گذشت. سر فرشاد شلوغ بود وجور چهگرم شده بود که نفهمیدم زمان 
که از راننده خواسته بودم بزنه رو نشنیده گرفت. پیاده شدم و به اطراف نگاهی 

. دنکرمیانداختم. محل ما همیشه پر رفت و آمد بود و همه تو کار بقیه دخالت 
برگشتن به آموزشگاه رو  یهخواستم کسی این سازها رو دست من ببینه. حوصلمین

م. ذاشتمیکردم و آخر شب تو ماشینم میا خالی هم نداشتم. فعالً بار رو اینج
و فرشاد همراهشون اومد. با نگاهی به من و ماشین آژانس  دنبیرون اوم هامشتری

 گفت: محموله رو آوردی؟
 کنه!میخندیدم و راننده بهمون چپ چپ نگاه کرد. گفتم: شوخی 

تیم و فرشاد در صندوق رو باز کرد. من و فرشاد نگاه نامحسوسی به اطراف انداخ
 ناگهان زیر خنده زد. گفتم: برو داخل، نخواستم!

 با خنده گفت: آخه انگار...
 برو داخل... بدترش کردی. -
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ی مقوایی رو هاهیچ کاره بودن باال آورد و داخل رفت. کارتن یهش رو به نشونهادست
ه یه ه نکنم کنگا هایکی یکی از صندوق بیرون آوردم و به مغازه بردم. سعی کردم به عابر

 ؛ فقطی مقوایی که چیزی پیدا نبودهاوقت آشنای آقاجون از آب در نیان. از روی کارتن
. وقتی آخری رو هم گذاشتم و پول راننده رو حساب کردم. از سید داشتنشکل عجیبی 

. عادت نداشتم که با آژانس دنشون بیرون اومده بوهاهسوپری گرفته تا خلیل از مغاز
صدایی، کنجکاوی همه رو تحریک سروبیو این محل هر کار جدید و بار بیارم و ت

گرفت و با سر تکون دادن وارد مغازه شدم که قبل از هجوم آوردن  مهکرد. خندمی
 رو قایم کرده باشم. های محل کارتونهافضول

باالخره شر امروز هم کنده شده بود. زیاد توی مغازه نموندم. یه سر به باشگاه زدم و یه 
کله برگشتم خونه. ماشین علی و رامبد جلوی در خونه پارک بود. دسته کلیدم رو توی 

نبود که باهاش راحت  امهجیبم برگردوندم و زنگ در رو زدم. سمیرا دیگه دخترخال
م. کردمیباهاش رفتار  هاخواست لباس عوض کنه، باید مثل زن داداشمیباشم. شاید 

یغ پگاه به گوشم خورد. وارد خونه شدم و گفتم: چه در باز شد و از همون حیاط جیغ ج
 خبره؟!

 بخند! ترو رو به فاطمه ادامه دادم: آروم
 یی داده!هاکتم رو از دستم گرفت و گفت: بیا ببین علی چه سوتی

 ی ماه عسل؟!هارو به علی گفتم: سوتی
رو  اد و خودمکناریش افتادم. چشمم به سمیرا که درست رو به روم بود افت یهروی کاناپ

باال کشیدم و صاف نشستم. زن یه مهندس آینده دار شده بود که دستش به دهنش 
 کرد، گفتم: سالم زن داداش!میرسید و زندگی خوبی براش فراهم می
رو انقدر غلیظ گفتم که چند ثانیه ساکت موند. بعد آروم جواب سالمم رو « زن داداش»

 رفت، گفت: راحت باش.میزخونه داد. بلند شد و در حالیکه به سمت آشپ
دادم و میادامه  طورهمینکرد. اگر میچشمم به سمت علی چرخید که من رو نگاه 

برد. اون موقع دیگه میکشید که بو میکردم، زیاد طول نمیفکری به حال خودم ن
تا دیر نشده بود  ؛ بایدموند. تو یه لحظه از خودم و سمیرا متنفر شدممیهیچی برام ن

فتم: گ خیالبیکردم که حواسم رو پرت کنه. کنترل رو برداشتم و مینفر رو جایگزین  یه
 آقاجون کجاست؟

 باال. -



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 2 

 

خودم دویدم. صدای علی از پشت  یهکنترل رو روی کاناپه پرت کردم و به سمت طبق
 سر گفت: رفته از پشت بوم آبغوره بیاره... نترس.

اومد. در اتاقم رو محکم باز کردم. علی بازوم رو رو دویدم و علی هم دنبالم  هاهتمام پل
 کشید و گفت: پسر چته؟

 داد زدم: ولم کن.
ی سمت پشت هاهآبغوره توی دستش دیدم که از پل یهچرخیدم و آقاجون رو با شیش

له اال ال ا»اومد. با تعجب به من و علی نگاه کرد. بعد سری تکون داد و با میبوم پایین 
 به پشتم زد و گفت: خیالت راحت شد؟ بریم. ایهعلی ضربپایین رفت. « الله

بود انقدر تو ذوق  ترصورتش دلخور بود و اخم داشت. چرا این یه سالی که از من بزرگ
رو کشیدم که دستش رو برداره و با  امهکرد. شونمیزد؟ این بیشتر از همه اذیتم می

طبقه و زیر زمین و پشت بوم رو اخم پایین رفتم. هنوز روزهایی که آقاجون تمام این 
کرد که یه چیزی از من پیدا کنه و بیفته به جونم، یادم نرفته بود. از ته میزیر و رو 

علی کنار صندلی سمیرا که به پذیرایی   .CD سیگار و بطری خالی گرفته تا نوار فیلم و
ه ن خواستم زیاد سمیرا ببینم،مینه ؛ ه بود، نشست و من اون سمت نرفتمبرگشت
اومد. توی میسوال جواب علی رو داشتم. صدای فاطمه از آشپزخونه  یهحوصل

 چارچوبش ایستادم و گفتم: رامبد کو؟
 رفته دوغ بخره. -
 اومدم، چرا نگفتی بخرم؟میمن که داشتم  -

. پگاه هم سرش رو از تبلتش بلند کرد. صدام خود به دنمامان و فاطمه به هم نگاه کر
 !دوغ خریدن در میارم یهه اندازخود بلند شد: دیگ

فاطمه بازوی مامان رو به سمت در هل داد و گفت: مامان ببین آقاجون چیزی 
 خواد.مین

مامان با اعصاب خردی بیرون رفت. کارم شده بود عذاب دادن همه. فاطمه یه صندلی 
 از میز غذاخوری که فقط نمایشی بود، بیرون کشید و گفت: بشین داداش.

کشیدم و نشستم. خودش کنار پگاه نشست و آروم گفت: چرا اینجوری  نفس عمیقی
 کنی؟می
- ... 
 کنی؟میکنه. چرا همه رو از خودت دور میکنی، فکر نمیکس طوری که تو خیال هیچ -
- ... 
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هات زنم. ساکت شد. بعد از مدتی بحث رو عوض کرد: شاگردمیوقتی دید حرفی ن
 ؟خوبن

و یه تربچه از ظرف سبزی برداشتم. بعد سمت پگاه قلش  م دادمهایه حرکتی به لب
 دادم و گفتم: امشب جای یه نفر خالی نیست؟

 پگاه تربچه رو سمت من قل داد و فاطمه گفت: جای کی؟!
 به تعجب توی صورتش خندیدم. تربچه رو قل دادم و گفتم: جای خواهرشوهرت!

 رو میگه؟ ماهفاطمه تربچه رو وسط راه نگه داشت و پگاه گفت: عم
کرد. ادامه دادم: آخه جدیدًا همه جا میبیشتر شد و فاطمه هنوز گیج نگاه  مخنده
 بینمش!می
 حساس شدی بهش. -
 جدی؟ من حساس شدم؟ -
- ... 
 کنم نیست!میپس حتمًا این جریان هم طوری که من خیال  -
 چی شده مگه؟ -
 ست... درست بغل کالس من!هامون تو یه طبقهکالس -
 اونجا یه ساختمون کوچیکه. پیش میاد. -
 ل بازی...ی اونجا حرف زدم. قبل از بازسازی، کالس گِ هابا یکی دیگه از مربی -

 !پگاه: سفال
داد، من میروشنش، اینجوری که به من زل زده بود و با دقت گوش  ایهی قهوهاچشم

 ود.ب تربقه پایینیه ط !مینداخت. با لبخند گفتم: همون... کالس سفال شهرو یاد عم
 پگاه: فقط که سفال نیست.

 جو هم کردی!ومه زیر خنده زد و گفت: ِا... پرسفاط
 !کنممیآره دارم تحقیق محلی  -
 ی باال رو مخصوص ساخته.هاحتمًا کالس ؛من از کارهای رامبد خبر ندارم -

 م رو ریز کردم و گفتم: اهوم... تو که اصالً خبر نداشتی!هاچشم
خوان میرفت، گفت: حاال بده مگه همه میو در حالیکه سمت یخچال  بلند شد
 ؟!ننرو به هم برسو !ی عشقهاکبوتر

 یهبقاز ط هاترسم یکی از کبوترمیولی  ؛به من نگاه کرد. گفتم: بد نیست میو زیرچش
 روحی ببینه! یهسقوط کنه، لطم 0
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 .. مخصوصًا دختر جماعت.م عادل. تو اهل رنجوندن کسی نیستی.شناسمیمن تو رو  -
 رو میگی؟ امهپگاه دوباره گفت: عم

 فاطمه اخم کرد و رو به پگاه تذکر داد: پاشو برو بیرون، ببین بابات اومده یا نه.
 !هاستهاپگاه لب برچید. از صندلی پایین پرید و رفت. گفتم: این از اون خبرچین

 ت باشی!هاحرفبا خنده گفت: از طرف من که نیست... تو باید مراقب 
ماشین رو با یه فرمون پارک کردم و اطراف آموزشگاه رو دید زدم که مشکلی نباشه. کل 
ساختمون فقط یه انبار و یه پارکینگ داشت که اون هم مال ماشین رامبد بود. پیاده 
شدم و قفل کردم. دور و بر شلوغ بود. خواهر رامبد از انتهای خیابون به این سمت 

انداخته بود. من  شهی روی شونخیالبیهمیشه یه کیف بزرگ رو با اومد. مثل می
 تونستم به جای ساک ازش استفاده کنم اگر قرمز نبود.می

شد. پوزخند زدم و از درهای  ایهروش رو برگردوند و وارد مغاز ؛نگاهش به من افتاد
ر نستم سدومیسرتاسر شیشه وارد آموزشگاه شدم. برای سرایداری که هنوز اسمش رو ن
شما مربی  دنتکون دادم. جلوتر اومد و با خوشرویی گفت: سالم. آقای خسروی فرمو

 جدید هستی.
 چند قدم به عقب برگشتم و با پیرمرد دست دادم. گفتم: بله. طبقه آخرم.

 موفق باشی بابا. -
 تشکر حاج آقا. -

 من هم شاگرد شماست. یهبعد صداش رو پایین آورد و گفت: نو
 جدی؟ -
 آره. ولی... -
 ولی چی حاجی؟ -

 منه. یهاومد و جواب داد: شما نشنیده بگیر که نو ترنزدیک
افتخار دیگران  یهوقتی مای !ی صورتش نگاه کردم و دلم سوختهبه حالت خجالت زد

 . لبخند زدم و گفتم: خیلی هم دلش بخواد!کشنمینباشی، همه خودشون رو کنار 
 به ماشینتون هست.خندید و با تشکر گفت: حواسم 

 سرم رو کمی خم کردم و گفتم: دستت درد نکنه حاجی.
به طرف آسانسور رفتم و منتظر موندم. باالخره پایین اومد. وقتی سوار شدم. دختره با 
عجله وارد ساختمون شد و به سرایدار سالم داد. بعد سمت آسانسور اومد. ابروم رو باال 
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اشتم که وقتی نزدیک شد، دکمه رو بزنم و جا گذ هاهانداختم و دستم رو کنار دکم
 ...یهچرخید! دختر هاهبذارمش ولی برام پشت چشم نازک کرد و سمت پل

ی طرحدار زل زدم. هاهکوبیدم و به صورت پر از اخمم توی شیش 0 یهطبق یهروی دکم
اون شب که تو پارکینگ سالن عروسی حرف گوش کن شده بود، بیشتر خوشم 

تا از شاگردهاش دمون شدم، هنوز نرسیده بود و چندخو یهی وارد طبقاومد. وقتمی
. هنرجوی من هم منتظر بود. توی در کلید دنی انتظار نشسته بوهاروی صندلی

 انداختم و به پسر نوجوون گفتم: بلند شو.
همراهم وارد شد و تا من کیف و کت اسپورتم رو کنار بذارم و آماده بشم، سازش رو 

 کنی؟میو درست نشست. رو به روش نشستم و گفتم: چند وقته کار بیرون آورد 
 ماه. 2داشت و گفت:  شهنگ تربه ساز اشاره کردم. سفت

 چرا آموزشگاهت رو عوض کردی؟ -
 .دنآب دهنش رو قورت داد و با دستپاچگی گفت: آقا... استاد قبلیمون... فوت ش

م. با خنده گفتم: پس من مراقب کمی جا خوردم. انگار زیادی جدی برخورد کرده بود
 خودم باشم.

ماه خوب  2نشست. وقتی شروع کردیم متوجه شدم که به نسبت  ترلبخند زد و راحت
که  ایهدقیق 01باهاش شروع کنم!  هایاد گرفته. حداقل مجبور نبودم از اسم انگشت

دستگاه گذشت. تیونر )توضیح:  هاساعت یهزدم، زودتر از بقیمیباهاش سر و کله 
کوچیکی برای کوک کردن انواع ساز که گاهی مترونوم هم داره( رو قطع کردم و گفتم: با 

 نیستی؟ ترضرب پا راحت
لینگ که ب هازمانی بین نت یهبرای تنظیم فاصل ایهآقا ما با مترونوم )توضیح: وسیل -

 کردیم.میکنه( تمرین میبلینگ 
ونی کلی بند و بساط ولو کنی تا یه آهنگ بزنی. تمیه ولی تا ابد که نتراین اصولی -

 درسته؟
 بله آقا. -

 دور اسم دو تا ترانه خط کشیدم. روی کاغذها ضربه زدم و گفتم: این دو تا رو کار کن.
 چشم آقا. -

یه ملودی معمولی هم نشون دادم و اضافه کردم: تمرین این آهنگ هم فراموش 
 تونی نیاری.میمیای،  نشه... اینجا ساز هست. اگر از راه دور

 خوام با همین کار کنم.مینه.  -
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ی خودم افتادم که جونم به همون یه ساز بسته بود. بعد کم کم هایاد اون وقت
. سر تکون دادم. ننکمیفهمیدم که به هر چی دل ببندی یه روزی جلو چشمت خردش 

 کردم و گفتم:پسر وسایلش رو برداشت و سمت در رفت. از روی لیست اسمش رو پیدا 
 ؟چطور بودی اول جلسهزانیار! 

 پرسشی نگاهم کرد. ادامه دادم: آرزوی مرگم رو که نداری؟
م و بیرون رفتی کرد و بیرون زد. تا نفر بعدی یه ربع فرصت داشتم. خداحافظبا خنده 

م بردم، یه چیزی به هاکن توی راهرو ریختم. همین که جلوی لبیه لیوان آب از سرد 
 پگاه تو یهید و نصف آب روی صورت و لباسم ریخت. بعد صدای ریز خندپاهام چسب

و  آب رو سر کشیدم یهگوشم پیچید. بهش نگاه کردم. دلم نیومد بداخالقی کنم. بقی
لیوان یه بار مصرف رو تو سطل انداختم. بعد بغلش کردم و گفتم: چی شده من رو 

 یادت افتاد؟
 ادتم.محکم به گردنم چسبید و گفت: من که ی

 ؟هالپش رو گاز گرفتم و گفتم: یاد من یا اسباب بازی
 جواب نداد و فقط با صورتش ادا در آورد. گفتم: کجا بودی؟

 نگاه تیزی به کالس بغلی انداخت و گفت: اومده بودم آب بخورم.
 !هاسرش رو کنار گوشم برد و آروم ادامه داد: رفتم پیش باباییم... به کسی نگی

باز شد و دختره به چارچوب تکیه  هاهدم و سر تکون دادم. در کالس بچبلند بلند خندی
 ت گلی نیست؟هاداد. این دفعه سر و وضعش تمیز بود. رو به پگاه پرسیدم: چرا دست

 امروز نقاشی داریم. -
 اومد: بیا پگاه! رفته بودی آب بسازی؟ شهصدای عم

 پگاه جواب داد: من که بلد نیستم!
 من درست حرف بزنه. یه: به عمه جونت بگو، با خواهر زادپوزخند زدم و گفتم

 صدای عصبانی دختره اومد: به دایی جونت بگو، صداش رو بیاره پایین!
 کنه فندقی؟میوقتی ما نیستیم اذیتت  -
 !کنممیآره. بهش بگو، از مو آویزونت  -

زده بود و از اطرافش بیرون  هاهی بچهاهکرد. کلمیحاال واسه من حاضرجوابی هم 
اومد. صورت پگاه گیج و مات بود میشون از پشت در نیمه باز هاصدای ویز ویز حرف

آویزون  !زنیم. رو به من گفت: نهمیفهمید ما داریم در مورد چی حرف میو اصالً ن
 ه. مثل گیسو کمند!ترکنه... موهای خودش قشنگمین
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خواستم دختره پر رو بشه. میگرفته بود ولی ن مخندهربطش به بحث، بیاز حرف 
ی کنار در هم بلند شد: طالیی که نیست... هاهخودم رو کنترل کردم. صدای یکی از کل

 سیاهه.
 !جلوی لبخندم رو دیگه نتونستم بگیرم. گفتم: فقط مونده بود شما ازش تعریف کنید
ما شبه سمت در رفتم که پگاه رو از بغلم بگیره. دستش رو تکون نداد و گفت: تعریف 

 در واقع! شههم به گوش ما رسیده! آواز
 ی چرت و پرت هست.هاپشت سر همه حرف -
 که پشت سر شما هست! ایهنه انداز -

دونستم چیزهایی که میگه حقیقته. جالب بود، میاین بار دیگه واقعًا بهم برخورد چون 
فرستاده من  زد. با صدای آهسته یادآوری کردم: اونی که واسطهمیمن  یهحرف از آواز

 !نیستم
چی چی » چند ثانیه تو سکوت به هم خیره موندیم. با صدای پگاه که گفت 

پگاه، با  یهبه خودش اومد و با نگاهی به صورت کنجکاو و دقیق شد« !فرستاده؟
 تاسف برام سر تکون داد. گفت: بیا اینجا پگاه!

خودش رو سریع  بچه رو توی بغلش گذاشتم و بدبختانه دستم بازوش رو لمس کرد.
کرد که انگار من مزاحم میزد و جوری نگاه میعقب کشید. ناراحتی تو صورتش موج 

م رو تو هم کشیدم و گفتم: بار آخرت باشه که با من یکه هاابرو ام!ی*ن*و*ب*ا*ی*خ
 کنی!میبدو 

م رو با حرص فشار دادم. تقصیر خودش بود. من هاسمت کالس خودم رفتم و پلک
زنه و زن میس *ا*بینه، لمیگن، با هر دختری که تو کوچه خیابون ه میک امیهمون
رو پشتم نشنیده بود؟ دیگه چرا با  هاکنه. مگه همین حرف و حدیثمید *ن*ل*ب

 زد؟!میمن حرف 
کرد. انگار منتظر امداد غیبی بود که تو انتخاب  هاخانم اقبالی دوباره نگاهی به عروسک

یی که از بالکن خونه هاهار به دیوارمون بود و چه شیشدیو یهکمکش کنه. همسای
 شون نشکسته بودم. گفت: عادل خان کدوم رو بردارم؟

 هر دو تاش خوبه. فرقی نداره که. -
 حساب کن دو تا رو ببرم. ترمن عیب و ایراد گیره. ارزون یهآخه نو -
 خودتونه. یهای بابا! کی از شما پول خواست؟! مغاز -

 عروسیت.ءالله شانفت: ممنون پسرم. اخندید و گ
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رو داخل  هامهدی وارد مغازه شد و عالمت داد که کارم داره. سر تکون دادم و عروسک
شون رو داد و بیرون رفت. مهدی فورًا گفت: مشما گذاشتم. با کلی اصرار پول یکی

 ست!ای کاسبی کنی که کالهت پس معرکهاینجوری بخو
 آشنا بود. -
 مگه غیر آشنا هم هست؟! تو این محل -
 خوری اینجا؟میی *ه*ولش. تو چه گ -
 دونم منظور بدی نداری...می -

 با خنده گفتم: آره. از دیدنت احساساتی شدم. چه خبر؟
 هیچی بابا... بیکاری... عالفی. فرشاد کو؟ -
 نمیشه بیدارش کرد. من هم میام که تو خونه نباشم! هاهمیاد حاال... جمع -

روم به یه پراید تکیه داد. ی مغازه نشستم و اون روبههرون رفتیم. من روی پلبا هم بی
زد و نطق مهدی هم باز شده بود. گفتم: خُو... آخرش میصبح جمعه اینجا پرنده پر ن

 چی؟
رده کارت به کارت کرده بود و فلنگ رو بسته بود. این مادر بزرگ ما هم کلی در م   -

 ه براش پول گرفته.حقش دعا کرده بود که از باج
 از کجا فهمیدید؟ -
کنه. میگه خیلی مرد خوبی میمادر بزرگم هنوز هم باور ن ؛پول کم شده بود از حساب -

 بود. خدا رسونده بود سر راهم.
در تونید از بانک پیگیری کنید. مامیخندیدیم و من گفتم: اگه کارت به کارت کرده باشه 

 بزرگت ندیده دو سری پول کشیده؟
نه داداش، طفلک درگیر سیمای آسمونی مرده بوده. تازه شال سبزش رو هم دیده با  -

 اون عینکش!
هر دو زیر خنده زدیم و بدجور صدا پیچید. حامد از کنار گوشمون گفت: چه خبر شده 

 باز معرکه گرفتید؟ سالم.
دست دادیم و کنار من نشست. با شلوار ورزشی و دمپایی راحتی اومده بود. گفت: 

 ند وقته نیستی؟چ
 مشغولیم. -
 رو به راهی؟ -
 چاکرم. -
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به  ایهآموزشگاه به کسی غیر از فرشاد حرفی بزنم. مهدی با پا ضرب یهقرار نبود دربار
 دمپایی حامد زد و گفت: تازه مد شده یا زنت پرتت کرده بیرون؟

یپ تسیگار رو از جیبش بیرون آورد و گفت: واسه سیگار سر صبح که  یهحامد بست
 !ننزمین

. تو این چند ماه ..مهدی برداشت. سمت من گرفت ،یه نخ بیرون کشید و تعارف زد
تراشیده بودم که لوس بازی نباشه. انقدر  ایههمیشه از زیرش در رفته بودم و یه بهان
اومد دور هم جمع بشیم. هر دو منتظر میسر خودم رو شلوغ کرده بودم که پیش ن

مار بود! فحشی نثار خودم و کردم که انگار زهرمیرفتار  . یه جوریدنکرمینگاه 
کردم و یکی برداشتم. دم فندک حامد گرفتم. تلخیش من رو یاد  امنتیجهبیپرهیزگاری 

داشتم. چند دقیقه بعد رامین و سینا هم اضافه  شهلبم نگ یهانداخت. گوش هاهگذشت
فتم. مخصوصًا که سینا تپل بود و انقدر چرت و پرت گفتیم که از خنده دل درد گر دنش

 رفت همه رو به خنده مینداخت.میو وقتی ریسه 
 یه نخ دیگه روشن کردم. به در مغازه تکیه دادم و پاهام رو انداختم وسط راه. بدجوری

خواست بکنم. مگه دختره نگفته بود میکاری دلم هوس قدیم رو کرده بود. اینکه هر 
دیگه. زندگیم همین بود. حامد از جیبم گوشی  حرف پشتم زیاده؟ خب من همین بودم

 رو بیرون کشید و گفت: حاال اصلش اینجاست.
 دارم دادا!میی دود رو فرستادم بیرون و گفتم: اس نگه نخیالبیبا 

لگد رامین به پام خورد و حامد فحش داد. من به ریششون خندیدم. مهدی سریع 
 کنه. داد زدم: اون رو بگیر!رو پاک  هاگوشیش رو بیرون آورد که اس ام اس

. خود مهدی از خنده ولو شده بود دنو گوشی رو از دستش در آور تنسرش ریخ هاهبچ
 mo1کشید. رامین آخرین پیامش رو خوند: میرو پایین  شهو به زور تیشرت باال رفت

 «.فعالً بره مرخصی»نوشته 
یا نه. دیکشنریشون  واسه من معنی خاصی میده ننکه ببی دنبه من نگاه کر هاهبچ

 من بودم. گفتم: نامفهوم بود. قبلی رو بخون!
 «، دردسرش مال منهنریز میتو غذای دانشگاهتون چیزی ن»رامین خوند: 

همه زیر خنده زدیم و سینا دوباره الکی ریسه رفت. مهدی گوشی رو کشید و گفت: 
 اشتباه برداشت کردید.

یرون، همین که سر چرخوندم چشمم به آخرین پک رو زدم و دود رو با خنده دادم ب
ت رفمی هاکار داشت؟ صبحهآقاجون افتاد. به سرفه افتادم و خنده یادم رفت. اینجا چ
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ش بود و با هازد، نه این طرفی. همراه یکی از دوستمیپارک باالی محل قدم 
کرد. بعد سرش رو پایین انداخت و چیزی به میی پر از غضب نگاهم هاچشم

 . با کف پا به مهدی زدم و گفتم: بسه دیگه!رفتنت. به اون سمت خیابون دوستش گف
 وننیشش رو بست و سر و صدامون خوابید. ته سیگار رو پرت کردم توی جوب. آقاج

ش رو با تسبیح آویزون هاعادت داشت که دست ؛دیگه روش رو سمت ما برنگردوند
افتاده بود ولی نه از وقتی من  هاقپشتش گره کنه و راه بره. قبالً هم خیلی از این اتفا

. چشمم به فرشاد افتاد که از دور سالنه دنپراکنده ش هاهسال رو رد کردم و بچ 20
اومد. از جام بلند شدم و شلوارم رو تکوندم. فرشاد نگاهی به جمع انداخت و میسالنه 

 ان!کوتاهی سمت در اومد. جلوی در ایستاد و گفت: ببخشید حامد ج« ِ سالم»با 
رو گرفتم. حامد بلند  مخندهخواست حامد رو بلند کنه. جلوی میراهش باز بود ولی 

 سالم برسون! هاهشد و فرشاد گفت: به خانوم بچ
کرد خونه. حامد نگاهی به من انداخت. بعد با جمع دست داد میرسمًا داشت دکش 

 و گفت: برم یه چیزی بزنم به بدن.
. دنبال فرشاد دنی کرخداحافظو بقیه هم کم کم  ش دور شدهاشلپ شلپ با دمپایی

 کنید؟!میوارد مغازه شدم. سریع گفت: از کی تا حاال دم مغازه پاتوق 
 پاتوق چیه؟! یه ساعت هم نشد. -
 !بوی سیگار هم که پیچیده -

دونست تو ترکم. خودم رو به اون راه زدم و پشت میزیر چشمی نگاهی به من کرد. 
 پیشخون رفتم.

 
خالی شیر کاکائو رو توی سطل زباله انداختم و وارد آموزشگاه شدم. آقاجون  قوطی

م داخل هاانقدر اخم و تخم کرد که واسه صبحونه نموندم. در حال گشتن جیب
 !آسانسور رفتم و به مسئول آموزش سالم کردم. پرسید: دنبال چی هستید استاد؟

داشتم دنبال کسی بیفتم. یه رو شده بود. من عادت نخندیدم ولی نگاهش نکردم. پر
زد. میزنگ  هاخواست باید زودتر از این حرفمیبار تیک زده بودیم. اگر خودش 
 ست، تعارف نداره!کتم پیدا کردم و گفتم: یه دونه باالخره یه آدامس از اعماق جیب

 لپم انداختم. با لحن سردتری از قبل گفت: ممنون، دارم. یهو گوش
رو زدم. راهروی خودمون خیلی سوت و کور بود.  0و من  دوم پیاده شد یهطبق

اومد. کار اون میهنرجوم هنوز نرسیده بود و صدای شعر خوندن از کالس خواهر رامبد 
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و آوازشون انگار هیچ اهمیتی  هاهبا این صدای خند ؛ اماروزش خیلی بهم برخورده بود
کردم و موقع بستن محکم  کنم. در کالسم رو بازمیبرای اون نداشت که من چی فکر 

 کوبیدم.
دو دقیقه بعد هنرجوی اولم وارد کالس شد و سر و کله زدن باهاش حالم رو بهتر کرد. 

ش رو هم انجام داده بود. تازه کار بود و هاتمرین یهخیلی حرف گوش کن بود. هم
بلند شد. ناخن  هاهکردیم که صدای شعر خوندن بچمیتمرین  هاداشتیم روی گام

 تر روی تار اشتباه رفت و ترتیب گام به هم ریخت. سریع گفت: ببخشید از اول.دخ
 عیبی نداره، دقت کن. -

بلند شد. ناخنش معطل مونده بود.  هاهدوباره شروع کرد و تو دور سوم باز صدای بچ
رو بهتر تشخیص  هااولت که نت یهساز آموزشگاه رو دست گرفتم و گفتم: جلس

 .دادی! با من بزنمی
 آخه کتابش رو خوندم... تئوری بیشتر بلدم. -
 عادت کنی. هااول گوش کن که به صدا -

فقط  ؛دن و چیزی برای آموزش نداشتساده بو هاچند بار پشت سر هم زدم. گام گام
داد. گفتم: حاال با من میی متوالی انجام هاکرد و تمرینمیدقت  هاباید روی سیم

 بزن!
و پایین آوردم. یک هفته فقط تئوری کار کرده بود و تمرین شروع کرد و من سرعتم ر

زیاد  هاهانگشت داشت. هنوز خیلی زود بود که با سازش راحت باشه. باز صدای بچ
 شد و تمرکزش از دست رفت. گفت: ببخشید. االن...

 دوباره. !نگران نباش ،با لبخند گفتم: طبیعیه
من از کوره در رفتم! ساز رو روی میز ول خواست شروع بکنه که دوباره صدا رفت باال و 

کردم و با سرعت خودم رو به راهرو رسوندم. نزدیک در کالسشون مکث کردم. 
دونستم اگر بحثی پیش بیاد، با حال خرابی که به لطف آقاجون از صبح داشتم، می

خیلی ناجور میشه. نفس عمیقی کشیدم و به کالسم برگشتم. کتی که روی تیشرت 
ده بودم رو در آوردم و روی جالباسی پرت کردم. دختر با نگرانی نگاه مشکی پوشی

 ؟ننتونی بری به مربی کالس بغلی بگی تعطیل کمیکرد. گفتم: می
 ؟ننبا کم رویی بلند شد و گفت: بگم تعطیل ک

 ه ما تمرین کنیم.ذارمیآره. بگو سر و صداتون ن -
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ی قفل هارو به کف دستگردنش رو کج کرد و بیرون رفت. نشستم و پشت سرم 
م خود به خود بسته شد. به سه دقیقه نکشید که در با ها، تکیه دادم. چشمامهشد

شدت باز شد و من رو از جا پروند. دختره دست به کمر توی چارچوب ایستاده بود و 
 کشید. با اخم گفتم: امرتون؟میهنرجوی من هم با اضطراب از پشت سرش سرک 

وارد شدن نداد. همین که در رو بست، با صدای  یهنرجوم اجازوارد کالس شد و به ه
 آهسته اما عصبانی گفت: تا کی قراره ادامه بدید؟!

 با تعجب گفتم: چی رو؟!
 رو! هاهمین مسخره بازی -

 رفتم، گفتم: مسخره بازی؟!میاز جام بلند شدم و در حالیکه به سمتش 
ست صدای شما تمرکز هنرجوی من رو به دقیقه 00شتر شد و بلندتر گفتم: عصبانیتم بی

 !هم ریخته... خانوم
خود بهانه نیار... بیکردیم. میی دیگه سرود و نمایش اجرا هاما قبالً هم کنار کالس -

 !آقا
 یه قدم دیگه برداشتم و گفتم: نه کنار کالس موسیقی.
دورتر  کرد.میبر و بر نگاه  هاجا خورد و خودش رو عقب کشید. مثل جوجه ماشینی

رفتم که بیشتر از این نترسونمش. روی پیشونیم دست کشیدم. باالخره به حرف اومد: 
 ی فرد.هاکنم من رو منتقل کنه به روزمیاز تارا خواهش 

حسی همیشگی در اومده بود و دلخور نشون بینگاهش کردم. صورتش از اون 
صاب من رو به هم شد، اعمیداد. از کالس بیرون رفت. فاطمه هم وقتی دلخور می
چیز زیادی بود؟ قهر و  !نن، همینریخت. گفته بودم وسط تمرین ما داد و فریاد نکمی

ناز داشت؟ چند لحظه بعد دنبالش رفتم. با وسایلش جلوی آسانسور ایستاده بود. به 
 هنرجوم گفتم: تو کالس باش، االن میام.

دوباره گردن کج کرد و  در آسانسور باز شد و خواهر رامبد داخل رفت. دختر جوون
شد. سریع پام رو سر میش داشت بسته رفت. سمت آسانسور دویدم که در کشویی
ی گیج دختره داخل رفتم و گفتم: حاال هاراهش گذاشتم. دوباره باز شد. جلوی چشم

 کنه؟!میکی مسخره بازی 
 دوم رو زد و گفت: اینطوری برای همه بهتره. یهطبق یهدوباره دکم
 ر راه افتاد. گفتم: اگر حق تقدمی هم باشه با خواهر رامبده، نه برادر زنش!آسانسو
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یست... مسئله بهانه گیری پوزخندی زد و با نارضایتی گفت: مسئله حق تقدم ن
 شماست.

 کرد. گفتم: کدوم بهانه؟!میدوباره داشت عصبانیم 
 جرأت»در واقع  تونست بیرون بره.میدر آسانسور باز شد. جلوی در ایستاده بودم و ن

 چهار رو زدم و گفتم: جواب بده؟ یهطبق یهدکم«. !داشت بیرون بره
 عایق صوتی داره. هاهکالس بچ -
 ما دیوار به دیواریم! -
 صدا اونقدر بلند نمیاد. -
 یعنی من دارم دروغ میگم؟ -
- ... 
 !خواستم یه دلیلی جور کنم واسه... دید زدنتونمیالبد  -

هوا داد زد: شما حق ندارید با بیروی من بود.  شهو باز شد. نگاه خیرآسانسور ایستاد 
 من اینطوری صحبت کنید!

 یه. دوباره روی دکمدنو به داخل آسانسور زل زده بو دنتوی راهرو پخش بو هاهبچ
 دونستم حق صحبت کردن من هم دست شماست!میدو کوبید و من گفتم: ن یهطبق

 شهاکرد و چشممیحالت دلخور چند دقیقه پیش نگاه  آسانسور حرکت کرد. با همون
کمی هم سرخ شده بود. بدجوری بهش خیره شده بودم و نزدیک بود به گریه بیفته. 

غل ب یهش رو بست و سرش رو به یه طرف برگردوند که دوباره توی آینهاای بابا! پلک
داد. چند چشم تو چشم شدیم. نگاهش رو پایین انداخت و ته دل من رو قلقلک 

شد که با آخرین دوست دخترم تموم کرده بودم. حالت صورت و اندامش رو میماهی 
خواستم روزهاش رو عوض کنه. میبررسی کردم... خیلی هم بد نبود. به همین سادگی ن

ی بعدیم رو حساب شده انتخاب کردم: من هاهخورد. جملمیبه درد وقت گذروندن که 
 رم.ی شما نداهاهکاری به برنام

دختره رو باال نیاره! ادامه دادم:  یهسرش رو بلند نکرد. دستم رو مشت کردم که چون
 !ولی الزم نیست وقتی کسی رو دوست داری ازش فرار کنی

در آسانسور باز شد. خوشبختانه این طبقه خلوت بود.  ..با دهن باز بهم خیره موند.
 عمرم بود! ین کارترسکوتش رو شکست: حرف زدن با فاطی احمقانه

 اخم روی صورتم نشست و گفتم: احمقانه؟!
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دونست به موقع چه حرفی رو بزنه که آدم رو به هم بریزه. دوباره سکوت میخوب 
 شده بود. با تاکید بیشتر پرسیدم: احمقانه؟!

لب پایینش رو گاز گرفت و  یهاینکه گفته بود من رو دوست داره، احمقانه بود؟ گوش
ش برگشت. بهم برخورده بود و عادل نبودم اگر جبران هاه چشمجوجه ماشینیه باز ب

 کردم. گفتم: اتفاقًا از نظر من هم احمقانه بود.مین
بار اهمیتی برام نداشت. اون که فاطمه نبود. یه دختر معمولی بود دلخور شد و این

ا رویی ب دخترها. ادامه دادم: ولی این که نباید دلیل فرار کردنتون از رو به یهمثل بقی
 من باشه.

- ... 
 که برید برنامه عوض کنید! -

 عصبانی گفت: نه... چیزی نبود که ارزش فرار کردن هم داشته باشه.
چهار رو زد و روش رو برگردوند. به  یهطبق یهم رو روی هم فشار دادم. دکمهادندون

کیف  چرخیدم. تا باال سکوت کردیم. همین که آسانسور باز شد، با ایهسمت دیگ
 خوام رد بشم!میبزرگش محکم کوبید به بازوم و گفت: 

دیوونه! با تعجب از جلوی در عقب کشیدم که رد بشه. حداقل کاری کرده  یهدختر
رو عوض نکنه... هرچند که برام اهمیتی نداشت. بدون اینکه پشت  شهبودم که برنام

طرف کالس خودم  رو سمت کالسش هدایت کرد. به هاهسرش رو نگاه کنه رفت و بچ
 م.ذاشتمیرفتم. احتماالً باید برای هنرجوم چند دقیقه جبرانی 

 
اول شدم و توی آشپزخونه سرک کشیدم. آقاجون و مامان مشغول خوردن  یهوارد طبق

. مثل دو روز گذشته از خیر صبحونه دنرسیمیو هر دو دپرس به نظر  دنصبحونه بو
 امان بلند شد: عادل!خوردن گذشتم و سمت در رفتم که صدای م

 از همون جا گفتم: دارم میرم.
 جلوی در اومد و جدی گفت: با شکم گشنه؟

 گیرم تو راه.مییه چیزی  -
 بازوم رو کشید و گفت: بیا ببینم. تو یکی من رو دق میدی!

که پایین میز ناهار خوری پهن بود، کنار  ایهبا لبخند دنبالش رفتم. من رو سر سفر
نگاه چپ چپ آقاجون دستم رو ول کرد. آقاجون دستی به تارهای  خودش نشوند. با
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نازک موهای جلوی سرش کشید که دیگه خالی شده بود. با اخم گفت: همه رو دق 
 میده.

 ؛دونستم دردشون چیهمییه تیکه نون توی دهنم گذاشتم. 
چرخوند. مییی که توی آموزشگاه بودم و مغازه رو فرشاد یه نفری هاساعت 
 .شنبار از جلوی مغازه رد مییرم. فرشاد گفته بود که روزی چندکجا م ونستندمین

مامان استکان چای رو دستم داد و به آقاجون نگاه کرد. آقاجون تو صورتم نگاه 
کرد. مامان کره و مربا رو از جلوی آقاجون سمت من کشید و گفت: بخور جون مین

 بگیری!
کرد با نی قلیون طرفه! مشغول خوردن میفکر دید، میاگه کسی من رو با این هیکل ن

 شدم و چند دقیقه بعد صدای علی از توی حیاط اومد: سالم... آقاجون!
همین صدا کافی بود تا گل از گل آقاجون شکفته بشه. زل زد به ورودی آشپزخونه و 

 زمزمه کرد: امیرعلی.
 ادامه داد: بیا اینجا بابا! تربلند

 اومد: نخورید. بربری گرفتم. ترصدای علی از نزدیک
 کنه اول صبح؟میکار هرو به مامان گفتم: چی شده؟ اینجا چ

 زنه... ما رو که ول نکرده به امون خدا.میآقاجون جواب داد: همیشه سر 
! علی با خنده وارد شد و شهبچسبونه ته جمل« هامثل بعضی»فقط مونده بود که یه 

وسط سفره گذاشت و با ما  هاجون نشست. نونبا همون کت و شلوار رسمی کنار آقا
یی که من هادست داد. مامان فوری براش چای ریخت. ولی عادت نداشت مثل وقت

زد، زدم و گفتم: میچلونه، علی رو هم ماچ کنه. به پای علی که با آقاجون حرف میرو 
 رو تحویل ندادی؟ هاهنوز کلید

 کنی؟میکارها یم خندید و گفت: تو چبا تعجب نگاهم کرد. زیر خنده زدم. خودش ه
 بعد نگاهی با آقاجون رد و بدل کرد و ادامه داد: شنیدم سرت خیلی گرمه!

 با حرص به آقاجون نگاه کردم که منتظر جواب من بود و گفتم: بدجور!
کنه. میآقاجون نه گذاشت و نه برداشت، گفت: دوباره شروع کرده تو محل آبروریزی 

 هم بهم طعنه بزنه.« احمدخانی»که همین رو کم داشتم 
 علی: احمدخانی؟!

 جمعه تو پارک دیدمش، رفتیم دو تا نون بخریم... -
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رو نگفت. هنوز اون جریان یادش نرفته بود. چند دقیقه دیگه هم سیر تا  شهبقی
کرد. استکان رو سر کشیدم و فقط به مامان گفتم: میپیازش رو برای علی تعریف 

 !خداحافظ
 التماس گفت: چیزی نخوردی که! مامان با
ای رو شروع داد زد: کجا؟! دوباره چه الواتی ش تو صدای آقاجون گم شد کههاهاما جمل

 کردی که مغازه نمیری؟
اهمیتی ندادم. کیف و کتم رو برداشتم و بیرون زدم. موقع پوشیدن کفش علی بیرون 

 ی بالکن نشست. گفتم: چیه؟هاهاومد و کنارم روی پل
 جون چی میگه؟آقا -
 از خودش بپرس! -
 بگو؟ نگران شدم. -
پشت سر منه، نمیگن چرا داداشش جلوش رو  نننگران نباش! اگه حرفی هم بز -

 نگرفت.
 .نیستنعادل! مامان و آقاجون دیگه جوون  -
- ... 
 باید هواشون رو داشته باشی، نه اینکه... ایهتو که تو این خون -
 خوان چیکار؟میمن رو  تو هوای همه رو داری بسه. -

رفت رو گ امهو از صدای بلندم تعجب کردم. علی حرفی نزد. خواستم بلند بشم که شون
 و پایین کشید. گفت: مگه سیگار رو ترک نکرده بودی؟

 کشیدم که کسی نبینه.میدروغ گفتم: نه... وقتی 
 ؟کجا میری گه نمیری مغازها در رفتم. دوباره گفت:  بلند شدم و سمت

 یدم و گفتم: الواتی!چرخ
 

حوصلگی از آسانسور بینیم ساعت بعد اسپری دهان رو توی زیپ کیفم چپوندم و با 
ظرف غذایی که مامان همیشه روی میز تلفن  ؛ حتیچهارم آموزشگاه شدم یهوارد طبق

رو فراموش کرده بودم. با بیرون اومدن من، خواهر رامبد و  ذاشتمیجلوی آشپزخونه 
. ناخودآگاه ایستادم و مرد دنپایین به سمتم نگاه کر یهی کنکور طبقهایکی از مدرس

. خیلی معمولی بود. مثل من اسپورت نپوشیده بود. ..بیچاره رو از سر تا پا بررسی کردم
آسانسور که هنوز باز بود به خودم نگاه کردم و اعتماد به نفسم باال رفت. با  یهتوی آین
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ادم. مرد لبخند زد و سالم کرد ولی دختره روش رو پوزخند برای هر دو سر تکون د
کالسم رفتم و عمدًا شل کردم که یارو بره اما ظاهرًا اون هم منتظر  برگردوند. به طرف درِ 

داخل رفتن من بود! کلیدم که کامالً اتفاقی! زمین افتاد، باالخره از رو رفت و گفت: 
 دیگه مزاحمتون نمیشم.

 کنم.میش دختره لبخند زد و گفت: خواه
 رفت. گفتم: آسانسور هست! هاهمرد سمت پل

 جواب داد: همین پایینم.
 ی انتظار رو گرفت و گفت: بریم تو.های روی صندلیهاهدختره دست دو تا از بچ

ی اخمو و هاهبا نگا دنی همسن پگاه که شاهد دعوای دو روز پیش ما بوهاهدختربچ
اعث شد لبخند بزنم. اون روز خیلی بد که ب دنعجیب غریب به من، وارد کالسشون ش

 افت کرده! تهتا کرده بودم. قبل از اینکه دختره هم وارد بشه گفتم: سلیق
. ندکافی همه ازم بریده بو یهخواستم حرف پیش بکشم که صلح کنیم. به اندازمی

 !دختره پوزخند زد و گفت: من به هر کی از کنارم رد شد، نظر خاصی ندارم
 گرفت. با اخم ادامه داد: برعکس شما! مهاز حرفش خند

خواست مثالً حرص من رو میبیشتر شد و اون اخمش. با تالش عجیبی  مخندهمن 
مون ی همیشگیهادر بیاره ولی هنوز من رو نشناخته بود. تازه داشت از این بحث

 شون.هافقط به بعضی ؛اومد. گفتم: درستهمیخوشم 
 دارید.با خنده اضافه کردم: نظر خاصی 

رو گرفت. خواستم صلح رو پایدارتر کنم  شهش درشت شد و به زور جلوی خندهاچشم
 و گفتم: دو روز پیش منظور بدی نداشتم.

سر تکون داد و شمشیرش رو انداخت: عیبی نداره... قرار شده سرود و نمایش رو تو 
 سالن همکف تمرین کنیم.

 خوبه. -
ورًا شر نداشتم. ف یهش کرده باشم. حوصلهواییلبخند زد و جوری نگاه کرد که ترسیدم 

 سمت در کالسم چرخیدم و گفتم: با اجازه!
 قفل رو باز کردم و به هنرجوم که تازه از آسانسور پیاده شده بود، گفتم: بیا داخل.

کنجکاو پگاه رو از پشتش تشخیص دادم که به من و  یهخواهر رامبد حرفی نزد. کل
 وارد کالس شدم.نگاه کرد.  شهبعد به عم
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راننده دقیقًا جلوی در مغازه پارک کرد و پیاده شدیم. فرشاد جلوی در منتظرمون بود. 
 راننده وانت رو دور زد و در پشت رو باز کرد. رو به فرشاد گفتم: چرا اومدی؟

 رو سر و سامون بدی. هاتونستی جنسمیدست تنها ن -
 شرکت چی؟ -
 کاری نداشتم. -

ی بزرگ رو گرفتیم و بلند کردیم. حاال که هاطرفم اومد. سر یکی از کارتن واسه کمک به
زوج و فرد کرده بودیم، نصف هفته رو تو شرکت عموش حسابدار بود. شرکت پخش و 

 یهفروش لوازم کامپیوتری. کارتن رو وسط مغازه ول کردیم و مشغول بردن بقی
ی هاهقاجون از پشت شیششدیم. چشمم به اون سمت خیابون افتاد که آ هاجنس

 کرد. گفتم: آقاجونم اومده زاغ سیاه چوب بزنه.میسوپرمارکت به ما نگاه 
 فرشاد جواب داد: کار هر روزشه... انقدر این بدبخت رو عذاب نده!

 لیکه مشماهای بزرگ تولیدی رو رویکارتن رو روی بقیه گذاشتم و برگشتم. در حا
سپرم به تو میرم دنبال کنه مغازه رو میمیکردم، گفتم: فکر میم بلند هاهشون

 خوشگذرونی!
 فهمه.میبرداشت و دنبالم اومد. گفت: دیر یا زود  ایهمشمای دیگ

 دونم.میبا نفس نفس گفتم: 
 جور کن. ایهآخرین مشما رو با هم بلند کردیم. گفت: زودتر یه بهون

اومده و هنوز چشمش به  بیرون ماست یهدوباره به آقاجون نگاه کردم که حاال با دب
ور بود. از وقتی بازنشسته شده بود وقت بیشتری واسه گیر دادن داشت. مشما رو این

دادیم چون میزمین گذاشتیم و مشغول جمع و جور کردن شدیم. نباید لفت 
رو باز  هاکرد. من جنسمیگم دن و این شلوغی همه رو سردر اوممی هامشتری

 اهچسبوند. یه راهی از وسط کارتنمیرد و لیبل قیمت کمیکردم. فرشاد لیست می
یه ربع بعد صدای سالم فاطمه، من رو به سمت در  باز کرده بودم. هابرای مشتری

برگردوند. دست پگاه رو گرفته بود. فرشاد سرش رو پایین انداخت و احوالپرسی کرد. 
وقت رسیدم.  مشغول کرد. فاطمه با خنده گفت: چه سر هابعد خودش رو با جنس
 جنس جدید آوردی؟

 ا؟وراز این -
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 اومده بودم به مامان سر بزنم. -
. خندیدمیزد و میپگاه رو بغل کردم و روی پیشخون نشوندم. داشت بستنی لیس 

 خنده؟!میگفتم: این مارمولک چرا 
 فاطمه با لبخند گفت: همینجوری... شنیدم باز گرد و خاک کردی؟

 ؟ با دبه ماست!میرغضب رو بیرون دیدی -
 !پگاه گفت: میر چی؟

 فرستادمش خونه. ؛فاطمه خندید و جواب داد: آره
 مامان از دستم ناراحته؟ -
 بیننت.میمیگه اصالً ن -
 جنگ ندارم. یهآخر شب میرم خونه که خواب باشن. حوصل -
 !جدی؟ -

 زد. گفتم: چی جدی؟میکرد. پگاه هم چوب بستنیش رو گاز میمشکوک نگاه 
 جنگ نداری... با همه دیگه؟ یهفتی حوصلگ -

فهمیدم که حتمًا از جریان آموزشگاه باخبر شده. احتماالً از اول هم منظورش همون 
 بوده!

به پیشخون تکیه دادم و آرنجم رو روی شیشه گذاشتم. سمت پگاه کج شدم که 
 چرخوند. مظلوم شدنش شبیهمینگاهش رو اول روی زمین و بعد روی در و دیوار 

شون هم خیلی تیزه، هاکه گوش هابود. گفتم: بعضی از مارمولک شهمظلوم شدن عم
 رو دوست نداره. هایادشون باشه که خدا خبرچین

 رو نترسون. مهفاطمه با خنده گفت: بچ
 خیلی جدی ادامه دادم: میندازدشون جهنم!

 .سوزنمیکه ن هاپگاه چوب بستنیش رو از دهنش در آورد و گفت: مارمولک
 از کی تا حاال؟ -
 شون سرده.خون هاهعمه رکسان گفته خزند -

چه حاال زیست شناس شده بود.  ؛ رفتفرشاد زیر خنده زد و من از تعجب ابروهام باال
 مهمن عادل ِ خالی بودم و اون عمه رکسان! فاطمه لپش رو بوس کرد و گفت: بچ

 خواد دکتر بشه.می
ه انداختی، خودت هم آشتی کردی، دختر من رو به من اضافه کرد: خودت دعوا را

 !مقصره؟
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مشخص بود که با  ؛ امابا چشم و ابرو به فرشاد اشاره کردم که فاطمه حرف رو کش نده
 دونه. گفتم: تو که گفتی از طرف تو نیست؟میجزئیات کامل هم 

 ست!وی صورتش نشست و گفت: چند جانبهو پگاه رو نشون دادم. لبخند ر
 خوای بردار.میچی م رو باز کردم و گفتم: هرجلوی پاکارتن 

 پگاه فوری گفت: من هیچی ور ندارم عادل؟!
رد. ب هاتامون خندیدیم و فرشاد جلو اومد. پگاه رو بغل کرد و سمت اسباب بازیهر سه

 گفت: عادل رو ول کن دایی... بیا خودم یه چیز خوب بهت بدم.
 خواد؟مین فاطمه صداش رو پایین آورد و گفت: فرشاد زن

 امید شدی افتادی به جون فرشاد؟ند کردم و با اخم گفتم: از من نابل هاهسرم رو از وسیل
 خوای؟ مشکلت چیه؟میتو که رکسانا رو ن -

دونستم چی بگم! سرم رو پایین انداختم و لوازم آرایش رو بیرون میعصبانی شدم اما ن
 تری من نزدیکهاه به گوشی بزرگ نشست کهاآوردم. فاطمه روی یکی از کارتون

 خوای؟میباشه. گفت: 
 نه. -
 پس چرا هول کردی؟! -

قوطی رو توی کارتن پرت کردم که چشم فرشاد این طرف چرخید. با صدای خیلی 
 گی؟!آهسته اما عصبی گفتم: هول کردم؟! چرا دری وری می

ه چی برات تعریف دونم پگامیی ادامه دادم: نتر ابروش رو باال انداخت. با لحن مالیم
 ست!تمًا اشتباه برداشت کرده... بچهولی ح ؛کرده
بدجوری تیز بود. صدای پچ پچش با فرشاد  ؛اه با شنیدن اسمش به من نگاه کردپگ

 چیزی رو پیش کشیدم که هیچوقت رومقطع شده بود. برای اینکه قال قضیه رو بکنم، 
رفاقت باشه  یهه طرف پایشد با فاطمه در موردش حرف بزنم. گفتم: حاال اگمین

 تونم...می
 فاطمه با حالت عصبی بلند شد و به پگاه گفت: بیا پگاه. دیرمون شد مامان.

. رفتن ی بیرونخداحافظبیبازی توی دستش سمت فاطمه رفت. ی اسبابهپگاه با بست
که فرشاد چیزی روی دلش مونده. شدم. معلوم بود  هاجنس یهمشغول باز کردن بقی

 جمع کرد و ایهرو گوش هامشتری رو هم راه انداختیم. باالخره فرشاد کارتن خالی تاسه
 به حرف اومد: هنوز حرف خواهر دامادتونه؟

 آره. -
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 دختر خوبیه. -
 سریع نگاهش کردم که گرخید و گفت: جای خواهری.

 ی؟شناسمیتو اون رو از کجا  -
 !! ما هم تو همین محلیمهاهشرمند -

ی ویترین شدم و حرفی نزدم. جلوتر اومد و گفت: تریپ جدیدته؟ مشغول چیدن تو
 خوای! جوش میاری؟!میواسه هر دختری که ن

 اوالً که جوش نمیارم! دومًا... -
- ... 
 .خیالبی -

قد کوتاه دوست ندارم ولی به موقع جلوی زبونم رو گرفتم.  یهخواستم بگم من سبزمی
 اون حرف بزنم؟! یهچه معنی داشت که با فرشاد از قیاف
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م رو تموم کرده بودم. با خستگی وارد البی همکف شدم و از هاآخر وقت بود و کالس
زیادی از شاگردهای آموزشگاه وسط  یهتعجب خشکم زد. چند تا کارمند و مربی وعد

 ایهو صدا تو محوطه پیچیده بود. به سرایدار ساختمون که گوش دنالبی جمع شده بو
 و تی توی دستش بود، نزدیک شدم و گفتم: کریم آقا چه خبر شده؟ایستاده بود 

 همه منتظرن ،داد: بیرون طوفان شده و همزمان برای چند نفر سر تکون دادم. جواب
 بخوابه.

احتماالً تازه شروع شده بود. از بین  ؛پرت بود که سر کالس نفهمیده بودمانقدر حواسم 
د و هوا وزیمیسرک کشیدم. باد وحشتناکی  دنرو بسته بو هاهچند نفر که جلوی شیش

شد. با هیجان گفتم: عجب میرو تیره کرده بود. گرد و خاک به هر طرفی پخش 
 وضعیه!

 آره واال سابقه نداشته. -
 کاش ماشین آورده بودم. -
 زود تموم میشه... چیزی نیست. -

سوال تکون  برای هنرجوی اول صبحم که هنوز تو آموزشگاه بود، دستم رو به عالمت
 دادم و پرسیدم: چرا هنوز اینجایی؟!
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وقت ناهار هم تموم شده بود و دیگه موقع رفتنم بود. زانیار که کمی با ما فاصله داشت 
 گفت: اینجا یه کالس دیگه هم میرم آقا.

 هوم.وا -
 کریم آقا از کنارم گفت: کالس نداره.

 چی؟! -
 .فرسته برام بیارهمییی مادرش غذا هایه وقت -

 زانیاره؟ اتهسرش رو پایین انداخته بود. گفتم: نو
 گیره آقای مربی؟میبله... خوب یاد  -
 با استعدادی داری کریم آقا. یهآره. نو -
 اگه میشه، به روتون نیارید. -

 با ناراحتی سر تکون دادم و گفتم: چشم.
 ال.بچشمتون بی -

 تی؛ حبرم و به باشگاهم برسمجلوتر رفتم که اگر طوفانش زیاد شدید نیست، زودتر 
ساک ورزشیم رو همراهم آورده بودم. با عذرخواهی از چند نفر، راه باز کردم و تا چشمم 

  ی جیغ جیغوی نزدیک در افتاد، فهمیدم که قراره کی رو ببینم!هاهبه بچ
 یکی از دخترها گفت: مامان من اومد.

وسریش رو محکم نگه داشته مادرش از پشت فرمون پیاده شد و در حالیکه لباس و ر
ی نیمه بسته سمت در دوید. خواهر رامبد سریع در رو باز کرد. زن از الی هابود، با چشم

رو بغل کرد و با کلی خوش و بش سرسری و تشکر از دختره سمت ماشین  شهدر بچ
ایستادم. کتم رو در آوردم و مثل یه موجود  هاهدوید. جلوتر رفتم و دقیقًا پشت شیش

حم تو گرما، روی ساعدم آویزون کردم. گفتم: خانوم من میرم بیرون، شما سریع در مزا
 رو ببند که باد نپیچه تو.

 نگاهم کرد و گفت: با منید؟!
موقع گرم کردن ناهار هم تو آبدارخونه نبود. اطرافمون  ؛ حتیامروز زیاد ندیده بودمش

 ؟امیکه پر از بچه بود، گفتم: پس با ک
 «!انومخ»آخه گفتید  -
 مگه شما آقایی؟ -
اگه یادتون باشه، خواهر رامبدم. رامبد، «... رکسانا خسروی»هستم... « خسروی»من  -

 ید؟شناسمیشوهرخواهرتون! خواهرتون رو 
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 دست کشیدم و گفتم: خواهرم؟! کدوم خواهر؟! مهروی چون
طالع دادید، ش رو ریز کرد. با لبخند سر تکون دادم و گفتم: آهان!... خوب شد اهاچشم

 خبر نداشتم.
 قابلی نداشت. -

 ؛ حتیاومدمیخندید. شال سفید خیلی بهش میچه حاال دم در آورده بود واسه من! 
داد. مینشون  ترش رو خوش حالتهامالیم سفید هم کشیده بود که چشم یهسای

 گفتم: حاال میشه اون کاری که گفتم رو انجام بدید؟
 نه! -

ه گفت: آخ ایهبچگون یهرش بودم. وقتی صورتم رو دید. با خندجوابی نبود که منتظ
 بادش خیلی شدیده، الی موهاتون خاک میره.

از این یکی جوابش بیشتر جا خوردم. نگاهی به اطرافمون انداختم. سر و صدا زیاد بود 
و کسی به ما توجهی نداشت. با ابروی باال رفته نگاهش کردم که شاید جدی بشه ولی 

خندید. خودش شروع کرده بود... گفتم: حموم رو واسه مینداشت. با نمک  یاهنتیج
 ساختن دیگه! هااین موقع

 هاهلبخندش رو جمع کرد و مسیر نگاهش رو سمت جمعیت برگردوند. یکی دیگه از بچ
 . مامانم...گفت: مامانم

مادرش از داخل ماشین براش دست تکون داد و پدرش برای بردنش اومد. 
دختره توی سرم  تم برم اما هم هوا خیلی ناجور بود، هم هوس اذیت کردنخواسمی

 که مرد در رو بست، گفتم: شما صبر کنید با رامبد برید.افتاده بود. همین
خواست میاومد. دلم نمیشد خوشم نمیاصالً نگاهم نکرد. اینطوری که  ؛جوابی نداد

جا بهقدم جلوتر رفتم. کتم رو جا م؟ یهفکر بدی در موردم کنه. من که بد نبودم. بود
 کردم و گفتم: رامبد تو اتاقشه دیگه؟

مثبت سر تکون داد. ظرف چند ثانیه از این رو به اون  یهرفت و فقط به نشون ترعقب
م به ناز کردن و غر زدن هارو شده بود. عادت به نازکشی نداشتم. تا دوست دختر

خواستم این یکی میکردم. ولی نمی ، یه بهونه برای کات کردن جوردنافتامی
یی رو که در موردم شنیده، باور کنه. کمی تو صورتش خم شدم و گفتم: چی شد هاحرف
 یهو؟

با تعجب و اخم صورتش رو عقب کشید. بعد نگاهی به دور و بر انداخت و حرکت کرد. 
 بدیای زدم، نه کار ی یه صندلی نشست. نه حرف آنچنانیخیلی با فاصله از من رو
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عصبانی شدم و دنبالش رفتم. یه لیوان آب از سردکن  !کردم. این چه رفتاری بود آخه؟
. مکنارش ریختم. سر کشیدم و بعد روی صندلی کناریش نشستم. من امیرعادل بود

 هیچ دختری حق نداشت واسه من اخم و تخم راه بندازه!
مدرس کنکوری که با . همون دنکرمی. چند نفر نگاهمون رفتندو تا از شاگردها هم 

دختره دیده بودم هم به این طرف خیره بود ولی حواسش به دختره بود نه من. خواهر 
رامبد سرش رو بلند کرد. نگاه طرف رو دید و بهش لبخند زد. نجابتش رو فقط واسه 

گشتم. نگاهم رو به میخواستم سر صحبت رو باز کنم و دنبال بهونه میمن داشت؟! 
 شهاون طرف خیابون یه هیوندای دو در شیک پارک کرد. رانند سمت در چرخوندم.

 زن بود. گفتم: ِا... دوستم اومده دنبالم!
 موبایلم رو بیرون آوردم و با خودم زمزمه کردم: چرا زنگ نزده بود؟

کج کرده بودم ولی حواسم به جای خیابون به صورت دختره بود  هاهمثالً سمت شیش
انداخت. چند لحظه مکث کرد. بعد با اخم به طرف من که نگاه کوتاهی به بیرون 

 برگشت و گفت: خدا رو شکر!
 شما رو هم برسونیم؟ خوایدمیحداقل به حرف اومد. گفتم: 

 مزاحمتون نمیشم. -
 الی موهاتون هم خاک نمیره! -

 ترکرد، بانمکمیش رو کنترل هاچیزی نگفت. حاال که به زور داشت قوس برداشتن لب
ود. لبخند زدم و گفتم: من که باالخره پیداش کردم... امیدوارم شما هم کسی هم شده ب

 که مناسبتون باشه رو پیدا کنید.
با تعجب نگاهم کرد. بعد از چند ثانیه سکوت و برانداز کردن من و زن بیرون در، گفت: 

 مبارک باشه.
گرفته  مهتونست ظاهرسازی کنه. خندمیحتی صداش هم غم زده شده بود و اصالً ن

بود ولی جلوی خودم رو گرفتم و گفتم: آخه من همیشه دنبال چشم رنگی بودم... به 
 ، منظوری نداشتم.هاهشما بر نخور

 !با حرص گفت: بفرمایید، منتظرن
وزید یمو دست به سینه سمت خیابون نگاه کرد که نتونم صورتش رو ببینم. باد هنوز 

کرد. همون موقع مردی از داخل میخاک ن ولی دیگه مثل قبل طوفانی نبود و گرد و
کافینت جلوی آموزشگاه سمت هیوندای دوید و سریع سوار شد. زنی که از این فاصله 

خندیدم. دختره میشد، ماشین رو راه انداخت و رفت. با صدای آروم میخوب دیده ن
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ترسناک نگاهم کرد. خودم رو مظلوم  یهی باریک شدهابه طرفم برگشت و با چشم
 دونم چی شد.میکردم و گفتم: دنبال من اومده بودها... ن

 گیرند.میان دیگه، طرف رو اشتباه داد. ادامه دادم: دخترهای امروزیفقط سر تکون 
لبش نشست و آرامش به صورتش برگشت. دیگه مطمئن  یهلبخند کوچیکی گوش

ی جلوی در کنه! حتی همچین احتمالی که یکمیشدم که خیلی جدی بهم فکر کرده و 
خواستم بین میگرفت! خواهر رامبد بود. نمیمحل کار بیاد دنبالم رو هم نادیده ن

ببینه. رسمش این بود که تا دیر نشده، رک و پوست کنده  ایهفامیلی از طرف من لطم
 نتونستمخواستم که فکر من رو کامل از سرش بیرون کنه اما دهنم باز نشد! میازش 

 جا نشستم و یه سری چرت و پرت گفتم و شنیدم.مونبگم. در عوض باز هم ه
 

واسه پاورلیفترها( رو رد کرده بودم  ایهی تکرار پرس )توضیح: پرس سینه وسیلهاست
دور گردن باالی سرم  یهبا حول هاهبردم. یکی از بچمیلتر رو باال پایین ها و باز هم

 ونی؟ایستاد و جلوی نور رو گرفت. بعد گفت: چته امروز؟ میز
بین موهای خیسم دست  ،کشرو سر جاش گذاشتم. همونطور دراز  لترها کردم و ایهنال

کشیدم و به سقف سالن زل زدم. کمک کرد بشینم. سر تکون دادم و با نفس عمیقی 
 گفتم: خوبم... چیزی نیست.

امروز تو سالن، برای اینکه فکر و خیال اضافی نکنم، پدر خودم رو در آورده بودم! 
رو فشار داد و رفت. از دست خودم عصبانی بودم. یه ماه نشده بود که سمیرا  امهشون

رفت؟ مگه قرار نبود دورشون رو میازدواج کرده بود، چرا فکرم سمت دخترهای دیگه 
 خط بکشم و به زندگی خودم برسم؟

همین که باد خوابیده بود، از آموزشگاه بیرون زده بودم اما این چیزی از نیم ساعت 
خواستمش، حق مین امهکرد. من که برای آیندمیس زدن با خواهر دامادمون کم ن*ا*ل

 رامبد این نبود.
؛ از روی میز بلند شدم. رکابی نمدارم رو باال کشیدم و باهاش صورتم رو خشک کردم

م یه خواستمی ؛ فقطپیراهن پرس هم نپوشیده بودم. دیگه نایی برام نمونده بود حتی
رو از ساک بیرون کشیدم که  امهتا ساندویچ رو یه جا قورت بدم. حولجا بیفتم و سه 

حتمًا کار مهمی  ؛ر تماس گرفته بوددوش بگیرم. گوشیم رو چک کردم، علی چند با
رو گرفتم. با بوق اول برداشت و گفت: سالم.  شهداشت. توی راهرو رفتم و شمار

 کجایی تو؟
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 . باشگاهم. کار داشتی؟..سالم -
 خواستم بگم، آقاجون من رو استخدام کرده که تو رو بپام!یمنه...  -

 خندید اما به نظر من همچین هم خنده دار نبود! گفتم: خب؟ نتیجه؟میخودش 
 دیدمت که رفتی تو آموزشگاه رامبد. -
 خب؟ -
 فاطمه همه چیز رو گفت... تبریک! -
 مرسی. -
 حاال من چی به ژنرال گزارش بدم؟ -

گفتی، کارهای میاما من جدی گفتم: بهتر نبود همون اول بهش  لحنش هنوز شوخ بود
 شه؟عادل به من مربوط نمی

 دونی چرا آقاجون پیگیر کارهاته؟!میچند ثانیه سکوت کرد. بعد جدی گفت: واقعًا ن
 پیگیر نیست، مزاحمه! -

گفت: چون نگرانته... همه  صدای سمیرا توی گوشم پیچید که خیلی عصبانی
 چرا خودت رو زدی به اون راه؟... ننگرانت

 علی از اون طرف گفت: گوشی رو بده سمیرا!
 من حرفی نزدم. سمیرا به علی گفت: صبر کن.

بعد دوباره مخاطبش من شدم: عادل دیگه بچه نیستی... چرا زندگی رو جدی 
 خوای.میدونی چی میاصالً ن ؛گیریمیگیری؟ هیچ چیز رو جدی نمین
 م رو جدی نگرفت!هاکه حرف خواستممییه نفر رو  -

 ت جدی نبود که جدی بگیره!هابا حرص گفت: حتمًا حرف
 و رو به علی ادامه داد: بیا علی.

 صدای علی اومد: ناراحت نشو... سمیرا منظوری نداشت.
دونستم که منظورش چیه. گفتم: مهم نیست. لطف کنید دیگه انقدر میاما من خوب 

 نگران من نباشید.
 چی بگم؟ به آقاجون -
 کنم.میبگو اونجا فیزیک درس میده. بعدًا با رامبد هم هماهنگ  -
 باشه. مراقب خودت باش. -
 از سن مراقبت گذشتم! -

 .خداحافظعصبانی گفت: 
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رفتم.  هامنتظر من نموند و قطع کرد. گوشی رو توی ساک پرت کردم و سمت دوش
کرد کیه که من رو جدی بگیره یمعلی که برادرم بود ولی لحن سمیرا بهم برخورد. فکر 

رم و االن دا امایهی افسانهاباید احمق بوده باشه که خیال کنه من آدم عشق !یا نگیره؟
 سوزم. اون نشد یکی دیگه!می

ل تا قب یهبه صندلی تکیه داده بودم و مشغول تماشای تالش هنرجوم بودم که از هفت
 رو به ترتیب بگو ببینم؟ هایه بار نت االن هیچ تغییری نکرده بود. گفتم: کافیه...

 رو ول کرد و گفت: دو، ر، می، فا، سل، ال، سی. هاسیم
 برعکس. -
 سی، ال، سل،... -
 فا -
 فا، می، ... -
 ت.هاونوس خانوم! هنوز تو فکرت هم تمرکز نداری، چه برسه به دست -

کرده بود. ادامه  ی قبل بیشتر آرایشهاهابروش رو باال انداخت و حرفی نزد. از هفت
 ها دارناستارتی یهی دست راستت رو هم درست انجام نمیدی... بقیهادادم: تمرین

 .ننکمیرو کار  هاگام
 من که هر کاری گفتید کردم! -
 ت رو هم کوتاه نکردی!هاجدی؟ حتی ناخن -
 !هاه؟! تابستونترای بابا... از این کوتاه -

 نطوری که من گفتم نیست.ش رو جلوم گرفت. گفتم: اوهادست
 تونیمیش تکون دادم. اضافه کردم: اینطوری نهادست چپش رو گرفتم و جلوی چشم

 تونی آکورد بگیری!مین !رو در بیاری هاصدای سیم
زد. سریع دستش رو ول میداد. حواسش به دست من بود و لبخند میاصالً گوش ن

ش زل زده بودم. گفتم: هاو به ناخنکردم. بعد یادم افتاد که بیشتر وقت این جلسه ر
 !شون نکندیگه هم گل من گلی

 ربط داره؟ هاخندید و گفت: این هم به صدای سیم
ی هاجوابی ندادم و به جاش اخم کردم. دفتر نتش رو از روی میز برداشتم و تمرین

، به کنیمیی قبلیت رو تکرار هاجدیدش رو نوشتم. بعد گفتم: این هفته تمام تمرین
 که برات نوشتم. نگاه کن. ایهاین گام ساد یهالوع
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دفتر رو سمتش گرفتم و باهاش مرور کردم. بعد ساز رو روی پام گذاشتم و دو بار اجرا 
 کردم. گفت: فهمیدم.

تونیم حتی وارد پاپ بشیم. میاگه خوب انجام ندی ن ؛بار. فراموش نشه 30روزی  -
Ok؟ 
 چشم. -
 وسایلت رو جمع کن. -

خوام یا کالسیک! میدونم پاپ میمع و جور کردن شد و گفت: من هنوز نمشغول ج
 کدوم بهتره؟

 .هاهگیتار رو دوباره برداشتم و گفتم: گوش کن. این ریتم رومباست. یکی از ساد
ش برق زد. چند تا ریتم دیگه رو هم اجرا کردم که هاریتم رو براش اجرا کردم که چشم
کوبیدم که قطع کنم و  هاش اومده بود. روی سیمبدونه با چی طرفه. به نظر خوش

 گوش کن.  I met you یهگفتم: این هم قطع
 هاکالسیک هم شدم. وسط یکی از آهنگ یهی دیگهااجرا کردم. بعد وارد آهنگ

صدا بود. سروکالسمون اومد. راهرو معموالً بی صدای کوبیده شدن دری از بیرون
ت در برگشتم. صدا انقدر بلند بود که به نظر م متوقف شد و با تعجب سمهاانگشت

باز  هاهاومد. ساز رو روی سه پایه گذاشتم و در رو باز کردم. یکی از پنجرمیمعمولی ن
وزید. به اطراف چشم چرخوندم، کسی توی راهرو نبود. شونه میبود و باد تندی داخل 

ایستاده بود. با باال انداختم و در رو بستم که به ونوس خوردم. درست پشت سرم 
 دیدن اخمم گفت: ببخشید!

- ... 
 چی بود؟ -
 باد... تو تصمیمت رو گرفتی؟ -

به ساز نگاه کرد و جوری که انگار من بهش پیشنهاد دادم، گفت: حاال فکرهام رو 
 کنم.می

ی خداحافظی غذام رفتم. وسایلش رو برداشت و هابه ساعت نگاه کردم و سمت ظرف
 و ین موقع روز پایین پر از شاگردگرسنگی بهم فشار آورده بود. ا کرد. نزدیک ظهر بود و

که مثل مهد کودک داخل همین  دنی کالس بغلی هم بوهاهشد. بچمی مدرس
شد. یکی دو بار تو این ساعت پایین رفته بودم و به میساختمون غذا براشون سرو 

ای نبود! هار مردونغلط کردن افتاده بودم. مخصوصًا که غذا گرم کردن همچین هم ک
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. یه دوست دختر هم از اینجا نداشتیم دنکرمیچه همکارهای مرد هم همین کار رو اگر
شد بدون میبود و ن تکه کارهامون رو بندازیم گردنش!... در ظرف رو باز کردم. خورش

گرم کردن خورد. چند لحظه فکر کردم، شکمم بهم دستور داد که نباید صبر کنم واسه 
بیرون رفتم. هر بار من  هام انداختم و با ظرفهاهت بعد. کتم رو روی شونخلوتی ساع

 رو یاد دوران دانشجوییم مینداخت... خیلی خیلی وقت پیش.
توی آسانسور گوشیم زنگ خورد و به زور از جیب کتم بیرون آوردمش. فرشاد بود. بلند 

 ن.و جواب دادم: اصالً یادم نبود... االن میام پایی« وای»گفتم 
 ؟ایهمن میام باال. کدوم طبق -
 االن رسیدم همکف. خیلی منتظر موندی؟ -
 نه. تازه رسیدم... دیدمت، قطع کن. -

از دور براش دستم رو باال بردم. به ستم اومد و دست دادیم. با ابرو به کت ِ ول روی 
 اشاره کرد و گفت: از وضوخونه میای؟ امهی تا خوردهام و آستینهاهشون
 جون داداش. ،ده گفتم: آره. االن هم دارم میرم نمازبا خن

 گردم.یه ساعته برمی رو بلند کردم. خندید و گفت: بده سوئیچ رو هاو ظرف
 نیست... مغازه رو سپردی به مهدی؟ ایهعجل -
 نه سپردم به فرهاد. -

تمان سوئیج رو از جیب شلوارم در آوردم و بهش دادم. تمام پولش رو داده بود و یه آپار
 وامدار خریده بود. دیگه پولی واسه ماشین نداشت. گفتم: بیا بریم یه لقمه بزن.

 خوردم... خانومت! -
با گیجی نگاهش کردم که چشمش سمت آبدارخونه بود. برگشتم و خواهر رامبد رو 

دیده بودمش. نه اینجا، نه تو اومد. تو چند روز گذشته زیاد نمیدیدم که این طرف 
خواست از رفتارم میزدم، اصالً دلم نمیوقع احوالپرسی حتی لبخند هم نباید م ؛محل

روز باهاش زیادی گرم گرفته بودم. هی کنه. اونتوی اون روز طوفانی برداشت اشتبا
انتظار یه حرکت بیشتر رو داشتم.  !بهمون رسید و فقط سر تکون داد. همین؟
شد. رو  هاهغذاخوری کوچیک بچکرد. وارد میمخصوصًا حاال که فرشاد هم داشت نگاه 

 به فرشاد گفتم: دیدی که هیچ خبری نیست... خیالت راحت شد؟
ت تو هاسمت آبدارخونه رفتم که ظرفم رو گرم کنم. دنبالم اومد و گفت: پس چرا اخم

 همه؟!
 رو زدم و گفتم: اخم کجا بود؟! شهظرف رو توی ماکروفر انداختم. دکم
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 یدم: کک افتاده تو...؟زنه. پرسمیدیدم داره لبخند 
 هاحرفم رو ناتموم گذاشتم. دختره از کنارم رد شد و یه راست سمت لیوان شهبا سرف

رفت. حاال واسه من تریپ برداشته بود؟! با یه لیوان آب سمت در برگشت. ابروم رو 
کشید. لیوان رو روی هوا  ایهبرای فرشاد تکون دادم و به موقع عقب رفتم. جیغ خف

 ی آبش ریخت روی زمین. سریع گفتم: آخ آخ، شرمنده!گرفت ول
 !گرفت؟ اضافه کردم: اصالً ندیدمتون. اینجا بودید؟میمثالً من رو نادیده 

 دونم!میکرد. گفت: بله... میخندید و دختره با اخم نگاه میفرشاد آروم 
ی ی راهرو خالهاکنانتهای آبدارخونه رفت. یا آبسرد  دوباره با حرص سمت یخچال

به کفشم زد که نگاهم رو از  ین اومده بود اینجا! فرشاد ضربه ایا واسه دیدن م دنبو
. سالم کوتاهی کردیم. پرسیدم: خانوم خسروی دنپشتش بردارم. چند نفر دیگه وارد ش

 چه خبر؟
 با تعجب نگاهم کرد. در یخچال رو بست و گفت: سالمتی.

 امروز پگاه رو ندیدم! -
 گفت: امروز نیومده. بهمون نزدیک شده بود.

 چرا؟ -
 !هاهایستاد و جواب داد: این بوق ماکروفر

 رید.خ رفتنبرداشت و بازش کرد. دختره گفت: با فاطی  هارو از کابینت شهفرشاد تکی
بعد راه افتاد و لیوان رو روی پیراهنم خالی کرد. انقدر حرکتش تابلو بود که فرشاد زیر 

زد. مین خیره شد. همون مردی که قبالً باهاش حرف بهمو هاخنده زد و یکی از مدرس
 ی من رو تکرار کرد: آخ آخ، شرمنده!... چرا سر راه وایسادید؟هادختره حرف

افتاد. با لبخند گفتم: عیبی نداره، میظاهرًا تازه داشت راه  !از کارش خوشم اومد
 تابستونه.

 کنم.میلیوان رو از دستش کشیدم و گفتم: من براتون پر 
سمت یخچال رفتم و توی راه به مردی که ما رو زیر نظر داشت طعنه زدم: شما میل 

 ندارید؟
به خودش اومد و با دو تا قند بیرون رفت. این مردک چرا همه جا دور این دختره 

بود؟! چرا این متوجه نشده بود تا حاال؟ یعنی انقدر تو باغ نبود؟ نگاهش کردم و دیدم 
شنیدم. لبخند روی لبش اومد و مینه. صداشون پایین بود و نزمیداره با فرشاد حرف 
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اعصاب من رو به هم ریخت. این دیگه چی بود این وسط؟ سریع برگشتم و بلند گفتم: 
 بفرمایید!

. لیوان رو دست دختره دادم. تشکر کرد. هنرجوم داخل دنهر دو سمت من نگاه کر
 آبدارخونه سرک کشید و گفت: استاد یه لحظه!

 و؟... بگ!رو جمع کنم و بگم: هنوز نرفتی؟ امهانیه طول کشید تا حواس پرت شدچند ث
 خصوصیه. -

فرشاد گوشش رو خاروند و خواهر رامبد چپ چپ نگاهم کرد. با لحن صدای این اگر 
 جا بگو؟! گفتم: مشکلی نیست. همینچه خبره دنکرمیرفتم، فکر میبیرون 

 ن گفت: استاد من پاپ رو بیشتر دوست دارم.نگاهی به اطراف من انداخت و با ِمن مِ 
 بار یادت نره. 30ت رو کامل انجام بده... روزی هاپس تمرین !خوبه -

 «باشه» یهش روی پیراهن خیسم چرخید. به نشونهادوباره به جمع نگاه کرد و چشم
 هم هست؟ ایهسر تکون داد. گفتم: چیز دیگ

 کنم!میم رو پاک نهامالحظه گفت: ناخنبییهو 
 !با اخم گفتم: بله؟

 خوبه من هم بگم یقه تون رو تو کالس ببندید که من حواسم پرت نشه؟! -
 خشکم زد. خواهر رامبد بلند گفت: ببخشید!

با دهن باز به  ؛ فقطدونستم چی بگممین ؛ حتیبه من بیرون رفت ایهو با چشم غر
کرد. میحق به جانب نگاه ونوس خیره بودم که یه تای ابروش رو انداخته بود باال و 

، از در دور شد. اگر شهمحکم کرد و با حرکت لوس چون شهکیف گیتارش رو روی شون
خورد و فرشاد زیر گوشم  امهبه شون ایهرسید خونه! ضربمیاستادش نبودم که زنده ن

 کنی؟!میگفت: به بچه دبیرستانی هم رحم ن
 ه!تراهر دامادتون خوشگللحنش شوخ بود اما بهم برخورد. ادامه داد: خو

 !داشتم و گفتم: جای خواهری دیگه؟ شهخواست از کنارم رد بشه. نگ
، این یشخوامیتونه بره. گفت: تو که نمیبعد با سر به بیرون اشاره زدم که یعنی حاال 

 !کارها چیه دیگه؟
ه کهوا به دیوار چسبوندمش و گفتم: فامیل بینشست.  شهاراده روی یقبیم هادست
 هست!

هر دو مچم رو گرفت و به عقب فشار داد. خیلی جدی گفت: پدرش رفیق بابامه... 
 اونی که باید یقه بگیره منم!
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دونستم چه مرگم شده. با دلخوری لباسش میعقب کشیدم و ولش کردم. خودم هم ن
 رو مرتب کرد و گفت: دیوونه شدی؟

 .دونممیرو بستم و گفتم: ن امهواموند یهیق یهدکم
 ترسوئیچ رو کنار ظرف غذام گذاشت و رفت. مدام داشتم همه چیز رو خراب و خراب

 کردم. تا به حال به خاطر یه دختر معمولی روم به فرشاد باز نشده بود!می
 

خوند. خیلی آروم و خجالتی. گفتم: میداد اما ترانه رو خوب نمیریتم رو درست انجام 
 زانیار!

گرفت. جلوش دست تکون دادم و دوباره  مهخند ؛یگه بودمتوجه نشد. تو یه عالم د
 صداش کردم. آهنگ رو قطع کرد و گفت: بله آقا؟

 ، لبخند زد و اضافه کرد: خیلی بد بود؟مخندهاز 
 کنم واسه تو که صدات باز نیست، کالسیک بهتره.میبد نبود ولی فکر  -
 دونم.مین -
 کنم.یمی اون رو هم برات شروع هاهمزمان تمرین -
 ممنون آقا! -
 وقت تمرین داری؟ باید بیشتر وقت بذاری. -
 چشم. وقت دارم تو تابستون بیکارم. -
 خوبه. -

م جلوتر بود و دوست داشتم بیشتر براش هاهنرجو یهخیلی خوشحال شده بود. از هم
 وقت بذارم. با دستمال پیشونیش رو پاک کرد و گفت: تموم شد؟

عالمت زدم. طرح یه ریتم  شهلودی رو توی کاغذهای پوشسر تکون دادم و چند تا م
از وقتش مونده بود ولی  ایهجدید رو هم براش کشیدم و دستش دادم. چند دقیق

کردم. میباید روی کارهاش نظارت  ؛ فقطدیگه عمالً چیزی برای آموزش نداشتیم
روی زانو م رو هاشد. روی صندلی خم شدم و آرنج هاهمشغول جمع کردن دفتر و پوش

 زدم. گفتم: من سال آخر دبیرستان بودم که شروع کردم.
 نگاهم کرد و گفت: من دومم.

 مال همین محلی؟ -
 بله. -
 خونی؟میپس حتمًا تو شهید باکری  -
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 بله آقا! -
 خوندم.میجا من هم همون -

 با خنده گفت: جدی؟!
پیر داشت، یه آقای مون یه سرایدار ای کردم و ادامه دادم: یادمه مدرسههتک سرف

 کنم، خیلی مرد محترمی بود.میقنبری نامی. هنوز هم یادش 
خواستم بهش بفهمونم که از کار پدر بزرگش خجالت نکشه وگرنه آقای میخیر سرم 

قنبری دو بار وقتی از دیوار مدرسه باال رفته بودم با کتک من رو پایین کشیده بود و 
. زیپ کیف رو بست و گفت: بابا بزرگم باهاتون حرف زدمیمن و اکیپم رو با تیر  یهسای

 زده، نه؟
 دست کشیدم و گفتم: ایرادی داره؟ امهظاهرًا بدترش کرده بودم. روی ته ریش چون

گرفته سمت در رفت. همراهش بلند  یهجواب نداد. سریع کیفش رو بلند کرد و با چهر
 شدم و گفتم: صبر کن! کارت دارم.

 بگید. دخوایمیدونم چی می -
در رو باز کرد. دست به سینه کنارش ایستادم. سرش رو پایین انداخته بود و با بند 

خواستم یه قصه برات تعریف میرفت. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: آره میور  شهکول
 کنم... پشیمون شدم.

- ... 
 فقط یه چیزی. -
- ... 
 دونستی؟میپرسه. میبینه از پیشرفتت میکریم آقا هر بار من رو  -
- ... 
 !پدر من اولین سازم رو وسط حیاط خرد کرد -

سرش رو بلند کرد و با تعجب بهم خیره شد. ادامه دادم: بابا بزرگ تو سرایداره، پدر من 
 داد!می! اون موقع هنوز درس ستهمثالً فرهنگی بازنشست

داد. مینگاهش رو با پریشونی توی اتاق چرخوند. بند کوله رو توی دستش فشار 
از قبل شده بود. حرفم رو زده بودم. به بیرون اشاره کردم و گفتم:  ترصورتش ناراحت
 تمرین یادت نره.

 .خداحافظچشم آقا.  -
 .خداحافظ -
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بیرون رفت و در رو بست. چند بار به کمرم نرمش دادم و بازوم رو تو هوا چرخوندم. 
ده بود تا هنرجوی بعدیم عادت به یه جا نشستن و نگاه کردن نداشتم. خیلی مون

 امهبرسه. توی اتاق مشغول قدم زدن شدم. صدای جیغ بلندی از بیرون در جا نگ
داشت. سمت در رفتم اما پشیمون شدم. چیز نامعلومی نبود که احتیاج به بررسی 

اومد. سر جام نشستم میداشته باشه. صدای بلند خواهر رامبد هم برای آروم کردنش 
. صبح توی راهرو دیده بودمش ولی خودش رو به ندیدن زده بود. و به ساعت زل زدم

دادم. روی میخواستم رفتار هنرجوم فکرش رو مسموم کنه، باید براش توضیح مین
ی توی کیفم هاصورتم دست کشیدم. جلوی موهام رو مرتب کردم. بین خرت و پرت

فرنوش بود،  یههدی ادکلن رو بیرون آوردم و چند بار به گردن و لباسم اسپری کردم.
کردم. منتظر جیغ بعدی میپارسال، یه هفته قبل از به هم زدنمون. زیاد ازش استفاده ن

 بیرون رفتنم بشه. خوشبختانه زیاد طول نکشید. یهموندم که بهون
در رو باز کردم ولی از جام تکون نخوردم. دختره روی زانوهاش نشسته بود و سعی 

الی در باز  ایهوم کنه. پشت سرش پسر کوچیک دیگتخس رو آر یهکرد پسربچمی
آورد. دختره نگاهش سمت من میکالسشون ایستاده بود و برای این یکی شکلک در 
شلوغ کنی، مجبور  طورهمینچرخید ولی سریع برگردوند و به پسربچه گفت: اگه 

 شم به مامانت زنگ بزنم!می
 خوام.میپسر با لجبازی و صدای بلند گفت: من مامانم رو 

 وقت دیگه اخراج میشی، حق نداری بیای اینجا!اون -
 خوام بیام.مین -
 ادبه؟بیی هاهعزیزم آروم صحبت کن... مگه تو کالس نگفتم داد زدن کار بچ -
 ولم کن. -

خواست از دستش در بره و بپره سر میو با هر دو دست روی صورتش چنگ انداخت. 
دیدم که خواهر رامبد عصبانی شده ولی مید. آورمیپسر دومیه که هنوز ادا در 

ی بلند خودم رو بهشون رسوندم و گفتم: هاخواد آسیبی به بچه بزنه. با قدممین
 مشکلی پیش اومده؟

 ی بچه رو نگه داشت. با عصبانیت گفت: باز صدامون بلند بوده؟هادست
- ... 
 !رسم به همه شونمی، نناتا بچه 30بینید که می -
-... 
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 ینجا کالس آموزشیه نه مهد کودک!ا -
 گید؟اخم کردم و گفتم: چرا به من می !کردمیناراحتیش از شاگردش رو سر من خالی 

 پشیمون شد و گفت: ببخشید!
بچه از غافل شدن مربیش استفاده کرد و مچ دستش رو گاز گرفت. صدای آخ دختره 

دادم و پسربچه رو از  م رو روی هم فشارهابلند شد. عجب پسر پررویی بود! دندون
زد ولی از روی غرورش هم میتونست دست و پا میبازوهاش بلند کردم. تا جایی که 

خود بیزنم! میپوندی  230ی هاهکرد. زیر گوشش گفتم: من وزنمیکه شده گریه زاری ن
 زور نزن!

تکوند. لبخند مینگاهم روی صورت دختره بود که داشت زانوهای شلوار جینش رو 
یکی زد. پسر کوچولو شروع کرد به قیل و قال راه انداختن. ترسوندمش: اگه یه بار کوچ

 دیگه خانوم معلمت رو اذیت کنی، با من طرفی!
 کرد. ادامه دادم: مجبور میشم بندازمت تو سیاهچال!میهنوز تقال 

اساسی  یهی درشتش یه چشم غرهاپسر در جا ساکت شد و خواهر رامبد با چشم
باال انداختم و باز به پسربچه که سراپا گوش شده بود گفتم: دلت میاد رفت. شونه 

 خانوم به این خوبی رو اذیت کنی؟
و چند بار توی هوا تکون تکونش دادم که در کمال تعجب زیر گریه زد. گفتم: اه بابا... 

 بیا بگیرش!
 بیا اینجا! عیبی نداره... -

 نتظار مقاومت بیشتری داشتم!دادم گفتم: امیدر حالیکه بچه رو بغل دختره 
 !هترسال از شما کوچیک 32با کنایه گفت: ببخشید که 

گرفت. چه آمار دقیق  مخندهو مشغول آروم کردن بچه شد که به گردنش چسبیده بود. 
 .30سن من رو هم داشت. گفتم: مهر میشه 

 لبخند زد و با ابروی باال رفته گفت: حسابش کردم.
 طور! جالب شد.با خنده گفتم: که این

 فکر کنم صدا قطع شده باشه! -
ی اذیتتون کنه، کو گفتم: اونوقت هر و با سر به در کالسم اشاره کرد. به روم نیاوردم 

 کنید؟!میاینجوری بغلش 
تونستم دو دقیقه میسریع لبخندش محو شد و سمت در کالسش چرخید. چرا من ن

هر دو تا پسر رو گرفت. با هم وارد زبونم رو کنترل کنم؟ بچه رو زمین گذاشت و دست 
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ی جدا از بقیه گذاشت. ها. جلوتر رفتم. بچه رو روی یکی از صندلیدنکالس ش
چند جمله باهاش حرف زد. بعد من رو با انگشت  ؛دنی دیگه بهش زل زده بوهاهبچ

آویزون نگاهم کرد و سر تکون داد. از بچه دور شد و  یهنشونش داد. پسر با لب و لوچ
 ت در رو تو روم ببنده که گفتم: میشه چند لحظه...خواس

ا ت هابرگردید سر مقوا هاهانداخت و گفت: بچ هاهو به بیرون اشاره زدم. نگاهی به بچ
 من بیام.

 بیرون اومد و در رو بست. گفت: بفرمایید!
 حرف اون هنرجوم... یهدربار -
 خوام چیزی بشنوم.مین -

 .انطوریهمیندوباره بستم و گفتم: دخترهای نوجوون  و در رو باز کرد که بره. خودم
 !اننن، اصالً تو یه دنیای دیگهکمی، هر فکر و خیالی ننزمیهر حرفی 

هم خیلی تجربه  هانوجوون یهپوزخند زد و صداش رو پایین آورد: ظاهرًا تو زمین
 دارید.

 جور نیست. هاهتربچبا دخ امهاخم کردم و صدام رو مثل خودش پایین آوردم: نه، سلیق
نداشت. من  هاهو سر تا پاش رو با دست نشون دادم که با این رفتار دست کمی از بچ

کرد. بیشتر بهش برخورد و میاحترامی بیزدم ولی اون میداشتم محترمانه حرف 
 !گفت: آره. با قد بلندهای درشت جوره... زن برادرت هم باشن که چه بهتر

چه حرفی بود؟! اول بهش خیره موندم. بعد خواستم حرفی  ی وا رفتم. اینطور همین
 با تاسف سر تکون دادم و ؛ فقطکه بتونه بشکندش پیدا نکردم ایهبزنم اما هیچ جمل

کرد. دیگه هیچ ارزشی برام میسمت کالسم رفتم. به درک که در موردم چی فکر 
با هر دو  ؛س شدمدادم. وارد کالمینداشت. از اولش هم نباید چیزی رو براش توضیح 

دست گردنم رو ماساژ دادم که آروم بشم. که یادم بره چی شنیدم. به جای عصبانی 
شدن، دلخور بودم. چرا این حس اشتباهی به جونم افتاده بود؟ انتظار نداشتم اون این 

رو خیلی از دخترها  هارو بزنه، حاال که زده بود بهم برخورده بود. بدترین حرف هاحرف
ممنوعه  یهاین یکی... انگار منطق ؛ اماو من فقط بهشون خندیده بودم دنبو بهم زده

ترسیدم که این آخرین نفری باشه که برام مونده، آخرین میترسیدم... میشده بود. 
نفری که دوستم داره!... صدای باز شدن در رو شنیدم و با گیجی برگشتم. دختره بود. 

 تم: گمشو بیرون!تن صدام رو به زور کنترل کردم و گف
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در رو بست و با ناراحتی نگاهم کرد. سمتش رفتم. خودش رو عقب کشید و گفت: 
 عصبانی بودم یه چیزی گفتم...

تونستم کاری کنم. انگشتم رو جلوی صورتش تکون دادم و میبه در تکیه داده بود و ن
 گفتم: من دیگه با شما هیچ کاری ندارم... بیرون!

 گوش کن! -
 از باالی سرش به در کوبیدم و گفتم: بیرون!کف دستم رو 

ش انقدر ناراحتم کرده بود؟! هاکرد؟! چرا حرفمیمن فکر  یهچرا انقدر ناجور دربار
امیدوار بودم یه چیز کوبنده بگه که من رو از این حال و هوا در بیاره تا من هم بهش 

 یر من بود.بتوپم و همه چیز دوباره مثل قبل بشه، ولی گفت: ببخشید... تقص
 م رو بستم وهاکرد. پلکمیپایین دست من تو خودش جمع شده بود و مظلوم نگاه 

 .، یاد خودم افتادمهافاصله رو بیشتر کردم. راحت ایستاد و گفت: من... گفتی نوجوون
لیسانسش رو هم گرفته بود. نوجوون نبود دیگه! چی ؛ زنهمیدونستم از چی حرف مین

 ...ننکمیکار یان... چجوریچهدخترها  یهدونم بقیمینگفت؟ ادامه داد: می
- ... 
 تموم نوجوونی من فقط با فکر کردن به یه نفر گذشته. -

 کردنش الزم نبود صداش پایین اومد، خیلی پایین، بعد قطع شد. با این شکل نگاه
 .زد. نه توی همچین موقعیتیمینباید انقدر پوست کنده حرفش رو  ؛«به کی؟»بپرسم 
اراده جلو رفتم و توی صورتش دقیق شدم. بی؟ پسر پیغمبر؟! امیکرد من کمیفکر 

ش رو روی هم فشار داد و هابودم که حرکت بعدیم رو توجیه کنه. لب ایهدنبال نشون
سریع سمت دستگیره چرخید. زودتر از اون دستگیره رو گرفتم و نگه داشتم. دستش 

رفت؟! میرد. حاال حرفش رو زده بود چرا در روی دست من نشست اما سریع بلندش ک
 گفتم.میسرش رو پایین انداخته بود. گفت: نباید 

 پس چرا گفتی؟ -
موند. نفسم رو بیرون فرستادم و  حرکتبیاز نزدیکی صدام به خودش جا خورد و 

 خوای بری؟میگفتم: 
ره رو د. دستگیبه عالمت مثبت سر تکون دا ؛ فقطه بوددننلحنم به نظر خودم هم اغوا ک
 پایین کشیدم و گفتم: برو.
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از در دور شدم. بدون هیچ حرف و نگاهی بیرون رفت و در رو بست. نفس عمیقی 
کشیدم. بعد به بیرون نگاه کردم و به هنرجوم که روی صندلی انتظار نشسته بود گفتم: 

 بیا تو!
 و خدا رو شکر کردم که این یکی هم پسره.

شیده بودم که باد کولر بهم بخوره. به لوستر خیره نگاه روی تخت، سر و ته دراز ک
 کردم. صدای مامان برای چندمین بار از پایین بلند شد: عادل! بلند شو.می

حوصلگی بلند شدم. واسه من صورت شستن بیشتر از دوش بیغلت زدم و بعد با 
دم. حال برد. خودم رو زیر دوش انداختم و چند دقیقه بعد بیرون اوممیگرفتن وقت 

اومد. تیشرت و شلوار پوشیدم و از میاصالح هم نداشتم. اینطوری بیشتر به صورتم 
گشتم. مامان داشت میتا آشپزخونه دویدم. جلوی مامان حتی با رکابی هم ن هاهپل

 شست و سفره رو جمع کرده بود. گفتم: من چی؟می ظرف
 االن وقت ناهاره! -
 ؟!خورنیماز کی تا حاال ده و نیم ناهار  -

 ست!م و اضافه کردم: حاال خوبه جمعهتکیه داد هاکنارش به کابینت
حاال که روزهای کاریمون رو زوج و فرد کرده بودیم، این جمعه نوبت فرشاد بود که 

کرد و سرش رو مشغول نگه داشته بود. خیلی وقت میمغازه رو باز کنه. مامان نگاهم ن
نصیحت و غرغر نداشتم.  یهه حرف نزنیم. حوصلکردم کمیبود که خودم رو گم و گور 

شد. گفتم: هما خانوم! خواب دیدم فرستادمت میهمیشه هم آخرش به دعوا ختم 
 مکه!

شنید، از این رو به اون رو میاما باز هم تا اسمش رو  دنیه بار با آقاجون رفته بو
 نداره!شد. فوری نگاهم کرد و با دیدن لبخندم گفت: خواب دم ظهر تعبیر می

انداختم و گفتم: خب دیگه  شهشیر آب رو بست و خواست بره که دستم رو دور شون
 !حاال... باز من چه خبطی کردم؟

لبخند زد. سمت یخچال رفتم و داخلش رو بررسی کردم. گفت: برات لقمه گرفتم... 
 چایی هم تو قوری هست.

ستم داد. یکی رو گاز رو د هاهش رو خشک کرد و از روی جانونی نایلون لقمهادست
 زدم. کره و مربا بود. بیرون رفتم. گفت: سینی بردار... تازه جارو زدم.

 ریزم.مین -
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نشست. بعد از دو دقیقه که بهم زل زده بود، گفتم:  هاهدنبالم اومد و کنارم روی کاناپ
 خرم.میراست میگم. خودم بعدًا برات فیش حج 

 کنم، سه تا حج حساب میشه.با ناراحتی گفت: تو یکی رو سر رشته 
 دست شما درد نکنه. -
 علی راست میگه که داری پیش رامبد درس میدی؟ -
 آره. -
 نکنه... -
 نکنه چی؟ -

 حرفی نزد. لقمه رو قورت دادم و گفتم: نترس مادر من! دیگه از سن شیطنتم گذشته.
رو پشت گوشش زد و با ناراحتی بیشتر گفت:  شهموهای کم پشت پخش شد

 لومه که از سنت گذشته!مع
 دونستم االنه که بغض کنه. سریع گفتم: غلط کردم...میشناختم. میش رو هااین حالت

- ... 
 مگه پاگشاد پسرت دعوت نیستی؟ پاشو برو حاضر شو. -

 !از سرش رفت و گفت: پاگشا
 همون. -
 آقاجونت اومد، میریم. !آره. تو هم حاضر شو -

گفتم و از جام بلند شدم « هوموا»اشت نه بیارم ولی من با دقت نگاهم کرد. انتظار د
رفتم. آقاجون زودتر اومد و یک ساعت بعد میکه حاضر بشم. این یه جا رو حتمًا 

طول  هاآقای خسروی راهیشون کردم سر کوچه. برای اینکه مثل اوسکل یهسمت خون
امبد و علی جلوی کوچه رو کنارشون راه نیفتم، خودم ده دقیقه دیرتر رفتم. ماشین ر

اما بازسازی شده و  میقدی ؛شون جنوبی بوده. خوندندرشون پارک بود و همه اومده بو
تر و تمیز. فاطمه در ورود رو برام باز کرد و هنوز درست و حسابی من رو ندیده، گفت: 

 یه کم بیشتر به خودت برس!
 !امهم رو در آوردم و گفتم: من مثل همیشهاکفش

دست هبه طرف جمع بریم، آهسته گفت: سعی کن دل پدرشوهرم رو بقبل از اینکه 
 به گوشش رسیده! اتهبیاری... آواز

 دونستم انقدر معروف شدم.میخندیدم و گفتم: ن
 .هاهش رو درشت کرد و گفت: دخترش رو نمیدهاچشم
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 حاال کی دخترش رو خواست؟! -
 گید؟صدای مامان اومد: چی در گوش هم می

ه سمتشون رفتیم. با همه احوالپرسی کردم. موقع دست دادن با آقای هر دو با خند
خسروی یاد حرف فاطمه افتادم. نزدیک بود زیر خنده بزنم و طرف فکر کنه عالوه بر 

م، خل هم هستم. کنار علی نشستم تا چشمم به سمیرا که اون طرفش هاشهرت یههم
تو کالسم اومده بود، ندیده بودم. نشسته بود، نیفته. خواهر رامبد رو از چهارشنبه که 

شاید اصالً جایی رفته بود و واسه ناهار  {مع چشم چرخوندم. تو پذیرایی نبودبین ج
فاطمه  !ناهار جمعه بیرون از خونه باشه دندامیاومد. چطور به دخترشون اجازه مین

یه بعد اس ام ثان 00نشسته بود با ابروی باال رفته برام سر تکون داد و  هاکه کنار خانوم
 گردی؟میش رسید: دنبال کی اس

 اخم کردم و نگاهم رو سمت مردها چرخوندم. علی زیر گوشم گفت: هنوز دلخوری؟
 خودم رو به اون راه زدم و گفتم: چی؟

 ی پشت تلفن.هاسمیرا خودش رو جلو کشید که من رو ببینه و گفت: به خاطر حرف
دونه من حسی میکردم نمیروز فکر تا اونم. حرفش بهم برخورده بود. جوابش رو نداد

دونسته میدونسته و اهمیتی نداده. میش این بود که هابهش داشتم اما معنی حرف
 چیه! هاو زن برادرم شده! فقط رو به علی گفتم: این حرف

یه سیب از بشقابی که مادر رامبد برام آورده بود برداشتم تا بحث رو کش نده. مشغول 
ب شدم که صدای دختره از طرف آشپزخونه به گوشم خورد. داشت با پوست کندن سی

زد. سرم رو بلند نکردم که آتو دست فاطمه ندم. پگاه سمتم اومد و به میپگاه حرف 
پام چسبید که بغلش کنم. روی زانوم نشوندمش و یه قاچ سیب بهش دادم. گفت: 

 مامانم قراره برام اون لباس صورتی رو بگیره عادل.
 .. خوش به حالت. میدی من هم بپوشم؟ِا. -
 قد تو که نمیشه. یهانداز -

ی فاطمه هاچشم خیالبیعلی موهاش رو ناز کرد و من خندیدم. یه گاز به سیب زدم و 
سمت دختره نگاه کردم که حاال طبق معمول یه گوشه دورتر از بقیه نشسته بود. داشت 

کرد. چشمش به من افتاد، با لبخند  زد. بعد خندید و سرش رو بلندمیبا مادرش حرف 
خوشم نیومد. صدای رامبد به گوشم خورد:  ؛سر تکون دادم. سرد جوابم رو داد براش

 !عادل چه خبر از فیزیک؟
  و نیشش باز شد.
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ش رو تیز کرد. گفتم: کالس کنکوره دیگه... هاآقاجون حرفش با علی رو برید و گوش
 .ها اغلب باهوشنهبچ

 دیم.ت: صداش که در میاد ما هم گوش میپگاه با خنده گف
 خوای؟میفوری گفتم: باز سیب 

و یه قاچ دیگه دادم که دهنش مشغول بشه و دیگه حرفی نزنه. رامبد رو به پدرهامون 
 کشه.میگفت: چند وقته که زحمت کالس فیزیک آموزشگاه رو عادل خان 

 بهتر.چی از این ! تکون داد و آقا فرامز گفت: به بهآقاجون سر 
باز یاد حرف دم در فاطمه افتادم و با لبخند و مودبانه گفتم: بله. وقت زیادی ازم 

 گیره.مین
 پسر کو ندارد نشان از پدر... -

 علی زمزمه کرد: شروع شد.
دونستم چرا آقا میش غرق خنده بود. هارامبد دستش رو جلوی دهنش گرفت. چشم

ی بودن آقاجون بود ولی منظورش زمین تا به فرهنگ شهفرامرز این حرف رو زده. اشار
آسمون فرق داشت. آقاجون اخم کرد و گفت: اختیار دارید... تدریس من تو منطقه 

 شهرت داشت!
 !بار فرموده بودیدخورد! آقا فرامرز گفت: قبالً چندمیاین یعنی تدریس من به درد ن

 ؟!هاچه خبر از بازار آهن فروش -
 دونید من باعث خجالت آقاجونم هستم؟میی مگه نوسط حرفشون گفتم: آقای خسرو

مبل بود فشار کوچیکی داد. آقاجون چپ چپ نگاهم  یهعلی ساعدم رو که روی دست
 کرد. فاطمه سریع گفت: راستی... بهتر نیست تو بالکن سفره بندازیم؟

 ی باغچه در اومده.هاکرد و گفت: فکر خوبیه. گل ایهرامبد سرف
خودمون هم نبود که  یهکرد. خونمیه دامن بلند مشکیش نگاه مامان ناراحت بود. ب

باال، مجبور بودم بشینم. مادر رامبد رو به دخترش گفت: واسه عادل  یهبذارم برم طبق
 خان چایی نیاوردی.

 شد، جواب داد: واسه همه میارم.میخواهر رامبد در حالیکه بلند 
و خوره. یهمیت زد، گفت دیگه نکی دسر وی عسلی رو برداشت و به استکان هسینی ر

. وقتی استکان سمیرا کنممیش رو دنبال هاحرکت یهمتوجه شدم چقدر تابلو دارم هم
داشت نگاهم به صورت سمیرا کج شد که طرف علی چرخیده بود و و علی رو برمی

زد. چشمش روی من بود، بعد آروم چیزی زمزمه کرد که علی سرش رو سمت میحرف 
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یعنی از این به بعد باید هر حرف و  ؛و با لبخند جور خاصی نگاهم کردد من برگردون
کردم؟! نه... من همچین آدمی نبودم و به چیزم هم نبود که مینگاه سمیرا رو تفسیر 

کنه! لحنم رو مهربون کردم و رو به خواهر رامبد میدر مورد من و این دختره چی فکر 
 خورم.میشد گفتم: زحمت نکشید، من هم نمیکه رد 

 زحمتی نیست. -
 مادر رامبد: چرا؟... تازه دمه.

 صرف شده... بفرمایید بشینید. -
و به صندلی نزدیک خودم اشاره کردم. آقاجون حواسش به من نبود اما مامان و فاطمه 

رفت. علی و رامبد مشغول حرف  هرحالبه. دختره دننگاه کوتاهی به هم رد و بدل کر
. فاطمه گوشزد کرد: پگاه دایی رفتنسمت آشپزخونه  هاانومو خ دنزدن درمورد کار ش
 رو اذیت نکنی!

گفت و من عمالً تنها موندم. دل پگاه رو قلقلک دادم. به خنده افتاد. گفتم: « نچ»پگاه 
 چه خبرها؟

 خودش رو جمع کرد و گفت: هیچی.
 کنید؟میهنوز هم گل بازی  -
 سفال! -
 خیله خب حاال... -
 ه دست بزنم تازه.ذارمیو کارگاه خودش هم بعله... عمه ت -

 خوام گوشیم رو عوض کنم، چی بگیرم؟میرامبد به من گفت: 
 خوای؟میعلی: چه سیستم عاملی 

 من: تو چه قیمتی؟
شون هم نازک هاهچشمم به بالکن افتاد که با شیشه از پذیرایی جدا شده بود و پرد

 داشتنف سفید پشت شیشه ی ظریهابود. فاطمه و خواهر شوهرش روی صندلی
زد. رامبد گفت: فرقی می. سمیرا هم داشت با مادر رامبد حرف دنکرمیساالد درست 

 کنه.مین
 .امیخیلی خوبه... من که از گوشیم راض هامن: قیمت ویندوز فونی

 خوام.میپگاه: من هم 
 رامبد: برو پیش مامانت بابایی! صدات زد.
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رو گرفت و منوهاش رو این ور و اون ور کرد. علی پگاه پرید و رفت. رامبد گوشیم 
 .ستهگفت: اندروید یه چیز دیگ

اومد که جلوی مینشست. هر بار یه چیزی پیش  شهکنار عم هاهپگاه پشت شیش
شدم. آقاجون چاقوش رو با صدا روی پیش دستی گذاشت. چشمم از میدختره ضایع 

سرم رو پایین انداختم.  ؛ن بودرخید که حواسش به دید زدن مبه سمتش چ هاهشیش
 آقا فرامز رو به علی گفت: زندگی متأهلی خوبه امیرعلی جان؟

و خندید. رامبد گوشی رو به من برگردوند و علی با خجالت گفت: خوبه ولی به 
 !ارزهمیمخارجش ن
 کشیم که یکی دیگه هم اضافه شده.میو رامبد گفت: پس ببین ما چی  دنهمه خندی

اومد وسط، رنگ به میهم تا اسم دختر و زن  هاسرخ شد. همون موقعاین بار علی 
م ببرمش بیرون. آقا فرامرز دوباره گفت: به هاشد. من که رو نداشتم با رفیقمیرنگ 

 رامبد گفتم کلید ویال رو بده بهتون... چرا تعارف کردی پسرم؟
 ویالی خودمون بود. ؛اجون سریع گفت: دست شما درد نکنهآق
 !کلنگی دور از دریا، با ماه عسل جور در نمیاد یهکه البته... ولی خوناون  -
 !هاههر چی مال خود آدم باشه بهتره تا مال غریب -

رامبد به ما اشاره زد که زودتر در بریم. ما هم از خداخواسته همراهش بیرون رفتیم. 
خطرناک اومد. توی بالکن فاطمه سریع گفت: چی شد باز؟ میهنوز صدای بحثشون 

 بود؟
 رامبد جواب داد: نه بابا... مثل همیشه.
ی بدمینتون رو به طرفم گرفت. گفتم: من هاپگاه سمت من دوید و یکی از راکت

 حوصله ندارم فندقی.
 کنه.میبلند گفت: بیا دیگه... هیشکی با من بازی ن

 از من پیدا نکردی دایی؟ ترکوچولو -
که با لبخند پگاه رو زیر نظر داشت. پگاه پاهاش ناخودآگاه به سمت سمیرا نگاه کردم 

 کوبید و با ناله گفت: بیا دیگه عادل. هارو روی موزائیک
 !هاکنم رو کولممیعوضش سوارت  -

 کنم.میصدای خواهر رامبد اومد: پگاه اذیت نکن، ساالد تموم شه باهات بازی 
سمیرا به علی ؛ سمیرا گاهی به من انداخت بعد بهروح شده بود. نبیصورتش دوباره 

 گفت: برو با بچه بازی کن، گناه داره.
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 هم تمرین میشه. اتهعلی زد و گفت: واسه آیند یهرامبد روی شون
 . پگاه به دست من آویزون شد و گفت: نه. عادل خوبه... هوووم.دنهمه خندی

 سمیرا: برو دیگه عادل!
از پگاه گرفتم و  با اخم راکت روزد. میکرد نظرش برام مهمه. عادل خالی صدام میفکر 

 چون دست عمه خانومت بنده! ؛گفتم: یه دست
از مال ما بود و  تررو پایین رفتیم. حیاطشون بزرگ هاهبا یه دست بغلش کردم و پل

پیدا نکرده  ترشد. پگاه هم که بازی از این خزمیجنوبی بودنش باعث دنج شدنش 
من استاد  ؛ البتهچرخیدمیه دختره و بر عکس تمام طول بازی چشمم از سمیرا ب !بود
ز فهمید. بعد امیزد چیزی نمیی زیر پوستی بودم. انقدر که کسی اگر بهم زل نهاهتوج

کردم و توپ رو انداختم الکی رد و بدل کردن با پگاه، نشونه گیری  یهیه سری ضرب
 االد عمه خانوم؟کمی جا خورد. با خنده سمتش رفتم و گفتم: افتاد تو س ؛سمت دختره

 ی ما رفت زیر توپ شما!هاابروش باال رفت و با لبخند گفت: ببخشید که ظرف
 کنم... پیش میاد.میخواهش  -

ی بالکن سمتم پرت هاهکاهو بیرون آورد. از باالی نرد یهی اضافهاتوپ رو از بین برگ
 کرد و گفت: بفرمایید خان دایی!

 !هاکنیدمیم: شما هم بد بازی نتوپ رو به زحمت تو هوا گرفتم و گفت
 .امهخندید و من ادامه دادم: البته خان دایی علیه... من کوچیک

و  دنمونده بو حرکتبیدوباره خندید. سمت جمع چرخیدم. همه حتی پگاه 
شون به ما بود. رو به سمیرا اخم کردم و سراغ پگاه رفتم. خیلی عادی بازی رو هاچشم

م داد و جر زد تا باالخره خسته شد و راکت رو ول کرد. سمت ادامه دادم. پگاه کلی دق
 تبلتش رفت. علی راکت رو برداشت و گفت: خسته شدی؟

 تو زیاد طول نمیدی تا ببازی... بیا. -
 سرویس زد و گفت: االن معلوم میشه...

 ی زیر بالکن نشست و وسط حرفمون پرید: رو کم کنیه؟هاهرامبد روی پل
 و گفتم: این آخه رو داره که من کمش کنم؟! جواب سرویس رو دادم

زودتر  کیون من درآوردیمون این بود که هر علی خندید و به ضربه زدن ادامه دادیم. قان
زدیم و فاطمه و سمیرا با خنده تشویقمون میست. ما ضربه توپ رو از دست بده بازنده

همین ضربه نرسید داد. به دمی. آخه کری خوندنشون هم زنونه بود و حال ندنکرمی
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که علی باخت. رامبد راکت رو از دستش گرفت و فاطمه گفت: آبرو داری کن رامبد... 
 پگاه بیا بابات قراره قهرمان بشه.

 خندیدم و گفتم: این؟!... این که از نیمرخش پیداست قراره ببازه!
ات سرویس زدم. رامبد بیشتر از علی مقاومت کرد ولی باالخره خودش رو از سقوط نج
 داد و توپ رو ول کرد که بیفته رو زمین. بعد با خنده گفت: راکت من خراب بود.

 رو به پگاه اضافه کرد: مگه نه بابایی؟
 هوم.وپگاه سریع گفت: ا

م: کرد. گفتمیرامبد بغلش کرد. سمیرا هنوز کنار علی ایستاده بود و داشت نگاهمون 
مونه... پیش من می شهکالس عمتو  شهپگاه که حزب باده... تو آموزشگاه هم هم

 نمیاد، حاال خوبه کنار همیم!
لبخند بزرگی تحویل دختره دادم که اون هم همونطوری جوابم رو داد. رامبد پگاه رو 

 کنه دخترم!میبوسید و گفت: خوب کاری 
 بیا پایین فاطمه... قایم نشو واسه من! -

 راکت رو برداشت و گفت: من قایم بشم؟!
 ی خطرناک انداخت و ادامه داد: تازه پیدام شده!هاهاز اون نگاپایین اومد. 

و به سمت بالکن اشاره زد. خودم رو به علی چپ زدم و بازی کردیم. همون اولین 
دادم به صورتم میضربه، توپ رو محکم به گردنم زد و با اخم نگاهم کرد. اگر جا خالی ن

گفت میر گذاشت و در حالیکه خورد. توپ روی زمین افتاده بود. راکت رو کنامی
ی رامبد رو نشنیدم. ها، رفت. از دستش حسابی عصبانی شدم و شوخی«باختی»

خندم؟! میداد، حاال بهش برخورده بود که باهاش میخودش من رو سمت دختره هل 
 کن...اومد: من قبالً هم بردمت... صبر  صدای سمیرا

کنم، حرفش رو نشنیده  ایهیرا رو قهوبرای اینکه هم حرص فاطمه رو در بیارم و هم سم
 !اهتموم نشد؟... من منتظرم هاگرفتم و رو به دختره گفتم: رکسانا خانوم! اون ساالد

و راکت رو براش تکون دادم. چاقو رو برام تکون داد و با خوشحالی گفت: بذارید بعد از 
 کنیم.میناهار... یه دست اختصاصی بازی 

به  ولی ؛کرده باشم و دختره فکر کنه خبریهیدم که زیاده روی از رفتارش جا خوردم. ترس
 چی شما بگید.با خنده گفتم: چشم! هر ارزید.میچزوندن سمیرا 

ی کنجکاو جمع سمت خونه رفتم. به هاهتوجه به نگابیراکت رو به دیوار تکیه دادم و 
 م!هارامبد که سر راه بود، گفتم: دست
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ک به صورتم زل  زد، بعد به خواهرش. عاقبت گفت: دستشویی انتهای چند لحظه با ش 
 سالنه.
ون بشم. شهخواستم سرم رو بندازم پایین و وارد خونمیدونستم کجاست ولی نمی

و خرید  هاتوی راهروی کنار پذیرایی صدای گفتگوی آقاجون و آقا فرامرز سر قیمت
تی که داشت از اومد. نرسیده به در دستشویی فاطمه بهم رسید و با صورمیخونه 

 شد، گفت: عقلت رو از دست دادی؟میناراحتی و عصبانیت منفجر 
خوای حسادت مینگران حال داغونش شدم و حرفی نزدم که بیشترش کنه. ادامه داد: 

 کشی؟ عادل...میزن داداشت رو تحریک کنی؟ خجالت ن
 دستش رو روی گلوش گذاشت. گفتم: آروم باش! چرا چرند میگی؟!

محکم نیشگون گرفت. درد داشت، آجر که نبودم! به جای داد زدن لبم رو گاز بازوم رو 
بشه. گفت: چرند میگم؟! آره؟ داری از  ترگرفتم. گذاشتم حرصش رو خالی کنه تا آروم

 کنی؟میاستفاده  ءاون دختر بیچاره هم سو
 !نه -
 عادل... آدم باش! -

 نفسم رو با حرص فوت کردم و گفتم: تموم شد؟
 !نناز سر سمیرا بردار، بذار زندگیشون رو ک دست -
 اون خودش علی رو انتخاب کرده... نگرانی تو از چیه؟ -
 !علی بدبخت که زبون و بر و روی تو رو نداره -

 به کل منکر شدم: من کاری به سمیرا ندارم.
و به طرف در برگشتم. دوباره گفت: به رامبد میگم روزهای کارتون رو عوض کنه، تو 

 ت نداری.لیاق
رفت. با عصبانیت چرخیدم و گفتم: جرأت داری اینکار رو میدیگه خیلی داشت پیش 

 بکن!
 زنم.میهمین امشب باهاش حرف  -
 گردم.میکی دلم بخواد کنی! من با هر میخود بی -

دختره  ایهخواستم، یه هفتمیسر تکون داد. چرخید و مستقیم طرف در رفت. من اگر 
 یهتونست جلوم رو بگیره. فاطمه کی بود که تو برناممیکسی هم ن کردم...میرو تور 

 ؟!کاری من دخالت کنه
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نشست و چشم  شه. سر میز ناهار پگاه بین من و عمدنسفره رو تو بالکن پهن نکر
فاطمه مدام روی من بود. دلم رو به دریا زدم و ظرف مرغ رو برداشتم. یه تیکه برای 

تعارف کردم. تشکر کرد. خندیدم و گفتم: دست من رو رد پگاه گذاشتم. بعد به دختره 
 نکنید!

 با خنده گفت: این که دست پخت خودمه!
دونه میکشید. گفتم: مامان هما میعکس فاطمه، مامان داشت از خوشحالی پر بر

 ی من حرف نداره... سری بعد مهمون منید.هاهجوج
فاطمه نگاه کردم و با پررویی  یه تیکه مرغ برداشت و مامان حرفم رو تایید کرد. به

 کاهوهای ساالد رو گاز زدم. آروم به دختره گفتم: این همونه که توپ من توش افتاد؟
 آروم خندید و گفت: تو ظرف نیفتاد که...

 آخه من بهداشت خوندم. از اون لحاظ. -
 دونم.میبله...  -

 ز دارم.بعد دستش رو نشون داد و گفت: نترسید. من از وزارت بهداشت مجو
ِوج چیه؟  پگاه: مز 
 خوره!مین هاهمن: به درد بچ

رو پایین آوردم. آخر غذا دختره برای پگاه دوغ ریخت، برای من نوشابه  مخندهصدای 
 و گفت: حواسم نبود بپرسم زرد یا سیاه.

 خورم. ممنون.میمن همین رو  -
 زدم!مییه جرعه خوردم و دختره با لبخند گفت: حدس 

ی گهگاه خودشون بود ولی فاطمه و مامان و گاهی هان به غذا و حرفبقیه حواسشو
. خالصه یه عوضی به تمام معنا شده بودم. همه غذاشون رو دنکرمیسمیرا ما رو چک 

. مادر رامبد اجازه نداد سمیرا به هیچ چیز دست بزنه. جمع از دور میز دنتموم کر
ره که با یه میز تنها مونده بود و پراکنده شد. فاطمه سمت آشپزخونه رفت. رو به دخت

 داشت، با خنده گفتم: کمک کنم؟رو بر می هاداشت بشقاب
مکثش طوالنی شد. بعد سرش رو بلند کرد که در کمال تعجب اخم داشت. گفت: الزم 

 نیست...
 جا خوردم و گیج نگاهش کردم. ادامه داد: دیگه از رادار زن داداشتون خارج شدیم!
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کوبم. یه بار دیگه همه چیز خراب میت که دارم با کارهام سمیرا رو دونسمیتمام مدت 
ی روی میز بود. جلوتر رفتم و پرسیدم: چرا به هاجا کردن ظرفبهشده بود. مشغول جا
 روی خودت نیاوردی؟

 تازه همدست هم شده بود. بدون اینکه نگاهم کنه گفت: برو پیش مردها!
 کنه. ظرف رو کشید و فقط گفت: برو! ظرف توی دستش رو نگه داشتم که نگاهم

اومد، تعجبش از میکه جلو  طورهمینموقع رفتنم فاطمه از آشپزخونه بیرون اومد. 
شد. با چشم و ابرو براش خط و نشون کشیدم و به پذیرایی میاونجا بودن من بیشتر 

 برگشتم.
 
12 

ار بم. مامان چندیشب زود خوابیده بودحالی بیدار شدم، از بس که دامروز صبح با سر
رفتارم با خواهر رامبد چیزی  یهسراغم اومده بود که از زیر زبونم حرف بکشه و من دربار

رو خاموش کردم و دراز کشیدم که  هابرق 0امید برگشته بود. ساعت ؛ اما هربار نابگم
 از همیشه بود. در سالن اجتماعات همکف باز بود ترشلوغ هاهدیگه نیاد. آموزشگاه شنب

شاید فاطمه از رامبد خواسته بود کالس  ؛دن. سر جام متوقف شدمداخلش بو هاهو بچ
از این به بعد اینجا تشکیل بشه. دنبال پگاه گشتم که بپرسم ولی پیداش  هاهبچ

افتاد دویدم و داخل رفتم. رکسانا با دیدنم مینکردم. سمت آسانسور که داشت راه 
 یهلخور شدم و من هم روم رو برگردوندم. دکمروش رو برگردوند ولی پیاده نشد. د

من مدام  ایهتوی این یک ماه و خرد سالم نکرده بودم. ؛ حتیدو رو زد یهطبق
بار نوبت اون بود. چند ساعت منت کشی و معذرت خواهی بودم، اینمشغول 

د شمیکه مربوط به سمیرا  ایهمهربونی و خوش اخالقی من رو ندیده بود و فقط تیک
دوم پیاده شد و یک راست سمت همون معلم کالس  یهش اهمیت داشت. طبقبرا

 کنکور رفت و گفت: سالم آقای مهدوی، سفارشتون حاضره.
 جدًا؟ چقدر زود... -

رو زدم. به من  0 یهخواستم بیرون برم و ته و توش رو دربیارم اما پشیمون شدم و دکم
ی هاتا ته باز بود. با صندلی هاهچه ربطی داشت؟ راهرو سوت و کور و در کالس بچ

 رو که انجام دادی؟ هاخالی. رو به دختر نوجوونی که هنرجوم بود کردم و گفتم: تمرین
 بله. -
 بیا! -
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با هم وارد شدیم و سر جامون نشستیم. کمی منتظر شدم و بعد گفتم: منتظر چی 
 هستی؟

 با خجالت گفت: چیکار کنم؟
 ساز رو در بیار کوک کنم! بجنب! -

گردنش رو کج کرد و مشغول در آوردن شد که من رو یاد روز دعوام با رکسانا انداخت. 
که سر و صداشون ما رو  دندرسته... حتمًا امروز به خاطر سرود و نمایش پایین رفته بو

 یهاذیت نکنه. ته دلم خوشحال شد. به دختر نگاه کردم و مشغول بررسی نتیج
خواستم انجام میکاری از بقیه بود چون هر  ترش شدم. آموزشش راحتهاتمرین
اومد و این میرو خوشم نهای پرهپرسید. از دختربچمیی نامربوط نهاداد و سوالمی

 یکی خیلی مظلوم و آروم بود. بعد از نیم ساعت گفتم: پیشرفتت خوبه.
 با خوشحالی گفت: راستی؟

 پ بذاریم یا کالسیک؟خوای از این به بعد تمرکزمون رو بیشتر روی پامیآره.  -
 رو حفظی؟ ایهشونه باال انداخت مشغول فکر کردن شد. گفتم: چه تران

 ها؟میاز اون قدی -
 هر چی. -
 کنه.میکی اشکاتو پاک  -
 یه.جورچهزنم، تو بخون ببینم صدات میمن  -

 با ذوق راست نشست و گفت: راستی؟
اه رو برداشتم. با یه ملودی گرفت و سر تکون دادم. ساز آموزشگ مخندهاز حرکاتش 

کرد. آهنگ رو قطع کردم و گفتم: شروع مینگاه  ؛ فقطکوتاه شروع کردم و ریتم رو رفتم
 کن دیگه.

 میشه شما بزنی من گوش کنم؟ -
 شنوی... فعالً بخون!خندیدم و گفتم: حاال از این به بعد صدای ساز من رو زیاد می

جایی که اشاره زدم، با تبسم شروع به خوندن  دوباره از اول ملودی شروع کردم و دختر
 رتخوند ولی بعد که من سرم رو پایین انداختم راحتمیکرد. دو بیت اول رو خجالتی 

الً کنه. اصمیش معلوم بود که با این بیشتر حال شد. صداش باز بود و از خوشحالی
م. وسط آهنگ بود... اون اوایل من هم جذبش شده بود هاهترانه خوندن خوراک بچ

 !صدای زنگ موبایلی از پشت در حواسش رو از متن ترانه پرت کرد. دقیقًا از پشت در
 خونی.میرفتم، گفتم: خوب میساز رو روی سه پایه گذاشتم و در حالیکه سمت در 
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رفتم. خالی بود. جدیدًا  هاهدر رو باز کردم. کسی توی راهرو نبود. به طرف کالس بچ
یی هاگیرم یکی مراقبمه. یکی دو بار هم اتفاقمیتا ساز رو دست توهم زده بودم که 

 کرد. خواستم برگردم که کسی از پشت سر گفت: سالم!می ترافتاده بود که شکم رو قوی
کمی هول خوردم و برگشتم. هنرجوی ساعت دومم بود. برای اینکه متوجه ترسم نشه، 

 کنی؟میکردم و جدی گفتم: اینجا چکار  ایهسرف
 رو ببینم. هاهیه کم زود رسیدم... اومدم اینجا کاردستی بچ -

بیرون رفتم. تو کالس خودم، دختر منتظر  هاهبا لبخند سر تکون دادم و از کالس بچ
کرد. اسمش رو از توی لیست پیدا کردم و گفتم: بهاره خانوم، با پاپ شروع مینگاه 
 ک رو هم میدم.ی کالسیهاکنیم تا دستت راه بیفته. بعد تمرینمی

ود ز هارو از سر گرفتیم. خوبی این شغل این بود که ساعت هادوباره نشستم و تمرین
زدم که همچنان خالی میکدوم از شاگردها، سری هم به راهرو گذشت. با رفتن هر می

ندیدم. به سالن سرک  هابود. وقت ناهار هم رکسانا رو اطراف آبدارخونه و تو راهرو
ع بود... در عوض بعد از ساعت آخرم منتظر موندم و دیر پایین کشیدن خیلی ضای

ت. رفمیکرد و با رامبد میدونستم معموالً دیرتر از من میره خونه، گاهی صبر میرفتم. 
زد. این چه وضعی بود؟! میباالخره تو البی همکف دیدمش که با همون مهدوی حرف 

 خواست دیگه؟!میاین مردک چی 
من برای اینکه اونجا  ؛ امابا اکراه ؛ البتهدن من، برام سر تکون دادمهدوی با نزدیک ش

کنارشون بمونم، لبخند تحویلش دادم و دستم رو جلو بردم. دست داد. ظاهرم رو حفظ 
 کردم اما لحن تلخم رو نتونستم کنترل کنم و گفتم: شما هر روز اینجا کالس دارید؟

عات رفت. مهدوی مشغول تماشای ای گفت و سمت سالن اجتما«با اجازه»رکسانا 
 رفتنش بود! صدام رو بلند کردم و گفتم: چه خبر؟

 یهروز میام ولی بقیها هرسریع چشمش رو برگردوند و گفت: بله؟... آها. تابستون
 سال به طور پراکنده... دبیرستان هم هست.

 چه عالی. موفق باشید. -
 شما هم جای دیگه مشغولید دیگه؟ -
 بله. -

 مغازه نزدم و ادامه دادم: مثل اینکه خانوم خسروی سفارشتون رو آماده کرده! حرفی از
 مشکوک نگاهم کرد و فقط گفت: بله.
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امیدوار بودم در موردش حرفی بزنه و یه چیزی دستگیرم بشه. انقدر منتظر نگاهش 
 !ننزمیکردم که ادامه داد: کارشون خیلی خوبه... موندم چرا برای فروش گالری ن

هنری خونده. یه چیزی پروندم: تو ایران کسی واسه هنر پول  یهنستم یه رشتدومی
 کنه.میخرج ن

اوضاع اونقدر هم بد نیست... من این مجسمه رو واسه البی شرکت برادرم سفارش  -
 .دن... مهمون خارجی دارن، مجبورن به ظاهر شرکت برسندادم. پول خوبی دا

 نی بشیم...درسته. باالخره ما هم مجبوریم جها -
 بله. -
 بردید؟ مزاحم نباشم.میداشتید تشریف  -

 کنم.مینگاهی به ورودی سالن انداخت و گفت: خواهش 
اومد این طرف. میبعد ناگهانی لبخند زد. به همون سمت نگاه کردم. رکسانا داشت 

 کرد قبل از اینکه این چیزخل رو بیرون کنم،میپای من بود. فکر نگاه اخموش روی سرتا
 یهم رو توی جیب شلوارم بردم و از سر جام تکون نخوردم. کتم از حلقهادست ؟میرم

. بریده هاهدست راستم آویزون بود. به ما رسید و رو به مهدوی گفت: دست یکی از بچ
 تون رو دارید؟هاهنوز اون دستمال مرطوب

گفت:  کرد،میمهدوی مثل سوپرمن از جا پرید و در حالیکه دست توی جیب کیفش 
 بله بله. االن میدم خدمتتون.

 !بسته رو بیرون آورد و من با صدای بلندتر از معمول گفتم: جانم
 . اضافه کردم: دستمال مرطوب؟!دنهر دو به من نگاه کر

 مهدوی با ابروی باال رفته گفت: تا حاال نشنیده بودید؟
 هم داری؟در حال انقراضی جناب! حتمًا آینه و ضد آفتاب  یهشما یه نمون -
 بله؟ -
چی مرده خراب کردی! آخه تو کیف کدوم مردی دستمال ذهنیت من رو نسبت به هر -

 مرطوب هست؟!
مهدوی زدم که  یهی رکسانا نگاه کردم. بعد خندیدم و روی شونهاو مستقیم به چشم
 .خیالبیکنم. گفتم: میفکر کنه دارم شوخی 

و رکسانا که سمت سالن پا تند کرده  دنی کرخداحافظو سمت آب سرد کن رفتم. با هم 
 ها!بود، گفت: باز هم ممنون بابت دستمال



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 0 2 

 

و نگاه خشنی به من انداخت. دنبالش وارد سالن شدم. سریع سمت یه پسر رفت که 
 کم بود و یه هاهکرد. تعداد بچمییه گوشه نشسته بود و با ترس به ساعدش نگاه 

شون رو و دعوای من و مربی دنکرمیه ولی هنوز به من چپ چپ نگا دنسری رفته بو
. رکسانا مشغول تمیز کردن زخم شده بود و پگاه هم باالی سرش دنفراموش نکرده بو

 کرد. به پسر گفت: مامانت اومد صدام کن باهاش حرف بزنم خب؟میفضولی 
 خب. -

 :پگاه رو با یه لنگه دست و پا بلند کردم که با خنده جیغ جیغ کرد. بغلش کردم. گفت
 تو هم تو نمایشی؟

 نه... خانومتون من رو راه نمیده. -
 چرا اومدی پس؟! -
 اومدم که یه نفر ازم معذرت خواهی کنه. -
 !من که هیچی نکردم -
 من هم با تو نبودم. -

چرخید. رکسانا کوتاه نگاهم  شهش سمت عمهاش رو غنچه کرد و چشمهاپگاه لب
رم رو پایین بردم که زخم رو ببینم. دستش کرد و دوباره مشغول شد. جلوتر رفتم. س

رفت. به روی خودم نیاوردم و میمتوقف شد. نگاهش کردم. داشت برام چشم غره 
گفتم: بذار ببینم ته جیبم بتادین ندارم!... گازی، سرمی، دستگاه فشاری... دستمال 

 مرطوبی!
 احت نگاهلبش خندید. بعد چسب رو روی زخم چسبوند و به پسربچه که نار یهگوش
 کرد گفت: تموم شد. دیدی چیزی نبود؟می

 زنی؟میپگاه فوری گفت: به من هم چسب 
 تو که دستت سالمه. -

ی کثیف رو برد و من گفتم: نه خیر... عمه خانوم ما رو دوست نداره. چسبی هادستمال
 هم در کار نیست.

 هاهتوی زبال رو هانگاهم روی صورتش بود که دوباره لبخند کوچیکی داشت. دستمال
باشه و خودش بیرون رفت. پگاه رو  هاهانداخت. بعد کریم آقا رو صدا زد که مراقب بچ

ش رو با مایع ظرفشویی هازمین گذاشتم و دنبالش رفتم. توی آبدارخونه داشت دست
 !شست. گفتم: چه بهداشتیمی
 ؟نیستنمنزل منتظرتون  -
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 ، بعد... هزار تا کار دارم.خوام برم باشگاه، بعد مغازهمینه... تازه  -
 پس برید تا دیرتون نشده! -
 معذرت خواهی تون چی شد؟ -

 شیر رو بست و با نگاهی به در ورود، آروم گفت: اینجا محیط کاره!
 بینم؟میهم شما رو  ایهمگه من جای دیگ -

نگاهی به در انداختم. خبری نبود. آستین تیشرت رو کمی باال دادم و بازوم رو جلوش 
 گرفتم. گفتم: ببین به خاطر تو از دست فاطمه کتک خوردم.

کرد. خودم رو مظلوم می ترش از حرکت من درشت شد که صورتش رو بانمکهاچشم
کردم. نگاهش روی کبودی بازوم افتاد و لبخند زد. آستین رو پایین دادم و دست به 

 سینه گفتم: باید هم بخندی!
 !پس چکار کنم؟ بوس کنم، خوب شه -

 کرد. خندیدم و گفتم: بد فکری هم نیست.مینه بابا... داشت کم کم رو 
خواد به رامبد بگه میابروش رو باال انداخت. تا دوباره دلخور نشده بود، اضافه کردم: 

 . به خاطر دیروز.ننروزهامون رو عوض ک
ر دچند لحظه فکر کرد. به اطراف نگاه کرد. بعد به من خیره شد. یه شکلک مظلومانه 

شد. سر تکون داد و می هاو باال انداختن ابرو هاآوردم که شامل نشون دادن دندون
 گفت: شاید باهاش حرف بزنم.

 لبخند زدم و گفتم: معذرت خواهیت چی شد؟
 دوباره اخم کرد و گفت: من؟!

 جواب اون همه خوش اخالقی دیروزم این بود؟ -
 خیالبیگرفت و  شهناگهانی خندش رو باز کرد که چیزی بگه اما هاخیلی جدی لب

 شد. به جاش با کیف به پهلوم کوبید و گفت: کنار!
 مانع رفتنش نشدم. حداقل صلح کرده بودیم.

 
جلوی پای زن ترمز زدم. یه قدم عقب رفت و به ته خیابون زل زد. گفتم: مستقیم 

 میرید؟
 ؟خوایدمیبا تعجب من و ماشینم رو بررسی کرد. دوباره گفتم: مگه تاکسی ن

 با ِمن ِمن گفت: تا میدون!
 بفرمایید. -



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 0 4 

 

سوار شد. صدای پخش رو قطع کردم. از محلمون خیلی دور شده بودم که آشنا به تورم 
نخوره. قرار بود تو روزهای زوج که مغازه دست فرشاد بود و از آموزشگاه هم زود 

نکرده بودم  قدری جمعمسافر ببرم. تو این چند سال اون شدم، چند تا خطمیتعطیل 
که بشه یه خونه و زندگی راه انداخت. هر چی در آورده بودم خرج خودم و لباس و 

و دستم گذاشته خرت و پرت مارکدارم شده بود. همین سیستم رو ماشین کلی خرج ر
 جا نگه دارید. ممنون.بود. زن گفت: همین

 اغ دلم تازه شد. اینکشیدم کنار، کرایه رو داد و پیاده شد. نگاهی به اسکناس کردم و د
باید زورم رو  هرحالبههم شد زندگی؟! پول رو کنار دستم گذاشتم. از هیچی بهتر بود. 

شد رفت سراغ دختر مردم. میکردم. با دست خالی که نمیزدم و یه پولی جمع می
تونستم لفتش بدم. کم کم همه میکرد طرف کی باشه... بیشتر از این نمیفرقی هم ن

هم دیگه ب امه. وقتی حتی خواهر و رفیق چند سالذاشتنمیسرم صفحه پشت  داشتن
ستم تونمیبیشتر از این ن رفتن!گمیو هیچ کدوم از رفتارهام رو جدی ن داشتناعتماد ن

 .نننگاهم ک هاهاجازه بدم همه به چشم بچ
جلوی پای مرد الغری ترمز زدم. چند دور دیگه مسافر گذری سوار کردم. یه دربستی 

فاطمه رفتم. سه روز بود  یهرفت که سمت خونمیرم اومد. دیگه هوا رو به تاریکی گی
که هیچ خبری ازش نداشتم. تهدیدش رو عملی نکرده بود و روزهای من و خواهر 

شوهرش هنوز یکی بود. یه بسته شیرینی آشتی کنون از سر کوچه شون گرفتم و جلوی 
 تظار اومدنم رو نداشت.آپارتمانشون پارک کردم. وقتی زنگ زدم، ان

. شیرینی رو روی کابینت اپن گذاشتم یهصدا بود. جعبسرووارد خونه شدم که خیلی بی
آورد که من اومدم. کنارش مینشسته بود و به روی خودش ن تلویزیونفاطمه جلوی 

 نشستم و گفتم: علیک سالم!
- ... 
 پگاه کجاست؟ -
- ... 

لحظه بهش خیره موندم که هنوز من رو نادیده  رامبد رو صدا زدم، جوابی نیومد. چند
 گرفت. گفتم: فاطمه؟!می
توجه کانال رو عوض کرد. باز هم توی سکوت نگاهش کردم. بعد بهم برخورد و بلند بی

دیگه مهم نبود. سمت در رفتم.  شهشدم. من سهم خودم رو انجام داده بودم و بقی
 بر کن ببینم!هنوز در رو باز نکرده، دنبالم اومد و گفت: ص
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 دستگیره رو گرفتم و گفتم: کار دارم.
 بهم رسید و گفت: پس چرا اومدی؟

 اشتباه کردم. -
ش تو هم بود. گفت: بیا... االن رامبد و هادستم رو به طرف داخل کشیدم. هنوز اخم

 پگاه هم میان.
نشوند و خودش به  هالبخند کوچیکی زدم و برگشتم. من رو روی یکی از مبل

به گوشم خورد. گفتم: هیچ معلومه  هانه رفت. صدای به هم خوردن ظرفآشپزخو
 کنی که چی؟ من که کاری نکردم!میکجایی؟ هی فرت و فرت قهر 

و ر امهحوصل تلویزیونجواب نداد... قربون صدقه رفتن مادره و دختره تو سریال چرند 
 نارم نشست وی من برگشت. کهاسر برده بود. چند دقیقه بعد با شربت و شیرینی

 گفت: عادل!
 هوم؟ -
 از جمعه تا حاال یه لقمه غذا از گلوم پایین نرفته. -
 چون من رو کبود کردی؟ عیبی نداره بخشیدمت! -
 اون که حقت بود. -
 به دختره هم نشون دادم ضرب شستت رو. -

فت: االن هر چی بشه، خودم خندیدم و فاطمه یه حرکتی بین خنده و ناله انجام داد. گ
 گردن من. همه میندازن

 نت خب!شناسمی -
 رو نادیده گرفت. نفسش رو فوت کرد و گفت: تو چرا اهلی نمیشی؟ مخنده

یه جرعه از شربتم خوردم و گفتم: تو هم هی ضد حال بزن! خب؟... من که از کالس 
 کنم.میبرم. خیر سرم دارم برنامه ریزی میآخرم تا االن یه کله دارم مسافر 

 واسه چی؟ فوری گفت:
- ... 
 واسه کی؟ -
 سمیرا. -

گیج نگاهم کرد. بعد از چند ثانیه سکوت، از بهت در اومد و روی پاش کوبید. دیدم االن 
 به خدا. ایهرو دستم، زیر خنده زدم و گفتم: دیوون افتهمیکنه، میسکته 

 چی داری میگی عادل؟ جدی حرف بزن! -
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 باشم؟ واسه خودم. به من نیومده به فکر خودم -
 شد. یه تیکه از شیرینی توی بشقابش خورد و گفت: آفرین داداش گلم. ترآروم

 حاال شدم گل؟ -
تو و سمیرا حرفی به مامان نزدم. اگه  یهبا لحن مالیمی گفت: تقصیر من بود که دربار

 خوای اینطوری کنی.میدونستم می... چه ذاشتمیدونست واسه علی پا پیش نمی
ن به من نگاه کرد. به کاناپه لم دادم و با خنده گفتم: خوب کاری کردی با صورت آویزو

 نگفتی.
 !ایهافاد یهبا تعجب نگاهم کرد. ادامه دادم: دختر

 نیست! ایهدیگه هر چی باشه افاد !سمیرا رو میگی؟ -
 حاال هر چی. -
 پدرشوهرم؟ یهپس اون کارهات چی بود تو خون -

بحث بشه و حرف رو عوض کردم: رکسانا باهات حرف  خیالبیشونه باال انداختم که 
 زد؟

 یه جرعه از شربت خورد که شیرینی رو بفرسته پایین. بعد مشکوک گفت: رکسانا؟!
 خواهر شوهرت. -

 لبخندی رو لبش نشست و گفت: تو کوکش کرده بودی؟
 ش شنیدم.هانه. همینجوری تو صحبت -
 خیلی هم اتفاقی. -
 دقیقًا. -
 کنید؟میشینید صحبت ال میاز کی تا حا -
 چیکار کنیم؟ وایسیم صحبت کنیم؟ -

  کرد.میخندیدم. هنوز با شک نگاه 
رکسانا امروز قبل از ظهر رفته بود و کالس سری دومش رو تعطیل کرده بود. من هم 

 نتونسته بودم از کسی آمار بگیرم. دوباره پرسیدم: امروز زود رفت!
- ... 
 کجا کار داشت؟ -

 شهامن رو بررسی کرد و گفت: با دوست یهبه کاناپه تکیه داد. بعد قیاف خندید و
 بود.

 دونه؟میدوستی؟... پگاه  جورچهدوست؟!  -
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 پرسی؟میچرا انقدر  -
 پلکه.میی آموزشگاه زیاد دورش های. آخه یکی از معلمطور همین -

 شگاه؟!زد، گفت: معلم آموزمیبه جلو خم شد و با دقتی که توی صورتش موج 
 آره. -

به گردنم مالش دادم. خسته بودم، چیزی هم که دستگیرم نشده بود. گفتم: کاری 
 نداری با مامان؟

 کجا سر شام؟ -
 حاال کو تا شام؟ -
 مونی پیش ما. غذام زیاده.میبه مامان میگم  -

 رو کاناپه لم دادم و گفتم: مزاحم نباشم؟
 مراحمی. -
 گل که بودم، مراحم هم شدم! -

دید و سمت آشپزخونه رفت. صدای برداشتن در قابلمه اومد. یهو یه چیزی یادم خن
اپن  یهافتاد و روی عسلی و میزهای اطراف دنبال گوشیش چشم چرخوندم. گوش

گذاشته بود. بلند شدم و منتظر موندم که سرش گرم کارهاش بشه تا بتونم گوشی رو 
 و خم شدم. پرسید: چیزی الزم داری؟م رو روی ام دی اف اپن گذاشتم هابردارم. آرنج

 نه. -
 بالش بیارم استراحت کنی تا رامبد بیاد؟ -
 کجاست؟ خودم بردارم. -
 االن میارم. -

رو کنار گذاشت و با لبخند به طرف اتاق خوابشون رفت. سریع گوشیش رو  هاظرف
و ا ر، موبایل رکسانهاهبرداشتم. یک راست دفتر تلفنش رو چک کردم و از بین شمار

رو بستم و  هااومد. منومیآوردم. چند بار خوندم تا حفظ کنم. داشت از اتاق بیرون 
گوشی رو سر جاش گذاشتم. به من که رسید بالش رو دستم داد. گوشیم رو برداشتم که 

رو ذخیره کنم. بعد با لبخند و خیال راحت تو همون پذیرایی، یه  شهتا یادم نرفته شمار
 گوشه دراز کشیدم.

م رو که باز کردم، پگاه جلوی صورتم زانو زده بود. انقدر خسته بودم که هاچشم
 ی بیرون. گفتم: اومدی فندقی؟هانفهمیدم کی خوابم برد. با همون لباس

 کف دستش رو چند بار بر عکس روی ته ریشم کشید و با چندش گفت: ایــــش!
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رو که حتمًا فاطمه روم  ایهبه پشت غلت زدم و ساعدم رو روی پیشونیم گذاشتم. مالف
 انداخته بود، کنار زدم. حدود یه ساعت گذشته بود. پرسیدم: مامانت کو؟

 تو اتاقه. -
نشست. دماغش رو بین دو تا انگشتم نگه داشتم  امهچهار دست و پا اومد و روی سین

 دونی گیسو کمند صبح کجا رفت؟میو گفتم: ن
ی صحبت فاطمه از اتاق شنیده شد. بعد، متوجه منظورم نشد و فقط نگاهم کرد. صدا

. گردنم رو سمت اتاق چرخوندم و چشمم به رکسانا افتاد که همراه فاطمه تراز نزدیک
 . پگاه با ذوق گفت: بیدارش کردم.دنزمیشد و با هم حرف مینزدیک 

 و فاطمه گفت: دایی رو اذیت نکن! دنهر دو خندی
م اومد و سالم کردم. برعکس همیشه جوابم هانگاه رکسانا روی من بود. لبخند به لب

رو با لبخند داد. پگاه رو بلند کردم و سر جام نشستم. در حالیکه لباسم رو تو تنم مرتب 
 کردم، با اشاره به بالش گفتم: ببخشید... من این وسط...می

 کف دستش رو بلند کرد و گفت: راحت باشید!
اومد آهسته گفتم: از میه فاطمه که طرفم م رو مالیدم و بهاوارد آشپزخونه شد. چشم

 کی اینجاست؟
 نیم ساعتی میشه. دلم تنگ شده بود، گفتم بیاد. -
 هوم... دلت تنگ شده بود!وا -

ش معلوم شد. نیتش هر چی که بود، واسه هاهلبخند شیطونی زد و باز چال روی گون
 رو ببند! اتهمن بد نشد. آروم گفت: دکم

 ردم و گفتم: خب حاال!بازم نگاه ک یهبه یق
دست پگاه رو گرفت و طرف آشپزخونه رفت. رکسانا از همون جا بلند گفت: فاطی 

 اومدم.مینگفت شما هم اینجایید وگرنه ن
 !بلند گفتم: دست شما درد نکنه

 فاطمه رو شنیدم. رکسانا به اپن تکیه داد و گفت: نه، منظورم این نبود. یهصدای خند
 کنم.میدم، گفتم: من که فکر نشمیدر حالیکه بلند 

 شدم.میخواستم بگم مزاحم نمیرکسانا: 
 من: نه دیگه حرفتون رو زدید!

 !فاطمه: عادل
 زیر خنده زدم و گفتم: تو خواب چیزی گفتم؟
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 زنید؟میکرد. رکسانا پرسید: مگه حرف میحاال فاطمه هم به من نگاه 
 !زنممیاسم کسی رو صدا  هاآره... تازگی -
- ... 
 خیلی ضایع است! نه؟ -

رفت، نگاه کرد. خودم رو به اون راه زدم میخندید و به صورت فاطمه که برام چشم غره 
 و رو به فاطمه گفتم: کار دله دیگه!

 فاطمه: عادل!
 من: این دومین اخطار بود... االن اخراجم؟

وی ر خندید. فاطمه هم با لبخند سر تکون داد. سمت دستشویی رفتم کهمیرکسانا 
اومد و معلوم بود رامبد کجاست. بعد از میصورتم آب بپاشم. صدای دوش حموم 

خشک کردن صورتم، برق حموم رو خاموش کردم و با خنده بیرون اومدم. صدای 
اومد. با تشکر از فاطمه دیگه الزم نبود تا چهارشنبه صبر میصحبتشون از آشپزخونه 

ن گفت، اینکه تا ممیان کنم. یه حسی بهم کنم که صدای زنگ موبایل رکسانا رو امتح
 افته، تصادفی نیست.میگیرم اتفاقی پشت در کالسم میگیتار رو دست 

خواست همون زنگ موبایل میرو گرفتم. دلم  شهگوشیم رو سایلنت کردم و شمار
 رو شنیدم. قبل از اینکه سمت کیفش ایهپشت در کالسم، تو فضا بپیچه اما صدای دیگ

خواست میره، قطع کردم و موبایل خاموش رو توی جیبم چپوندم. دلم رو مبل ب
م ل هاحالی روی یکی از مبلبیخواست اون باشه. با میدلم  هاهخودش باشه... مثل بچ

 دادم و دستم رو زیر چونه زدم.
یی که با هم هاهفاطمه مثالً ما رو با هم دعوت کرده بود که همدیگه رو ببینم ولی جمل

دیگه آموزشگاه! تمام مدت زیر ل کردیم نصفشون در مورد والیبال بود و نصف رد و بد
م رو هم کنترل کنم که حرفی هاهحتی مجبور شدم نگا ؛بد بودیمبین فاطمه و رامذره

چون موقع رفتن من  ؛شتم پایین رفت ولی ارزشش رو داشتازش بلند نشه. شام از پ
 رسوندمش.میباید 

 «شهید نادری؟»ی توی سکوت گفت: قرار نیست بپیچید تو دقیقه رانندگ 10بعد از 
ین حد کمش کرده بودم، خیلی ترفضای ماشین با صدای شهرام شکوهی که تا پایین

دونستم این سی دی مال چند قرن پیش بود و میکرخت و غمگین شده بود. ن
واستم خمی در آورده بود، وسط این همه متال؛ فقطی سر از آلبوم ماشین من جور چه
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آهنگی بذارم که دختره رو از ماشینم فراری نده. به زحمت زبونم رو تکون دادم: 
 خوای زودتر برسی؟می
 من که چیزی نگفتم. -

ی من نقطه ضعف داره. هاهدونستم رو خواستمیتو این مدت دیگه شناخته بودمش. 
 ی؟فتپرسیدم: صبح کجا گذاشتی ر«. به تو چه؟»دونستم هیچوقت جواب نمیده می
 رفتم مجسمه رو به برادر مهدوی تحویل بدم. -
 خودش هم بود؟ -
 آره. -

ابروم رو باال انداختم و دیگه نگاهش نکردم. خودش گفت: فقط ما رو معرفی کرد و 
 رفت.

- ... 
 کالسش دیر شده بود. -
 مهم نیست! -

 ؟ایهمجسم جورچهدیدم سرش رو سمت شیشه برگردوند و تو لک رفت. گفتم: 
هم کرد. انگار منتظر بود تا بپرسم. روی صندلی به طرفم چرخید و در حالیکه نگا

داد، با ذوق تعریف کرد: طرح زیست محیطی داره، از میش رو مدام تکون هادست
ش رو غیر طبیعی انتخاب کردم که یه فانتزی جالب رو هادرخت الهام گرفته. رنگ یهتن

 رن بیاد. یه جور دی کانسترکشن داره...منتقل کنه. چیزی که به یه شرکت نیمه مد
کرد و من نظر خاصی نداشتم! گلوم رو خاروندم و فقط گفتم: چه میدقیق نگاهم 

 جالب... کجا درست کردی؟
ش رو که دیدی تو هاهتو کارگاه خودم... بابا یه اتاق رو پشت بوم برام ساخته. پل -

 حیاط؟
 اومد ولی گفتم: آره دیدم.میاصالً یادم ن

 ترسیدم.میشد ولی از پایین میزیرزمین هم  -
 خندیدم. صداش رو بچگونه کرد و گفت: سوسک داره.

آورد خیلی بامزه میرو در  هاهکه ادا و اصول بچ هابیشتر شد. بعضی وقت مخنده
شد به حالت جدیش میبار ازش دیده بودم ولی تا متوجه من شد. چندمی
 ،دن اما مصنوعی بودنی بوطور همینهام هم گشت. دو سه تا از دوست دخترمیبر

 !اومدمیواقعًا ازش خوشم  ؛نبودکرد. کارهای این یکی مصنوعی میرفتارشون رو لوس 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 1 1 

 

 یاهخواست گفتگو رو ادامه بدیم. هرچند که من توی این موضوع زیاد سررشتمیدلم 
خودمون  اومد که همه چیز رو ساده بگیرم و بحث رو بکشونم سمتمیبدم ن نداشتم.

ولی جرأتش رو نداشتم. دستم خیلی خالی بود. از دخترهای دور و برم خسته شده 
خواستم یه تکونی به زندگیم بدم اما برای اینکه حرفش رو بزنم خیلی زود میبودم و 

خوام یا نه! این درست که من میبود. تازه هنوز هم مطمئن نبودم این دختره رو 
تم ولی نگاهم به هیچ کدوم اینطوری نبود. دوستی که هم داش ایهی دو هفتهادوستی

این  یهخواست... شاید هممیاینکه جدی به کسی فکر کنم زمان  !زمان الزم نداره
 رفت.میی عجیب که انقدر زود اومده بود، زود هم هاحس

 عادل خان! -
 جلو به سمتش چرخید: بله؟ یهبا صداش به خودم اومدم و نگاهم از شیش

 د؟شنیدی -
 چی رو؟ -
 هیچی. -

خودمون بود. چه زود گذشت! دیگه این مسیرها رو حفظ بودم.  یهماشین تو کوچ
 گفتی؟میجلوی درشون پارک کردم و گفتم: چی داشتی 

 خیلی چیزها... -
 بگو؟ -
 گفتم شاید یه روز کارگاهم رو نشونتون دادم. -

 با لبخند گفتم: چه خوب.
 گه داشتم و گفتم: راستی...در رو باز کرد. سریع دستش رو ن

 بله؟ -
 جایی میری، به من هم خبر بده! -

 با لبخند سر تکون داد !چند ثانیه بهم زل زد. این دیگه چه حرفی بود که از دهنم پرید؟
کشید... خیلی میدستش رو ن ؛ حتیمون خیره شد تا خودم ولش کنمهاو به دست

 یه. پیاده شد. خم شد و از شیش..ردمم رو باز کهادادم. انگشتمیضایع داشتم لفت 
 باز گفت: برید خونه... با این وضع رانندگی نکنید!

 چه وضعی؟ -
 همین االن خوابید. -
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خواب نبودم، خسته بودم و این همه خستگی  ؛خندید و رفت. توی آینه نگاه کردم
 !اومد. لعنتمیپولی ازش در ن

 
خوندم میتایپی روی دیوار رو  یهطالعیم انداخته بودم و اهاهکت رو روی یکی از شون

ی پاییزی تو اتاق هاکه از طرف مدیریت آموزشگاه بود. قرار بود یه جلسه در مورد ترم
ی جلوی هاو خرده ریز هارامبد تشکیل بشه. به کریم آقا که مشغول جمع کردن مشما

 در بود، گفتم: تازه چسبوندید کریم آقا؟
 زدم. هاهطبق یهمنه پسرم، یه ساعت پیش تو ه -

دیگه قرار بود شروع بشه و من تازه  یهسر تکون دادم و وارد آسانسور شدم. چند دقیق
موند تا ساعتش رو شروع کنم. میاطالعیه رو دیده بودم. هنرجوم باید یه کم منتظر 

ی هاجور لباسوشیدم و آدامسم رو در آوردم. اینجلوی در اتاق رامبد کتم رو درست پ
ی روی تیشرت هم مرگ من بود! چند ضربه به در زدم و وارد شدم. رامبد رسمی حت

. ی میز کنفرانسهاروی صندلی بزرگ خودش نشسته بود و رکسانا روی یکی از صندلی
. به پیراهن و شلوار خاکستریم نگاه کردم و گفتم: چی دنبا دیدن من هر دو زیر خنده ز

 شده؟
 نظورم به شما دو تا نبود که!رامبد با خنده گفت: گفتم جلسه، ولی م

 رکسانا هم به حرف اومد: فعالً که فقط ما جدیت گرفتیم.
 رامبد: ظاهرًا دیسیپلینم تو خونه بیشتر از اینجاست.

جلوی رامبد خیلی تابلو بود.  روی رکسانا رو بیرون بکشم ولیهبخواستم صندلی رو
و  هاو مربی هاکم مدرستا صندلی فاصله انداختم و نشستم. زیاد نگذشت که کم چند

. رامبد صندلیش رو دن. صندلی کم اومد و اکثرًا ایستاده بودنمسئول آموزش جمع ش
سمت میز مستطیلی هل داد و وقتی نشست صحبتش رو شروع کرد: زیاد وقت جمع 

ی ترم پاییزه. پارسال دیر اطالع رسانی کردیم و هاکالس یهگیرم. صحبتم دربارمیرو ن
 برامون داشت. امسال... مشکالت زیادی

. به زور دنصدای زنگ موبایلم حرفش رو قطع کرد و همه به من چپ چپ نگاه کر
ی لعنتیم دنبال موبایل گشتم. یاد استادهایی هارو گرفتم و توی جیب مخندهجلوی 

. باالخره پیداش کردم و دنافتادم که وسط کالس به خاطر زنگ موبایل بیرونم کرده بو
 خوام... شرمنده!میذر بلند گفتم: ع
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سریع قطعش کردم و چشمم روی شماره ثابت موند. رامبد حرفش رو ادامه داد و من 
ش غرق شیطنت بود. هابه صورت رکسانا که لبخند بزرگی داشت، نگاه کردم. چشم

 دادم: شما؟ sms شهی رامبد شدم. سایلنت کردم و از زیر میز به شمارهاحرف خیالبی
 جواب داد: شما؟

 االن شما تماس گرفته بودید! -
 شما هم سه روز پیش رو گوشی من افتاده بود! یهشمار -

کرد ولی دست راستش زیر میز بود. نوشتم: میش به رامبد نگاه هانگاهش کردم. چشم
 .شتباه گرفته بودم رکسانا خانومحتمًا ا

 بله. کامالً واضحه. -
مبد برگشتیم. پنج دقیقه گذشت. حال با لبخند به هم نگاه کردیم و بعد به سمت را

 گوش دادن به رامبد رو نداشتم سر صبحی، دوباره نوشتم: از آهنگش خوشت اومد؟
 نظرم مهمه؟ -
 وقتی آهنگ کار خودم باشه، آره. -
 وقتی نباشه چی؟ -
 نه مهم نیست. -

و به صورتش نگاه کردم که از جوابم جا خورده بود. کم کم داشتم به اذیت کردنش 
به من نگاه کرد. ابروم رو دو بار تکون دادم. نوشت:  !دادمیخیلی حال  ؛کردممیدت عا

 نه، خوشم نیومد.
 ای بابا! عادت داری به دل شکستن؟ -
 شما دل هم دارید؟! -
 دیگه واقعًا بهم برخورد رکسانا خانوم! -
 همون رکسان کافیه. -
 چطور؟« عزیزم» -

وی صورتش رو جمع کرد. جوابم رو نداد و هر دو ظاهرش که راضی بود. به زور لبخند ر
داد. میدستش رو روی میز گذاشت. یه کم تند رفته بودم ولی خودش داشت پا 

تقصیر من نبود. من هم گوشی رو توی جیبم برگردوندم و نگاهم به تارا افتاد که کنار 
عادی  یلیرکسانا نشسته بود و با لبخند کج و نگاه طعنه آمیزی حواسش به ما بود. خ

براش سر تکون دادم و سمت رامبد نگاه کردم که داشت جواب کسی که سوال پرسیده 
 گیرم... بفرمایید.میداد. بعد رو به جمع گفت: بیشتر از این وقتتون رو نمیبود رو 
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. هیچ چیز از بحث نفهمیده بودم. رکسان هم کیف رفتنو سمت در  دنهمه بلند ش
همراه تارا و مهدوی فرصت طلب رفت. رامبد آروم  بزرگش رو روی شونه انداخت و

 گفت: خوش گذشت؟
 چی؟ -
 اس ام اس بازی. -
 نه جون داداش! سراپا گوش بودم. -
 گوش یا انگشت؟ -

رفت که بگم خواهر خودش هم شریک جرمه، سریع جلوی خودم میداشت از زبونم در 
 میاد خونه برام توضیح میده!رو گرفتم و با خنده گفتم: حاال چه فرقی داره؟! دامادمون 

 آره؟ اینجوریه؟! -
 خندید و موقع بیرون رفتنم گفت: به دامادتون سالم برسون!

 هاهدست تکون دادم و با خنده وارد راهرو شدم. بالفاصله کت رو در آوردم و توی پل
عالف شده بود. صدای پگاه از  امهدویدم. صف آسانسور شلوغ بود و هنرجوی بیچار

 گفت: به خدا خودش گفت.میاومد که داشت  هاهوسط پل
دونم، ولی نباید هر چی میشه بیای به می. رکسان جواب داد: رفتنتوی دیدم قرار گ

 من بگی... کار بدیه!
دوباره راه افتادم و خودم رو بین حرفشون انداختم: حق با عمه خانومه پگاه! دیگه 

 !هاچیزی بهش نمیگی
 و اضافه کردم: میای به خودم میگی! زدم امهبا کف دست به سین

 پگاه برام شکلک در آورد و رکسان گفت: احیانًا کسی منتظر شما نیست؟
خواستم وقت استراحت میرو دو تا یکی کردم. ن هاهیاد هنرجوم افتادم و با خنده پل

 م هدر بره.هابین کالس
ال که توی اتاق گذشت ولی حامیتمام روز گاهی فکر رکسان و کار زندگیم از ذهنم 

دادم، از همیشه میم رو تکون هافیتنس نشسته بودم و تو یه حرکت تکراری دست
رو ول کردم و بلند شدم. در حال نفسگیری  هاهبیشتر فکرم مشغول شده بود. دست

چرخیدم و به خودم خیره شدم. موهای چسبیده به پیشونیم رو کنار زدم.  هاهسمت آین
م هابیست سالگی یهکشیدم و هیکلم رو بر انداز کردم. به اندازرکابی رو تا سینه باال 

م، کم کم داشت حال هاروی ظاهرم وسواسی شده بودم و این جلوی آینه ایستادن
ی باشگاهم وقفه افتاده بود و هاهزد. چند ماه توی دورمیم رو به هم هارفیق یههم
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 یهرم اومده بودم. اگر قضیاومدم اما تو همین یه ماه و نیم هم رو فمیپیوسته ن
کردم که دیگه اگر هم بخواد، میشد، مصرف کراتین رو هم بیشتر میرکسان جدی 

 دلش نیاد رو هیچ کدوم از شرایطم نه بیاره... بطری آب رو سر کشیدم.
تی در بس هاگرفته بود. سراغ ساک رفتم که زودتر بزنم بیرون. شب مخندهاز فکر خودم 

 دن و هرچی بیشتر دردامیی خارج شهر. پول خوبی هاهجاد حتی ؛خوردمیبهم 
 تونستم تکلیف خودم رو زودتر روشن کنم.میآوردم به نفعم بود. با پول می
 

 گیری؟میزن پول رو روی پیشخون گذاشت و گفت: اگه خوشش نیومد، پس 
 قابلی هم نداره. گیرم؛ البتهمیبیشتر از یه روز بشه، پس ن -

 کنم. ممنون.میت و گفت: خواهش مشما رو برداش
، گفت: من دیگه هاسمت شال و روسری یهسمت در رفت و فرشاد با نگاهی به آین

 برم.
 تونی استراحت کنی؟میخود اومدی. یه روز هم که نوبت منه نبی -
 بردم خرید.میموندم خونه باید مادره رو می -

 د و گفت: خانومت!ی کردیم. جلوی در مکث کرخداحافظهر دو خندیدیم و 
. زیر ویترین ببینمش یهاز صندلی بلند شدم و روی پیشخون خیز برداشتم که از شیش

 لب گفتم: کجا داره میره، این وقت روز؟!
 از خونه بیرون بیان؟ مردم حق ندارن -
 امروز که کالس نداره. -

دم. دامیکاش بهش اهمیتی نناجوری رو دلم سنگینی کرد که ای از همون لحظه یه چیز
دونستم قراره باعث یه تغییر بزرگی توی زندگیم بشه. تغییری که زیاد میاون موقع ن

ت، گشاومد و در حالیکه پشت پیشخونش برمیهم به نفعم نبود. فرشاد عقب عقب 
 گفت: داره میاد اینجا.

م از دونستم مونده که یه حرکتیمیبعد با تفریح به من نگاه کرد که واکنشم رو ببینه. 
وچیک ک تلویزیونببینه و دست بگیره. به روی خودم نیاوردم و روی صندلی نشستم. 

داد. رکسان وارد مغازه میگذاشتم که داشت یه مستند نشون  0مغازه رو روی کانال 
 شد. یه راست این طرف اومد و بلند گفت: سالم

 برنداشتم و گفتم: بفرمایید! تلویزیونچشم از 
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سرم رو چرخوندم. با دیدنش مثالً تعجب کردم و گفتم:  مصلحتی کرد. یهیه سرف
 شمایی؟! سالم.

زد، نگاه کوتاهی انداختم و بعد رو به رکسان ادامه دادم: چیزی میبه فرشاد که لبخند 
 شده؟!

 مگه باید چیزی بشه که من بیام اینجا؟ -
مت گفتین ما خدمیخودتونه... چیزی الزم داشتین،  یهخنده گفتم: نه، مغازبا

 رسیدیم.می
 لبخند زد و رو به فرشاد که به ما زل زده بود، گفت: شما خوبید؟

 من: خوبه.
 فرشاد: خیلی ممنون.

 رفت.میمن: اتفاقًا پیش پای شما داشت 
به فرشاد نگاه کردم و با سر به در اشاره زدم. گفت: یه کار کوچیکی االن یادم افتاد. 

 تموم شه میرم.
ش شدم. از جام بلند شدم و به رکسان گفتم: پس خیالبی. و نیشش رو برام باز کرد

 حتمًا دلتون واسه مغازه تنگ شده بود.
 با لبخند گفت: آره... یه جورایی!

تونست کنترل کنه گفت: مزاحم میکه ن ایهابروم خود به خود باال رفت. فرشاد با خند
 نباشم؟

 رکسان سریع جواب داد: نه، نه... اومدم... اوووم...
 ی پشت سرم افتاد. ادامه داد: ادکلن بخرم.هاهد ثانیه فکر کرد و چشمش به قفسچن
 هوم...وا -
 بله. -
 یه؟جورچهون تهسلیق -
 خوبه. مهسلیق -

جور دونم... چهمیرو که بزنه. دوباره خندیدیم. گفتم: اونصحیح! اومده بود تیک 
 پسندید؟میعطری 

 کنم.میکنه... چند تا رو امتحان میفرقی ن -
 شهم، که بیشتر واسه کالس مغازه بود و به دکور تازهاین ادکلنتراز ردیف گرون

 اومد، چند تا تستر پایین آوردم و گفتم: مچت رو بیار.می
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 خوام.می for menنه،  -
- For men ؟! 

 .ستهابروش رو باال انداخت و با لحن کنایه آمیزی گفت: بله. هدی
ی من رو جبران کنه. گفته هاشاید اومده بود کم محلی ؛ودجدی ب ..بهش خیره شدم.

ش رو داشت! هاهبود خیلی وقته تو نخ من بوده، حاال هم که فرصت خالی کردن عقد
خواست میشاید  ؛بودم! با رفتار چند روز اخیرم خودم دو دستی تقدیمش کرده

چرندیاتی که بفهمونه یکی دیگه رو داره، من براش مهم نیستم، دیگه دیره و این 
دن یی که باهاشون بودم همچین کاری کرده بوها. نصف دختردندخترها خوب بلد بو

یعنی قدم  ؛دنبار عشق جدیدشون رو هم آورده بوو که حرصم رو در بیارن؛ حتی یکی د
ای بینمون نبود که دلم قرص باشه. اوقاتم تلخ شد و با بعدیش این بود؟ چیز جدی
ی مردونه رفتم. چند تا تستر دیگه هااد، سمت ادکلننگاهی به صورت هشیار فرش

 شه رو مچتون...آوردم و بدون هیچ حرفی جلوش گذاشتم. گفت: می
 !آوردیمیخودش رو  ؛ بایدبا اخم وسط حرفش پریدم: نه نمیشه

کرد. میش مثل خط باریک شد. با بالتکلیفی نگاهم هاش چین افتاد و لبهابین ابرو
 ید.کدوم رو خواستید بگتلویزیون رو زیاد کردم و گفتم: هر صدای  روی صندلیم برگشتم.

 فرشاد سمت در رفت و گفت: داداش من بیرونم. کار داشتی صدام کن.
همین که بیرون رفت، رکسان روی پیشخون خم شد. نگاهش  ؛براش سر تکون دادم

 کردم. با اخم گفت: همیشه اینطوری مشتری راه میندازی؟
 دم مربوطه.اینش دیگه به خو -
 به من هم مربوطه... اگه قرار باشه خرج زندگی ازش در بیاد. -
 کدوم زندگی؟ -
 تو به من بگو؟ -
- ... 
 من انقدر زن هستم که رک حرفم رو بگم، تو هم مرد باش، رک بگو! -

ی های درشت شده و نفسهاوقتی چشم !گفتمیاز مردونگی  !زدمیسر من داد 
 گفت: اگه من بد برداشت کردم، روشنم کن! ترو آروم تندم رو دید، کمی ترسید

یه هام رو به شیشه تکم رو بستم. نفس عمیقی کشیدم و دوباره بلند شدم. آرنجهاپلک
 !خوایمیروی صورتش گفتم: تو روشن کن که جنس مردونه دادم و روبه

 تونه باشه.میکسی این مال هر  -
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 مثالً اون مهدوی دیالق؟! -
ورتش نشست. در کمال تعجب مچم رو سمت خودش کشید و اولین لبخند روی ص

ی من روی هاشیشه رو روی مچم تست کرد. نگاهش روی دست من بود ولی چشم
چرخید و حواسم به لمس انگشتش روی نبضم بود. بوی ادکلن زیر دماغم میصورتش 

مطمئن مثل دستش، مثل خودش... اگر تا حاال شک داشتم، دیگه  ؛خنک و الیت ..زد.
 خوامش. مچم رو بو کشید و گفت: ببین خوشت میاد.میشده بودم که 

اومد... ظاهرًا میکشیدم از دستش بیرون میاما من امتحان نکردم. اگر مچم رو عقب 
به ول کردن دست من نداشت. تا حاال پیش نیومده بود این همه  ایهخودش هم عالق

ده مونده باشه. جوری بهم زل زده بود وقت از آشناییم با دختری بگذره و دست نخور
دونستم اگر بخوام همین جا ببوسمش هم مانعم نمیشه. این مدل خط چشم، میکه 

ش... هااومد... لبمیش هاداد. رژ روشن هم به لبمینشون  ترش رو درشتهاچشم
یه امتحان کوچولو چه ایرادی داشت؟ همین االن از زندگیمون حرف زده بودیم. خیلی 

مغازه  یهاگهانی دستم رو ول کرد. صورتش رو عقب کشید و نگاهش سمت دیگن
م رو روی پیشونیم گذاشتم و بعد موهام رو سمت باال کشیدم. هاچرخید. کف دست

 ی روی پیشخون رو جمع کردم و گفتم: مثل اینکه کاسب نیستیم.هاهشیش
 بود که بیاد من رو به هم و به صورتش نگاه کردم که هنوز گیج بود. یه بهانه جور کرده 

 و رفت.« ببخشید»فقط گفت  !بریزه و بره
انداختم. جلوی  هاکردم و کنترل رو روی کیف شهرو اعصابم بود. خف تلویزیونصدای 

ره. دختره رو دونستم تا ازم حرف نکشه نمیمیدر رفتم که فرشاد رو صدا بزنم. 
گرفتم. دیگه حال و حول میید زن خواستم و اما و اگر هم نداشت! باالخره که بامی

، خودش من داشتنباهاش هیچ مشکلی ن امهمجردی دلم رو زده بود. مطمئنًا خانواد
 !اومد. بس بود دیگهمیاومد، تازه خوشم هم میخواست، من هم که ازش بدم نمیرو 

 تونستم...میمونده بودم اول به فاطمه بگم یا به مامان. پول رهن خونه رو داشتم و 
م روی پسر جوونی که تازه از ماشین پیاده شده بود، موند. به رکسان تیکه هاچشم

ربا از جا کنده ش رو بشنوم. مثل آهنهکه جمل دنانداخته بود و هنوز انقدر نزدیک بو
اراده به طرفشون رفتم. صدای فرشاد که بازوم رو وسط راه نگه داشته بود، به بیشدم و 

 !گوشم خورد: ولش کن عادل
 داد زدم: مگه نشنیدی چی گفت؟

 شنیدم... شر درست نکن! -
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 کردم و گفتم: هنوز مونده تا شر رو به چشم ببینه! ترصدام رو بلند
نگاهم رو روی صورت پسر زوم کرده بودم که از صدای بلندم به طرفم برگشته بود. چند 

احتی صورت جلوتر رفتم و ترس و نار ؛دنکرمیهم نگاهمون  دننفری که اطراف بو
 شد. گفتم: تو برو کنار! تررکسان واضح

 راضی گفت: شما کی باشین؟!ر به سمتم چرخید و با لحن از خودپس
شد و هیکلش رو سمت  شهمن هم جوابش رو عملی دادم. هر دو دستم چفت یق

 داشت. صدام رو باال امهدیوار کوبید. رکسان جیغ کوتاهی کشید و فرشاد از پشت نگ
 ختی؟!بردم: شنا

مردمی عوضی؟  یهکاریدو مچم رو محکم گرفت و با تقال و نفس نفس گفت: تو چهر
 بکش عقب!

و چند تا فحش دیگه که بیشتر عصبانیم کرد. من هم ساکت نموندم و بدتر از اون 
فشار روی گردنش رو بیشتر کردم. حسابی قیل و قال  ..کوبید. امهنثارش کردم. به سین
 . دست پسرهننجدامون ک تنتونس هااالخره فرشاد و دو تا از عابرراه انداخته بودیم. ب

زد که مشتم تو صورتش خوابید. اگر میپیراهنش بود و گیج  یهافتاد یهروی دکم
فرشاد بینمون افتاد که پسر رو آروم  ؛دنموند. باز عابرها طرفمون اوممیزدم رو دلم مین

فشار داد و از الی  امهش رو روی سینهاتکف دس، کنه. دوباره جلو رفتم. فرشاد چرخید
 ش گفت: برو دیگه عادل!هادندون

 !زنی؟میمحل غریبه، به زن مردم حرف مفت  ورو به پسر ادامه داد: سوار شو برو!... تو
پسر نگاهی به من و رکسان که هنوز ایستاده بود، انداخت. بعد به اطراف و بین 

د ، چشم چرخوند. زیر لب فحشی دادنی من بوهامحل و رفیق یهیی که از کسبهاآدم
دونستن می. همه دنیه عده پراکنده ش ؛و با حالت عصبی سمت ماشینش رفت

جور دعواهای ناموسی این اطراف عادی بود. هنوز عصبانی بودم. رو به فامیلیم و این
 رکسان گفتم: مگه نگفتم برو کنار وایسا؟

، انداخت. جوابی بهم نداد و دننده بورکسان نگاهی به فرشاد و چند نفری که مو
 خواست بره که دوباره گفتم: کجا؟ بیا داخل کارت دارم.

 ؛کیفش از فشار زیاد سفید شده بودش روی بند هابا سر مغازه رو نشون دادم. انگشت
ولی حرفی نزد و جلوتر از من راه افتاد. دنبالش وارد مغازه شدم. بقیه هم با نگاه به هم 

. فرشاد با ما داخل اومد و در حال بستن در مغازه گفت: رفتنو  رفتنله گو پچ پچ فاص
 شد دیگه شلوغ کاری نکرده بودی!میچه خبرته؟ یه سالی 
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حضور فرشاد شدم و داد زدم:  خیالبیحواسم به رکسان بود.  یهجواب ندادم. هم
 شه دیگه.افتی تو کوچه خیابون، همین میمیوقتی با این وضع راه 

 گاهم کرد و گفت: با چه وضعی؟گیج ن
 چه وضعی؟ همین که خودت رو با آرایش خفه کردی. -

نگاه معذبی به فرشاد انداخت و چیزی نگفت. چشمم روی سر تا پاش چرخید و با 
دیدن مانتوی خیلی کوتاهش انگار داغ دلم تازه شد. بهش اشاره کردم و گفتم: این 

 مانتوئه یا تونیک؟
 فهمید که بامیولی باید  ؛دادمیش رو به هم فشار هاه بود و لباز رفتارم غافلگیر شد

چی طرف شده. انگشتم رو جلوش تکون دادم و گفتم: این وضع خیابون اومدن 
 نیست.

 داد زد: تو گشت ارشادی؟
اومد. ادامه داد: این میجا خوردم. به ظاهر همیشه آرومش اینطوری داد زدن ن

 ه هر...رو بابام باید بگه... ن هاحرف
 هر چی؟ -
- ... 
 !هر چی؟ -
 سر من داد نزن! -
 خواد داد بزنم.میدلم  -

حساسه، دلیل نمیشه  هاهپوزخند زد و با دلخوری گفت: چون شما چشمت تو این زمین
 که من لباس بدی پوشیده باشم.

 ه؟!*ز*ر*ه یهپوزخند زدم و گفتم: این چی بود االن؟! مودبان
- ... 
 ؟ن*ز*ر*های من هچشم -

 فرشاد باالخره سکوتش رو شکست: آروم عادل!
توجه ادامه دادم: تو که چشمت حساس نیست چرا فرستادی دنبال من بیولی من 
 پرنسس؟

داد. گفت: من میش محکم فشار هااخم کرده بود و دوباره بند کیفش رو بین انگشت
 دنبال کسی نفرستادم.

 تو روم وایمیستی؟! کرد، حاالمیجدی؟! قبل من کسی نگاهت هم ن -
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سر و وضعش  یهداد نظر من دربارمیو رفتارش که نشون  هاعصبانی بودم و حرف
م کرده بود. همون لحظه از حرفی که زدم پشیمون تراصالً براش مهم نیست، عصبانی

داد. نگاهم سمت میشدم و سمت فرشاد نگاه کردم. با دهن باز و تاسف سر تکون 
وری جمن رو دوست نداشت؟ گفته بودم اینل زده بود. مگه رکسان برگشت که فقط ز 

 چرا عصبانیم کرده بود؟ آهسته گفتم: منظورم...«. چشم»گفت مینگرده باید 
 حرفم رو قطع کرد و گفت: منظورت رو خوب فهمیدم.

زد. سمت در رفت. سر راهش رو سد کردم و گفتم: چرا میش بیرون هاآتیش از چشم
 ه به اینجا نکشه؟به حرف گوش نمیدی ک

 .خورممی... به درد شما نامیبا لبخند عصبی گفت: حق با شماست، من خیلی معمول
با التماس به فرشاد نگاه کردم. جلوتر اومد و گفت: زن داداش! عادل تو عصبانیت یه 

 جوری بوده...زنه که منظوری ازش نداره... از بچگی همینمییی هاحرف
زنم منظور دارم! پس برید میگفت: ولی من از حرفی که رکسان بدتر عصبانی شد و 

 کنار لطفًا!
رف ط ؛رو باز کرد ولی بین راه نگه داشت. در ..بار خیلی خراب کرده بودم. کنار رفتماین

چیزی که راحت به دست بیاد، دونید چیه؟ هرمیمن برگشت و با لحن آرومی گفت: 
 .نندومیقدرش رو ن

- ... 
ین جشن عروسی و ترو شغل خوب نداری، سراغ من نیا! من گرون تا خونه و ماشین -

 !خوام. طال، شیربها، همه چیمیبهترین ماه عسل رو 
- ... 
 اگه نیومدی هم مهم نیست... من ده ساله با دلم کنار اومدم. -

بعد از رفتنش هم حرفی برای زدن  ؛ حتیمنتظر جواب من نموند. چرخید و بیرون رفت
با این شرایط دیگه امکان نداشت پا جلو  ،کی رو روی دستم ریخته بود. آب پا نداشتم

خواستم سنگ رو یخ بشم. به فرشاد نگاه کردم که با میبذارم. دیگه بیشتر از این ن
 سرزنش گفت: گند زدی!

 دونم.می -
 خواستی، نه؟میدادی... این یکی رو میت گیر میر نهابه دوست -
 آره. -
 خاک بر سرت! -
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صبح روی  0رمون ضرب گرفته بودم و چشمم به در آموزشگاه بود. دیشب تا روی ف
تخیلم کار  یهقو ؛ حتیاتفاقات این چند وقت رو مرور کردم یهتخت غلت زدم و هم

کشوندم. یه دوش آب سرد هم گرفتم میافتاده بود و داشتم خودم رو به جاهای ناجور 
ه، خورمیکه دختره اصالً به درد من ن که کمکی نکرد! در نهایت به این نتیجه رسیدم

 یهچه بهتر که زودتر قیدش رو زدم. بعد با یه پوزخند به اینکه طرف به خودش وعد
 صبح. 2ازدواج هم داده بوده، تخت خوابیدم تا 

اومد که اون میگاهی صداش  ؛ فقط، نه آبدارخونههاکل روز ندیدمش، نه توی راهرو
ش هاه چرت اساسی زدم که با غرغرش از درد انگشتهم مهم نبود. سر کالس ونوس ی

 .تن و درد میارنی باس گیتار خیلی سفهاکرد من مقصرم که سیممیپرید. فکر 
پشت فرمون نشسته بودم و به جای  ها، االن مثل احمقهااین حرف یهبا وجود هم

رون میاد نم کی بیتا ببی !اینکه برم به باشگاه و مغازه برسم، زل زده بودم به در آموزشگاه
و حال و روزش چطوره. به جای رکسان ونوس بیرون اومد. هنوز هم تو آموزشگاه پرسه 

اومد و به باال و پایین میزد! البته این بار تنها نبود. یه پسر جوون هم دنبالش می
زدم که االن میخندید. چهار تا انگشتش رو نشون پسره داد. حدس میش هاپریدن

خیابون  یهخواد مخ پسره رو تیلیت کنه. به سمت دیگمی، هاتن سیمسر ِ درد داش
 .رفتن

باالخره خانوم بیرون اومد. همون مانتوی لعنتی دیروز رو هم پوشیده بود. ِد آره 
خونه. ظاهرًا رامبد فقط به کت پوشیدن میخواست بفهمونه خطم رو نمیدیگه... 

زد. خواستم پیاده بشم و باهاش دو میقدم داد. تنها بود و تو پیاده رو میمردها گیر 
کلوم حرف بزنم تا از خر شیطون پایین بیاد، ولی جلوی خودم رو گرفتم. به جهنم! 

ماشین رو روشن کردم که برم. با دیدن  چیزی که زیاد بود دختر... !ایکبیری یهدختر
برسه. شد، دست نگه داشتم. پا تند کرد که بهش میمهدوی که از آموزشگاه خارج 

باز تکیه دادم و مشتم رو جلوی دهنم گذاشتم که ببینم آخر  یهدست چپم رو به پنجر
شه. بهش رسید و وقتی رکسان سمتش برگشت یه لبخند گل و گشاد نمایش چی می

داشت. با حرص فحشی دادم و به فرمون مشت کوبیدم. صدای بوقش بلند شد. سریع 
حواسم نبود که ماشین روشنه. یه لحظه  ؛م رو پایین کشیدم و سرم رو دزدیمخود
 ترسیدممیگرفت که خودم رو تو این موقعیت انداختم. خیلی تنگ بود ولی  مخنده

 بیشتر شد. مخندهباال برگردم. 
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بعد از دو دقیقه کمرم به درد افتاد و باال رفتم، کسی تو پیاده رو نبود. درست نشستم و 
 ،تونستم دروغ بگممیبه خودم که ن !. لعنته کردم. چه اوضاعی شده بودبه آینه نگا
خواستم. یه کوچولو بهش عادت کرده بودم... قدش هم عیبی نداشت. میدختره رو 

کرد. اصالً مگه قرار بود با من والیبال بازی کنه؟! میش بانمک بود و جبران هالب
خواست منت میکی  ؛ امااز فکرهام خندیدم !داشتیم واسه انجام دادن ترکارهای باحال

کشی کنه؟! عمرًا! ناسالمتی اون اعتراف کرده بود که من رو دوست داره. اگر من پیش 
کشید به لباسش گیر میشدم یعنی حق با اون بود... من باید هر وقت عشقم میقدم 
دادم. چه معنی داشت که جلوی من حاضر جوابی کنه و حرفم رو زمین بذاره؟ شرط می

ولی  ؛آوردممیخواست، پول در میکردم. پول میطش رو اجرا گذاشته بود، من هم شر
 جرأت داشت بعدش حرف رو حرفم بیاره!

نفس عمیقی کشیدم و ماشین رو خاموش کردم. کارت اون مردی که اسمش هم یادم 
اومد رو از داشبورد بیرون آوردم. شماره موبایل روی کارت رو گرفتم. جواب داد: مین

 بله؟
 سالم -
 بفرمایید؟سالم.  -
 من زند هستم... همونی که... تو اتوبان پشت فرمون دیده بودید. -
 من نه... دخترم. -
 بله. -
 فعالً یه نفر رو پیدا کردیم. -

کرد. گفتم: پس شرمنده، مزاحم میپوزخند زدم. حاال که فهمیده بود پول الزمم، ناز 
 شدم.

 حاال صبر کن ببینم چی میشه. -
 ردید؟مگه نگفتید پیدا ک -
 واسه من بهترین مهمه. -
- ... 
 شب بیا به آدرسی که میدم... تنها... اونجا موتور هست. -
 چه آدرسی؟ -
 دید!فکر زیر و رو کشیدن به سرت بزنه، خودت و خانواده و جد و آبادت تاوان می -
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کردم اوضاع انقدر ناجور باشه که جدی جدی تهدید میاز حرفش جا خوردم. فکر ن
ی سکوتم طوالنی شد، گفت: نترس! جلوی زبونت رو نگه داری مشکلی پیش بشم. وقت

 نمیاد... اگه قبولت کنم هوات رو دارم. پول خوبی هم توشه.
 کجا بیام؟ -

کردم میشهر. تنها کاری که باید  یهحوم ؛رو داد. جایی سمت جنوب تهران بودآدرس 
ن کنم. قبالً خودم یه این بود که موتور مهدی رو قرض بگیرم و چند ساعت تمری

 هوندای قرمز داشتم که به خاطر مغازه فروختمش.
ی هابزرگی ترمز زدم. از بین آلونک یهشب گذشته بود که جلوی درواز 0ساعت از 

ی کشاورزی رسیده بودم. تو چند هاو زمین هاهحومه رد شده بودم و حاال به مزرع
 دادمیود و اوضاع خطری نشون کیلومتر گذشته حتی یه آدم هم به چشمم نخورده ب

ولی من این همه راه نیومده بودم که پشیمون بشم و جا بزنم. آدرس نمایشگاه 
شدم سر زندگیش! با بد میخراب  ذاشتمیکمالوند رو هم داشتم و اگر پاش رو کج 

 آدمی طرف شده بود.
ایین دادم و سمت ماشین اومد. شیشه رو پ و بوق زدم که یه نفر در رو باز کردچند بار 
 خوام آقای کمالوند رو ببینم.میگفتم: 

 سر تکون داد و گفت: کی هستی؟
 زند. -
 بیا تو! -

لوالهای در کهنه بدجور رو  ژقژر برگشت و کامل بازش کرد. صدای قدوباره به طرف د
اعصاب بود. وارد محوطه شدم که بیشتر شبیه یه گاراژ متروکه بود. چند تا ساختمون 

ی خاکی هاوسیع که امتدادش به زمین یهآسفالت شد یههم، یه محوطکوتاه کنار 
رسید... دور تا دورش دیوار بلندی کشیده شده بود که روش سیم خاردار داشت. هر می

شاید قبل از  ؛گشت ولی من آدم جا زدن نبودممیبود همون لحظه بر ایهکس دیگ
و اون در زدن، زندگی خوبی  تونستم با مسافرکشی و این درمیبهونه گرفتن رکسان 

خواست، راهی برام نمونده بود. گفته بود میبه ازم ناش آماده کنم اما حاال که پول قلبر
چیه! اومده بودم  شهکردم تا ببینم دیگه بهونمیخواد، براش فراهم میرو  هابهترین

 که هر جور شده این کار رو صاحب شم و مهم نبود به چه قیمتی.
 

 فصل دوم
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وجودم رو گرفت که از  یهو استرس وحشتناکی هم دنآهنی جلو رو باال کشی یهرکرک
شبی که برای آزمایش اومده بودم خیلی آرامش داشتم. بیشتر از  ؛ حتیمن بعید بود

شد، هیچ میدورم تموم ن 7همه این ذهنم رو مشغول کرده بود که اگر زودتر از بقیه 
 موند.می نتیجهبی ریسکش یهگرفت و هممیپولی دستم رو ن

کمالوند موقع آزمایش موتور سواریم چیزی دستگیرم نشده بود، فقط  یهاز قیاف
شب دیگه براش مسابقه میدم. حاال هم که اینجا بودم. تو  0صبحش زنگ زده بود که 

ن فوق العاده شیک و خوش داشت. سوار یه موتور سنگی ایهیه اتاقک که در کرکر
سالگیم برآورده شده بود! فقط چند ساعت  12از آرزوهای  در واقع یکی ،دست بودم

ترسوند. موتور رو سمت خروجی اتاقک میباهاش تمرین کرده بودم و این من رو 
شد کسی من میو خوشبختانه کاله باعث  دننفر دیگه هم بو 2حرکت دادم. غیر از من 

مکن باید برای رو نشناسه. یکی از شرایط اصلی کمالوند هم همین بود که تا حد م
 ش ناشناس بمونم.هارقیب

روندم و پشتش متوقف شدم. ساختمون غرق  دنسمت خط شروعی که تعیین کرده بو
نور بود و پارتی خصوصی و کوچیکی هم داخلش برگزار شده بود. این رو از تعداد 

شد که از اون شب آزمایش میشد فهمید. وقتی وارد گاراژ شدم باورم نمی هاماشین
 ؛ حتیتفریح داره یهجنب افتهمیر تغییر کرده باشه. واضح بود که هر اتفاقی اینجا انقد

دونستم داخل میما. انگار با اومدن ما مهمونی شون تموم شده بود و ن یهمسابق
شد که میما همچنان سر و صدای موزیک از داخل شنیده ؛ اساختمون چه خبر بوده

زد. من امشب باید میت تمرکزم رو به هم ترکیبش با صدای موتورهای اطرافم داش
گرفتم. هر چیزی غیر از این رو از میبردم و پولی که کمالوند قولش رو داده بود، می

ی دیگه نشسته بود، هامغزم بیرون انداختم و به صورت کمالوند که کنار مردها و زن
به نظر ی دور از این زمین آسفالت شده سخت و محکم هانگاه کردم. روی صندلی

م ه هارسید. دخترش پشتش ایستاده بود و به صندلیش تکیه داده بود. خیلیمی
. هیچ نظری نداشتم که دنکرمی. همه منتظر نگاه دنبرای تماشا اطرافشون ایستاده بو
دونستم چند نفر روی مین ؛ حتیشون تا چه حدههابین اون جمع چی گذشته و نرخ

شون مثل من پشت کاله هاهتور نگاه کردم که چهری سوار موها. به آدمتنمن شرط بس
 ایهایمنی پنهان شده بود. نفس عمیقی کشیدم و به الین خودم خیره شدم. من حرف

 نبودم و هر لحظه ممکن بود از الینم خارج بشم.
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باالخره انتظار همه سر رسید و مردی با چکش فوالدی محکم روی صفحه کوبید. زنگ 
برای من غریبه  هاو دوباره ذهنم آشفته شد. این اتفاق م پیچیدهاصداش توی گوش

. سریع به خودم دنبود ولی بقیه با صدای وحشتناک موتورهاشون از کنارم حرکت کر
اومدم و موتور رو راه انداختم. عقب افتاده بودم ولی گاز خور موتورش خوب بود. انقدر 

 فشار آوردم که موتور از جا کنده شد.
دور تمرکز کردم. زمان زودتر از  7رو از فکرم بیرون فرستادم و فقط روی  هاو آدم هاصدا

گذشت. اشتباه شروعم رو جبران کردم اما دور ششم تموم میکردم میچیزی که فکر 
 شده بود و هنوز از یه نفر عقب بودم.

چرخید و گوشم روی صداها دقت کرد. همه از جا بلند شده  هاچشمم سمت صندلی
. سر و صداها خیلی بیشتر از قبل بود و هر کس دنکرمیزمین حرکت  و اطراف دنبو

کردم. یه بار برای همیشه... حواسم رو روی میخودم رو براشون ثابت  ؛ بایدزدمیداد 
با موتور جلویی جمع کردم. منتظر موندم که چند متر آخر برسه و موتورش  امهفاصل

داد کمالوند به گوشم خورد که داشت جون نداشته باشه تا من بتونم بگیرمش. صدای 
م رو روی هم فشار دادم هاخواستم اعصابم به هم بریزه. دندونمیداد. نمیبهم فحش 

و سرعتم رو باال بردم. باالتر... باالتر... پیچیدم جلوی موتور جلویی که راهی برای جلو 
خودم رو به خط  زدن نداشته باشه. موتور رو کشید به چپ، باز گاز دادم و آخرین لحظه

. دنپایان رسوندم. پرچم توی دست مرد باال رفت و دنبال من بقیه موتوها هم رد ش
خیلی کم بود و این بار من شانس آورده بودم. واقعا شانس آورده بودم...  هاهفاصل

شد جریان تموم شده باشه. اعتماد به نفسم برگشته بود. سرعت رو کم کردم میباورم ن
م. موتور رو چرخوندم و با تکیه به پای چپم نگه داشتم. یه حرکت و ته خط دور زد
 مونده بود چند نفر ازم عکس بندازند. ؛ فقطکامالً نمایشی
 یهبار باالی سرش دست زد و با خندز این رو به اون رو شده بود. چندحال کمالوند ا

پول بود. اگر به خاطر ی ناجوری داده هاشون برگشت. فحشهابلند سمت صندلی
کردم که دهنش سرویس بشه ولی حیف میجا سر موتور رو سمتش کج نبود، همین

خواستم بهونه دستش بدم. همین حاال هم قدرت کاله گذاشتن سر من رو میکه ن
شون درگیر و حتی یکی رفتنی خودشون هارفقاش سمت موتور سوار یهداشت. بقی

رو پارک کنم، پولم رو بگیرم و بزنم هم شد. به طرف همون اتاقک قبلی روندم که موتور 
 به چاک.
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داخل اتاقک تاریک بود. کاله رو از سرم برداشتم و حس آزادی و آرامش دوباره 
بار نفس عمیق کشیدم. قدر فشار رو تحمل کرده باشم. چندشد انمیبرگشت. باورم ن

چوبی مخصوصش بردم و پارک کردم. وقتی روی جکش  یهموتور رو سمت تخت
کردم... همین که از تخته پایین اومدم، المپ باالی سرم مید بدجور حال چرخیمی

برگشتم و به پسر جوونی که موتور رو ازش تحویل گرفته  هاهروشن شد. به سمت کرکر
شرتش فرو کرده بود و فقط نگاه ئیهای سوش رو توی جیبهابودم زل زدم. دست

 کرد. گفتم: شناختی؟می
ی! فقط دوشنبه جلو من شیر شده *د*ی*ت: امشب که رنفسش رو بیرون داد و گف

 بودی؟
به من.  دنازش بهتر بودم و شغلش رو داده بو هاظاهرًا همونی بود که تو آزمایش
 بردم. هرحالبهگفتم: بار اولم بود... دیدی که 

 به زور! -
 باالخره از تو یکی بهتر بودم. -
 شانس آوردی. ؛ فقطعمراً  -

ظاهر شد و جلوی در رو به من گفت: برو داخل یه کم به خودت  از پشتش ایهمرد دیگ
 برس، بعد بیا پیش آقا... کارت داره.

 !پسر ازش پرسید: جلوی بقیه؟
 گیریم.میآره. از تو هم تشکر کرد. اگه الزمت داشتیم تماس  -

. نددبانه دکش کرده بوؤبا نفرت به من نگاه کرد. خیلی م پسر با تعجب به مرد و بعد
خواست همین رو می. شاید ام دارنهی اول نگهاکردم بعد از گیج شدنم تو دورمین فکر

 بهم بگه. مرد دوباره به من گفت: بجنب!
 پولم رو بدید برم. ؛گفتم: من کاری با آقاتون! ندارم پسر با حرص رفت و من

 پولت دست خودشه. -
بست و من به طرف  نداشت. از اتاقک خارج شدم. مرد کرکره رو ایهحرف زدن فاید

ساختمون رفتم. بر عکس سر و صدای زیادشون، مهمونی خیلی خصوصی و جمع و 
جور بود. من خیلی جاها سر زده بودم ولی معموالً فضاهاشون شلوغ پلوغ بود و 

کرد. نه اینکه رقص و پیک تو کار نباشه، ولی میی جورواجور داشت. اینجا فرق هاآدم
شبیه خونه چیده شده بود و  هاهو تر و تمیز بود. وسیلهمه چیز برنامه ریزی شده 

ی شیکی داشت. جوری از کنار جمعیت رد شدم که جلب توجه هاهحتی سالن پرد
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پولدارها  یهدونستم آشناهای من این جور جاها پیداشون نمیشه اما حوصلمینکنم. 
 و طرز نگاهشون به بقیه رو نداشتم.
 ی کفهامثل کل ساختمون غرق نور بود و سرامیکوارد سرویس بزرگ آقایون شدم که 

یه دیوار کامل بود، به  یهبزرگی که انداز یهزد. جلوی آینمیاز سفیدی و تمیزی برق 
هفت دور چرخیدن با موتور بود. سرم رو  ؛ فقطخودم نگاه کردم. به هم ریخته نبودم

و  موهام کوتاه بودچسبید. میطبق عادت زیر شیر آب گرفتم. سرد بود و تو تابستون 
م رو داخل موهام فرو بردم و سمت باال هاهشد. سرم رو بلند کردم. پنجمیزود خشک 

کشیدم. توی آینه دیدم الی در ِ باز، دختری ایستاده. الزم نبود دقت کنم تا بشناسمش. 
 صورت عروسکیش چیزی نبود که از یاد آدم بره. گفتم: من اشتباه اومدم یا شما؟

آوردم. با خونسردی میچکید و اگر خونه بودم. تیشرتم رو در میصورتم  آب از سر و
 کوچیکی رو به طرفم گرفت. جواب داد: گفتم شاید الزمت بشه. یهجلو اومد و حول

 نبود بیاره؟! ایهحوله رو روی سرم انداختم. توی آینه لبخند زدم و گفتم: کس دیگ
 زود باش! -

م و در حال مرتب کردن موهام گفتم: تیشرتم مشکلی بعد از دو دقیقه حوله رو برداشت
 نداره؟

 در رو برام باز کرد و با اخم گفت: چشم کسی به لباس موتور سوار بابای من نیست!
کنه. به این جماعت رو دادن میجوری گفت که انگار با مستخدم شخصیش صحبت 

ودش رو با خیس رو سمتش پرت کردم که خ یهنیومده بود. من هم اخم کردم. حول
و تعداد کمی که باقی  دناز اون راه افتادم. یه عده رفته بو ترچندش عقب کشید. جلو

 دنکرمیبا وجود اینکه سعی  ؛هاشون واقعًا پکر و داغون بوده، قیافدنمونده بو
اما هنوز هم قابل تشخیص بود. سمت کمالوند رفتم که به صندلی  ننظاهرسازی ک

 آروم گفتم: من باید زودتر برم. کنارش اشاره زد. نشستم و
مونیم. کورس رو میدونم... ما هم زیاد نمیسرش رو جلو آورد و مثل من آروم گفت: 

 خوان برن.میمیندازیم آخر شب که بعدش همه 
ینی بمیجمع کوچیک گفت: مگه ن یهو با خنده صداش رو بلند کرد و با اشاره به بقی

 خستگی بهشون فشار آورده؟!
که منظورش از  ؛ البتهر خنده زد و دخترش که کنار من نشسته بود هم خندیدبلند زی

خستگی باختشون بود. یکی از مردهای هم سن و سال کمالوند گفت: حق داری کبکت 
 ماه یه چیزی اومد کف دستت! 0خروس بخونه، بعد از 
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 ماه کجا بود؟ همین ماه پیش بود! 0کمالوند خندید و گفت: 
 !ر جواب داد: اون یه دفعه رو میگی؟ به زور نماز شبیکی دیگه با تمسخ

و پوزخند زد. حال کری و کل کل سر مسابقه رو نداشتم. دستم رو زیر چونه زدم و سعی 
کردم که گوش ندم. دختر خوشگلی بهمون گیالس تعارف کرد. دختر کمالوند برداشت. 

اد. مرد گرفت و با رش دمن رد کردم. کمالوند دو تا برداشت و یکی رو به مرد جوون کنا
دونیم مشکل چیه جناب یکتا... پدر من رو دور برد که بیفته میمون خنده گفت: همه

 نترسید، چی میگن؟... خدا بزرگه. ؛ امادیگه شانس همه از بین میره
تجربه  گفت:میکرد، میزد و در حالیکه با سر تایید میو به کمالوند نگاه کرد که لبخند 

 ت من!... تجربه!ثابت کرده دوس
صداش زده بود، بلند شد و گفت: چطوره سری بعد رو بندازیم جلو تا « یکتا»مردی که 

 دور برد پدر شما رو هم ببینیم...
 بعد با چند نفر دست داد. کمالوند گفت: بد فکری نیست.

خندید. دخترش میموقع دست دادن و خداحافظی کردن باهاش، علنی تو روش 
 !دنشنوم گفت: چرا برنداشتی؟ واسه برد تو شامپاین باز کرجوری که فقط من ب

 من باید تا تهران رانندگی کنم! -
 داد. بگیر.میبابام حواسش نشد وگرنه گیر  -

 مال خودش رو به طرف من گرفت و ادامه داد: فقط بگیرش باال، همین.
ه دیگ هانکردم؟ ایمیگرفتم و با کالفگی نفسم رو بیرون دادم. من این وسط چیکار 

شدیم و یه لبی تر میجمع  هاهکه با مهدی و سینا و بچ ها؟ اون موقعدنکدوم خری بو
 کردیم، از این ادا و اصول خبری نبود. گفتم: این هم شد تفریح؟!می

عمرت رو پاش بذاری دیگه اسمش تفریح نیست...  یهپوزخند زد و گفت: وقتی هم
 زندگیه!

پر کرد. پدرش  ایهت بار کوچیک سالن. لیوان دیگبعد از جاش بلند شد و رفت سم
دور »به افتخار  ...toگیالسش رو بلند کرد و با لبخند نگاهی به جمع انداخت. گفت: 

 «.برد!
کنم؟! میکرد من دور بردش رو تضمین میمن زد. واقعًا فکر  یهبه شون ایهو ضرب

ای ه. به مال من ضربدنو کرنیشخند زدم و گیالسم رو بلند کردم. بقیه هم همین کار ر
خورد و وقتی من  ایهروی من ایستاده بود. جرعزد و یک جا سر کشید. دخترش روبه

مال خودم رو روی میز گذاشتم ابروش رو باال انداخت. به پشتی صندلی تکیه دادم و 
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سر تا پاش رو برانداز کردم. پیراهن سفید کوتاه پوشیده بود و ظاهرًا برای پدر و 
 ش هم عادی بود. تعجبم از این بود که آرایشش فقط یه رژ قرمز و خط چشم بود.برادر

. باالخره کمالوند سراغ کیف رفتنو  دنی کرخداحافظجمع کم کم پراکنده شد. 
، رفت. از جمع قبلی فقط خودمون چهار تا مونده دنسامسونتی که براش آورده بو

اما مخاطبش من بودم: دارم ریسک بودیم. نگاه کمالوند به داخل کیف باز شده، بود 
 دارم. اتهکنم که نگمی
- ... 
 تا دور آخر بازنده بودی. -
 کنه؟!میاولین بارم بود. کی اولین بار شاهکار  -

نگاهم کرد و بعد از سکوت کوتاهی گفت: فقط از این خوشم اومد که تونستی بازی 
 باخته رو ببری.

 د: هیجانش بیشتره.دوباره سرش رو پایین انداخت و ادامه دا
 نس هم هیجان الزم داره.یپسرش که روی کاناپه لم داده بود با پوزخند گفت: بیز

 و چشمکی به خواهرش زد و اضافه کرد: نه شیدا؟
شیدا با اخم روش رو برگردوند و به طرف راهرو پیچید. برادرش بلند شد و با نگاهی به 

فم پول به طر یهو بست و با دستکیف جلوی کمالوند، دنبالش رفت. کمالوند کیف ر
گرفت. پول رو جلوم روی میاومد. دردسرش زیاد بود ولی حداقل یه پولی دستم رو 

میز گذاشت. دستش رو از روش برنداشت و گفت: برای من بیشتر از سواری خوب، 
 وفاداری مهمه.

- ... 
 خوام.میدنبالت! من وفادارترین رو  تنافمیاگر بهترین باشی، همه  -
- ... 
دور و برم یه مشت نخاله نیست که قایمشون  امشب آوردمت جلوی جمع که بفهمن -

 !کنم
سر تکون دادم. ادامه داد: خودم پیدات کردم، تا آخرش واسه من میری تو اون 

 پیست...
- ... 
 کنم دیگه نتونی هیچوقت سوار موتور بشی!میبری طرف کس دیگه، باهات کاری  -
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برداشت و به طرف من هولش داد. برداشتم  هارو از روی پول سر تکون دادم. دستش
و مشغول شمردن شدم. پول خوبی بود. بیشتر از دو سال کار نیمه وقت برای رامبد. 

شد، کارشون هیچ ربطی به تفریح نداشت! با صدای کمالوند از میاگر سهم من انقدر 
 یست.فکر و خیال بیرون اومدم: اگه نتونی ببری پولی در کار ن

 دونم.میپول رو توی جیبم گذاشتم و گفتم: 
هر دو سه هفته یه بار الزمت داریم. مگر اینکه یکی مثل یکتا بیفته سر لج... احتماالً  -

 دیگه هم هست. یههفت
ی چشمش رو مالش داد و با خستگی گفت: خبرت هاهش، گوشهابعد با انگشت

 تونی بری.میکنیم... می
 یهکرد. از جام بلند شدم و سمت درهای سرتاسری رو به محوطبا دست به در اشاره 

 شم، فحش میدم. به دل نگیر!پیست رفتم. صداش از عقب اومد: من عصبی که می
گاراژ  یهی بلند کردم. ماشین رو گوشخداحافظ یهپوزخند زدم و دستم رو به نشون

برونم. آخرین نفر  دونستم تمام طول راه رو باید با حواس جمعمیپارک کرده بودم. 
ه برای کل کن بود ماشینم رو نشون کرده باشن؛ البتهرفت اما مممیبودم که بیرون 

 ز بره.*ر*خواستم، زحمتم همین هرحالبه، پول خرد بود اما هاشون که این پولهاهگند
 

رو خاروندم.  امههنرجوم دوباره آویزون شد و به ساعت نگاه کرد. زیر چون یهلب و لوچ
 تم: چی شده؟گف
 کنم از همه عقبم.میببخشید، من فکر  -

 م. طبق ظرفیتت...ذارمیبا تعجب پرسیدم: منظورت چیه؟ من فرقی بین تو و بقیه ن
 شه.کنم، نمیمیچی تمرین جواب داد: نه، خودم رو میگم. هر با ناله

 هنوز دو ماه نشده که با من شروع کردی. -
ی من مثل صدای مال شما در هابودم... صدای آهنگدو ماه هم که از قبل کار کرده  -

 نمیاد.
 زنم، معلومه که نباید در بیاد!میسال میشه که  11من حدود  -
 اووم -
 باشی. ترشاید با پیک )توضیح: همون زخمه یا مضراب( راحت -
 ی بهتره.طور همیننه.  -
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... شل نباش! گیتار آموزشگاه رو دست گرفتم و گفتم: با دقت گوش بده به صداها
 محکم بزن رو سیم... ببین!

زد رو شروع کردم. بعد از میدختر جوون دقیق شد و من آهنگی که داشت  یهچهر
 رو محکم نگه دار! هااولش متوقف شدم و گفتم: حاال تو بزن! سیم یهقطع

و زمانبندی هم ضعیفه.  هادونستیم که تو عوض کردن نتمیشروع کرد ولی هر دو 
ش تقویت بشه و جاهایی هاروی همین تیکه کارمون رو تکرار کردیم که گوشچند بار 

که باید صبر کنه رو بهتر تشخیص بده. بعد یه بار کامل آهنگ رو اجرا کردم و تو 
پایانی صدای فرو ریختن چیزی از پشت در متوقفم کرد. کم کم داشت یادم  یهقطع
و دست هنرجوم دادم و به طرف در رفت که یه طرفدار مرموز دارم. سریع گیتار رمی

 !رفتم. گفت: حتمًا گربه اومده تو راهرو... وای گربه
بار اشتباه هرو خالی بود. مگه امکان داشت هردر رو با شدت باز کردم. مثل همیشه را

رو جلب کرد. سه تا  امهکنم؟ گردنم رو ماساژ دادم و خواستم برگردم که چیزی توج
ی زمین افتاده بود. در رو ول کردم و جلوتر رفتم. سمت فرو خودکار رنگی و یه کاغذ رو

چشم دیدم و  یهکرد. حرکتی از گوشمیکه اون طرف راهرو رو جدا  ایهرفتگی دیوار
سریع به سمتش چرخیدم. با دیدن رکسان نیشم باز شد. یه ابروش رو باال انداخته بود 

قطور و دفتر بود. گفتم:  کرد. تو دست دومش چند تا کتابمیو دست به کمر نگاه 
 دونستم!می

 با خونسردی گفت: چی رو؟
گفتم: زنگ گوشیت رو عوض کرده بودی...  !«چی رو؟»پرسید میاینجا قایم شده بود و 

 درسته؟
ابروهاش رو تو هم کشید. خواست از کنارم رد بشه و به سمت در کالس خودش بره. 

 رتون نشدم!یه قدم برداشتم و مانعش شدم. گفت: متوجه منظو
 با خنده گفتم: جدی؟!

م جدا کرد و هاباز مانع شدم. نگاهش رو از چشم؛ وباره راهش رو کج کرد که رد بشهد
م: بیشتر شد و گفت مخندهباز آرتیستیم بود.  یهبا حرص پایین انداخت که رو به یق

 کیفت هم که همراهت نیست.
ه ب ایهاومد. ضربمیفگیش خوشم دستش رو بلند کرد و جلوی بازوم مردد موند. از کال

بازوم کوبید و کنارم زد. رد شد... دلم تو این مدت براش تنگ شده بود. دعوای اون روز 
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رو به روی خودم نیاوردم. به سمتش چرخیدم که بیشتر حرف بزنیم. صدای هنرجوم از 
 الی در اومد: چی بود استاد؟

 به کوچولو رو پیدا کردم!بدون اینکه چشم از رکسان بردارم، جواب دادم: گر
م هنرجو .رکسان جلوی در کالسش برگشت و با تعجب نگاهم کرد. بعد به در کالسم.

 خواست در رو کامل باز کنه و بیرون بیاد که گفتم: االن میام.
 تموم دارم.م. همزمان آهسته گفتم: یه کار ناو در رو تو روش بستم و سمت رکسان رفت

 خوشم میاد، همین. با اخم گفت: از صدای گیتار
 جلوتر رفتم و گفتم: همین؟!

 شدم... گفتم...میمگه خالفه؟ داشتم رد  -
 ؟!گفتی... -

با ترس نگاهی به اطراف انداخت و عقب عقب رفت. با سر به بازویی که بهش ضربه 
 خوام.میرو  شهزده بود، اشاره کردم و گفتم: دی

کرد. مییشترین جلب توجه رو ش موند که توی صورتش همیشه بهانگاهم روی لب
مون چسبید. چرا ترسیده بود؟! من که کاریش هارفت و به دیوار بین در کالس ترعقب

کرد. جلوتر رفتم و  ترلب پایینش رو گاز گرفت که حال من رو خراب یهنداشتم؟! گوش
خواستم سرش رو ببرم؟ سمت خودم میبشه. مگه  تربازوش رو گرفتم که آروم

ی اون یکی دستش رو روی زمین ول کرد، بعد هاکه نامردی کرد و کتاب کشیدمش
محکم به در کالسش کوبید... سریع عقب کشیدم. در کالس فورًا باز شد و چند جفت 

کرد. با میچشم بهمون زل زد. صورت رکسان غرق لبخند شده بود و به من خیره نگاه 
چی هستید؟ وسایل خانومتون رو گفتم: معطل  هاهلبخند سر تکون دادم و رو به بچ

 جمع کنید!
. با قاطعیت بیشتر ادامه دادم: نبینم اذیتش رفتن هادو تا از دخترها سراغ کتاب

 کنیدها!
 عد.ب یهصدا گفتم: دفعبیرکسان زیر خنده زد. به طرف کالس خودم رفتم و جلوی در، 

تم: نترس... یکی ش رو برام درشت کرد و من وارد کالسم شدم. به هنرجوم گفهاچشم
 ی کالس بغلی نبود.هاهاز بچ

نداشت. خیال هنرجوم راحت  هاهبا خودم فکر کردم که رکسان هم دست کمی از بچ
شد و سر تمرین برگشتیم. روز کاریمون زودتر از همیشه تموم شد و با اینکه کلی لفت 

م ته بوددادم و همه جا چشم چرخوندم، آخر وقت ندیدمش. به جای باشگاه رف
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ه شدم کمیکشیدم. کلی از مسیرم منحرف میمون سرک مسافرکشی و گاهی به کوچه
بیام سر کوچه ترمز بزنم و چک کنم، شاید اون حوالی ببینمش. دیگه با این ضایع 

خواستم این بود که کسی می، گند زده بودم به خودم و آبروم! آخرین چیزی که هابازی
 وی ببینه... مخصوصًا آشناها.خسر یهمن رو موقع کشیک کشیدن خون

خواست بیرون بیاد. از رکسان هم که خبری میدوبله پارک کرده بودم و ماشین عقبی 
ی دور از محله روندم که آشنا به پستم نخوره. هانبود. راه افتادم و دوباره سمت خیابون
ی هاگرفتم تا به کارش برسه. جلوی تاکسیمیشب هم باید مغازه رو از فرشاد تحویل 

 هاخطی ترمز زدم و دو تا مسافر ُقر زدم. صدای پیرمرد در اومد و من با خنده به خانوم
 !ترگفتم: سریع

ساعت  ، دوگیرنمیشون باز شد: نیست که خیلی کم کرایه و سر درد دل یکی تننشس
 هم باید منتظر بشیم تاکسی پر شه.

 بله. -
 ه... این کار رو کن...هی هم تذکر بده در رو محکم نبند... خرد بد -
 بله دیگه. اوضاع سخت شده، کسی اعصاب نداره. -
م گیواال به خدا... مثالً این یکی اومد که بهترش کنه، چهار سالش که تموم شد می -

 صد رحمت به قبلی!
 گم.با خنده جواب دادم: من که مطمئنًا نمی

 شه؟شم. چقدر میمیخانوم دوم هم خندید و خانوم اول گفت: سر چهار راه پیاده 
 دونم.میکنم، نرخ رو نمیمن گذری سوار  -

آهی کشید و تا چهار راه دیگه حرفی نزد. وقتی ماشین رو نگه داشتم، با عجله پیاده 
شد. از پنجره پول توی مشتش رو داد و تشکر کرد. قبل از اینکه راه بیفتم کسی در 

 رید؟ماشین رو باز کرد و گفت: مستقیم می
 ریم.د میخندیدم و گفتم: شما هر جا بخوای ن صورتشبا دید

خبر بودم. بس که به خاطر پیچوندن دوست دخترهام هی بیخیلی وقت بود ازش 
. محمد جلو نشست و با خنده داشتنکردم. خط اصلیم رو هم همه نمیشماره عوض 

 کنی عادل؟!میگفت: به به... اینجا چیکار 
 دوم... نه ببخشید سوم... ماشین رو حرکت دادم و گفتم: شغل

 اون هدیگه روم نشد بگم چهارم. خندید و گفت: تو هنوز مغازه داری یا دوباره این شاخ
 پری؟می هشاخ
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 مغازه هم هست داداش. تو چی؟ تو شهرداری موندی؟ -
 آره بابا... بخور و بخوابه. ول کنم برم کجا؟ -
 حق داری. -

ده کردم و چشمم به مشمای دست محمد خواست پیامیخانوم دوم رو هم جایی که 
 چیه دیگه؟! هاگرفت و گفتم: این مخندهافتاد. 

 مای بیبی... تازه شیر خشک هم هست. -
 ای ول داری که... مبارکه! -
 مرسی... گاز بده عادل جان! دیر برسم خونه، خودم مجبورم عوض کنم... -

 هر دو خندیدیم و اضافه کرد: تو چی؟
 من چی؟! -
 بچه؟ -
 نه. -
 زن؟ -
 نه. -
 از هفت دولت آزادی که! خوش به سعادتت! -

 خندید. یاد شرط و شروط رکسان افتادم و گفتم: تو فکرشم... همین روزها.
 زد و گفت: دیر هم کردی. ایهضرب امهبه شون

 زحمت نگه دار!بیاشاره زد و گفت:  ایهخندیدم. به کوچ
م. وقتی دور شد گوشی رو از جیبم در آوردم. چی اصرار کرد کرایه نگرفتپیاده شد و هر

بدجوری قلقلکم داده بود. دلم هم  هانه اینکه خیلی بچه دوست باشم اما اون پوشک
گفتم؟ هنوز پولم جور نبود. میچی باید  ،ش مکث کردمههواش رو کرده بود. روی شمار

تونه سی هم ننشستم تا بتونم پا جلو بذارم و کمیحداقل چند سری باید پشت موتور 
چی گفته بود رو که قوز باال قوز بود. تا وقتی هری خودش هم هاسنگ بندازه. حرف

دونستم و اون اگر دوباره بهونه میشدم. بعد من میفراهم نکرده بودم پیش قدم ن
 گرفت! نفس عمیقی کشیدم و گوشی رو سر جاش برگردوندم.می

دونستم چون رامبد میپارک در آوردم.  که از آموزشگاه بیرون اومد، ماشین رو ازهمین
ش حرکت هاگرده خونه. تو پیاده رو بود. موازی با قدمدن، تنها برمیو پگاه امروز نیوم

 کردم. باالخره این طرف رو نگاه کرد. ترمز زدم و بلند گفتم: خونه میری، برسونمت.می
 سر تکون داد و گفت: مرسی، خرید دارم.
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 برمت.میخب  -
 فت: نه، الزم نیست.با خنده گ

دو یا شاید هر ،شدمیخوشبختانه دعوای توی مغازه کم کم داشت فراموش 
ی رکسان هاخواستیم به روی خودمون نیاریم که اصالً اتفاقی افتاده. نه از شرطمی

مون به ازدواج. یه ی غیر مستقیمهاهزدیم، نه از رفتار من، حتی نه از اشارمیحرفی 
 وق زد و با داد رد شد. گفتم: بیا باال! راه رو بستم.ماشین از پشت سرم ب

در جلو رو باز کردم و هل دادم. وارد خیابون  ،ها انداختنگاهی به خیابون و ماشین
 کنی؟ ماشین که هست.میشد و نشست. راه افتادم و گفتم: چرا تعارف 

 تعارف ندارم. -
 خوای بری خرید؟میکجا  -
 نه، میرم خونه. -

مون گفت: همین سر کوچه ت رو بیشتر کردم. نرسیده به کوچهو سرعلبخند زدم 
 خواد داخل بپیچی.میخوبه... ن

ولی من گازش رو گرفتم و کوچه رو رد کردم. با تعجب نگاهم کرد و وقتی لبخند من رو 
 زدم.میدید، پشت چشم نازک کرد و گفت: باید حدس 

 م واسه تفریح بذاری؟خوام یه وقتی همیبا خنده گفتم: بده به فکرتم؟ 
 نه خیلی هم خوبه. -

 کرد. گفت: کجا میریم؟میخندید اما بیرون رو نگاه میداشت 
 م.هایکی از رفیق یهخون -

گرفت و ادامه دادم: قراره کتک بخوری، بعد زنگ بزنی به  مخندهاز حالت صورتش 
 خوام تا آزادت کنم.میلیون پول یم 100رامبد گریه کنی... من هم 

 لیونه؟!یم 100وقت ارزش من ِا... راه حلت اینه؟ اون -
 لیون هم راضی میشم.یم 10نه... به  -

 پیچیدم و گفتم: یه میز رزرو کردم برات. ایهخندیدیم. تو خیابون دیگ
 کجا؟ -
 دور نیست. -

ی دانشگاهم پارک کردم و قبل از اینکه رکسان خودش رو هایکی از رفیق یهجلوی کاف
پیاده بشه، در رو براش باز کردم. دستم رو جلو بردم. با لبخند دستم رو مرتب کنه و 
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گرفت و پیاده شد. نگاهی به در و دیوار و تابلوی باالی ورودی انداخت و گفت: حداقل 
 پوشیدم.میگفتی یه لباس بهتر می

 جین و مانتوی آبیش رو بر انداز کردم و گفتم: خوبی.
تم و قفل کردم. توضیح دادم: اینجا مال دوستمه. ی عقب انداخهاکتم رو روی صندلی

 بریم؟
دوم  یهی طبقهاهگذاشتم و به سمت پل شهسر تکون داد. دستم رو دور شون

راهنماییش کردم. باال میزهاش مخصوص قرارهای دو نفره بود. میزمون کنار 
دم یی بلوار بود. با لبخند براش صندلی بیرون کشهاسری رو به درختهای سرتاهشیش

و منتظر موندم تا بشینه. بعد صندلی دوم رو کمی تغییر زاویه دادم و به جای رو به 
روش، کنارش نشستم. اینطوری حال و هوای بهتری داشت. مخصوصًا با کسی که 

 تو هم رفته بود. گفتم: من کاری کردم؟ شهکردم ولی انگار قیافمیجدی بهش فکر 
 چی؟گرفت و گفت:  هاش رو از درختهاچشم

 چیزی شده؟... انگار... -
 نه، چیزی نیست. -

ری که بود. پس تردادیم ولی باال تشریفاتیمیپایین خودمون باید سفارش  یهتو طبق
شناخت. میمن رو  د؛اومد و منو رو تو سینی تعارف کر گرفت، سر میزمونمیسفارش 

تکون  با خنده سر«. ی!اومدمیقبالً بیشتر »احوالپرسی کردیم و با کنایه و لبخند گفت 
و اسپرسوهای خوبی داشت. یه  های رکسان بیشتر شد. اینجا کاپوچینوهادادم. اخم
با خودم  ،«کنهمیفرقی ن»خواستم. وقتی رکسان حتی منو رو باز نکرد و گفت  کاپوچینو

خواستم با دختری برم زیر یه سقف میفکر کردم که ممکنه چی دوست داشته باشه... 
یاد آخرین دوست دخترم افتادم. همیشه  !دونستم چی دوست دارهیمکه حتی ن

 داد. گفتم: یه... آناناس گالسه برای ایشون!میشیرین سفارش 
ی چوبی باالی صندلیش گذاشتم و آهسته هابعد از دور شدن پسر، دستم رو روی برش

 پرسیدم: چیکار کردم خانومی؟!
هنوز هم اونقدر با هم راحت نبودیم که  افتاد.میباز بدتر شد. دیگه داشت به گریه 

منتظر نگاهش کردم. به خودش مسلط شد  ؛ فقطبخوام آرومش کنم و یه حرکتی بزنم
 ی.ذار میچی شنیدم رو فراموش کنم، خودت نخوام هرمیو گفت: من 

 اخم کردم و گفتم: منظورت چیه؟
 با کنایه گفت: ظاهرًا که خیلی تجربه داری!
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- ... 
 روی همین صندلی نشوندی؟چند نفر رو  -

م افتاد. دستم رو بلند کردم و به صندلیم تکیه دادم. حرفش برام گرون تموم هاهشون
 کردم انقدر حسود باشی!میشده بود. سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم. گفتم: فکر ن

 !عصبانی شد و گفت: حسود؟
 کنه دیگه... برخورد من همیشه همینه.میکس یه جوری زندگی هر  -

خواستم که االن میرو  هاپوزخند زد و دستش رو زیر چونه گذاشت. ادامه دادم: اگر اون
 !دناینجا بو

 حق با توئه. -
- ... 
کنم جایی که با دوست پسرهای قبلیم میدیگه، من تو رو دعوت  یهپس دفع -

 رفتم.می
هرش اولی ظ ؛دم که ببینم حقیقت رو گفته یا نهصاف نشستم و توی صورتش دقت کر

که جدی بود. من تا حاال با پسری ندیده بودمش اما دخترها معموالً دور از محل 
رفتم. عصبانی می. من واسه ازدواج دنبال دختر دست خورده نذاشتنمیخودشون قرار 

 گفتم: یه بار دیگه تکرار کن!
چرخید و باز مظلوم شده بود. میسمت صندلیش خم شدم. نگاهش توی صورتم 

 : چی گفتی؟ نشنیدم.دوباره گفتم
 !چطور واسه خودت ایرادی نداره؟ -
یی دیدی... ولی من از اون هاآدم جورچههنرتون  یهدونم تو دانشکدمین -

 !هامنورالفکرها نیستم
- ... 
 کاری کردی همین االن بهم میگی.هر  -

م . از همون جوونیدنبهش برخورد و با تاسف روش رو برگردوند. سفارشمون رو آور
اومد دختری رو برنجونم. اصالً یکی دو تا از دوست دخترهام رو واسه این میم دلم نه

سوخت. حاال هم که شب و روزم شده بود فکر مینگه داشته بودم که دلم براشون 
کرد. آروم گفتم: میکردن به این عمه خانوم. تشکر کردیم و پسره رفت. هنوز نگاهم ن

 خیر سرمون اولین قرارمون بود...
- ... 
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 هوم؟ -
- ... 

دست چپش رو که روی میز بود، گرفتم. باز نگاهم نکرد ولی دستش رو هم پس 
شد. گفتم: واسه حرف زدن میآوردم. اینطوری که نمیاز دلش در  ؛ بایدنکشید

 آوردمت، نه قهر!
 رو که خودت زدی. هاحرف -
 خوام بیشتر با هم آشنا بشیم.می -
- ... 
 یم.دونمیهیچی از هم ن -
- ... 
 کنیم واسه ازدواج کافی نیست.میاینکه یه جا کار  -

کرد. با لبخند اضافه کردم: میش هنوز قهر بود و با نی توی لیوان جلوش بازی هاچشم
 !شهی خوشگلی داری هم دلیل نمیهاحتی اینکه تو لب

 م خیرهفوری سرش باال آورد و یه جوری با چشم غره نگاهم کرد که به خنده افتادم. به
از  ایه، جرعخیالبیبود. حداقل اخمو بودنش رو به متعجب بودن تغییر داده بودم. 

 شه؟!فنجونم خوردم. دوباره اخم کرد و گفت: شما چرا خجالت سرت نمی
 متجددهان! چه خجالتی؟! یهکه خانواد هاخسروی -
 حاال کی گفته من قصد ازدواج دارم؟ -
 !جانم؟ -
 رداشت کرده، من فقط گفتم...شاید فاطی جون بد ب -

 وسط حرفش پریدم: دوستم داری.
 بلند گفت: نه!

 آورد و ادامه داد: نه دقیقًا. تربعد با نگاهی به اطراف صداش رو پایین
با خنده دو تا ضربه به صورتم زدم و گفتم: این تن بمیره، شفاف سازی کن ببینم 

 م...ایهچکار
کرد نخنده گفت: قصدش رو هم داشته میسعی  ابروش رو باال انداخت و در حالیکه

 تون گفتم.هاست که تو مغازهباشم، شرایطم هنوز همون
 خب؟ -
 (یردنکنکندی! )پیدا  ای گنجهشما هم که یه هفت -
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 چیه؟ اتهبشه، دیگه بهون okفرض کن شرایط  -
 هیچی! -
 باز کن! ت روهاپس اون اخم -

بود که یه ذره هم حرفم رو باور نکرده... گفتم: تابلو  ؛ امالبخند زد و صورتش باز شد
 بخور دیگه.

 کمی خورد و دوباره گفت: تازه راضی کردن بابا و رامبد هم هست.
 کی از من بهتر؟ -

اصالً  ؛با خنده سر تکون داد و باز مشغول خوردن شد. از اون یخی اول کار در اومده بود
از این بود که چرا این همه سال  شد. تعجبممی ایهدید یه حال دیگمیمن رو که 

تیکه بار هم کردیم و خندیدیم. رکسان هم از کار  ایهنفهمیده بودم! حدود بیست دقیق
و دانشگاهش حرف زد و من به جای گوش دادن نگاهش کردم و سر تکون دادم. یهو 

ست که نگران بشه، زنگ هابه ساعتش خیره شد و گفت: میشه زودتر بریم؟ مامانم االن
 تونم دروغ بگم.میزنه. من هم نب
 ی.شهراستش رو بگو... بگو با داماد آیند -
 نیست؟ ایهفرمایش دیگ -

 با ناله گفتم: ما که هنوز حرف نزدیم.
 مورد عالقه مون؟! یهچه حرفی؟ رنگ و گل و نویسند -

 ه؟ربهانه بود که بیشتر کنارم باشه. ولی گفتم: چه عیبی دا هاالبته که این چرت و پرت
 دونم.میشما  یهعیبی نداره ولی چی بپرسم؟! من همه چیز رو دربار -
 دیگه؟! هاهو آواز هابر اساس همون تعریف -
 نه. ده سال وقت داشتم که بشناسم. -
 من که وقت نداشتم! -

 خواستی.میبلند شد و گفت: وقت داشتی، ن
 خوام... بشین!میحاال که  -

شدم، گفتم: میاالخره از رو رفتم و در حالیکه بلند نگاه کرد. ب ؛ فقطجوابی نداد
 شیم.... هر وقت من بخوام پا می!ی بعد از این خبرها نیستهاسری

 ترسم مامانم زنگ بزنه.میآروم گفت: 
 خیله خب. -
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منتظر آوردن صورت حساب نموندیم. سر راه میز رو حساب کردم و بیرون زدیم. 
، بعد پشیمون شدم و جلوش ایستادم. با لبخند خواستم در ماشین رو براش باز کنم

 نگاهش کردم. با تعجب گفت: نمیری کنار؟
 نه. -
 یعنی چی اون وقت؟ -
 !گیری؟ مثالً دلت رو هم بردممیچرا به من سخت  -

 به دور و بر نگاه کرد که چشم تو چشم نباشیم. گفت: من که کاری نکردم!
 ذاشتی.راست میگی، کارمون تموم نشد!... خودت ن -

 سریع نگاهم کرد و گفت: چرا هر حرفی رو فوری به زبون میاری؟!
 کنی.میکم کم عادت  -

زدن کرد و من به جای جاخالی دادن، با خنده گفتم: بزن! تو بزنی  یهکیفش رو آماد
 عیبی نداره.

 .ننکمیش رو درشت کرد و گفت: برو بشین! همه دارن ما رو نگاه هاچشم
 .ننو گفتم: بذار نگاه کماشین رو دور زدم 
که ملت هیچوقت برام مهم نبود. همین اومد. نظرمیش خوشم هااز حرص خوردن

کنم حالم گرفته شد. وسط راه فاطمه اس  شهماشین رو راه انداختم، از اینکه قراره پیاد
ام اس داد و حرف رکسان رو قطع کرد. اول فکر کردم فهمیده که بردمش سر قرار و 

 دونستی فردا تولد رکساناست؟میعظه کنه ولی نوشته بود: خواد مومی
 نوشتم: چه دخلی به من داره؟

 رکسان گفت: مواظب خیابون باش!
 گفتم شاید گوشی برداشتم. دوباره اس ام اس اومد: یهگفتم و چشم از صفح« هوموا»

 روزها که زیاد میری طرفش.بخوای تبریک بگی. این
 کنم.میریش خندیدم و نوشتم: حاال یه کا

 آقاجونم... زودتر بیا. یهمن خون -
ست کرد گفتم: دومیگوشی رو توی جیبم برگردوندم و به رکسان که با کنجکاوی نگاه 

 دخترم بود.
 تعجبی هم نداره. -
 دست شما درد نکنه دیگه! -

 رسوندی!میخندید و گفت: سالم 
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 گید حسود نباشم.خندیدم. ادامه داد: مگه نمی
تموم  ننکمیی شوهرشون؟ فکر هابه دور و بری دندخترها انقدر گیر می جدی چرا -

 شه؟می
 شه؟تموم نمی -

ی *ا*ض*ر*نگاهش کردم. خودش سکوت رو شکست: اگر قرار باشه فقط به فکر ا
 نیازهای خودمون باشیم، پس فرقمون با جونورها چیه؟

 ؟مگه جونورها چه ایرادی دارن -
گفتم: شوخی یگه حرفی نزد. چراغ قرمز رو رد کردم و خندیدم ولی بهش برخورد و د

 کی دوست دختر داشت میشه جونور؟کردم بابا... حاال هر 
پایدار  یهکه شامل رابط ستهی هوش و خودآگاهی، کنترل غریزهایکی از نمود -

 گردی یعنی...میشه... وقتی همزمان با چند نفر می
 وسط حرفش پریدم: خیلی زرنگم؟

 !کنی خیلی زرنگیمیزک کرد و گفت: یعنی فکر پشت چشم نا
 خندیدم و گفتم: من هیچوقت همزمان با دو نفر نبودم.

- ... 
 شه...حاال یکی دو بار که حساب نمی -
- ... 

مون پیاده شد. خورد. چند دقیقه بعد سر کوچهمیخندیدم و اون حرص میمن 
 ؟کنهمی: رامبد اینجا چکار حواسش رو از کیفش که کنار دنده بود پرت کردم و گفتم

 م.دونمیون پارک بود، نگاه کرد و زمزمه کرد: نشهبه سمت ماشین رامبد که جلوی خون
ی کردم. خم شدم و درش رو بستم. پدال گاز رو فشار دادم و چند تا خداحافظسریع 

نه. کمیماشین رو رد کردم. از آینه دیدم با بالتکلیفی ایستاده و به رفتن من نگاه 
 خندیدم و روی کیف دست کشیدم.

 
بود. باالخره انگشتش رو از  امهدو دقیقه بود که به مهدی زل زده بودم و دستم زیر چون

 ؟ننکمیچیکار  هاتستر سایه پودری بیرون آورد. جلوم تکون داد و گفت: با این
سینا خندید و مهدی که آینه رو سمت خودش چرخونده بود، انگشتش رو به طرف 

 ش برد. با خنده گفتم: اسباب بازی نیست.اهپلک
 !تیغهمیکه انقدر هر روز از من  خورنمیبه چه درد  هامهدی: نه... آخه بذار ببینم این
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 سینا: خدا وکیلی ارزش داره.
 مهدی: کور شی دیو...ث!

 سینا: زید تو رو نگفتم که بدبخت! کلی گفتم.
و نفر که واسه فضولی دو ساعت تو باالخره رکسان جواب اس ام اسم رو داد و این د

. خودم زودتر رسیدم و با خنده دن، سمت گوشی پرواز کردنمغازه پلکیده بو
شون رو پس زدم. تو اس ام اسم نوشته بودم که برای بردن کیفی که دیروز تو هادست

 ماشینم جا گذاشته، بیاد مغازه. حاال جواب داده بود: دارم میام.
 و گفتم: خب دیگه به سالمت! گوشی رو تو جیبم گذاشتم

 !پیچونیمیمهدی: چته؟ از ظهر تا حاال هی داری ما رو 
 ی عقبت آوردی تو... من حواسم بود.هاسینا: یه جعبه هم از صندلی

 خوندی، نه تربت جام!میمن: سینا تو با این هوشت باید تهران 
 سینا: من هم گفتم بهشون، تو گوششون نرفت!

 جلو در وایسیم؟!مهدی: خودت میگی یا 
کنید میبا دست در رو نشون دادم و گفتم: برید بیرون بینم! مغازه رو پاتوق 

 ... جلو در هم نبینمتون!وم نمیان توهامشتری
و من سریع  رفتنسینا فحشی داد و مهدی انگشتش رو به شلوارش مالید. بیرون 
بودم زیر پیشخون بود. اطراف رو جمع و جور کردم. کیک قلبی که از جعبه بیرون آورده 

 هارو روشن کردم. همین موقع 30منتظر بودم که مغازه خالی بشه. نشستم و شمع 
بد  و براش هام سر برسنخواستم زیاد لفتش بدیم. ممکن بود مشتریمیرسید و نمی
 شد.می

یی رو شنیدم و سریع بلند شدم. همین که خواستم اسمش رو بگم، هاصدای قدم
کشید که میدقیقه ن 30دید، به چی می! هراقبالی افتاد و رنگم پریدچشمم به خانوم 

داد! با خنده گفت: میکرد و به کل محل خبر نمیکف دست مامانم بود. تازه اگر رحم 
 مگه خدایی نکرده عزرائیل دیدی عادل خان؟!
 لبخند زدم و گفتم: این چه حرفیه؟ بفرمایید؟

اقبالی سالم و احوالپرسی کرد. با لحن جدی بهش رکسان هم وارد مغازه شد و با خانوم 
 گفتم: تشریف داشته باشید، االن میام.

منتظر به خانوم اقبالی نگاه کردم که گفت: دو هفته پیش از آقا فرشاد یه کرم نرم کننده 
 خریدم، اسمش یادم نیست ولی رنگش صورتی بود.
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 دونم چیه.میبله.  -
 .زحمتبیخواستم مییه دونه دیگه  -
 چشم. -

ی بهداشتی برم که نزدیک بود پام بره تو کیک. زیر خنده زدم. هاهخواستم سمت وسیل
 خانوم اقبالی گفت: چیزی شده؟

 نه نه، االن میارم. -
 دیگه؟ هایه بسته نشونش دادم و گفتم: از این

 نه. اون که گل بهیه! -
 داره؟! یکی دیگه بسته رو نگاه کردم. گل بهی چیه دیگه؟ صورتی هم با صورتی فرق

 نشون دادم: این؟
 بله. خودشه. -

 من بعدًا مزاحم بشم؟ خوایدمیموقع برگشت، رکسان گفت: 
 جاست.نه... کیف همین -

بسته کرم رو داخل نایلون گذاشتم و تحویل دادم. بعد کیف رکسان رو از زیر میز بلند 
کیف رو نگه  یهخواد بره، دستمیکردم و به طرفش گرفتم. ازم گرفت. حس کردم 

ی همیشگی رو با خانوم اقبالی رد و بدل کنیم. کیف رو کشید. هاداشتم تا تعارف
نگه داشتم و پول رو گرفتم. خانوم اقبالی با نگاه مشکوکی به من و بعد رکسان  ترمحکم

 شد، بیرون رفت.میو بعد کیفی که از هر دو طرف کشیده 
 گفت: چرا اینطوری کردی؟انداخت و  شهکیف رو ول کردم. روی شون

 کشی با من ببیننت؟میخجالت  -
 .ها که از چیزی خبر ندارنجلوی در و همسایه زشته... همین. این -
 آخرش که چی! -

خواستم لپش رو مثل پگاه گاز بگیرم ولی جلوی میجوری مرموزانه نگاهم کرد که 
 شتی که چکش کنی؟خودم رو گرفتم و فقط لبخند زدم. گفت: کیفم رو عمدًا نگه دا

- ... 
 کنترلم کنی. شهمن دوست ندارم هم -

مون هم سطح هاپیشخون گذاشتم و خم شدم که صورت یهم رو روی شیشهاآرنج
 کنم... ولی به خاطر اون نگه نداشتم.میبشه. گفتم: کنترلت که 

 خواستی من رو ببینی؟میبا لبخند گفت: 
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 اون هم نه. -
یی افتادم که حتمًا آب شده بود. کیف رو تکون داد و هاد شمعابرو باال انداخت و من یا
 گفت: چرا سنگین شده؟

 کادوی من توشه. -
با گیجی نگاهم کرد. سراغ کیک رفتم و با نگاهی به خلوت بودن خیابون، روی 

شد. می ترخندید و لبخندش هر لحظه بزرگمیش هاچشم پیشخون گذاشتمش.
خاموش شده بود رو دوباره روشن کردم. گفت: این تو  یی کههافندک در آوردم و شمع

 کنه؟میجیبت چکار 
 نشنیده گرفتم و گفتم: فوت کن تا کار دستم ندادی.

ی نیمه سوخته رو فوت کرد. دودش رو هامعطلی شمعبیدوباره بیرون رو چک کردم. 
 پخش کرد و به خنده افتاد. گفتم: چیه؟! دیدم خوشت نمیاد جاهایی که بقیه رو

 بردم ببرمت...می
- ... 
 آوردم.میاینجا نکسی رو  -

از حالت صورتش معلوم نبود که خوشحاله یا ناراحت. بعد از چند ثانیه با صدای گرفته 
 و بچگونه گفت: میــــــسی.

 خواهش. -
 گرفتی.میرو  هامن که توقعی نداشتم، نباید این -
 دلم خواست. -
 نباید... -
 دوست داشتم. -

پرسیدی، میی کوچیک روی کیک افتاد و گفت: اگر قبلش از من هاه قلبنگاهش ب
 م.ذاشتمین

 گیرم.میرو باال آوردم و گفتم: من از تو اجازه ن شهبا انگشت چون
دارم رو از جیب بیرون آوردم و با صدا بازش کردم. به سمتش گرفتم و گفتم: بعد ضامن

 ببر بخوریم... تا کسی نیومده.
- ... 
 قهر نکن واسه من!... بگیر! حاال -

 !با اخم گفت: این دیگه چرا تو جیبته؟
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بعد گرفت و مشغول بریدن کیک شد. گفتم: واسه اینکه اگه دوباره سرت دعوا شد، 
 طرف رو ناکار کنم.

من تبریک گفتم و اون هم تشکر  ؛ فقطزیر خنده زد و سر تکون داد. دیگه چیزی نگفت
کوچیک خورد و خواست  یهیه تیک ؛ فقطش دادمکرد. یه چنگال یه بار مصرف به

زودتر بره که مچش رو گرفتم. لبخند زد و گفت: دیرم شده کادوت رو تو خونه باز 
 کنم.می

خواست فرار کنه، آخرین چیزی که به میش وقتی هاتو اون لحظه با این حالت چشم
رو  یم، صدامذاشتمیر باالخره که باید تعارف رو کنا !رسید، باز کردن کادو بودمیفکرم 

 پایین آوردم و گفتم: این همه برنامه ریزی ارزش یه بوس رو نداشت؟!
 !یه تیکه کیک دادیا شهجا خورد اما بعد گفت: هم

ست که دارم اون همه شرط و شروطت رو کنی سادهمیمنظورم همه چی بود... فکر  -
 کنم؟میعملی 

. نگاهی به دور و بر انداخت و بعد تعجبش بیشتر شد و خواست حرفی بزنه اما نزد
 کنی ساده بود که این همه سال جلوی خودم رو گرفتم؟میگفت: فکر 

- ... 
 دیدی!میوقتی حتی من رو ن -
- ... 
 ی بیسبال آبی و مشکیت!هاهبا اون کال -

ی دختر ُکشم... دستش رو هاهی من رو یادش بود. کالهاخندیدم. تیپ اون موقع
 اال که مجبور نیستی.کشیدم و گفتم: ح

 شهخم شدم، فاصله نگرفت. جلوی صورتش گفتم: کی مجبورت کرده؟ بگو تا زند
 نذارم.

ی گرد شده بهم زل هاباریک کرد و با چشم هاهش رو مثل بچهالب ؛ فقطچیزی نگفت
زد. دیگه تقریبًا عین نوزادها شده بود! باز یه راهی پیدا کرده بود که از زیرش در بره. 

اومد زوری یه میم فشار دادم. خوشم نهاگرفت و نوک بینیش رو بین انگشت مخنده
چیزی بک نم! عقب رفتم. دستش رو بیرون کشید و با لبخند سمت در رفت. نگاهم روی 

 اومد؟!میکردم. چرا با دل من راه ن ایهکیکی که رو دستم مونده بود، افتاد و نال
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و فرشاد که داشت کار مشتری رو راه مینداخت زیر گوشیم برای چندمین بار ویبره رفت 
ه ک ستهچشمی نگاه کرد. بعد از بیرون رفتنشون گفت: باز کی زنگ زده بگه حامل

 جواب نمیدی؟
دونست که من هیچوقت تا اون حد پیش میاز تعجب خندیدم. خودش هم 

ن *ز تو دست کمی ا دنرفتم. به جز چند مورد خاص که خیلی گوشم رو بریده بومین
 رو دید گفت: چشم حاج آقا زند روشن! مخنده. وقتی داشتنن ا*ه*ش*و*ر*ف
 ه نخور! سمیراست.*گ -

با دهن باز بهم خیره شد. شوخ طبعی چند دقیقه پیشش کامل محو شد و گفت: عادل 
 کنی؟میحواست هست چیکار 

 زنه؟!میچرا پای من میاد وسط، بدترین فکرها به سرتون  -
 نی چرا!دومیخودت  -
قبل که مادرم خبر داد، نرفتم... حاال حتمًا  یهخواد دعوتم کنه واسه شام. دفعمی -

 خواد خودش اصرار کنه.می
 پس چرا جوابش رو نمیدی؟ -
 رسم برم.میآخه امشب اصالً ن -
 جمعه شب کجا رو داری بری؟! -
 یه جایی. -

 ر نپرسه جواب دادم: بله.بار برای اینکه فرشاد بیشتگوشی دوباره زنگ خورد. این
 چرا دو ساعته جواب نمیدی؟ نگران شدم. -
 نگران علی باش... من مشکلی ندارم. -
بشم که داره پدر و مادرش رو دق  امهاالن چی شد؟ یعنی حق ندارم نگران پسرخال -

 میده؟
افتم. این میرسم خونه از خستگی میمن فقط مشغول کار و بارم. وقتم کم شده...  -

 تازه مد شده؟ !ه؟ایهدیگه چه صیغ دق
 بذار، خبرت رو باید از فاطمه بگیریم؟ هاهیه وقتی هم واسه اون بیچار -
 م زیاده.هاکار -
 کمشون کن! -
 !با جیب خالی ول معطلم دنیادم دا هاد ِ نشد... بعضی -
 مشکل من مخ خالیت بود، نه جیب. -
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 داداشم بود؟! پوزخند زدم و گفتم: حاال کی گفته منظورم زن
- ... 
 رو وارد زندگیم کنم؟ ایهمن حق ندارم کس دیگ -
- ... 
 یا باید اول از زن داداشم اجازه بگیرم؟! -

رو خیلی غلیظ گفته بودم. با اعصاب خردی گوشی رو « زن داداش»قطع کرد. باز هم 
من کنار گذاشتم که اس ام اس اومد. سمیرا بود: بار قبل که دعوت کردم، نیومدی. 

 خوام علی رو از برادرش دور کنم. برادر علی برادر من هم هست.مین
 مقدمه گفتم: ببخشید، چرت و پرت گفتم.بیدلم سوخت. خودم زنگ زدم و 

- ... 
 ی که.شناسمیمن خرم دیگه...  -
 عیبی نداره. -
 اومدم.میامشب یه کار مهم دارم وگرنه  -
 ودت خبر بده!پس حداقل به خاله زنگ بزن، از خ ؛باشه -
 خیله خب. کاری نداری؟ -
 ... راستی...خداحافظنه،  -
- ... 
 مبارک باشه. -

 .خداحافظمکث کردم و بعد گفتم: مرسی... 
 قطع کردم. فرشاد فوری پرسید: چه کار مهمی؟!

 هیچی. -
 اگه افتادی تو خالف مالف به من بگو! -

ری چکار دا !زد و گفت: ای دادپیشخون  یهبه شیش ایهکنم. ضربمیوقتی دید انکار ن
 کنی؟می
 جورهام نیست.اون -
 !ی اون روز دختر خسروی رو جدی گرفتی؟هابه خاطر پول؟ حرف -
 جدی بود. -

 با تعجب و تاسف گفت: بابا تو از مخ تعطیلی!
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و ... یه بار بری تایهکارشونه باال انداختم. ادامه داد: دو تا کادو براش بگیر، تو که این
 ش.هااسمش هم یادش میره، چه برسه به حرف کارش

- ... 
 قصدت هم که خیره... خیر سرت! -

هر دو زیر خنده زدیم و من گفتم: نه. اون مدلی نیست که خر بشه... خودم هم 
 خوام.مین

کمالوند براش تعریف کردم و آدرس دادم که اگر اتفاقی افتاد  یهبعد همه چیز رو دربار
باالخره  ..بد هم نشد. ؛اس دادم، بدونه بالیی سرم اومده مو من شب دیر بهش اس ا

شد که پیگیرم بشه. تا همین جاش هم زیادی ریسک کرده بودم. مییه نفر باید خبردار 
 تمام مدت فقط سر تکون داده بود. گفت: حداقل آدرس محل کار داری ازش.

 اگه نمایشگاه خودش باشه. -
 خطریه. -
 !نیستنه بابا، یاکوزا که ق*م*ا*ر... پولندونم ولی فقط دنبال می -

 ابرو باال انداخت و گفت: مطمئنی این دختر ارزشش رو داره؟!
 چند ثانیه فکر کردم و بعد گفتم: ازش خوشم اومده.

 !همین؟ -
 !ه که نباید عاشق بشن تا زن بگیرنهم -
 من که شک دارم عاشقش نباشی! -

 به سایزم میاد؟زیر خنده زدم و گفتم: من و عشق؟! اصالً 
بعد وسایلم رو جمع کردم و ادامه دادم: دیگه برم... اول مادرم رو ببینم، تا من رو یه 

 دست آب لمبو نکنه ول کن نیست... آخر شب اس میدم.
 خواد زیاد بمونی.می، نهابرو... زودتر بزنی بیرون -

ون پرت اومد تو و من سریع خودم رو از پشت پیشخ ایهی چونهایکی از مشتری
 کردم بیرون و گفتم: دیگه واقعًا برم.

فرشاد خندید و من به طرف خونه راه افتادم که ماشین بردارم و خودم رو به گاراژ 
 برسونم.

شده بودم  ترش راحتهااین سری با محیط گاراژ و آدم ؛ اماسری اول حال بدی داشتم
و خط پایان پرواز کردم، جمعیت و راهکار دستم اومده بود. وقتی با فاصله از نفر قبلیم ر

چنان هیجان زده شد که من هم به وجد اومدم و چند تا حرکت تر و تمیز با موتور 
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ر رو نزدیک جمعیت نگه داشتم. براشون اجرا کردم. بعد سرعت رو پایین آوردم و موتو
عروف مشده بود. کمالوند با شوق به طرفم دوید. انگار که یه جام  تربار از قبل شلوغاین

. بهم رسید و محکم بغلم کرد. بعد با دنکرمیبا هم کج خلقی  هاهرو برده باشم. بازند
 خوام ماچت کنم.مییه؟! درش بیار... جورچهکاله ور رفت و گفت: این 
 با خنده گفتم: الزم نیست.

 گل کاشتی! امشب خودت رو برام ثابت کردی پسر. -
 چاکرم... ناقابل بود. -
 یگه از سر شب بیا دور هم باشیم.د یهاز هفت -

 شه.با ِمن ِمن گفتم: حاال... ببینم چی می
 خوام همه ببیننت.می ،بجنب بیا تو جمع -

 پیش بهم گیر یهمحکمی به پشتم زد و دور شد. دنبال پسری که هفت یهبعد ضرب
ودم بموتورها رو گرفته  یهی همجور چهخواستم ببینه که میداده بود گشتم ولی نبود. 

و دیگه دهنش رو جلوم باز نکنه. موتور رو سمت اتاقکش روندم و مثل قبل بین 
. موسیقی آروم شده بود و حاال که یه عده دنرفتم. داخل ساختمون منتظر بو هامهمون
اومد میبه حساب  ایه، مثل یه دورهمی معمولی بود. اگر چه تفریح مردوندنرفته بو

شد که این میی جوون هم توشون پیدا هاحتی زن و دناما همه زوج زوج اومده بو
کرد. نزدیک کمالوند نشستم و دستمالی رو که باهاش صورتم رو می ترقضیه رو جالب

شون دوباره هاو کری خوندن هاخشک کرده بودم داخل یه بشقاب انداختم. بحث
م بود. کرد. در واقع از نظرم باحال همیشروع شده بود اما مثل سری قبل اذیتم ن

پیش احساس غربت  یه... نیشم باز شد. هفتدنزمیمن حرف  یهدربار داشتن
. یه عده که احتماالً دور از دناوممیی ناتویی نهااین هفته به نظرم آدم ؛ اماکردممی

 .دن که چند ساعتی از دنیا جدا باشنچشم زن و بچه، با دوست دخترهاشون اومده بو
ود. صدایی از کنارم گفت: چند وقته کمالوند رو یه عده هم زنشون همراهشون ب

 ی؟شناسمی
 به طرفش برگشتم. مرد مسن و خپلی بود. گفتم: چطور مگه؟

 ی گفت: آدم خوش حسابیه...خیالبیروی صندلی لم داد و با 
 شه.هم پیدا می ترابرو باال انداخت و ادامه داد: ولی از اون خوش حساب

 بخند زدم و گفتم: بله.شکی نبود که منظورش خودشه. ل
 ی پرسید: کار و بارت چیه؟تر به طرف جلو خم شد و با صدای آروم
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 مغازه دارم. -
 دستش رو جلو آورد و گفت: شیبانی هستم.

 دست دادم و گفتم: زند.
 من تو گمرک آشنا زیاد دارم. کارت گیر بود، خبر بده! -

 کننده نیستم. من کوچیکه. وارد یهبا خنده گفتم: مرسی... ولی مغاز
سر تکون داد و لبخند زد. خواست حرفی بزنه که کمالوند سمتم بشکنی زد. نگاهش 

خندید به من گفت: میرو با انگشت شست نشون داد و در حالیکه  ایهمرد دیگ ،مکرد
 ببین فدایی چی میگه...

ی گه وقتبه سمت فدایی که با اخم به من زل زده بود نگاه کردم. کمالوند ادامه داد: می
 !موتور رو سر پیچ خوابوندی از الینت زدی بیرون

بود! فکر کرده بود اینجا المپیکه؟ با خنده گفتم: مگه  ایهمسخر یهاین دیگه چه بهان
 ش نیست؟هافیلم

 دقیق نیست. هاقدرفدایی به حرف اومد: فیلم که اون
یه هم داشتیم به من و بق شهکمالوند روی پاش کوبید و ریسه رفت. طوری که از خند

 م.هاافتادیم. باالخره چند تا سرفه کرد و گفت: عاشق این به گریه انداختنمیخنده 
 فدایی: گریه؟!... من؟!

گفت، آدم زاهدی به موتورسوارش فحش داده، اون میکمالوند: یه بار همین فدایی 
 !هم تمرکزش به هم ریخته، باخته

 دمه!با خنده گفت: من هم یا هایکی از خانوم
. فدایی در حالیکه کتش رو از یکی از دن، خندیدندامیچند نفری که به گفتگو گوش 

گرفت که بپوشه گفت: من انقدر دلش رو دارم که اولین نفر چک می هاپیش خدمت
 باختم رو بکشم...

ه بازه به زور میشه یمیرو به من اضافه کرد: نگاه به جیک جیک مستونش نکن، وقتی 
 بیرون کشید. دالر از جیبش

 کمالوند جواب داد: خب من به باخت عادت ندارم.
شد و گفت: حاال کجا میری؟  ترپیروزی باال آورد. بعد جدی یهو مشتش رو به نشون
 خانومت که نیست!

 .امهصبح باید برم فرودگاه بیارمش... خست -
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مردی که  به ایهبعد با چند نفر اطراف دست داد. دست من رو هم محکم فشرد. اشار
انگار راننده یا بادیگاردش بود، کرد تا در رو براش باز کنه. شیبانی و دو نفر دیگه 

. تمام ناراحتیشون برای باخت فقط نیم ی رفتن بشنهکه آماد دنهمراهش بلند ش
. پولی که دنساعت آخر مجلس بود. بعد انگار نه انگار که این همه پول از دست دا

 رفتن!میو  دنکرمیرو عوض کنه. با هم خوش و بش  هاتونست زندگی خیلیمی
نفس عمیقی کشیدم. این هم یه جور زندگی بود. هم تفریح، هم درآمد. بد هم نبود. 
شیدا وارد سالن شد و جای شیبانی نشست. رو به پدرش گفت: تبریک... داشتم از 

 کردم.میباال نگاه  یهپنجر
 دی چیکار کرد با موتور؟کمالوند با لبخند سر تکون داد و گفت: دی

داد، به من گفت: میی توی گالسش رو تکون هاشیدا هم لبخند زد و در حالیکه زیتون
 پورسانت من یادت نره!

 باال خوش شانسی میاره؟ یهکمالوند خندید و من به شوخی گفتم: مگه پنجر
 من بودم که تو اتوبان پیدات کردم، یادت نیست؟ -

 شده بودم؟با پوزخند گفتم: مگه گم 
 نداشت! هاهحالت دست کمی از گمشد -

سکوت کردم. من رو موقع کشیدن سمت گاردریل دیده بود. سرش رو از گالس توی 
 کنم.میدستش بلند کرد و با نگاه عجیبی گفت: یا شاید من اشتباه 

ی آخر رو نشنیده گرفتم و با اشاره به نمایشگاه پدرش گفتم: خیله خب... هاهکالً جمل
 خانوادگی اهل معامله جوش دادنید.پس 

کنی کی جا پات رو سفت کرده؟ بابا اهل ریسکه ولی میبا لبخند کوچیکی گفت: فکر 
 کنه.میانقدرها هم زود به کسی اعتماد ن

 به خاطر پورسانت؟ -
 خندید و جواب داد: دلیلش مهم نیست.

 من هم خندیدم و گفتم: واسه من هم مهم نیست!
سرش رو چرخوند ولی بعد از دو ثانیه خنده روی صورتش  بیشتر شد و شهخند

خشک شد. مسیر نگاهش رو دنبال کردم و به مسعود رسیدم که با اخم به یکی از 
 کرد. خودم رو جمع و جور کردم و سر جاممیتکیه داده بود و به ما نگاه  هاستون

ی دیگه حتمًا دوست نداشت من با دخترها ؛درست نشستم. فکرم سمت رکسان رفت
که من هیچوقت در مورد  ؛ البتهبخندم. مخصوصًا دختری با این شکل لباس پوشیدن
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ی بقیه دادم. خبری از هاگفتم. سرم رو برگردوندم و حواسم رو به حرفمیاینجا بهش ن
این هفته رو چیده بود.  یهخوند و عمدًا برناممیپیش خیلی کری  یهیکتا نبود. هفت

 گرفت. مخندهیه راست برگشته بود تهران. احتماالً بعد از باخت 
و خودمون موندیم، کمالوند از  رفتنیکی یکی  هاپیش مهمون یهوقتی مثل هفت

ی گانگستری مینداخت، هاداخل همون کیف که من رو یاد رد و بدل کردن پول تو فیلم
 سهمم رو بیرون آورد و جلوم گذاشت. گفتم: اگر ببازم چی؟

 بازی...مین -
 ببازم؟ اگر -
 پول گیرت نمیاد. -
 اون همه پولی که از بین میره چی؟ -
 !کنی؟میداری نصیحت  -

 کرد. گفتم: نه.میابروهاش باال رفته بود و اخطار آمیز نگاه 
شم... پول منه، تو دوباره سرش رو با کیف گرم کرد و گفت: یه دو سه روزی دمق می

 نگران چی هستی؟
 .حاضرم تو ضررش شریک بشم.. -

. برای اینکه زودتر رکسان رو عقد کنم و قال قضیه کنده دنهر سه نفرشون به من زل ز
ی ذره ذره جوابگو نبود. ادامه دادم: اگه تو سودش هابشه پول الزم داشتم. این پول
 هم پنجاه پنجاه شریک باشم.

دونی همین یه شب چقدر میکمالوند حرفم رو جدی نگرفت و با پوزخند گفت: بچه! 
شه... بچه خوای ضررش رو بدی؟ سفته رد و بدل میمیل جا به جا شد؟ از کجا پو

 بازی نیست!
 بازم!میخودتون گفتید ن -

 !بازیق*م*ا*رشد گفت: الحق که میبا خنده سر تکون داد و در حالیکه بلند 
ی خداحافظحرفم رو جدی نگرفته بود. بلند شدم و با  کسهیچ ؛تیرم خطا رفت

رفتم. شیدا هم همراه پدرش رفت. نرسیده به در مسعود جلوم  کوتاهی سمت در
اومد که اهل قلدری باشه. میایستاد. تقریبًا هم قد خودم بود ولی به کت و شلوارش ن

 گفتم: حرفی هست؟
 یه کالم... از خواهرم فاصله بگیر! -
 به خواهر خودت بگو، نه من! -
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 !گمبه هر دو تون می -
زد که من به روی خودم  ایهدادم. موقع رد شدن از کنارم، تناعتنایی سر تکون بیبا 

 برادرش بود. حق داشت. هرحالبهنیاوردم و بیرون رفتم. 
 

 بهاره کتاب و دفتر نتش رو توی جیب کیف سازش فرو کرد و گفت: استاد؟!
 نگاهش کردم و گفتم: با من بودی؟

 ین هفته؟با گیجی سر تکون داد و گفت: پرسیدم پیشرفتم خوب بود ا
حواسم سر جاش برگشته بود. جواب دادم: آره خوب بود. هر چی بیشتر وقت بذاری، 

 گیری.میبهتری  یهنتیج
زیپ کیف رو بست و روی شونه انداخت. خسته نباشید گفت و سمت در رفت. همین 

 که باز کرد گفتم: هنوز مربی کالس بغلی تو راهروئه؟
 ه.برگشت و با یه لبخند خجالتی گفت: بل

 تونی بری. مراقب باش.میهوم... وا -
گفت و بیرون رفت. ده دقیقه پیش که برای آب خوردن بیرون رفته بودم، « چشم»

کرد. صداشون انقدر پایین بود که چیزی میرکسان داشت با مهدوی صحبت 
ز جام شدم. امیکم کم داشتم سگ  !شنیدم. حاال هم که بهاره گفته بود هنوز بیرونهمین

. هنوز دنشدم و با شدت در رو باز کردم که صدا بده. هر دو به سمت من نگاه کر بلند
. یک ربع فرصت بود تا هنرجوی بعدیم بیاد. بلند گفتم: خانوم دنمشغول صحبت بو

 خسروی! پگاه امروز هست دیگه؟
 و جوری اخم کردم که حساب کار دستش بیاد. ولی خیلی خونسرد گفت: بله.

کالژ درست  ها دارنهو به طرف کالسش رفتم. دوباره گفت: بچدر رو محکم کوبیدم 
 ، کالس شلوغه...ننکمی
و جوری با  دنشون نشسته بوهاروی صندلی هاهتوجه به حرفش داخل رفتم. بچبی

 . پشتشکافنمیاتم  دن که انگار دارنشغال سرگرم بووآتیکه کاغذها و چسب و آت
 یهشد و روی صندلی برگشت. بقی امهمتوج صندلی پگاه رفتم و لپش رو گاز گرفتم.

و همهمه توی کالس پیچید. خندیدم و  دنهم با دیدن من دست از کار کشی هاهبچ
و د اتهپگاه رو که آویزون گردنم شده بود، بغل کردم. زیر گوشش گفتم: نمیگی عم

 ساعته کجاست؟
 پیش عمو مهدویه. -
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 !دوی؟ثابت ایستادم و با تعجب تکرار کردم: عمو مه
 هوم... دوست باباییم.وا -
 که دوست باباییت هم هست! از کی تا حاال؟ -

ش رو به عالمت ندونستن تکون داد. سمت در رفتم هاپگاه با گیجی نگاهم کرد و لب
 رو صدا کن. اتهو گفتم: برو عم

 چرا؟ -
 بیاد کارهاتون رو ببینه دیگه. -

سان نشستم و از پنجره به بیرون زمین گذاشتمش. سریع بیرون رفت. روی صندلی رک
 نگاه کردم. دو دقیقه بعد برگشت و گفت: عمه میگه کار داره.

 برید خانوم مربیتون رو صدا کنید! هاهگفتم: بچ رفتنمیکه با هم کلنجار  هاهرو به بچ
در  سمت هاهو کالس ناگهان شلوغ پلوغ شد. بچ دنچند نفر مثل اسفند از جاشون پری

د بلند از حرکت خودجوشی! که راه انداخته بودم خندیدم. باالخره رکسان و من بلن رفتن
وارد کالس شد و با یه چشم غره به من، مشغول آروم کردن اوضاع و  هاهبا بچ

شد. از جام بلند شدم. جلوی در رسیده بودم که گفت: من با شما یه  هاهنشوندن بچ
 صحبتی دارم.

 ؟هاهبا لبخند گفتم: جلوی بچ
 ک زدم. با اخم گفت: بیرون منتظر باشید!و چشم
م رو با احترام روی پیشونیم گذاشتم و به سمت در چرخیدم. زیاد طول هاانگشت

م رو به هانکشید که از کالس بیرون اومد و یه راست به طرفم سرعت گرفت. دست
 !هاهتسلیم باال آوردم و با خنده گفتم: توپت پر یهنشون

 داری. نه؟نخندید و گفت: اعتماد ن
ش رو بزنه. های شلوارم بردم و گردنم رو کج کردم تا حرفهام رو توی جیبهادست

تونم مییه ربع هم نشد صحبتمون... من که ن شهادامه داد: به من اعتماد نداری. هم
 وسط حرف بزنم تو ذوقش.
 !خیالبیسر تکون دادم و گفتم: حاال 

دارم سر هر چی کوتاه میام. دیگه چقدر؟ صداش رو پایین آورد اما عصبانی گفت: من 
 به همه چی گیر میدی!

 !با پوزخند گفتم: واقعا؟! چقدر هم که کوتاه اومدی



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 5 6 

 

ش رو بهش یادآوری کنم ولی انگار پاک فراموششون کرده بود! گفت: هاخواستم شرط
 اشتباهه. از اول اشتباه بود. هااین یهکنم هممیکم کم دارم فکر 

 شنوم!ی تازه میهام بریم! اشتباه یعنی چی؟ حرفپیاده شو با ه -
نفس عمیقی کشید. جلوتر رفتم و با تهدید گفتم: مگه مردیکه داشت  ؛ فقطجواب نداد
 گفت؟میچی بهت 

 بینی... باز یه چیز دیگه پیدا کردی که گیر بدی.می -
 پس یه گوشه وایسم بذارم هر غلطی بکنی؟! -
 با من درست صحبت کن! -

 بودم. گفتم: من بابات نیستم که به روم نیارم. هااز این حرف ترعصبانیولی من 
 کنی.میتر و گفت: هر روز داری من رو پشیمونپوزخند زد 

 من هم پوزخند زدم و گفتم: عزیزم حاال؟ حاال پشیمون شدی؟ حاال که من دارم به خاطر
 زنم؟میکاری اون لیست بلند باالت، دست به هر 

افه اض ترخورد. عصبانیمیافتادم که تو پیچ دور آخر موتور داشت لیز  ایهیاد اون لحظ
 !م؟ذارمیکردم: حاال که من دارم از جون مایه 

ازقبل پرسید:  تررو مالش داد. بعد آروم شهش رو بست و با دست شقیقهاپلک
 ی؟ذار میمنظورت چیه که از جونت مایه 

 خواستی؟ دارم در میارم.میمگه پول ن -
 چیه؟ هااین حرف !ی؟جور چهتو سکوت نگاهم کرد و بعد گفت: چی داری میگی تو؟ 

کنم، تو هم هر چی من بخوام میگی میاونش مهم نیست... من هر کاری خواستی  -
 ؟Okچشم. 

 دونستم چی بگم. بعد ازمییهو به گریه افتاد. خیلی بی مقدمه بود و من گیج شدم. ن
و صدای گرفته  سهای خیورتش برداشت و با چشمچند ثانیه دستش رو از روی ص

 ی؟ذاشتمیکردی، اینجوری سرش منت میگفت: اگه واسه سمیرا هم تالش 
کشی وسط؟! دو بار دعوت کرده میاعصابم به هم ریخته بود. گفتم: چرا پای سمیرا رو 

 !مونم. گریه برای چیه دیگه؟میکنه من تو مغازه میمن نرفتم، مامان خبرشون 
ش رو پاک کرد و طعنه زد: حتمًا دلت طاقت نمیاره هادستمال کاغذی زیر چشم با

 ببینیش.
 مزخرف نگو! -

 .ستهنشون هااین یهدوباره بغض کرد و با انکار سر تکون داد. گفت: نه... هم
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 !هاگریه نکنی -
 از اولش اشتباه بود. شهخوریم... هممیبینی؟ ما به درد هم نمین -

 ه داد: من تو جهان فکری خودم بودم.با ناله ادام
گفتم: جهان فکری دیگه  !گفت پشت سر هممیم رو روی هم فشار دادم. چی هادندون

 مین!کنم. همیتا چند ماه دیگه که بارم رو بستم، میام تکلیفت رو روشن  ؟!چه کوفتیه
 به سمت کالسش رفت و همزمان گفت: نه! مهلتت تموم شد!

 !با گیجی گفتم: چی؟
 چی بود؟ یهی مهدوی دربارهاکنی حرفمیراغ آسانسور روشن شد. گفت: فکر چ

سر جام خشکم زد. وارد کالسش شد و هنرجوی من از آسانسور بیرون اومد و سالم 
تونستم حرف بزنم. با دست به در کالسم اشاره کردم و مثل روح دنبال مین ؛ حتیکرد

 هنرجوم راه افتادم.
 

اشتم و روی آب مرکبات گیری گذاشتم. مشغول چلوندنش یه نصف لیموی دیگه برد
روی سفره افتاد. گفتم: نگاه کن به چه  یهشدم و نگاهم به اون همه لیموی قاچ شد

 !روزی افتادیم
رفت، گفت: دست من میای که از مغازه براش آورده بودم ور مامان که هنوز با روسری

 دیگه قوت نداره.
 .قربون دست مامان همام بشم -

 مامان با لبخند کنارم نشست و گفت: خدا نکنه.
اومد، چپ چپ میی من بود ولی آقاجون که خوشش نهاعاشق این خودشیرینی

 نگاهم کرد. پرسیدم: هنوز واسه آب لیمو زود نیست؟!
 نه دیگه... شهریوره. -

ده ش خیالبیبعد از آموزشگاه بهم زنگ زده بود که بیام خونه کمکش. مسافرکشی رو 
دونستم خانوم اقبالی حرفی از دیدن من و میودم و یه راست اومده بودم خونه. بعید ب

داد. زیر چشمی به آقاجون میچیزی بروز ن هرحالبهرکسان با هم، بهش نزده باشه... 
خوند نگاه کردم. دل تو دلم نبود که از مامان درباره رکسان میروزنامه  هاهکه روی کاناپ

شد. مخصوصًا که آقاجون هم از وقتی وارد خونه شده بودم، مین چیزی بپرسم اما روم
اونجا نشسته بود و حواسش به ما بود. اصالً میخ شده بود رو من و اگر 

کردم دلش برام تنگ شده! حتی پیاده روی عصرش رو هم میشناختمش فکر مین
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د که دو روز خورمیفاطمه به درد  هاجور وقتپایید. اینمیکنسل کرده بود و من رو 
 تونستم پیداش کنم. مامان گفت: دیروز رفته بودم دکتر.میبود ن

 لیمو رو ول کردم و گفتم: چرا؟ دکتر ِ چی؟!
 دکتر گوارش... معده دردم دوباره شروع شده. -
 چرا به من نگفتی ببرمت؟ -
 نخواستم مزاحمت بشم. -

 ؟آقاجون از اون طرف جواب داد: جناب عالی رو میشه پیدا کرد
 اومدم.میگفتی، من با سر میبعد دوباره مثالً مشغول خوندن شد. گفتم: تو 

 مامان دوباره خندید و گفت: چیزی نبود که بخوام اسیرت کنم!
دوباره یه لیمو برداشتم و فکرم سمت رکسان رفت. سه روز بود که هر دو سرسنگین 

استم به هر دومون یه خومیی آخرش خیلی برام گرون تموم شده بود و هابودیم. حرف
کشه و خبری ازش نمیشه. میدونستم انقدر طول میچه  ؛ امافرصت فکر کردن بدم

که بتونم حداقل از پگاه  دنهم نیومده بو هاهامروز حتی آموزشگاه هم نیومده بود. بچ
داد. دوباره نگاهی به آقاجون انداختم و فاطمه میحرفی بکشم. فاطمه هم که جواب ن

 زنم جواب نمیده؟!میچرا زنگ  !ردم: از فاطمه خبری نیسترو بهونه ک
 من همین ظهر باهاش حرف زدم! !مامان با تعجب گفت: جواب نمیده؟

 بعد نفسش رو فوت کرد و ادامه داد: حتمًا سرش شلوغه.
 چطور مگه؟ -
 آخه امشب قراره واسه خواهرشوهرش خواستگار بیاد. -

 !رو از لیموها بلند کردم و گفتم: خواستگارمثل یه پارچ آب یخ بود. سرم  شهجمل
مامان نگاهی به آقاجون انداخت که به ما زل زده بود. دوباره گفتم: پس بگو چرا 

 فاطمه جوابم رو نمیده!
رکسان رو  یهی کثیف شمارهالیموها رو ول کردم و از جام بلند شدم. با همون دست

رفتم. ریجکت کرد. دوباره... دوباره... گرفتم. چند بار بوق زد و بعد قطع شد. دوباره گ
 دوباره... خاموش کرد. با حرص نفس عمیقی کشیدم و عصبانی گفتم: تلفن کو؟

مامان هول کرده بود. با دست آشپزخونه رو نشون داد. نگاه عجیبی بینشون رد و بدل 
. سمت آشپزخونه ننکمیشد. تو اون موقعیت اصالً برام مهم نبود در موردم چی فکر 

خودم رو  یهدونستم فاطمه شمارمیسیم رو روی میز پیدا کردم. بیرفتم و گوشی 
 رو گرفتم. بعد از دو تا بوق جواب داد: سالم مامان. شهخون یهجواب نمیده. شمار
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 علیک سالم! -
 کنی؟میکار یچند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: خونه چ

 !دونممیرو چرا جواب نمیدی؟... نه، صبر کن... خودم دلیلش  -
 دونم چی بگم! از کی شنیدی؟میصدای نازکش ناراحت شد و گفت: خودم هم ن

 مامان. -
 ! اون از هیچی خبر نداره.هابهش چیزی نگی -
- ... 
 تقصیر من بود داداش. موندم چی جوابت رو بدم... شهعادل هم -
 چرا زودتر بهم نگفتی که یه کاری کنم؟ -

 خواستی!میاداش تو رو خدا، تو که اصالً این دختر رو نبا ترس گفت: چیکار کنی؟! د
 صدام رو پایین آوردم و گفتم: اگه نخوام هم کسی حق نداره نزدیکش بشه!

 یه وقت کاری نکنی... آبروی خودت جلوی رامبد میره... آبروی من. داداش تو رو خدا! -
بیشتری پرسیدم: م رو بستم. با آرامش هابا دست چپم گردنم رو ماساژ دادم و پلک

 قضیه جدیه؟
 .دونم... همه موافقنمین -

فشار دادم. فاطمه گفت: ببخشید! حتمًا من اشتباه برداشت کرده  امهگوشی رو بین پنج
دونم حتمًا بد فهمیدم. رکسان هیچوقت واضح نگفته بود که تو رو میبودم. چه 

 خواد، من... من اینطوری حس کردم.می
 اشتباه نکردی... به من واضح گفته بود! عصبی اما آهسته گفتم:

دونست بین ما چی گذشته. با لحن تهدید آمیز گفتم: میهر دو ساکت شدیم. اصالً ن
 فاطمه بهش بگو گوشیش رو روشن کنه.

 عادل! -
 شون، بگو بیاد دم در!ه یه کار بهتر... دارم میرم خونهن -
 نرو عادل، من خودم... -

کرد. حرفی میرو نشنیدم. مامان داشت با دقت نگاهم  شهی جملقطع کردم و بقیه
شم. سگ می هااین موقع دونستنمینزد. آقاجون هم خودش رو دخالت نداد. 

 لباس بیرون پوشیدم. ایهم رو زیر شیر آب گرفتم و پنج دقیقهادست
 جلوی در مامان توی حیاط دوید و گفت: کجا میری به این زودی؟
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کرد. مامان با نگرانی به آقاجون چشم دوخت. گفتم: میگاه آقاجون از پشت پنجره ن
 گیرم.میرو برات آب  هامیرم مغازه. شب برگشتم لیمو

 ش آویزون شد. دوباره گفتم: فرشاد کارم داره... زود میام. برو تو!هالب
 با التماس گفت: آخه...

 برو تو مامان! -
وچه تند کردم. هیچ دختری حق م رو به سمت انتهای کهااز حیاط بیرون زدم و قدم

موند. مینداشت دست من رو تو پوست گردو بذاره. حرف زده بود، باید پای حرفش 
هنوز چند متر به درشون مونده بود که خودش زنگ زد. سریع جواب دادم: جلوی 

 درتونم. بیا بیرون!
 برگرد خونه! -
 !هازنممیبیا بیرون!... داد  -
 ه جونش کردی؟!چی به فاطی گفتی که نصف -
 میگم بیا بیرون! -
 برم آماده شم. حرفت رو همینجوری بگو؛ باید -

 ده شی.ماآ؛ عصبی گفتم: آماده شی؟!... آره یهبا خند
شون نشستم. صدام رو پایین روییی خونه روبههبعد نفس عمیقی کشیدم و لب پل

 ه!کنی برمیآوردم و گفتم: مهدویه درسته؟ هر خری که هست امشب ردش 
 خوام جدی روش فکر کنم.میعصبانی جواب داد: اتفاقًا 

ح: تلفظ )توضی ؟!گفتم: دلت گاراژه المصب ترباز نتونستم صدام رو کنترل کنم و بلند
 المذهب( یهعامیان

 واسه تو چه فرقی داره؟ -
 ؟!فرقی نداره -
 شی...دو روز دیگه میری با یکی دیگه دوست می -
 ست به نقدتره!آها... پس این یارو د -

خوای، نه؟ باشه خوشبخت میجواب نداد. با حرص بیشتر سکوت رو شکستم: من رو ن
 !قول نمیدم امشب مشکلی پیش نیاد بشی؛ فقط

لگدی نثار درشون کردم که لق لق خورد و  هاایهخودم قطع کردم و مثل بچه مدرس
م که مامان و آقاجون الی صدا داد. با نگاهی به دور و بر به طرف مغازه راه افتادم. دید

شنید. وقتی وارد مغازه میولی به روی خودم نیاوردم. صدام رو که ن دندر ایستاده بو
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تونستم سر فرشاد خراب بشم. همین میو ن دنکرمیخرید  داشتنشدم سه تا خانوم 
 خواستی بری خونه؟میپرسید: مگه ن رفتنکه بیرون 

 رفتم. -
تکیه دادم. سرم رو که بین  هام رو به زانوهانجروی صندلی نشستم. خم شدم و آر

 م گرفتم و فشار دادم، صدای فرشاد دوباره اومد: چی شده؟هادست
- ... 
 بنال ببینم چته؟ باز چیکار کردی؟ -

 زنی؟!میسرم رو بلند کردم و گفتم: تو چی زر 
 نه!کمیداره شوهر  ی ج...هبا دست بیرون رو نشون دادم و عصبانی گفتم: دختر

 بلند گفت: خفه!
خواستی بگیریش، میسمت در رفت و بستش. طرف من برگشت و گفت: تا دیروز که 

 حاال شد...
ب خواستگاریشه، خانوم رفته حرفش رو ادامه نداد. شونه باال انداختم و گفتم: امش

 بشه. آماده
 خب؟ مگه هر کی اومد دخترشون رو میدن؟ -
- ... 
 واسه همین پریدی به من؟ -

 کردم! کردم و گفتم: من که هر کاری گفت یمون نگاهشپش
خود نگرانی. دختری نیست که ندونه داره بیم، شناسمیمن این دختر رو از بچگی  -
 کنه.میکار یچ

دونست داره چکار میترسیدم. رکسان میپوزخند زدم و چیزی نگفتم. من هم از همین 
 کنه.می

. چند بار فاطمه رو ریجکت کردم و آخر چند ساعت بعدی توی دلشوره و عذاب گذشت
رسیده  هاگوشی خاموش رو ته کشو انداختم. دیگه هوا تاریک شده بود و حتمًا مهمون

کرد و یه کاری بهم میخوردم، فرشاد چپ چپ نگاهم میبار که از جام تکون دن. هربو
همون رو اومد. میداد که حواسم رو پرت کنه. از دور مهدی رو دیدم که این طرف می

 بهانه کردم و از پشت پیشخون بیرون دویدم، فرشاد داد زد: کجا؟
 با مهدی کار دارم. -
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اومد. میما  یهاز مغازه بیرون رفتم و جلوی مهدی در اومدم. داشت از سمت کوچ
 مون شلوغ پلوغ بود؟گفتم: تو کوچه

 سالم از منه داداش. -
 تو روحت. -
 نه، مگه چه خبره؟ -
 هیچی. -

اگر رکسان سر  ،آوردمیخبری داشت بهم فشار بیم سمت مغازه قدم زدیم. دیگه با ه
 شد. این دیگه سمیرامیم همه چیز خراب ذاشتمیافتاد و من دست روی دست میلج 

کردم نه اینکه بدتر میاصالً باید پشت تلفن نرمش  ؛نبود که بذارم از دستم در بره
ز من نشنیده بود. من که فرت و فرت احساس عشقی ا یهقلدری کنم. تا حاال یه جمل
کردم که همچین هم بود و نبودشون برام فرقی نداشت، میخرج دوست دخترهایی 

 هرحالبهترسیدم پررو بشه و حرفم رو نخونه... می... !جلوی این یکی الل شده بودم
ا دمش. بدیگه کار از کار گذشته بود. جلوی در مغازه بازوی مهدی رو گرفتم و کنار کشی

 تعجب گفت: هوم؟
ای رو با هم کرده بودیم. با صدای آهسته دی تعارف نداشتم. هر دیوونه بازیبا مه
 خوام خواستگاری یه نفر رو به هم بزنم.میگفتم: 

اول با گیجی نگاهم کرد و بعد زیر خنده زد. فرشاد توی چارچوب ایستاد و گفت: چی 
 کنید؟میشده باز شما دو تا پچ پچ 

 : هیچی.مهدی
 خوام برم پسره رو پرت کنم بیرون.میمن: 

دهن فرشاد باز موند و مهدی دوباره خندید. آویزون گردنم شد و رو به فرشاد گفت: 
 .امهعاشق شده به جان بچ

 فرشاد: عشق اینجوری نیست که بری خوشبختی طرف رو به هم بزنی!
 من: خب! خب! ادبیات درس نده واسه من!

 همزمان گفتم: بیا مهدی! سمت کوچه دویدم و
 یاهمهدی دنبالم اومد و فرشاد با غرغر کرکره رو پایین داد. جلوی درشون یه پژوی نقر

 خوای زنگ بزنم، بکشمشون دم در؟میپارک بود. مهدی گفت: 
 اساسی. فایده نداره... یه کار -

 سرش؟ به ماشین اشاره کرد و گفت: صدای این رو در بیاریم. طرف که اومد، بریزیم
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 ه.شناسمیمن رو  -
 کنم.میه. ناکارش شناسمیمن رو که ن -

گفت... فرشاد با نفس نفس بهمون رسید و گفت: لعنت به تو عادل! حرف این میبد ن
 رو گوش نکن!

، بره خواممیعصبانی اما با صدای پایین گفتم: پس چی؟ وایسم ببینم هر دختری که 
 !با یکی دیگه؟

 باز بشه جواب مثبت میده؟! اگه پات به کالنتری -
ود ممکن ب ؛نداشتم م رو با کالفگی تو هوا تکون دادم که انقدر گیر نده. اعصابهادست

رکسان لج کنه و همین امشب جواب بده! مهدی دوباره گفت: خب فقط خفتش 
 کنم، تیزی زیر گلوش ببینه، زن گرفتن یادش میره.می

 من: بدفکری نیست!
دیم، برو باالی تیر. برق محل رو قطع کن بعد گفت: کشیک میفرشاد سرم غرغر کرد و 

 که تابلو هم نباشه.
 زنی نکبت؟ شب فوتباله!میمهدی فوری گفت: چی چی زر 

 یکی از دوستات ببین... اگه دوستی برات مونده باشه. یهفرشاد: برو خون
سی از کسی کنم. بذار بفهمن عمدی بوده... من که ترمیمن: نه، برق خودشون رو قطع 

 ندارم.
بعد به دور و بر نگاهی انداختم و سریع خودم رو آویزون دیوار کردم. من از دیوار 

پادگان باال رفته بودم، اینجا که برام عسل بود. خودم رو باال کشیدم و آروم روی دیوار 
کوچه رو  هابود. فرشاد و مهدی پشت ماشین ترهم نرم هاهحرکت کردم. حرکتم از گرب

. خودم رو آروم توی پارکینگشون انداختم. از داخل صدای گفتگو به گوشم دنپاییمی
رسید. کفش کن کوچیک ساختمون جنوبی، خالی بود. سمت کنتور برق رفتم و می

در دیدم که توی نور حرکت کرد، هول  یهرو پشت شیش ایهلهاچاقوم رو در آوردم.
وم رامبد از پشت در گفت: مطمئنی؟ پنهان شدم. صدای آر هاهکردم و سریع توی سای

 من متوجه نشدم!
 قبل از اینکه در رو باز کنه صدای پدرش از دورتر گفت: بیا پسرم... حتما گربه بود.

یه جوری برق رو  ؛ بایداز جلوی در برگشت. نفسم رو بیرون دادم و دوباره حرکت کردم
د، مجلس رو . قحطی که نیومده بوننوصل ک ننکردم که خودشون نتومیقطع 

 کردم.میموقع هم یه کاری دیگه که آبرومندانه باشه. تا اونیه روز  تنمینداخ
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صدا در آوردم. بعد سریع فیوز رو کشیدم که تمام بیکنتور انداختم و  یهچاقو رو گوش
، بعد صدای پچ پچ شروع دنخونه توی تاریکی فرو رفت. یه لحظه همه شوکه شده بو

عت به سمت در دویدم. صداها بیشتر شده بود. خودم رو شد و من با بیشترین سر
ی من، از خنده صداشون در هاکه با دیدن حرکت هاهبیرون انداختم و همراه بچ

اومد، سریع به سمت انتهای کوچه دویدیم. سر کوچه سرعت رو پایین آوردیم و مین
رسید: خیلی عادی توی خیابون پیچیدیم. مهدی از خنده سرخ شده بود. فرشاد پ

 ندیدنت؟
 من: نه.

ی یه صفایی به طرف بدم ذاشتمیولی اگه  ؛مهدی: حال داد بعد این همه وقت
 بود! ترباحال

 ه تپه رو... شرش رو کم کنه بسه.*من: ول کن گ
 فرشاد: مطمئنی ندیدن؟

 من: آره بابا!
تا نفس عمیق کشیدم و سرفه کردم. بعد با خنده ادامه دادم: دیدی ترس نداشت چند

 عمو جون؟!
 فرشاد: بحث ترس نبود!

 مهدی جلو افتاد و گفت: من اومده بودم کشک بگیرم مثالً.
سمت سوپرمارکت رفت. من و فرشاد کرکره رو باال دادیم و  ،اش دست تکون دادمبر

 وارد مغازه شدیم. فرشاد با سرزنش گفت: من رو بگو که دنبال شماها راه افتادم!
ترسی بدویی شکمت آب میکردم گفتم: میو روشن خندیدم و در حالیکه گوشیم ر

 بشه؟
دقیقه  پنج»با تاسف سر تکون داد. منتظر بودم که هر لحظه یه نفر زنگ بزنه و بپرسه 

 ناشناس رو گوشی افتاد. جواب دادم: بله؟ یهاما به جاش یه شمار« پیش کجا بودی؟
 آقای زند؟ -
 شما؟ -
 یه دوست. -

م راحت شد ولی گیج شده بودم. ادامه داد: از کلوپ صدا مال مهدوی نبود و خیال
 ی کمالوند.هابازی
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دونستم مثل قبلی چی میون زنگ زده بود و شهابروهام باال رفت. دوباره یکی دیگ
 شم!متوجه نمی !خواد اما خودم رو به اون راه زدم: کلوپ؟می

 با خنده گفت: اتفاقًا خوب متوجه شدی.
 فرمایش؟! -
 ر واسه هر دور بهت میده؟کمالوند چقد -
- ... 
 من دو برابر میدم. واسه من برو تو پیست. -
 ببینید، ممکنه من رو... -
 توضیح نداره... آره یا نه؟ -

و شد. فعالً تمیولی کمالوند بعدًا برام شر  ؛ونستم دو برابر بگیرم و قبول کنمتمی
 گروهش جا افتاده بودم. جواب دادم: نه.

یب تونی به جمیموقع باید تا : دست باالی دست بسیاره، تا اونتتفاوتی گفبیبا 
 بزنی، پیشنهادهای پر سود همیشگی نیست.

- ... 
 هنوز جوابت همونه؟ -
 همونه. -
 تا بعد. ...میل خودته -

 قطع کرد و فرشاد گفت: کسی چیزی فهمیده؟
 چی گفتی؟ -
 زدی؟میمیگم چرا رمزی حرف  -
 غریبه بود. ؛چیزی نیست -
رام اس ام اس اومد. از طرف رکسان بود. سریع بازش کردم. نوشته بود: کار خودت رو ب

 ه!ترکردی ولی با شمع همه چیز رمانتیک
از این بود که جواب بدم. دوباره خاموشش کردم و فرشاد هم با دیدن  تراعصابم داغون

 صورتم جرات نداشت دیگه چیزی بپرسه.
 

ادم و کاناپه د یهرو به دست امهخودم رو باال کشیدم. تکی بالش رو از زیر سرم برداشتم و
کنارم به  یهبالش رو پشتم گذاشتم. پیشونیم رو به پشتیش چسبوندم. از بس از پنجر

م خسته شده هاشد زل زده بودم، چشممی ترگاراژی که مدام خالی و خالی یهمحوط
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تاق روشن شد. سرم رو بلند رو دراز کنم. المپ ا امهبود. سعی کردم پای ضرب دید
کردم. کمالوند با پیراهن به هم ریخته و بدون کت توی چارچوب ایستاده بود. سرم رو 

اومد بار من و میچی از دهنش در ه به پنجره نگاه کردم. مردیکه هربرگردوندم و دوبار
 خواستم شر بشه و نتونم برگردم تهران وگرنه همون موقعمیکرده بود. ن امهخانواد

 کوبیدم به دیوار!میسرش رو 
ی توی دستش رو به طرفم گرفت. هازد. سمتم اومد و یکی از لیوانمیتوی اتاق قدم 

 کنه.میوقتی نگرفتم گفت: بخور... حالت رو بهتر 
گفت: امشب که میشیدا از تاریکی در پشت پدرش بیرون اومد و با صدای آرو

 تونی رانندگی کنی... بخور!مین
باز سعی کردم که پام رو تکون بدم. درد داشت ولی درست نشستم که  اخم کردم و

کاناپه انداخت و لیوان نشون بدم مشکلی ندارم. کمالوند هیکلش رو کنارم روی 
جا سر کشید. با اخم پایین فرستاد و دستش رو روی گلوش گذاشت.  کخودش رو ی

 رم.الزمش دا !زد و گفت: به پات فشار نیار امهبه شون ایهضرب
پنجه کشید  شهخودم رو عقب کشیدم که دستش رو بندازه. بین موهای به هم ریخت

 کردم!میدادم که سکته میدونی بحث چقدر پول بود؟ اگر فحش نمیو گفت: 
 شیدا: عیبی نداره بابا... تموم شد دیگه.

ی اولیه رو روی پاش گذاشت. بین هاکمک یهکاناپه نشست و جعب یهکنارم روی دست
 کنیم.میمشغول گشتن شد و گفت: االن یه فکری به حال زخمت  هاهسیلو

اومد که تا حاال دست به سیاه و سفید زده باشه. از سردرگمی صورتش موقع میبهش ن
هم کامالً معلوم بود. با صدای مسعود نگاهم رو از کوتاهی دامن و  هاهبررسی وسیل

: ولش کنید... دیرمون شد! من فردا ساق پاهای آویزونش گرفتم و به در دوختم. گفت
 باید برم سمینار! مسئولیت دارم.

 خواستی خودت ماشین بیاری!میشیدا: 
 مسعود: اون جعبه دیگه چیه؟!

 شیدا: زخمش عمیقه.
ی شلوار گذاشت و بررسیش کرد. نگاهم روی هادستش رو باالی زخم پام روی پارگی

و برداره که مسعود سمتش اومد و بود. خواست قیچی و بتادین ر شهصورت جمع شد
 کنه.میجدی گفت: بده به خودش، یه کاریش 

 شیدا به من زل زد و گفت: شاید مجبور شم ببرمش درمونگاه.
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داد، گفت: این وقتی کار رو قبول کرد میمسعود عصبانی از اینکه کسی بهش محل ن
 دونست با چی طرفه!می

کردم و به زحمت جلوی خودم رو گرفتم من بودم. دستم رو مشت « این»و منظورش از 
 که حرفی نزنم. کمالوند با نگاهی به شیدا، رو به مسعود تشر زد: حوصله ندارم!

 خوری؟میلیوان دوم رو سمتم گرفت و گفت: ن
 خوام برم.می -

گذاشت و پایین کشید. دوباره نشستم.  امهسعی کردم بلند بشم. دستش رو روی شون
من بود رو هم سر کشید و بعد از هل دادن لیوان روی میز، گفت:  که ته ِ لیوان ایهجرع

 اصالً از سر شب یه مرگیت بود.
 شیدا: مگه مشکلی داری؟

کمالوند: پول الزمی به خودم بگو!... وقتی میری رو موتور من، باید فکرت از همه چی 
 پای من!ی به سرتا*ن*ی*ر*فهمی؟ نه اینکه اینجوری بمیآزاد باشه، 

ت نگاهش کردم. زیر لب فحشی داد و سرش رو برگردوند. وقتی کنترل موتور از با نفر
دستم در رفت و کاله هم از سرم افتاد، نزدیک بود بمیرم. حاال جلوی من از پول حرف 

زد. به زور بلند شدم و دست شیدا رو از روی ساعدم پس زدم. لنگ لنگون طرف در می
 خوب نیست. رفتم. شیدا بلند گفت: بیا بشین! حالت

 دونه... به تو چه؟میمسعود: خودش 
ی راهروی نیمه تاریک، هاهاهمیتی به هیچ کدوم ندادم. کسی دنبالم اومد و جلوی پل

تراول از جیبش در آورد و توی  ایهبازوم رو گرفت. برگشتم و کمالوند رو دیدم. دست
 الزم نکرده!جیب جلوی پیراهنم چپوند. دیگه نتونستم طاقت بیارم و داد زدم: 

گذاشت که نیفته و  هاهپول رو بیرون آوردم و به طرفش گرفتم. دستش رو دور نرد
نفسش رو فوت کرد. بعد گفت: ببین پسر! ارزش تو برام بیشتر از یه بار باخته... ترسم 

 رو به باد داده باشی. همین! امهاز اینه که شانس این دور
 با پوزخند گفتم: شانس؟!

 ، بخواب تا صبح، فردا میگم ببرنت خونه.پولت رو بگیر -
پول رو توی مشتم مچاله کرد و ادامه داد: لج نکن... اونی که دیروز بهت زنگ زد، آدم 

 برام ارزش داره. حالیمه که با کی طرفم. هاخودم بود... اینجور وفاداری
م روم یه کم نرم شدم ولی اخمم رو باز نکردم. ادامه داد: به من میگن کمالوند! مرد

 ولی ِکی هوات رو نداشتم؟ ؛نن. اخالقم تنده، درستکمیحساب 
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سر تکون دادم و پول رو توی جیبم برگردوندم. قبالً گفته بود تا برنده نشم از پول 
ذهنم تمام مدت  ؛ فقطامشب ربطی به روندن من نداشت یهحادث ؛ البتهخبری نیست

تونم میاز دستم در رفت... گفتم: نخبریم بود. یه آن کنترل سرعت بیدرگیر رکسان و 
 شب بمونم.

 ؛و سالن خالی و نیمه تاریک بود دنرو یکی یکی پایین رفتم. همه رفته بو هاهآروم پل
با  هاهخواستم زودتر از اینجا بیرون برم. نرسیده به در، از همون باالی پلمی فقط

ون رو شهدهن هم هیجان گفت: تا چند هفته سوار نمیشی تا اوضاعت مرتب شه. بعد
 کنیم!میسرویس 

دونستم دارم به میست تا پول! نناراحتیش از کم آوردن جلوی بقیهمعلوم بود که 
ای که شب  smsکنم ولی با سر تایید کردم و بیرون رفتم. با میخاطر کی جون 

روز  گرده. دومینفهمیده بودم که اوضاع به اولش برخواستگاریش فرستاده بود، دیگه 
چرخیده بودم  هاجواب تلفن کسی رو نداده بودم. تمام امروز رو هم تو خیابون کامل

 یه... دختردنکه خونه نباشم. مجبور بودم واسه مسابقه بیام، رو من حساب کرده بو
آشغال این همه مدت من رو سر کار گذاشته بود. چرا بهش اجازه داده بودم؟! چرا حالم 

 تموم شده؟!انقدر داغون بود که انگار دنیا 
بار زانوم رو خم و راست کردم و پشت فرمون نشستم. روشن کردم و با بیشترین چند

تونستم به خرج بدم، از گاراژ بیرون رفتم. درد داشتم اما خودم رو به میاحتیاطی که 
ی زدم و به رانندگی ادامه دادم. یه ساعت استراحت روی اون کاناپه حالم رو خیالبی

شدم. نور باال رو هم میفرعی خارج  یهاز خلوتی این جاد ترسریع اید؛ ببهتر کرده بود
تونستم ماشین رو کنترل میزده بودم که جونوری وسط جاده نیاد. چون به سختی 

 کنم.
جلو حرکتی رو دیدم. بیشتر دقت کردم و  یهزیاد از گاراژ دور نشده بودم که توی آین

ش رو خاموش کرده هاروشن بود که چراغماشین رو تشخیص دادم. یه سمند با رنگ 
کرد. ترس برم داشت و روی پدال گاز میرو با ماشین من کم  شهبود و مدام فاصل

ور که از کنارم عب ایهفشار آوردم که پام تیر کشید. سرعت رو بیشتر کردم. جاده به انداز
 دم وسطکشی گفت که همچین منظوری نداره...میبهم  امهکنه وسیع بود ولی تجرب

جاده که نتونه جلوم در بیاد. باز سرعت رو باال بردم و حواسم رو به آینه دادم. اون هم 
ی قوزکم هاکرد. عاقبت استخونمیاومد و پای من همچنان درد میدنبالم  ترسریع

طاقت نیاورد و پام روی پدال شل شد. سمند از پشت به سپرم کوبید و کمی من رو به 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 6 9 

 

ن خاموش شد. تا دست بردم که سوئیچ رو بپیچونم و راه بندازم، جلو پرت کرد. ماشی
که به سرم خورده بود، نای هیچ عکس العمل سریعی رو  ایهدوباره کوبید. با ضرب

 .دندویمیو  دننداشتم. تا به خودم جنبیدم دو نفر از ماشین پیاده شده بو
کردم و راه افتادم که در ای تا رسیدن به یه آبادی داشتم. ماشین رو روشن راه طوالنی

رو گرفت و از ماشین بیرون کشید. تقال کردم. مرد  امهجلو باز شد. یکی از مردها یق
دوم هم به کمکش اومد و من صورتش رو شناختم. همون موتور سواری بود که کارش 

دوشون لگد و مشت پروندم. هاش رو پس زدم و سمت هر. دستدنرو به من داده بو
 نداشت. ایهکردم که اگر کسی اطراف باشه، به دادم برسه ولی فایدصدام رو بلند 

اومدم. یکیشون زیر پام میجوری هم خراب بود و از پس دو نفر بر نحال و روزم همین
کشید. زانوم خم شد و از پشت وسط جاده افتادم. صدای داد و فریادهامون توی 

دور و بر نیست که این کس این دونستم هیچمیسکوت ارتعاش پیدا کرده بود. 
یی هاهناموسی رو بشنوه! لگدی که سمت صورتم اومد رو گرفتم ولی ضرببیی هافحش

که به شکمم خورد، امونم رو برید و باعث شد نیمه جون بیفتم. دست از تقال کشیدم. 
تونستم جلوشون بایستم ولی حاال... پسر روی میاگر پا و سرم ضرب ندیده بود 

تو صورتم خم شد. با نفس نفس گفت: هی... بهت گفتم گورت رو  نشست و امهسین
 گم کن... گوش ندادی...

 شانس آوردید زخمی بودم... -
ش چنگ انداختم. فکرم سمت رکسان رفت که ثابت هارو باال کشید. به دست امهیق

کرده بود، مرگ و زندگیم براش مهم نیست. بعد سمت مامان و فاطمه... با حرص 
 !بیرون ننکمیپدر. مثل آشغال پرتت بیتت همین غلت زدن امشب بود گفت: لیاق

 م رو بیشتر کردم و با سرفه گفتم: مردی یه روز دیگه بیا سراغم!هافشار دست
نور توی صورتش افتاد و نگاهش به همون طرف چرخید. یه ماشین داشت نزدیک 

به این طرف دوید. شد. جلوی ماشینم نگه داشت. کسی با سرعت ازش پیاده شد و می
 صدای فرشاد توی گوشم زنگ زد: عادل!

بلند شد.  امهرو محکم به عقب هل داد و از روی سین امهپسر زیر لبی فحشی داد. یق
کردم. پسر سریع سمت ماشین  ایهی کف جاده خورد و نالهاپشت سرم به شن

ل ماشین خودش دوید و فرشاد هم با بد و بیراه دنبالش رفت. پسر خودش رو داخ
انداخت و دوستش که زودتر از اون پشت فرمون نشسته بود، دنده عقب گرفت. 
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فرشاد ولشون کرد و به طرف من دوید. باالی سرم نشست و گفت: این کی بود؟ پول 
 خواست؟می
 نه... تسویه حساب بود. -
 تونی بلند شی؟میسر چی؟...  -
 آره. -
 بذار زنگ بزنم اورژانس. -
 نکن!خوبم. بزرگش  -

خواستم کسی رو وارد این جریان کنم. میالبته هنوز توی شکم و پاهام درد داشتم ولی ن
م. کمکم کرد هااز این حرف تردونستم سگ جونمیدعواهای بدتر از این کرده بودم و 

که بشینم. چند تا سرفه کردم و درد سینه هم اضافه شد. زیر بغلم رو گرفت و آروم آروم 
رد. در عقب رو باز کرد و من نشستم. چند تا دستمال کاغذی از جعبه به طرف ماشین ب

. به رو نگه داشتم هاگذاشت. دستمال امهلب و گون یهتوپی شکل بیرون کشید و گوش
 زحمت دراز کشیدم و گفتم: ماشین کی رو آوردی؟

 پسر عموم. -
 شینم پشت فرمون.شم، مینیم ساعت دراز بکشم رو به راه می -
 ز پشتتون میام.من ا -
 پشتمون؟! -

در رو بست و سوالم رو نشنید. چند ثانیه بعد در جلو باز شد و فرشاد پشت فرمون 
 نشست. گفتم: ماشین خودت چی؟

 ولی صدا زنونه بود. صدای نازک رکسان جواب داد: من که ماشین نیاوردم!
ا م یا عصبانی یی باهاش رفتار کنم. دلخور باشجور چهدونستم باید میاز تعجب زیاد ن

داد، حاال میخوشحال! همین دو ساعت پیش بود که فکرش داشت من رو به کشتن 
راه افتاد.  ؛!... حرفی نزدمپشت فرمون ماشینم نشسته بود و من هم انگار از خدام بود

 بعد از پنج دقیقه خودش به حرف اومد: قصدت چیه؟
- ... 
 خوای من رو اذیت کنی. نه؟میفقط  -

شد. چه دست پیش رو میداشت و مثل سوهان روی اعصابم کشیده  صداش بغض
 هم گرفته بود. گفتم: من یا تو؟

 گفتی این بود؟میکنی؟ کاری که میکار یتو این بیابون چ -
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جواب ندادم. بغضش شکست و با گریه گفت: من باید با این وضع وسط جاده پیدات 
 !کنم؟
 مهدوی عزیزت چه خبر؟! م رو روی هم فشار دادم و گفتم: ازهاپلک
 کنی!میهم دیوونه  وبه خدا. داری من ایهبیشتر شد و گفت: دیوون شهگری
- ... 
 گفتم؟میرامبد رو واسطه گرفته بود. به داداشم چی  -
- ... 
 خواستم بجنبی به خودت.می -
- ... 
 رو رد کردم. هامن بهتر از مهدوی -

 : به خاطر تُوی ِ...نگاه کوتاهی به عقب انداخت و اضافه کرد
 صفت مناسبی پیدا نکرد. خودم گفتم: من ِ خر!

ای در من رو ناراحت کنی؟ مگه من چه بدیخوای میحرفش رو ادامه داد: چرا فقط 
 کنی؟میکی که دوستت داره اینجوری حقت کردم؟ با هر 

- ... 
 شی؟من بمیرم راحت می -

کرد. گفتم: بس کن! میرو داغون اعصابم  شهدادم چی میگه فقط صدای نالمیگوش ن
 ، تو دیگه بیشترش نکن!امهکافی ل یهمن به انداز

ش هاتمام صدای فین فین کردن و پاک کردن اشک یهساکت شدیم. ده دقیق
 ؛اطر توئه... به خدا به خاطر توئهکرد. به سختی نیم خیز شدم و گفتم: به خ امهدیوون
 ت نگفتی با پول برگردم؟دونی واسه چی اومده بودم؟ مگه خودمی

 با صدای گرفته گفت: من غلط کردم.
 کنی منظور من ازمیکنار کشید و نگه داشت. کامل به عقب چرخید و گفت: واقعًا فکر 

 این بود؟ هااون حرف
 گریه نکن! -
 یی کنی؟هاخودت رو درگیر همچین آدم -

 !ها هکوبم به این شیشمیعصبانی داد زدم: گریه نکن! سرم رو 
ش هاکنارم کوبیدم. نفس عمیقی کشید و با دست چشم یهدستم رو محکم به شیش

 رو پاک کرد. صدای ضعیفش رو شنیدم: دراز بکش! ببینم چه خاکی تو سرم شده...
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دوباره سر جام برگشتم و به سقف ماشین خیره شدم. ماشین رو راه انداخت. دو دقیقه 
 مون رو شنیدی؟هابعد سکوت رو شکستم: فحش

 ی پیداتون کردیم؟جور چهپس فکر کردی  -
 !هادرد گرفت. گفتم: من همیشه بددهن نیستم امهآروم خندیدم که باز سین

 کنی.میفقط وقتی کتک کاری  -
 پس مراقب باش کتک نخوری!... ضعیفه! -

آروم خندید اما حرفی نزد. دوباره فین فین کرد. گفتم: من خوبم... اینجا جا نیست، تو 
 شم.راز بکشم خوب میخونه د

 ؟دنکی بو هااین -
 قبل من... -
رو قطع کردم. خودش گفت:  امهدونستم فرشاد چقدر ممکنه بهش گفته باشه، جملمین

 دونم. تو جاشون رو گرفته بودی؟میمن جریان رو 
 آره. -

دم. ماشین رو پارک راه تا خونه هر دو سکوت کردیم و من خودم رو به خواب ز یهبقی
 کرد کهمیصدا پیاده شد. سر جام نشستم. داشت با فرشاد صحبت سروو بیکرد 

ماشینش پشت مال من پارک بود. فرشاد سر تکون داد و به این طرف اومد. در سمت 
 من رو باز کرد و گفت: رو به راهی؟

 آره بابا. -
 بذار ببرمت بیمارستان. -
 خوبم. الزم نی. -
 کنی!میکار خودت رو  دونم... خودم رو پاره هم کنم،می -

 ..با لبخند سر تکون دادم. دست داد و سمت ماشینش برگشت. سوار شد و رفت.
 رکسان در رو برام باز کرد و با صدایی که در حد پچ پچ بود گفت: کلیدت کجاست؟

ثل خواستم ممیصدا در خونه رو باز کرد. نبیکلید رو از جیبم بیرون آوردم. با احتیاط و 
ی بدبخت بهش تکیه کنم. نذاشتم کمکم کنه و خودم تا دم در رفتم. اههکتک خورد

ای هماشین رو قفل کرد و دنبالم اومد. با نگرانی نگاهی به انتهای کوچه انداخت، برق
بازوم رو نگه داشت و  در رو آروم بست. نزدیک بود بیفتم،؛ شون خاموش بودخونه

ک ی تاریهاهتیم ایجاد کنیم، از پلتونسمیل داد. با کمترین صدایی که سمت خونه ه
. با دنخوابیمیو زود  داشتنی من عادت هاباال رفتیم. مامان و آقاجون به دیر اومدن
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دوم رسوندم و روی تخت دراز کشیدم. کنارم نشست و با  یهبدبختی خودم رو به طبق
م خیره شد. کاش المپ رو روشن نکرده بود و با این قیافه هادلخوری به چشم

م رو باز کردم که حرفی بزنم، آهسته گفت: هادیدمش. از حال من بدتر بود. لبمین
 !الزم نکرده

 رکسانا! -
 !هیس! هیچی نگو -

 کوتاه خندیدم و سر جام نشستم. گفت: کجا؟ بخواب ببینم!
 کمک کن برم حموم. -

م لباس خوامیگرفت و گفتم: تا در حموم منظورمه!...  مخندهبا تعجب بهم زل زد. باز 
 عوض کنم، شلوارم درد میاره.

ورد. از جاش بلند آمیفشار  امهکتون تنگ مشکی پوشیده بودم و به پای ضرب دید
 جا عوض کن، من میرم بیرون.شد و گفت: همین

 یه چیزی از تو کشو بنداز بعد برو. -
 در کشوی اول رو باز کرد، سریع بست و گفت: خودت بردار!

به  ؛ت. کشوی اشتباهی رو باز کرده بوداهم کرد و بیرون رفنیشم باز شد. چپ چپ نگ
زور سمت سرویس رفتم به صورتم آب پاشیدم. رد خون توی سینک راه باز کرد. جای 

جوری نصفه شب خونه اومده بودم چند تا زخم تو صورتم افتاده بود. یکی دو بار همین
رون ل کشیدم و بیودستمال از رو علی رو سکته داده بودم. امروز نبود که ببینه. چند تا 
شکم شیش تیکه هم  ؛ حتیرفتم. کنار کشوهای کمدم از درد شکم پخش زمین شدم

د وا میده. شانس آوردم که فرشاد زود رسیده بود وگرنه این تازه دست گتا لبعد از ده 
انداختم. شلوارکم راحت تنم  ایهشون بود. شلوار رو به زحمت در آوردم و گوشگرمی
یه گشادتر عوض کردم. رکسان به داخل سرک کشید و آروم با تیشرت رو هم رفت. 

 پرسید: بیام؟
 بیا! -

نگاه کرد که فقط واسه خوابم بود. با خنده  امهارخونهوارد اتاق شد و به شلوارک چ
 گفتم: نمایش رو از دست دادی.

 ؟ریزی داخلی کرده باشی چینشست و با ناراحتی گفت: اگه خون نخندید. جلوم
 شد.میچیزی نیست... تا حاال معلوم  -
 دلم نمیاد برم. -
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 با نیشخند گفتم: کی گفت بری؟
خواستم روی تخت می ؛ فقطش رو درشت کرد و زیر بازوم رو گرفت. بلند شدمهاچشم

نشستم و به تاج تخت تکیه دادم. از  هاهبره. روی مالفمیولو بشم و نفهمم کی خوابم 
 گفت: بیرون یه پارچ و لیوان بود. کیفش قرص بیرون آورد و

 ه.ذارمیسمت در اتاق رفت و من گفتم: مادرم هر شب 
با پارچ یخ برگشت. یه قرص باال انداختم و لیوان رو سر کشیدم ولی این قرص چیزی 

خواستم جلوی مین ؛ اماکرد. حالم داغون بود و بدنم مچالهمیاز دردهای من کم ن
 ه دری اشاره کرد و گفت: دستشویی اینه؟رکسان به روی خودم بیارم. ب

خیسم برگشت. نزدیکم نشست و گفت: تو دراز  یهسر تکون دادم. داخل رفت و با حول
 بکش!

 لبم یهخودم رو لیز دادم. بالش زیر سرم رو برام مرتب کرد و حوله رو روی گونه و گوش
و نگه داشت و ر امهکشید. با اخمی که از سوزش بود کمی سرم رو عقب کشیدم، چون

 گفت: وول نخور!
 االن شستم! دوباره خون میاد؟ -
 مونه...میآره... کمه ولی فردا جاشون  -

 .کار کردیهصورتش خیلی پکر بود. به کارش ادامه داد و زمزمه کرد: ببین با خودت چ
 من یا اون پفـ... -

نستم دومیم خیره شده بود. هابه چشم ؛ام رو خوردم. دستش متوقف شدهجمل
ادم دمیشوخی کردن نداره. نصفه شب، توی اتاقم، با شلوارک... نباید اجازه  یهحوصل

ی با فرشاد هماهنگ جور چههمراهم بیاد باال. حرف پیش کشیدم که از فکرم بپره: 
 کردی؟

ی... قسمش ذار میروز که گفتی از جون مایه به کارهات مشکوک شده بودم، اون -
 دی، خبرم کنه.دادم اگه تو دردسر افتا

 چطوری خبر کرد؟ شماره داده بودی؟! -
تونم میکرد من میواسه اخمم ابرو باال انداخت و گفت: زنگ زد گفت دیر کردی. فکر 

کارگاه  یهکنم... من هم دیدم بابا حواسش نیست، به بهان اتهاز خر شیطون پیاد
 پشت بوم جیم شدم.

 نن!کمیکارها اوه اوه... دخترهای این دوره زمونه چه  -
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خندید. سرش رو  امهخندیدم و دستش رو توی دستم نگه داشتم. از لحن پیرزنون
ی ساق و زانوی پام افتاد که از تصادف موتور هابرگردوند و چشمش به زخم و کبودی

ش خشکید و با هاایجاد شده بود. حال تمیز کردنش رو هم نداشتم. خنده روی لب
 !دنشمیرو موتور افتادم وگرنه دو نفر که حریف من ن نگرانی نگاهم کرد. گفتم: از

 تقصیر منه. هااین یههم -
 !هاچیزی نیست... گریه نکنی -

ش جمع شد. با التماس گفت: تو رو خدا هاش لرزید و اشک توی چشمهاولی بدتر لب
 دیگه نرو!

- ... 
 خب؟ -

 بالیی سرت بیاد. خواممینیم خیز شدم و به دستم تکیه دادم. دوباره گفت: من ن
جلوم رو نگرفت. .. خواستم اما نتونستم طاقت بیارم. نشستم و بغلش کردم.مین

چسبوندم. نگاهش هنوز روی زخم  امهسرش رو به سین ،غلم جمع کردخودش رو تو ب
 پام زوم کرده بود. گفت: دیگه نمیری؟

 نه، نمیرم. -
 قول بده! -
 قول میدم. -

 میای خواستگاریم؟سرش رو بلند کرد و گفت: کی 
ش واقعًا جدی بود. با لبخند هاکنه اما چشممیگرفت. اول فکر کردم شوخی  مخنده

 خوام بیام خواستگاری؟!میگفتم: حاال کی گفته 
 چند لحظه ساکت نگاهم کرد و انقدر بهت زده بود که سریع گفتم: غلط کردم بابا!

ش هانگاهم بدجوری روی لبابرو باال انداخت و خودش رو عقب کشید که نذاشتم. 
م یادم رفت و وقتی اولین بوسه رو گرفتم حواسم از همه هامیخکوب شد. انقدر که درد

مون، پرت شده بود. شال صورتیش رو از هاهچیز، حتی موقعیت خودمون و خانواد
ش بین موهام فرو رفت و به کمرم چسبید. تمام هاعقب پایین کشیدم. انگشت

مچین حسی طرفم نیومده اور کردم. تا به حال هیچ دختری با هی فاطمه رو بهاحرف
 بگم. «نه»تونستم بهش میحال انقدر راحت به کسی قول نداده بودم. اصالً نبود. تابه

اراده دراز کشیدم و با خودم پایین آوردمش ولی سریع ازم جدا شد و نشست. بی
ش توی هاکرد. چشممینگاه دونستم االن کار بدی کردم یا نه! اما خیلی ناجور مین
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ش خیره شد، دست آخر دوباره به من نگاه کرد. گفتم: ما هااتاق چرخید، بعد به ناخن
 که تصمیممون رو گرفتیم!
 ش گرفت و بعد گفت: من باید برم خونه...هالب پایینش رو بین دندون

 دونم.می -
سمت در رفت. بلند شد و شالش رو مرتب کرد. کیفش رو از روی زمین برداشت و 

 برگشت و گفت: مطمئنی خوبی؟
 آره. -
 برم؟ -
 نه! -
- ... 
 خودت پرسیدی، اگه به منه که نه! -
- ... 
 خیله خب برو... من مشکلی ندارم. -
 ت رو کنسل کنه.هاصبح نیا آموزشگاه. زنگ بزن تارا کالس -
 تا صبح بهتر میشم. -

ند. گفتم: ببین... من شالش رو توی دستش پیچو یهصورتش گرفته شد و گوش
 خواستم کار خاصی کنم.مین

گرفت. با لبخند کوچیکی، سر تکون داد و بیرون رفت. کلید برق  مخندهاز حرف خودم 
میلی روی تخت ولو کردم. چه انتظاری داشتم؟ بیباالی تخت رو زدم و خودم رو با 
چند دقیقه  یهاهم رو بستم و سعی کردم به صحنهاامشب کنار من بخوابه؟! پلک
 شد، اهمیتی ندم.میپیش که توی فکرم مدام مرور 

 
**** 

زد، دوباره به من نگاه میآقاجون یه قند دیگه توی چایش انداخت و در حالیکه هم 
خواستم چیزی غیر طبیعی به نظر برسه اما ساق پا و کمرم هنوز مشکل داشت میکرد. ن
یم رو برداشته بودم و با یه سری روز، چاتونستم سر سفره بشینم. برعکس هرمیو ن

خوراکی دیگه پشت میز کنار سفره نشسته بودم. آقاجون باالخره با صورت مشکوک 
 شینی؟پرسید: چرا زمین نمی

 خوام زود برم.میوقتم کمه،  -
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 زیر چشمت چی شده؟ -
 هیچی. -
 باز شاخ و شونه کشیدنت به دعوا رسید؟ -
- ... 
 درمونگاه کردی؟ یهنوایی رو روونبیباز کدوم  -

تونستم با کسی دهن به دهن میلبم کمی جر خورده بود و ن یهحرفی نزدم. گوش
بذارم. هنوز هم بدنم کوفته بود و درد داشت. دیشب زود خوابم برده بود و صبح به زور 

صدا ه دماغی همیشه، استکانش رو پر سرودوش گرفته بودم. آقاجون به عادت گند
با نگاه کوتاهی به در آشپزخونه که چند لحظه پیش مامان ازش روی نعلبکی گذاشت و 

 بیرون رفته بود، گفت: سر دختر مردم دعوا راه انداختی؟
 نه! -
 دختر خسروی؟ -

م سمتش چرخید. خیلی جدی هاکه درست کرده بودم رو هوا موند و چشم ایهلقم
 گفت: دیشب دیدمتون!

دم. با تأسف سر تکون داد و گفت: فکر آب دهنم رو قورت دا ...لقمه از دستم افتاد
 !کنهمیخوره... جمعت میکردم این دختره به دردت می
- ... 
کردم... خسروی کالهش رو بندازه باالتر که دخترش نصف شب میره میاشتباه  -

 !الت محل یهخون
 دونستم چی باید بگم.میازش بیرون نیومد. اصالً ن ایهدهنم رو باز کردم اما هیچ کلم

رسید، همه چیز به هم مییه گند دیگه باال آورده بودم و اگر به گوش پدر و برادر رکسان 
 !ریخت. پوزخندی زد و گفت: عجله داشتی، دیرت نشهمی
فشار دادم، بعد به این نتیجه رسیدم که اگر قیل و قال راه  ایهم رو بستم و لحظهاپلک

دم و لقمه رو تو دهنم چپوندم. لعنتی از میشه. به روی خودم نیاور تربندازم قضیه جدی
 ی سر سفره وهاداشتم با میل شدیدم به شکستن تموم ظرف! رفتمیگلوم پایین ن

کردم. باز دستش گزک داده میپرت کردن استکان توی دستم سمت آقاجون، مبارزه 
خواد پدرم رو در بیاره! نصف شب خواب و میدونستم که میبودم و از همین حاال 

از چای خوردم و لقمه  ایهپایید؟! به زور جرعمیگی نداشت که رفت و آمد من رو زند 
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خواستم به صورت آقاجون نگاه کنم و حس پیروزی رو تو میرو با اخم پایین دادم. ن
 م متوجه دردم بشه.هادادم که از چشممیببینم. نه... این شانس رو بهش ن شهچهر

آرنجم رو به میز تکیه دادم تا تمام حواسم به کف دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و 
باشه. مامان وارد آشپزخونه شد و سر جاش کنار آقاجون نشست. به اون  امهصبحون

کشیدم. صدای میهم نگاه نکردم. حتمًا آقاجون تا حاال بهش گفته بود. ازش خجالت 
 مامان به گوشم خورد: چی شده؟ چرا ساکتید؟

 خواد!میآقاجون جواب داد: پسرت زن 
 سریع نگاهش کردم. بدون توجه به من ادامه داد: دیگه وقتشه.

صورت مامان غرق خوشحالی شد و گفت: معلومه که وقتشه. خودم از همین امروز 
 زنم.میآستین باال 
 کردم و گفتم: مامان... ایهتک سرف

 !هاباز بهونه نیاری -
 من... -
 .ترومهزار تا دختر دیدم برات، یکی از یکی خان -

 با بالتکلیفی و خواهش نگاهش کردم. گفت: نکنه خودت کسی رو زیر سر داری؟!
د رنآقاجون وسط حرفمون پرید: دخترهای دور امیرعادل که تکلیفشون روشنه! حق ندا

 گفته باشم! پاشون رو از این در تو بذارن!
ی مامان ناراحت شد اما چیزی نگفت. دیگه مطمئن شدم که قصد آقاجون چوب ال

کنم مخالفت کنه، حاال میخواست با دختری که من معرفی میچرخ انداختنه. همیشه 
کافی داشت. صبحونه رو ول کردم و با احتیاط از جام بلند شدم که  یههم بهان

 مامان. خداحافظجلوشون لنگ نزنم. سمت در رفتم و گفتم: 
 مراقب باش! انقدر خودت رو صدمه نزن! -

خواد دخترش رو شوهر میون به مامان گفت: ببین خسروی نسر تکون دادم و آقاج
 بده؟

م که این رو بگه؟! مامان *ت*ر*با گیجی بهش خیره شدم. دلم رو کشیده بود کف ش
به من نگاه کرد که عکس العملم رو ببینه. بعد به آقاجون گفت: اتفاقًا خیلی پرس و 

 جوش رو کردم.
 م زیاده!چرخه ولی از سر این همیاسمش تو دهن ن -
 علف باید به دهن بزی شیرین بیاد. -
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و آقاجون با پوزخند سر تکون داد. با اون  دنبعد هر دو به بزی بدبخت نگاه کر
نمایشی که من سر خواستگاریش راه انداخته بودم، دیگه پرسیدن داشت؟! شونه باال 

له یم، عجزنمیتفاوت باشه. گفتم: بعدًا حرف بیانداختم و سعی کردم که لحن صدام 
 دارم.

هنوز از در بیرون نرفته بودم که صدای طعنه آمیز آقاجون رو شنیدم: پنج دقیقه پیش 
 !شدی! حاال وقت نداری؟میکه داشتی کبود 

مستقیم سمت در رفتم. بعد از دیشب دیگه  ؛ فقطگرفت و نتونستم جواب بدم مخنده
داشت ولی با تاکسی م جون رانندگی نهانوطاقت تو خونه موندن نداشتم. استخو

  خودم رو به آموزشگاه رسوندم.
ه حوصلبیوقتی سوار آسانسور شدم، مهدوی تازه از در وارد سالن شد. صورتش پکر و 

شکستم. آسانسور رو براش نگه داشتم. وارد شد و سر تکون بود و من با دمم گردو می
ه وسط مجلس مقدمه گفتم: یه چیز ناجوری شنیدم! پریشب... مثل اینکبیداد. 
 ... آره؟هابرق
. نفس عمیقی کشید و دونستنمیدونست که من برادر زن رامبدم. در واقع همه می

 فرقی توی نتیجه نداشت. هرحالبه ؛ستگفت: مهم نی
جلوم نگاه کردم. موقع پیاده  یهخودش رو زد و من به لبخندم توی آین یهطبق یهدکم

 بود! ایهکار خیلی بچگونشدن با اخم عجیبی نگاهم کرد و گفت: 
 با لبخند گفتم: حادثه که دیگه بچه و بزرگ نداره!

 بله! -
 خودمون شدم و یهای که گفت بیشتر شبیه فحش بود. وقتی وارد طبق«بله»رفت و 

و کالس  داشتنخالیه، حسابی توی ذوقم خورد. دوباره نمایش  هاهدیدم کالس بچ
دن کوفته آرامش و سکوت بهترین چیز با این ب ؛ البتهشدمیتوی همکف تشکیل 
ی تدریسم پشت سر هم رد شد و با هر بار عوض شدن هنرجوم هاممکن بود. ساعت
زدم اما جون پایین رفتن نداشتم. باالخره تصمیم گرفتم که اس ام مییه سری به راهرو 

 اس بدم. نوشتم: سالم. کجایی؟
 دیدم. تو کجایی؟ پنج دقیقه طول کشید تا جواب بده. نوشته بود: تازه

 سر کالسم. -
 !زنگ زد و فوری گفت: مگه مرخصی نگرفتی؟

 نه. -
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 کردی، بلند شدی اومدی اینجا؟!میچرا؟ باید استراحت  -
 خواستم ببینمت.می -
- ... 
 کجایی؟ -
 دارم میرم کلید سالن رو تحویل آموزش بدم. -

 سمت آسانسور رفتم و گفتم: دارم میام.
آسانسور رو زدم. خوشبختانه زود باال اومد. کت پوشیدم و وارد  یهقطع کردم و دکم

دوم مثل همیشه خلوت بود. ساعت ناهار همه جا خالی  یهراهروی طبق ..شدم.
باال اومد و با نگرانی سر تا پام رو بررسی  هاهشد. کنار در آموزش منتظر موندم. از پلمی

 کرد. گفتم: چیزیم نیست.
داد حتمًا میادم و لبخند روی صورتم نشست. اگر پا روی تخت افت یهیاد بوس

از قبل شده بود ولی  ترم روی هیکلش چرخید. یه ذره تپلهادادم. چشممی شهادام
هم  تراومد. قدش هم دیگه به چشمم عادی شده بود. اصالً بامزهمیمن خوشم 
اخم و ابروی باال ش خیره شدم که حاال با ایهی قهوهاداد. دوباره به چشممینشونش 
 کرد. گفت: چیه؟!میرفته نگاه 

 ناهار بریم بیرون. -
 !تونی راه بری؟می -
 آره. -
 پس صبر کن هماهنگ کنم. -

به سمت در اومد و همین که نزدیک شد، زنجیر آویزون به کلید سالن رو از دستش 
 ه.حرف بزن اتهکشیدم. با گیجی بهم زل زد. نیشخند زدم و گفتم: مادرم قراره با خانواد

ادامه دادم: من که هنوز  ترخواست کلید رو بگیره. دستم رو عقب کشیدم و آروم
 مطمئن نیستم.

 توی راهرو چشم چرخوند و عصبانی گفت: بده!... االن یکی میاد.
 دستم رو باال نگه داشتم و گفتم: اصالً یه بار هم گفتی من رو دوست داری؟

 تو چند بار گفتی؟! -
 کاری مونده که نکرده باشم؟ من دیگه -

 ش رو درشت کرد و گفت: بده اون رو... مگه همه چیز رو باید جار زد؟هاچشم
 من این چیزها حالیم نیست... تا نگی دوستم داری، نمیدم. -
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 !ساله نیستم 10من که دختر  -
 بگو؟ -
 خودت باید تا حاال فهمیده باشی. -

نده افتادم و محکم گرفتمش. گفت: دست انداخت و زنجیر کلید رو کشید. به خ
 بهشون خبر دادی دیگه کاری باهاشون نداری؟

 به دوست دخترهام؟! -
 !دنیی که استخدامت کرده بوهابه همون -
 زنم... بگو دیگه؟مینترس! عصر زنگ  -

در دقیقًا کنار گوشمون باز شد و هر دو از هولمون کلید رو ول کردیم. صدای کلید روی 
 !چید و بعد رکسان گفت: تاراپی هاسرامیک

کردم و فاصله گرفتم. تارا با خنده به رکسان گفت: بهش بگو دیگه!...  ایهمن تک سرف
 خوام برم!میوقت ناهار داره تموم میشه، 

 رکسان براش چشم غره رفت و من با خنده گفتم: پایین منتظرم!
ی راهروی هاصندلیبه سمت آسانسور رفتم. هنوز هیچی نشده، سه کرده بودیم. روی 

فرشاد رو گرفتم. صداش توی گوشم پیچید که با خنده  یههمکف نشستم و شمار
 ؟ایهگفت: زند

 شما. یهبا اجاز -
 گفتم حتمًا خوابی، زنگ نزدم. -
 بیرونم. -
 ؟دنهنوز نفهمیدی کی بو -
 دونم.می -

ر ه مسافگفتی رفتم اون جادمیبا تعجب پرسید: چرا به پلیس ملیس خبر ندادی؟! 
 ببرم.

 کنم.میدیگه که ببینمشون، ننه باباشون رو یکی  یهول کن، شر میشه... خودم دفع -
 شو بره. خیالبیاونطوری که بدتره... اصالً  -
 چرا زنگ زده بودی به نامزد من؟ -
 !کی؟ -
 دونی کی.می -
 !اون... نامزد -
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 شماره گرفتی؟ آره. چرا ازش -
چیزی شد بهش بگم. من هم دیدم داری کار دست  به علی خودش داد... گفت -

 خودت میدی... حرف من رو گوش نمیدی، گفتم شاید خودش رو ببینی سر عقل بیای!
 از گوشیت پاکش کن! -
 خب حاال. -
 دیگه هم خبرچینی من رو نکن! تو دهنت... من رفیقتم مثالً! -
 کنی؟میچرا پچ پچ  -
 تو آموزشگاهم. -
م ننداخت وگذاشتم با خانومت تنها باشی؟ بدکاری کردم خودم بد کاری کردم دیشب -

 وسط؟!
هر دو خندیدیم و بحث رو ادامه ندادم. مشتری اومد و زود قطع کرد. خواستم تا یادم 

نرفته به کمالوند زنگ بزنم، بگم دیگه منتظرم نباشند و دنبال یه موتور سوار دیگه 
خواستم همین میتم واسه بعد. نرکسان پیدا شد و گذاش یهاما سر و کل دنبگر

ی کوتاهی که با هم بودیم رو هم با گوشی حرف بزنم. همه چیز خیلی سریع هافرصت
ترسیدم که تصمیمم عاقالنه نباشه. تصمیمی که نصفش رو با دلم میپیش رفته بود و 

 !با زیر کمرمش رو هگرفته بودم و نصف دیگ
 

**** 
کرد و من فرقشون رو میختم. فروشنده منتظر نگاه ی اطرافم انداهانگاهی به انواع گل

 زدم: چه گلی بگیرم؟ smsفهمیدم. عاقبت به خود رکسان مین
دادم که جواب رسید: چیزی الزم نیست. میی فروشنده گوش هاداشتم به توضیح

 زحمت نکش.
گفت: چرا از من  شهحاال واسه من نجیب شده بود. زنگ زدم و صدای پر از خند

 ؟پرسیمی
 پس از کی بپرسم؟ رئیس جمهور اوگاندا؟! -

 دوباره خندید و گفت: رز سفید بگیر.
 چند تا؟ -
 تا که پر کنه دیگه.هرچند -
 ی دورش چه رنگی باشه؟هاشغالوآاین آت -
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 !یه کم ذوق داشته باش! مثالً خواستگاریته -
 پرسم؟میبده دارم از عشقم  -
 سبز باشه. -

 یهبردم محضر... حوصلمیگرفتم، میبود که دستت رو  خندیدم و گفتم: اگه به من
 این رسم و رسوم رو ندارم.

 من هم به خدا. -
زد. نیم ساعت بعد همزمان با رامبد تو میوقتی تماس رو قطع کردم، فروشنده لبخند 

. خوشم دنکوچه مون پیچیدم. مامان، آقاجون، علی، سمیرا و فاطمه توی حیاط بو
 هم باشه. با نگاهی به جمع گفتم: چرا لشکرکشی کردید؟اومد که سمیرا مین

سمیرا متوجه منظورم شد و ابروش رو باال انداخت. علی جواب داد: تو که تو هیچ 
 بخار نیستم!بیی من نبودی ولی من مثل تو هاهکدوم از برنام

فاطمه گل و شیرینی رو از دستم گرفت و آروم گفت: این چیه؟ به جای سبد، دسته گل 
 تم گرفتی؟ چار تا شاخه!خ
 !از خودش پرسیدم -

 با شیطنت گفت: به آقاجون بگم بهش زنگ زدی؟
خندیدم. خبر نداشت آقاجون ما رو نصفه شب با هم دیده. مامان بلند گفت: چی پچ 

 کنید؟میپچ 
 فاطمه سمتشون رفت و گفت: هیچی.

 با شما بیام؟ رامبد سرش رو داخل حیاط کرد و گفت: من چیکار کنم؟ برم خونه یا
 علی: تو نخودی هستی.

 فاطمه: ما تعدادمون زیاده، تو برو خونه تون!
 رامبد: مگه قراره جنگ کنیم؟

و من برای اینکه آقاجون باهام نباشه، گفتم: فاطمه و مامان تو ماشین  دنهمه خندی
 .ننمن بشی

 خواد... دو قدم راه!میآقاجون با اخم گفت: ماشین ن
 !هامافتمید و من بلند گفتم: من با کت شلوار و گل تو کوچه راه نفاطمه هم تایید کر

هم  تررامبد زیر خنده زد و گفت: ببین من چی کشیدم! تازه زمان ما که کوچه شلوغ
 بود.

 فاطمه پشت چشم نازک کرد و جواب داد: نکنه پشیمونی؟!
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 کنم.میرامبد: من غلط 
 علی: زن ذلیل!
 سریع گفت: من هم همون که رامبد گفت. کرد و علی ایهسمیرا تک سرف

 من: بیایین بریم ببینم! دیر شد.
 رامبد: صبر کنید من برسم خونه، بعد راه بیفتید.

ی هااز حیاط بیرون رفت. کت مشکیم رو در آوردم و به فاطمه دادم. بقیه هم لباس
. آقاجون حتی عصای سر فلزیش رو برداشته بود و دنرسمی و مجلسی پوشیده بو

داد. گفتم: من میی خاص بود رو توی دستش تکون هاسبیح عقیقی که مال مراسمت
 میرم... دنبال من راه نیفتید! ترجلو

مامان خندید و من بیرون زدم. قبل از اینکه واسه خرید برم به خودم رسیده بودم. 
! رامبد داشت از درشون داخل دندونستم وقتی خونه برسم، بهم مجال نمیمی
گرفت و تمام طول  مخندهدست تکون داد و رفت. « بیا» یهبرام به نشون رفت.می

کوچه رو با خنده دویدم. جلوی درشون منتظر بقیه موندم و خوشبختانه به جز دو سه 
 نفر عابر کسی رو ندیدم.

. کتم رو روی پیراهن طوسی روشنم پوشیدم و کراوات رو مرتب کردم. دنهمه رسی
ستش اشاره کرد و گفت: چرا قرمز نگرفتی؟ واسه خواستگاری سمیرا به دسته گل توی د

 !نگیر میرز قرمز 
 خودش سفید دوست داره. -

ی آشنایی رو هاهپس به خاطر همین جلس ؛ok: کنایه دار گفت سر تکون داد و با لحن
 !فاکتور گرفتید

 شما! مشکلی هست؟ یهگفتم: با اجاز ترعلی زنگ زد و من با صدای آروم
کشید و یه ماچ اساسی کرد. بعد  ترد. موقع وارد شدن مامان من رو پایینحرفی نز

بهش تشر زد: بریم... کنه. آقاجون میچادر رو نزدیک چشمش گرفت که من نبینم گریه 
 .مردم منتظرن

بود. آخر از همه وارد خونه شدم و  شهمن رو هل داد و از مامان دورم کرد. کار همیش
 ؟!اه رو کشیدم و گفتم: پس اینجا بودیاحوالپرسی کردم. لپ پگ

 هوم... من از طرف عروس خانومم.ودست به کمر گفت: ا
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خندیدم و به رکسان نگاهی انداختم که ابروش رو تکون داد. دسته گل رو به دستش 
دادم و سالم کردم. با لبخند سر تکون داد. رامبد من رو کنار آقاجون نشوند و گفت: چه 

 مت!خبر؟ خیلی وقته ندید
 دقیقه پیش! 1به ساعت مچیم نگاه کردم و گفتم: از 

شون روی من زوم کرد های جمع به طور ناگهانی قطع شد. چشمهاهخندیدیم و زمزم
که از نگاه کنجکاو آقا فرامرز شدیدًا معذب شدم. تالش کردم که شبیه دامادها خجالتی 

صحبت رو باز کرد و توجه دونستم چقدر موفق شدم. آقا فرامرز سر میبه نظر برسم و ن
جمع از من برداشته شد. با خنده گفت: تو این هفته دو بار برای رکسانا خواستگار 

 اومده...
 مامان به حرف اومد: دختر دم بخت که تو خونه باشه، همینه.

دوباره صورتش توی لک رفت و به من خیره شد. انگار قرار بود بعد  ؛ امابعد لبخندی زد
شون ادامه پیدا کرد و کسی من رو آدم ه دقیقه هم گفتگوی معمولیمیرم! داز عقد ب
کرد که چیزی ازم بپرسه. من هم همچنان تریپ مظلومیت برداشته بودم. میحساب ن

 کرد و گفت: اجازه بدید بریم سر اصل مطلب. ایهباالخره آقاجون تک سرف
ی رسوندن این دو تا دونید برامیکه  طورهمینجمع تایید کرد و آقاجون ادامه داد: 

 جوون خدمت رسیدیم... اگر امیرعادل ما رو به غالمی قبول کنید.
محسنات  یهطوالنی دربار یهی گفت و مامان یه خطب«اختیار دارید»آقا فرامرز 

دوم خونه که یه دستگاه  یهمن خوند. از کار و شغل من گرفته تا طبق یهنداشت
امرز سر تکون داد و با لحنی که تا حدی کنایه آقا فر هااین حرف یهجداست. آخر هم

 .انبله... ایشون تو محل شناخته شده داشت گفت:
ی آقا هاترسیدم این حرفمیرو گرفت.  شهش رو فشار داد و جلوی خندهافاطمه لب

فرامرز که عمدی بود، آقاجون رو حرصی کنه و باعث بشه که نصفه شب دیدن رکسانا 
 نشست و گفت:روی صندلیش صاف  !س به علی نگاه کردمکشه. با التمارو پیش ب

 مون بیشتر باشه.ها، مهم اینه که خوبیهمه خوبی و بدی دارن
گفتم میتونستم که میاگر «! دکتر علی شریعتی»کم مونده بود ته جمله بگه 

شد. فاطمه برای علی سر تکون داد و با خنده گفت: میولی حیف که ن« ی!*د*ی*ر»
 ... باقی به خواست خداست.ها، هم جوونشناسنمیواده همدیگه رو هم دو تا خان

 مادر رکسان هم با خنده گفت: تا قسمت چی باشه.
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بعد زیر گوش پگاه چیزی گفت که سریع از جا پرید و سمت آشپزخونه رفت. سه دقیقه 
ی خوشگل چایی اومد، آخر از همه به من تعارف کرد. خواستم هابعد رکسان با لیوان

برداشتن چای یه حرکتی بزنم و بخندونمش اما یادم افتاد کجا هستیم و به یه سر 
به روال عادی برگشت.  هاقناعت کردم. کنار مادرش نشست و صحبت« زحمت شد»

رو کامل پخته. فاطمه هم غیر مستقیم بهشون فهمونده بود که  شهگفته بود که خانواد
و بینمون همه چیز قطعیه. رامبد هم  ما تو مدتی که همکار بودیم با هم آشنا شدیم

 تندونسمیکنه. همه میطرف رکسان بود و گفته بود هر تصمیمی بگیره، مخالفتی ن
حاال فقط منتظر نتیجه بودم. اگر اتفاق بدی ؛ ستی خواستگاری فرمالیتههکه این جلس

که پا  نددامیاصالً اجازه ن دنافتاد، همه چیز تموم شده، بود چون اگر مخالف بومین
 پیش بذاریم.

روسری حریرش ور  یهنفسم رو فوت کردم و نگاهی به رکسانا انداختم که با گوش
رفت. همون روسری آبی خاکستری که با یه ست لوازم آرایش و عطر به عنوان می

گرفتم. هر لحظه احساس میکادوی تولد بهش داده بودم. جدی جدی داشتم زن 
مه کنم... همیش دارم، بیشتر از قبل دارم بهش عادت کردم که بیشتر از قبل دوستمی

رفت و حتی سر مهریه و تاریخ عروسی و عقد هم خیلی میچیز داشت خوب پیش 
ی هازد و ریخت و پاشمی. فاطمه از ذوق زیاد به همه لبخند دنراحت به توافق رسی

، ندد فرستاکرد. به خواست آقاجون همه یه صلوات بلنمیپگاه رو هم زیر سیبیلی رد 
 بعد آقا فرامرز گفت: حاال به افتخارشون دست بزنیم.

کردم یه روز از خواستگاری رفتن انقدر میرکسان برای چرخوندن شیرینی بلند شد. فکر ن
ترسیدم یه می، ایهی کلیشهاخوشحال بشم ولی حاال با وجود تمام این مسخره بازی

 کرد و ترسم به امهید که خدا تو پاچزیاد طول نکش ؛ البتهاتفاقی شبم رو خراب کنه
آقا فرامرز شیرینی رو از ظرف توی دست رکسان برداشت و رو به من  !واقعیت پیوست

 گفت: تو ایران خوراک هنرمندها نون و پنیره...
 با چشمکی به رکسان ادامه داد: ولی چه میشه کرد؟!

م و سعی کردیم به روی خندید و گازی به شیرینی زد. من و رامبد به هم نگاه انداختی
بود. به سمت من چرخید و گفت:  هااز این حرف ترخودمون نیاریم ولی آقاجون تیز

 چی؟!... هنر؟!
 گن.رکسانا رو می یهسر تکون دادم و گفتم: رشت

 نه! به تو گفت... -
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با اخم شیرینی توی دستش رو به بشقاب برگردوند و گفت: دوباره داری یه کارهایی 
 نه؟کنی، می

. به آقا فرامرز نگاه کردم که این بار از حالت صورتش معلوم بود که از دنهمه ساکت ش
دهنش پریده و عمدی تو کارش نبوده. سریع گفت: چه کاری جناب زند؟... قصد 

 دوماد رو داشتم.شوخی با شاه
توجه به حرفش دست راستم رو کشید و مشتم رو باز کرد. با نگاهی به بیاما آقاجون 

 ، سر تکون داد و با تاسف گفت: من اینجا باید بفهمم؟امهی بلند کردهارم ناخنف
ی استفاده نکردن از پیک بود. دستم رو پرت کرد و رو به مامان هااین هم از مصیبت

 ادامه داد: همه دست به دست هم دادید که الپوشونی کنید؟
- ... 
 این آقا هم از فردا پسر مطربم رو بزنه تو سرم؟! -
- ... 
 مثل همین االن؟ -

و به آقا فرامرز که رنگش پریده بود اشاره کرد. همه چیز انقدر ناگهانی اتفاق افتاده بود 
و تالششون برای  دنکار کنه. فاطمه و مامان به خودشون اومیدونست چمیکه کسی ن

ماست مالی شروع شد. رکسان با صورت مات، شیرینی به دست ایستاده بود و حرکتی 
. آقاجون بلند شد و درحالیکه به طرف دنزمیکرد. علی و سمیرا گیج با هم حرف مین

پاپاسی ارزش نداشته... خودتون من یه  یهرفت، گفت: تا حاال که خواستمیدر 
 بکنید! خوایدمیکاری هر 

مامان به سمتش دوید و با معذرت خواهی از مادر و پدر رکسان، بازوش رو کشید و 
 که تازگی نداره. هاد!... این بحثگفت: بیا بشین مر

 باال رو هم الزم دارم. یهآقاجون با حرص رو به من گفت: رو من حساب نکنید! طبق
رو فشار داد و آروم گفت: جواب نده عادل!  امهعلی که از جاش بلند شده بود، شون

 هیچی نگو!
ف به هم نگاه بقیه بالتکلی.. .رفتنآقاجون بیرون رفت و مامان و فاطمه هم دنبالش 

م رو روی هم فشار دادم و به صورت ناراحت رکسان خیره شدم. باز ها. دندوندنکر
 ظرف حرکتبیترسوند به صورتش برگشته بود و میروح که من رو بیهمون حالت 

ترسیدم به گریه بیفته و اعصاب این یکی میداد. میش فشار هاشیرینی رو توی دست
کار کنم. مادرش یدونستم چمیم و به طرفش رفتم اما نرو نداشتم. از جام بلند شد
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ش بیرون کشید و گفت: بشین مامان! چیزی هاظرف رو به زور از بین انگشت
 نیست... بشین!

 یهسمیرا به سمتمون اومد و با سرزنش به من گفت: نگاه کن دختر بیچاره رو!... هم
 کارهات همین جوریه! مثل روز واسه من روشن بود...

ش نگه هاش رو جلوی چشمهان دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه و دسترکسا
داشت. بین موهام دست کشیدم و خواستم آرومش کنم: آقاجون من رو که 

 ی...شناسمی
 سمیرا: اخالقش همینه. شما ناراحت نباش!

رو  جمع بازوی رکسان خیالبیبیشتر شد. یکی نبود این سمیرا رو رد کنه بره!  شهگری
کتم رو سفت نگه داشت. خم شدم و زیر  یهخودم کشیدم و بغلش کردم. گوشسمت 

 کنم، نترس!میگوشش گفتم: چی شد خانومی؟ خودم درستش 
. فاطمه وارد دناومد و همه با دهن باز به ما زل زده بومیجلوی زبونم ن ایهحرف دیگ

 پذیرایی شد و گفت: ببخشید بابا! نتونستم جلو...
ش که حاال کمی هارو خورد. رکسان از من جدا شد و به زیر چشم شهبا دیدن ما جمل

سیاه شده بود، دست کشید. بعد با خجالت لب پایینش رو گاز گرفت و به بقیه نگاه 
. زدمی. گیج ..رفت هاکرد. وقتی چشمش به پدرش افتاد ترسید و سمت یکی از اتاق

من کرد و همراه علی که  یهوونخواست دنبالش برم. سمیرا نگاه کنایه آمیزی رمیدلم 
. دنکرمیمشغول معذرت خواهی از جمع بود، بیرون رفت. همه با اخم به من نگاه 

مخصوصًا رامبد. آقا فرامرز ساعدم رو گرفت و به سمت بیرون راهنماییم کرد. در خونه 
کوچیک پارکینگ، بین در خونه تا در بیرون گفت: من دخترم  یهرو بست و توی محوط

 الی پر قو بزرگ کردم.رو 
- ... 
 ظاهرًا دیگه از مخالفت کردن من گذشته. معلومه دلش کجاست. -

سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم. ادامه داد: برو بابات رو راضی کن! بگو از خر 
 شیطون پیاده بشه!

 چشم... میارمش دوباره. -
 به وضع شغل و زندگیت هم برس!... نذار پشیمون بشم. -
- ... 
 هر کاری تا حاال کردی که کردی، اگر بشنوم بعد از این هم... -
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 !با کالفگی گفتم: چشم
کنه و مجبوره قبولم کنه. اگر دستم خالی نبود میمحترمانه گفته بود که من رو تایید ن

داد اینطوری باهام حرف بزنه. ازشون عذرخواهی کردم و میهر کی به خودش جرات ن
ی آقاجون بیشتر هاونه رو نداشتم و رفتم که قدم بزنم. تهدیدخ یهبیرون زدم. حوصل

فاطمه رو  ؛ بایدشد کاری کردمیافتاد، نمیتو خالی بود ولی اگر سر لج  هاوقت
خواستم دهن میمینداختم به جونش تا راضیش کنه دوباره بریم خواستگاری، فقط 
وردم. ت لعنتی رو در آبابای رکسان بسته بشه و سنگ نندازه. نفس عمیقی کشیدم و ک

 .تنتونسمیکردم. فاطمه و علی میهمین کار رو  ..آره.
ی هاسه دقیقه بود که من به صورت رکسان زل زده بودم و اون به لیوان و بشقاب

 خالی روی میز کافه. سرش رو بلند کرد و گفت: هنوز خبری نشده؟
 گوشی توی دستم رو تکون دادم و گفتم: نه!

رفتم. هر میای خواستگاری گذشته بود و من فقط برای خواب خونه چند روز از ماجر
بار هم برق اتاق خواب آقاجون روشن بود. تو این مدت مامان و فاطمه و علی تو 

که  دنکرمیو سعی  دنکشیمیی مختلف جریان من و رکسان رو پیش هانوبت
شدم و خودم رو میولی تا حاال که اثر نکرده بود. دیگه داشتم ناامید  ننمتقاعدش ک

دونستم میکرد. میکردم که تنها برم جلو... هیچوقت انقدر پافشاری نمیآماده 
دونستم میزنم. میخواد که خودم برم بگم غلط کردم و دیگه دست به ساز نمی
 این بار کور خونده بود. ؛ اماخواد دوباره ازم قول بگیرهمی

. من و رکسان هم ننکه با آقاجون حرف بز خونه دنامروز دوباره علی و فاطمه رفته بو
که همیشه شفاعت من رو کنه!  دنمنتظر نتیجه بودیم. انگار علی بیچاره رو آفریده بو

 رکسان دوباره سکوت رو شکست: مگه قرار نبود فاطی زنگ بزنه؟
 نگران نباش!... فاطمه تا کاری که شروع کرده رو تموم نکنه، دست بردار نیست. -
 ام شوخی بود، نه اینکه گیتار زدن تو رو مسخره کنه.منظور باب -
 دونم عزیزم. صد بار گفتی...می -
 بابای تو بد برداشت کرد. -
 نن!کمیرو برداشت  هرچی خودشون باور دارن هابعضی آدم -

 صورتش ناراحت شد و گفت: اگه قبول نکنه چی؟
نترس خوشگلم... اگه دست چپش که روی میز بود رو گرفتم و با لحن مالیمی گفتم: 

 کنم.میمجبور بشم هرکاری 
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لبخند زد و با چشم و ابرو به پگاه که کنارمون مشغول خوردن کیک بود، اشاره زد. 
ان چرخوند. رکسمیدستم رو برداشتم و به پگاه نگاه کردم که خیلی تیز بین ما چشم 

کرد. تازه  لب پگاه رو که کاکائویی شده بود، پاک یهیه دستمال برداشت و گوش
! گوشیم زنگ خورد و رکسان سریع گفت: تنیادشون افتاده بود که همراهمون بپا بفرس

 فاطیه؟
 کمالوند افتاده بود. دوباره گفت: زود باش جواب بده دیگه. یهشمار

 فاطمه نیست. -
به پشتی تکیه داد و من از جام بلند شدم که بیرون جواب بدم. توی پیاده رو تماس رو 

 و گفتم: بفرمایید؟ وصل کردم
 دیدم خبری ازت نیست، گفتم خودم زنگ بزنم! -
 من که گفته بودم دیگه کارم با اون گاراژ تموم شده. -
 چرا؟ -
 ارزشش رو نداره. -
اذیت نکن پسر! من روت سرمایه گذاری کردم، نرفتم کار بقیه رو ببینم. حاال دستم رو  -

 ی تو پوست گردو؟!ذار می
 شدم. خصومت شخصی که نیست. پشیمون نه؛ فقط -
لیم قب یهخواستم باهام لج کنه و برام دردسر بشه. گفت: خبرش رسیده که رانندمین

 خفتت کرده.
 تنها نبود. -
 مش.ذارمیجواب نبیتو بیا... من  -
 شرمنده آقای کمالوند. -

 !شیکردم انقدر ... ترس بامیرو آب کرده؟! فکر ن اتهبا تلخی گفت: انقدر زود زهر
 با اجازه. ؛رص فوت کردم و گفتم: من باید برمنفسم رو با ح

 قطع کردم و داخل برگشتم. رکسان با نگاه کنجکاو پرسید: کی بود؟
 م.هایکی از دوست -
 راست بگو عادل! -
 دادم. دوباره بهش گفتم نه... راضی شدی؟میمسابقه  شههمونی که واس -

 م بازی.لبخند زد. پگاه گفت: خوردم. حاال بری
 نیست؟ ایهفرمایش دیگ -
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 نه نیست. -
! هیچ جا دیگه هارکسان خندید و من گفتم: فقط همین پارک نزدیک خونه میریم

 برم.مین
بیست دقیقه بعد، هر سه رو نیمکت پارک نشسته بودیم و پگاه هم از وسطمون تکون 

 یست؟وزید. رو به رکسان گفتم: سردت نمیخورد. عصر بود و باد خنکی مین
 با لبخند گفت: نه... عاشق هوای آخر شهریورم. وقتی رو به سردی میره...

باد موهاش رو روی صورتش پخش کرده بود. با دست مرتبشون کرد. تمام حواسم به 
تکون خوردن موهاش توی هوا بود. دوباره گفت: کالً سرما رو بیشتر دوست دارم. پر از 

 الهامه برام.
 ببینم. دوست دارم کارگاهت رو -

 نظرت هم بگی! باید و...گفت: یه روز نشونت میدم. همه ر با ذوق
 با خنده سر تکون دادم و گفتم: باشه... ولی فکر نکنم نظر من به دردت بخوره.

 دوباره به آسمون نگاه کردم که چند تا تیکه ابر داشت و ادامه دادم: نکنه بارون بگیره!
 !این وقت سال؟ -
 شانس ماست دیگه. -
 نه، تا پاییز بارونی نمیاد. -
- ... 
 قول بده اولین بارونی که شروع شد، هر جا هستی به یاد من باشی. -

دونستم چی جواب بدم میکرد. من نمیرو به من، کج نشسته بود و با احساس نگاه 
 که راضیش کنه، فقط گفتم: احتماالً با همیم!

 ش آویزون شد و گفت: نکنه...هالب
 نکنه چی؟ -
 کنم.میهمه چی خراب بشه!... من خیلی وقته به همچین روزهایی فکر  -
 !بابات ؛ حتیشمت نمیخیالبیمن به حرف هیچ بنی بشری  !نترس -

کرد که طاقت نداشتم مثل چوب خشک بیکار بمونم. گردن پگاه رو که میجوری نگاه 
ای بری با خومیکرد، قلقلک دادم و گفتم: تو نمیسرش تو گوشی من بود و بازی 

 بازی کنی؟ هاهبچ
 تنهایی؟ -
 سر رفته؟ اتهآره دیگه... مگه نگفتی حوصل -
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 گفت. رکسان پرسید: چرا؟« نچ»منفی سر تکون داد و  یهبه نشون
 پگاه قری به گردنش داد و گفت: من اومدم مراقب باشم.

 هر دو زیر خنده زدیم و من گفتم: کی بهت گفته؟
 بابا رامبدم. -

ت من تو خواستگاری بعید نبود که رامبد هم سر غیرت افتاده باشه. گفتم: با اون حرک
 کنی، مراقب هم باش!میخب وقتی داری بازی 

 خورم.میگوشی رو بهم پس داد و دست به سینه نشست. گفت: من گول ن
ش رو درشت کرد و خندید. یه هاو نشه. رکسان هم چشمرخندیدم که پرمیصدا بی

خوای؟ ببین چه میهم ن هاهشد، گفتم: از اون گربمیرد  هازیر درختگربه از کنار جوب 
 تمیزه.

به اون طرف نگاه کرد. اول چند ثانیه با دهن باز خیره موند و حس کردم االنه که بپره 
ال نبسمت گربه ولی دوباره به صندلی پشت داد و شونه باال انداخت. چشمش هنوز د

 بار فاطمه بود. سریع جواب دادم: سالم فاطمه!این  ،گربه بود که گوشیم زنگ خورد
 سالم. -

ی مضطرب رکسان گره خورد. گفتم: چی شد؟ هاصداش ناراحت بود. نگاهم به چشم
 نتونستی؟

ش رو جلوی لبش گذاشت. فاطمه با صدای ضعیفی گفت: دو ساعت هارکسان دست
 تمام باهاش حرف زدیم.

لم نکنه و چوب الی یت آقاجون قبورضابیترسیدم بابای رکسان میساکت موندم. 
ی رکسان بود که حاال اشک توش جمع شده هانگاهم هنوز به چشم! چرخمون بذاره

بود. پگاه از نیمکت بلند شد و دنبال گربه رفت. رکسان جاش رو گرفت و آروم پرسید: 
 چی میگه؟

 فاطمه تو گوشم گفت: الو... قطع کردی؟
 حرف حسابش چیه؟ -
 بیفته بده... هار زبونهیچی... میگه س -
 خب؟! -
 میگه زودتر عقد کنید! -

 با گیجی گفتم: چی؟!
 !هاهدیدن دار اتهزیر خنده زد و گفت: قیاف
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مامان و علی هم از اون طرف شنیده شد. من هم خندیدم  یهبعد صدای حرف و خند
 خوای؟میو گفتم: پس گردنی 

دم و گفتم: حل شد. دیدی ی کرخداحافظمن رکسان هم خندید. سریع  یهاز خند
 گفتم؟
ش رو با دستمال گرفت. گفت: جدی جدی تموم شد هابیشتر شد و اشک شهخند

 همه چی؟
رو  مهایه بار سنگین از روی دوشم برداشته شده بود. پشت انگشت ..سر تکون دادم.

روی صورتش گذاشتم. به طرفم چرخید. وسط پارک جای لب گرفتن نبود. هنوز انقدر 
ه بودم. ولی صورتم رو جلو بردم و پیشونیش رو بوسیدم. غافلگیر شده بود. با خز نشد

سرش رو پایین انداخت. پگاه به طرفمون  هالبخند عقب رفت و مثل این خجالتی
 دوید و فوری گفت: دیدم... دیدم.

 !من دستش رو کشیدم و گفتم: هیــس بچه
رکسان شالش رو جلو  !دیدهاین بچه چی  ننکه ببی دنچند نفر به ما خیره شده بو

 کشید و با خنده گفت: ای وای... آبرومون رفت.
از نیمکت بلند شدیم و من پگاه رو بغل کردم که جلوی سرعتمون رو نگیره. به سمت 

 ماشین راه افتادیم و پگاه دوباره گفت: به بابا رامبدم میگم.
یل رامبد میده. دونه چی تحومیه و خدا ذارمیدونستم االن شیش تا هم روش می

 گفتم: اگه بگی دیگه بیرون نمیاریمت!
 تو فکر رفت. رکسان هم اضافه کرد: اون خرس صورتیه که با هم دیدیم، یادته؟

 هوم.وپگاه: ا
 رکسان: اگه برات بخرم چی؟

پگاه با تردید سر تکون داد و من و رکسان دوباره خندیدیم. نفس راحتی کشیدم. چند 
 شد.میراها خاطره این ماج یهوقت دیگه هم

 
13 

ی شیرینی توی دستم رو روی صندلی نزدیکم گذاشتم که گوشی در حال زنگ هاهجعب
خوردن رو از جیبم بیرون بیارم. دو بار توجه نکرده بودم اما انگار طرف دست بردار نبود. 

زدم... مثل میکمالوند افتاده بود. همونطور که حدس  یهصفحه رو دیدم. شمار
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گفتم که میزدم و میکردم یا حرف میقبلیش توی این هفته یا باید رد ی هاتماس
 من بشه. این بار فرصت حرف زدن نبود، رد کردم. خیالبی

سرم رو باال آوردم و چشمم به زانیار افتاد که کنار کریم آقا، جلوی آبدار خونه ایستاده 
ه گرم صحبت و خنده دیدمشون. به خصوص کمیبود. این اولین باری بود که کنار هم 

رو باز کردم و به طرفشون رفتم. با دیدن من حرفشون رو قطع  هاه. یکی از جعبدنبو
 . جعبه رو جلوشون گرفتم و گفتم: بفرمایید!دنکر

 خوشبخت بشید! ءالله؛اشنیکی برداشت و گفت: به سالمتی ا کریم آقا
 با تعجب گفتم: من که هنوز نگفتم مناسبتش چیه؟!

ا لبخند به زانیار که گازی به شیرینیش زده بود، نگاه کرد. زانیار قورت داد و کریم آقا ب
 گفت: آقا ما فهمیده بودیم.

 جدی؟! ای بابا! -
 با خنده سر تکون داد. گفتم: از صبح اینجایی؟

 کار داشتم... موندم با حاج بابا برم آقا. هاهبا بچ -
 لبخند زدم و گفتم: خوب کاری کردی.

رو واسه همکارها تو آبدارخونه گذاشتم و به  هاهزدم. یکی از جعب شهشونبه  ایهضرب
  شد شیرینی پخش کرد.میرفتم. با آسانسور که ن هاهطرف پل

به در باز آموزش زدم و داخل رفتم. هنوز سالم  ایه. ضربداشتنچند نفر توی راه بر
 نکرده، حسینی گفت: مبارک باشه!

 ا رکسان حرف زدید؟ابرو باال انداختم و گفتم: ب
 نه... احتیاجی به گفتن رکسان نیست! -
 چطور؟! -
 کیه که ندونه؟ -

اخیر خیلی تو  یهگرفت. یه شیرینی برداشت و گفت: مخصوصًا این دو هفت مخنده
 چشم بودید.

بعد خندید و صندلیش رو کمی چرخوند. گفتم: ما مثل همیشه بودیم، چشم بقیه ذره 
 بینیه!

بیرون رفتم. به آشناهای وسط راهرو تعارف کردم و سمت « ا اجازهب»خندیدم و با 
اول رو  یهشد. در رو برام باز کرد. جعبمیسوم رفتم. رامبد داشت وارد اتاقش  یهطبق

 روی میزش گذاشتم. گفت: باالخره!
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 با لبخند گفتم: آره... باالخره.
سان و نازکشی از آقاجون، رک یهدیروز بعد از دو هفته رفت و آمد و دلجویی از خانواد

ه لرزید که یمیآخری که رکسان بله بگه تنم  یهباالخره عقد محضری کردیم و تا لحظ
چیزی جلسه رو به هم بزنه. از امروز ماجرا رو بین فامیل و آشنا علنی کرده بودیم. 

. دیگه رسمًا زنم بود و دستی دستی خودم رو دنهرچند که همه از قبل با خبر شده بو
چاه مسئولیت و خونه زندگی انداخته بودم... رامبد پشت میزش نشست و با ابروی  تو

 باال رفته گفت: وقت نشد دیروز بهت بگم...
مکث کرد. به روی خودم نیاوردم که داره به سوار کردن رکسان دم محضر و در رفتنمون 

 تراز گل نازک سال 30زنه. ادامه داد: مراقب خواهرم باش! ما تو این میتا شام، طعنه 
 بهش نگفتیم.

 سر تکون دادم و گفتم: نگران نباش!
زده، قرار نیست بهش سخت میما به قول مادرم، دست به سیاه و سفید ن یهتو خون -

 بگیری!
 دونم.می -
 خالصه اینکه حواست باشه االن دیگه مجرد نیستی! خیلی کارها رو باید بذاری کنار! -
 !دونممی -

 .کنممییرینی شد. گفتم: من بهترین خونه زندگی رو براش فراهم مشغول خوردن ش
جوری سر تکون داد و لبخند زد که انگار مطمئنه دارم چرند میگم. بهم برخورد و 

به در خورد، بعد مهدوی سرش رو داخل آورد  ایهدوم رو برداشتم که برم. ضرب یهجعب
 و با دیدن من گفت: اجازه هست؟

 به داخل کرد و گفت: بفرما! چیزی شده؟ رامبد با دست اشاره
 با کنایه جواب داد: نه، اومدم شیرینی بردارم!

به سمتم اومد و بدون اینکه شیرینی برداره، برام قیافه گرفت. گفتم: خبرهای داغ 
 رسید؟

 هست که بیات شده. ایهدو سه هفت -
 نوبت شما! ءاللهشانبا پوزخند گفتم: ا

 میدم! من شیرینی نمیدم... شام -
 شام هم به روی چشم. -
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گفتم و از اتاق بیرون « فعالً . »دنکشیمیحاال همه واسه ما چندرغازشون رو به رخ 
خودمون شدم،  یه. وقتی وارد طبقداشتنرفتم. در جعبه رو باز کردم و چند نفر بر

شون اومده هاهرکسان کالسش رو تعطیل کرده بود. یه عده مامان هم برای بردن بچ
تموم جعبه رو  هاهبا دیدن من خندید و به طرفم اومد. به همه تعارف کردم. بچ .دنبو

و به خودمون چیزی نرسید. رکسان با خنده گفت: این همه پله رو الکی  دندستمالی کر
 اومدی... حاال دوباره باید بریم پایین.

 با نیشخند گفتم: چرا؟ یه دقیقه اینجا خلوت شده، کجا بریم؟
رکسان بیشتر شد و گفت: خیر سرمون تو محل  یه. خنددنشمیپراکنده کم کم  هاهبچ

 !کاریم
 !خیالبی -

 سمت کالسشون رفتم. پگاه گفت: من بازم شیرینی میخوام.
 رکسان: اون همه شیرینی چی شد پس؟

 من: برو پایین... تو اتاق بابات یه جعبه هست.
یز رکسان نشستم و به در و ی راهرو دوید. پشت مهاهکیفش رو ول کرد و به طرف پل

 و یکی از هاهنگاه کردم. وقتی صحبتش با بچ هاو کاردستی هادیوار رنگی و نقاشی
والدین تموم شد، به کالس خالی برگشت و در رو بست. با لبخند روی میز جلوی من 
پرید. به دیوار کنارش تکیه داد و پاهاش رو روی طول میز دراز کرد. گفتم: تعارف نکن! 

 حتی؟را
 مگه تو ناراحتی؟ -
 آره. -

 صورتش جدی شد و گفت: چی شده؟
 االن مهدوی رو دیدم. چند تا تیکه بارم کرد. -
 دو روز دیگه یادشون میره، گفتم چی شده حاال! -
 داداش خان تو هم که بماند! -
 اون هر چی میگه به صالح خودمونه. -

مان گفتم: اگه روزی چند خط رفتم. همز هاهاز جام بلند شدم و سمت یکی از پنجر
درست و حسابی جور  یهدربستی ببرم، با چیزی هم االن دارم، پول رهن یه خون

 میشه.
 باالتون؟ یهمگه قرار نیست بریم طبق -
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 نگاهش کردم و گفتم: نریم بهتره.
 چرا؟ -
 باباش؟ یهبره خونمیکی زنش رو  -
 سال پیش چی داشت؟... هنوز اول زندگیمونه. مگه رامبد ده هاخیلی -
 نقلی داشت. یه مراسم آبرومند گرفت. یهحداقل یه خون -
خوشم نمیاد. تا حاال دیدی من برقصم؟ یا  چند بار بگم؟ من اصالً از این رسم و رسوم -

یش ش یهدونم کیک ده طبقه و دنبالمیم رو جایی تعریف کنم؟ چه هابشینم فانتزی
 !هامتری لباس و از این چرت و پرت
ت رو ول کن... حاال شاید من هارفتم گفتم: فانتزیمیخندیدم و در حالیکه به طرفش 
 دلم بخواد رقصیدنت رو ببینم!

 خواد!میزیر خنده زد و گفت: مطمئن باش دلت ن
م رو روی سینه گره کردم و به خندیدنش خیره شدم. هاکنارش به میز تکیه دادم. دست

 صورتش جدی شد و گفت: باز چیه؟
 چیزهایی که گفتی رو بگیرم. یهدوست داشتم برات هم -
 !خوام؟میچیزهایی که من ن -

روم رو برگردوندم و به در کالس نگاه کردم. روی میز لیز خورد و نزدیکم اومد. 
ش رو دور گردنم انداخت که لبخندی روی صورتم نشوند. گفتم: اگر جای من هادست

 یه بچه پولدار اومده بود چی؟
... ماهی دنکه من رو از درس و مشق انداخته بو دنم گفت: بچه پولدارها نبوکنار گوش

رفتم خرید چیپس میکردم از بس به هوای دیدنت تو کوچه و مغازه، میدو کیلو زیاد 
 !و پفک

 دیدی اصالً؟میبا خنده گفتم: چرا من یادم نمیاد؟ من رو 
 !آره... با دخترهای دیگه -

روی پوست گردنم به کل  شهو همه چیز با فشار گون نیش حرفش رو نادیده گرفتم
 یهابرای آدم هاکنیم. سختیمیمون رو روبه راه فراموشم شد. آروم گفت: با هم زندگی

 خوب بیشتره.
 تا دلمون نسوزه. تنی بد ساخهااین چیزها رو آدم -

ا سبم امخواست برگردم و بهش بچمیروی گردنم ازم جدا شد. دلم  ایهخندید و با بوس
خواستم همین اول کار میجلوی خودم رو گرفتم که حتی حالت ایستادنم عوض نشه. ن
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فکر کنه جلوش کم میارم. این دیگه هر دختری نبود که بخوام فقط حالش رو ببرم، قرار 
دادم. خوشبختانه گوشیم زنگ خورد و میبود یه عمر ازم حساب ببره! نباید از االن وا 

جورم جدا کرد. باز هم اسم کمالوند افتاده بود. خواستم تماس رو رد من رو از فکرهای نا
 کنم که رکسان گفت: چقدر زنگ گوشیت رو دوست دارم.

 گوشی رو تکون دادم و گفتم: جدی؟
 اهوم... آهنگ خیلی قشنگیه. -

ی همه تو این دو هفته توی هاهلبخند زدم و به شماره نگاه کردم. رفتار و نیش و کنای
شاید من حساس شده بودم، شاید نه! ولی این چیزها رو واسه  ؛مرور شد امهحافظ

 خواستم. تحمل هر دختری هم یه حدی داشت. گفتم: االن میام.میرکسان ن
رکسان مخصوصًا پدرش  یهخواستم جلوی خانوادمیبا گوشی از کالس بیرون رفتم. ن

تونم مین دنکرمیارم. فکر کرد کم بیمیآخر سر عقد، با شک به من نگاه  یهکه تا لحظ
قراره با من زندگی سختی داشته باشه... قبل از اینکه  دنکرمیخوشبختش کنم، فکر 

قطع بشه جواب دادم و صدای عصبی کمالوند توی گوشم پیچید: تُوی یه القبا جواب 
 من رو نمیدی؟!

مردم دوباره رگ فحش دادنش باال اومده بود. حرفی نزدم. خودش گفت: نمیگی شاید 
 ؟؟ شاید تو آتیش افتاده باشنامر واجب داشته باشن

 !من که کاری ازم بر نمیاد -
 بر میاد. -

به خاطر خودش بود، به خاطر  هااین مصیبت یهبه رکسان قول داده بودم اما هم
خواستم وضعمون رو درست کنم که جلوی هر کس و ناکس کوچیک میزندگیمون. 

من حساب کنه اما خود کمالوند پیش قدم شد و نشه. خواستم بگم این هفته رو 
فتم تا یکی یه حرکت جدیدی نکنه میرم تا اگفت: ببین پسر! من تو دور باخت که می

 ته...
 زیادی وسواسی شده بود. گفتم: خب... من...

 م رو تموم کن!هابرگرد... مثل اون سری باخت -
- ... 
 خوای یه تکونی به زندگیت بدی؟مین -
 ام؟!چرا نخو -
 آفرین... یادته گفتی شراکت کنیم تو برد و باخت؟ -
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حرفم رو به خاطر آوردم. با کله خری یه چیزی گفته بودم. پولم کجا بود؟ سودش 
نشوند. اون چک و میکرد اما باختش من رو به خاک سیاه میزندگیم رو زیر و رو 

 یهبود. وسوس ترورشد الکی نبود. از ق*م*ا*ر هم اونمییی که باید امضا هاهسفت
 عوض کردن اوضاع مالیم زودتر از عقلم جواب داد: یادمه.

 پس فردا شب تو گاراژ منتظرم. افتاد؟ -
مکث کردم. ممکن بود دیگه تا آخر عمر همچین فرصتی گیرم نیاد. بعد از سکوت گفتم: 

 بینمتون.میفردا 
تم این وقت صبح کی دونسمیبلند شد.  smsهمین که در ماشین رو قفل زدم، صدای 

 کنی بریم صبحونه؟میباید باشه. با لبخند بازش کردم. نوشته بود: کی تعطیل 
هنوز نفهمیده بود وسط کالس آموزشگاه رو پیچوندم. هر چقدر سعی کردم، نتونستم 

طاقت بیارم و نیام نمایشگاه. با برد دیشب تو گاراژ، مبلغ چکی که برای کمالوند کشیده 
داده بودم و چک رو پس گرفته بودم اما پول چند برابری رو که قرار بود بودم رو دستی 
. اون پول برای یکی مثل من انقدر زیاد بود که تمام دیشب رو از دنبگیرم نداده بو

هوا اتفاق افتاده بود که هنوز بیشوک و فکر و خیال بیدار مونده بودم. انقدر سریع و 
اصالً سر جام  !؟ایهمن و همچین شانس گند شد واقعیت داشته باشه.میهم باورم ن

خوابی دیشب، کشیدم و تو راهم به سمت ورودی نمایشگاه بیاز  ایهبند نبودم. خمیاز
 با رکسان تماس گرفتم. جواب داد: جانم؟

زیزم من از شد دوست داشتم. با خنده گفتم: عمیصدای نازکش رو وقتی مهربون 
 ی داشتم.یه کار فور  ،آموزشگاه بیرون اومدم

 چه کاری؟! -
 بعدًا برات توضیح میدم... فعالً دعا کن بخیر بگذره. -
 چیزی شده به من نمیگی؟! نگران شدم عادل -

 مهمی نیست. یهایستادم و جواب دادم: نه خوشگلم... مسئل ایهجلوی در شیش
 حاال چرا انقدر خوشحالی. -

 نی به من بگی؟تومیخندیدم. خودش هم خندید و لحن فضولی: چیه که ن
 بینمت.میهیچی قربونت برم. یه ساعت دیگه  -
 خبر نذار!بیمن رو  -
 چشم! فعالً. -
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وقتی تماس رو قطع کردم و خواستم از در رد بشم، کمالوند فوری بیرون اومد و با 
 داشت. با تعجب نگاهش کردم. گفت: اینطوری نیا داخل! امهدست عقب نگ

 !بله؟ -
 ت، بعد بیا!هاار تو جیبت رو بذهااول دست -
 !شممتوجه نمی -

اعتقاد  ایهمسعود با خنده از پشت سرش در اومد و گفت: بابام به یه چیزهای مسخر
 داره.

هام گذاشت. گفت: من م رو توی جیبهاکمالوند بهش چشم غره رفت و به زور دست
 ن رو اوجه...شی، اون روز شانس مبار که این شکلی از یه دری وارد میدقت کردم، هر

دادم، همونطور که میحسابی رو من حساس شده بود. در حالیکه که با خنده سر تکون 
 گفته بود وارد نمایشگاه شدم و گفتم: خوبه؟

کمالوند میز اصلی داللیشون رو نشون داد. گفتم: واقعًا این چیزها رو قبول دارید یا من 
 !رو دست انداختید؟

 که وسط میاد... ا*رق*م*مسعود: بابام پای پول و 
 کمالوند: مسابقه!

تر میشه. تازه کنار پیست هم خرافاتی هامسعود: آره... پول و مسابقه!... از پیرزن
 خوره!میموزی هم  آدامس

 .ذارنمیکمالوند: خرافات نیست... کارها همه رو هم تاثیر 
 !بازی چی؟ حتمًا طعم آدامسه کم بودهمیمسعود: پس وقتی 

ی هایر لب چیزی گفت و پشت میز نشست. من و پسرش روی صندلیکمالوند ز
پول رو وسط بکشم. بعد از شراکت من و اون  یهشد قضیمیمقابلش نشستیم. روم ن
شده  تربه خرج داده بودم باهام خودمونی هاهامضای سفت یههمه شجاعتی که واس

د خودش با نیش باز . یه سری احوالپرسی آبکی بینمون رد و بدل شد و کمالوندنبو
 سحر اومدی؟ یهموضوع رو پیش کشید: چیه کل

 زود اومدم؟ -
 ترسیدی بخوام دست به سرت کنم؟ پولت رو بخورم؟ -
- ... 
 مرده و قولش! -
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فکرم سمت قولی که به رکسان داده بودم پر کشید. قولی که همین دیشب با موتور 
یر پا گذاشته بودم. صورتم از لرزوند، زمیسواری و اون چکی که هنوز هم تنم رو 

ناراحتی جمع شد. مبلغ چک برای یکی مثل کمالوند رقمی نبود اما برای من با این 
شد؟ چطور باید جواب همه رو میباختیم چی میحقوق پایین خیلی بود. اگر 

! حسابی که ذره ذره کردم که چک وصول بشهمیدادم؟ باید بیشتر حسابم رو خالی می
ولی حاال که برده بودم. نه؟ حاال مهم نبود... کمالوند ادامه داد: باید  ؛پر شده بود

 ی دیشب نقد بشه، حساب کتاب کنیم، بعد.هاچک
 کی نقد میشه؟ -
 بینه.میرو  هارو هم خوابوندم... احمد داره حساب هافدایی که نقد داده بود. چک -

 سر تکون دادم. دوباره گفت: معموالً مشکلی پیش نمیاد.
خواست برام چای میه مردی که اشاره کرده بود نگاه کردم. همون کسی بود که یه بار ب

 بیاره. گفتم: درسته!
 .ننکمی... خودشون پول رو واریز اننیفقط تضمی هابعضی از این چک -
 صرفه؟میصد به من بدید، براتون اینطوری که پنجاه در -

 هتره.شونه باال انداخت و گفت: فعالً... از باخت ب
 صدایی از پشت سرم اضافه کرد: بابا عاشق هیجانشه، عاشق بردن!
شد سر تکون میروی صندلی کمی به عقب برگشتم و برای شیدا که داشت نزدیک 

دادم. اون هم همین کار رو کرد. روی صندلی جلوی پدرش نشست. کیف چرمش رو 
ز هر طرف آویزون بود. ا شهروی میز گذاشت. مانتوی حریر گلدار پوشیده بود که پارچ

پا روی پا انداخت و به من خیره شد. مسعود گفت: باز هم پول الزم شدی که افتخار 
 دادی؟

شیدا لبخند حرص در بیاری بهش زد و جواب داد: اومدم ببینم این چی داره که قاپ 
 !بابام رو دزدیده

دونستم از ترس میکمالوند خندید و من ابرو باال انداختم. شیدا رو به من ادامه داد: 
 ، صبح زود میای!هاپول

 من: همچین هم زود نیست!
 .شنبیدار می 10مسعود: خانوم تازه 

احمد که به طرف کمالوند اومده بود، چیزی زیر لب گفت. کمالوند با سر تایید کرد و 
 بعد رو به ما گفت: خیله خب... حساب پر شد.
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 با هیجان گفتم: جدی؟!
روند و گفت: شماره حساب بده به احمد، پولت رو بگیر تا پیشونیش رو با خنده خا

 پس نیفتادی!
ی اعتباریم رو نوشتم. هایکی از کارت یهروی کاغذی که احمد به طرفم گرفته بود، شمار

 کمالوند ادامه داد: ولی کسی از اون جمع نباید از این شراکت بویی ببره.
تونستم حتی میرفت. من ن با سر تایید کردم. احمد کتش رو برداشت و بیرون

ظاهرسازی کنم که این همه پولی که قراره به حسابم واریز بشه برام اهمیتی نداره. 
اومد اما واسه میهیچی به حساب  های آنچنانی بعضیهاهرچند که در مقابل ثروت

تونستم آبروداری کنم. در میشروع زندگی من خیلی خوب بود. انقدر ذوق داشتم که ن
فقط یه خواب  هااین یهشاید هم ؛داشتم که اصالً حقیقت داشته باشهواقع شک 
 مسعود گفت: هول کردی؟! !شیرین بود

 من: نه!
 خواد... داری؟میمسعود: یه شبه پولدار شدن ظرفیت 
 خواد مسعود جان!میشیدا: اتفاقًا بابا پولداری هم ظرفیت 

 مسعود: که خوشبختانه تو داری.
 نداری. شیدا: که بدبختانه تو

 !هاهکمالوند: بچ
تو اولین فرصت حرف عقد کردنم  ؛ بایدشیدا به من لبخند زد. جواب لبخندش رو دادم

کشیدم که خیاالت دخترونه برش نداره. با چند تا از دوست میبا رکسان رو وسط 
 دخترهام سر همین چیزها مشکل داشتم و آخر هم با بدبختی به هم زده بودم.

به حرف زدن گذشته بود که کمالوند گوشی تلفن رو گذاشت و رو به  ایهیه بیست دقیق
 من گفت: اهل بورس بازی هستی؟

 چی؟! -
 دونی چیه؟میبورس...  -

زیر خنده زدم و مسعود هم خندید. فکر کرده بود من از پشت کوه اومدم. جواب دادم: 
 از خرید و فروشش سر در نمیارم.
 !دونم چیهمیبعد با خنده اضافه کردم: البته 
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مسعود دوباره خندید و پدرش گفت: به نفعته که سر در بیاری. من این پول رو نمیدم 
ی دیگه دوباره برام چک هاهت بریزیش تو جوب، هفتهادستت که ببری با رفیق

 افتاد؟! !محل امضا کنیبی
- ... 
 نکنی! هاباختی مینداختمت هلفدونی که دیگه از این غلطمیاگر دیشب  -

اخم کردم و حرفی نزدم. خودش با  !شد؟ حاال واسه من پدرخوانده بازی در میاوردچی 
 ی گفت: بهت میگم چی بخری و کی بفروشی که سود کنه. خوبه؟تر لحن مالیم

 !چرا باید واسه یه غریبه این همه مایه بذارید؟ -
وت از حرفی که بعد از اون نطقش از دهنم خارج شده بود، تعجب کرد. بقیه هم سک

کنه، انتظار کلی می. احتماالً برای اینکه در حق یه گدا گشنه داره لطف دنکرده بو
رو کشیدم باال...  هاسپاسگزاری داشت. باالخره سکوت رو شکست و گفت: من خیلی

 عوض تشکرته؟
 نه... من میگم... چه نفعی به حال شما داره؟ -
 برای خودم جور کنم. ی زیادی همهای زیادی دارم، باید دوستهامن دشمن -

 سر تکون دادم و گفتم: آخه تو این زمونه...
 کنی خود من از کجا شروع کردم؟میفکر  -
- ... 
 رسه؟میکنه خیرش به کسی نمی ق*م*ا*رکسی که  -
- ... 
 چک کن! -

 پرتی گفتم: چی؟با حواس
 حسابت رو. -

ًا واریز شده بود. هنوز با تلفن بانک حساب رو چک کردم. مبلغی که قول داده بود دقیق
گفتم: ممنون... فکر همچین پول بینم. رو به کمالوند میکردم دارم خواب میحس 

 کردم.میرو هم ن ایهبنقل
بهت میگه، یا بسپر به خودش یا خودت برو دنبال  هاسهام یهدونم. مسعود دربارمی -

 یه کارشناس دیگه.
 .کنممیشیدا سریع گفت: من دومی رو پیشنهاد 
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ترکی مش یهزد. کامالً واضح بود که تنها نقطمیو با تنفر به مسعود زل زد که نیشخند 
که هر دو رو کنار هم نگه داشته، کمالونده. به خاطر پدرشون همدیگه رو تحمل 

تونی پیدا کنی. می. مسعود سمت من چرخید و گفت: بهتر از من تو تهران ندنکرمی
به شیدا انداخت.  ایهنگاه فخر فروشان ...هاهن دانشگانه فقط به خاطر مدرکم از بهتری

... خوددانی! البته من پورسانت هابعد رو به من ادامه داد: به خاطر روابطم با باالدستی
 !دارممیخودم رو بر

و با ر دنپولی که بهم داده بو داشتنمسلم بود که هیچ دلیلی برای اعتماد نداشتم. 
دونستم که بفهمم چی به سر میهم که از بورس چیزی ن و من رفتنگمیترفند ازم پس 

این پول با چند تا ریسک بزرگ به دستم رسیده بود. یه ریسک  یههم ؛ اماپول میاد
ی که با امضای اون چک کذایی کرده ق*م*ا*ر دیگه هم ممکن بود چند برابرش کنه. از 

ینم برام توضیح بدی ببشه سر فرصت دونم... میمیگفتم: ن !نبود تربودم که خطرناک
 چی به چیه؟
 ی دستی تو هوا تکون داد و گفت: باشه.خیالبیمسعود با 

 کنه!میشه، فقط گیجت شیدا با پوزخند گفت: این هیچی سرش نمی
رو  تهاکمالوند آروم خندید اما مسعود به جلو خم شد و جدی گفت: تو پاشو برو لباس

 کنی؟!میاینجا چه غلطی  !از مزون تحویل بگیر
 کنی!میاومدم مطمئن بشم تو غلطی ن -

 ایه، بین صدای شکستن قندون شیش«باز شروع شد؟»گفت میصدای کمالوند که 
روی سنگ کف نمایشگاه و جیغ شیدا، گم شد. قندونی که مسعود از عسلی کنارش 

دا ی شیهابرداشته بود و به طرف شیدا پرت کرده بود. با تعجب به نفرت توی چشم
 کردم که رو به پدرش گفت: ببین بابا!نگاه 

 !کمالوند با اخم به مسعود نگاه کرد و داد زد: مسعود
ش رو بست و نفس عمیقی کشید. بعد بلند شد و سمت انتهای هامسعود پلک

ش رو پشتش قفل کرد و های طرف بلوار ایستاد، دستهاهنمایشگاه رفت. پشت شیش
بیشتر بود. رو به کمالوند گفتم: همیشه انقدر به خیابون زل زد. احتماالً سنش از من 

 عصبیه؟
 شیدا: عصبی نه، دیوونه!

 کمالوند آروم به من گفت: روی تو حساس شده...
 شیدا با گیجی پرسید: چطور؟!
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و حس کردم جوابی که قراره از دهن پدرش بشنوه واقعًا براش اهمیت داره. دقیق به 
 کنه بین شما چیزی هست.میکمالوند زل زده بود که جواب داد: حس 

 !... چی؟!شیدا: اوه
ازدواجم بگم اما کمالوند با ابروی باال رفته و  یهخواستم همون لحظه همه چیز رو دربار

 طنز توی صداش گفت: به فکر من هم رسید... تو قبالً اینجوری نبودی شیدا!
ین ش رو توی هم جمع کرد و من دهنم باز موند. چقدر راحت از اهاشیدا دست

اومد، من که سالخیش می. اگر همچین چیزی واسه فاطمه پیش دنزمی هاحرف
آورد! کمالوند ادامه داد: خیال کردی میکردم هیچ، آقاجون هم دمار از روزگارش در می

 تپونم تو جیبش؟!میچرا آوردمش اینجا، دارم پول 
 !و تو صورت من نیشخند زد. شیدا با اخطار گفت: بابا

چرب و چیلی  یهخواستم خودم و رکسان رو از این لقممیرو گرفتم. نجلوی زبونم 
 ؛ فقطرو از دستم بیرون آوردم و توی جیب شلوارم گذاشتم امهمحروم کنم. آروم حلق

لبخند زدم. کمالوند دوباره گفت: باالخره نمردم و دیدم تو بعد از نود و بوقی از یکی 
 خوام خرابش کنم.میخوشت اومد... ن

 رو به من گفت: یه چیزی بهشون بگو!شیدا 
 !کرد. گفتم: چی بگم؟... جالب بود و به سر تا پام با چندش نگاه

 ش رو درشت کرد و بعد دوباره از کمالوند پرسید: خود مسعود بهت گفته؟هاچشم
 .هاهِای... یه چیزی تو همین مای -
 شما چی بهش گفتی؟ -
 بیست سوالیه دختر؟ -

 هاچرخید ادامه داد: من کاری به جوون موونمینیتور جلوش در حالیکه به سمت ما
 دونید.میندارم... خودتون 

کرد. بعد سرش رو به طرفم چرخوند و لبخند میشیدا توی سکوت به مسعود نگاه 
 شیطونی تحویلم داد. تو دلم به خودم فحش دادم اما ظاهرم رو حفظ کردم.

 
10 

و به کفش در آوردن رکسان خیره شدم که خم  هل دادم ایهم رو با پا به گوشهاکفش
م م گرفتهادست یهکرد. کمرش رو تو حلقمیشده بود و با دقت سگک صندلش رو باز 

 !زد و بعد با خنده گفت: فاطی ایهو از زمین جداش کردم. اول جیغ خف
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 کاری به ما نداره. -
شد ولش کنم و باعث  ایهفاطمه هنوز در واحدشون رو باز نکرده بود. صدای سرف

در رو گرفته بود و به  یهدرست بایستم. به سمت در چرخیدم. رامبد بود که دستگیر
کرد. قرار نبود اجازه بدم کسی تو زندگی شخصی من و زنم فضولی میمن با خنده نگاه 

 ری کنار؟!کنه. خیلی جدی گفتم: نمی
 در رو کامل باز کرد و گفت: بفرمایید!

. دنی جلوی در معلوم بود که همه زودتر از ما رسیهاز کفشوارد آپارتمان شدیم. ا
فاطمه از دیر اومدنمون گله کرد ولی نگاه مامان خیلی مهربون شده بود. حس کردم 

دونستم همه از زن میممکنه از خوشحالی دیدن من و رکسان کنار هم زیر گریه بزنه. 
ر کرد و کاری به کامی... خوشبختانه آقاجون اخبار نگاه دنگرفتن من قطع امید کرده بو

 کسی نداشت.
 . علیدنتوی آشپزخونه بو هالم داده بودم و خانوم تلویزیونچند دقیقه بعد جلوی 

 زد و آروم گفت: چرا از وقتی رسیدی ساکتی؟! ایهروی پام ضرب
بینی میدرست کنم، خوام دردسر میبا ابرو به آقاجون کردم و آروم گفتم: ن ایهاشار

 خوش نمیاد. های من به مذاق بعضیهاکه... حرف
 !؟هاآروم خندید و گفت: حالت خرابه میندازی گردن بعضی

 و به آقاجون اشاره کرد. با تعجب گفتم: چرا خراب؟
شونه باال انداخت و گفت: هیچی... گفتم شاید متاهلی بهت فشار آورده، عادت نداری 

 !به یه نفر قناعت کنی
گرفت. نگاهی به  مخندهش تکون خورد. من هم هاهبعد ریز ریز خندید و شون

آشپزخونه انداختم و در حالیکه چشمم روی رکسان بود گفتم: نه. همه چی خوبه... فکر 
 کنم.

 بیشتر گفت: فکر کنی؟ یهبا خند
- ... 
 نه بابا! -
- ... 
 ؟!«نمفکر ک»تازه میگی  !مامان میگه از صبح تا شب دنبالشی -

از  دونستمیکرد تمام مدت با رکسانم. نمینیشخندی زدم و چیزی نگفتم. مامان فکر 
. گذشت..میی آزادم با رکسان هاوقت ؛ البتهاول هفته سرم با بورس و نمایشگاه گرمه
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یه تیکه پوست خیار از بشقاب علی برداشتم و گاز زدم. رامبد روی کاناپه جا به جا شد و 
 ب، تعریف کن! چه خبرها؟رو به من گفت: خ

 ما هم هستیم. خبر خاصی نیست. -
 هستی؟ هاکجا -

جدا کرد و به رامبد دوخت. خدا رو شکر کردم که پدر و مادر  تلویزیونآقاجون چشم از 
تا آقاجون و آقا فرامرز دوباره یه بحثی راه بندازند. با خونسردی گفتم:  نیستنرکسان 
 چطور؟

 !پیچونیمی شهکه هم دنت کرآخه اکثر هنرجوهات شکای -
 کی گفته؟ -
 کنی!... چه خبر شده؟میرو جا به جا  هادیر میای!... زود میری!... ساعت -
 شرمنده! این هفته سرم خیلی شلوغ بود. -

 کامل رو میدن. یهدقیق 00پول  هاه... این بچ؛ فقطسر تکون داد و گفت: عیبی نداره
 دونم.می -
 شربتت رو بخور! -
- ... 
 نکنه خرج زندگی زیاد شده، رفتی سراغ شغل سوم؟ -

. با ِمن ِمن گفتم: یه دنپوزخند زدم ولی ظاهرًا آقاجون و علی هم منتظر جواب من بو
 کم... کارهام...

رو ناتموم گذاشت. جلوی ورودی آشپزخونه ایستاده بود. گفت:  امهصدای رکسان جمل
 م بودیم.ببخشید داداش! این چند روزه ما زیاد با ه

 علی با لبخندی که سعی داشت بپوشونه به من نگاه کرد. رامبد پرسید: با تو بوده؟
 در کمال تعجب ِ من، رکسان دروغ گفت: آره... یه جورایی.

رکسان گذاشت و رو به رامبد با اخم و  یهبعد به من نگاه کرد. فاطمه دست روی شون
 !ری؟ مثالً تازه عقد کردندا هاهتخم گفت: بسه دیگه رامبد، چیکار به بچ

با نگاهی به صورت من زیر خنده زد. دستش رو جلوی دهنش گرفت و دور شد. من 
 م هنوز روی رکسان بود. رامبد با اخم گفت: حداقل خبر بدید!هاچشم

ننداخت. ظاهرًا با عقد کردنمون دست  ایهکسی بحث رو ادامه نداد. آقاجون هم تیک
 به ایهکرد. علی با نگاه نصفه و نیممیکارم دخالت ن از سر من برداشته بود و تو

 گفت: شما که انقدر... تلویزیون
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 کنی؟میبا لبخند ادامه داد: پس چرا دست دست 
 واسه چی؟ -
 عروسی... پدر خانومت که مشکلی نداره! -

 رامبد دوباره روی ما زوم کرد و من جواب دادم: هنوز زوده.
 چرا مادر؟ صدای مامان از آشپزخونه اومد:

به من بود. چشمم روی رکسان  هاهتوج یهو هم دنجلوی اپن ایستاده بو هاخانوم
 تالشم واسه پول در آوردن یهبیارم که مجبور نباشم دربار ایهثابت موند و خواستم بهان

 کنیم.میحرفی بزنم، اما رامبد پیشدستی کرد و گفت: اگه نداری، بگو کمکت 
 !رکسان: داداش

هم رو به من به حرف اومد: وقتی میگم هر جایی نباید مشغول بشی واسه آقاجون 
 ست پسر!هااین وقت

 رامبد: منظور بدی نداشتم.
ی فرش زیر پام خیره شدم. هاخواست جوابش رو بدم. به گلمیبهم برخورده بود. دلم ن

 رامبد دوباره گفت: نه... گفتم اگه...
 دونیم رامبد... ولش کن!میفاطمه: 

رو بلند کردم و سکوت رو شکستم: حقیقتش مشکل هست ولی خودم حلش  سرم
 کنم.می

 خودت باش! یهو رو به رامبد با طعنه اضافه کردم: شما نگران خانواد
ا کنم. رکسانمیرو از پشتی صندلی برداشت و گفت: دارم همین کار رو  شهرامبد تکی

 اول خواهر منه، بعد زن تو!
باری که من با رکسان شوخی ت رو دلش مونده بود رو زد. هرمد باالخره حرفی که این

که من کاری به اون و فاطمه نداشتم. زنش بود به شد. در حالیمیکردم یه جوری می
رکسان اول زن منه، بعد  !من ربطی نداشت! با لحن جدی جواب دادم: نه دیگه، نشد

 اگر من اجازه دادم خواهر تو!
 یه کاری نکن همیـ... -
 کنی مثالً؟!میکار چی -
 !دارم وگرنه...میدارم احترام آقای زند رو نگه  -

کرد. صدای بلند رکسان میآقاجون رو نشون داد که بدتر از من چپ چپ نگاهش 
 نذاشت جوابش رو بدم: بسه دیگه!
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دونم میرامبد لم داد و علی بعد از چند ثانیه سکوت، گفت: چه مشکلی؟ من که 
 ست.هاحرف از این تردستت باز

 من: دارم، ولی هنوز کافی نیست.
 بگیر! فکر نکنم رکسانا خانوم زیاد اهل تجمالت باشه. ترسمیرا: خب جشنت رو سبک

 فاطمه: نیست طفلک.
 علی: مگه مجلس ما سر هم چقدر خرج برداشت؟! سمیرا هم به من سخت نگرفت.

 شن معمولیه!... لیاقتش خیلی بیشتر از یه ج!من: رکسان که هر کسی نیست
 !علی اخم کرد و مامان آروم گفت: اوا عادل... چرا اینجوری میگی؟

سمیرا با ابروی باال رفته از اپن فاصله گرفت و فاطمه هم دنبالش رفت. جوری که همه 
ه رو ندید شهای بگیرم که لنگخوام یه عروسیمیگفتم: محض اطالع همه...  بشنون
 باشید!

کرد دارم بلوف میپوزخند ناباورانه سرش رو برگردوند. فکر و به رامبد زل زدم که با 
کسان دوباره مشغول صحبت شد و زنم. از سرمایه گذاریم توی بورس خبر نداشت. ر می
ی من رو بهتر از خودم هاهبار دقیقًا به من زل زده بود. گفت: ممنون که همه خواستاین
 نن!دومی

دامه داد: محض اطالع همه!... من بدون ی من اهاهکسی چیزی نگفت. با لحن و کلم
 م!تراین مراسم دست و پا گیر خوشحال

اضافه  ترکه منظورش فقط من هستم. آروم دونستنمیو  دنکرمیهمه به من نگاه 
 !کرد: خیلی هم ممنون میشم، مسائل خصوصی زندگیم، خصوصی بمونه

دم. خودم رو به اتاق خوشبختانه موبایلم زنگ خورد و از اون جو وحشتناک راحت ش
پگاه رسوندم که آمپول زده بود و روی تخت سفید رنگش خوابیده بود. شماره رو نگاه 
کردم. مال شیدا بود. سایلنت کردم و موندم که جواب بدم یا نه! باالخره جواب دادم: 

 بله؟
 سالم. -
 سالم. خوبی؟ -

ی خواستم کسمیاومد. نمیاز الی در نگاهی به پذیرایی انداختم. صدای پچ پچ گفتگو 
کردم در بالکن میی همیشگی رو هابفهمه پشت خط کیه. در حالیکه آروم احوالپرسی

 جلوم تکیه دادم و گفتم: کاری داشتی؟ ایهی قهوهاهرو باز کردم و واردش شدم. به نرد
 حتمًا باید کاری داشته باشم که زنگ بزنم؟ -
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افتضاحی بودم و  یهکه هنرپیش خواستم خیلی سریع پیش بریم. مخصوصاً مین
اومد فوری دکش میتونستم زیاد ظاهرسازی کنم. وقتی از دختری خوشم نمین

 کردم بره. خودش گفت: خب... آره.می
 آره چی؟ -
 کارت داشتم... در واقع برات مژده دارم! -
 !مژده؟ -
 زد.میسهامت با بابا حرف  یهآره. شنیدم که مسعود داشت دربار -
 گفت؟یمچی  -
 کنه.میداره رشد  -
 جدی؟ -
 ولی گفت تا شنبه نباید دست بهش بزنی. -
 من هم قصدش رو نداشتم. -
 کنی.میداری کم کم یه سرمایه دست و پا  -

 خندید. من هم خندیدم و گفتم: از هیچی!
 همینه دیگه. ق*م*ا*ر -
- ... 
 افش.ی اطرهارو آدم ؛ حتیکنهمیبابا رو همه چیز زندگیش ریسک  -

 گفتم: اونی که ریسک کرده منم. ؛ فقطبه من بود شهاشار
پشت در بالکن رو دیدم.  یهچشم تکون خوردن پرد یهبلند خندید. از گوش

 ست. ادامه دادم: ممنون که خبر دادی.دونستم کی پشت پردهمی
 قابلی نداشت. منتظر تماس خود مسعود باش. -
 باشه. -
 تا شنبه. -
 بینمت.می -

از صبح باهاش «... »ممنون عزیزم. هرحالبه»کرد و من به حرف زدن ادامه دادم قطع 
پرده افتاد و من سریع در رو باز کردم. ساعد «... تازه از شرش خالص شدم.«... »بودم

از چیزی بود که من  ترداشتم. خیلی ناراحت شهرکسان رو وسط راه گرفتم و نگ
با نیش باز دستش رو کشیدم که سمتم  کرد.مینگاهم ن ؛ حتیقصدش رو داشتم
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نم زمیبرگرده. بعد سعی کردم جدی باشم و گفتم: وقتی دارم با دوست دخترهام حرف 
 حق نداری فالگوش وایسی!

زدم. خیلی اذیتش کرده بودم، داد. زیر خنده میاخم کرده بود و جواب ن هاهمثل بچ
!... دیدمت خیالبیفتم: م گرفتم و گهاقدر بس بود... صورتش رو بین دستهمین

 پشت در.
 ابرو باال انداخت و گفت: فهمیدم.

 پس اخم و تخمت دیگه چیه توت فرنگی؟ -
- ... 
 هوم؟ -
 چرا به همه تیکه میندازی؟ -
 بینی رامبد جدیدًا چقدر به من گیر میده؟مین -
 برادرمه... هنوز راحت نیست که من رو کنار تو ببینه! -
 داداش غیرتی؟از کی تا حاال شده  -
 نیست... یه ماه فرصت بدیم، دوباره همون آدم قبلی میشه. -
- ... 
دونه اعتماد کنه یا نه. می. بابام هم هنوز یه کم دو دله... نعزیزم همه بهت شک دارن -

من رو...  ننکمی. فکر نندومیکه ن هادونم به خاطرم به آب و آتیش زدی، اونمیمن 
 دونم... خر کردی!میچه 

م زیر شالش رفت. با خنده هاش حرکت دادم و انگشتهاهم رو روی گونهادست
 صورتم رو جلو بردم و گفتم: خیله خب حاال!

 خوام؟!میعقب کشید و گفت: در ضمن... من کی گفتم عروسی 
 نگفتی؟ -
 الکی بود... شهاگه منظورت شرایطمه که من گفتم هم -

 گیرم.میبهترین مجلس رو برات  جلوی صورتش با خنده گفتم: صبر کن!...
 گم؟جونی زد و گفت: اصالً گوش میدی چی میبیلبخند 

خواستم ببوسمش. همین کار رو هم کردم! انگار میشنیدم و فقط میالبته که چیزی ن
ودم از خ تررفتم مشتاقمیچسبید. هر بار طرفش میی توی حال بیشتر هابعد از بحث

داد. دیگه داشت حالم از دخترهایی که یا واسه هر میبود و حس و حال بهتری بهم 
خورد و میبه هم  دندامیمیل نشون بییا خودشون رو  تنخواسمیچیزی باج 
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کس نبود. یهو صورتش رو عقب برد و پرسید: توت خوشبختانه رکسان شبیه هیچ
 !فرنگی؟

که هنوز ش من رو یاد توت فرنگی میندازه. نگاهی به پگاه هابهش نگفتم که لب
ش توی صورتم هاش بسته بود انداختم. بعد به صورت رکسان و چشمهاپلک
خواستم واقعیت رو قبول کنم اما... زندگیم توی چند سال اخیر به میچرخید. قبالً نمی

ت. داشمیگند کشیده شده بود و این دختر تنها چیزی بود که من رو هنوز سر پا نگه 
ورش حلقه کردم. بلندش کردم که م رو دهاانم بازومدوباره بوسیدمش و با آخرین تو

ش آروم هام رو محکم گرفت. جلوی لبهاهقدم بشه. خودش رو باال کشید و شونهم
 گفتم: ازم دلخوری؟

 بذار فکر کنم! -
 ادای فکر کردن در آورد. خندیدم. سرش رو کج کرد و جواب داد: نه!

اق نشون ندم که حواسش پرت نشه، ولی یادم افتاد مثالً قرار بود خودم رو زیاد مشت
رکسان که مثل بقیه نبود. هیچوقت از چیزی آتو نگرفته بود. دوباره با لبخند صورتم رو 

ا تونه بمی ایهکس دیگ نبود که رامبد یا هرخواستمش و دیگه برام مهم میجلو بردم، 
 این قضیه کنار بیاد یا نه!
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بعد از آپاگادو با ژست خاصی به من نگاه کرد ش رو سمت سیم پرتاب کرد و هاانگشت
که تصدیقش کنم. با لبخند سر تکون دادم و گفتم: خوب بود بهاره خانوم! خیلی تر و 

 تمیز بود.
 با هیجان گفت: جدی استاد؟

 آره، این هفته خیلی وقت گذاشته بودی؟ -
 بله. مخصوصًا رو این آهنگ. -
 .. خوبه.ی اول ساعت هم معلوم بود.هااز تمرین -

هم از وقتش گذشته ولی عمدًا لفت  ایهدونستم چند دقیقمیبه ساعتش نگاه کرد. 
داده بودم. رکسان بعد از این کالس منتظرم بود و باید خیلی چیزها رو براش توضیح 

رو ادامه بده.  های پایانی رو دادم و گفتم: این تکنیکهادادم. باالخره تمرینمی
ی مدرسه قاطی هاتونی زمان بذار... ترم بعد با درسمیکن! تا  رو زیاد تمرین هاآهنگ

 رسی...میمیشه، ن
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 چشم. حتمًا. -
 کنه مربی کی باشه، مهم ساز توی دستته!میفرقی ن -

کیفش متوقف شد و با تعجب نگاهم کرد. بعد از چند ثانیه  یهدستش روی دکم
 سکوت گفت: ببخشید... مگه...

 من سر کالس اومدم.امروز آخرین روزیه که  -
 یعنی... -
 تونم اینجا ادامه بدم.میدیگه ن -

 صورتش تو هم رفت و گفت: چرا آخه؟ من کار بدی کردم؟
 نه... نه... -
 من تازه عادت کرده بودم! -

شون رو اینجوری جمع هادونستم وقتی دخترها لبمیبا ناراحتی سر تکون دادم. 
ودش رو گرفت و با صدای ضعیف گفت: جلوی خ ؛ اماقرار بعدش چی بشه ننکمی

 !ید؟رشنوم؟ شما که دارید میمگه نگفتین گیتار زدنتون رو از این به بعد زیاد می
 موندم... یه مربی بهتر از من میاد، نگران نباش!میاگر مجبور نبودم  -

 یخداحافظفقط شونه باال انداخت و توی سکوت مشغول جمع کردن وسایلش شد. 
 اینکه بیرون بره گفتم: شاگرد خوبی بودی.نکرد. قبل از 

که دست کمی از گریه نداشت تحویلم داد. بعد سریع  ایهبرگشت و لبخند نصفه و نیم
خودش رو از کالس بیرون انداخت. همین که در رو بست یاد رکسان افتادم که 

دونستم همین االن میاد داخل و من هم بلد نبودم خوب توضیح بدم که برداشت می
ی نکنه. طبق انتظارم در نزده وارد شد و الی در گفت: چقدر طولش دادی! اجازه بد

 هست؟
 بیا تو! -

 اومد. به بیرون اشاره کرد و گفت: دعواش کرده بودی؟ چرا بغ کرده بود؟ ترجلو
 آخرش بود. یهرفتم، گفتم: جلسمیبلند شدم و در حالیکه به طرف پنجره 

ش توی اتاق هاهمین سکوت رو هم داشتم. صدای قدمتیرم رو انداخته بودم. انتظار 
 !آخر؟ یهپیچید و بعد از کنارم گفت: جلس

 ت خیلی سر و صدا داره!هاهپاشن -
 ی من نیست!هاروم به پنجره تکیه داد و گفت: االن بحث سر کفشروبه

 که باید عوضشون کنی! هرحالبهلبخند زدم و گفتم: 
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 بایدی وجود نداره. -
 !اال انداختم. کمی خم شدم و جلوی صورتش گفتم: ُدم در آوردیابروم رو ب

 آخر؟ یهگفتی جلس -
یلی دار آبی خمثبت سر تکون دادم. گردنش رو کج کرد که با این شال طرح یهبه نشون

 ی رامبد؟هاداد. اضافه کرد: به خاطر اون حرفمیمظلوم نشون 
 تقریباً  -
 منظورت چیه؟ -
تماس صبح مسعود بزنم. بهم گفته بود وقت فروش  یهخواستم حرفی دربارمین

 کردم که یهمیست. گفته بود باید پولم رو بکشم بیرون... خودم هم مدام چک هاسهام
ه دونست کمیگذشته پولم سه برابر شده بود و خدا  یهوقت کاله سرم نذاره. تو هفت

که پولم رو توی یی براش کشیدم. ولی... کمالوند پیشنهاد داده بود هاهچه نقش
رای ساده ب قبول کرده بودم. به همین سادگی؛ البته نمایشگاهش سرمایه کنم و من هم

کرد حماقت کردم. پس نباید به کسی میگفتم فکر می ایهمن، اگر به هر کس دیگ
گفتم. به طرز عجیبی به کمالوند اعتماد داشتم. تا به حال هر چیزی که گفته بود، می

کرد میی رامبد تو شب مهمونی هم بیشتر تحریکم هاحرف ومده بود.درست از آب در ا
خواستم پولم رو چند برابر کنم و میرو بسپرم دست کمالوند...  امهکه عقل و سرمای

رو  شهاعکس العمل بقیه رو ببینم! سکوتم زیادی طوالنی شده بود. رکسان انگشت
 م فرو برد و گفت: چرا ساکتی؟هابین انگشت

 تونم اینجا بمونم.میاون شب آبروم رو برد. دیگه ن رامبد -
 کنم.میباشه، من درکت  -

 زدم. دوباره پرسید: هنوز به من توضیحی ندادی. ایهلبخند دیگ
 چی رو؟ -
 رفتی که مجبور شدی به رامبد بگی با منی؟میاین چند وقت کجا  -
 خب... -

خواست چیزی رو ازش مین م رو بیرون کشیدم و توی اتاق قدم زدم. دلمهاانگشت
 عادل؟ رفتیمیگفت: کجا  ترکرد. بلندمیمخفی کنم. به خصوص که خیلی نگران نگاه 

 م بودم.هابا یه سری از دوست -
 کجا؟ -
 نمایشگاه ماشین. -
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کرد به من نزدیک شد. میش رو ریز هارو از پنجره برداشت. در حالیکه چشم شهتکی
 : آره، نمایشگاه همون مرده.الزم نبود بپرسه، جواب دادم

 مگه... مگه به من قول ندادی دیگه نری؟! -
ی محکم و سریع سمت در رفت. بازوش رو گرفتم و گفتم: هاراهش رو کج کرد و با قدم

 کنی نیست.میاون جوری که تو فکر 
 جوریه؟یع برگشت و با پوزخند گفت: پس چهسر

تم. دستش رو به زور بیرون کشید دقیقًا همون جوری بود و من هیچ توضیحی نداش
لرزید گفت: فقط یه چیز می شهخیر ایهی قهوهاکه مردمکاما تکون نخورد و در حالی
 ازت خواسته بودم عادل!

- ... 
خوام میخوای برام یه جشن آنچنانی بگیری، ولی به اون چیزی که واقعًا میبه زور  -

 اهمیتی نمیدی... چرا؟
 عشقم! من... -
 چرا؟ -
 فقط پیشنهاد داده اونجا کار کنم، همین. -
- ... 
 من هم دیدم رامبد اون چیزها رو گفت... قبول کردم. -
 گرفتی.میرامبد منظور بدی نداشت. تو نباید جدی  -
، ممکنه اختالف پیش دنمون خیلی قاطی شهاهاینطوری واسه همه بهتره. خانواد -

 بهتره. بیاد. یه مدت من و رامبد سر راه هم نباشیم
- ... 
 دیدی که قبلش خواستم تو رو در جریان بذارم. -
 چقدر هم زود در جریان گذاشتی. بعد از قبول کردن! انگار نظر من... -

ی من بود که شنیده بودم بدجوری تو دل هاحرفش رو ادامه نداد. احتماالً به خاطر اخم
ستم انجام بدم، دلیل خوامیکنه. چه معنی داشت هی واسه هر کاری که میرو خالی 

 مون رو بگذرونیم یا نه؟خوای زندگیمیصدام رو باال بردم و خیلی جدی گفتم:  !بیارم
تونم بمونم، از مغازه هم چیز زیادی میاخم کرد و به زمین خیره شد. ادامه دادم: اینجا ن

 در نمیاد.



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 1 6 

 

ره باال آوردم و رو با انگشت اشا شهزد. چونمیکرد و حرفی هم نمیهنوز به من نگاه ن
 کنم به خاطر توئه توت فرنگی!میگفتم: هر کاری  ترآروم

لبخند کوچیکی زد که خیالم رو راحت کرد. با صدای ضعیفی گفت: دوباره سوار موتور 
 شدی؟

ه م. یوردآمی هاواسه پول ایهگفته بود دوست نداره سوار موتور بشم اما باید یه بهان
 ... شرط بستم روی یه نفر.دروغ کوچولو گفتم: نه، فقط

 !کردی؟ ق*م*ا*رگفت:  ایهبا حالت ناباوران
یی که بهم زل زده بود فرار کنم ولی انگار دست هابه در و دیوار نگاه انداختم تا از چشم

ش رو قاب صورتم کرد و سمت خودش برگردوند، گفت: آخه من به هابردار نبود. دست
 تو چی بگم؟! باختی؟

 ستم رو گرفته.نه، کلی پول د -
- ... 
 تابستون؟ یهت چرا سرده چلهادست -

. گفتم: دیگه تموم دنم گم شهاهم گرفتم که بین پنجهاش رو توی دستهادست
کنم. همین. خودم باال سر پولم هستم، از میشد... پولم رو تو نمایشگاهش سرمایه 

 هم توش هست. خطر. پول خوبیبیخرید و فروش هم سر در میارم. کار قانونی... 
 ه.ذارمیسرت کاله  -
 همچین آدمی نیست. -
 بار تا حاال باهاش برخورد داشتی؟ش چندهاز کجا مطمئنی؟ مگه هم -
ام بازه، پولش رو تممیاگر قرار بود سرم کاله بذاره تا حاال گذاشته بود. آدمی که وقتی  -

 و کمال میده، به دو زار من چشمی نداره!
 وت شده؟پس عاشق چشم و ابر -
 این زمینه تخصص داری! وو تودونم... تمین -

 دوباره لبخند زد و من سریع گفتم: پس حله؟ کلی کار دارم امروز.
 نه هنوز. -

مشغول جمع کردن کیف و کتم شدم. دست به سینه باالی سرم ایستاد و گفت: هنوز 
 باید یه عالمه توضیح بدی!

 چشم... چشم عشقم! -
 شم.تن خر نمیمن با عشقم عشقم گف -
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 دونم عشقم!میبا خنده گفتم: 
 کجا میری؟ -
 به رامبد بگم. -
 !هابا داداشم بد حرف نزنی -

سر تکون دادم و خواستم در رو باز کنم که دوباره گفت: قول میدی خودت رو تو دردسر 
 نندازی؟

 هنوز صداش نگران بود. راه رفته رو برگشتم. جلوش ایستادم و گفتم: قول میدم.
ی پر بوس گرفتم. با خنده جدا شد و گفت: تو هم با این قول هاعد با همون دستب

 ت!هادادن
گرفت. ده دقیقه بعد هنوز کامل در اتاق رامبد رو باز نکرده بودم که از  مخندهمن هم 

روی صندلیش بلند شد. میز رو دور زد و به طرف من اومد. قبل از اینکه حرفی بزنم 
 گفت: بیا تو... فکر کردم امروز نمیای، بعد از...دستش رو دراز کرد و 

کرد که منظورش شبی بود که بحث کرده بودیم. دست  امهبا حرکت سر و ابروش متوج
 دادم و گفتم: حقیقتش...

 دونم، خیلی بد حرف زدم... نگران رکسانا بودم.میدونم، می -
الزم نیست نگران به صندلی اشاره کرد که بشینم ولی با دست رد کردم و گفتم: 

 خواهرت باشی!
- ... 
 مونه.میجدی میگم... اوضاع من اینطوری ن -

هر دو دستش رو به طرفم گرفت. جوری که انگار مچ گرفته باشه گفت:  یهانگشت اشار
 ببین!

- ... 
کنه. اگه بچسبی به کار و زندگیت که مشکلی نیست، به میت نگرانم هاهمین حرف -

نی و زمیولی وقتی اینجوری با اعتماد به نفس حرف  ؛راضی کنمابوالفضل اگه من اعت
 زنه... خودت رو بذار جای من!میت غیبت هاسر کالس

 زد به خاطر کار جدیدیه که پیدا کردم.میاگه غیبم  -
 کار جدید؟! -
 رکسان هم در جریانه. -
 چه کاری؟ -
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 تو نمایشگاه ماشین یکی از آشناهام. -
 داللی؟! -
 ی در میاد.پول خوب -

 دست کشیدم امهکامل به صورتم خیره موند و تو فکر رفت. روی ریش چون یهیه دقیق
 . سر تکون داد و گفت: رکسان موافقه؟امیو جوری ژست گرفتم که بفهمه جد

 آره. -
 پس من هم حرفی ندارم. -
م. کنیمدارم میرم به کارهای شراکت مغازه برسم. بعد هم کارم رو تو نمایشگاه شروع  -

هم پول خوبی ازش در میاد، هم یه کار ثابته. تا کی از اینجا در بیام برم مغازه، از مغازه 
 دونی که!میبرم دنبال کارهای دیگه... نه تعطیلی دارم، نه اسم و رسمی... 

 ؟تنیی هسهادونم چی میگی. چه جور آدممی -
 .نیستنی بدی هاآدم -

 اد جدید باشم؟مکث کرد و بعد گفت: پس به فکر است
 چند ضربه به در اتاق خورد و من جواب دادم: آره.

رامبد مسئول آموزش وارد اتاق شد و با دیدن من گفت: مزاحم صحبتتون  یهبا اجاز
 شدم؟

 رفتم.میبا لبخند گفتم: نه، داشتم 
 به ساعت نگاه کرد و گفت: االن؟!
 حسینی.ی آخره خانوم خداحافظبه سمت در رفتم و گفتم: بله، این 

 جدی؟! -
 بله. -

از کنارش رد شدم و بعد برای هر دو سر تکون دادم. حسینی با لبخند کجی گفت: ما رو 
 یادتون نره!

 اختیار دارید. -
زدم، میی کردم و بیرون زدم. وقتی تو خیابون منتهی به مغازه قدم خداحافظ

؛ فهمندمیانواده خ یهدونستم که همین حاال رامبد به فاطمه خبر میده و بعد هممی
 امهقی یهدادم. نفسم رو کالفه بیرون فرستادم و دکممیبه هر کدوم یه توضیحی  باید

رو باز کردم. حداقل از این به بعد اختیار یقه و آستینم دست خودم بود! احتماالً آقاجون 
شد که دیگه قرار نیست ساز دستم بگیرم و واسه برادر زنم کار میاز تصمیمم خوشحال 
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باشیم... خندیدم. وقتی وارد  هاکنم. از اولش هم مخالف بود که ما زیر دین خسروی
زد. پشت دخل رفتم و روی صندلیم میمغازه شدم، فرشاد داشت با مشتری چونه 

شکار تمساح بود. یادم  یهکرد که دربارمیداشت مستندی پخش  تلویزیوننشستم. 
ست. وقتی زن با جنس بیرون رفت، فرشاد اههرفته بود که فرشاد عاشق این جور برنام

 ؟!دنکنی؟ اخراجت کرمیکار یپرسید: اینجا چ
 خندید. جواب دادم: دیگه نمیرم سر کالس.

 جا خورد و جدی گفت: به خاطر همون حرف دامادتون؟
 آره. -
 !چقدر سخت گرفتی -
- ... 
 زن داداش چی؟ راضیه؟ -
 آره. باهاش حرف زدم. -
 پس ردیفه دیگه. -
 فرشاد! -
 هوم؟ -
 صبح کمالوند زنگ زد گفت برم تو نمایشگاهش تمام پولم رو سرمایه کنم. -
 چی بهش گفتی؟ -
 قبول کردم. -

چی خودت صالح آروم گفت: هر اول چپ چپ نگاهم کرد. بعد جلوی پنکه نشست و
 دونی.می
دارم.  من میگم ضرر که نداره... من که تو خرید و فروش ماشین واردم، زبونش رو هم -

 خودم هم باال سر پولم هستم.
 تونی خودت مغازه رو بگردونی؟میسر تکون داد. کامل توی فکر رفته بود. پرسیدم: 

 رو جدا کنم. اتهبا ِمن ِمن جواب داد: آره... ولی من... االن ندارم سرمای
 با اخم گفتم: کی از تو پول خواست؟

 باالخره که چی؟ -
 وقت داشتی میدی.هر -

 ه به بیرون نگاه کردم و با زمزمه گفتم: شاید کار و بارم سکه بشه.از شیش
- ... 
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 !شاید هم گوشم رو از بیخ ببرن -
- ... 
 ارزه.میم هابه پوززنی دور و بری -

دم. ب دیگه از این مغازه خسته شده بودم. وقتش بود که یه تکون اساسی به زندگیم
 د.هنوز تو فکر بو ،دوباره به فرشاد نگاه کردم

 
 فصل سوم

 
1 

رو پایین آوردم که آروم بیرون برم  هاهم روی پلهانرسیده به در اصلی خونه، صدای قدم
اما مامان جلوی در مچم رو گرفت. سریع لبخند زدم. نگاه مشکوکی به لبخندم و بعد 

خوای میکرد، گفت: نمیش رو با دامن خشک هاسر تا پام انداخت و در حالیکه دست
 بگی، نگو... ولی با شکم گشنه نرو!به ما چیزی 

 خورم.میتو راه یه چیزی  -
 !خوردی، حاال چرا باید با لقمه بیفتم دنبالت؟میتو که یه کله پاچه رو دو لپی  -
 بینی از االن داره بینمون جدایی میندازه!میتقصیر عروسته...  -

پرسید: امروز  خندید و به سمت ورودی پذیرایی رفت. عجله نداشتم، دنبالش رفتم.
 مگه دوشنبه نیست؟

 چطور؟ -
 رسیدی. چرا امروز شلخته شدی؟!میروزهای زوج که خیلی به خودت  -

 خندیدم و گفتم: تیپم به این خوبیه!
از نظر مامان فقط کت و شلوار شیک پوشی بود و این یه ربعی که جلوی آینه با خودم 

از معمول شده  ترموهام بلند البته؛ و موهام ور رفته بودم هیچ فرقی تو ظاهرم نداشت
 خواستم بذارم بلندتر بشه و یه تغییری تومیبود و فعالً قصد آرایشگاه رفتن نداشتم. 

دونستم هنوز میظاهرم بده. دوباره سوالی نگاه کرد و با هم وارد آشپزخونه شدیم. 
 ی آقاجون بدتر بود.هاهجواب اصلی رو نگرفته. نگا
و پاهام رو باز گذاشتم که شلوار کتانم زانو نندازه، نگاهشون وقتی سر سفره نشستم 

معنی دارتر هم شد. مامان لیوان شیر و بشقاب املت رو جلوم گذاشت. مشغول تیکه 
 کردن نون شدم و گفتم: هوم؟
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 مامان: هوم؟
 وم؟!آقاجون: هو

 من: دیگه نمیرم آموزشگاه رامبد.
 دونیم.میمامان: 

 نیوز! من: ای ول خبرگزاری فاطمه
 !آقاجون: االن واسه دل فرشاد با ادکلن دوش گرفتی؟

 من: نه... دارم میرم سر یه کار دیگه...
 آقاجون: نگفتم هما؟! نگفتم؟

پس رامبد اخبار رو کامل به فاطمه نرسونده بود. مامان گفت: عادل جان چرا انقدر از 
 پری؟ اسمت رو دختر مردمه.میاین شاخه به اون شاخه 

 خبر داره. مشکلی پیش نمیاد. من: رکسان
سفره انداخت و با حرص گفت: هی هر کاری دلت  یهآقاجون در جاپنیری رو گوش

ت تونی خودمیتونی آبرومون رو ببری! ببین میمشورت همه بکن! ببین بیخواست 
 رو از همین یه لقمه نون بندازی!

کنم؟ برم زیر دین برادر کار یخواستم جر و بحث راه بیفته. با لحن آرومی گفتم: چمین
 جون بکنم که فروش درست و درمون نداره؟ ایهزنم؟ یه عمر تو مغاز

 آقاجون: مگه قراره یه شبه قارون بشی؟
 من: آره.

 باغچه آب میده! هامامان: هیس... خانوم اقبالی صبح
 من: اگه آبرویی هم بره، آبروی منه. شما نگران نباشید!

وند. حرصی شده بودم، اضافه کردم: مامان یه عمر با آقاجون با اخم روش رو برگرد
ت هم اینطوری هاهخوای عروس و نومیحقوق معلمی و نداری ساخت، چی شد؟ حاال 

 ؟ننزندگی ک
کردیم. دروغ نگفته بودم که خجالت بکشم. از میهر سه توی سکوت به هم نگاه 

 م رو هم از مکانیکی تواهکردم و خرج کوچکترین تفریحمیکار  هانوجوونی تو تابستون
آوردم. علی از همه چیزش زده بود و مونده بود تو خونه میی ماشین در هاهتعمیرگا

زدم، بعد میسگ دو  هاتو خیابون شهش ولی من از وقتی یادم بود همهاسر درس
رو یادم نرفته بود!  هاهنوز اون سال !چرا علی سر به راهه و من نیستم تنگفمیحاال 
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رسید. موهای جلوی میاز جاش بلند شد و بیرون رفت. مامان به نظر ناراحت  آقاجون
 صورتش رو پشت گوشش برد و حرفی نزد. آروم گفتم: مامان هما؟

 رو بخور! اتهسرش رو بلند نکرد ولی گفت: صبحون
خوردم اما به زور از گلوم پایین رفت. آخر گفتم: بهش بگو، آبرو واسه آدم نون و آب 

 شه!نمی
- ... 
 کنم.میکنم، دارم کار میمن هم حواسم به زندگیم هست، خالف که ن -
- ... 
 نگران چیزی نباش! -

کاش زودتر پول بیشتری دستم رو من سریع از خونه بیرون رفتم. ای سر تکون داد و
خریدم که از اینجا برم. دیگه از این خونه بدم اومده بود و میگرفت و یه آپارتمان می

 کردم.میتم تحملش فقط داش
وقتی ماشین رو نزدیک در بزرگ  ؛ اماخواستم روز اول کارم توی نمایشگاه دیر برسممین

ی دانشگاه هم هاین امتحانترپارک کردم دلشوره سراغم اومد. سر ِ سخت ایهشیش
کردم که حاال برای قبول کردن این شغل ذهنم مشغول شده بود. به رفت میانقدر فکر ن
تونستم همین حاال دور بزنم و برگردم ولی به میی خیابون خیره شدم. هاشینو آمد ما

جاش اسپری دهان و آدامس رو از داشبورد بیرون آوردم... دلم برای رکسان هم شور 
خواست به من بگه... دیشب لحن صداش میزد. حتمًا با رامبد بحثش شده بود و نمی

. دیگه دادممین و بیشتر براش توضیح بردمش رستورامیپشت تلفن نگران بود. شب 
 خورد.میحالم از توضیح دادن هم به هم 

موهام رو توی آینه مرتب کردم و پیاده شدم. با نگاهی به خیابون لبخند روی صورتم 
که کوبونده بود  BMWنشست. شیدا همزمان با من از ماشین پیاده شده بود. همون 

ولی خودش برام دست تکون داد و منتظر  ماشین رو برد شهمن. رانند 302به پشت 
شد که بهش برسم. ماشین رو قفل کردم و به طرفش رفتم. موقع احوالپرسی خوشحال 

ی کف و هارسید. همراه هم وارد سالن بزرگ نمایشگاه شدیم که از سنگمیبه نظر 
 ی کنده کاری شده، همه چیز لوکس و شیک بود.هادیوارها گرفته تا ستون

غربی نشسته بود، سالم کردیم و شیدا روی یکی  یهپشت میزی توی زاوی به احمد که
ی انتهای سالن نشست و کیفش رو روی میز انداخت. بعد به من که دست هاهاز کاناپ

 به سینه جلوش ایستاده بودم خیره شد و با لبخند گفت: طوسی بهت میاد.
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 دونم!می -
 شینی؟و گفت: چرا نمی اشاره کرد ایهشد. به کاناپ ترلبخندش بزرگ

 جوری خوبه... آقای کمالوند نمیاد؟همین -
 بابا حتمًا تو اتاقشه. -

 در اتاقی تو همون نزدیکی رو نشون داد و رو به احمد گفت: احمد آقا کسی داخله؟
 احمد عینکش رو در آورد و جواب داد: بله خانوم.

 خیلی وقته؟ -
 نیم ساعتی میشه تقریبًا. -

 تایید در آورد و رو به من گفت: چیه؟ یهه نشونشیدا صدایی ب
 هیچی... این... نارنجی بهت نمیاد! -

 اخم کوچیکی کرد و گفت: کی نظر شما رو پرسید؟
 منظورت اینه که نظر من مهم نیست؟ -
 دقیقًا! -
 مونه.مییادم  -
این  هرحالبهش تکون داد و گفت: هارو بین انگشت شهمانتوی جلوبست یهیق
 جی نیست... آجریه!نارن
 نظر من مهم نیست! هرحالبه -

اومد گفت: میلبخند زد. بعد خیلی ناگهانی از جاش بلند شد و در حالیکه به طرفم 
 بابا تموم بشه. یهاصالً بذار این دور و بر رو بهت نشون بدم تا جلس

یدم چشم د یهدستش رو دور بازوم انداخت و رسمًا به طرف میز احمد کشید. از گوش
رو به احمد که با لبخند  امهکه مسعود وارد شده و داره به این طرف میاد. شیدا توج

کرد، جلب کرد. جلوی میزش ایستاده بودیم. شیدا دست آزادش رو میکجی نگاهمون 
به طرف احمد گرفت و گفت: ایشون احمد آقاست، کارهای اجرایی اینجا با ایشونه... 

آشنا شدید. از این به بعد به جای بابا اینجاست که بابا یه کم  احمد آقا! قبالً با امیرعادل
 استراحت کنه.

 ما دست دادیم و صدای مسعود از پشت سر گفت: تو هم که چقدر به فکر بابایی.
 !شیدا: نه! اون تویی که خیلی به فکرشی

اال ب ایهبا چشم و ابرو از احمد پرسیدم که اینجا چه خبره؟ با خنده سر تکون داد و شون
براش عادی شده بود. شیدا دوباره من رو به طرف  هاانداخت. انگار اینجور بحث
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سالن کشید. نگاهی به عقب انداختم و برای مسعود سر تکون دادم. دستش  یهدیگ
سالم بلند کرد اما اخم داشت. مثل هر باری که دیده بودمش، کت و  یهرو به نشون

. ایهی چرم داشت. این دفعه یک دست سرمشلوار رسمی پوشیده بود و کیف مهندس
لوی زد، گفت: این تابمیداشت و با ذوقی که غیرطبیعی  امهشیدا جلوی تابلوفرشی نگ

 باباست. ابریشم خالصه. یهمورد عالق
 اهوم. -
 قشنگ نیست؟ -

 کرد ولی گفتم: خیلی!میبرای من فرقی ن
 یدی؟فهمی که نظر ممیمسعود: اصالً فرق پشم و ابریشم رو 

 شیدا: سرت به کار خودت باشه مسعود.
 من: منظورم طرح و بافتش بود.

 شیدا: یه مدت به دیوار دفتر کار بابا بود ولی آورد اینجا.
 من: دیوار همین اتاقش؟

 نه، نه،... دفتر کار اصلیش. این نمایشگاه که فقط یه جور تفریحه براش. -
 زنشستگی!من سر تکون دادم و مسعود بلند گفت: تفریح با

چه تفریح گرونی هم! شیدا دوباره راه افتاد و دست من رو هم دنبال خودش کشید. از 
تابی ، گذشتیم. نور آفدنزمیو از تمیزی برق  دنبین چند تا ماشین که صفر کیلومتر بو

تابید. قابل مقایسه با یه می های دیوار و ستونهاو آینه کاری هاهسالن روی تمام شیش
 امهی جوونیم پشت دخل مغازهافهمیدم که تمام سالمیچیک نبود. حاال کو یهمغاز

خوای ماشین میایستاد و با لبخند گفت: ن ایهنقر GSهدر رفته. جلوی یه لکسوس 
 عوض کنی؟

 !این؟ -
 چشه؟ -
 زیادی ارزونه! -
 بیشتر از قیمت این بود! تناون پولی که به حسابت ریخ -

. شونه باال انداختم و گفتم: شاید دنی من باخبر بوهاداراییپوزخند زدم. ظاهرًا همه از 
 ه.تریه روز بگیرم. فعالً چیزهای دیگه واجب

 ؟ق*م*ا*رمثل  -
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در اتاق کمالوند باز شد و مرد میانسالی با لباس غیر رسمی بیرون اومد. با مسعود 
با  هاندست داد و خوش و بش کرد. موقع قدم زدن توی راه عبوری که از بین ماشی

زنجیر و میله، جدا شده بود، با خداحافظی کوتاهی برامون دست تکون داد و رفت. به 
سمت اتاق حرکت کردم. شیدا دوباره دستش رو دور بازوم حلقه کرد. دیگه حسابی 

کنم که  شهچون یهاومد یه مشت اساسی حوالمیرفت و بدم نمیروی اعصابم رژه 
م ظاهرم رو راضی نشون بدم. هرچند مسعود به دستش رو بندازه! اما مجبور بود

من قدرت پنهان کاری نداشت و کامالً واضح از رفتار خواهرش ناراضی بود.  یهانداز
 تعجبی هم نداشت.
 چی داری رو وسط نذار!سیده بودیم که شیدا آروم گفت: هرهنوز به در اتاق نر

 چرا؟ -
 دست داد.من روزهای بد بابا رو دیدم که همه چیزش رو از  -
 ِکی؟ -
 خیلی وقت پیش تو کازینوهای وگاس! -
 چطور دوباره سر پا شد؟ -
 با پولی که مادرم به ارث گذاشت. -
- ... 
 چی داری نذار... درصدی حساب کن.فقط... هر -
 کنم.میکار یدونم دارم چمی -
دونی! نذار پول نقد تو دستت بمونه. ملک بخر، ماشین... بذار هوس مینه، ن -
 از سرت بره. *م*ا*رق

کرد ممکنه میش زل زدم. چی در مورد من فکر کرده بود! خیال هابا تعجب به چشم
 وسوسه بشم و مدام این کار رو ادامه بدم؟! گفتم: من حواسم به زندگیم هست.

 فقط سر تکون داد و آروم گفت: همه اولش همین رو میگن.
شده بود، سر تکون دادم. حق  با نگاهی به صورت مسعود که روی پچ پچ ما دقیق

چیزی نبود که دل کسی رو داشت که اینطوری حرف بزنه، یه شبه چند برابر شدن پول 
ی هابار طعمش رو سر مسابقه و سهام چشیده بودم و هنوز هم به خاطر پولبزنه! دو

 رفتم. شیدا چند ضربه به در زد و بعد بازش کرد. جلوی در بامیتو حسابم، رو ابرها راه 
 خنده به من گفت: این هم اتاق بابا که کسی رو توش راه نمیده!
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کمالوند روی صندلیش چرخید و گفت: اگه بوت گلی نپوشیده باشه مشکلی نداره... 
 !هامثل بعضی

 نه خیر... اون روز از دست گشت در رفته بودم. تقصیر من نبود. -
 خودت بحثش رو پیش کشیدی! به من چه عزیز! -

ماشین بیرون نرو! واسه این بیو کمالوند اضافه کرد: وقتی میگم شیدا خندید 
 ست.هاموقع

 کف کفشم رو نشون دادم و به شوخی گفتم: اجازه هست؟
بار با دست به داخل اشاره کرد. وارد اتاق شدم و روی یکی از کمالوند خندید و چند

ه ب نشستم. شیدا درست پشت صندلی ایستاد و به جای چوب صندلی هاصندلی
 ی من تکیه داد. کمالوند پرسید: تو چرا اینجایی عزیزم؟هاهشون

 !بعد با نگاه معنی داری به من ادامه داد: البته جای سوال نیست
ید نبا؛ شیدا از باالی سرم، بیشتر هم شدی هاهدوباره دلهره سراغم اومد و با صدای خند

لبخند زدم و چیزی  ؛ فقطشدمیرفتم. رکسان حتی از فکرش هم ناراحت میانقدر جلو 
نگفتم. در باز شد و مسعود در حالیکه به چارچوب تکیه داده بود گفت: شیدا کارت 

 دارم. بیا بیرون!
اومد. اگر مشکلی داشت باید جلوی میاز طرز نگاهش به خودم اصالً خوشم ن

ش هاهگرفت، من مسئول بقیه نبودم! شیدا با صدای تق تق بلند پاشنمیخواهرش رو 
وی سکوت من و کمالوند، بیرون رفت. وقتی در رو بست حواسم سمت کمالوند ت

 برگشت. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: چرا به من پیشنهاد کار دادید؟
 کنی.میرفت. حداقل اینجا باهاش کار میموند به باد میاون پول دست خودت  -

 د؟تونید پولتون رو از خودتون دور ببینیمیبا پوزخند گفتم: پس ن
خواستم کله پات کنم تا حاال یا تو زندان بودی میشد و جدی گفت: اگر  امهمتوجه کنای

 قایم شده بودی! اتهاز قبل تو خون ترپولبییا 
ین شرایط هم حرف از آسیب جانی آنچنانی نزده بود. یا اینکاره نبود و ترتوی جدی

تشریف داشت و بود یا خیلی زرنگ  ق*م*ا*رخالف سنگینش همین گاراژ و 
 خواست با گفتن چیزی دستش رو جلوم رو کنه. ادامه داد: هنوز هم دیر نیست.مین
 این تهدید بود؟ -
 اگر هر بار که بهت پر و بال دادم، سوال جوابم کنی، آره! -

 با لبخند سر تکون دادم. اضافه کرد: با دخترم خوب باش!
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 ترسم از رفتارم بد برداشت کنه.می -
دونید... اگه قراره چیزی بهش بگی که غصه دارش میدیگه خودتون دو تا اونش رو  -

 کنه، زودتر قالش رو بکن تا دیر نشده!
لحن خشکی داشت و اخم کرده بود. ابرو باال انداختم و خواستم توضیحی بدم که 

رکسان گذاشته بودم.  یهگوشیم زنگ خورد. آهنگ مخصوصی که برای شمار
 دادم: بله؟عذرخواهی کردم و جواب 

 خیر.سالم عادل جان... صبح ب -
 خیر.صبح شمام ب -
 ... کسی اونجاست؟ممما -
 بله. -
 قطع کنم، بعدًا تماس بگیرم؟ -
 نه! -

از جام بلند شدم و به بیرون اشاره کردم. کمالوند با تایید سر تکون داد. موقع بیرون 
 رفتن از اتاق گفتم: یه لحظه...

 چی شده؟ کجایی؟ -
 بستم. پشتم به مسعود و شیدا بود و آروم گفتم: دیشب که گفتم میرم نمایشگاه. در رو

 روز اول چطوره؟ -
 چرخم تا ببینم...میبد نیست... فعالً دارم دور و بر  -

 صدای شیدا از نزدیکم اومد: بابا چی گفت؟
شد. میم رو محکم روی هم فشار دادم و سکوت رکسان هم هر لحظه بیشتر هاپلک
 تم نادیده بگیرم و سمت در سالن حرکت کنم ولی شیدا دوباره گفت: امیر با توام!خواس

ی هاداشت با حرص به اخم !شده بودم« امیر»به طرفش چرخیدم. از کی تا حاال من 
دونستم که این لحن حرف زدن فقط برای سر جا نشوندن میکرد و میمسعود نگاه 

 ِا... متوجه موبایلت نشدم.مسعوده. به سمتم نگاه کرد و آهسته گفت: 
سر تکون دادم و اون قدم زد و رفت اما اتفاقی که نباید، افتاده بود! رکسان باالخره به 

 حرف اومد: مطمئنی تو نمایشگاه ماشینی؟
 یعنی چی؟ -
 صدای زن شنیدم! -
 آره. خریداره. -
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 پس چرا تو صدات رو پایین آوردی؟ -
 من؟! ِکی؟! -
 چرا اسمت رو صدا زد؟ -
 با من نبود... مگه تو نمایشگاه هم همکار خانم هست؟! -
 !کی گفت همکار؟ -

 !عصبانی گفتم: زنگ زدی من رو چک کنی؟
 نه. -
- ... 
 زنگ زدم ببینم بالیی سرت نیاورده باشن. -
 برم. زنیم؛ بایدمیبعدًا حرف  -

قرار نبود  دادم؟ نهمیی قطع کردم. حاال هر روز باید به زنم جواب پس خداحافظبدون 
اجازه بدم همچین اتفاقی بیفته! وقتی چرخیدم هم مسعود و هم شیدا دقیق به من 

 .دنکرمینگاه 
 آقا فرامرز ظرف تخمه رو سمت من هل داد و گفت: بخور! بیکار نشین!

 یه مشت برداشتم و گفتم: مرسی.
 خوب جلو اومدن. هاهبچ لهلاءااشاره کرد و گفت: ماش تلویزیونبه 
رو تو بشقابم خالی کردم. رو مبل یه نفره نشسته بود و به بازی والیبال نگاه  هاهتخم
شد. حواس من بیشتر میاز اون طرف سالن واضح دیده  LEDبزرگ  یهکرد. صفحمی

 به کاغذ دیواری بود تا بازی! ولی حرفش رو تایید کردم: بله.
مجبور شدم آب و تاب  رکسان لبخندی بهم زد و با ابرو جوری به پدرش اشاره کرد که

 رو بیشتر کنم. با خنده گفتم: من هم که عاشق والیبالم! امهجمل
 کنی؟میبرداشت و رو به من گفت: بازی هم  تلویزیونچشمش رو از 

 زیاد! -
 کیف کرده بود. گفت: احسنت! از قدت پیداست!

ه پام ب ایهبیشتر شد. رکسان که کنار من روی مبل سه نفره نشسته بود، ضرب مخنده
زد. نیشم رو بستم و مچش رو محکم نگه داشتم. آقا فرامز دوباره به بازی برگشت و 

... تورپرند رو میموقع زدن سرویس ساکت موند، بعد از چند ثانیه گفت: مثل پلنگ 
 .ءاللهماشا
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مد  های مربوط به پلنگ مازندرانی رو شروع کنه که این روزهاهمنتظر بودم یکی از خطب
ی میوه رو نشون داد و ها، ولی خدا رو شکر ادامه نداد. مادر رکسان ظرفشده بود

 گفت: عادل خان! از خودتون پذیرایی کنید.
 ممنون. -
 رکسانا براش میوه پوست کن! -

 رکسان سعی کرد دستش رو بیرون بکشه و همزمان گفت: آخه دستم بنده!
ظاهرًا که رکسان به من دستش رو ول کردم. یه کمی هم خجالت کشیده بودم ولی 

 روی خودش نمیاورد. مادرش با لبخند بلند شد و گفت: میرم به غذا سر بزنم.
 یهبعد سمت آشپزخونه رفت. آقا فرامرز خودش رو روی مبل جلو کشید که صحن

به  حوصلگیبیحساس بازی رو ببینه. تیم ایران باز هم امتیاز گرفت و من و رکسان با 
یه گل  یهفرامرز نگاه کردیم. والیبال هم شد ورزش؟! اندازدست زدن و خوشحالی آقا 

کوچیک توی بن بست پشت دبیرستانمون هم هیجان نداشت! صدای مادر رکسان از 
 توی آشپزخونه اومد: فرامرز!

 اومد: فرامرز بیا کارت دارم! ترکسی به روی خودش نیاورد. صدا از نزدیک
 کرد، گفت: بله خانوم؟میکم  رو تلویزیونآقا فرامرز در حالیکه صدای 

 بیا دیگه! -
آقا فرامرز کنترل رو کنار گذاشت و با غرغر زیر لب سمت آشپزخونه رفت. با تعجب به 

 چی میگن؟! هاطرف رکسان نگاه کردم و گفتم: این
گرفت. بریده بریده گفت:  مخنده شهمحکم روی پام کوبید و زیر خنده زد. از خند

 راحت باشیم. خوان مامی هاهبیچار
 اشاره کردم و گفتم: بازی چی؟ تلویزیونبا انگشت به 

دستش رو زیر چونه زد و با شیطنت نگاهم کرد. ابروهام خود به خود باال رفت. چرا 
آورد من تو میکرد؟ چرا به روی خودش نمیمون پشت تلفن رو یادآوری نبحث لفظی

وی م رو رهایش بکشم. انگشتروش تلفن رو قطع کردم؟ شاید منتظر بود من حرفی پ
پوست دستش حرکت دادم و آروم گفتم: بابات که از والیبال افتاد... حداقل یه 

 بکنیم. ایهاستفاد
 استفاده! ءسو -

زد. میش صدام هانشسته بود و چشم شهاین رژ روشن بدجوری تو پوست تیر
صورتم بود و  لغزید. صورتش رو به روی شهم از کنار بند تاپش روی شونهاانگشت
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 هادونستم با زنمیشناختمش اما میفقط یه اشاره الزم داشت. هنوز خیلی خوب ن
م هم بود. دست تررکسان حتی ساده یهچطور رفتار کنم که از کنارم تکون نخورند. دربار

بلند کردم. صورتم رو عقب کشیدم و گفتم: باشه واسه بعد...  شهرو از روی شون
 بینم.خوام بازی رو بمی

 اخم کوچیکی از گیجی روی صورتش نشست و گفت: چی شد؟
 نگاه کردم و گفتم: هیچی! تلویزیونسمت 

 جلوتر اومد و دوباره پرسید: من حرف بدی زدم؟
 نه. -

گفت: کاری کردم  تردستم رو گرفت، سرش رو دقیقًا جلوی صورتم خم کرد و جدی
 که...؟

گرفتم. گور بابای میتم عذاب وجدان سمت زانوهام نیم خیز شده بود. کم کم داش
استراتژی تو خماری گذاشتن! دستم رو روی کمرش گذاشتم و سمت خودم کشیدم اما 
همون لحظه صدای اس ام اس گوشیم بلند شد. قبل از اینکه گوشی رو از روی میز، کنار 

ش کم تمالاما اح« تبلیغه»تفاوتی گفتم بیکلیدهام، بردارم دست رکسان بلندش کرد. با 
ش بیرون آوردم و هاتوجه به حرفم خواست بازش کنه، گوشی رو از الی انگشتبیبود. 

 گفتم: ولش کن!
م گذاشت و برای اینکه نیفته، هاش رو روی پاهابیشتر سمت خودم کشیدمش که زانو

 ش پشت گردنم رفت. آروم جلوی پوست گردنش گفتم: بیا اینجا!هادست
 شاید کار واجب باشه. -

م روی پوست کمرش باال اومد، صورتم رو هارو روی کاناپه انداختم و انگشت گوشی
 توی گردنش فرو بردم و کنار گوشش گفتم: صبر کنه تا بعد!

 !نرسید. در عوض چند ثانیه بعد گفت: تبلیغ ماشین شهآروم خندیدم ولی صدای خند
 یهد و به صفحسرم رو عقب کشیدم و به صورتش زل زدم. ابروش رو باال انداخته بو

ماشینی »کرد. گوشی رو از دستش گرفتم و اس ام اس رو خوندم میگوشی من نگاه 
 یهکیه؟ هم shصدای کنجکاو رکسان به گوشم خورد: « که نشونت دادم فروش رفت.

 کنی؟میرو اینجوری سیو  هااسم
 شونه باال انداختم و بدون نگاه بهش گفتم: همکارم... شایان.

گفتم ولی هیچوقت انقدر برام سخت نبود. اگر حقیقت رو میدروغ  هاقبالً به خیلی
خودشه... تنها کسی که واقعًا برام  هااین یهکرد که تنها دلیل هممیفهمید، درک نمی
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که یه جوری وارد زندگیم میشه. دوباره پرسید:  ایهمهم شده اونه، نه هر آدم دیگ
 خوای ماشینت رو عوض کنی؟می
 شاید. ؛دونممینه... ن -

کردم می، حس دنیی که اتاقشون رو کثیف کرهاهبود و مثل بچ تلویزیوننگاهم سمت 
دنیا بهم زل زده... رکسان هم بهم زل زده بود... گوشیم توی دستم زنگ خورد و  یههم

تو دلم به شیدا و خودم لعنت فرستادم. از روی پاهام بلند شد و کنارم درست نشست. 
 افتاده بود. ایهدیگ یهایل رو نگاه کردم، شمارموب یهوقتی صفح

 خواستم جواب بدم که رکسان با طعنه گفت: آقا شایانه؟!
 سرم رو به طرفش چرخوندم و با اخم گفتم: یکی از شاگردهامه!

 حساس بود؟ اتهی یقهاههمونی که به دکم -
 کریم آقا! یهنه، نو -
- ... 
 اجازه هست جواب بدم؟ -

 ند و کمی ازم فاصله گرفت. عمدًا بلند جواب دادم: سالم زانیار جان!روش رو برگردو
 سالم آقا. خسته نباشید. -
 ممنون. -
 ببخشید. مزاحم شدم؟ -
 نه. اصالً... کاری داشتی؟ -
 فعالً کنسله. هاخونه، که کالس دناز طرف آموزشگاه تماس گرفته بو -
 ی بعد استاد جدید میاد.هاهدرسته... از هفت -
 چرا؟ -
- ... 
 که رفتید؟ رفتنگمیخوب یاد ن هاهیعنی... بچ -

مه ه هاهرفتم سر یه شغل دیگه. بچمی ؛ بایدلبخند روی صورتم نشست و گفتم: نه
 .دنخوب بو

 شد یه کم...میمن... ن -
- ... 
 آخه... -
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یاد استاد قبلیش افتادم که گفته بود مرده. کمی فکر کردم و بعد گفتم: تو دیگه 
تونی مینداری. خودت هم  ایهی هفتهاش رو یاد گرفتی. احتیاج به کالساصول

 تمرین کنی.
 بله آقا. -

خوای هر چند وقت بیای پیش من میناامیدی رو توی صداش شنیدم و ادامه دادم: 
 خصوصی کار کنی؟

 سر ذوق اومد و گفت: بله... واسه همین مزاحمتون شده بودم.
کنم. تا اون موقع به میفرصت داشتم خبرت  مزاحمتی نیست. خودم هر وقت -

 ی سرعتت ادامه بده. خب؟هاتمرین
 چشم آقا... مرسی. -
 موفق باشی. -
 مرسی آقا. -
 .خداحافظبه بابا بزرگت هم سالم برسون.  -
 .خداحافظحتمًا.  -

ه م تکیهام رو به زانوهاروی صندلی به جلو خم شدم و گوشی رو روی میز گذاشتم. آرنج
و به رکسان خیره شدم تا از رو بره و نگاهم کنه. صورتش رو چرخوند و با لبخند  دادم

 ی غرغرو هی دخالت کنم.هاکوچیکی گفت: من هم خوشم نمیاد مثل این زن
 دونم.می -
 مشکوک شدی! هاخودت تازگی -
 دونم.می -

ی به هشد. نگا ترگرفت. درست نشستم و باز بهش خیره موندم. لبخندش بزرگ مخنده
کاناپه زدم و سمتش کج شدم.  یهورودی سالن انداختم، خبری نبود. بازوم رو به لب

چرخید. میش روی صورتم هادستم رو پشت کمرش انداختم و جلوتر کشیدم. چشم
 گذاشتم و با صدای آهسته گفتم: برگرد سر جات! شهانگشتم رو زیر چون

م رو دور هاجلو اومد، جلوتر... دستبه پاهام اشاره زدم. با لبخند سر تکون داد و 
م گفت: آخ! هاکمرش حرکت دادم. درست رو به روی صورتم متوقف شد و جلوی لب

 خوای والیبال ببینی!میحواسم نبود 
م رو از کمرش جدا کرد و جلوم ایستاد. سرم هابعد با نیشخند حرص در بیاری، دست

 رو کج کردم و گفتم: دلت میاد؟!
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رو به هم ریخت که این روزها بلند شده بود. سمت آشپزخونه رفت. با لبخند موهام 
نگاهم به اندامش بود. شکل راه رفتنش... انقدر سرم شلوغ پلوغ بود که هنوز نپرسیده 

تونم تا عروسی صبر میبودم اون چه جوری دوست داره ولی مطمئن بودم، خودم ن
نگشت و فقط دست تکون کنم. خندیدم و جوری که دلش برام بسوزه صداش زدم. بر

 داد. با خنده گفت: میگم بابا بیاد، با هم ببینید!
 کردم و به کاناپه تکیه دادم. ایهنال

اومد، چرخیدم و با تعجب سالم کردم. هر کدوم از میبا صدای مسعود که از پشت سر 
، انداخته بود. نگاهی به احمد انداختم. دنبازوهاش رو پشت دو تا زنی که کنارش بو

کس العمل خاصی نشون نداد که یعنی تقریبًا عادی بوده براش. داشتم ماشینی رو ع
چرخوند، میکردم، مسعود در حالیکه به اطراف ماشین چشم میبرای معامله بررسی 
 گفت: بقیه کجان؟

 !سر رسید توی دستم رو به احمد دادم و گفتم: بقیه؟
 شیدا و بابا. -
 مگه هر روز قراره بیان اینجا؟ -
رو  هاجوری دست به سینه ایستادم که بدونه منظورم به خودش هم هست! زن و

ناگهانی ول کرد و سمت ماشین اومد. بعد به در نگاه کرد و گفت: قرار بود بیان... این 
 چیه؟

با مانتوهای کوتاهی که بدجوری  هاروی کاپوت پژو دست کشید. جواب ندادم. زن
. یکیشون هم داشت من رو دنف ایستاده بوزد، بالتکلیمیاندامشون رو تو ذوق 

کرد که یه لبخند مخصوص تقدیمش کردم. بعد سمت میز خودم رفتم و میبرانداز 
 گفتم: ِکی میان؟

 کردم رسیده باشند.میفکر  !صبح تنسر صبحونه که گف -
 .دناوم -

ا ب. کمالوند دنبه ورودی سالن اشاره کردم. شیدا و کمالوند مشغول گفتگو و خنده بو
 !رو به مسعود کرد و با اخم کوچیکی گفت: اینجا هم؟ هادیدن زن
سعی کردم آقاجون رو جای کمالوند تو این موقعیت تصور کنم. قبل از اینکه به  !همین؟

 تصورش هم دردناک بود. ؛ حتیشدم خیالبیخنده بیفتم 
 رم؟م یا پدتررو گرفت و با لبخند گفت: من جذاب هامسعود دوباره بازوی زن
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کرد جذابه؟! با این کت و میو کمالوند گم شد. فکر  هازن یهپوزخند زدم که بین خند
از من بود ولی به پای تیرگی و خوش  ترشلوارهای رنگ و وارنگش؟ موهاش پرپشت

بود. ریخت و هیکل ورزشکاری  تررسید. قدش یه کم از من کوتاهمیحالتی موهای من ن
هام زیر خنده زدم و شیدا من خیلی خوب بودم! از فکر هم که نداشت. روی هم رفته

 رسه؟میور صدا دیرتر گفت: اون
 چی؟ -
 آخه تازه یادت افتاد بخندی! -
 نه... یاد... یه چیزی افتادم. -

فکر نکنم احتیاجی به معرفی  ؛ البتهگفت: من هم خواهرشم هاسر تکون داد و رو به زن
 شدن باشه!

 کرد. مسعود جواب داد: مهم نیست.و مستقیم به مسعود نگاه 
کمالوند به طرف من اومد. کیف چرمش رو روی میزم گذاشت و گفت: امروز قراره یه 

 مشتری واسه النترا بیاد.
خواستم خودم برش دارم. اگر قرار بود آپارتمان هم میسمت النترای مشکی نگاه کردم. 

همین هم خیلی عالی بود. سر رسید... میبخرم، پولم برای ماشین به بیشتر از این ن
 تکون دادم و گفتم: اهوم.

 پسر یکی از آشناهامه، گفتم خودم هم باشم. -
- ... 
 چیه؟ خودت خوشت اومده؟ -

 تفاوتی کج کردم و بحث رو عوض کردم: پژو رو چک کردم.بیم با هالب
- ok بود؟ 
 در جلوش رنگ شده. -
 مطمئنی؟ -
 آره. -

ش رو بست و موازی بدنه نگاه هایکی از چشم سمت ماشین رفت، پشتش نشست.
کرد. بعد از چند ثانیه بررسی خندید و سر تکون داد. گفت: دیگه وقت بازنشستگیمه. 

 نه؟
به من نگاه کرد که مثالً قرار بود جاش رو بگیرم! شیدا صداش رو لوس کرد و گفت: 

 چندمیش؟



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 3 5 

 

رو به من با صدای معمولی خوشم نیومد و اخم بین ابروهام افتاد.  شهاز حالت مسخر
یه روز هم  ها!هکنمیادامه داد: همین االن داره واسه شغل بعدیش برنامه ریزی 

 استراحت نداره.
 کمالوند: نه عزیز دل شوخی کردم... اینجا سرگرمی منه.

 مسعود: قبالً دالل بودی؟
 تا هضم کنیم که مخاطبش کی بوده. جواب دادم: دالل چی؟ دنهمه سکوت کر

 الل ماشین تو روزنامه، گوشه خیابون...د -
 گفتم: وسط جوب... شهلحنش انقدر تهاجمی بود که بین جمل

 پوزخند زد و گفت: چون از ماشین سر در میاری میگم.
 کردم.میکار  هاهنوجوون که بودم تو تعمیرگا -

 !ی کار بودی؟هاهسریع زیر خنده زد و بلند گفت: از این بچ
جا هم زیادی تحمل کرده بودم. داد زدم: به شیدا زل زد. تا همین اال رفتهبا ابروی ب

 ش! مشکلی داری؟هاآره... از اون قالتاق
 کرد. با خنده گفت: جدی نگیر امیر خان!میهنوز به شیدا نگاه 

شیدا به من لبخند زد و با حرص گفت: آره جدی نگیرش! مسعود تو اون سن و سال 
 !بود ایهسرش گرم کارهای دیگ

 و به سمت مسعود برگشت. بلند گفتم: البته من که جدی بودم!
 کمالوند: شروع نکنید باز!
یی که با خودش آورده هاشیدا حسابی اخم کرده بود، به زن یهمسعود که از چشم غر

، با سر اشاره زد. هر دو سمت خروجی دنزمیی گرون قیمت پرسه هابود و بین ماشین
از جیب بغلش بیرون آورد. چند قدم تا پدرش رو  کوچیکی یهو مسعود برگ رفتن

سنگین برداشت و کاغذ رو به دستش داد. کمالوند خواست چیزی بگه که مسعود 
مهلت نداد و یک راست به طرف در رفت. کمالوند کاغذ رو توی هوا تکون داد و بلند 

 گفت: ممنون پسر!
 انات دیگه برام قابل اعتمادسپردم، بعد از این جریمیدیگه نباید پولم رو دست مسعود 

خواستم دوباره مثل مینبود. گوشی توی جیبم زنگ خورد. زنگ مخصوص رکسان... ن
بلند صحبت  داشتنخصوص که شیدا و کمالوند ی پیش ناراحتش کنم. بههدفع
. سایلنتش کردم و روی میز گذاشتم. توی فرصت بهتر خودم بهش زنگ دنکرمی
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ی کردم خودم رو مشغول کنم. احمد سررسید رو جلوم زدم. سر جام نشستم و سعمی
 گذاشت و گفت: پس بگم واسه بیعانه گرفتن بیاد؟
 رو به کمالوند گفتم: ماشین رو معامله کنم جناب؟

تومن کاری  100ی زیر هاهمراه شیدا سمت ما اومد و گفت: میل خودته... من با ماشین
 با خودت! هاندارم. اون

توشون ندارم، بین  ایه رفت. خندید و ادامه داد: آخه من سررشتابروم خود به خود باال
 آشناهام هم مشتری ندارند!

 خودم خرید و فروششون کنم؟ یهیعنی با سرمای -
واسه همین آوردمت. اقتصاد ملت ضعیف شده، دیگه همه کس پول ماشین  -

خورد! میجوش پرونیم. قبالً هر روز معامله میآنچنانی نداره... کم کم داریم مگس 
 اینجا پر مشتری بود!

 سر تکون دادم و گفتم: گرفتم.
 ی کنار!ذار میپورسانت نمایشگاه رو هم  -

یه؟ چ»گفت میکوتاهی کردم. کمالوند کیفش رو برداشت و در حالیکه با خنده  یهخند
وارد اتاقش شد. گوشی دوباره ویبره رفت. به روی خودم « فکر کردی خیریه باز کردم؟

 ردم و رو به احمد گفتم: هماهنگ کن طرف زودتر بیاد.نیاو
 در جلو چی؟ -
 دارم. موتورش میزونه.میبه قیمت بر  -

میزم نشست و با انگشتش گوشیم رو که  یهاحمد سمت میز خودش رفت. شیدا لب
ش روی صفحه زوم کرده بود ولی من هارفت، به طرفم هل داد. چشممیدوباره ویبره 

ی سیو نکرده بودم که کسی بتونه تشخیص بده. مجبور شدم جلوی رکسان رو با اسم
گرفتم و از دلش در میی کنجکاو شیدا ریجکت کنم. شب براش یه چیزی هاچشم
 آوردم. گوشی رو توی جیبم برگردوندم و رو به شیدا گفتم: با من کاری داشتی؟می
 رفتم سالن زیبایی.میداشتم  -

 دی نظر من رو بپرسی؟ از کی تا حاال مهم شده؟روی صندلی لم دادم و گفتم: اوم
 !خندید و بلند گفت: نه

بیشتر شد و ادامه داد: مسیرم این طرفی بود، به بابا گفتم ماشین نیاره که  شهخند
 برسونمش.

 که اینطور! -
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- ... 
 ای که گفتی، فکر کردم االن قراره بشینم حدس بزنم!«نه»با اون  -
 مقدمه چینی ندارم! یه راست میرم سر اصل مطلب! حدس و یهخب... من حوصل -

 صدام رو پایین آوردم و گفتم: اون وقت تو همه چی انقدر اصل مطلبی هستی؟!
دوباره خندید. من هم لبخند زدم و همین که سرم رو چرخوندم، با دیدن انتهای سالن 

جدا  اهلبخند روی صورتم خشک شد! رکسان توی مسیری که با زنجیر طالیی از ماشین
 کرد.میاومد و با هر قدمش اعصاب من رو تحریک میشده بود به سمت ما 

دونستم چقدر از گفتگوی آخر ما رو دیده و ازش چه برداشتی کرده! به صورت مین
شیدا نگاه کردم که تعجب کرده بود. من هیچی از زن داشتن خودم نگفته بودم. با 

افتادم. وسط راه بهش رسیدم و با دیدن  اخم از جام بلند شدم و به طرف رکسان راه
خونسردش جا خوردم. انتظار داشتم عصبانی باشه. با صدای آهسته گفتم:  یهچهر

 کنی؟میکار یاینجا چ
- ... 
 کی اومدی محل کار من؟ یهبا اجاز -
 چیه؟ ناراحت میشی زنت تو محل کار مردونه بیاد؟ -
دونستم شیدا با فاصله میسرم که  رو با تاکید گفت و با ابرو به پشت« مردونه»

 شدم. اضافه ترکرد؟! عصبانیمیایستاده، اشاره زد. واقعًا خودش رو با شیدا مقایسه 
 دن!کرد: اتفاقًا دیدم االن دو تا خانوم دیگه هم بیرون اوم

 نفسم رو فوت کردم و گفتم: از ِکی اینجایی؟
- ... 
 !کشیدی؟میکشیک من رو  -
 کردی بیام بهت سر بزنم؟میرو دادی، فکر ن وقتی آدرس اینجا -

آوردم و گفتم: میام خونه تون  ترگذاشتم. صدام رو پایین شهدستم رو روی شون
 کنیم. فعالً برو...میصحبت 

برداشت. جلوی صورتم نگه  شهو خواستم برش گردونم. دستم رو گرفت و از روی شون
 کجاست؟! اتهقداد، گفت: حلمیداشت و در حالیکه تکون تکون 

کجا  هاکردیم! از دست این زنمیشد، جدًا داشتیم این بحث احمقانه رو میباورم ن
 کنی؟میباید بریم داد بزنیم؟! پوزخند زدم و گفتم: داری سر یه حلقه حسودی 

 کنم!میخوام تالش میمثل من آروم گفت: دارم واسه چیزی که 
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وار تنگ و کلی آرایش واسه من تالش کنه؟! واقعًا الزم بود که با مانتوی صورتی و شل
د، دامیبرگشتم و به شیدا نگاه کردم که خودش رو سرگرم خودکارهای روی میز نشون 

بعد به احمد که حتی زحمت مخفی کاری به خودش نداده بود و خیره شده بود به 
 !هما... نه، خیره شده بود به رکسان! با حرص سمت رکسان چرخیدم و گفتم: برو خون

 لحن صدام براش غیرمنتظره بود. با دلخوری گفت: چشم قربان!
دونستم از دست کی. سریع دنبالش میو سمت خروجی پا تند کرد. عصبانی بودم و ن

دویدم و نرسیده به در اتوماتیک که باز شده بود، گفتم: بعدًا میام خونه تون حرف 
 زنیم... اینجا که نمیشه!می
 !داری ترآره اینجا کارهای مهم -

جلوش چرخیدم و راهش رو بستم. ایستاد و بهم زل زد. دوباره گفتم: شب حرف 
 زنیم. خب؟می
 الزم نیست. -

 نفسم رو فوت کردم و با اخطار گفتم: دیگه هم نمیای اینجا! باشه؟
- ... 
 باشه؟ -
 انقدر زود دلت رو زدم؟! -
- ... 
 کنی؟میخندی و تماس من رو رد میبا یکی دیگه  -

گفت؟! بهش نگاه کردم و میم رو بستم و با تاسف سر تکون دادم. چی هاکوتاه پلک
 آروم گفتم: جواب ندادم که مثل اون دفعه بد برداشت نکنی.

ش درشت شد و با کیف بزرگش به پهلوم کوبید. یاد قدیم افتادم اما جلوی هاچشم
 ؛ امام که حرکت کنهلبخندم رو گرفتم که ابهت چند دقیقه پیشم حفظ بشه. کنار رفت

زیاد دور نشده بود که دلم نیومد و دنبالش دویدم. توی پیاده رو کنارش حرکت کردم و 
 گیرم بری خونه.میگفتم: االن برات آژانس 

- ... 
 کردم.میداشتم یه ماشین رو چک  -
- ... 
 این دختره گاهی میاد به باباش سر بزنه. -
- ... 
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 یه بار هم نمیاد! ایههفت -
 مهم نیست. -

سر جام ایستادم، به راهش ادامه داد. سریع بازوش رو نگه داشتم و محکم عقب 
 کشیدم که با اخم سمتم چرخید. پرسیدم: مهم نیست یعنی چی؟

 برو از فرهنگ لغت معنیش رو ببین! -
گیرم... میبازوش رو بیشتر کشیدم و جلوی صورتش شمرده شمرده گفتم: آژانس 

 زنیم... تموم!میم... حرف میری خونه... شب میا
خوام کسی میصورتش رو جلوتر آورد و مثل من گفت: خودم راه رو بلدم... شب هم ن

 رو ببینم...
 کوبید و ادامه داد: چیزی هم تموم نشده! امهرو با تهدید به سین شهانگشت اشار

. مکشیدیمیی درشت شده به هم زل زده بودیم و تند و عصبی نفس هاهر دو با چشم
 ترکشید خیلی جذابمیکردم که گربه کوچولوم وقتی پنجه میخب باید اعتراف 

ی من هاش... نگاهش به لبهاش رفت و بعد دوباره چشمهاشد! نگاهم روی لبمی
بود... لبخند زدم، ابرو باال انداخت و بعد خودش رو عقب کشید و به دور و بر نگاه 

. عقب رفتم و بازوش رو ول کردم. کیفش رو دنروی ما زوم کرده بو هاانداخت. خیلی
مرتب کرد و یک راست سمت ایستگاه مترویی که زیاد با اینجا فاصله نداشت راه افتاد. 

 خواستم وسط خیابون معرکه بگیرم. نفس عمیقی کشیدم و به نمایشگاه برگشتم.مین
این  یدن من بهی انتهای سالن نشسته بود. با دهاهچشمم به شیدا افتاد که روی کاناپ

طرف اومد. منتظر موندم که بهم برسه. کیفش رو برداشته بود و معلوم بود که داره 
 کنی.میدونم داری چیکار میگفت:  ایهمیره. نزدیک من با حالت متفکران

 با دقت نگاهش کردم. ادامه داد: جلوی من جواب تلفن نمیدی!
- ... 
 تا حاال هیچ حرفی از... -

 رو کامل کرد: ازش نزدی. شهزد و جمل به بیرون اشاره
- ... 
 !، هدفشون چیهدونم مردهایی که حلقه نمیندازنمیمن  -

ازدواجم بگم،  یهآب دهنم رو قورت دادم و خودم رو حاضر کردم که همه چیز رو دربار
اهی هم بابت رفتار دوپهلوم انجام بدم و جریان رو تموم کنم. توی ذهنم خویه معذرت
خواستم بعد از این همه مصیبت، همه چیز خراب میتوجیه خوب گشتم. ندنبال یه 
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ی خوش فرم دستش نگاه کرد، حس کردم هااعتماد بشند. به ناخنبیبشه و بهم 
 گرده، گفتم: کسی از زندگی خصوصی من نپرسیده بود.میدنبال فحش مناسب 

ان رو ی نداره، جریسرش رو بلند کرد و با لبخندی که باعث تعجبم شده بود، گفت: عیب
 فهمیدم...

- ... 
 به زور باهاشی. نه؟ -

 دونم!میخیالم راحت شد و با لبخند مظلومی گفتم: خودم هم ن
 کنی؟میتحمل  اتهبه خاطر خانواد -
 یه جورایی. -
 زنیم.میخیله خب، من قبل از ناهار وقت دارم. سر فرصت حرف  -

 میز گفتم: باشه... فعالً!گشتم سمت میسر تکون دادم و در حالیکه بر 
گفتی! االن... االن میدوباره صداش رو شنیدم و چرخیدم. گفت: ولی باید زودتر به من 

 شده! ترهمه چی پیچیده
دونستم منظورش چیه و چی پیچیده شده ولی سر تکون دادم. دیگه میدقیقًا ن

هم نبود. کارم که م هرحالبهیی تو سرش داره. هامطمئن شده بودم که در مورد من فکر
رای ب ایهبستم، دیگه چیزی مهم نبود. همیشه میشه یه بهانمیشد و بارم رو میتموم 

  به هم زدن با یه دختر پیدا کرد.
تم دونسمیکنار موتور روی زمین نشسته بودم و حال بیرون رفتن از اتاقک رو نداشتم. 

شده بود و تیشرت  هر لحظه ممکنه کسی سراغم بیاد. هوای بیرون شهر هم سرد
جلوی پاهام  ایهم آستین کوتاه بود. روی بازوم دست کشیدم. باالخره سایایهسرم

 ی کمالوند بود که گفت: هنوز اینجایی؟هاافتاد. صدای یکی از آدم
 با کالفگی از جام بلند شدم و گفتم: اومدم.

ر گاراژ راه تکوندم سمت ساختمون اصلی کنامیی خاکیم رو هابعد در حالیکه لباس
افتادم. قرار بود برای بار دوم با پول خودم وارد میدون بشم و دوباره چکی که قرار بود 

امضا کنم، مضطربم کرده بود. این بار پولش رو داشتم ولی  هاامشب بعد از شرطبندی
پولی سابق برگردم. کمالوند نزدیک بیتونستم دوباره به میروش حساب کرده بودم و ن

ن برام دست تکون داد و گفتگوش با مرد کناری رو تموم کرد. به طرفش در ساختمو
اومد دور میرفتم. مثل سری قبل وسط مهمونی رسیده بودم. خود کمالوند هم بدش ن

رسید با موتور سوارهای میی اطرافش معرفیم کنه. به نظر نهاو برش بپلکم و به آدم
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ن رو به شک مینداخت. احتماالً قبلیش انقدر خودمونی رفتار کرده باشه و این م
 به خاطر شیدا بود. شههم

بهش رسیدم و دست دادیم. لبخند زد و با هم وارد شدیم اما به جای اینکه داخل سالن 
 دونستممیاصلی هدایتم کنه، من رو کنار کشید تا توی راهروی غرق نور قدم بزنیم. 

اول  ؛ بایدمضا کردن زود بودرسه، ولی هنوز برای امیآخر این راهرو به کدوم اتاق 
شد. کمی به سمتم متمایل شد و جوری که توی این میتکلیف نرخ امشب معلوم 

 موزیک بلند اما مالیم شنیده بشه گفت: دسته چک همراهته؟
 نرخ امشب مشخص شده؟ -

 کردم پوزخند زدم. گفت: هنوز نه!میبعد به اینکه اصطالحاتشون رو تکرار 
 پس... -
 م.کارت داشت -
- ... 
 ببین پسر جان... -

 ه!تردر اتاق رو باز کرد، وارد شدیم و وقتی بست ادامه داد: امشب کارت سخت
 شون عوض شده؟هاهچرا؟ رانند -
 خوام شرط رو باال ببرم.میدونم. من مین -

با دهن باز بهش نگاه کردم. من که عهد نبسته بودم که همیشه برنده بشم. کارم خیلی 
قبل رو با بدبختی برده بودم و مشخص بود  یهسر نبود. همین دفع هم از بقیه

ند که مدام من برنده ذارمی، دست روی دست نزنبامییی که این همه پول هاآدم
دو هفته پیشت چشمشون رو  یهبشم. وقتی دید چیزی نمیگم، دوباره گفت: مسابق

حرف زدم،  ها.. با خیلی.ذارنمی... یه عده کم پول دنترسونده... یه عده کنار کشی
 دهنشون رو فهمیدم. یهمز
 خب؟! -

 .و یه کاری کن پول بذارنبه بیرون اتاق اشاره کرد و گفت: بر
 من؟! -
 کنه.میمن هر حرفی بزنم فقط مشکوکشون  -
- ... 
 خوای پولی گیرت بیاد؟مینکنه ن -
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خونه و  خواستم. در واقع روی برد این سری برای جور شدن کم و کسری پولمی
د. دو رسیمیماشین حساب کرده بودم. تنها راهی بود که برای آشتی با رکسان به ذهنم 

خواستم میداد و من هم نمیم رو نهاروز بود که ازش هیچ خبری نداشتم، جواب تلفن
خواستم موضوع بین خودمون میضایع بشم.  شهون و جلوی خانوادشهبرم خون
فهمید به خاطر خونه و ماشین دارم می ؛ بایدرفتممی با دست پر سراغش ؛ بایدبمونه

که به فکرش رسیده بود. به خاطر  ایهکنم نه هر چیز دیگمیتو اون نمایشگاه کار 
 ؛لب گفتم: شاید بشه یه کاری کرد زندگیمون، به خاطر اون... سر تکون دادم و زیر

 مثالً...
 اومد و گفت: با منی؟ ترنزدیک

 . شاید بتونم.بلندتر گفتم: باشه
 شریکیم گل پسر! 10-10خوبه. یادت نره  -

ی هااومد. یاد حرفمیو محکم به پشتم کوبید که هیچوقت از این حرکتش خوشم ن
شیدا افتادم که گفته بود در صدش رو پایین بیارم. دیشب خواب بدی دیده بودم. 

گم ه کمالوند باین سری بشم. کافی بود ب خیالبیشد با همین پول کنار بکشم و می
خودش کل پول رو بذاره، مطمئن بودم از خداش بود که من رو تو این شراکت از سرش 

این  یهانداز ایهلیون نبود. صحبت سرماییباز کنه! ولی... چطور؟... صحبت چند م
آوردم، هنوز برای جا زدن زود بود. میبیشتر در  ؛ بایدهمه سال حقوق آقاجون بود

 خوای شریک باشی؟مییره شد و گفت: نکنه نکمالوند به صورتم خ
بندی امضا  ط*ر*با حرکت سر حرفش رو رد کردم و گفتم: نه... چک رو بعد از ش

 کنم.می
م و م رو بستهابعد بیرون زدم و سعی کردم عقلم رو تا آخر شب بفرستم مرخصی. پلک

، ننر ککردم که دیگران تصومیکاری  ؛ بایدنفس عمیقی کشیدم که کمی آروم بشم
 س خودشون بیشتره. تا نرخ رو ببرنشان ننتونم امشب خوب ظاهر بشم. تصور کمین

م رو باز کردم و چشمم روی مردی افتاد که کنار موتور سراغم اومده بود. هاباال... پلک
بهش اشاره زدم که به سمتم بیاد. با گیجی و نگاهی به اطراف جلوتر اومد. توی این 

ی سینما شده بود. نزدیک که رسید آروم گفتم: هر هابیه کتک زنپلیور پاییزی تیره، ش
 وقت گفتم، بزن تو شکمم!

 گرد شد و گفت: چی؟! شهی تیرهاچشم
 خوام نفله شم.میآروم... ن -
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 افتاد و گفت: آها... یعنی... شهظاهرًا سک
 حاال! -

وا رو دع تحقیر داشت و یهبا کف دست به پیشونیم زد که بیشتر جنب ایهاول ضرب
داد. سرم به عقب خم شد، مشتش رو عقب برد و با کمترین قدرتی میجلوه  ترواقعی

روی « آخ»که طبیعی هم باشه توی شکمم کوبید. من هم نامردی نکردم و با صدای 
زمین ولو شدم. موقع افتادن عمدًا با ساعد به تابلوی روی دیوار ضربه زدم که بیفته و با 

ب توجه کنه. در اتاق باز شد و کمالوند با دیدن من روی صدای شکستن شیشه جل
بزنه، سریع گفت: چه خبره؟!...  ایهدیگ یهزمین و مردی که روم خم شده بود تا ضرب

 ولش کن!
راهرو هلش داد و با حالت عصبی  یهدست مرد رو گرفت و بلندش کرد. به سمت دیگ

داد زد: سرتون به کار خودتون  دنرو به چند نفر که از سالن اصلی به ما خیره شده بو
 باشه!

گرفته بود ولی خودم رو کنترل کردم. کمالوند  مخندهاز حالت حق به جانب مرد پلیوری 
 دستش رو سمتم گرفت و گفت: پاشو ببینم!

 و با صدای ضعیفی اضافه کرد: تابلوش گرون بود!
کنجکاوی نگاه به طرف ما با  هادونستم تیزه و جریان رو گرفته. هنوز خیلیمی
 . محکم دستش رو پس زدم و خودم بلند شدم.دنکرمی

طول راهرو رو به سمت سالن جوری حرکت کردم که مثالً دارم دردم رو از چشمشون 
به  توجهبیشد کرد. توی سالن مین ایهکنم که کسی بویی نبره. کار دیگمیپنهان 

دم به کسی زل نزنم. یکی از روی کاناپه نشستم و سعی کر ایهی چند نفر گوشهاهنگا
ی قبل باهاش گپ زده بودم کنارم نشست و گفت: هاهپیرمردهایی که چند بار تو هفت

 !سر به راهیه یهچی شد؟ عباس که بچ
م: گفت ایهمنظورش از عباس همون کتک زنه بود. شونه باال انداختم و با لحن یه دند

 به جون بقیه... افتهمیخودش که سر خود ن
نه پیازداغش رو زیاد  نن؛ بایدطرف نبودم که زود باور ک هاباال رفت. با احمقابروش 

دونم میآوردم. ادامه دادم: چیزی نیست، خودم میکردم، نه پخمه بازی در می
 ی حلش کنم.جور چه

 دونم... اوضاع رو به راهه؟میبا لبخند سر تکون داد و گفت: 
 بله. ممنون. -
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 رو تو حساب کنم؟ -
ی این سالن موتور سوار هاست بدونه روی من شرط ببنده یا مخالفم. بیشتر آدمخوامی
ی مسابقه رو داشتیم. پوزخند زدم ها. ما نقش اسببستنمیط *ر*و فقط ش داشتنن

 و آروم گفتم: این هفته نذاشت شریک بشم!
 با تعجب پرسید: مگه... شریکش بودی؟

که مثالً اعتبارش خدشه دار ه کسی نزنم کمالوند ازم خواسته بود در این مورد حرفی ب
یه  ؛ بایدش رو برآورده کنمهاهخواست یهتونستم همزمان هممیولی من که ن ؛نشه

گفتم که اعتماد طرف رو جلب کنم. لبخند کوچیکی زدم. نگاهش خیلی میچیزی 
هشیار شد. مسلم بود که وقتی کسی رو از شراکت دور میندازند مثل قبل به آب و 

 زنه برای برد! آروم گفت: کمالوند بدجور اهل تالفیه!مینآتیش 
 ه.شناسمیمن رو  -

روش رو برگردوند و دیگه حرفی نزد. با دست چپ، محکم مچ دست راستم رو نگه 
ش برجسته شد. لبخندم رو بزرگتر کردم که نشون بدم دارم هاداشتم. جوری که رگ
 ریز کرد و گفت: استراحت کن!ش رو هاکنم. توکلی چشممیتظاهر به خوب بودن 

سر تکون دادم. نگاهش چند بار توی صورت و دست راستم حرکت کرد و بعد بلند شد. 
و به جای سرگرم شدن با موسیقی  ننکمیپچ پچ  هادونستم همین حاال هم خیلیمی

دوم پایین  یهون به منه. چند ثانیه بعد شیدا که از طبقشهو رقص دو نفره، توج
ی هاه طرف من چرخید. هنوز برام جای سوال بود که حکایت این لباساومد بمی

بار هم یه لباس پوشیده تنش ندیده بودم. اینناجورش چیه؟ هیچوقت یه دست 
کوتاه پوشیده بود. وقتی به من رسید، آروم پرسید: چیزیت شد؟ بابا  ایهپیراهن حلق

 گفت.
دا صینکه سالن شلوغ و پر سروبا وجود ادرست نشستم و با سر حرفش رو رد کردم. 

ی اطرافیان قابل هاریزی شده بود و هم عکس العملهای ما برنامهبود. هم حرکت
 پیشبینی. صورتم جدی شد و گفتم: خوبم.

 لیوانی که توی دستش بود رو به طرفم گرفت و گفت: بخور آروم شی.
و  شدم. سمت بار رفتم یه جرعه بیشتر نبود. لیوان رو عقب زدم و بلند یهبه انداز شهت

یه بطری پر ودکا برداشتم و با نگاه عصبانی به شیدا، از بین جمعیت راهم  هاهاز قفس
تونست باعث برد میبیرون سالن باز کردم. آخرین چیزی که  یهرو به طرف محوط

مست بود که دستش ضرب دیده و با کارفرماش اختالف  یهکمالوند بشه، یه رانند
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ترسیدم که باخت بزرگتری میاما در عین حال  بودم که نرخ رو باال ببرنمیدوار داره. ا
روی  ایهگوش ریسک بود. شهبدم و نتونم زودتر از بقیه موتور رو از خط رد کنم. هم

دوم نشستم و بطری رو کنارم گذاشتم. به آسمون نگاه کردم که  یهی خارجی طبقهاهپل
خیال پشت فرمون، کار دست خودم ندم. چند تو این هوای خنک آروم بشم و با فکر و 

ش، جلوم هاهدقیقه گذشت، صدای خش خش اومد و شیدا با مانتوی بافت روی شون
کنم جواب بده. بابا مثالً داره دنبال میایستاد. بعد از چند ثانیه سکوت گفت: فکر 

 گرده...میجایگزین  یهرانند
 اهوم... -
 زنی؟میچرا انقدر واسه پول حرص  -
 جدا شم. امهخوام از خانوادمیگردم. میدنبال خونه  -
 که بتونی جلوشون وایسی؟ -
 آره. -
 !خوبیه یهخیله خب. حداقل این بهان -
- ... 
 چیزیت که نشد؟ -

 نگاهش کردم و گفتم: نه.
ی اون طرف پله تکیه داد و بطری رو از کنار من برداشت. در چوبیش رو باز هاهبه نرد

خورد و به زور پایین فرستاد. نگاهی به ساختمون انداختم که از هر  ایهکرد، جرع
 شد. گفتم: اینجا مال کیه؟مینور توی تاریکی بیرون پخش  شهپنجر

 گیره.میست... در صدش رو هامال یکی از آشنا -
 خودش هم میاد؟! -
اینکه . هم واسه تنوع، هم ننکمینه، ایران نیست. هر چند ماه یه بار جا رو عوض  -

 کم کم باخبر میشن و ممکنه دردسر درست بشه. هامحلی
 اهوم. -
 این کار تنها تفریح بابا و دوستاشه. -

 پوزخند زدم و گفتم: چه ایرادی داره از تفریح هم پول دربیاد، نه؟
 آره چه ایرادی داره؟ -
- ... 
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زم نیست تونی تو روی خانواده در بیای! المیببین امیر اگه خودت بخوای همیشه  -
 رو جدا کنی. اتهحتمًا خون

 دونم.می -
تونی به خود دختره بگی. باورکن هیچ دختری دوست نداره خودش رو میحتی  -

 تحمیل کنه.
گرفت. من هم داشتم با این عوضی  مخندهزد. میداشت در مورد رکسان حرف 

رد از یکی دو تا ب قرار نبود زیاد طول بکشه. بعد ؛ البتهکردممیم مدام تحریکش هابازی
تونم خوشبختش کنم و لیاقتش بیشتر از منه، بهترین راه میگفتم نمیدیگه، بهش 

به مراحل بعدی  هاآشنایی یهبرای از سر باز کردن! هیچ تعهدی وجود نداشت که هم
 خندی؟میپله گذاشت و گفت: به چی  یهبکشه، نه؟ بطری رو گوش

 هیچی. -
ادلم داشتم. تع شهکه سریع دستم رو زیرش گرفتم و نگبطری لق زد و خواست بیفته 

رو از دست دادم. نزدیک بود با کله زمین بیفتم و جدی جدی یه بالیی سرم بیاد که 
رو چسبیدم و نتونستم  هاهرو نگه داشت. محکم نرد امهبلند، شون یهشیدا با خند

 رو بگیرم. بریده بریده گفتم: نزدیک بودها! مخندهجلوی 
 !خوری؟میا امشب گیج چر -
 چرا گیج نخوره؟ -

ایستاده بود.  هاهدورتر از پل میدرست نشستم و سمت صدای مسعود برگشتم. ک
 دستم رو براش تکون دادم و گفتم: اینجایی؟

جلوتر اومد و خیلی عادی پشت تیشرتم رو که با خم شدنم باال رفته بود، پایین کشید 
 !سرد نشده؟و گفت: به نظرت دیگه واسه تیشرت 

پوزخند  ؟!زدمیتو صورتش دقت کردم، واقعًا داشت در مورد خوش هیکلی من نق 
 !امیزدم و گفتم: من گرمای
 زنه.میگذاشت و گفت: هوای مهر گول  امهدستش رو روی شون

 شیدا: کاری بهش نداشته باش!
 مسعود: نگران چی هستی؟

برداشت. با  امهاز روی شونمچ دستش رو گرفتم و انقدر فشار دادم تا دستش رو 
حرکت ابرو و سر به شیدا اشاره زد که بره داخل. شیدا بافت توی تنش رو بیشتر به 

 خودش پیچید و رفت.
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نیم ساعت بعد، من تو دور پنجم از بقیه موتور سوارها جلو بودم و سر و صدا و فریاد و 
و امروز با کت و  شد. یکتا که رقیب اصلی کمالوند بودمیهر لحظه بیشتر  هافحش

داد، نزدیک بود خودش رو میاز همیشه نشون  ترشلوار و پیراهن مشکی خطرناک
بندازه وسط پیست. دوباره نگاهم رو مستقیم به جلو دوختم که چیزی تمرکزم رو به 

 هم نریزه.
د و فقط کمالون ه نرخ رو باالتر از سری قبل ببرنک خواستنمسعود همه  یهطبق گفت

که چیدیم تابلو نشه. بعد هم مثالً به زور قبول کرده بود.  ایهده بود تا برناممخالفت کر
از  نن؛ حتیبرای سواری جای من کسی رو پیدا ک دن که نتونستنجوری وانمود کرده بو

دربایستی گفته بود و من روبیط بسته. *ر*خود توکلی شنیدم که روی باخت من ش
. ش خرکیههابندی*ط*ر*به کم نمیره و ش دونستم دستشمیفقط پوزخند زده بودم. 

 زدم.میاگر من گند ن ؛ البتهامشب قرار بود رقم درشتی رو باخت بده
سر پیچ وزنم رو روی راست موتور انداختم که اوج بگیره ولی دیر جنبیدم و یکی از 

جلو زد. صدای جیغ چند نفر که بلند شد کنترل اوضاع رو از دست دادم و  هاموتور
ذاشت میعدی هم رد شد. حقیقت این بود که رقابت نزدیک سوارکارها نموتور ب
دونستم خواب بد دیشب الکی نیست. جرأت میوقت ته دل آدم قرص باشه. هیچ

ی اطراف پیست توجهی کنم. تقریبًا نصف چیزی که در آورده بودم هانداشتم به اتفاق
م رو هاخرم. سعی کردم نفسنه... قرار بود واسه رکسان خونه ب ؛ امارفتمیبه باد 

بشم. هنوز هم دیر نشده بود. باز دنده عوض کردم و گاز دادم ولی  ترتنظیم کنم که آروم
امیدم به پیچ آخر بود که خودم رو جلو بندازم.  یهدیگه بیشتر از این خطرناک بود. هم

 هترسیدم قلبم نرسیده به پیچ بایسته. همزمان پول وسط گذاشتن و تو مسابقمی
 بودن دیوونگی محض بود.

نفس کشیدن برام سخت شده بود. دستم رو زیر کاله ایمنی بردم. حاال که همه من رو 
احتیاجی بهش نبود. کاله رو با یه حرکت در آوردم و بیرون زمین پرت  شناختنمی

رو باال برد.  هاکردم که بتونم راحت نفس بکشم. همین حرکت هم دوباره سر و صدا
بردم. می ؛ باید. خودم رو برای پیچ آخر آماده کردمدنبه هیجان اومده بو ظاهرًا همه

بردم. زندگی خودم و رکسان بهش بستگی داشت و آخرین باری میطور شده باید هر
نفسم رو حبس کردم و وزنم رو سمت  شد.میکه بوسیده بودمش داشت فراموشم 

موتور لیز بخوره و کنترل کالژ راست متمایل کردم. ممکن بود فرمون بشکنه )اصطالح(، 
، قبل از اینکه کامل بلند بشم سرعت رو باال هااین ریسک یهاز دستم در بره اما با هم
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ی دیگه رو جا بذارم. صدای فحش دادن کمالوند هم بلند شده بود. با هابردم که موتور
شب آخرین توان موتور رو بلند کردم و به خط سفید الین خودم خیره شدم. من ام

 رفتم!میبدون پول از این گاراژ بیرون ن
کردم. سریع صورت کفیم رو زیر میبرای چندمین بار به در حموم ضربه خورد. اشتباه ن

د. مات پیدا بو یهکسی از پشت شیش یهم رو باز کردم. سایهادوش نگه داشتم و پلک
 دوش رو بستم و گفتم: مامان؟!

 بیا بیرون دیگه! -
 ولی ؛خیلی جاها بهم گیر میر داده بود محوش خیره شدم. تا حاال یهبا تعجب به سای

 نه زیر دوش! گفتم: چی شده؟
 حموم! دنکنی... یکی ندونه میگه عروس رو برمیچقدر معطل  -

 ی بدبخت دل ندارن؟هازیر خنده زدم و گفتم: حاال مگه داماد
، ایهمه دادم: یه حولیهو ساکت شد. الی در رو باز کردم. دستم رو بیرون بردم و ادا

 چیزی بده من!
سرم رو دیدم. برگردوندم و  یهچند ثانیه بعد چیزی به دستم خورد. داخل آوردم و حول

 گفتم: یه چیز بزرگتر بده!
کردم، حاال واسه من آدم شدید!... بیا بیرون میبه! همه تون رو من پوشک خبه خ -

 کارت دارم.
م هاهسفید ساده بود. روی شون یهیه مالف دوباره چیزی به دستم خورد. این بار

انداختم و با لبخند بیرون اومدم ولی لبخندم خیلی طول نکشید، چون بالفاصله با اخم 
 پرسید: دیشب کجا بودی؟

...میپیراهن بادمجونی خیلی جدی نشونش  ـ   داد. به حرف اومدم: م
 نگو مغازه که آقات تا آخر شب سر زد! -
 خـو... -
 دونم خیلی وقته خبری ازشون نگرفتی!میکه  هاهبچ یهنگو خون -
 اجازه هست؟ -
 بگو؟ -
 پیش رکسان بودم. -

از همیشه شد. بعد از برد دیشب انقدر کبکم  ترش درشتهاابروهاش باال رفت و چشم
ندیم و خوند که چند تا پیک زدم و تا نصف شب با کمالوند کری خومیخروس 
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جا تم با اون وضع، خونه بیام و همونقت شد. نتونسوخندیدیم. بعد هم خیلی دیر
موندم. صبح خیلی زود رسیدم خونه، قبل از بیدار شدن مامان رفتم حموم که تا برای 

حاال هم زل زده بود به  !جور کنم که مهلت نداد ایهجو نیومده، زیر دوش یه بهانوپرس
بافتم تا میدادم و دروغ میآوردم باید دو ساعت توضیح می ایهدیگ یهمن. هر بهان

 ی طی کنه. شونه باال انداختم و گفتم: چیه؟! زنمه!خیالبی
آقا فرامرز  ا! مگه امیرعلی رو ندیدی؟نداریم ازنمه یعنی چی؟! ما از این رسم و رسوم -

 هم خوشش نمیاد!
دونستم منظورش بیشتر به آقاجونه وگرنه پدر رکسان کاری به این چیزها نداشت. می

رو روی موهای خیسم کشیدم و روی تخت نشستم. مامان همچنان مشکوک مالفه 
 اتاق، بعد به یهی چروک پرت شده گوشهاکرد. به سر تا پام، بعد به لباسمینگاهم 

حموم... من هم خیلی یواشکی خونه اومده بودم... از فکر توی سرش خجالت کشیدم 
و مشغول گرفتن نم موهام شدم. با و برای اینکه نفهمه صورتم رو توی مالفه فرو بردم 

کشیدم! هیچوقت میخوابیدم، آخرش جلوی مامان خجالت میصد تا زن هم که 
گناه بودم بی یهکرد. واسه اون من همیشه همون پسربچمیاینجوری رو کارهام زوم ن

ون کرد. سرم رو بیرمیخواستم جور دیگه بهم نگاه کنه. سکوتش بیشتر اذیتم میو ن
 گفتم: نگران چی هستی؟ دیر شده بود، موندم. همین...آوردم و 

رو برداشت. خودم اضافه کردم: مامان  شهسر تکون داد و خوشبختانه نگاه خیر
 ... زنگ نزنی به مادر رکسان!هاموضوع رو بزرگ نکنی

دونستم اگر حرفی پیش بکشه معلوم میشه اونجا نبودم. با بداخالقی گفت: نه... می
 کار دارم؟!یچ
 اهوم. به آقاجون هم نگو! -
 خیله خب... یه نفر اومده با تو کار داره. -
 با من؟ -
 آره، جلوی دره... تعارف کردم، تو نیومد. -
 پس چرا االن میگی؟ -

اعتنایی بیرون رفت. در رو بستم. سریع یه جین و پیراهن اندامی بیحرفی نزد و با 
ن از جلوی مامان خودم رو به اون راه سیاه و سفید پوشیدم و بیرون زدم. موقع رد شد

زدم که انگار باال هیچ حرفی نزده بودیم. آقاجون هم که طبق معمول، بعد از بحث 
 آخری که کرده بودیم، روش رو برگردوند که انگار من رو ندیده...
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کنار چنار جلوی در احمد ایستاده بود. باهاش دست دادم. به خونه اشاره کردم و گفتم: 
 بیا تو!

 ممنون... آقا کمالوند من رو فرستاد این رو بیارم. -
روم نگه داشت و گفت: مال یه سوئیچ بیرون آورد. روبه دست توی جیبش برد و با

 شماست.
داری پولت رو زیاد نگه»داد: گفتن بگم سوئیچ رو گرفتم و توی دستم تکون دادم. ادامه 

 «زنهمیکپک 
 بعد خندید. پرسیدم: منظورش چی بود؟

ا دست به چند متر دورتر اشاره کرد و گفت: گفتن یه فرمونی بگیری باهاش، خوشت ب
 اومد، بری به نام بزنی...

دادم. تمام حواسم به ماشینی بود که بهش میداد اما من گوش نمیداشت توضیح 
زد. دیشب بهش گفتم میاشاره کرده بود. یه النترای مشکی که از تمیزی و نویی برق 

دونست النترایی که فروختیم میو ماشین مناسبم. کارم رو راحت کرده بود. دنبال خونه 
چشمم رو گرفته بود و حاال یکی عین همون رو فرستاده بود. ظاهر ماشین که دیوونه 

 کرد. سمت احمد نگاه کردم و با نیش باز گفتم: بشین برسونمت!می
 ممنون. خودم میرم. -
 تعارف معارف نکنی. -

 : نه کار دارم.دست داد و گفت
خداحافظی کرد و به طرف انتهای کوچه قدم زد. در خونه رو بستم و نگاهی به در و 

ی اطراف انداختم. ساعت نزدیک یازده صبح شنبه بود و بعید هاهی خونهاهپنجر
جدید  یهدیدنش و سوژمیدونستم کسی چشمش اینجا باشه اما باالخره همه می
ماشین دستی به  یهل و گشادی زدم و توی شیششد. لبخند گمیشون جور هاگپ

با ذوق  دادم؟میاول از همه به کی نشونش  ؛ بایدکشیدم امهموها و ته ریش چون
ش شدم. هاپشت فرمون نشستم و مشغول دستکاری کردن کل سیستم و آپشن

 دباالخره دل کندم و با احتیاط راه افتادم. دقیقًا به سمت مغازه که تو خیابون اصلی بو
 کشید. بعد هم نوبت رکسان بود...میدقیقه هم طول ن 1و مسیرش 

همونطور که انتظارش رو داشتم فرشاد توی مغازه بود و متوجه ماشین من نشده بود 
که انگار من سوار بوگاتی  دن، جوری نگاه کردنشمیاما چند نفر از آشناها وقتی رد 

ی محل هم سرشون هاتا از کاسب شدم! از ماشین پیاده شدم و چند ثانیه بعد دو سه
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رو گرفتم و خیلی جدی رفتار کردم که حساب  مخنده. جلوی دنبیرون آور هاهرو از مغاز
ب ش کنار جوتکوندن روپوش آرایشگری یهخلیل هم به بهان ؛ حتیکار دست همه بیاد

 دونستم تو ذهن همه اومده رو پرسید:میایستاد و با همون اخم همیشگی، سوالی که 
 مایه دارها؟ یهچه عجب!... شدی رانند

 کردم گفتم: نه داداش!میپوزخند زدم و در حالیکه ماشین رو قفل 
 اومد: ماشین نمایشگاه رو آوردی بیرون؟ ترصدای سینا از نزدیک

ن کار جدیدم بهشو یهبعد با خنده روی سقف ماشین دست کشید. احتماالً فرشاد دربار
وقت بگذرونم. با اعتماد به نفس  هاهرسیدم با بچمیکه نگفته بود. چند وقتی بود 

 گفتم: تازه خریدمش... خواستی سواری بگیری، قابلی نداره!
م رو اطراف چرخوندم که عکس العملشون رو توی هابا گفتن این حرف چشم

من واسه خودم کسی بشم  دنکرمیدونستم هیچوقت فکر نمیشون ببینم. هاصورت
و  دنرف چند هفته پول همچین ماشینی رو در بیارم. همه ساکت بوکه انقدر زود و ظ

به در ماشین زدم و گفتم: کار و بارم گرفته...  ایهکرد. ضربمیسینا مشکوک نگاهم 
 واسه همین اینجا رو ول کردم.

با سر مغازه رو نشون دادم و دیگه چیزی نگفتم. به طرف در مغازه راه افتادم. فرشاد 
هوا پس بیبود.  هاهسته بود و حواسش به تمیز کردن قفسروی صندلی من نش

گردنش رو گرفتم که هول شد و سریع چرخید. با دیدن من زیر خنده زد و گفت: چه 
 !خبر شده؟ یادی از فقیر فقرا کردی؟

 خفه بابا! -
 یا نه؟ ستهحرکت کردم و ادامه دادم: کارت سک هاهدست دادیم. جلوی قفس
 !اومدنمیواسه دیدن تو  هاو گفت: واال نصف مشتریصندلیش رو برگردوند 

 ... عذاب اون دنیاشون کم شه.ننخندیدم و گفتم: یه کم هم تو رو ببی
 خندید و سر تکون داد. گفت: بد نیست... میگذره.

 خوبه. -
 تو چی؟ -
 کنم، یه در صدیش میره برای نمایشگاه.میخرید و فروش ماشین  -
 و... کارهای جانبی هم که هست -

به بیرون اشاره زدم. اخم کوچیکی از روی دقت بین  ؛ فقطبلند خندیدم و حرفی نزدم
 ابروهاش افتاد و گفت: چیه؟
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 ببین ارزشش رو داره؟ -
ی پشت ویترین مغازه، به بیرون نگاه کرد. به حالت هابلند شد و از الی خرت و پرت

ت من نگاه کرد و شد. بعد سممیصورتش دقت کردم که هر لحظه تعجبش بیشتر 
 !گفت: انقدر در میاد؟

 کنم. امهخون یهبفروشم، سرمای هاخوام همین روزمیحاال اصل پول رو سهام خریدم.  -
 خواستم زودتر پولم از کنترل مسعود در بیاد.میدر واقع 

 رو چی میدی؟ اتهجواب خانواد -
 کارم گرفته، به مردم چه ربطی داره؟ -

 وشم نیومد. با اخم جلو رفتم و گفتم: این دیگه چی بود؟پوزخند زد که اصالً خ
 چی؟ -
 این ریختی شدی! -

به کالس این محله  هاصورتش رو برگردوند و باز با پوزخند گفت: اینجور ماشین
 خوره!مین
 من هم اینجا موندگار نیستم. -
 !خوش اومدی -

گفتم: حداقل انقدر  کوتاهی گردم و یهشد. خند هاهو دوباره مشغول تمیز کردن قفس
 تابلو نباش! مثالً رفیق منی.

- ... 
 از همه انتظار داشتم اال تو. -
 !که حسادت کنیم؟ -

من جواب ندادم، فرشاد فقط سرش رو به هر دو طرف تکون داد. با اخم گفتم: دیرم 
 اومده بودم سر بزنم. ؛ فقطشده

زدن و نگاه کردن به من از مغازه بیرون زدم. چند نفر دورتر از ماشین مشغول حرف 
خواستم بعد از این میی همه پشت فرمون نشستم. نهاهتوجه به طرز نگابی. دنبو

ی کنم ولی خداحافظهمه وقت که فرصتش پیش اومده بود انقدر زود از فرشاد 
شده  تررو وقتی گرفتم از من خوشحال 302رفتارش حسابی تو ذوقم زده بود. همون 

خواستم واسه آشتی کردن با مییرینی برید اما االن... تازه بود و گوشم رو برای ش
رکسان باهاش مشورت کنم. اعصابم به هم ریخته بود. به طرف گلفروشی پیچیدم. 

اومد و میکردم. از منت کشی خوشم نمیباالخره امروز باید یه فکری به حال این ماجرا 
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شد کشش داد. رسمًا میاین نرفتم. ولی بیشتر از میتوی این دو سه روز مدام طفره 
 دلم براش تنگ شده بود.

 معطلی گفتم: یه سبد رز سفید بدید!بیجلوی گلفروشی پارک کردم و وارد مغازه شدم. 
اومد، لبخند کوچیکی زد و میمرد که کامل کرم رنگ پوشیده بود و به ظاهر گوالخ ن
 گفت: رز سفید رو تموم کردیم! صورتی و قرمز هست.

مد  ایهم که دنبال یه گلفروشی دیگه برم. خودش اضافه کرد: گل دیگفرصت نداشت
 نظرتون نیست؟

، گاهی داشتنی توی مغازه رو بررسی کنم. فرقی با هم نهادور خودم چرخیدم که گل
گفتم هر چی خودش میخواستم، به فروشنده میکه برای دوست دخترهام گل 

 بذار!ون یه دونه شهخواست بده. عاقبت گفتم: از هم
، تو آموزشگاه ایستاده هاهو عمق فاجعه رو وقتی درک کردم که جلوی در کالس بچ

بودم و رکسان سبد گل رو که جلوی صورتم نگه داشته بودم، کنار زد. یه لبخند دختر 
 کش و یه چشمک تحویلش دادم و گفتم: عشق من چطوره؟

و مانتوی سفید خیلی بود و با این شال چند رنگ  هانگاهش بیشتر از من، روی گل
 بامزه شده بود. ابرو باال انداخت و پرسید: این دیگه چه جونوریه؟

 رز سفید نداشت. -
 !بعد گفتی کل گلفروشی رو بذاره تو سبد؟ -
 خوشگله که! -

روش رو برگردوند و داخل کالس برگشت که من لبخند روی صورتش رو نبینم ولی من 
موندم تا برگرده. چند ثانیه بعد اومد و بدون حرف  بودم. منتظر هااز این حرف ترتیز

 دونستم با یه سبد گل چیزی ازمیگل رو از دستم گرفت. خیلی سر سنگین شده بود و 
 ، خوششون میاد!هاهبرم واسه بچمیدلش در نمیاد. داخل رفت و همزمان گفت: 

 عزیزم... کجا؟ -
 ده بود و بیشتر به مدرسهنشنیده گرفت. به داخل سرک کشیدم. دکور کالس عوض ش

ه . چشمم بدنهم کمتر از تابستون بود و آروم نشسته بو هاهشباهت داشت. تعداد بچ
پگاه خورد که چند وقت بود ندیده بودمش. دست تکون دادم. برام بوس فرستاد و 

کالس گذاشت و بعد از مکث کوتاهی  یهشکلک در آورد. رکسان سبد رو روی میز گوش
نجره گرفت. سرش رو چرخوند و به من خیره موند. انگار داشت تصمیم نگاهش رو از پ

به نظر برسم. اون  ترگرفت که باید با من چکار کنه. گردنم رو کج کردم که مظلوممی
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ین کسم، نباید از ترلحظه از ته دل حس کردم که نظرش خیلی برام مهمه. زنم، نزدیک
اومد که حواسم پیشش میخیلی پیش موند. توی این چند ماه میدست من ناراحت 

گشتم طرفش. این چیزی نبود میسیر کنه ولی همیشه بر ایهنباشه و فکرم جای دیگ
که قبالً تو زندگیم اتفاق افتاده باشه. اینکه کسی رو داشته باشم که بخوام برگردم 

 پیشش.
د: پرسی دوباره از کالس بیرون اومد و این بار در رو پشت سرش بست. بعد خیلی آروم

 خب؟
 چرا به من شک داری؟ -
- ... 
 !دنبالم میای تا محل کار -
- ... 
 کارهام به خاطر توئه؟ یهدونی هممیمگه ن -
- ... 
 دونی من عاشقتم؟میمگه ن -

 نیست که هر کی راحت به زبون بیاره! ایهپوزخند زد و گفت: عاشق؟! عشق کلم
 خوبه؟« دوِست دارم» -

ی آویزون نگاهم کرد. با خنده گفتم: هی میگم پگاه به کی هاا لبشونه باال انداخت و ب
 رفته.

 تره!به« عاشقتم»بیشتر شد و اضافه کردم: نه همون  مخنده شهاخم کرد. از دیدن قیاف
- ... 
 آشتی؟ -
 با یه سبد گل زشت، آشتی کنم؟ -
کنی میطبقه پیاده اومدم واسه دیدنت. حاال خودت رو لوس  0آسانسور خرابه،  -

 واسم؟
 !طبقه؟! مردهای دیگه تا مریخ میرن 0 شههم -
 بینی، انتظارت باال میره دیگه.میرو  Thorشینی این هی می -

خوان از جون ما؟ برم موهام رو رنگ میچی  هالیوودیهازیر خنده زد. ادامه دادم: این
 کنی؟میکنم آشتی 

 خیله خب حاال! -
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 بدی بهم؟ خوای تو ماشین جدیدمون بوسمین -
 کنجکاو شد و پرسید: ماشین جدید؟

 رو به باد ندادم، چیز میز بخرم. هاخوام تا پولمیآره  -
 چه ماشینی؟ -
 یه هیوندای مشکی. پایین پارکه. -

 کنم. بیا!میبا تعجب بهم زل زده بود. گفتم: شوخی ن
 کشیدم ولی حرکت نکرد. نگاهش کردم. گفت: االن دیگه هاهدستش رو سمت پل

 تونم ول کنم.میکالس من پیش دبستانیه، ن
 کشه.میدقیقه طول  1فقط  -

با بالتکلیفی نگاهی به من و بعد به در کالس انداخت و گفت: پس بذار به مبصرشون 
 .ننخبر بدم که شیطونی نک

داخل رفت و خیلی زود برگشت. رامبد مجوز پیش دبستانی گرفته بود و خوشبختانه 
ریع رو س هاهدبیر بود و اینجا سر و کار نداشت. پل های، صبحمهدوی توی سال تحصیل

دویدیم که زود برگردیم. در دفتر آموزش مثل همیشه کامل باز بود. موقع رفتن برای 
خانوم حسینی سر تکون داده بودم. این بار رکسان دستش رو براش بلند کرد و حسینی 

 تارا؟صداش زد. سر جامون ایستادیم و رکسان پرسید: جانم 
 رو دیدی؟ هاخندید و جواب داد: گل

رکسان هم خندید و چیزی نگفت. نگاهم رو بینشون حرکت دادم و گفتم: یعنی انقدر 
 ضایع بود؟

حسینی بلند زیر خنده زد و با دست جلوی دهنش رو پوشوند. رکسان بازوم رو به طرف 
 گردیم تارا.میکشید و گفت: االن بر هاهپایین پل

از معمول بود. وسط  ترامه دادیم. به خاطر خرابی آسانسور راهروها شلوغبه راهمون اد
 تونستی مرخصی بگیری بریم یه دور بزنیم.میالبی همکف آروم گفتم: کاش 

 کالسم تا دوازده و نیمه. -
 مشکل فقط همینه؟ -

 به لبخندم چشم غره رفت و گفت: نه خیر! من با جناب عالی جایی نمیام.
 کنی اون وقت؟میکار االن داری چ -

 گردما!جاش ایستاد و تهدیدآمیز گفت: برمی سر
 دلت میاد عشقم؟! -
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توجه به من، سمت در بیدستش رو توی دستم گرفتم. دستش رو بیرون کشید و 
خروج ساختمون رفت. دنبالش راه افتادم که صدایی از پشت سر گفت: خانوم خسروی 

 تشریف داشتید حاال!
کرد، میه رامبد که با کت و شلوار مشکی و تریپ جدی نگاهمون هر دو چرخیدیم و ب

 گردم باال.میخیره شدیم. رکسان سریع گفت: یه کار کوچیکه رئیس، االن بر 
 کالس دست کیه؟ -

 رکسان کمی ِمن ِمن کرد و گفت: پگاه!
 حالت رسمی و جدی رامبد یهو عوض شد و گفت: اوه اوه، بره رو سپردی دست گرگ؟!

 روم خندیدیم و من با رامبد دست دادم که گفت: شما؟هر سه آ
 جانم؟! -
 یادمون نره! اتهآها! تو دامادمونی... هر چند وقت یه بار عکس بفرست، قیاف -
 خب بابا! همین دو هفته پیش همدیگه رو دیدیم! -
 نه داداش... من چند دقیقه پیش دیدمت! -

ریز خندید و بریده بریده گفت: یه به حالت صورتش دقت کردم تا منظورش رو بفهمم. 
 سبد گل فضایی هم دستت بود.

به  ایهضرب دن!ش رو بست. حاال امروز همه ما رو دیده بوهارکسان آهی کشید و پلک
 رامبد زدم و گفتم: اوکی حاجی... کار خودت رو کردی! یهشون

 ه...دست رکسان رو به طرف بیرون کشیدم و همزمان ادامه دادم: برادر زنی دیگ
خندید. به سمت ماشین حرکت کردیم که پشت میوقتی بیرون رفتیم هنوز 

ی دیگه بود و از دور زیاد دید نداشت. خواستم به رکسان نشونش بدم که هاماشین
زنگ موبایلش نذاشت. من بعد از سه روز قهر اومده بودم عشقم رو ببینم، چرا همه 

 اب بدی!کشمت جومی! اخم کردم و گفتم: دنشمیمزاحم 
 ونه.اتهخون یهخوند. گفت: آخه شمارمیداشت شماره رو 

خواستم گوشی رو از دستش بقاپم که دکمه رو زد و کنار گوشش نگه داشت. حدس 
کردم حدسم اشتباه میخواد سوال بپرسه و فقط دعا میچی  یهزدم مامان دربارمی

سان چند قدم از من فاصله و بعد از چند ثانیه سکوت، رک دنباشه. احوالپرسی ساده کر
 شنیدم.میرو خوندم. دیگه چیزی از صحبتشون ن شهگرفت و من تا ت
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چند دقیقه بعد برگشت و تو سکوت نگاهم کرد. دقیقًا جلوی در ایستاده بودیم و دلم 
خواست اینجا بحثی پیش بیاد. چند بار به اطراف نگاه کردم. وقتی دیدم حرفی مین
 زنه گفتم: چی گفت؟مین
 خوابی؟میما  یهخون هااز کی تا حاال شب -
 ببین... -
 چند وقته؟ -
 !هااز من بازخواست نکن -
ه ک رت غیر مستقیم میگه مراقبت کنمماد !کن من رو تو چه موقعیتی گذاشتی نگاه -

 آبروریزی نشه. هاجلوی فامیل
حرف مردمه که کنی میفکر  !ایاخم جمع شد و گفتم: چه آبروریزی ناخودآگاه صورتم از
 جلوی من رو گرفته؟

 یی.هااز این حرف ترخیالبینه! تو  -
 تونه جلوم رو بگیره!میاگر بخوام هیچی ن -
 رو بزنی؟ هاتو واقعًا روت میشه این حرف -
 چرا نزنم؟! -
 هنوز یه ماه هم نشده که نامزدیم. -
 شده، ما گیر چه چیزهایی هستیم. 3010سال  -
 . ما هنوز...هر چیزی سر وقتش -
 کنم!میوقتش رو من تعیین  -
 !عادل -

ر توی پیاده رو به طرفمون برگشتن. چرا ما صداش بلندتر از حد معمول بود و دو نف
توجه ادامه داد: این چرت بی؟ رکسان دنکشیمیرفتیم همه تو کارمون سرک میجا هر

 رو تموم کن!... دیشب کجا بودی؟ او پرت
 چی به مادرم گفتی؟ -
- ... 
 االن قراره زنگ بزنه من رو سوال پیچ کنه؟ -

ش هاسرش رو به طرف خیابون برگردوند. دستمال کاغذی توی دستش رو بین انگشت
دونستم چیزی به مامان نگفته. دوباره نگاهم کرد و با لحن مالیمی میچرخوند. می

 گفت: کجا بودی؟
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 سوار موتور شدم. -
تم زل زد. بعد آروم گفت: به خاطر این ماشینی که چند ثانیه فقط با ناباوری به صور

 میگی؟
 به خاطر خیلی بیشتر از اون ماشین. -
 تموم شب؟ -
- ... 
 تموم شب اونجا بودی؟ -

ش رد کردم. سعی کردم لحنم رو هام رو از بین انگشتهادستش رو گرفتم و انگشت
د... مجبور شدم اطمینان بخش کنم و گفتم: تا کارها رو راست و ریس کردیم دیر ش

 بمونم. همین یه شب بود.
 باید ؛خواست هنوز آشتی نکرده دوباره قهر کنیممیکرد. دلم نمیهنوز تو سکوت نگاهم 

احساس شده بود. با سر بیزد تا من توضیح بدم، اما صورتش مثل قدیم مییه حرفی 
 برم سر کالس. ؛ بایدبه ساختمون اشاره کرد و گفت: دیر شد

 نگه داشتم و گفتم: ماشین رو ندیدی که. ترد و خواست بره. محکمدستش رو کشی
 االن وقت ندارم. -

ه. بیا گیرمیکشید و به سمت در ساختمون رفت. گفتم: زیاد وقت ن تردستش رو محکم
 دیگه.

- ... 
 یه دقیقه! ؛ فقطبه خاطر تو گرفتمش -

 بدون نگاه به من زیر لب گفت: به خاطر من!
ه که ب ایهبعدش رو نشنیدم چون داخل رفته بود. بعد از چند ثانی یهپوزخند زد. جمل

در خیره موندم یادم افتاد که خداحافظی هم نکردیم. سر تکون دادم و سمت ماشین 
 کردم!میبرگشتم. بعدًا درستش 

روش رو مرور کرد و بعد نگاهش سمت شوهرش چرخید که کنارش زن کاغذ روبه
اد و کاغذ رو جلوتر کشید. به مگان سفیدرنگی که جلوی نشسته بود. مرد سر تکون د

در پارک شده بود و قرار بود بعد از فروش بیاد داخل نگاه کردم. ماشین رو زیر قیمت 
رسید زن ته ِ دلش راضی نیست. با لبخند گفتم: اگه میبرداشته بودم و به نظر 

ر از این بر ولی مطمئن باشید بیشت ؛خواید چند جای دیگه هم نشون بدیدمی
 . من خیلی راه اومدم.ندار مین
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... اووم... آخه اینکه خودمون خریدار رو امهزن نگاهی به شوهرش کرد و گفت: متوج
 نبینیم یه ذره...

ی معامله طور همینجا ست خانم، همهی سادههنامخندیدم و گفتم: این یه مبایع
تا سر فرصت بفروشم. مگه نه  چون شما عجله دارید، خودم ماشین رو برداشتم ؛ننکمی

 جناب؟
 رو گفتم به خانم. هااین یهمرد سر تکون داد و گفت: قبالً هم
. زن باالخره خودکار رو برداشت و امضا زد. کاغذ داشتناحتماالً وقت برای آگهی دادن ن

. کارهاش تموم شد و نرو تحویل گرفتم و زودتر پوشه رو ردیف کردم که پشیمون نش
ید بهترش رو بگیر خوایدمیتم: چیزی تو این سالن چشمتون رو نگرفته؟ در نهایت گف
 دیگه. نه؟

 شیم.بعدًا مزاحمتون می شاءاللهانمرد لبخندی به زنش زد و گفت: 
، احمد کنارم دنکه دور شو همراهشون تا دم در رفتم. همین باهاش دست دادم

 ن بیرون بمونه؟رو جلو عقب کنم؟ یا فعالً همو هاایستاد و گفت: ماشین
 خواد بیاریش تو.میخیلی تمیزه، زود فروش میره... ن -
 خواد بیاد؟میآقای امیرجهادی واسه دیدن همین  -
 حواست باشه. د؛آره غروب میا -
 مونه.میحداقل شش تومن برات  -

لبخند زدم، صورتش دقیق شد. رد نگاهش رو دنبال کردم. آروم گفت: ا ه  شهاز خند
 .. بارون گرفت.بخشکه شانس.

خوام گل یمنمه. اگه تند شد بیارش تو! ن، نمسمت میز کارم برگشتم و گفتم: عیبی نداره
 بگیره.
ی اطراف هاهای گفت و من نرسیده به میز خشکم زد. چرخیدم و به شیش«باشه»احمد 

اومد. آخر مهر بود و داشت بارون مینم بارون ایشگاه زل زدم. بارون... داشت نمنم
گفتم: احمد حواست به اینجا باشه. من یه کاری دارم  اختیار دهنم باز شد وبیاومد. می

 گردم.میزود بر
 برو... من هستم. -
 خبری شد زنگ بزن. -
 باشه. -
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روندم قبل از تعطیل شدن رکسان به میبه ساعت دیواری باالی میز نگاه کردم. اگر تند 
شتم و به طرف ماشین دویدم. با وجود رسیدم. سوئیچ رو از کشو بردامیآموزشگاه 

ترافیک ظهر، زیاد طول نکشید که ماشین رو نزدیک در آموزشگاه پارک کردم و منتظر 
های ی صبح و شروع کالسهاهموندم که رکسان بیرون بیاد. به خاطر تعطیلی بچ

. رفتنمیظهر، جلوی ساختمون شلوغ بود و چند نفری هم با چتر به طرف ورودی بعداز
ی ماشین منتظر موندم. وقتی زیاد طول کشید، خیال کردم که زودتر تعطیل کرده و تو

 رفته ولی باالخره بیرون اومد.
سر جام سیخ نشستم. انقدر عجله کرده بودم که حتی گل یا شیرینی هم نخریده بودم. 

شد میشده بود و تا چند وقت دیگه  تردستی به صورت و موهام کشیدم که حاال بلند
بدم که به زندگی جدیدم بیاد.  امهاومد یه تغییری تو قیافمیرو بست. بدم ن دمش

سوئیچ رو چرخوندم و منتظر شدم که برای تاکسی گرفتن کنار خیابون بایسته، بعد 
م از استرس زیاد نتونست ؛ اماماشین رو به سمتش حرکت دادم و سعی کردم لبخند بزنم

لوی پاش بوق زدم، فراموش کردم شیشه رو و این انقدر برام عجیب بود که وقتی ج
 بار شیشه روحرکت کرد. دوباره بوق زدم و این پایین بدم. اخم کرد و چند قدم به جلو

 کشیدم پایین گفتم: منم رکسانا!
کمی خم شد و به داخل سرک کشید. با دیدن من اخمش دو برابر شد. مثل 

ضربان قلبم اوج گرفت. هنوز صورتم داغ شد و  رفتنیی که سر قرار اول هاهپسربچ
خیره به هم بودیم و من الل شده بودم. دوستش داشتم... واقعًا دوستش داشتم. 

صدای بوق از پشت سر اومد. کسی داشت از  دوباره عقب رفت و چند قدم برداشت.
اومد و من جلوی راهش رو بسته بودم. ماشین رو کمی حرکت دادم و بلند میپارک در 

 شین!گفتم: رکسانا ب
 برو پی کارت! -
 کارم تویی! -
 ولی من کاری باهات ندارم. -
 راه رو بستم. خواهش! -
- ... 

 خوری...میسرم رو خم کردم که از پنجره ببینه و گفتم: بشین! خیس میشی، سرما 
پنجره  یهنگاهی بهم انداخت و بعد با اکراه سوار شد. راه افتادم. آرنجش رو به لب

به پشت دستش تکیه داد. نگاهش به بیرون بود. حواس من به رو  شهگذاشت و چون
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جای رانندگی به صورت پکرش پرت بود که اصالً آرایش نداشت. آروم گفتم: هنوز 
 قهری؟

- ... 
 گی مردم یا زنده؟من سراغت رو نگیرم، نمی -
- ... 
 یه زنگی، اسی. -
- ... 
 از ماشین خوشت اومد؟ -
- ... 
 م؟خوای به نام تو کنمی -

ی کوچولو هابا اون دست ؛ اماخواد تو شکمم مشت بکوبهمیجوری نگاه کرد که انگار 
 کنه!میتونست به من بزنه؟! با خنده گفتم: نگاه هم میمگه چه آسیبی 

 مشتش رو توی دستم گرفتم که سریع عقب کشید و گفت: به من دست نزن!
 !زنهمیم رو درشت کردم و با تعجب گفتم: ِا... حرف هم هاچشم

مون هاهبارون بیشتر شده بود، برف پاک کن رو زدم. وقتی خیابونی که سمت خون
 خوام برم خونه.میدور زدن ندارم...  یهرفت رو رد کردم، گفت: من حوصلمی
 برمت خونه دیگه.میمن هم دارم  -

 خودمون. یهباز چپ چپ نگاهم کرد. با خنده گفتم: خون
. ماشین خوش فرمونی بود. گازش رو گرفتم که زودتر و حواسم رو به خیابون دادم

 ؟!برسیم. پرسید: خونه هم خریدی
 بله عزیزم. -
 !ترآروم -
 چشم عزیزم. -
 چی بگی؟ مثال!ً از کجا آوردی این همه پول رو؟ هاهخوای به خانوادمی -
 کنیم عزیزم.میدرستش  -

زد. تا رسیدن به مقصد ساکت  و با اخم به خیابون زل« عزیزم! عزیزم!»زیر لب نق زد 
  موند.

سوم  یهدوم مجتمع بردم و با آسانسور به طبق یهماشین رو داخل پارکینگ طبق
ی هاهساختمون رفتیم که آپارتمان ما هم اونجا بود. جای بدی نبود ولی جزء محل
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اومد. با خرید ماشین، دیگه پولم به بیشتر از این میآنچنانی شهر به حساب ن
م خواستمیموند. به خصوص که مید. یه چیزی هم باید واسه کار کردم دستم رسیمین

 اومد.میعلی جلوی این به چشم ن یهچشم گیر باشه. خون
اومد. میکرد و نمیدونستم که رکسان خیلی کنجکاو دیدن اینجاست وگرنه ناز می

تم کدومه دونسمیواسه شوخی هم که شده چند تا کلید رو امتحان کردم، با اینکه 
 بهم زل زد. گفتم: خب بابا! ایهکردم. باالخره کالفه شد و با تک سرفمیداشتم معطل 

و با خنده کلید اصلی رو انداختم. خواست وارد خونه بشه که سریع بین اون و در 
 دید؟ایستادم و گفتم: افتخار می

من هم تعظیم کوچیکی کردم که نصفه موند چون با کیفش کنارم زد و داخل رفت. 
ش روی های کفشهاهرو بستم. پاشن ایهوارد آپارتمان شدم و در چوبی قهو

ش رو های طرح مرمر ریتم گرفته بود. دنبالش حرکت کردم و تمام واکنشهاسرامیک
رار رو که ق ایهبود. داشتم خون ترکردم، شیرینمیزیر نظر گرفتم. از اون چیزی که فکر 

 هادادم. سمت راهروی کوچیک بین اتاقمیونش بود توش با هم زندگی کنیم نش
 ی بزرگ و پر نور برداره گفت: چرا سه خوابه؟هارفت. بدون اینکه چشم از اتاق

 مون.یکی مال ما... دو تا مال بقیه -
ایستاد و روی  هااتاق یهخندیدم. لبخند کوچیکی زد و روش رو برگردوند. توی هم

کشید. بعد سرویس بهداشتی رو چک کرد که  ی طرح گل زرشکی دستهاکاغذ دیواری
 ی سیاه براق داشت.هاهسفید بود و رگ

دنبالش به طرف آشپزخونه رفتم که به جای آرک و اپن، وسطش میز مستطیلی بلندی 
چیده  داشت که باالش سقف کاذب و چوب کار شده بود و قرار بود دورش صندلی

م همرنگ میز وسط بود. در یکی از ه هااف کابینتدیبشه. طراحی مدرنی داشت. ام
 رو باز کرد و گفت: چرا انقدر تشریفاتی؟! ایهدکورهای نیمه شیش

 عیبی داره؟ -
 !نه... اگه منظورت تحریک کردن مردم نباشه -
 یعنی چی؟ -

 خوای ثابت کنی؟میباالخره به سمتم چرخید و گفت: آپارتمان به این بزرگی... چی رو 
ر تکون داد و از کنارم رد شد. به اون طرف پذیرایی اشاره کرد جواب ندادم. با تاسف س

 چیه؟ هاو گفت: اون
 .هام تو یکی از اتاقذارمیی بدنسازی... وقت ندارم برم باشگاه، هاهدستگا -
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به سمت در تراس رفت و از پشت شیشه به بیرون نگاه کرد. بارون تندتر شده بود. در 
ایستاد. من هم بیرون رفتم و کنارش به  هاهی نردرو باز کرد و وارد تراس شد. جلو

ذوقی رو بفهمم ولی بیتکیه دادم. زل زدم به صورتش که دلیل این همه  هاهنرد
نگاهش به من نبود. به فضای سبز محوطه و چند تا ساختمون اطراف بود... شاید هم 

واسه دکور دست گذاشتم و گفتم: بعدًا یه نفر رو میارم  شهخیلی دورتر. روی شون
 خونه، کی وقت داری؟

 دکور؟ -
 مبلمان. من که خودم این چیزها حالیم نیست. -

 گیره.میچی الزم باشه شونیش چین انداخت و گفت: بابا هرروی پی
 !بزرگ نگرفتم که جهاز بیشتر بیاری یهاخم کردم و گفتم: من خون

 کنیم. رامبد هم هست.مییه کاریش  -
 مگه خودم مردم؟ !اثاث بگیره؟ من یهبرادرت واسه خون -
 من هم هست! یهاینجا خون -
- ... 
 نیست؟ -
 ؟خوای چی بگممیمعلومه که هست. ازم  -

صدام خود به خود باال رفته بود و رکسان لبش رو جمع کرده بود. بازوش رو گرفتم و 
 سمت خودم کشیدم.

 اراحت؟!خوای من رو خوشحال کنی یا برادرم رو نمیبرای چیه؟  هااین -
 زنی به من؟مینق  شهچرا هم -
 من کی نق زدم؟ -
 خوان من رو عقب نگه دارند؟ حتی تو!میکنم همه میچرا من احساس  -
- ... 
خوب. فکر نکنم تو کل فامیل ما و شما کسی  یهیه ماشین خوب خریدم. یه خون -

 اولش همچین چیزی خریده باشه... چرا خوشحال نیستی؟ یهواسه خون
 ون...چ -
 چون چی؟ -
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چرخید ادامه میبا گیجی شونه باال انداخت و بعد از چند ثانیه که نگاهش به اطراف 
قراره تو رو از من بگیره. چرا ما هم مثل بقیه  هااین یهداد: یه چیزی بهم میگه هم

 دردسر شروع نکنیم؟ یه زندگی آروم... همه چیز که پول نیست.بی
 .دونم فکرت هنوز کجاستمی -
- ... 
 من اون شب با کسی نبودم. -
 دونم.می -

 گفتم: میگم با کسی نبودم! ترگفت. دوباره جدیمی ایهش چیز دیگهاولی چشم
 با دلخوری جواب داد: من که حرفی نزدم. زدم؟!

فهمیدم میزد که من نمیزد؟ اگر حرف نمیتفاوتیش بدتر بود. چرا حرفی نبیهمین 
 چشه!

 خودی حساس شدی.بینمایشگاه دیدی، دختر صاحب کارمه. همین! اون زنی که تو  -
 هاتکیه داد. گفت: حساس نشدم. بعضی هاهحالی چرخید و مثل من به نردبیبا 

به خاطر  شهکنه، هممیبازنده. یکی دست از پا خطا ن هاهمیشه برنده اند و بعضی
کی دیگه هر غلطی دلش ه... یذارمیپا رو دلش  ایهاعتقاد و مصلحت و هر چیز دیگ

ه عمر آرزوی اون یکی بوده! قانون یهرسه کمیکنه و آخرش به چیزهایی میخواست 
 کنه به چه قیمتی!میزندگی همینه. فرقی ن

 زنی یا الماس دریای نور؟!میداری راجع به من حرف  -
 نکن! گفت: خرابش ؛ فقطخودم زیر خنده زدم اما انگار از نظر اون چیز خنده داری نبود

ایستادم و  ترو به طرف در رفت. جلوش رو گرفتم و سر جاش برگردوندم. بهش نزدیک
 دونی چرا آوردمت اینجا؟میگفتم: 

- ... 
 خودت گفتی اولین بارون به یاد تو باشم! -

 یهچند ثانیه خیره نگاهم کرد. دوباره گرما توی نگاهش دوید و اون حالت مقتدران
رفتم.  تررو دور کمرم حلقه کرد. با لبخند نزدیکش هاصورتش محو شد. دست
ش بلند شد ولی هاهم گرفتم و سرم رو پایین بردم. روی پنجهاصورتش رو بین دست

فت: درشت گ یهی گرد شدهاقبل از اینکه اتفاقی بیفته سریع عقب کشید و با چشم
 بیا!

 دستم رو به طرف داخل خونه کشید. با غرغر گفتم: کجا؟
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 کشید و با ذوق گفت: بیا دیگه... ترمحکم
دنبالش رفتم. وسط آشپزخونه دستم رو ول کرد و کیفش رو از روی میز برداشت. روی 

 ی من که پشتهااعتنا به انگشتبیمیز نشستم. مشغول گشتن داخل کیف شد... 
 کوچیکی بیرون آورد و همزمان گفت: تولدت مبارک! یهکرد. بستمیگردنش بازی 

ش که حاال مهربون هاموند و به بسته خیره شدم. بعد به چشم حرکتبیم هاانگشت
 !کرد. گفتم: یادم نبودمینگاه 

 لبخند زد. بسته رو گرفتم و دوباره تاکید کردم: اصالً یادم نبود!
کردم. یه ست کیف و کمر بود. با خنده گفتم:  ایهسرم یهشروع به باز کردن کادوی ساد

 مرسی.
ردم و چکش کردم. ادامه دادم: چرا همون اول ندادی؟ اگه آشتی از جعبه بیرون آو

 دادی؟میکردیم نمین
 زد اما ابروش رو باال انداخت و گفت: کی گفته آشتی کردیم؟میلبخند 

 بسته رو کنار گذاشتم. آروم گفتم: جدًا؟
م و هادستم رو به طرفش دراز کردم. بینمون سکوت کامل بود و نگاهش روی چشم

م دور بازوش پیچید که از هاچرخید. انگشتمیدستم روی ساعدش،  یهستحرکت آه
بلندش سکوت رو شکست. خندیدم و گفتم: چرا  یهترس و هیجان تکونی خورد و خند

 !زنی؟میضد حال 
 دیدی!میات رو آخه باید قیافه -

داد. میداشت بدجوری قلقلکم  شهخندید و خندمیکمی از میز فاصله گرفت. هنوز 
 کف دستم رو سمتش گرفتم و گفتم: بیا اینجا ببینم!

شد. دستش رو توی دستم گذاشت.  ترنگاه گیجی به دستم انداخت و صورتش جدی
محکم کشیدمش. با یه حرکت توی بغلم بود. دستم رو دور کمرش حلقه کردم و عقب 

ه دچسبی امهش به سینهاهکشیدم. با دست دیگه شالش رو روی زمین انداختم. شون
 بود. آروم خندید که حال من رو بدتر کرد. گفت: که چی؟!

صورتم رو توی گردنش فرو بردم. عطر خفیفش زیر دماغم زد. دستم رو روی کمرش 
 حرکت دادم و زیر گوشش گفتم: تو بگو؟

ش بود که من هاش رو دور گردنم انداخت. یکی از عادتهابه طرفم چرخید و دست
بیاد. صورتم رو جلو بردم و جوری  ترکردم که جلو تررو بازاومد. زانوهام میهم خوشم 
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ش رو گرفتم که این بار نتونه چیزی رو بهانه کنه و جدا بشه. ولی برعکس هاهشون
 ش گفتم: حاال چی؟هاکرد. وقتی جدا شد جلوی لب ترخودش بوسه رو عمیق

 خندید. دوباره گفتم: هنوز قهری؟
 !آروم جواب داد: باید فکر کنم

 خندیدم و با اشاره به میز گفتم: بد نیست یه بار هم رو این امتحان کنیم!
 خندید گفت: یه چیزی بگم؟میزد و در حالیکه  امهبا آرنج به سین

 بگو عشقم؟ -
 خوام به خاطر پول پشت موتور بشینی، زندگیت رو به خطر بندازی!میمن ن -
 دونم عزیزم.می -

کنم... یمرفته نگاهم کرد. جلوتر رفتم و گفتم: یه کاریش  کمی عقب رفت و با ابروی باال
 قبول؟

م داشت هاکرد چون انگشتمیکرد اینطوری بحث رو عوض کرده، اشتباه میاگه فکر 
 کرد. دوباره گفتم: قبول؟میش رو یکی یکی باز هاهدکم

 ش رویهابا لبخند سر تکون داد. صورتم رو جلو بردم و دوباره بوسیدمش. انگشت
م پایین اومد، ناخودآگاه دستم زیر تاپ نازکش رفته بود. گفتم: با این سرما هاهشون
 خوری؟مین

 آروم خندید و گفت: کی سردشه؟!
م رو روی گردنش هاکرد. لبمیم اینجور خندیدنش رو دوست داشتم. بدجور هوایی

زیاد سر و موقع بود ولی یاد یکی از دوست دخترهام افتادم که بیحرکت دادم. خیلی 
زد. با مینبود و یه نمه هم پاستوریزه  هارکسان از اون تیپ ؛ اماصدا راه مینداخت

کرد. تا میمس بدنش، دستش روی کمرم ثابت موند. باالخره که باید عادت *ل
دونستم خودش هم میخصوص که ادی جلوی خودم رو گرفته بودم. بهجا هم زیهمین
 اره.خواد، فقط هنوز جرأتش رو ندمی

ش قفل کردم و روی کمرم حرکت دادم. از اولین هام رو روی یکی از دستهاانگشت
همین که روی میز لیز  ؛ اماکردم که خیلی آروم پیش برممیرو  امیلحظه داشتم سع

خوردم و اون رو هم جلوتر کشیدم، متوجه حالتم شد و تمام اشتیاقش ظرف چند ثانیه 
کردم. کمی فاصله گرفتم و به میش رو حس لرزش و نگرانی ؛ حتیاز بین رفت

ی اهش خیره شدم. حرفی نزد. صورتم رو به گردنش چسبوندم و با تک سرفهاچشم
 گفتم: باز چی شد؟
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- ... 
 هوم؟ -

 ترسی؟میز کوچولو گرفتم و گفتم: *ا*یه گ
دوباره نگاهش کردم. حالش به من هم منتقل شده بود و خاموش شده بودم. نگاهش 

 وار انداخت و با ِمن ِمن گفت: نه... نه چیزی نیست...رو به دی
کردم، نفسم رو با میش کشیدم و درحالیکه کمرش رو ول هاانگشتم رو روی لب

حوصلگی بیرون فرستادم. از میز دور شد. دوباره چرخید و مظلوم نگاه کرد. خندیدم بی
 و بین موهام دست کشیدم. عجب اوضاعی شده بود!

 
مردی که در حیاط رو برام باز کرده بود، خیلی مودبانه جواب شب آرومی بود. 

رو داد. بعد به داخل  دنمیزبان و تعداد افرادی که دعوت ش یهی من دربارهاسوال
های قبل از مسابقه خلوت و میم کرد و رفت. خوشبختانه مثل دور هخونه راهنمایی

 ن بریک برقصند، از همینکالسیک بود. اگر قرار بود یه سری جوونک شنگول وسط سال
 گشتم.میجا بر 

شناختم. مهمونی مال آقای یکتا میرو از قبل  هاهبه جز تعدادی غریبه اکثر دعوت شد
ار یه ب ؛ حتیاومد و با کمالوند کل داشتمیهم به حساب  هاهبود که پای ثابت مسابق

اده راه افت کمالوند وسط عصبانیت جریان دوزنه بودنش رو وسط کشیده بود و جنجال
و امروز به هوای کمالوند، من رو هم دعوت کرده  دندوست قدیمی بو هرحالبهبود اما 

 بود.
جور شده بودم و خودشون طرفم  هابا چند نفر از آشناها دست دادم. کم کم با خیلی

خاموش سالن پارکت پوش ایستاده  یه. برای کمالوند که دورتر، کنار شومیندناوممی
ی لهستانی کنار شومینه هاو بلند کردم. مسعود هم روی یکی از صندلیبود، دستم ر

اینجا نسبت به ساختمون گاراژ  هترنشسته بود و گرم گفتگو بود. محیط خودمونی
 لباس بپوشند. ترخیلی راحت هاباعث شده بود که خانم

راست ی پالتوی چرم بلندم رو ازم گرفت و من یک اهمرد مودب کت و شلوار پوش دیگ
باسم تر کردن لمیسمت کمالوند رفتم. برای پالتو پوشیدن کمی زود بود ولی قصدم رس

به جای کت و شلوار بود. هنوز سالم نکرده بودم که مسعود با عذرخواهی کوتاهی 
 هاحرف هم صحبتش رو قطع کرد و رو به من گفت: آدرس بده ما هم از این پالتو

 اشی!بخریم! نمیشه که شما فقط خوشتیپ ب
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 پوزخندی زدم و گفتم: پولت رو حروم نکن!... واسه شما جواب نمیده.
گذروندم که  هاهکمالوند آروم خندید و من ادامه دادم: من نصف عمرم رو تو ورزشگا

 این شدم.
 بودم! هاهاحتماالً من اون موقع تو دانشگا -
 خوش به سعادتت! -

زد گفت: اتفاقًا جناب میبخند ش لروی صندلی لم داد و درحالیکه به مرد کناری
داودنژاد یه مدت اکسی متالون )توضیح: داروی بدنسازی برای افزایش حجم عضله( 

 !کردمیوارد 
کردم.  زد نگاه امهی به شوناهدوستان یهحرفش رو نشنیده گرفتم و به کمالوند که ضرب

تلفنی  ؛ فقطپیش یهگذشته رو ندیده بودمش. درست از جمع یهتمام طول هفت
ماشینی که برام انتخاب کرده بود، حرف زده بودیم. حدود یک ربع به حرف  یهدربار

زدن در مورد کار و بار نمایشگاه با خودمون و چند نفر از آشناها گذشت. تا باالخره 
کسی که منتظرش بودم از در وارد شد. با اومدنش مثل همیشه شور و شوق 

ی هات ِ نزدیک در راهش رو به سمت رفیقاحوالپرسی راه انداخت. از بین جمعی
. منتظر فرصتی شدم که باهاش رفتنش باز کرد. خدمه کیف و کتش رو گترنزدیک

 حرف بزنم.
بعد از نیم ساعت پذیرایی و موسیقی، خودش طرف ما اومد و مشغول گفتگو با 

پیش روی باخت من شرط بسته بود و بعد از بردم حسابی  یهکمالوند شد. جمع
نده.  ه شده بود به هیکلش ولی خیلی جلوی خودش رو گرفته بود که بروز*د*ی*ر
 الهرحبهخصوص که من جلوش فیلم هم بازی کرده بودم... نفس عمیقی کشیدم. به

 زدم.میخواستم خیال رکسانا رو از خودم راحت کنم، بایدباهاش حرف میاگر 
آقای نجف زاده تموم شد و بعد از چند دقیقه، گفتگو در مورد باغبون باغ چالوس 

توکلی باالخره نگاهی به من انداخت و با طعنه گفت: به به... روابطتون دوباره حسنه 
 شد!

حل میشه دیگه... بقیه  هارو گرفتم. خود کمالوند جواب داد: اختالف مخندهجلوی 
 .دنبراش سوسه اومده بو

تراس سرتاسری جلوی توکلی سری تکون داد و کم کم از جمع فاصله گرفت. به طرف 
شد و از بیرون میسالن رفت که با دو سری پله به حیاط و استخر جلوش وصل 

 ساختمون نمای قشنگی داشت. آروم گفتم: کسی فندک همراهشه؟
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. گردم..میکمالوند یه فندک دوپونت بیرون آورد. به تراس اشاره زدم و گفتم: االن بر
 فعالً!

س گذاشتن ته جیبم انداخته بودم، بیرون کشیدم و بعد یه نخ کمل که بیشتر برای کال
لبم گذاشتم. سمت تراس حرکت کردم که توی این ماه از سال هوای خیلی  یهگوش

ی سنگ سفید رو به رو ایستادم و در هاهخالی بود... کنار نرد ؛ اماعالی و خنکی داشت
از عقب  کردم، فندک رو بیرون آوردم. همون لحظه صداییمیحالی حیاط رو چک 

 کار داری؟یگفت: با من چ
به طرف توکلی چرخیدم که با لبخند ادامه داد: از وقتی رسیدم، هی این پا اون پا 

 شنوم؟کنی... بگو؟ میمی
اومد و خودش سیگارم رو روشن کرد. پکی زدم و  ترگرفت. جلو مخندهاز تیزی زیادش 

 کنه.میگفتم: میرم سر اصل مطلب. لفت بدم کسی شک 
 بگو؟ -
 من و کمالوند شریکیم. -
 قبالً گفتی. -

بعد باید ببازم. اگر خودم هم نخوام احتمالش  یهصدام رو پایین آوردم و گفتم: هفت
 زیاده. میگن یکتا یه سوارکار جدید پیدا کرده.

 خب؟ -
 من که بچه پولدار نیستم. ؛خوام پولم سوخت بشهمیمن ن -
 خب؟ -
ط ببندی سه برابر کن، نصفش سهم *ر*د من شخوای ضمیهر چقدر این هفته  -

رسی. خودم هم چیزی از دست نمیدم. شما که به میبازم، تو به پولت میمن... من 
 به شهرت داری!نهای قلرقم

لبش نشست و به سیگار اشاره زد که الکی تو دستم مونده بود. خندیدم  یهلبخند گوش
به پچ پچمون مشکوک  هاهت شیشی زدم که احیانًا کسی از پشاهو سریع پک دیگ

 بره؟مینشه. گفت: از کجا مطمئن باشم کی 
 یکتا بیفته جلو. رو اون پول بذار. یهپیچم به بقیه که رانندمیمن تو پیست  -
پیش جلوم از درد آه  یهاز کجا مطمئن باشم این هم یه بازی دیگه نیست؟ هفت -

 ؟امیمن ک کشیدی، تو پیست از بقیه جلو زدی! فکر کردیمی
 !امیاین دفعه جد -



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 7 0 

 

 پوزخند زد.
 قضیه فقط بین من و شماست! -

 ش رو برام درشت کرد.هاچشم
خوام باخت این سری رو بهونه کنم که میزنه به جونم که تموم کنم. میخانومم نق  -

 دیگه نرم تو پیست.
 ؟امایهدونی من خیلی کینمیت رو به کمالوند بگم چی؟... هااگر این حرف -

یه راه  ؛ فقطزد، کارم تموم بودمیروم رو سمت حیاط چرخوندم. اگر به کمالوند حرفی 
ه پیش بود که ب یهموند که ماست مالی کنم... مثالً بگم قصدم یه برنامه مثل هفتمی

ین هم ا هرحالبهکرد. دوباره به توکلی خیره شدم و گفتم: میاحتمال زیاد کمالوند باور ن
 کنیم؟ ریسک!میمون همین کار رو ند قبولش کنم. مگه همهسکیه که بایری

 پیش زیر سر کمالوند بود نه من! یهلبخند کوچیکی زد. ادامه دادم: جریان هفت
م توصیه کنم که رو کی پول بذارند، هاپیش من به نزدیک یهخوای مثل هفتمیاگر  -

 باید بگم متاسفم. قراره از این به بعد سکوت کنم.
 هم دقیقًا همینه. قصد من -

از پشت  هانفسش رو فوت کرد و سر تکون داد و رفت. همون جا موندم و به نور المپ
شد. تو این میله تو فضای تاریک اطراف منعکس هادود سیگار نگاه کردم که مثل

اومد. امیدوار بودم میمدتی که باهاش آشنا شده بودم، به نظر آدم دهن لق و ناتویی ن
کرده باشه و رو پیشنهادم فکر کنه، تا حداقل پولی که قرار بود برای شرط  حرفم رو باور

 تونستم این سری به کمالوند بگممیبندی وسط بذارم و ببازم، اینطوری جبران بشه. ن
 داد بالیی سرم بیارند.میکرد و میکه خودش پول کامل رو بذاره و بعد ببازم! شک 

پیچیده بود خاموش کردم و  هاه به حفاظی روی درخت انگوری کاهسیگار رو گوش
د . چندنداخل برگشتم. همه چیز مثل قبل بود و همه سرشون رو به چیزی گرم کرده بو

رفتم. خواستم  هاهی مختلف حرکت کردم و بعد سراغ میز میوهای بین آدماهدقیق
 انگور رو توی دهنم بذارم که برق قطع شد. اول سکوت کامل و بعد یهاولین دون

ی شده اهصدای سوال و جواب کردن مردم فضای مهمونی رو عوض کرد. اوضاع مسخر
دونستم از جام حرکت کنم یا نه ولی ناگهان کسی بهم برخورد کرد و به دیوار میبود. ن

 !پشت سر هلم داد. با گیجی گفتم: هی
بود و انگار قصد تکون خوردن نداشت. یکی از  امهی زن هنوز روی سینهادست
ش لبم رو هاش روی پیراهنم باال اومد... از روی گردن گذشت... یکی از انگشتهادست
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دونستم باید چه میش... انقدر ناگهانی اتفاق افتاده بود که نهامس کرد و بعد لب*ل
وی ی افتادم که تاهی بالماسکهاعکس العملی نشون بدم. عطرش آشنا نبود. یاد پارتی

شد و حاال تمام بدنش به من  تربودم. زن نزدیک ی آمریکایی زیاد دیدههافیلم
تونستم بشناسمش ولی االن میبودیم، با نور ماه  هاهچسبیده بود. اگر کمی به پنجر

تمام حواسم به گرمای زیر پوستش بود تا اینکه بفهمم زن کدوم بدبختیه که من 
ش حرکت هاهم رو پشتش انداختم و تا روی شونهااراده دستبی و چشمش رو گرفتم!

دونستم کیه، به عقب هلش میش... هاش، چشمهاهدادم، بعد روی صورتش، گون
روم که توی تاریکی فرو رفته رد و کمی فاصله گرفت. به صورت روبهدادم. مقاومتی نک

بود خیره شدم. چند ثانیه بعد اول حیاط و بعد با تأخیر کوتاهی داخل ساختمون 
ی من هاجمعیت شنیده شد ولی چشم یهو همهمروشن شد. صدای عذرخواهی یکتا 

باید چه عکس دونستم میهمچنان روی صورت شیدا خیره مونده بود و همچنان ن
خصوص که با این پیراهن کوتاه بنفش و آرایش خیلی مالیم العملی نشون بدم. به

 هاههمرنگش خیلی خواستنی شده بود. شیدا هم مثل سمیرا قد بلند بود و با این پاشن
اومد ولی با میخوشم  هابود. همیشه از اینجور باربی ترفقط چند سانت از من کوتاه

خواستم نبود، نه ظاهرش، نه میکسی ازدواج کرده بودم که اصال شبیه چیزی که من 
 کشیدم به خودم اومدم، نفس عمیقی !تونستم دست از سرش بردارممین ؛ امااخالقش

 وقت؟!و پرسیدم: این چی بود اون
 نیست که خیلی بدت اومد! -
 خیراتی رو که نمیشه رد کرد. -
 همین خیراتی یه تومن برام آب خورد. -

کرد نگاه کرد و براش سر تکون داد. میبعد به یکی از مردهای خدمه که باسینی حرکت 
مرد با احترام سرش رو پایین انداخت. یه دونه انگور توی دهنم گذاشتم و گفتم: حاال 

 اشت؟ارزشش رو د
جواب نداد و فقط لبخند زد. بالفاصله از حرفی که زدم پشیمون شدم. بعد از این 
 رتجریان... فکرم رفت سمت رکسان. با این فکر که قرار نیست، هیچوقت بفهمه آروم

شدم. از پشت سرش دیدم که مسعود و کمالوند از بین چند نفر که با موسیقی فالمنکو 
. مسعود زودتر رسید. ننکمی، به طرف ما راه باز نداوممیچند تا حرکت رقص پا 

 گذره؟سرش رو سمت شیدا کج کرد و زیر گوشش گفت: خوش می
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کرد، میشیدا اخم کرد. مسعود سرش رو عقب برد و در حالیکه به سر تا پاش اشاره 
 پرسید: این چیه پوشیدی؟

ون رسید و با زد. کمالوند بهممیاین اولین باری بود که جلوی من اینجوری حرف 
 نفر رو دعوت کرده، مردیکه همه کارش ناقصه! 0پوزخند گفت: خیر سرش 

ی ه. به خاطر برقذارمیکمی طول کشید تا بفهمم این وسط داره پشت سر یکتا صفحه 
که وسط مجلس قطع شد. مسعود دوباره دم حرف خودش رو گرفت و گفت: این چه 

 رنگیه؟
 کمالوند با طعنه گفت: باز چیه؟

 پیچه دورش میاد بیرون.میعود: یه متر پارچه مس
 ؟امهشیدا: بابا یه چیزی بهش بگو!... مگه من بچ

 مسعود: یه روز خونه نباشم...
 !کمالوند: مسعود

 خودشون با هم کنار میان پسرم. هاهمسعود ساکت شد و کمالوند ادامه داد: بچ
. آب دهنم رو قورت دادم و بعد نگاهی به شیدا و من انداخت که توی دلم رو خالی کرد

به زور لبخند زدم. رو به مسعود اخم کردم، االن وقت غیرتی شدن بود؟! که این دختر 
نیم  کرد.میبه ریش ما! چشمم به شیدا افتاد که با تفریح به مسعود نگاه  دنرو ببن

 تراز روزهای قبل، حتی از چند دقیقه پیش هم خوشگل تررخش با این موهای روشن
به ساعت مچی زنیتی  !رسید... لعنت... این فکرها چطور به سرم زده بود؟مینظر  به

 که تازه خریده بودم نگاه کردم و فوری گفتم: وای، دیر شد!
 کمالوند: چی؟

 سریع ذهنم رو کار انداختم و گفتم: باید کسی رو از فرودگاه بیارم.
 شیدا: االن؟

 بینمتون.میونم... شنبه من: آره. اممم... قرار نبود شام اینجا بم
ی کردم و بهانه تراشیدم خداحافظنفهمیدم چطوری انقدر سریع با همه دست دادم و 

اما زیاد طول نکشید که ماشین رو جلوی در خونه مون پارک کردم و سرم رو روی 
اش بیشتر ناراحتم « نه»فرمون گذاشتم. هم عذاب وجدان داشتم، هم نه! و اون بخش 

ول راه به خودم و شیدا و رکسان فکر کردم. خیانت که شاخ و دم کرد. تمام طمی
خواستم به این کار ادامه بدم. یه اشتباه کوچیک بود، همین. مینداشت ولی من که ن

 شد.میاز همه اینکه رکسان که هیچوقت از جریان باخبر ن ترمهم
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مامان از  سمیرا و یهاز ماشین پیاده شدم و داخل رفتم. صدای صحبت علی و خند
شد. مهمون داشتیم و من حوصله نداشتم. نه االن... نه تو این میداخل خونه شنیده 

خواستم مستقیم برم میکه چرا رکسان همراهم نیست.  دنپرسیمیموقعیت. حتمًا 
باال اما مامان که متوجه ورودم شده بود، جلوی در اومد. سالم کردم و پرسیدم:  یهطبق

 مهمون داریم؟
 ن که نه... علی و سمیرا.مهمو -

ی سفره هاو نصف ظرف دنهمراهش وارد پذیرایی خونه شدم. تازه شام خورده بو
هنوز وسط بود. به سمت علی که کنار آقاجون نشسته بود رفتم و دست دادم ولی 

دستش رو جلو نیاورد و نگاهم کرد. با تعجب نگاه کوتاهی به سمیرا که از آشپزخونه 
من و سمیرا چیز مزخرفی شنیده باشه.  یهنداختم. ترسیدم که درباربیرون اومده بود ا

 پرسیدم: چیه؟
 با دلخوری اما آروم جواب داد: هیچی.
 رو به مامان گفتم: این چرا قهره با من؟!

 خود علی گفت: خودت بگو چرا؟ حتمًا یه چیزی هست که قهر باشیم!
- ... 
 زنی... البد قهریم دیگه!میزنگ که نکنی، یه نیمچه میما رو که داخل آدم حساب ن -

 ..گفتم چی میگه. ش کوبیدم و گفتم: گمشو!هبا پالتوی آویزون روی ساعدم به شون
لبش نشست. با آقاجون دست دادم که داشت با اکراه  یهیه لبخند کج و کوله گوش

و  ینبود که یه چیزی رو بهونه کنه و بیفته به جون ماش هاکرد. همین روزمیبراندازم 
ی شست و اشاره جنس چرم پالتو رو های که خریدم. علی در حالیکه با انگشتاهخون

 کرد، گفت: شیرینی ماشین رو کی میدی؟میبررسی 
 م با شیرینی خونه، یه جا.ذارمی -
 خوای خونه هم بگیری؟!می -
 گرفتم. -

زه، بیا . مامان سکوت رو شکست: عادل! غذا رو گادنهمه توی سکوت به من نگاه کر
 برات بکشم.

. دنبال مامان به سمت آشپزخونه رفتم. پشت میز گفتنهیچ کدوم حتی تبریک هم ن
ی باالی پیراهنم رو باز کردم. مامان بشقاب برنج و ظرف قرمه سبزی هاهنشستم و دکم
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رو جلوم گذاشت. مشغول خوردن شدم. مامان که هنوز باالی سرم ایستاده بود و نگاه 
 کسانا خوبه؟کرد، گفت: ر می

شیدا افتادم. مامان دوباره  یهبا شنیدن اسم رکسان قاشقم رو هوا موند. یاد بوس
 پرسید: چه خبر؟

به خودم مسلط شدم و گفتم: خبر خاصی نیست... رکسانا هم خوبه. صبح دیدمش... 
 عصر هم باهاش حرف زدم.

 کی شام دعوتشون کنیم؟ -
 تونه بیاد.میسان کی کنه... همین روزها. ببینم رکمیفرقی ن -
 پرسیدم، گفت هر وقت عادل بگه. -
 شما تلفنتون به راست! دیگه چرا خبرش رو از من میگیری؟ -

ت چند متریه؟ اهپیشونیم رو بوسید. آروم گفت: خون یهمامان خندید. خم شد و گوش
 کجاست؟

برمت میمتریه، سه خوابه، جاشم بد نیست...  130من هم آروم گفتم: یه آپارتمان 
 بریم.میببینی. فاطمه رو هم 

 دونه؟میمبارک باشه. رکسانا  -
 دوباره یاد شیدا و خودم افتادم و یه چیزی رو دلم سنگینی کرد. جواب دادم: آره، دیده.

 خوشش اومد؟ -
فکرم سمت روزی که واسه دیدن خونه برده بودمش رفت و حالم بهتر شد. با یادآوری 

 گفتم: آره. خوشش اومد. میز آشپزخونه لبخند زدم و
علی تو چارچوب در ایستاد و دست به سینه نگاهم کرد. یه قاشق دیگه خوردم. گفت: 

 !هاهداداش کار و کاسبیت گرفت
 با لبخند سر تکون دادم. ادامه داد: دست ما رو هم بند کن!

 سرم رو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم که مشکوک به من خیره شده بود. به مامان
نگاهی انداخت و مامان با نارضایتی بیرون رفت. جلو اومد و یه صندلی از کنار من 

 زنی؟میبیرون کشید و نشست. دستی بین موهام کشید و گفت: موهات رو ن
قاشق رو تو بشقاب گذاشتم و کامل سمتش چرخیدم. با نگاهی به پیراهن معمولی آبی 

 ت رو زدی!هاوقت تو ریشفتم: هرایش زده بود، گهرنگش که تو شلوار مشکی پارچ
کوتاهی کرد. روی ریش کوتاه و مرتبش دست کشید و گفت: این واسه امرار  یهخند

 افته.میمعاشه... نباشه کارم راه ن
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 خواستم استخدام بشم.میدقیقًا... به خاطر همین هیچوقت ن -
م. شناختمیش رو مالید. این حالتش رو هانفس عمیقی کشید و با حالت عصبی پلک

رو از کجا میاری  هامقدمه چینی شد، گفت: این پول خیالبیش رو باز کرد و هاچشم
 عادل؟!

 کنم.میکار  -
 !صدای آقاجون از جلوی در گفت: کدوم کار؟

هر دو سرمون رو به سمتش برگردوندیم. وقتی دید توجه همه رو جلب کرده، ادامه 
 در میاد؟! داد: از کدوم کار سر چند هفته این همه پول

 یم؟!اهعلی: فکر کردی ما بچ
کنم میمن: خیلی وقته این کار رو شروع کردم، نه چند هفته! مگه هر کاری رو شروع 

 باید اول به شما خبر بدم؟
 آقاجون: چه کاری؟

 من: خرید و فروش ماشین و این چیزها.
 کشی رو قیمت؟میعلی: مگه چقدر 

ر شد. یهو پول درشت اومد دستم، گشتم من: چند وقت پیش سهام خریدم، سه براب
 دنبال خونه و ماشین.
 . اضافه کردم: تفتیش تموم شد؟دنهمه ساکت نگاهم کر

 آقاجون: مگه سهام خریدن الکیه؟ سود سه برابر یعنی چی؟!
 کردی؟میعلی: اگه ضرر 

 من: یکی از آشناهام بهم مشاوره داد.
 ن کمر بسته که من رو سکته بده.ی این گوش نده. ایهاآقاجون: امیرعلی به دروغ
 سمیرا: آروم باش آقاجون!

 ؛آقاجون صداش رو باالتر برد و گفت: مگه تو این مملکت پول در میاد؟... کار کجا بود؟
چند سال جون بکنی تا بشه با هزار تا وام و قرضه قوله یه آلونک خرید... مگه  باید

 الکیه؟...
یه خونه خریده چرا همه افتادید به  امه. بچدنفهمی هاههمسای یهمامان: آروم! هم

 جونش؟
 آقاجون: تو دخالت نکن!
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از جام بلند شدم و صندلی رو محکم به جلو هل دادم که لیز خورد و نزدیک بود بیفته. 
 یهخوام برم خونمیسمت در رفتم و گفتم: زندگی من به خودم مربوطه. االن هم 

 خودم.
ه مامان آروم گفت: کجا این وقت شب؟ بشین غذات از بین مامان و آقاجون رد شدم ک

 رو بخور!
 کنه.میآقاجون: همین تو اینطوری لوسش کردی که هر غلطی 

 اعصابم از سر شب خرد بود و حاال هم بدتر، داد زدم: به مامان همای من چکار داری؟
 خون توی صورت آقاجون دوید و گفت: به تو الف بچه چه ربطی داره؟!

 با مادر من اینطوری حرف بزنی! من: حق نداری
 چیه؟ هاسمیرا: عادل بس کن! این حرف

 زنم.میآقاجون: من هر طور دلم بخواد با زنم حرف 
مامان زیر گریه زد. بازوش رو سمت خودم کشیدم و گفتم: مامان هم با من میاد... برو 

 وسایلت رو جمع کن!
مامان رو سمت  یهن بازوی دیگمامان باال گرفت. آقاجو یهسر و صدای آقاجون و گری

 کنی!میجا بیخودش کشید و رو به من گفت: تو خیلی 
 بینیم.میبا پررویی گفتم: حاال 

علی بر عکس همیشه نتونست خودش رو کنترل کنه. با صورت سرخ و نفس نفس 
جلو دوید. سمیرا کمرش رو محکم نگه داشت. علی داد زد: ولم کن! ولم کن ببینم چه 

 خوره واسه من!میه ی دار*ه*گ
و ش رهاشد. مامان اشکمیاز بلبشویی که راه انداخته بودم اعصابم بیشتر تحریک 

نشستم و روم رو به  هاهپاک کرد و من رو از علی و آقاجون دور کرد. روی یکی از کاناپ
 دیگه کافی بود تا کتک کاری یهدونستم یه کلممیدیوار کردم که هیچ کدوم رو نبینم. 

خواستم اینطوری بشه. آقاجون تا همین جا هم خیلی جلوی خودش میبیفته و نراه 
کشید. مامان جلوی کاناپه نشست و گفت: میرو گرفته بود. شاید از سمیرا خجالت 

ترسه تو کار خالف افتاده میعادل جان! این چه کاریه؟ آقاجونت که چیزی نگفت. 
 باشی.

 ودشه.اون به فکر من نیست. به فکر آبروی خ -
تا  10خوره. از هر میدونی که چقدر حرص و جوش تو رو مینه! این جوری نگو. ن -

 تاش حرف توئه. 0، شهجمل



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 7 7 

 

پوزخند زدم و سمت دستشویی رفتم که آبی به سر و صورتم بزنم. سمیرا هم داشت با 
 کرد. نگاه غضب آلود آقاجون تا دم در دستشویی دنبالم بود.میعلی و آقاجون پچ پچ 

، شده بود ترخیس بیرون اومدم. حاال که اوضاع آروم یهند دقیقه بعد با صورت و یقچ
کشیدم که نزدیک بود به آقاجون بپرم. به خصوص از سمیرا که جلو میکمی خجالت 

 اومد و گفت: بهتری؟
رفتم تا پالتوم رو بردارم، به میشونه باال انداختم و در حالیکه به طرف آشپزخونه 

آخری تحویل دادم. روی آقاجون مکث کردم و بعد رو به  یهه نگاه ِ دقیقون یشههم
 !کنممیاینطوری رفتار ن امهسمیرا گفتم: اگه یه روزی پدر بشم، هیچوقت با بچ

م رو جمع کنم. هادوم رفتم که خرت و پرت یهپالتوم رو برداشتم و یک راست به طبق
نکبت برم. جمع کردن وسایلم زیاد  یهخون ی جور شده بود که از ایناهباالخره یه بهون

و لپ تاپ. داشتم زیپ ساک  هاCDو  هاطول نکشید. چیز خاصی نداشتم به جز لباس
چشم دیدم سمیرا وارد اتاق شد. محلش ندادم.  یهبستم که از گوشمیسیاهم رو 

 رو حرص نده. هاهخودش کنارم روی قالی نشست و گفت: انقدر این بیچار
 مونه که حرصش رو بخورند.میم دیگه چیزی نوقتی بر -

 دستش رو روی دستم گذاشت و از روی زیپ بلند کرد، آروم گفت: اینجوری نگو دیگه!
مون زل زدم. بعد براش چشم غره رفتم و دستم رو کشیدم. با هابا گیجی به دست

 پوزخند نگاهش کردم و صدام رو پایین آوردم: چیه خانوم؟!
 چی چیه؟ -
 ل به مشامت خورده؟!بوی پو -

با دهن باز بهم خیره موند. ادامه دادم: چرا جا خوردی؟ مگه به خاطر همین پول نبود 
 که من ِ آس و پاس رو رد کردی، رفتی دنبال علی؟

- ... 
 !خرندمیبهشت رو ندیده  -

جوری نفس کشید که انگار از زیر آب بیرون اومده. مثل من صداش رو پایین آورد و 
انقدر از من کینه داری؟ تو هیچوقت خواستگاری نکردی که من بخوام رد گفت: چرا 

 !کنم
 !کنم... شرمنده زن دارممیدوباره پوزخند زدم و گفتم: حاال هم ن
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با دلخوری گفت: این چرندیات چیه میگی؟ من اومدم باهات حرف بزنم، از خر شیطون 
گ نشدیم؟ خیر سرت خوام تو صدمه ببینی. مگه ما با هم بزر میپیاده شی... ن

 منی! یهپسرخال
 االن دیگه برادر شوهرتم! -

م زل زده بود گفت: نه... دیگه واسه هاشد و به چشممیسر تکون داد و در حالیکه بلند 
 خوای بکن!میمن هیچی نیستی. هر غلطی 

دونستم دوباره خل بازی در آوردم و ناراحتیم از همه رو میبه طرف خروجی رفت. 
کردم. خواستم بلند بشم و از دلش در بیارم ولی جلوی خودم رو گرفتم. چه سرش خالی 

خواستم یه نفر دیگه هم به میشد. نمیبهتر که همین طوری فاصله مون حفظ 
 شد.میمشکالتم اضافه بشه. با رفتن من این خونه دوباره آروم 

یدم ن زندگی جداومد اینطوری فکر کنم که سمیرا با دیدمیپیش بدم ن یهتا چند دقیق
ی خودم پوزخند زدم و ساک رو هاپشیمون میشه ولی دیگه راه برگشتی نداره... به فکر

 بستم.
کرد، سرم رو بیشتر پشت میبا شنیدن صدای شیدا، وقتی داشت به احمد سالم 

مانیتور قایم کردم و خودم رو غرق کار نشون دادم. حوصله نداشتم دوباره بیاد و 
هم بزنه. همین قدر جنگ اعصاب برام بس بود. بر عکس تصورم  آرامش فکریم رو به

که  شدمیاصالً سمت من نیومد و مستقیم سراغ اتاق پدرش رفت. کمالوند دو ساعتی 
کرد. از باالی میاومده بود و مدام با تلفن صحبت  هابرای سرکشی به خرید و فروش

طرف میز  ؛ حتیه خود باال رفتمانیتور شیدا رو دیدم که وارد اتاق شد. ابروهام خود ب
من رو نگاه هم نکرده بود. حاال که قطع برق و دو دقیقه چسبیدن به من یه تومن 

زیر لب گفتم: چه  ؟براش خرج برداشته بود، یادش افتاده بود که خودش برام بگیره
 !بهتر

 احمد سمتم چرخید و گفت: بله؟
 چی؟ -
 فکر کردم چیزی گفتی! -
من امروز یه کم زودتر میرم. با کسی قرار مالقات ندارم. اگر فروشنده  نه... یعنی...آره. -

 اومد، خودت راهش بنداز.
 سر تکون داد و گفت: برو... من هستم داداش.

 کنم.میممنون. جبران  -
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کت اسپورتم رو از پشت صندلی برداشتم و قبل از اینکه شیدا بیرون بیاد از نمایشگاه 
ترسیدم با دیدنش بزنه به میفکرم رو درگیر کرده بود و  خارج شدم. دو سه روز گذشته

سرم. به خصوص که با رفتن از خونه، تنهاتر شده بودم و اینطوری رکسان هم کمتر 
خواست زودتر تکلیفمون روشن بشه. میتونست وقتش رو با من بگذرونه. دلم می
 یی که نامزدی طوالنی دارند چطور دووم میارند!هادونستم زوجمین

آقا فرامرز راه افتادم. نیم ساعت پیش رکسان  یهپشت فرمون نشستم و به سمت خون
 خواست ببینمش...میبرگشتن از خرید حرف زده بود. دلم  یهتماس گرفته بود و دربار

م باز هم من رو هاعمدًا راهم رو به پایین خیابون اصلیمون کج کردم که هم محلی
اومد که دوست و آشناهام میخودمه. خوشم  ماشین ننتا بدو ننپشت فرمون ببی

یی که اغلب پشتم هاکه به جایی رسیدم، عکس العملشون رو ببینم... همون ننببی
که انگار نه اختیار زیپ شلوارم رو دارم، نه اختیار  دنکرمیو جوری نگاهم  دنزمیحرف 

 ند.ذاشتمیعرضگیم بیکیف پولم رو. گاهی هم پشت دخل نشستنم رو پای 
ی آقاجون هم دقیق به من زل زده هابا یکی دو نفر با بوق سالم کردم. دو نفر از دوست

خودمون رد میشم، یه  یه. لبخند زدم... گردنم رو خم کردم که وقتی از جلوی مغازدنبو
فرشاد خودش رو به ندیدن زد و  ؛ امادستی برای فرشاد تکون بدم و حالش رو بپرسم

 ا حرص بیرون دادم و سرعت گرفتم.وارد مغازه شد. نفسم رو ب
خودمون  یهآقا فرامرز پارک کردم و از همون جا نگاهی به خون یهجلوی در خون

انداختم. هیچ خبری نبود. زنگ در رو زدم. بدون اینکه کسی چیزی بپرسه، باز شد. وارد 
 ی به قسمتاهشدم. ماشین آقا فرامرز تو پارکینگ ِ کنار در داخلی پارک بود. ضرب

وارد خونه شدم. اول صدای رکسان و بعد خودش « یا الله»ی در زدم و با گفتن اهشیش
 بیرون اومد که گفت: لیموییش رو داشت؟ هااز یکی از اتاق

 با دیدن من گفت: تویی؟ فکر کردم مامانه!
به موهای نا مرتبش لبخند زدم. تیشرت و شلوار خونه پوشیده بود. تا به حال با 

دیده بودمش. بامزه شده بود، بدجوری داشتم جلوی میلم به اینکه همچین لباسی ن
کردم. کش موهاش رو باز میش رو در بیارم، مقاومت هابچسبونمش به دیوار و لباس

 ش شد. گفتم: تنهایی؟هاهکرد و مشغول مرتب کردن موهای پخش شده روی شون
 نه، بابا تو اتاقشه. بیا تو! -

 تی میای، من یه کم به خودم برسم؟با خنده ادامه داد: چرا نگف
 ش دست کشید و دوباره گفت: بشین، االن میام.هابعد با خجالت روی لباس
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 خواد... همینجوری خوبه.مینه ن -
شکالتی رو که توی راه براش گرفته بودم، نشون دادم. به خودش اومد و  یهجعب

 مرسی...شد، گفت: مال منه؟ میکه برای گرفتن جعبه نزدیک  طورهمین
رو ببوسه. قبل از جدا شدن بازوش رو  امهجعبه رو گرفت. خودش رو باال کشید تا گون

نگه داشتم و خواستم بغلش کنم ولی پدرش همون موقع وارد سالن شد و گفت: چه 
 عجب!
اشاره  هامحل! با هم دست دادیم و احوالپرسی کردیم. در حالیکه به مبلبیخروس 

 رکسان گفت: دخترم تدارک شام ببین! کرد تا بشینیم رو بهمی
 فوری گفتم: نه... مزاحم نمیشم.

و  ننمثل تو کم خرج باشند، دخترت رو عقد ک هاداماد یهاین چه حرفیه؟ خوبه هم -
 دیگه پیداشون نشه!

ولی هم من و هم رکسان  !خودش خندید و لحن شوخش قرار بود مثالً ما رو بخندونه
یم. رکسان رفت. تا جایی که دید داشت رفتنش سمت توی کالمش شد یهمتوجه طعن

ی کرد و وقتی بهش نگاه کردم، با لبخند اهآشپزخونه رو دنبال کردم. آقا فرامرز تک سرف
 رو برداشت و گفت: نمیری کمکش کنی؟ تلویزیونکنترل 
آوردم، به طرف آشپزخونه رفتم. کت میرو گرفتم و در حالیکه کتم رو در  مخندهجلوی 
 ؟خوایمیشون گذاشتم. پشتش به ورودی بود. گفتم: کمک هاوی یکی از صندلیرو ر
 آشپزی بلدی؟ -
 نه -
 ظرف شستن چی؟ -
 نه -
 قهر کردن چطور؟ -
- ... 

به سمت من چرخید و آروم گفت: تو که گفتی، همینجوری وسایلت رو بردی اون خونه 
 باشی؟! ترکه به نمایشگاه نزدیک

 آره دیگه. -
 فاطی گفت از خونه قهر کردی؟پس چرا  -
 ...یهفاطم -
 ! یواشکی به من گفت.هانری بهش بگی -
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 نشستم. چند ثانیه فقط نگاهم هاحالی نفسم رو فوت کردم و روی یکی از صندلیبیبا 
خواستم در مورد دعوای خودم و آقاجون حرفی بزنم. وسایلی رو که میکرد. اصال ن
م رو بغل کرد و یه ماچ گنده از لپم هاهاز پشت شونکرد، کنار گذاشت. میباهاش کار 

بحث قبلی شد و گفت: واسه دیدن  خیالبیگرفت که هر دومون رو به خنده انداخت. 
 من اومدی؟

 خیر... کی گفته؟ن -
ش رو پایین کشیدم که روی زانوهام بشینه. کنار هاسمت خودم چرخوندمش و دست

 گوشش گفتم: تو هم دیدن داری آخه؟
 ش رو باال انداخت. اضافه کردم: اومدم با بابات والیبال ببینم!ابرو

م رو دورش حلقه کردم و نوک بینیش رو گاز گرفتم. هابا لبخند لگدی به پام زد. دست
جا به خودم قول دادم که نذارم ندیدنش رو خیلی دوست داشتم. همونخندید. خ

 هیچوقت خنده از لبش بیفته.
رو روی موهاش گذاشتم. دو دقیقه نگذشته بود  امهچون گذاشت. امهسرش رو روی سین
 از جا پرید و گفت: عادل! هاهکه باز مثل برق گرفت

 گیری؟مییه دقیقه آروم ن -
 برات یه چیزی درست کردم. -
 واسه من؟ چی؟ -
 کوچولو، بذاری رو میز کارت. یهیه مجسم -
 جدی؟ -

 االن میارم. سر تکون داد و با ذوق بیرون دوید. همزمان گفت:
ولی من کنجکاو شده بودم. دنبالش رفتم. اول از در جنوبی وارد حیاط شد. بعد از 

بوم خونه رو باز کرد و  یهی باال رفت. در کارگاه کوچیک گوشاهی فلزی و نردهاهپل
داخل رفت. همین که خواستم دنبالش برم، از الی در گفت: نه... منتظر باش. االن 

 میام.
 هم بیام دیگه.من  ؟!چرا -
 نه، نه... االن میام. -

که به کارگاهش حساسه ولی  دندر رو بست. قبالً هم فاطمه و پگاه گفته بو
 یهی بوم قدم زدم. از این زاویه هم خونهاهدونستم تا این حد! چند لحظه کنار نردمین

 چندانی زد. از وقتی قهر کرده بودم خبرمیما معلوم بود ولی توی حیاطمون پرنده پر ن
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. شدمیدوم خونه کامل دیده  یهاز خونه نداشتم و دلم برای مامان تنگ شده بود. طبق
 هاهش بود. کنارم نزدیک نردهاوقتی رکسان برگشت، یه چیز روزنامه پیچ توی دست

رق ب هاما گفت: وقتی شب یهی گذاشت. با نگاهی به خوناهایستاد و مجسمه رو گوش
 گیره.میدلم اتاقت روشن نمیشه، من 

 یهکرد! گفتم: خب تو هم بیا خونمیبا تعجب نگاهش کردم. به چه چیزهایی فکر 
 خودمون عشقم!

کوتاهی کرد و حرفم رو به شوخی گرفت ولی من کامالً جدی بودم. وقتی  یهخند
 متوجه سکوت طوالنیم شد، به طرفم چرخید و گفت: چی شده؟

 هیچی! -
 ز خونه هم که قهر کردی. چی شده؟همینجوری سر زده اومدی... ا -

ایستاد و با دست صورتم رو به طرف خودش  ترروم رو برگردوندم و حرفی نزدم. نزدیک
کرد. من رو یاد کارهایی مینداخت که نباید میناراحتم  شهی خیرهاچرخوند. چشم

 خوایمیدونم یه چیزی شده که نمیکردم اما... نگاهم رو کج کردم. خودش گفت: می
 من بفهمم!

 فوری گفتم: چیزی نشده.
 !فهمید چی؟میی ناجور به سرش بزنه. اگر هاخواست فکرمیسر تکون داد. دلم ن
م دورش حلقه شد و به طرف خودم کشیدمش. جلوی صورتش هاناخودآگاه دست

 گفتم: فقط دلم تنگ شده بود عشقم!
ی هامصیبت یهار همچشمش رو بوسیدم که دیگه اینجوری بهم زل نزنه. جوری که انگ

 یهش رو دورم انداخت. انقدر بوسیدمش که کالً همهابشر تقصیر منه. دست
خواستم که از یاد میی اخیر یادش بره و بیشتر از این چیزی نپرسه. شاید هم هااتفاق

 خودم بره.
ابروش رو  هاهباالخره جدا شدیم. مجسمه رو برداشتم و با هم پایین رفتیم. وسط نرد

 !انداخت و با لبخند گفت: هنوز یه توضیح به من بدهکاری باال
بلند خندیدم و با هم وارد خونه شدیم. مادرش هم برگشته بود. خوشبختانه پدر و 

. تمام طول شب به دونستنمیما ن یهمادرش چیزی از دعوای اون شب خون
و  گفتگوهای معمولی و شوخی و خنده گذشت. به تعارف تیکه پاره کردن سر شام

پلکید. دیگه میسوال و جواب سر پول خونه و ماشینم... رکسان هم دور و بر من 
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از میز شام، مادر  هاحرفی از رفتارهای من وسط نکشیده بود. موقع جمع کردن ظرف
 رکسان گفت: بیشتر به ما سر بزن عادل خان!

وز یه ر بعد یه لبخند بزرگ تحویل دخترش داد. من هم خندیدم و گفتم: چشم! اتفاقاً 
 که همه وقت داشتن میام دنبالتون، بریم یه رستوران خانوادگی.

 فکر خوبیه... نه فرامرز؟ -
 آقا فرامرز: چی بهتر از این؟ با خانواده هماهنگ کردی بگو!

خودم نبود، همین چند وقت پیش از خونه بیرون زده بودم! ولی  یهمنظورم به خانواد
چند خودتون دو تا برید بهتره. مثالً رز دوباره گفت: هردادم. آقا فرامبا لبخند سر تکون 

 !دوران نامزدیه. رکسانا هم که...
ی درشت برای پدرش خط و نشون هابه شوخی نگاهی به رکسان انداخت که با چشم

 داشتنبه آشپزخونه تموم شده بود و رکسان و مادرش  هاکشید. کار بردن ظرفمی
. باالخره یه فرصتی دست داده بود. گفتم: دناومیمبرای نشستن کنار ما به پذیرایی 

 من که از خدامه هر چی زودتر بریم سر زندگیمون.
داد گفت: میو به صورت آقا فرامرز زل زدم. لبخندش محو شد و در حالیکه سر تکون 

 کنم زودتر جورش کنم.مینگران جهیزیه نباشید... سعی 
 نه... اصالً احتیاجی نیست. -

گذاشت، اما فشارش به جای  امهد شدن از کنارم دستش رو روی شونرکسان موقع ر
رسید. آقا فرامرز هم میدلگرمی، هشدار دهنده بود. نگاهش کردم. ناراحت به نظر 

یکی از ابروهاش رو باال انداخته بود که روی پیشونیش چین مینداخت. با تاکید گفت: 
 !گفتم که نگران نباشید

 میشه. اگر... okرای اثاث خونه حرف زدم. تو همین هفته حقیقتش من با چند نفر ب -
 تونم جهیزیه بدم؟مین امهخوای بگی من به دختر یکی یه دونمی -
 من نگــ... -
 اون وقت تو که تا همین دیروز توی... استغفر الله... -

. من هم دیگه ننکه مثالً قضیه رو ماستمالی ک دنرکسان و مادرش فوری به حرف اوم
کرد. آقا فرامرز هنوز میزدم یه گوشه رو خراب میرو ادامه ندادم. تازگی هر حرفی بحث 

دونستم بدش نمیاد دوباره چند تا تیکه میکرد و میداشت به من چپ چپ نگاه 
خواستم رکسان هم میپریدم ولی نمی شهبندازه. اگر همون آدم سابق بودم که برای یق
قول داده بودم ناراحتش نکنم. نفس عمیقی  پاسوز من بشه. همین چند ساعت پیش
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کشیدم و از جام بلند شدم. با برداشتن کتم سمت در رفتم و گفتم: من دیگه رفع 
 کنم... ممنون مادر جان.میزحمت 

 مادر رکسان یه لبخند زورکی زد که نگرانیش رو پنهان کنه. گفت: تازه سر شبه!
تا دم در اومد و تو پارکینگ  ی کردم. رکسان همراهمخداحافظسر تکون دادم و 

مجسمه بهم داد. توی جیبم گذاشتمش و تشکر کردم. گفت: عادل این چه حرفی بود 
 زدی؟

 چی گفتم مگه؟ -
ور کشه پول جمیرو تو آموزشگاه گذاشته... یه کم طول  شهدونی بابا سرمایمیتو که  -

 کنه!
 من هم که گفتم الزم نیست. -
 زنی! انگار...یمی حرف جور چهخودت ببین  -
 خوام زودتر بریم دنبال زندگیمون؟میبده  -
 نه... ولی از راهش. -

 ام!هخوام بیای خونمیصدام خود به خود باال رفت: من 
 انگشتش رو جلوی بینیش نگه داشت و گفت: هیس!

گفتم: داره بهم سخت  ترم رو روی هم فشار دادم. بعد نگاهش کردم و آرومهاپلک
 میگذره...

 میدوار بودم متوجه منظورم بشه ولی گفت: مگه به من خوش میگذره دور از تو؟ا
 رکسان! -
 جانم؟ -
 خوره!میاین یکی دو ساعت دیدنت به درد من ن -

خودم رو بریزم رو آب و بفهمه  یهکرد. قبل از اینکه پتمیتوی سکوت جدی نگاهم 
تم. هنوز باز نکرده بودم که ی شیداست، به طرف در کوچه رفهاترسم از بازی در آوردن

 باید به بابای من احترام بذاری! هرحالبهصداش رو شنیدم: 
 م رو روی هم فشار دادم. روم رو برنگردوندم و بیرون رفتم.هادندون

با صدای زنگ طوالنی از خواب پریدم و تا چند ثانیه به در و دیوار نگاه کردم تا یادم 
صبح رو نشون  2:20با غرغر به ساعت نگاه کردم که بیاد چه خبره. صدای زنگ در بود. 

اعت کردم تا قبل از سمیداد. دیشب به زانیار گفته بودم برای تمرین بیاد ولی فکر نمی
م رو مالیدم و به سمت آیفن رفتم. توی راه پام به یکی از هاخودش رو برسونه. چشم 10
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مد. پا تند کردم و دکمه رو زدم. ی اثاثیه گیر کرد. دوباره زنگ به صدا در اوهاکارتون
دونستم این وقت صبح میصورت مامان رو صفحه بود. خودم آدرس داده بودم. ن

باهام چکار داره. در واحد رو باز کردم و سمت دستشویی رفتم که تا برسه باال صورتم رو 
 بشورم.

 ذیراییسرسری مسواک زدم و وقتی با حوله بیرون اومدم مامان و فاطمه و پگاه توی پ
. فاطمه در رو بست. سالم و احوالپرسی خیلی خشکی کردیم که معلوم شد برای دنبو

. دو سه روز بود که فقط تلفنی با رکسان حرف زده بودم و دنگوشمالی دادن من اوم
زدیم مین هاهشد. هیچ حرفی از خانوادمیی ساده خالصه هاگفتگوهامون به خبرگیری

ی هاهیزی از ماجراهای بین من و رکسان بدونه. به کاناپرسید که کسی چمیو به نظر ن
 پذیرایی اشاره کردم و گفتم: بشینید، االن میام. یهسلفون پیچ گوش

اومد میوارد اتاق شدم و از توی ساک یه تیشرت بیرون آوردم و تن کردم. خوشم ن
 یهستجلوشون با رکابی بشینم. دوباره به پذیرایی برگشتم. مامان چادرش رو به د

زد. پگاه هم یه جور معذبی نگاهم میکاناپه آویزون کرده بود. فاطمه توی سالن قدم 
روی کارتون  دنشیرینی ای که آورده بو یه. جعبامهکرد که انگار من لولو خرخرمی

 م رو به هم زدم و گفتم: پگاه!... بدو بیا اینجا ببینم!هانزدیک من بود. کف دست
ی به مادرش انداخت و سمت من دوید. بغلش کردم. به گردنم اهپگاه نگاه عذرخواهان

 یهآویزون شد. برای اینکه جو رو عوض کنم، با دست آزادم مشغول باز کردن جعب
 خوره؟می هاشیرینی شدم و گفتم: پگاه خانوم از کدوم

 .هااون صورتی -
ا بی یه شیرینی با ژل صورتی دستش دادم و یکی هم خودم برداشتم. بعد گفتم:

 .نیستنمون که به فکر ما هاخودمون شیرینی بخوریم!... مامان
پگاه با خنده یه گاز از شیرینی گرفت و گوشه لب فاطمه لبخند نشست. سمت ما اومد 

 کنید!میتون رو اذیت هاو گفت: از بس که مامان
 کنم... مگه نه مامان هما؟میمن غلط  -

 برادر ِ من! این زندگیه؟ مامان سرش رو برگردوند. فاطمه گفت: آخه
 چشه؟ -
 کنی؟میچرا هی همه رو از خودت دلگیر  -
 پیچند.میکنم، بقیه به پر و پای من میمن که دارم کار خودم رو  -
 چیه؟ اسباب خریدی؟ هاهاین وسیل -



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 8 6 

 

 کنم... رو زمین خالی که نمیشه!میمثالً دارم اینجا زندگی  -
ی هاو کمد سفارش داده بودم. با خرده ریز یه سری کاناپه و چند تا فرش و تخت

آشپزخونه، بقیه رو گذاشته بودم سر فرصت که رکسان هم باشه. به نظر خودم که 
ی زرشکی و چوب طالیی کاناپه قشنگ بود، امیدوار بودم رکسان هم خوشش هاهپارچ

سی وکردی جهیزیه حاضر بشه، عرمیبیاد. فاطمه دوباره با نگاهی به اطراف گفت: صبر 
 کرد حرفی بزنه.میمردم. دیگه کسی هم جرأت ن یهبگیری، مثل هم

 از خونه! دنواال ما رو که بیرون کر -
 !مامان فوری گفت: ِاوا خاک بر سرم... ما تو رو بیرون کردیم؟

 کنید...میکنید، هی سین جیم میمن: وقتی هی دخالت 
 نی تک و تنها؟کمیخوری؟ چیکار میفاطمه: با این وضع که نمیشه. چی 
دونم! من که میگم زودتر عروسی بگیریم. همه میپگاه رو زمین گذاشتم و گفتم: چه 

 .ننکمیمخالفت 
 !مامان: یه کم فرصت بده به مردم. مگه چند ماه گذشته که انقدر عجله داری؟

 من: مگه کسی حرفی زده؟
 .گفتمیمامان نگاهی به فاطمه کرد که گفت: مادرشوهرم یه چیزهایی 

ی نشستم. فاطمه مشغول گشت زدن تو خونه شد و به هر اهسر تکون دادم و گوش
زد. دوباره این طرف برگشت و با لبخند گفت: قشنگه... میدید یه سری میدری که 

 زود اومدیم که نرفته باشی سر کار. پشت تلفن که نمیشه درست حسابی حرف زد.
 بری؟ معطلت کردیم؟ یخوامیمامان: ن
صبح نمایشگاه مشتری نداره... اگر هم کسی بیاد بقیه هستند. خوبی این  من: نه.
 کنی، آقا باال سر هم نداری!میاینه که تایم کاریت رو خودت تعیین  هاشغل

 خوای برگردی خونه؟میمامان نفس عمیقی کشید و پرسید: عادل ن
 رفتم... آخرش که چی؟میشما  یهمن: باالخره که باید از خون

شن، هم رکسانا. چرا یه سال اینجا رو اینجوری هم مامان و آقاجون تنها می فاطمه:
مادرش نزدیک باشه تا کم کم  یهآقاجون؟ رکسانا هم به خون یهنمیدی اجاره بیای خون

 عادت کنه.
از دهن فاطمه در بیاد. با دلخوری گفتم:  هاشد این حرفمیپوزخند زدم. واقعًا باورم ن

 ه من رو پای خودم نایستم. نه؟کنید کمیهر کاری 
 فاطمه: به خاطر خودتون میگم به خدا.
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 نداد؟ هامن: چطور وقتی علی رفت کسی از این گیر میر
 کنه.میمامان: علی فرق 

 !هاصداش خیلی ناراحت بود. با اخم گفتم: گریه نکنی
شما  یهرابط هاهبغضش رو خورد. فاطمه پرسید: از رکسانا خبر دادی؟ نذار این حاشی

 دو تا رو خراب کنه.
 من: خبر دارم. این روزها شرط و شروطش زیاد شده!

. فاطمه کنارم روی دنمتوجه لحن طعنه آمیز صدای خودم شدم. هر دو به هم نگاه کر
رو وسط نکش! خب  هادو نفره نشست و گفت: عادل یکی دو هفته این بحث یهکاناپ

 داداش؟
 من: چرا؟

 خوای دعوا راه بیفته؟می. «چرا؟»مامان: باز میگه 
 خودم، حرف بدیه؟ غیر قانونیه؟ یهخوام زنم رو بیارم خونمیمن: اینکه 

. نفسم رو فوت کردم. لم دادم و گفتم: خیله خب... من چیزی دنهر دو سکوت کر
خوام عروسم رو بیارم تو همین خونه، حرف مینمیگم اگه پا رو دمم نذارند. ولی من 

 ی هم نباشه!اهدیگ
ی دیگه حرف زدیم. هر چیزی که ربطی به هااتفاق یهکسی بحث رو کش نداد. دربار

نداشته باشه. مامان هم از خر شیطون پیاده شد و همه جای خونه رو  هااین جریان
برانداز کرد. با پگاه به بالکن رفتم و پارکی که کمی دورتر از ساختمون ما بود رو نشونش 

اومد، با هم ببریمش همون  شهوقت به دیدن من و عمدادم. ازم قول گرفت که هر 
 .ننزمیپارک. فاطمه به بیرون سرک کشید و گفت: عادل زنگ 

 به داخل برگشتیم و ندیده گفتم: شاگردمه.
 کنی؟!میی شوهر من رو تور هافاطمه با لبخند گفت: مشتری

ون خورد و در رو باز کردم. مامان مشغول پوشیدن چادرش شد و گفت: حاال دل نگر
 خوراکت هم باید باشم!

 من: گفتم که با من بیا! خودت نیومدی.
 م به شکمم بد بگذره.ذارمیمامان چپ چپ نگاهم کرد و من با خنده ادامه دادم: من ن
 فاطمه: بذار یه کم سختی بکشه، بعدًا قدر زنش رو بدونه.

 !دونم... اگه مردم بذارنمیمن: االنش هم 
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توی اتاق که از اینجا معلوم بود، اشاره کرد  یهی از تخت دو نفراهشفاطمه با ابرو به گو
 کنم!میو آهسته گفت: بله... کامالً باور 

ی پگاه رو هاش رو به روی خودم نیاوردم و در ورود رو باز کردم. فاطمه لباسشوخی
 ونیدیه؟ بماهمرتب کرد و همراه مامان برای بیرون رفتن آماده شد. گفتم: حاال چه عجل

 زنم ناهار بیارند.میزنگ 
 زنم.میآقاجونت ناهار نداره... بعدًا میام بهت سر  -

 !اخم کردم و با پوزخند گفتم: اگه اجازه صادر کرد
یی افتادم که آقاجون بعد از کتک زدنم سر هاپرتقال شمالی یهولی تو دلم یاد هم

آورد. بغض ته گلوم می م و پرت کردنم تو زیر زمین، واسه منت کشی برامهاشربازی
وقتی در رو باز  ؛ حتیخوردممیرو ن هاکردم و پرتقالمینشست. من همیشه ناز 

 اومدم که حرصم رو سرشون خالی کرده باشم.میرفت هم بیرون نمیو  ذاشتمی
. زانیار با کمرویی رفتنو  دنبا وارد شدن زانیار، مامان و فاطمه و پگاه خداحافظی کر

 ید! مزاحم شدم؟گفت: آقا ببخش
 در رو بستم و گفتم: نه... راحت باش! امروز تعطیل بودی؟

 اردو، من نرفتم. دنبرمیرو  هاهبله آقا! بچ -
 چرا؟ -

پیراهن و شلوار فرم  !گردنش رو کج کرد و حرفی نزد. جلوی قاضی و معلق بازی؟
تن، یاد گرفدبیرستان تنش بود. من هم زیاد مدرسه رو پیچونده بودم. اشتیاقش واسه 

بودم. هنوز ایستاده  هامن رو یاد خودم مینداخت. اون اوایل عاشق شنیدن صدای سیم
 بود. با لبخند گفتم: بشین!

رو زمین گذاشت. دیشب گفته بودم  شهرو نشون دادم. نشست و کول هاهیکی از کاناپ
به در  سازش رو نیاره. خودم یه گیتار سفارشی خریده بودم و دیگه آقاجون نبود که

 اومدن صداش گیر بده. گفتم: صبر کن!
وقتی گیتار و رو از کیف بیرون آوردم، لبخند تحسین رو توی صورتش دیدم. به دستش 

 دادم و گفتم: خودت کوک کن!
 تیونر همراهم نیست. -
 کنی؟!میهنوز با تیونر کوک  -
- ... 
 !ت کرده باشیعاد هاتا االن به نت ؛ بایدت امتحان کنیهاخوام با گوشمی -
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 ه.ترکنیم آقا ولی فکر کنم اونجوری مطمئنمیبله... ما خیلی تمرین  -
 اینجوری بهتره. -

زدم، مشکلی با تشخیص صداها نداشت. میسر تکون داد. همونطور که حدس 
 شده بود. پرسیدم: پدر بزرگ چطوره؟ ترش هم از قبل فرزهاانگشت

 رسونه.میخوبه، سالم  -
 اره اینجایی؟مگه خبر د -

 !ش از حرکت ایستاد. با خنده گفتم: من قرار نیست چغلی کنمهاجا خورد و انگشت
 سکوتش رو شکست: فقط بابا بزرگم خبر داره، نرفتم مدرسه.

 !های داریاهبابا بزرگ پای -
 خندید. ادامه دادم: خیله خب... پس جوری تمرین کن که ارزشش رو داشته باشه!

 اد.با خنده سر تکون د
 
10 

مردی که برای سومین بار توی این جمع دیده بودمش، داشت در مورد خارج کردن یه 
زد. میغذایی و بعد وارد کردنشون با مارک و بسته بندی جدید حرف  یهسری ماد

گفت ولی از سودش به میکنه نمیهیچ چیزی در مورد اینکه خودش این کار رو 
ی ایرانی که اونجا به هاکرد. جنسمیخصوص تو کشورهای زیارتی خیلی تعریف 

ی که گوش اهی دیگهاگشت! هم من و هم آدممیشد و برمیعنوان سوغاتی خریده 
ش هاست و این حرفاهدونستیم که هدفش از اومدن اینجا، جلب سرمایمی، دندامی

گرفت، کار غیر میاگر یه سری ضوابط رو هم در نظر  !فقط خاطره تعریف کردن نیست
 یهای نبود، فقط ریسک سود و زیان داشت. ریسکی که جزئی از زندگی همونیقان

دونست که جای درستی رو انتخاب کرده. امشب میی امشب گاراژ بود. مرد هامهمون
رو  شهبرعکس همیشه استرس مسابقه رو نداشتم. چون همین االن هم نتیج

 نشون بده. دونستم. امیدوار بودم که کمالوند هم از خودش ظرفیتمی
زدم که میشدم و دستم رو دراز کردم. مودبانه دست داد. حدس  تربه مرد نزدیک

 ترخلوت یهش تموم شده. با عذرخواهی از جمع، دور شدیم و به طرف گوشهاحرف
سالن حرکت کردیم. من پلیور بافتنی پوشیده بودم و اون کت و شلوار. به ظاهر هم 

دونستم از میرمایه گذاری به مسعود اعتمادی نداشتم. اومدیم. دیگه در مورد سمین
دادم که با یه حرکت موذیانه انتقامش رو بگیره و هر میمن بدش میاد. نباید اجازه 
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چی در خواستم هرمین ؛ اماچی با بدبختی و دوز و کلک به دست میارم، به باد بده
زم نداشتم. کار خرید و میارم بخوابه تو حساب. واسه نمایشگاه هم اونقدری سرمایه ال

در  ؛ بایدبود تری قبل مطمئنهاهفروش ساده بود... امشب لحن این مرد از هفت
 کردم. با صدای دوستانه گفتم: من زند هستم.میجو وموردش پرس

 خوشوقتم... گیالنی. -
 چند بار موقع گپ زدن دیدمتون. -
 ؟ستهم قانع کنندهاجدًا؟ حرف -
 ردن داره...حقیقتش ارزش فکر ک -

م رو چرخوندم و به حرف هاپایین اومد. چشم هاهاز پشت سرش دیدم که شیدا از پل
 زدن ادامه دادم: دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنیم.

تا تر از صدای گیالنی بود که داشت چندم واضحهاشیدا برای گوش یهصدای خند
ه گیالنی دادم و به اون طرف نگاه کرد. حواسم رو بمیاصلی کارش رو یادآوری  یهنکت

 چشم دیدم داره به سمت من میاد. یهنکردم. زیاد طول نکشید که از گوش
کمی حرکت کردم و تغییر زاویه دادم که راهش رو بکشه و بره، اما دقیقًا کنار من 

 ایستاد. دستش رو جلو آورد و گفت: سالم امیر!
لکس دست دادم. سعی کردم در مقابل شد نادیده گرفت. چرخیدم و خیلی ریمیدیگه ن

دونستم تا چه حد موفق شدم. میفشار غیر معمولی دستش واکنشی نشون ندم ولی ن
دیر دستم رو ول کرد و با لبخند کوچیکی دور شد. امروز مشکی پوشیده بود که غیر 

ی قبلیش بود. نگاهم رو از حالت خاص راه رفتنش گرفتم. گیالنی هاتر از لباسمیرس
رو گرفتم تا سر فرصت باهاش  شهبه همون نقطه خیره بود. پوزخند زدم. شمارهم 

 صحبت کنم.
زدم. اینکه امشب چقدر میپول با کمالوند حرف  یهبود که باید دربار هاهمین موقع

؛ دمکرمیقبل از اون باید با توکلی مشورت  ؛ اماوسط بذاریم و سقفش بره رو چه عددی
راره رو برنده شدن کی شرط ببنده. تو طول هفته با من شدم که قمیمطمئن  باید

مون، نه ردشون... هیچی... خیلی ی خصوصیهاتماسی نگرفته بود. نه تایید حرف
ی نشستم تا خودش سراغم بیاد. اینکه زیاد دور و بر توکلی بپلکم و بعد اهمحتاط گوش

نداشت. شاید  کرد، ولی انگار قصد حرف زدن با من رومیببازم همه رو مشکوک 
جزئیات حرفی بزنیم. حق داشت که به من اعتماد نکنه. به جای  یهخواست دربارمین
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رو در  یکتا یهمعطلی گفت: فرستادم ته و توی رانندبیتوکلی، کمالوند سراغم اومد و 
 بیارند.

 سر تکون دادم و گفتم: دیگه شگردهام برای همه رو شده.
 منظورت چیه؟ -
 !شون در بیاریمهای درشت از جیبهاتا ما رقم ننی بیکار نمیشیور طهمینمردم که  -
 ترسیدی؟ -
 نه! -

دست توی جیب شلوارش کرد. خودکاری بیرون آورد و گفت: هر وقت با این امضا 
 زنم برام شانس میاره... بگیرش!می
 !من خرافاتی نیستم -
 بگیر ببینم! -

باختم رو مینداخت گردن نگرفتن  با حرص خودکار رو از دستش گرفتم وگرنه پسفردا
 خودکار! گفتم: سعی کنید نرخ رو باال نبرند.

 کنه بقیه رو.مییکتا داره تحریک  -
- ... 
سری پیش هم که نزدیک بود موتور بهارلو بیفته جلو، اون هم این هفته خیلی  -

 امیدواره.
.. همه امشب یه کرد، ادامه داد: لعنتی.میسر تکون داد و در حالیکه به اطراف نگاه 

 کسهیچجدید...  یهانگار ارث باباشون رو میخوان. دو تا رانند ننکمیجوری نگاه 
 دونی قراره چی بشه...مین

 نزدیک شده... ممکنه من نتونــ... هابعد از چند ثانیه سکوت با آرامش گفتم: رقابت
 انگشتش رو جلوی بینیش نگه داشت و گفت: دیگه نشنوم پسر!

شد گرفت و رو به من گفت: چرا تو میشیدا رو که داشت از کنارش رد  بعد بازوی
 این مراسم که واسه پول نیست! یهرقصی؟ هممیهیچوقت ن

بعد به شوخی شیدا به طرف من هل داد. شیدا خندید و گفت: فکر کنم استرسش 
 ه!ذارمین

 من: نه... من از این چیزها بلد نیستم.
مون رو وا هاتا سنگ ذاشتمیبه خیالش ما رو تنها کمالوند هم خندید و دور شد. 

واسه پول نیست ولی مثل روز برام روشن بود که بعد از  شهگفت هممیبکنیم. االن 
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مسابقه یه جر و بحث اساسی با هم داریم. صدای شیدا من رو از فکرهام بیرون آورد: 
 ت برای چیه؟هااین رفتار

 من رفتار خاصی ندارم! -
 جدًا؟ -
 گه ما با هم شوخی داریم؟م -

 پیش به من زنگ نزدی؟ یهلبخند زد و گفت: چرا هفت
 واقعًا منتظر بودی زنگ بزنم؟ -

اول خیره نگاهم کرد. بعد چسبیده به من روی مبل نشست و با صدای خیلی آروم 
 م.شناسمیگفت: من مردها رو 

- ... 
 دونم بعد از اون بوسه فکرت پیش منه!می -

کوتاهی کردم. قبل از اینکه ادامه بده بلند شدم  یهم رو باال انداختم و خندهایکی از ابرو
 ریزه.میو گفتم: من باید برم آماده بشم، این سر و صدا تمرکزم رو به هم 
 ریزم؟میبلند شد و همزمان گفت: منظورت اینه که من تمرکزت رو به هم 

 ه؟خندید. سر تکون دادم و گفتم: مگه قصدت اینمیداشت 
 شاید! -

 قدمی برداشتم. ساعدم رو گرفت و گفت: پس رقص چی؟
گذاشت. روی پاشنه دور  امهبه شوخی چرخید و رو به روم ایستاد. دستش رو روی شون

 زدم و سر جای اول برش گردوندم. با لبخند گفتم: بیا... اینم رقص!
در سالن  با خنده از من جدا شد و روی مبل نشست. نفسم رو فوت کردم و به طرف

حرکت کردم. قبل از خروج نگاهم روی توکلی ثابت موند. اون هم خیلی جدی و 
ی. کار اهمستقیم نگاهم کرد، بعد به طرف هم صحبتش برگشت. بدون کوچکترین اشار

اومد. شیدا هم که کامالً روی اعصابم بود. نه به خاطر میی از دستم بر ناهدیگ
کرد. اگر پای میحسگرهام رو فعال  یههم ش، به خاطر حضورش که بدجوریهاحرف

 رکسان وسط نبود تا حاال همه جوره پیش قدم شده بودم.
شب سختی بود ولی هر طور شده گذشت. وقتی موتور رو به اتاقک برگردوندم، خودم 
رو برای هر جور سرزنشی از طرف کمالوند آماده کرده بودم. این سری موتورم حتی دوم 

دونستم بردن یکتا برای کمالوند خیلی گرون میعظما زده بودم. هم نشده بود و گند 
دور توی سکوت محوطه پیچید. چند  یهتموم شده. باالخره صدای غرولندش از فاصل
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تا نفس عمیق کشیدم که تحملم باال بره. وقتی وارد اتاقک کوچیک شد از عصبانیت 
کردم. با دست صورتش سرخ شده بود. به مسعود که پشتش ایستاده بود نگاه 

کرد برای همه میی چیزی اهعالمت سکوت داد و قلبش اشاره کرد. اگر کمالوند سکت
 ی بود زدی؟*ه*آبروریزی بود، به خصوص خودش. پرسید: این چه گ

 رو کردم. امیسع -
 من نیومده بودم که ببازم... اون هم نه امشب... جلوی اون... -
 تقصیر من نیست. پول خودم هم رفت. -
ی پدرش رو ماساژ داد و گفت: بابا عیبی نداره. هاهیدا خودش رو به ما رسوند. شونش

 فدای سرت.
 ؟!ه تیکه رو دیدی*اون گ یهقیاف -

مسعود به تعبیر پدرش از یکتا لبخند زد ولی من جرأتش رو نداشتم. اگر امشب درگیر 
 بیمارستان کنم.افتاد و ممکن بود یه نفر رو راهی میشدیم یه دعوای بزرگ راه می

 شیدا: بابا بذار فعالً دلش به این برد خوش باشه، تا بعد تاوانش رو بده...
کمالوند روش رو به سمت بیرون اتاقک برگردوند و چند قدم کوتاه برداشت. آروم گفتم: 

 کشم.میی بلد بودم زدم، دیگه ناهدیگه باشید. من هر حق یهبهتره دنبال یه رانند
دیگه پشت موتور بشینم. من هم به هر قیمتی که شده،  خواستمیرکسان ن

به قیمت این باخت مصلحتی. شیدا برای دفاع از من گفت: حق با  ؛ حتینشستممین
 کنیم.میامیره... یه آدم جدید پیدا 
 مسعود: تو دخالت نکن!

کردم انقدر زود تاریخ مصرفت تموم بشه! مثالً خودت رو زرنگ میکمالوند: فکر ن
 !ستیدونمی

 من: اگه...
 کمالوند دستش رو محکم توی هوا تکون داد و گفت: از جلوی چشمم دور شو!

ای که میزد. بهم بر خورد و سراغ کت پشمیانگار واقعًا داشت با دستش من رو پس 
آویزون کرده بودم، رفتم. کمالوند راهش رو کشید و رفت. مسعود هم دنبالش حرکت 

 کرد و گفت: شیدا!... بیا!
م رو گرفت و هالی شیدا تکون نخورد. در عوض به طرف من اومد. یکی از دستو

 ، نه؟ایهگفت: خست
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که خسته بودم، روحی و جسمی... توکلی هنوز هم خبری نداده بود  ؛ البتهجوابی ندادم
و حالم داغون بود. کسی هم از این کارهام خبری نداشت که باهاش حرف بزنم. کتم رو 

شد و دستم رو به سمت  ترفت و روی موتور انداخت. نزدیکگر امهاز دست دیگ
شدیم، میخودش کشید. یه قدم برداشت. از اینکه به خاطر قدش چشم تو چشم 

توی این هوای آبان ماه هم برای نشون دادن بدنش دست و  ؛ حتیاومدمیخوشم 
و روی دل باز بود! مطمئن بودم که حتی یک کیلو هم اضافه وزن نداره. بازوهاش ر

م رو بین هاش پشت گردنم قفل شد. انگشتهام گذاشت و ساعد دستهاهشون
روشنش فرو بردم اما قبل از اینکه صورتم رو جلو ببرم، مکث کردم.  یهموهای رنگ شد

 زمزمه کرد: چرا؟ به خاطر اون حلقه؟... اون دختر؟
کالً عوض شد. دو طرفم افتاد. حالم  حرکتبیم شل شد و هابا یادآوری رکسان دست

سعی کردم فاصله بگیرم. مانعم نشد و عقب رفت. هیچکدوم حرفی برای گفتن 
و موهام دست کشیدم. صدای دور  هاکردیم. روی چشممینداشتیم و گیج به هم نگاه 

ش رو شنیدم و بعد خودم سراغ کتم رفتم. تلفنم چند بار زنگ خورده بود. هاشدن قدم
 خونه، رکسان، توکلی.

 یهکرد. توی ماشین شمارمیماشینم حرکت کردم. قدم زدن حالم رو بهتر به طرف 
 توکلی رو گرفتم. جواب داد: بله؟

 سالم. -
 !باختت رو تبریک میگم -
 من باید به شما تبریک بگم! -
- ... 
 نکنه... -
- ... 
 روی کی شرط بسته بودید؟ -
- ... 
 زنید آقای توکلی؟ نکنه روی من...میچرا حرف ن -

 توی گوشم پیچید و گفت: ترسوندمت؟ شهای خندصد
- ... 
 نگران نباش! رو برنده شرط بسته بودم. -
 پس یعنی... -
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 یی مثل تو، به اینجا نرسیدم.هایعنی آره... من با خوردن پول جوونک -
 آخه ما که چیزی رو امضا نزده بودیم... -
 کنم.میم رو حرف که زدیم... تو کاری که گفتی کردی، من هم سهم خود -

کردم یه روزی همچین آدم پول میاین حرفش مثل مرهمی بود روی زخم من. فکر ن
دوستی بشم ولی فکر اون باخت بزرگ، اعصاب برام نذاشته بود. حاال حداقل 

دونستم چیزی از دست ندادم. گفتم: ممنون... خیلی برام ارزش داشت. می
 تونستید اصالً به روی خودتون نیارید.می
 تونستم!میخنده گفت: صحیح!  با
- ... 
 بعدًا شماره حساب بده... -
 بله. -
 ی بعدی!هاتا همکاری -

ی کردم. حداقل یه چیز این شب لعنتی درست از آب در اومده خداحافظخندیدم و 
شد بهش زنگ میرکسان موند... رکسان... رکسان... روم ن یهبود. نگاهم روی شمار

 بزنم.
 
11 

رو راه انداخته بودم و سرم خلوت شده بود، مدام یه چشمم به در  هااز وقتی مشتری
دلفین سفیدی که  یهنمایشگاه بود که شاید شیدا وارد بشه، یه چشمم به مجسم

فلزی  یهرکسان برام درست کرده بود. نسبت به ظاهرش وزن زیادی داشت و روی پای
 ی رنگ بود.اهنقر

کرده بودم. از دختر آوردن تو خونه، حتی موقع دوست بودم، خیلی کارها  هابا خیلی
ی به شمال و عشق و حال... ولی اون اهسفر کربالی آقاجون و مامان، تا سفرهای هفت

نبود. بین اون همه آدم، من رکسان رو  امهموقع اسم دختری مثل رکسان تو شناسنام
باشه. این خوام میخواست کنارم باشه، هر وقت من میانتخاب کرده بودم و دلم 

خوشبختانه  زد.میخبری از کارهام، داشت به زندگی هر دومون لطمه بینبودنش، این 
از صبح سرم شلوغ بود و وقت فکر و خیال نداشتم اما حاال توی این سکوت باید 

کردم. گوشیم رو بیرون آوردم و در حالیکه انگشتم رو روی میتکلیف خودم رو روشن 
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رکسان رو گرفتم. چند تا بوق خورد و بعد صدای  یهماردادم شمیقوس دلفین حرکت 
 آرومش اومد: سالم.

 سالم عزیزم. -
 خوبی؟ -
 مرسی. -
کرد. باالخره میدونستم چطوری حرفم رو پیش بکشم. خودش هم هیچ کمکی نمین

 سکوت رو شکستم: دلت برام تنگ نشده؟
 مگه میشه تنگ نشه؟! -
 م...پس چرا نمیای خونه مون... من تنها -
 االن؟ -
 نه. االن که سر کارم. -
 شب؟! -

دوباره هر دو ساکت شدیم. خودم به حرف اومدم: یه جوری میگی شب که انگار من 
 !خفاش شبم

 گفت: وقتی پای تو وسطه شب و روز نداره! ترخندید و آهسته
 زنی؟میمن هم خندیدم و گفتم: مگه کسی اونجاست، آروم حرف 

 بابا و مامان. -
 م برسون.سال -
 تویی. نندومین -
- ... 
 الو! -
 چرا؟ -
- ... 
 رکسانا بابات به من اعتماد نداره؟ -
 من این حرف رو نزدم. -
دونم بابات میخودت، وگرنه  یهه بیای خونذارمیمعلومه... به خاطر همین ن -

 ست که نذاره شب کنار شوهرت باشی!هااز این حرف ترخیالبی
 ب؟یه کم صبر کن...خ -
- ... 
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 چند وقت دیگه یادش میره. -
دونی من تو چه موقعیتی هستم. همین که میخوامت. تو نمینه. من همین االن  -

 کنارم باشی حله.
 دیگه چی؟ امری باشه عادل خان! -

چند ثانیه طول کشید تا حواسم بیاد سر جاش که این صدای کلفت آخری مال آقا 
 فرامرز بوده!

 ولی سر سنگین بود. با آرامش گفتم: نیت بدی نداشتم. سالم کردم. جواب داد
ی خصوصی هاحرف یهکس اجازه داده بودم درباربه خودم لعنت فرستادم که به هر 

الله یه روز با خانواده تشریف بیارید، برای عروسی ءمن با زنم اعتراض کنه. گفت: ان شا
 تاریخ تعیین کنیم.

 یم بهتره.از بالتکلیفی در بیای ترچی سریعهر -
درسته ولی باید یه مهلتی هم برای مقدماتش به من بدید. حاال خودم با حاج آقا  -

 کنم.میصحبت 
 من با نظرم مخالفت ندارند. یهخانواد -
 مطمئنی؟! -

آقاجون از یه طریقی به گوششون رسیده بود. با اعتماد  یهحتمًا بحث اون شب تو خون
 گیره منم!می به نفس گفتم: کسی که تصمیم آخر رو

 عادل خان! ما به پشتیبانی خودت یه نفر، دختر بهت ندادیم که حاال... -
 مشکل شما چیه دقیقًا؟ -

ی نیست... اهخودم هم از لحن تندم تعجب کردم. آقا فرامرز کوتاه گفت: حرف دیگ
 شما! خداحافظ
ه ه نتیجشد بمیگوشی رو دوباره به رکسان برنگردوند. اینطوری ن ؛ حتیو قطع کرد

رسید. سریع گوشی و سوئیچ رو برداشتم. کامپیوتر رو خاموش کردم و با سفارش به 
کردیم... هوا کمی سرد میبود که تعطیل  هااحمد از نمایشگاه بیرون زدم. همین موقع

م رو باالتر کشیدم و پشت فرمون نشستم. تو هر فرعی ای یاهشده بود. زیپ پلیور قهو
 زدم فکر کردم.مییی که باید هاکرد پیچیدم و تمام مدت به حرفمی ترکه راه رو نزدیک

ون بودم. قبل از پیاده شدن کش مشکی موهای لختم شهنیم ساعت بعد جلوی در خون
رو محکم کردم که نامرتب به نظر نرسم. دستی به دم اسبی کوتاهم کشیدم. با این 

ری بود که با این تیپ من رو کامل عوض شده بود. اولین با امهریش پرفسوری، قیاف
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. ماشین رو قفل کردم و دستم رو روی زنگ در گذاشتم. صدای مادر رکسان دندیمی
 اومد: کیه؟

 امیرعادلم مادر جان. -
مکث طوالنی کرد و بعد در باز شد. همین که وارد پارکینگ شدم، آقا فرامرز رو توی 

دامن زیتونیش  یهه پارچچارچوب در دیدم. پشت سرش مادر رکسان با دستپاچگی ب
چنگ انداخته بود. برای هر دو سر تکون دادم و جلوتر رفتم. هنوز از جلوی در کنار 

جنگ و دعواهای من تو محل به گوشش خورده بود،  یهنرفته بود. اگر یه ذره از آواز
کرد. با دست به داخل خونه اشاره کردم و گفتم: اومدم میاینطوری من رو تحریک ن

 و ببینم.رکسان ر
 مادر رکسان: بفرمــ...

 آقا فرامرز: رکسانا خونه نیست.
کرد با کی طرفه؟! جوری جلو رفتم که مجبور بشه کنار بکشه و همزمان گفتم: با میفکر 

 اجازه.
اتاق رکسان رفتم. آقا  یهبر خالف میلش راه باز کرد. وارد خونه شدم و به طرف در بست

 ... پیغامت رو بگو؟فرامرز پا تند کرد و گفت: نیست
م کنید، بعد که راهمیاول که تلفن رو روم قطع  !با تعجب و صدای بلند گفتم: پیغام؟

 دید... حاال هم پیغام بذارم؟مین
رو جوری رو به در اتاق گفتم که بفهمند مخاطبم بیشتر رکساناست. آقا فرامرز « پیغام»و 

وضوع در حضور هر دو خانواده نفس عمیقی کشید و گفت: ببین پسرم... بهتره این م
 مطرح بشه.

عصبانی شدم و بلند گفتم: من نه احتیاجی به جهیزیه دارم، نه تاریخ تعیین کردن، نه 
 !خانواده

 مادر رکسان گفت: آروم باش عادل خان!
ما رو منتقل  یهخون یهتوجهی نکردم و ادامه دادم: همونی که اخبار لحظه به لحظ

 ته که من همه چی خریدم.کنه، حتمًا بهتون گفمی
 تن ما نیست! یهآقا فرامرز رو به زنش داد زد: ببین!... صد بار گفتم این پسر وصل

 کرد. داد زدم: رکسانا بیا بیرون!میبیشتر عصبانیم  شهبا هر جمل
 من بفرما بیرون! یهپدرش حرکتی کرد و جلوی در ایستاد. گفت: از خون

 تا زنم رو نبینم نمیرم! -
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 نکن!« زنم»، «زنم»ن تحقیرآمیزی گفت: انقدر واسه من با لح
و دستش رو با انزجار تو روم حرکت داد. مادر رکسان اسم آقا فرامرز رو صدا زد و 

 خواد با خودم ببرمش...میرفتم و گفتم: اصالً دلم  ترساعدش رو نگه داشت. جلو
دادم: زنمه، حقمه،  قدمی برداشت. خودش رو به من رسوند که جلوم رو بگیره. ادامه

 تونه جلوم رو بگیره!میخوام ببینم کی می
سمتش قدم برداشتم و هر دو دستم باال رفت. کم مونده بود با دست به یه گوشه 

ی سرخ شده و درشت به من هاپرتش کنم اما خودم رو به موقع کنترل کردم. با چشم
 !رو کن، خجالت نکشزل زده بود. با صدای سرزنش آمیز گفت: بیا بزن!... کارت 

م رو روی هم فشار دادم. سرم رو پایین انداختم و گفتم: احترام خودتون رو نگه هاپلک
 ام!بیدارید... من االن عص

و بینی  هاهمون موقع در اتاق باز شد و همه به اون طرف نگاه کردیم. رکسان با چشم
رو پشت گوشش برد  شهیرکرد. یه تیکه از موهای تمیقرمز ایستاده بود و به ما نگاه 
 و گفت: بگو؟ حرفت رو بزن!

دوباره داخل اتاق برگشت. با نگاهی به مادر و پدرش وارد اتاق شدم و در رو بستم. 
ی که رو به حیاط اصلی اهپنجر یهجلوی من رو بگیرند. به لب دنهیچکدوم سعی نکر
 معطلی گفتم: بابات چی میگه؟بیخونه بود، تکیه زد. 

د و گفت: هی بهت میگم چند روز صبر کن تا همه آروم بشن، تو بلند شدی زیر گریه ز
 کنی؟میاومدی اینجا قلدری 

 من فقط میگم... -
- ... 
 گریه نکن! -

جلوتر رفتم و بغلش کردم. صورتش رو باال گرفتم و با تاکید گفتم: گریه نکن! من االن 
 میارما! زنم یه بالیی سر جفتمونمیاعصاب درست و درمون ندارم، 

ش دست هاهش فوری به سمت من چرخید و بعد از سکوت کوتاهی، روی گونهاچشم
تونم تنها میکشید. گفتم: بیا بریم خونه مون... باور کن من تو موقعیتی گیر کردم که ن

 باشم.
 زد. اسمش رو صدا زدم: رکسانا!میکرد ولی حرفی نمیتوی صورتم دقیق نگاه 

- ... 
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ن مشن دوست نداری؟ بیا بریم سر زندگیمون، بعدًا برات جبران گفتی جشمیمگه ن -
 کنم... قول میدم جبران کنم.می
 تونم حرف همه رو زمین بذارم که... بابام گناه داره.میمگه فقط خواست منه؟ ن -
 من گناه ندارم؟ -
 زنی؟ یه ذره من رو درک کن!میحرف  هاهچرا مثل بچ -
 حرف آخرت رو بزن! -

تقریبًا طوالنی بینمون برقرار شد و بعد رکسان گفت: با این شرایط جایی یه سکوت 
 باهات نمیام. چند روز صبر کن تا...

نذاشتم حرفش رو تموم کنه، در جا ولش کردم و توی اتاق قدم زدم. با التماس گفت: 
 عادل!

 دوست داشتنیه؟ جورچهزد؟ این میکی بود دم از عشق و عاشقی  -
 کنن...میا یه ماه صبر کن، بابام آروم میشه. همه آشتی عادل تو رو خد -

ت هات درگیر شدی، معلوم نیست پولاهبا اخم روم رو برگردوندم. ادامه داد: با خانواد
 رو از کجا میاری... بابام ترسیده. خودت رو بذار جاش!

تو  یهکنم رو به خانوادمیاز این به بعد باید مدارک هر ماشینی که خرید و فروش  -
 نشون بدم؟

 من این رو نگفتم! -
- ... 
 عادل جان! -

خواست طرفم بیاد ولی من پوزخند زدم و نگاهش نکردم. داشت همه رو به من 
داد و انتظار داشت درکش هم کنم! دوباره اسمم رو صدا زد. دیگه حرفی میترجیح 

وارد اتاق شد و  توجه از اتاق بیرون زدم. بالفاصله مادرشبیبرای گفتن نمونده بود. 
 پرسید: چی شد؟

از اتاق دور شده بودم و جواب رکسان رو نشنیدم. مستقیم راهم رو به طرف در کشیدم. 
 !شکنمآقا فرامرز سریع به طرف من اومد و گفت: دل دخترم رو بشکنی، گردنت رو می

 م رو پوشیدم. دوباره گفت: برو هر وقت ادب یاد گرفتی بیا!هاحرفی نزدم. کفش
سان پشتم رو خالی کرده بود. دیگه رویی واسه بلبل زبونی برام نمونده بود. در رو رک

کردم با من میمحکم بست و من هم سمت در کوچه رفتم. چه احمقی بودم که فکر 
تمام طول راه تا خونه به فکر و خیال گذشت. عجیب دلخور شده بودم. هنوز  !میاد
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یه. دونستم کمییم زنگ خورد. نگاه نکرده، ماشین رو تو پارکینگ نبرده بودم که گوش
 جواب دادم: خبرها رسید؟
 کار کردی عادل؟یفاطمه با نگرانی گفت: چ

تم: . بلند گفننشون رو تموم کهاوقتش رسیده بود که همه این تعیین تکلیف کردن
خوام میخوام هی جواب پس بدم. به مامان هم بگو... نمیدست از سر من بردارید! ن

 زندگیم دخالت کنه... فهمیدی؟کسی تو 
- ... 
- Ok؟ 
 !خداحافظ !هر طور راحتی -

 ی من نموند و تو روم قطع کرد.خداحافظمنتظر 
 
13 

ی تو هم علی تو ذوقم زد. سه روز از دعوای من و آقا هاههمین که در باز شد سگرم
ارتمان گرفتم. سالم کردم. از جلوی در آپمیفرامرز گذشته بود و باید یه جوری خبر 

 کار داری؟یتکون نخورد و فقط گفت: چ
 م رو در آوردم و همزمان گفتم: علیک سالم. بفرمایید تو...هاکفش
خواستم از رو بره و به داخل دعوتم کنه ولی این کار رو نکرد. خودم با پررویی تمام می

و  وارد خونه شدم. در رو بست« خب حاال تو ام!»گفتم میبهش تنه زدم و در حالیکه 
همراهم اومد ولی هنوز اخم داشت. به شلوار و پیراهنی که معلوم بود هول هولکی 

خودمون،  یهکرد رکسانا هم همراهمه، چون تو طبقمیپوشیده نگاه کردم. شاید فکر 
ی اهنداشتیم. سمیرا با بلوز و دامن و روسری گوش هاوقتی مجرد بود از این حرف

یی که آخرین بار بهش زدم، هاتکون داد. با اون حرفسر  ؛ فقطایستاده بود. سالم کردم
ی هم نداشتم. هر آدمی یه اخالقی داره، آتیشی شدن من هم دست اهانتظار دیگ

 رو نشون دادم و مظلوم گفتم: بشینم؟ هاکردم خب؟ یکی از مبلمیخودم نبود. چکار 
رو  ستنیب یهعلی با اوقات تلخی شونه باال انداخت و خودش نشست. مشمای بست

روی میز گذاشتم و نشستم. سمیرا به علی گفت: امیرعلی از برادرت پذیرایی کن، من 
 کنه!میسرم درد 

بدون نگاهی به من سمت تنها اتاق خونه رفت. متوجه عمق فاجعه شدم. برای اینکه از 
 خورم!میدل علی در بیارم گفتم: نه تو رو خدا پا نشو! من چیزی ن
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 رو بذار کنار... حرفت رو بزن! کالفه گفت: مزه پرونی
کوتاهی به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم: اومدم ببینم وضعیت قرمزه یا  یهبا خند
 نه؟
 !یی که تو سر همه در آوردی؟هابعد از اون بازی -
 من فقط تلفنی با مامان حرف زدم. اونم که هیچی نمیگه اصالً. -
 عادل! -
 هووم؟ -
تی کنار، عیبی نداره، ما غریبه نیستیم... ولی دیگه آقای اون شب ما رو شستی گذاش -

 !خسروی؟
- ... 
 !پدر نامزدت؟ -
 زنم! -
دیگه بدتر! تازه پدر دامادمون هم هست. فاطمه به زور رامبد رو آروم کرد که نیاد  -

 سراغت.
 خواست بکنه.میاومد ببینم چه غلطی می -

 نها هستو بلند گفت: عادل خیلی علی نفسش رو با حرص بیرون فرستاد و با اخطار
 !گیرنمیکه قبل از جشن عروسی طالق 

شد رکسانا از من طالق بگیره؟ ساکت شدم و میحرفش مثل پارچ آب یخ بود. مگه 
 بعد از دو دقیقه ِبرِبر نگاه کردن علی، گفتم: رکسانا من رو دوست داره.

 همه چیز که دست خودش نیست. -
 داد زدم: دست خودشه!

 ات رو بیار پایین!صد -
تونه مجبورش می. کسی ندنمثل ما بزرگ نش هاآقا فرامرز مثل آقاجون نیست. اون -

خواست میکنه طالق بگیره... اصالً همون روزی هم رفتم سراغش اگر دلش 
 تونست بیاد، کسی جلوش رو نگرفته بود.می

 ابروی علی باال رفت و گفت: پس چرا نیومد؟
- ... 
 وستت داره؟مگه نمیگی د -
 داره ولی... علی انقدر من رو نپیچون! -
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 خوره... رفتی تو روی باباش وایسادی.میهر دختری باشه بهش بر  -
 م نبود... کاری نکردم که.هااونطوری -
 برو معذرت خواهی کن! -
 عمرًا. -
 پس... -
 از آسیاب بیفته. هاکنم آبمیکنم. صبر میخودم یه کاریش  -
گه این بحث رو ادامه بدم ولی نه به خاطر دخالت علی. حقیقت این خواستم دیمین

مد. اومیخواست با من میی رو یادم انداخته بود. اینکه رکسان اگر اهبود که علی نکت
این آزادی عمل رو داشت که بیاد ولی خودش خواست که با پدرش بمونه. این وسط 

و مشخص کرده بود، طرف پدرش افتاد رکسان موضعش رمیی هم که اههر اتفاق دیگ
م رو روی هم فشار دادم و بعد خیلی عادی رو به علی گفتم: هاگرفت. دندونمیرو 

 پاشو سه تا قاشق بیار!
 گیج گفت: چی؟!

 بستنی. -
 ی به خدا!خیالبیدهنش باز موند و سر تکون داد. گفت: خیلی 

 خوبه.سمت آشپزخونه رفت و من بلند گفتم: میگن بستنی واسه سردرد 
، دنکرمیی قدیم... یه کمکی هاهعلی آروم خندید. ادامه دادم: دخترخاله هم دخترخال

 این مشکالت عشقی پسرخاله شون حل بشه...
 ست.علی: بذار استراحت کنه، خسته

 من: البته اون یکی پسرخاله شون!
شق اعلی دوباره خندید و با دو تا قاشق برگشت. من قوطی بستنی رو باز کردم. یه ق

 مستقیم دارند... یهزدم و گفتم: از ما گفتن بود. بستنی و سردرد رابط
 علی با پا به زانوم زد. با خنده گفتم: بابا مطلب علمیه!

باز هم خبری از سمیرا نشد. دیگه حرفی نزدم. ناخونده اومده بودم، زیاد نموندم. موقع 
بود یه مدت نبینمش. رفتن کلی سفارش مامان رو کردم که به خاطر آقاجون ممکن 

یر و ت یهتونست دم اسبیم رو مسخره کرد و باز توصیه کرد که برم از هممیعلی هم تا 
 ی هم بیرون نیومد.خداحافظطایفه مون عذرخواهی کنم! سمیرا برای 

ب خالی آشفته بودم. دیش یهوقتی پشت فرمون نشستم واقعًا از برگشتن به اون خون
ی طوالنی هاالن هم هوا تاریک شده بود و با این شباصالً خوابم نبرده بود. ا
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زنگ نزده بود که حالم رو  ؛ حتیدونستم چکار کنم. هیچ خبری از رکسانا نبودمین
براش حتی مهم نبود که یه کم در مورد  !بپرسه. بهش گفته بودم حال و روز خوبی ندارم

 سنگ رو یخ بشم.خواستم دوباره میم فکر کنه. من هم زنگ نزده بودم، نهاحرف
ضرب گرفتم. یه تماس  امهاستیلش روی چون یهگوشی رو از جیبم بیرون آوردم. با لب

شیدا گشتم. از  یهدنبال شمار هاهریخت! بین شمارمیکوچولو که دنیا رو به هم ن
کرد. رکسان هم اگر با این چیزها میتنهایی که بهتر بود. یه مدت حواسم رو پرت 

ونست همراهم بیاد. روی عالمت تماس رو لمس کردم. خیلی زود تمیمشکلی داشت، 
 صداش به گوشم خورد: سالم.

 سالم... خوبی؟ -
 ممنون. تو چطوری؟ -
 ِای... -
 از جمعه با بابا حرف نزدی؟ -
 یه بار اومده بود نمایشگاه، نگفته بهت؟ -
 نه، حرف نزدیم... من استانبولم. -
 خوش میگذره؟ -
 م خیلی پر حرفه.هاههمرا نه زیاد. یکی از -

 خندید و ادامه داد: در واقع االن نجاتم دادی!
 گردی؟ من حالم خوب نیست.میمن هم خندیدم. ناخودآگاه به زبونم اومد: کی بر

 بلیطم مال فرداست. تو چته؟! -
 دونم.میمممم... نا -

 دونم.میدوباره ریز خندید و گفت: من 
 بگو ما هم بدونیم! روی صندلی لم دادم و آروم گفتم:

 گفتنی نیست. -
 کردنیه؟ -

 !از صراحتم جا خورد و بعد از چند ثانیه سکوت گفت: نه، مثل اینکه واقعًا آره
 سر رفته. امهچیکار کنم حوصل -
 شی؟ت سر میره انقدر هول میاهحوصل -
 نه همیشه. -
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دورهمی م یه هابینمت. یکی از دوستمیخندید و گفت: خیله خب... پنج شنبه 
 کنم.میکوچیک داره... خبرت 

 باشه، منتظرم. -
وقتی تماس رو قطع کردم، سراغ گالری رفتم. روی عکس خودم و رکسان نگه داشتم و 

گرفت. برام خیلی میجوری به صورتش اخم کردم که بفهمه نباید طرف پدرش رو 
 دید تامیرو  شهعجیب بود اما دلم بدجور خنک شده بود. با من نیومد، حاال هم نتیج

عکس مال روز «. کجا؟»نپرسه « بریم»بعدی که گفتم  یهدیگه تکرار نکنه و دفع
عقدمون بود. با انگشت روی صورتش کشیدم. بعد عکس رو رد کردم و گوشی رو روی 

 صندلی بغل انداختم.
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ار ین بکردم. برای اولمیبه ماشین تکیه داده بودم و به در فلزی و بزرگ رو به رو نگاه 
دیدم. توی یکی از مناطق خوب شهر بود. ساختمون رو ندیده میکمالوند رو  یهخون

اطرافش معلوم بود که باید خیلی مجلل باشه. منتظر بودم  یهبودم ولی از در و محوط
که شیدا بیرون بیاد و با هم بریم ولی کسی که بیرون اومد خود کمالوند بود. با تیشرت 

ش فرو کرده بود، به سمت هاش رو توی جیبهادر حالیکه دست راه راه و یهمردون
رو از ماشین برداشتم و درست ایستادم. وقتی رسید خیلی  امهاومد. تکیمیمن 

 بریش سر قرار!میدوستانه دست دادیم. گفت: شنیدم رسمًا داری 
و گرفت. خودش هم خندید. انگار باخت قبلمون ر مخندهاز اصطالحی که به کار برد 

 فراموش کرده بود. گفتم: فکر کنم.
 خوبه. -

خوام این دو تا رو میسالی هست  2- 1سر تکون داد و اضافه کرد: خدا شاهده که یه 
 !رنش طفره میهسر رشته کنم، ولی... هم

- ... 
 من هم دیگه دارم پیر میشم. -
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اها یرون، تا کجرفتم بمیکرد. یه بار داشتم با دخترش میداشت نگرانم  هاهبا این جمل
دوباره گفت: زودتر تکلیفت رو با زندگی قبلی و  !دوختمیبرید و میداشت 
 ت روشن کن!اهخانواد

دونست و تا حاال به روی خودش نیاورده میزن داشتن من  یهحتمًا همه چیز رو دربار
دت مورشینم و در کردی من بیکار میمیبود. وقتی صورتم رو دید، ادامه داد: واقعًا فکر 

 !کنم؟میتحقیق ن
 نه... یعنی... -
 دونی که!میم دخالت کنم ولی مراقب هستم! هاهخوام تو زندگی بچمیمن ن -

 سر تکون دادم و گفتم: من به دخترتون هیچ قولی ندادم.
 منظورت چیه؟! -

از اخمش ترسیدم اما حرفم رو کامل کردم: منظورم اینه که... خودش همه چیز رو 
 قصد فریب دادنش رو ندارم! دونه. منمی
 کنی.میکار درستی  -

ه وگرن»شد میحرفش این  یهو جوری ابرو باال انداخت و به سر تا پام نگاه کرد که ادام
شیدا از در بیرون اومد و هر دو نگاهی به اون سمت کردیم. گفتم: «. با من طرفی

 خورم یا نه.میبستگی داره که ببینه به دردش 
! رنی کنه هم با میل خودشون ازم ببُ یی رو بلد بودم که دخترهاهاهو من همیشه را

ی کردیم و تو ماشین من خداحافظکمالوند حرفی نزد چون شیدا به ما رسیده بود. 
کردم. تمام طول راه در مینشستیم. در واقع داشتم از زیر نگاه سنگین کمالوند فرار 

هش یادآوری کردم چیز مهمی ی کمالوند صحبت کردیم و شوخی جدی بهامورد حرف
 بینمون نیست. خیلی راحت حرفم رو تایید کرد.

انتظار داشتم مهمونی ای که ازش صحبت کرده بود، خیلی آنچنانی و با کالس باشه اما 
. دنرسید و همه زوج بومینفر هم ن 11به  هاواقعًا یه دورهمی ساده بود. تعداد مهمون

و دامن معمولیش اشاره کردم و گفتم: به کمتر از موقع در آوردن پالتوهامون به تاپ 
 خوردی!میاستخر پارتی ن

م هادوست هاهابروش رو باال انداخت و گفت: من که گفتم یه مهمونی خودمونیه. بچ
 هستن.

 کشید گفت: بذار معرفیت کنم.میمچم رو گرفت و در حالیکه به طرف چند نفر 
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دور میزی چیده شده بود. روی هم رفته که  دنی گرد سفید نشسته بوهاهروی کاناپ
 . سالندنی روشن استفاده کرده بوهاو رنگ هاتوی سالن اسباب زیادی نبود و از طرح

یدا شد. با صدای شمیباال وصل  یهی منحنی به طبقهاهی بود و هر تیکه با پلاهدو تک
 به خودم اومدم که گفت: خونه قشنگه... نه؟

ا دست چند نفر رو نشون داد و گفت: نوشا، الناز، مرجان، با تاکید سر تکون دادم. ب
 حمیدرضا، بهروز، سعید، ... ایشون امیرعادل!

تکرار کردیم. بعد گفتم: هرچند که احتماالً  ننزمییی رو که معموال موقع آشنایی هاحرف
 مونه.مییادم ن هااسم

ذره مجبوری همه رو خندیدیم. یکی از پسرها جا باز کرد و گفت: حاال یه مدت که بگ
 حفظ کنی... بشین!

که مطمئن بشن قاطی نکنی، گفته  گیرنمینشستم و یکی دیگه گفت: ازت تست هم 
 باشم.

همه چیز. از  یهو با لبخند به دخترهای جمع اشاره زد. گفتگوها ادامه پیدا کرد. دربار
 و هاهنرپیشی معروفشون از بین ههامدرک و دانشگاه گرفته تا کار و فامیل و دوست

... همه چیز از طرز حرف زدن تا لباس پوشیدشون برای من غریبه بود. هافوتبالیست
کردم زبونشون رو بفهمم. میانگار از یه دنیای دیگه پریده بودم وسطشون و سعی 

. موسیقی ننبشی ترکه راحت دنیی رو از اطراف دور همین میز کوچیک چیهاصندلی
دو سانت پر شده بود،  یهی فانتزی رو که به اندازهالیوان مالیمی تو فضا پخش بود و

رسید. فاز خاطره تعریف کردن میکه شبیه خاله بازی به نظر  دنکرمیانقدر مزه مزه 
هیچ کدومشون رو  یهبعد از یک ساعت به این نتیجه رسیدم که حوصل .دنگرفته بو
ی گوش بدم که اهرات ظاهرًا بامزمجبور بودم تا شام بمونم و به خاط هرحالبهندارم اما 

هیچ سهم و اشتراکی توشون نداشتم. باالخره یکی از دخترها لیوانش رو روی میز 
 ؟!گذاشت و من رو مخاطب قرار داد: چرا ساکتی امیر جان

هروز کنم... بمیبه زور جلوی نیشخندم رو گرفتم و گفتم: گوش «. امیر جان»گفته بود 
 کنه.میخیلی باحال تعریف 

 من سعیدم! ؛ البتهبهروز خندید و گفت: مرسی
شیدا که از تنگی جا، کنارم چسبیده بود ریز خندید و دستش رو روی ساعدم گذاشت. 

 مونه.میگفتم: گفتم که یادم ن
 شیدا: مهم نیست.
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 سعید: دستت درد نکنه شیدا!
 .من رو نشکن یهنیهاخندیدم. رو به من ادامه داد: حاال یه چیزی بگو... دل

که یاد رکسان افتادم ولی رکسان دیگه مال من نبود، کم کم « من یههانی»جوری گفت 
دونست من به خاطر اینکه میشد که خبری ازم نگرفته بود. اون که میداشت یه هفته 

گرفت؟... چرا میزنم. چرا خودش خبر نمیباباش گوشی رو ازش گرفت، دیگه زنگ ن
کوچیک آرنج شیدا به جمع برگشتم و  یهیاد... با ضربباهام نیومده بود؟ من که گفتم ب

 .okبا انرژی گفتم: 
میز گذاشتم که صداهایی شبیه  یهلیوان جلوم رو سر کشیدم و با صدا روی شیش

 تشویق از جمع بلند شد. با نگاهی به شیدا شروع کردم: روز اولی که دیدمش...
ه بودم. شیدا هم سراپا گوش . به نظرشون موضوع جالبی رو انتخاب کرددنهمه خندی

 شده بود. ادامه دادم: در واقع شب بود.
دونم بهروز بود یا سعید گفت: پس بدون ِ سانسور میبیشتر شد و همونی که ن هاهخند
 لطفًا.

 کنه!میشیدا با خنده گفت: داره اذیتتون 
 گشتم.من از یه عروسی برمی -
 «اووو»
 د.اوضاعم یه کم از کنترل خارج شده بو -
 «... الکی مثالً همیشه تو کنترل بوده !فرمودیدمیـله... ب»

داد. میم، دستش رو روی ساعدم حرکت هابه حرف هاهتوجه به واکنش بچبیشیدا 
 دونید کهمیگفتم: تو اتوبان تهران _ کرج کشیدم کنار. تو حال خودم رفته بودم... 

 احساس تنهایی چیه؟...
 م رو هم نیومده بود که...هاند شد. اضافه کردم: پلکبل هاو تایید هاهصدای خند

 !که؟ -
 م رو براش باریک کردم. رو به بقیه گفتم: که...هادست شیدا روی پام نشست. چشم

 ؟!که -
ش شروع به حرکت کرد. به جمع نگاهی کردم و ادامه دادم: یکی از پشت هاانگشت

 ده؟!کوبوند به ماشینم! آخه رانندگی زن جماعت رو کی دی
همه از شوخیم  دن؛ امارحمی حرف من رو تایید کربیبا  هاو پسر دندخترها غرغر کر

 خوششون اومده بود. شیدا بلند گفت: حاال هر چی که بود... نتیجه داد. نه؟
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ی من رو هم کشید تا بلند بشم. رو هابه من نگاه کرد. سر تکون دادم. بلند شد و دست
 کنی؟مینگ رو عوض به یکی از دخترها گفت: سمی آه

رو آورد و همزمان گفت: چی  هاسمی به سمت کنترل پخش رفت. لیست آهنگ
 پ یا راک یا... خودتون بگید؟هابذارم؟ جاز کالسیک خوبه یا هیپ

کنار رفت. سالن رو  هااون سبک یهچند نفر نظرهای مختلفی دادن و در نهایت هم
ا از اون اینکه شید ترمسخره !شنیده شدو یه آهنگ مسخره از شکیرا  دننیمه تاریک کر

چون اولین باری بود که آورده بودمش  ؛د برقصم که اصالً حالش رو نداشتممجبورم کر
ه ش صمیمی شدهاخواستم حالگیری کنم و نه بیارم. هرچند کمی با دوستمیبیرون، ن

به جای رقص بیشتر شوخی و مسخره بازی  هاهبودم. مجلس هم جدی نبود و بچ
حواسش به مدل رقص بقیه نبود. وسط آهنگ دوم به شیدا  کسهیچ. دنکریم

رو دور  شهاشدم و خواستم بگم که بشینیم، ولی اشتباه برداشت کرد و دست ترنزدیک
کمرم انداخت. حرف تو دهنم ماسید. مشکل اینجا بود که امروز با این دامن صورتی 

 رو شهکه متوجه شدم از عمد مدام فاصل اومد. یک دقیقه بعدمیزیادی به نظرم بامزه 
 کنه و برخوردهاش با من بیشتر شده، زیر گوشش گفتم: میشه بریم؟میکم 

 با تعجب جواب داد: همین حاال؟
 آره. -
 شام؟! -
 .خیالبی -

 خوای، حرفی نیست...میش برقی زد و گفت: اگه واقعًا اینطوری هاچشم
روندم. حداقل یه نفر بود که به حرفم می کمالوند یهیک ربع بعد داشتم سمت خون

واسه حرفم تره هم  هاگوش بده و وقتی میگم با من بیاد، بیاد! نه اینکه مثل بعضی
خواست با میخرد نکنه. با فکر رکسان دوباره اخم رو صورتم نشست و گفتم: دلت 

 شناختمشون. یه جورایی...میت باشی؟... آخه من... اصال نهادوست
 زیاد داریم. هاهادامه ندادم. گفت: مهم نیست. از این برنامحرفم رو 

 یی که آشناتون کرد چه جوری بود؟هااون کالس -
خواستم یه حرفی زده باشیم که هم من از خیال رکسان بیرون بیام، هم این میفقط 

ی هنری بود. همه جور هنری هافضای کسل کمی عوض بشه. شیدا جواب داد: کالس
 برداری بودم.یقی... من تو گروه عکاسی و تصویرکاسی، موسمثل نقاشی، ع

 تفریحی؟ -
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 . اردوهای خوبی هم داشت.دنش خیلی خودمونی بوهاهآره. اون دوره بچ -
ون نگه داشتم، با اکراه پیاده شد. هنوز چند شهدوباره ساکت شدیم و وقتی جلوی خون

 واسه شام بخوریم.قدم برنداشته بود که برگشت و گفت: بیا تو... یه چیزی 
 پدرت... -
 بابا قرار شام داشت. کسی نیست. -

 یهکشید تو خونمیش خیره شدم. داشت من رو هایکی از ابروهام باال رفت و به چشم
 «ماشین رو بیارم تو؟»ن چرا گفتم خالی! پس م

ی راهروی ورودی گذاشته هااز وقتی وارد خونه شده بودیم و قدم اول رو روی سنگ
کرد و من هم هیچ مخالفتی نشون میی من بازی هاش بین انگشتهاانگشت بودیم،

ی ریز طراحی شده بود. برق سالن اصلی رو هادادم. دیوارهای راهرو با سرامیکمین
روشن کرد و ناگهان خونه توی نور فرو رفت. خیلی بزرگ و شیک بود. از لوسترها تا 

سید. مبلمان کل خونه یک دست بود و رمیتابلوها، همه چیز نفیس و قیمتی به نظر 
هماهنگی داشت. بیشتر از قیمتشون،  هاش هم با پرده و هم با رومیزیهاهطرح پارچ

 کرد. خونه واقعًا قشنگ و هماهنگ بود.میخودنمایی  هامدل چیدمان و انتخاب رنگ
ر د کرد.میی که به بازوم خورد سمت شیدا برگشتم که با کنجکاوی نگاهم اهبا ضرب

 آورد گفت: اینجا چطوره؟میش رو در هاحالیکه لباس
 عالیه. -
 من نیست. یهسلیق -
 دونستم... به تیپ تو نمیاد.می -
کار مادرم بوده... خیلی وقته که اینجا دست نخورده. بابا دوست نداره دست به  -

 کنه!میهیچی بزنیم، حتی یه گلدون رو جا به جا ن
 !. عاطفی باشهاومد انقدر..میبه پدرت ن -

شیدا شونه باال انداخت و لبخند زد. ادامه دادم: چیزی نیست که طبق مد باشه تا 
 بخواد از مد بره...

 . old fashionedاهوم. -
 یهپالتوم رو از لب یهخندیدم. نگاهش مستقیم به من بود. چرخید و پشتم ایستاد. یق

 گرفت و گفت: راحت باش! هاهشون
ی هام و خودش آویزونش کرد. مشغول دیدن یکی از ظرفکمک کرد که در بیار

ش رو دو طرف کمرم احساس کردم. یه حرکت مالیم هامیناکاری بودم که حرکت دست
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ش گذاشتم که متوقفش کنم. سرش رو از کنار هاو آهسته. دستم رو روی یکی از دست
 بازوم جلو آورد و گفت: خیلی ظریفه نه؟

کرد این بود که بدم نیومده بود. میزی که اذیتم در واقع توی آغوشش بودم و چی
 دستم رو روی مچ و ساعدش حرکت دادم و گفتم: آره... ظریفه!

 چند -میگید؟ چی پسرها شما –نزدیک گوشم خندید و آروم گفت: معلومه با خودت 
 !چندی؟

 تو دوست داری چطوری باشم؟ -
رو نداد. در عوض  ش زل زدم. جوابمهاسرم رو به طرفش چرخوندم و توی چشم

خوشم  ننباید چکار ک دونستنمیش شروع به حرکت کرد. از دخترهایی که هادست
م رو هاش روی کمرم ایستاد و آروم آروم زیر پیراهنم رفت. پلکهااومد. انگشتمی

شنیدم. بعد گرمای نفسش کنار گردنم و  ترش رو از نزدیکهاهبستم و صدای خند
... همه چیز توی همین فاصله گذشت و تصمیم گرفته ش روی پوستمهامس دست*ل

 !آوردممیخواستم و به دستش هم میشد! من این زن رو 
طوالنی و فوق العاده، انقدر کوتاه بود که انگار هیچوقت  یهبرعکس تصورم از یه رابط

 یهبا هم امهاتفاق نیفتاده. تو این مورد چیز زیادی برای مقایسه نداشتم چون رابط
این رو متوجه شده  هرحالبهشد، ولی میت دخترهام به همچین چیزی ختم ندوس

ناشی بازی  ؛ حتیبودم که شیدا اونقدرها هم که ظاهرش نشون میده، اینکاره نیست
 هم در آورده بود!

صورتی رنگ پام رو  یهحالی روی تخت بزرگ وسط اتاق نشستم و با مالفبیبا 
کرد. میی باز من رو برانداز هاد که با چشمپوشوندم. بعد نگاهم به شیدا افتا

ر کنم اما االن فکر کردن بهش دونستم از این به بعد باید چطوری باهاش رفتامین
ممکن بود. به ذهن باز و تمرکز احتیاج داشت. من االن گرسنه و گیج بودم و غیر

تاق ذهنم بود. نگاهم رو دور ا یهی رکسانا تو پس زمیناهی درشت و قهوهاچشم
ی طاقتبییی از هاهگردوندم و یاد اشتیاقمون برای رسیدن به این تخت افتادم. صحن

ی پر نور اتاق بود که خیلی توی هام اومد. بدتر از همه المپهاهردومون جلوی چشم
شد... نگاهم باز روی صورت میی که انگار دوباره داشت تکرار اهزد و حس زندمیذوق 

 شیدا افتاد که گفت: خب؟
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 ؛انگار قراره حکم مرگ و زندگی بدمی من زل زده بود. جوری که هاش به لبهاچشم
تونستم با قاطعیت بگم، این بود که واقعا خوشگل میولی تنها چیزی که در حال حاضر 

 گفتم: میشه دوش گرفت؟ ؛ فقطبود و این جذابیتش هنوز بینمون سایه انداخته بود
تخت برداشت  یهنشست. تاپش رو از گوش ش با حرص بسته شد و سر جاشهاپلک

گشت، شلوارم رو برام پرت کرد. میو پوشید. بعد بلند شد و در حالیکه دنبال دامنش 
اعتنا گفت: حموم این طبقه، بیگفتم. « آخ»خورد و ناخودآگاه  امهشلوار به چون یهدکم

 انتهای البیه.
تخت نشستم که  یهسمت در رفت. روی لب ؛دامنش رو با حرکات خشنی پوشید

 هاهتمیز تو قفس یهم رو جمع کنم. توی چارچوب برگشت و گفت: حولهالباس
 هست...

ی رو بیرون از اتاق نشون داد. بعد با حالت عصبی که اهدستش با کالفگی یه نقط
تغییرات واضحی توی صورتش ایجاد کرده بود ادامه داد: یه جوری هم وانمود نکن 

 !هانگار چیز مهمی نبود
داد، فقط میخورد و من رو نشون میکه توی هوا تکون  شهتوجه به انگشت اشاربی

ی که از گلوش در آورد بیرون رفت و در رو کوبید. شونه اهسر تکون دادم. با صدای نال
باال انداختم. به من چه ربطی داشت؟ خودش خواسته بود، من که مجبورش نکردم. 

این حال بلند گفتم: شیدا! تو انقدر جاذبه داری که  من که قولی بهش نداده بودم! با
 نمیشه جلوت مقاومت کرد... تقصیر من نیست.

حرفم از ته دل بود. جاذبه داشت وگرنه من انقدرها هم خودم رو ول نکرده بودم و 
عادت نداشتم طرف هرکسی برم. جوابی نیومد. دوباره گفتم: محض اطالعت هر حرفی 

 خانومی؟! Okواقعی بود. من جدًا ازت خوشم میاد. که اون وسط بهت گفتم، 
 ی دنیا بفهمن!هصداش از جای دوری اومد: خیله خب شنیدم... الزم نیست هم

خواستم زود خاموش بشه. میکرد، نمیش بدجوری سرخوشم های توی چشمهاهشعل
و  هخواستم رکسان هم از چشمم بیفتمیاز طرفی با حرف شیدا هم تو فکر رفته بودم. ن

خواستم میشد؟ من نمیبه قول شیدا، دلم رو بزنه. اگر حرفش حقیقت داشت چی 
 رکسان بشم. هیچوقت. خیالبیهیچوقت 

یه لیوان آب برای خودم ریختم و متوجه شدم که اخم کردم. زیرچشمی نگاهش کردم. 
سر م یه نمه دلخور بود. آب رو هابود. انگار از عقب کشیدن هادر حال جمع کردن ظرف
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کشیدم. شیر رو باز کرد که بشوره. کنارش به کابینت تکیه دادم و گفتم: کمک 
 خوای؟می
 الزم نکرده. -
 وقت؟چرا اون -
 خوام همین یه دست ظرف رو هم تو بشکنی!مین -
 !هابلدم بابا... سربازی رفتم -

 لبخند کوچیکی زد. گفتم: چیش خنده دار بود؟
ا که ب هااره مشغول شستن شد و گفت: اون موقعنگاه کوتاهی بهم انداخت. بعد دوب

 ی نداشتیم...اههم رابط
 دوران جاهلی من رو میگی؟ -

اره دوبم پشت گوشش جا زدم. هادسته مویی که تو صورتش افتاده بود رو با انگشت
 زدی.میماه با یه دختر تیک لبخند زد و ادامه داد: هر

 !االن اسمشون هم یادم نیست -
 کردم.میهمچین روزهایی رو هم ناصالً فکر  -
- ... 
 کردم یه روزی عوض بشی.میاصالً فکر ن -
- ... 
 ولی شدی. -
- ... 
ازدواج کردی، رفتی دنبال یه کار بهتر، دنبال پول، خونه، همه چی. دخترهای دیگه رو  -

 گذاشتی کنار...
: اگر دید. شیر رو بست و گفتمیش له شدم. سرش پایین بود و نهابا این حرف

 .ن خوشبختیه که همه آرزوش رو دارنبه خاطر منه... این همو هااین یههم
کرد و من چی از آب میی فکر جور چهمن  یهکردم. دربارمیالل شده بودم و خیره نگاه 

رو از  امهجرأت انکار کردن هم نداشتم. تکی ؛ حتیدر اومده بودم! به زور لبخند زدم
ش انداختم و موهاش رو بوسیدم. خندید و در هاهشون کابینت گرفتم. دستم رو دور

آشپزخونه خشک کرد، گفت: چند وقت دیگه هم  یهش رو با حولهاحالیکه دست
 کنیم... همه چی درست میشه! مگه نه؟میمون آشتی هاهمیریم با خانواد

 با سر تایید کردم و گفتم: آره عشقم، درست میشه.
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ر بودم که از حالم متوجه چیزی نشده باشه. چند دقیقه از آشپزخونه بیرون رفتم. امیدوا
بعد، هنوز از دستشویی وارد پذیرایی نشده بودم که صدای زنگ گوشیم از اتاق بلند 

شیدا رو دیدم، اخم روی صورتم نشست. قایم  یهشد. سراغش رفتم و وقتی شمار
حرفی بزنه. ی نداشت. دکمه رو لمس کردم و منتظر موندم خودش اهموشک بازی فاید

 مقدمه گفت: نیومدی.بی
تونی تصمیم بگیری، میلحنش خبری بود تا سوالی. ادامه داد: اگر به خودت باشه ن

 کنم. تربذار من کارت رو راحت
 منظور؟! -
 ایمیلت رو چک کن! -

کرد که میکردم. چرا راحت قبول نمیرو اصالً درک ن هاقطع کرد. این مسخره بازی
دونست زن دارم؟ میاشتباه بوده و حاال هم باید تموم بشه؟! مگه نکارمون از اولش 

اتاق بود. روشنش کردم و مستقیم وارد ایمیلم شدم. آخرین  یهلپ تاپم روی میز گوش
خواستم اینطوری بشه امیر! خودت میمیل رو باز کردم. یه متن کوتاه نوشته بود: ن

 فرستم.میه این ویدئو رو براش مجبورم کردی. زودتر تکلیف زنت رو روشن کن وگرن
شدم. رکسان توی میاز قبل  ترشد و من هر لحظه نگرانمیویدئو داشت دانلود 

 ی عصبی ناخنم به میز رو دید، گفت: چیزی شده؟هاهچارچوب در ایستاد و وقتی ضرب
حرکت ناخنم رو متوقف کردم. مانیتور لپ تاپ رو کمی خوابوندم و گفتم: نه. دارم چک 

 کنم.می میل
 اهوم. میشه من هم ببینم. اینترنت آموزشگاه امروز قطع بود. -

ولو تا کار کوچمانیتور میاد. سریع گفتم: من چنددونستم واسه کنجکاوی داره سمت می
 کشه عزیزم.میباهاش دارم. بعد مال خودت... ده دقیقه بیشتر طول ن

اصالً. همون فردا چک  ابروش رو باال انداخت و گفت: خیله خب. چیز مهمی نبود
 کنم.می

تابی من شده بود. کمی مکث کرد و بیسر تکون دادم و منتظر موندم که بره. متوجه 
بعد رفت. سریع مانیتور رو باز کردم. دانلود شده بود. نفس عمیقی کشیدم و روی فایل 
ه ککلیک کردم. با دیدن اولین صحنه، سریع صدا رو قطع کردم. دقیقًا همون چیزی بود 

 یهزدم و امیدوار بودم اشتباه کرده باشم. من و شیدا توی اتاقش. از فاصلمیحدس 
 ی که به فکر مناهجای دیگی کمد یا قفسه یا هرهنزدیک. احتماالً دوربین به دستگیر

نرسیده بود، نصب شده بود. پاز کردم و برای یک دقیقه به خودم توی فیلم زل زدم. 
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ی از فیلم رو فرستاده بود که هنوز توش اتفاقی اهفقط تکدوباره پلی کردم. از عمد 
ساعت و تاریخ هم داشت. در  ؛ حتیفیلم چیه یهدونستم بقیمینیفتاده ولی من که 

ی از فیلم بود که من تنها روی تخت نشسته بود و منتظر بودم تا از اهواقع همون تک
ن از فیلم کامل که خواست ممیکشوهای دراورش چیزی بیرون بیاره و برگرده. ن

 استفاده کنم. شهخودش هم داخلشه، علی
با اعصاب خردی لپ تاپ رو خاموش کردم و سمت دیوار پشت میز هول دادم. باورم 

به نظر  هااز این حرف ترشد همچین فیلمی رو گرفته باشه. جریان خیلی بزرگمین
د ترسیدم پای کمالونمیرسید، نه فقط اشتیاق یه دختر برای تو مشت گرفتن من! می

هم وسط باشه... سرم خیلی ناگهانی درد گرفته بود که اصالً سابقه نداشت. پیشونیم 
ی نداشت. همین چند دقیقه اهم فشار دادم که کمی آروم بشم. فایدهارو با انگشت

زد، فکر اینکه این فیلم به دستش برسه میعوض شدن من حرف  یهپیش رکسانا دربار
دید دیگه میکرد. خودم با فکر کردن بهش حالم بد شده بود. اگر می ماهداشت دیوون

تونستم هیچ جوری جلوش رو میرفت. دیگه نمیکرد و میشد، ولم میهمه چیز تموم 
کرد... چند تا نفس عمیق کشیدم. نه امکان نداشت بذارم میبگیرم. رکسانای من ولم 

  کردم.میاین فیلم رو ببینه. هر کاری که الزم بود 
خواستم یه گوشه بیفتم. ساعت هنوز حدود ده و میفعالً مغزم هنگ کرده بود و فقط 

نیم بود که به اتاق بغلی رفتم و یه پتو از کمد و یه بالش از روی تخت برداشتم. بالش 
رو روی فرش اتاق ِ خودم انداختم. صدام رو صاف کردم و بلند گفتم: من خیلی 

 خیر.ن! شب برکسا امهخست
 خوابی؟میتو کادر دید من اومد و گفت: داری 

 آره. -
به سمت اتاق حرکت کرد و تو چارچوب ایستاد. با نگاهی به پتو و بالش و من، گفت: 

 حالت خوبه؟
 .امهخست ؛ فقطخوبم -
 باشه. -

 !خیرخید و با لحن نیش دار گفت: شب بل چرهاخیلی سریع سمت
دونستم که میو زیر پتو رفتم. از همین االن از دید من خارج شد. برق رو خاموش کردم 

کوچیکی نبود که ساده  یهامشب خواب به چشمم نمیاد. این فیلم اصالً مسئل
خواست جلوی میم. دلم نهاش بشم. شروع کردم به فکر کردن در مورد راه حلخیالبی
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باال  ونتلویزیدونستم چقدر گذشته که صدای میشیدا کوتاه بیام. توی تاریکی اتاق ن
ی هارفت و حواسم رو از فکرهام پرت کرد. گزارشگر فوتبال با شور و هیجان حرکت

تونستم زمین بازی رو هم میداد و صدا انقدر بلند بود که من میرو توضیح  هابازیکن
اری رو کرفتم بازی رو ببینم ولی امشب حس هیچمیتصور کنم. اگر یه وقت دیگه بود 

 نداشتم.
خاموش شد... آهی کشیدم و دوباره فکرم سمت فیلم رفت.  تلویزیونچند دقیقه بعد 

خواد؟ شاید فقط... صدای کشیده شدن چیزی روی میمعلوم نبود دختره از جونم چی 
 هاهدوباره فکرم رو به هم ریخت. بعد از چند ثانیه فهمیدم رکسانا داره کاناپ هاسرامیک

اومد، داشت اعصاب داغون من رو یمکنه. این صدای قیـــژی که میرو جا به جا 
اما من قصد نداشتم افسارم رو بدم  !خواست بذاره بخوابممیکرد. امشب نمی ترداغون

چند دقیقه  !تونه من رو وادار به کاری کنه؟میکرد میدست دخترهای دور و برم. خیال 
شد. شاید هم اعتنایی من رو دید، ساکت بیبه سر و صداها ادامه داد تا باالخره وقتی 

 فکر کرد خوابم برده.
بخوابم؟ آخه من رو تخت شیدا چه  ذاشتمیی شیدا، هاولی مگه فکر فیلم و حرف

کردم؟! گفته بود باید تکلیف رکسانا رو روشن کنم، ولی تکلیفش روشن بود. میغلطی 
 م رو روی هم فشار دادم که شاید توی اینهاقرار نبود از این خونه تکون بخوره! پلک
امون بیکردم. به یک ربع نرسید که صدای میسکوت خوابم ببره. باالخره یه کاریش 

باالخره پتو رو از روی سرم کنار زدم و به  !دریل من رو از جا پروند! دریل؟! واقعا دریل؟
اومد رفتم. میسقف خیره شدم. دست بردار نبود! بلند شدم و به جایی که صدا ازش 

 !هش کردم و گفتم: چه خبره؟با گیجی نگا !اتاق بغلی
زد. به سوراخی که توی دیوار میدریل رو خاموش کرد. سکوت اتاق تو گوشم زنگ 

رسید!، دست کشید و گفت: دارم تابلو میمن ن یهایجاد کرده بود و ارتفاعش به شون
 زنم.می
 این وقت شب؟ -

نه. گاهم کخواست مستقیم نمیتونست دریل سنگین رو ثابت نگه داره. نمیحتی ن
 گرفته بود. گفتم: این رو از کجا برداشتی؟ مخنده

 تو جعبه ابزارت. -
 ؟دنچه گناهی کر هاهبه فکر من نیستی، همسای -
 !دی دلیل نمیشه مردم هم خواب باشنتازه سر شبه... تو رفتی تنها خوابی -
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 !ارخوب در تکیه دادم و گفتم: تنها؟هبا تفریح به چ
 رد. فوری قدمی برداشتم و گفتم: نزن! االن صدای مردم در میاد.دوباره دریل رو بلند ک

 دریل رو سمت من گرفت گفت: نیا جلو!
خندیدم و عقب رفتم که کار دستمون نده. بعد از چند ثانیه خیره شدن به هم، دریل رو 

مثل بچه بغل کرد و روی زمین نشست که جمعش کنه. کم کم جلو رفتم، کنارش 
 من عشقم!نشستم و گفتم: بده 

 تونم.میدستم رو پس زد و با ناله گفت: خودم 
تا  پیشونیش رو بوسیدم یهترسیدم به گریه بیفته. موهای بلندش رو ناز کردم و گوش

رو داخل بسته  هاهقطع یهتخت نشست. هم یهدریل رو بهم داد. بلند شد و روی لب
ده ش آویزون شهادم. لببرگردوندم و توی کمد گذاشتم. برگشتم و به رکسانا نگاه کر

 بود. گفتم: بیام اینجا بخوابم حله؟
 !خود! کی گفته بیای اینجا؟بیبا اخم گفت: 

 خیر!ش لبخند زدم و گفتم: پس شب باز پررویی
 خیر گفتیم.رفت، گفت: قبالً شب بمیدر حالیکه زیر پتوی نامرتب تخت 

 !سر تکون دادم و بیرون رفتم. ادامه داد: برق رو خاموش کن
خاموش کردم. بالشم رو از اتاقم برداشتم و برگشتم. کنارش دراز کشیدم و آروم گفتم: 

 حاال اجازه میدی سرمون رو بذاریم زمین؟
ی به پهلو خوابیدم که اهآروم خندید و چیزی نگفت. از عمد سرد رفتار کردم و گوش

 تم. چندخیالی به سرش نزنه که وسط این آشفته بازار فقط همین یکی رو کم داش
 دقیقه بعد به حرف اومد. صداش آهسته بود: چراغ خواب نداریم.

 بره.میم رو باز نکردم اما مثل خودش آهسته گفتم: تو نور خوابم نهاپلک
 چرا؟ -
 دونم.میچه  -
- ... 
 ترسی؟میمگه تو  -
 نه. -
- ... 
 .دنحاضر نش هاهچه خوبه هنوز پرد -

 با غرغر گفتم: بگیر بخواب!
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 رو ببین!ماه  -
روی تخت وول وول خورد. بعد به من نزدیک شد. روی صورتم دست گذاشت و گفت: 

 ببین!
خندید. به آسمون میش هام رو باز کردم. صورتش جلوی صورتم بود و چشمهاپلک

نگاه کردم. ماه تقریبًا کامل شده بود و توی قاب پنجره خودنمایی  هاهپشت شیش
وش رو نگرفته بود. گفتم: اهوم... دیدم، قشنگه. حاال خصوص که ابر هم جلکرد. بهمی
 ی بخوابیم عزیزم؟ذار می

رفت و من دوباره خودم رو به خواب زدم. زیاد طول نکشید که دوباره پتو تکون  ترعقب
م رد کرد و خودش رو کنارم جا داد. هاخورد. به طرفم اومد، سرش رو از الی دست

کردم. یه بغل  ترم رو تنگهادست یهزدم و حلقموهاش که زیر بینیم خورد، لبخند 
 اومد.میکوچولو که به حساب ن

 
همین که وارد ساختمون انتهای گاراژ شدم، شیدا به طرفم اومد. دستش رو دور بازوم 

 انداخت و گفت: دیر کردی.
ی دیگه بود. بازوم رو به طرف پدرش که هاهجواب ندادم. جمعیت به نظر بیشتر از هفت

 ت رو باز کنی!های از سالن ایستاده بود، کشید و زیر لب گفت: بهتره اخماهگوش
پوزخند زدم. کمالوند به هوای ما جلوتر اومد و با من دست داد. پرسید: دیر کردی، 

 گفتم حتمًا اینجا رو نتونستی راحت پیدا کنی.
 ی کار داشتم.اهنه، آدرس سر راست بود. جای دیگ -
 چشم باشه، خیلی وقت بود جا عوض نکرده بودیم. ترسیدیم محل قبلی تو -
 اینجا هم شبیه گاراژ قبلیه. -
 ه.ترساختمون کوچیک -

ی من و شیدا دور هم با خنده هاچند ثانیه کسی حرفی نزد. کمالوند با دیدن دست
 بینم که... بله!میگفت: 

و تموم ر هاهمین امشب این مسخره بازی ؛ بایدشیدا با لبخند به من نگاه کرد
 کردم. صدای مسعود از پشتمون به گوشم خورد: به به! چه خبره؟می

زد که سینی رو طرف ما بیاره، به مسعود میکمالوند در حالیکه به یکی از خدمه اشاره 
 ظاهرًا. ؛ البتهگفت: خبرهای خوب
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، من هم مجبور شدم داشتندوباره پوزخند زدم. وقتی هر سه یه گیالس پای کوتاه بر
 م. کمالوند مال خودش رو باال آورد و گفت: به افتخار خواهرت!بردار

ش توی هم بود. من هامسعود با اکراه گیالسش رو به مال پدرش زد و تمام مدت اخم
حرصم رو در آورده بود. سه روز  هاو شیدا هم باال بردیم. صدای به هم خوردن کریستال
کردم، هر روز میرکسان کنترل بود که به خاطر اون تهدید مسخره، خودم رو جلوی 

کسی ه سر راهش سبز نشند. آموزشگاه هر گردوندم کمیبردمش و برمیخودم سر کار 
کردم. دیگه کم کم میزدم و چکش میداد ولی باز روزی چند باز زنگ میرو داخل راه ن

دونست چه میشد. شیدا رو تو این مدت ندیده بودم. خودش هم میداشت مشکوک 
 جریان بشه تا من مجبور خیالبیکه آفتابی نشده بود. امیدوار بودم زودتر  غلطی کرده

دونم حاال که میی خورد و گفت: اهنشم دست به کار خطرناکی بزنم. کمالوند جرع
اومد موتور سواری که احمد پیدا کرده میکنه، ولی بدم نمیشریک نیستی برات فرقی ن

 رو ببینی.
کرد که گفته بودم وقت ندارم. جواب دادم: میاشاره داشت به چند بار تماس احمد 

 زدم.میبا مال خودم سر و کله  ؛ بایدسرم شلوغ بود
. انقدر ساکت که صدای موزیک دنبا این حرف هر سه توی سکوت به من خیره ش

شد. کمالوند ابروش رو باال انداخت و به آرومی سرش رو تکون میبلندتر از قبل شنیده 
د زد و گفت: چرا وقتی من ازت خواستم کسی رو معرفی کنی، نگفتی داد. بعد نیشخن

 قابل اعتمادم! یهدونستی من دنبال یه رانندمیی؟! شناسمییکی رو 
 من: یهویی پیش اومد.

 گیرند؟!میهم راننده  هاهمسعود: از کی تا حاال رانند
اون بهش انداختم.  و با تحقیر سر تا پام رو از نظر گذروند. من هم نگاهی بدتر از مال

 کمالوند پرسید: کجا دیدیش؟
 ی قدیمیمه.هامن: از دوست

 !کمالوند: صحیح
 آزاده. هاآشنا یهواسه هم هادونم شرکت تو این بازیمیشیدا: تا جایی که من 

از اینکه از من دفاع کرده بود تعجب نکردم. پدرش نگاهی به من و شیدا کرد. با 
بین  یهاتورنمنت یهانداخت و گفت: من یه نفر رو با سابقی ظاهری شونه باال خیالبی

 المللی پیدا کردم.
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دونستم خیلی بهش میش رفت. هابعد پوزخندی زد و به طرف یکی از دوست
احترامی بیاینطوری  هابرخورده که دور از چشمش راننده پیدا کردم وگرنه به خودی

ی هاهو رفت. سمت یکی از گوش کرد. مسعود هم با اوقات تلخی سری تکون دادمین
سالن، کنار پنجره رفتم و شیدا هم همراهم اومد. وقتی مطمئن شدم کسی حواسش به 

 ی بود که خوردی؟!*ه*ما نیست، بازوم رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم: این چه گ
 از لحنم جا خورد و با حرص گفت: درست صحبت کن!

 چی میشه؟! خوام ببینممیاگر نکنم چی میشه؟ نه،  -
بابای من رو اینجوری نبین... همیشه انقدر مهربون نیست! کافیه بهش حرفی در  -

شاید به ظاهرش نیاد ولی رو این چیزها  ؛شب بزنم تا روزگارت رو سیاه کنه مورد اون
 خیلی حساسه.

کوتاهی کردم و گفتم: هی هیچی نمیگم، میری جلو واسه خودت... پیاده شو!  یهخند
 گیری؟میسه و تو از خودت و پسر مردم فیلم بابات حسا

بدبختانه فیلم کامل دستم نبود که بتونم ازش به نفع خودم استفاده کنم. ادامه دادم: 
 حساسه و من اولین نفرت نبودم؟

روش رو برگردوند و به اطراف چشم چرخوند... بعد دوباره نگاهم کرد و خونسرد گفت: 
کنه؟! میخواد از زیر کاری که کرده در بره رو باور یمکنی حرف پسری که میواقعًا فکر 
 سر و پایی مثل تو؟بیاون هم یه 

 خواستم توهین کنم.میتوی سکوت بهش زل زدم. سریع گفت: ببخشید... ن
خواست آویزون میی خورده بود و حاال *ه*شد. یه گمیکم کم داشت برام روشن 

ه اینطوری ازش حساب ببره! یا شاید کردم کمالوند پدری باشه کمییکی بشه. فکر ن
 شهخواست که مثل من روی این چیزها میخ بود. اسم من رو تو شناسناممیکسی رو 

ولی  ؛! که زود بتونه شرش رو کم کنهسرو پابیخواست، تا بعد بتونه بره سراغش. یه می
ه د کرسید. گفتم: پس دردت این بومیانگار هیچکدوم از این چیزها منطقی به نظر ن

بنداز کف دست  گفت از ازدواج طفره میری؟ تو که خودت اوستایی یه پولیمیبابات 
 نه اینکه خودت رو بندازی رو زندگی دو نفر دیگه! دکترها!

 قبالً که کارت گیر بود مودب هم بودی! یادت رفت؟ -
زیر لب فحشی دادم و با حرص گیالس توی دستم رو داخل گلدون نزدیکمون خالی 

 کافی مودبانه بود؟ یهبه انداز !هم زمان گفتم: این هم به افتخار شما کردم و
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که  بحثی یهنسبتًا زیاد از بقیه، اول شد، هم یهچهل دقیقه بعد وقتی مهدی با فاصل
بهم الهام شده بود که امشب  هاکرده بودم از یادم رفت. با اینکه قبل از حرکت موتور

شدم. این پیست میم باال زده بود و یه جا بند ن، باز هم آدرنالین خونامهمن برند
. به سمت ننتوش عرض اندام ک نناستاندار نبود که موتور سوارهای تورنمنت بتو

ی عصبی اطرافم رو نادیده بگیرم. به یاد اولین باری هاهمهدی دویدم و سعی کردم چهر
م، فکر زدمیجیب افتادم که خودم برنده شده بودم. خیلی شیرین بود. فکر پولی که به 

پوززنی از بقیه به خصوص کمالوند، فکر اینکه برای خودم کسی شدم... همه چیزش 
شیرین بود. محکم مهدی رو بغل کردم. خواست کاله ایمنیش رو برداره که اجازه ندادم 

 خوام اینجا شناس بشی.میو گفتم: ن
 چرا؟ -
 ؟Okکس طرفت اومد به من خبر بده. با کسی حرف نزن. هر  -

کنی؟ بعد یه عمر رفاقت میداشت گفت: چی زرزر میخندید و در حالیکه کالهش رو بر
 من رو نشناختی؟

 بعد با تاکید گفت: داداش!
 کوبیدم و با خنده گفتم: منظوری نداشتم. شهی به شوناهضرب
 دونم.می -
 ش.*ت*ر*و*دونم قلب آدم میاد تو شمیخیله خب، برو استراحت کن!  -

داشتن؛ میرو اونجا نگه  های سمت چپ محوطه اشاره کردم که موتوراهبه تاریکی
از  شهبردیم تهران. اینجا فاصلمیاین موتور رو با وانتی که عصر اجاره کرده بودم،  البته

از  و یه درصدی دندامیباج  هاشهر بیشتر از گاراژ قبلی بود. واسه لو نرفتن به خیلی
ور مخارج. ولی باز هم حواسشون جمع بود و هر چند رفت برای این جمیبردها  یههم

. مهدی رفت و من سمت جمعیت جلوی ساختمون برگشتم. دنکرمیوقت جا عوض 
زد. کمالوند میو هر کس حرفی  دنشمیمثل لشکر شکست خورده کم کم پراکنده 

با رسیدن من، از همون جایی که  ؛ اماکردمیش من رو سرویس هاداشت با چشم
 رفت!میبود، بلند گفت: شاگرد خودمی! کمتر از این انتظار ن ایستاده

 با احترام سرم رو پایین انداختم، بلند کردم و گفتم: برد و باخت داره دیگه.
 آقای یاسمی با پوزخندی گفت: آره ولی من تا یه مدت نیستم.
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ه م کمهدی روشون شدم. تا به حال ندیده بود یهبا این حرفش متوجه تاثیر فوق العاد
جمعه  یهو این برنام دنکردن بو ق*م*ا*رعاشق  ها. این آدمننانقدر واضح جا بز

 براشون اعتیاد آور بود. کمالوند دوباره گفت: من هستم! هاشب
 دیگه چطوره؟ یههمه به طرفش برگشتند. به من زل زده بود. ادامه داد: همین هفت

حداقل دو  یهبا فاصل هاهرنامواضح بود که داشت با من کل مینداخت وگرنه این ب
شد. با بد آدمی در افتاده بود. جواب دادم: از نظر من که مشکلی میهفته برگزار 

 نیست.
ولی این مسابقه حیثیتی بود و جا  دنشد کنار کشیمیدو نفر دیگه که شامل یکتا هم 

 مهشد، اهمیتی نداشت. کمالوند رو به همیزدن بقیه که باعث کم شدن پول نهایی 
 !پارتی مارتی تو کار نیست ؛ امابعد خود منم یهگفت: میزبان هفت

 یهخواست بفهمونه که شوخی نداره. خندمیآرومی از اطراف شنیدم.  یهصدای همهم
 هاکوتاهی کردم و کمالوند چیزی زیر گوش مسعود گفت. هر دو نگاهی به تاریکی

ه بالیی سر موتور سوار دونستم االن قراره چمی. رفتنو به همون طرف  دنکر
بدبختشون بیاد. نفس عمیقی کشیدم که استرس چند دقیقه پیش رو از خودم دور 

زد. میکنم. گوشیم زنگ خورد. این چندمین بار بود که رکسان واسه آمارگیری زنگ 
همین که خواستم جواب بدم کسی موبایل رو از دستم قاپید. با تعجب چرخیدم و 

ستم رو برای گرفتن گوشی جلو بردم. دستش رو عقب برد و شیدا رو کنارم دیدم. د
 !گفت: از وقتی اومدی بیست بار حرف زدی

مچش رو محکم گرفتم و  ؛ فقطخواستم جلوی این همه آدم بهش توهین کنممین
 مون کنی؟خوای به هم معرفیمیپایین آوردم. عصبی گفت: ن

کی گوشی رو ول کرد ولی زنگش کوچی یهانقدر مچش رو فشار دادم تا باالخره با نال
 قطع شده بود. گفتم: دیگه تکرار نشه!

 خندید و گفت: یهو چرا طرف انقدر برات مهم شد؟
 بود. -
 پس این وسط، فقط من بازی خوردم! -

ی اهشد. با صدای آهستمیفقط اخم کردم و چیزی نگفتم. جمعیت داشت پراکنده 
ی و گوشه گیری، از یه نفر خوشم اومده. ادامه داد: امیر بعد از این همه سال تنهای

 م خرابش کنی.ذارمین
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گرفته بود. گفتم: گوشه نشینی؟! تو؟! از رفتارت که اصالً  مخندهبا گیجی نگاهش کردم. 
ی که داری به خاطر هوست *ا*ه*ز*ر*نمیشه اینطوری برداشت کرد. تو فقط یه دختر ه

 ریزی.میزندگی من رو به هم 
 ایستاد و گفت: هوس من یا تو؟ ترکرد. نزدیکش رو درشت هاچشم

 !کنم ازشمیاستفاده نءخب من که سو -
دونی... ظاهرًا تنها راه نجاتم از این وضعیت تویی. میامیر تو هیچی از زندگی من ن -

بشی، بابا هم  کشاورم کم کم اجازه دادم بهم نزدیمن ازت خوشم اومده، به خواست م
 کوتاه بیای! ؛ بایدهکه یه جورهایی قبولت کرد

تم و لحن مصممی که داشت یه لحظه ترسیدم. بعد به خودم اومدم و سکو هااز حرف
 شناسه؟رو شکستم: مشاور؟ منظورت روان

وقتی انکار نکرد، دست و پام یخ زد. ناگهان همه چیز برام جدی شده بود. این دختری 
 اهنبود که به این راحتی زد، کسیمیشناس روان کرد و حرف ازمیکه اینطوری نگاهم 

 کنم.میتموم کنه و دست از سرم برداره! گفت: اگر کوتاه نیای مجبورت 
- ... 
 فهمیمیت رو با زنت حفظ کنی که جدا شدنتون براش سخت نشه. اهبهتره فاصل -

 که؟
- ... 
 یا خودت باهاش حرف بزن یا من فیلم رو نشونش میدم. -

ت. خودم رو جمع و جور کردم و گفتم: اگر براش گرفمیداشت از جا خوردن من بل 
 اهمیتی نداشته باشه چی؟ اگر من رو ببخشه؟

 دادی!میگوش ن هااگر اهمیتی نداشت تو االن جلوم نبودی و به این حرف -
- ... 
 ی هم بلدم.اهی دیگهاهالبته من را -

کنم. اگر  ترخراباوضاع رو از این چیزی که بود  امهترسیدم با هر کلممیحرفی نزدم. 
شدم هیچ، حاضر بودم مجیز هر آدم خل و میاومد، عصبانی که نمیپای رکسان وسط 

ی خوبم در افتاده بودم، وقتی هاخانواده و دوست یهچلی مثل شیدا رو هم بگم. با هم
اومد، تنها کسی که برام مونده بود رکسانا میرفتم کسی طرفم نمیتو محل خودمون 

موند. اون وقت دنیا رو سر میرسید دیگه هیچی برام نمیفیلم به دستش  بود. اگر اون
 کردم!میخراب  هااین آدم
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«. زیاد وقت نداری که خودت حلش کنی»این بود  شهشیدا ازم دور شد و آخرین جمل
ی نداشت. به ساعت نگاه اهدیگه حرف زدن و دلیل آوردن برای همچین آدمی فاید

، پالتو و کیف چرمیم رو برداشتم و به هاکارهای مالی و چککردم و بعد از رسیدگی 
ی که از فضای سالن و سر و اهطرفم خروجی رفتم. موقع حساب کتاب تو اتاق در بست

رسید. اشاره کرده بود که روی موتور میصدا دور بود، توکلی خیلی خوشحال به نظر 
 ط بسته... حداقل یه نفر من رو قبول داشت.*ر*سوار من ش

اول مهدی و موتور رو رسوندم و وقتی پام رو تو خونه گذاشتم، فهمیدم که با وجود 
سرعت تو جاده و معطل نکردن، خیلی دیر کردم. خونه توی تاریکی فرو رفته بود و 

کرد. تموم طول راه با فکر کردن به همه چیز مییی رو روشن هافقط نور مهتاب قسمت
هم نداده بودم. دیگه مخم داشت منفجر  ی مهدی روهاگذشته بود. جواب شوخی

شد. بهترین راهم به التماس افتادن جلوی شیدا بود یا اینکه یه جوری آتویی ازش می
وند شد یه گوشه خفتش کرد و ترسمی ؛ البتهبگیرم که مجبور بشه فیلم رو از بین ببره

تماد ی اعاهگتونستم به کس دیمیشد و تو این مورد نمیاما من دستم رو دختر بلند ن
 کنم. به عالوه شیدا پشتش به کمالوند گرم بود.

باالخره به این نتیجه رسیدم که باید از رکسان دور بمونم تا اگر نتونستم این مسئله رو 
حل کنم، بیشتر از این لطمه نخوره. همین که باید با مهر طالق روی  هابه این زودی

ی اهجعه بود، نباید اتفاق دیگگشت، خودش فامیپدرش بر یهپیشونیش به خون
حالی و بیم حس کردم و با هاافتاد که... سوزش اشک رو پشت پلکمیبینمون 

تونستم به طالق فکر کنم. خیلی مسخره بود میکوفتگی سمت آشپزخونه رفتم. اصالً ن
خواست سر یه نفر میکرد. دلم مییه چیزی روی قلبم سنگینی  هاولی مثل نوجوون

 فحش بدم، خودم رو خالی کنم.داد بزنم، 
شدم و  خیالبینه روی گاز چیزی برای خوردن بود، نه روی میز. شام نخورده بودم. 

برگشتم. رکسانا مثل ارواح سرگردون با تاپ و دامن گشاد سفید جلوم ایستاده بود و 
کرد. بعد از این همه وقت دیگه فهمیده میبدون هیچ حالتی توی صورتش نگاهم 

وقتی این شکلی میشه، یعنی خیلی ناراحته. دستش رو به کمرش زد و گفت: بودم که 
 از این به بعد باید شوهرم رو شکار کنم؟!

م یادم رفت. کیف و پالتو رو روی میز انداختم و گفتم: هااز حرفش خندیدم و ناراحتی
 چرا بیداری؟

 خواب!بیبگو  -
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 «.دیر میام»من که گفتم  -
 «.داری اگه جرأت»من هم گفتم  -

 بیشتر شد. اضافه کرد: در نتیجه هیچی واسه خوردن نیست! مخنده
 من شک دارم! -

سمت یخچال رفتم و درش رو باز کردم ولی بالفاصله بسته شد. رکسان دستش رو روی 
حسی در اومده. با بیزد. خوشحال بودم که از اون میدر یخچال گذاشته بود و لبخند 

 «نکن!یک لحظه شک »لحن ابی گفت: 
 ِا... اینجوریه؟! -
 دقیقًا. -

 تونم بخورم؟میبه یخساز روی در اشاره کردم و گفتم: یه ذره آب که 
 باید کمیسیون تشکیل بدم ببینم میشه یا نه! -

 با خنده گفتم: جالب شد...
 ش رو ریز کرد و گفت: اصالً یه پات رو ببر باال، ببینم!هاچشم

گرفت! لبخند زدم و گفتم: می واسه من تست الکل به جای پام، ابروم باال رفت. حاال
 انقدر تعادل دارم که اگه در رو ول نکنی، بلندت کنم!

 امتحان کن! -
اول جدی نگاهش کردم. اون هم به من خیره مونده بود. بعد با یه حرکت دستم رو 

 وخندید. در یخچال رمیبلندش کردم. به جای تقال فقط  امهدورش انداختم و روی شون
 خندید و گفت: فکر کردی شوخی تردوباره باز کردم. هیچی نبود. وقتی در رو بستم بلند

 کنم؟می
 که واسه آقاتون شام درست نکردی، نه؟ -
 آقامون بره آشپز استخدام کنه. -
 !کنی؟! یکی اون کمربند من رو بدهمیزبون درازی هم  -

رفتم. عقب رفت و با دیوار  دوباره خندید. زمین گذاشتمش. تلو تلو خورد. جلوتر
 ش گفتم: وقتی سیاه وهابردم و رو به روی لب ترپشتش متوقف شد. صورتم رو پایین

 خندی!میکبودت کردم دیگه ن
م گذاشت. هاهش رو روی شونهاش شیطون شد و دستهابه کبود چشم امهاز اشار

تم این آشپزخونه چه دونسمیصورتم رو جلوتر بردم و بوسیدمش... آروم و طوالنی... ن
اراده بند تاپ رو بیدستم  !شدمییم، فاز عوض ذاشتمیمرگشه که تا پامون رو توش 
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ش رو زیر لباسم برد. تاپ رو تا روی هاحرکت کرد. دست شهکنار زد و روی شون
ی هاکرد. حرکت دستمیش حرکت هاهم روی شونهابازوهاش پایین آورده بودم و لب

ش کمر شلوارم هاخواستمش. انگشتمیه بود و من خیلی ناجور هر دومون تندتر شد
کرد زیر گوشم گفت: گفتی کمربندت رو میرو لمس کرد و در حالیکه سگکش رو باز 

 خوای؟!می
کردم؟ مثالً قرار بود ازش دور میکار همون رو کمتر کردم. داشتم چخندیدم و فاصله

موند. سرم رو بین موهاش فرو م روی پوست کمرش ثابت هابشم! اینطوری؟ دست
م رو کنترل کنم اما عطر مالیمش بدترم کرد. داشت لباس لعنتیم رو باال هابردم که نفس

طاقتی خودم عصبانی بیرفتم؟ از میکردم؟ چرا عقب نمیکشید. چرا تمومش نمی
دونست نسبت بهش دارم. کف دستم رو محکم میبودم. از ضعفی که حاال رکسان هم 

ر جلوم کوبیدم و سرم رو عقب بردم. رکسان از صدای ضربه از جا پرید... کم کم به دیوا
بود  ییهاش نگاه کنم که حتمًا پر از سوالهاخواستم به چشممیفاصله گرفتم. اصالً ن

ه هم ی بهالباس ؛ فقطکه جوابی براش نداشتم. بدتر از همه این بود که چیزی نپرسید
رو از پشت جمع کرد. فضای بینمون خیلی سنگین رو مرتب کرد و موهاش  شهریخت

شده بود و من هنوز تو حال و هوای دو دقیقه قبل بودم. خودم رو روی یکی از 
م گرفتم. این دیگه چه مصیبتی بود؟ هال انداختم و سرم رو بین دستهایهاهکاناپ

 .تونممین وقتی از کنارم رد شد که به اتاق بره، فقط گفتم: ذهنم درگیر کاره... االن
 جوابم رو نداد.

خوندم که توی آسانسور نصب میمدیر ساختمون رو  یهموبایل زیر گوشم بود و اطالعی
داد. گفتم: بله میشده بود. آقای شکری پشت خط داشت در مورد تأخیرش توضیح 

 ی نیست. فردا تشریف بیارید.اهجناب شکری... مسئل
 رفتید. گفتنرسیدم. تا اومدم، خواستم بدونید چرا خدمت ن ؛ فقطحتماً  -
 بینم.میالله فردا ماشین رو ءمانعی نداره. ان شا -
 دیگه مزاحم نمیشم. !ا...ءشانا -

 کنم.میاز آسانسور بیرون اومدم و گفتم: خواهش 
م وارد خونه شدم. امروز ذاشتمیی کردیم و درحالیکه موبایل رو توی جیبم خداحافظ

کنم  لرم. شیدا فعالً وقت داده بود تا خودم موضوع رو حنتونسته بودم دنبال رکسان ب
خصوص که پشت تلفن هم صدای رکسان ناراحت بود. اما باز هم نگران بودم. به
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اومد. دنبال صدا رفتم و سازم رو می هاصدای دیلینگ دیلینگ گیتار از توی یکی از اتاق
 تش.چلم کرد تا بدم دستو بغل پگاه دیدم. تعجبم تبدیل به خنده شد. رکسان گفت: ک

 عیبی نداره. -
 شون؟!هامعلم یهمیرن خون هاهرو به پگاه ادامه دادم: از کی تا حاال بچ

 ه!شهساز رو روی تخت ول کرد و مثل دخترهای اونکاره گفت: یه دونه جیغ مای
 .هاهمن و رکسان به هم نگاه کردیم و خندیدیم. گفتم: به تو رفت

 ن اضافه کردم: اصالً ورژن کوچولوتر توئه!ظاهرشو یهبعد با مقایس
 رکسانا موهای پگاه رو ناز کرد و گفت: دختر به این ماهی کی دیده؟

ی بیرونم شدم و گفتم: واال زمان ما هابا خنده سر تکون دادم. مشغول در آوردن لباس
 که جای هاخورد، آقا رنجبر دو تا اردنگی میزد مینداختمون بیرون. معلممیزنگ که 

 که بیاد خونه بگه... ای روزگار! دنکرمی...! هر روز شکایت من رو به علی داشتنخود 
م روی کمر شلوار جینم بود و هر های پیراهن اندامیم رو باز کرده بودم، دستهاهدکم

 خواد بره بیرون؟!می. گفتم: دخترمون ندندوشون به من زل زده بو
ست پگاه رو گرفت. به سمت در رفت و و به رکسان نگاه کردم. به خودش اومد و د
 گفت: بیا بریم واسه دایی خوراکی بیاریم.

یه تیشرت سفید و شلوار ورزشی برداشتم و سمت حموم رفتم. بعد از یه دوش کوتاه با 
ش رو با هاگیتار بیرون رفتم که یه چیزی براشون بزنم. پگاه توی آشپزخونه داشت حرف

کرد. بین موهای مرطوبم دست کشیدم و محکم میآب و تاب برای رکسانا تعریف 
از این  تررسید. بلندمیپشت سرم جمعش کردم. سایز دم اسبیم به یه انگشت 

خواستم. روی یه کاناپه نشستم و ساز رو روی پام تکیه دادم. میشد و نمیدخترونه 
 یهنشست، پگاه از آشپزخونه بیرون پرید و روی شیش هام روی سیمهاهمین که ناخن

میز وسط نشست. سراپا گوش بهم زل زده بود. با لبخند دو تا ملودی بچگونه براش 
زدم که شروع کرد به دست زدن با ریتم و جیگرم حال اومد. بعد این همه وقت دلم 

 تنگ شده بود.
بخوره. رکسان با ظرف انار دون شده و  هاهرسید که به درد بچمیدیگه چیزی به ذهنم ن

مون شد. یه های رو روی میز گذاشت. مشغول ریختن انارها تو ظرفتخمه اومد. سین
خواستم با آهنگ بخونم ولی نه میبود. « ای ایران»آهنگ دیگه رو شروع کردم. ملودی 

شعر اصلی رو. به جاش کلمات رو با ریتم همون ترانه کنار هم توی ذهنم چیدم که یه 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 2 8 

 

گوشیش رو برداشت و گفت: بذار  بداهه خونی کرده باشم و دور هم بخندیم. رکسانا
 فیلم بگیرم ازتون... تو کارت رو کن!

از فکرهام خندیدم و ملودی رو دوباره  رفتن!گمیحاال چرا همه هی از من بدبخت فیلم 
 از اول شروع کردم، بعد خوندم:

 ای دختر خوب / ای پگاه مهربون مامان و بابایی»
 «تنهایی ای دختر خوب / دختری که میره دستشویی خودش

 رکسان خندید و پگاه دوباره شروع کرد به دست زدن. ادامه دادم:
 ای دختر خوب / که وقتی بیرونه هی نمیگه اینو میخوام» 

 ای دختر خوب / که نمیگه من به مطب دکتر نمیام
 ...«ای دختر خوب / 

ن یرو سبک سنگ هارکسان به خنده افتادم ولی دوباره تو ذهنم چرت و پرت یهاز خند
 کردم و خوندم:

 شوره دستاشو تندی قبل از غذا خوردنای دختر خوب / می» 
 «ای دختر خوب / که نمیگه به داییش گوشیتو بده به من

آورد. خالصه میدوباره همه مون به خنده افتادیم و حاال پگاه با ریتم ادای رقص هم در 
رو کنار گذاشت و با آهنگ رو با چند تا بیت همینجوری، تموم کردم. رکسان گوشیش 

 کنه.میخنده گفت: این فیلم رو اگه به بابام نشون بدم، درجا باهات آشتی 
 کنه.میفقط به آقاجون من نشون ندی که سکته  -
 خدا نکنه... صبح به مادرت سر زدی؟ -
 آره یه ساعت نشستم، انقدر سوال پیچم کرد، فرار کردم. -
 !پرسندمیاز من هم  -

شد جلوی میمامان روش ن ؛ البتهدونستم در مورد چیمید که دقیقا و جوری نگاهم کر
من وارد جزئیات بشه ولی خیلی به این در و اون در زده بود تا یه حرفی در مورد حد و 

انار رو با قاشق جلوم گذاشت و برای پگاه  یهحدود رابطه مون ازم بیرون بکشه. کاس
 ی زانوم ضربه زدم و به پگاه گفتم: بیا اینجا!هم ریخت. ساز رو به کاناپه تکیه دادم. رو

سرش رو تکون داد و مشغول خوردن شد. نچ نچ کردم و گفتم: از « نه» یهبه نشون
 ؟کنهمیخونه تون چه خبر؟ بابا رامبدت که مامانت رو اذیت ن

 با گیجی گفت: چی؟
 کنه.میرکسان برام چشم غره رفت و گفت: هیچی. شوخی 
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 تلویزیونکارتون. پگاه روی میز چرخید و سمت  یهکبزد شرل رو برداشت و کنت
رفت، گفت: چی میی خالی سمت آشپزخونه هانشست. رکسان همونطور که با ظرف

 ت چاکلت؟... چای سبز هم خریدم.هاخوری؟ چایی،می
بز م چای سهای فرضیم دست کشیدم و گفتم: من با این سیبیلهابا خنده به سبیل

 بخورم؟!
 !فت: چه ربطی داره؟خندید و گ

 ست.دخترونه -
 اومدمیخالیم رو برداشتم و دنبالش رفتم. بوی قهوه  یهوقتی زیاد طولش داد، کاس

 ولی پرسیدم: چیه؟
 .ستهنترس، مردون -

کنارش ایستادم و آرنجم رو به چوب کابینت تکیه دادم و تماشاش کردم. با لبخند به 
 متحد داریم.پذیرایی اشاره زدم و گفتم: حداقل یه 

 من؟ یهخندید ولی نگاهم نکرد. پرسیدم: رامبد جلوت رو نگرفت که نیاریش خون
 ی نیست.اهنه! داداشم مثل تو کین -

 ی پر رو توی سینی گذاشت و گفت: بریم!هالیوان
 ؟!امایهسر راهش بودم. کنار نرفتم و با دلخوری الکی گفتم: من کجا کین

 !پس حتمًا من اشتباهی فهمیدم ابروش رو باال انداخت و گفت:
خواست حرکت کنه ولی من که دوباره فراموشم شده بود نباید دور و برش باشم، 

 راهش رو بیشتر بستم و گفتم: معذرت خواهیت یادت رفت.
گفت: آخ راست میگی، االن معذرت  هاش رو باریک کرد و با نگاهی به لیوانهاچشم

 کنم... حواس ندارم که!میخواهی 
رو از توی سینی برداشت و روی کابینت گذاشت. با تعجب به کارهاش  های از لیوانیک

کردم که یه لبخند موزیانه تحویلم داد و سریع جلو اومد. تا من به خودم بیام، مینگاه 
سینی بهم خورده بود و لیوان برگشته بود. بخشی از قهوه هم روی تیشرت سفیدم 

م از تنم دور نگه داشتم و با گیجی بهش خیره هاگشتسرازیر شده بود. تیشرت رو با ان
 شدم. گفت: تازه دست و پا چلفتی هم هستم!

 بینم!میبـــــلــــه دارم  -
 خوب شد لیوان خودم تو سینی نبود. -

 خودتی که باید بشوریش. هرحالبهگرفته بود. گفتم:  مخندهش از پررویی
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 کنم، صبر کن!میاالن پاکش  -
سینک ول کرد و یه دستمال رو زیر شیر گرفت. همین که با دستمال  سینی رو توی

م. عقب رفتم هاخواست گند بزنه به کل لباسمیسمتم چرخید، قصدش رو فهمیدم... 
 و گفتم: نه نه... جلو نیا!

 !چرا عزیزم؟ بذار تمیزش کنم -
 نه قربونت الزم... -

 یهزخونه، دستمالش روی لکخودش رو به من رسوند و قبل از بیرون پریدنم از آشپ
 خیالبیی رنگ بود. دیگه کار از کار گذشته بود و تیشرت بیچاره خراب شده بود. اهقهو

به میز وسط تکیه دادم و دست به سینه منتظر شدم تا کامل زهرش رو بریزه. دیدن 
لبخند خوشگلش موقع کثیف کردن من برام کافی بود. با تفریح گفتم: تموم نشد 

 عشقم؟
 هنوز نه! یه جای سفید مونده! -

چند ثانیه بعد لبخند روی صورتم به خاطرات پیوست. داشت عمدًا حرکت دستمال رو 
اعتنایی بپرسم: مطمئنی رو بیسعی کردم با صدای  !کشوند که نبایدمیبه جاهایی 

 شلوار هم ریخت؟!
باز شد. با  م روی سینه، خود به خود از همهاکشید که قفل دست تردستمال رو محکم

رحمانه بهم انداخت و به کارش ادامه داد. اصالً بیدیدن عکس العمل من یه نگاه 
خواستم بفهمه ممکنه با همچین چیز کوچیکی هم به هیجان بیام. خم شدم و مین

 کنم اظهار نظر کنم!میعشقم... من دیگه غلط  okبازوهاش رو گرفتم. آروم گفتم: 
شد، سرش رو کنار گوشم برد و بو میر که همراهم بلند به لبخند من خندید و همونطو

 کشید. گرمای نفسش رو روی پوستم حس کردم که گفت: پرفیومت رو عوض کردی؟
 صاف ایستادم که عقب بره و جواب دادم: آره.

 ش رو روی گردنم کشید و گفت: دوستش دارم.هاانگشت
د و سمت لیوان روی سرم رو عقب کشیدم، با دلخوری دستش رو برداشت، عقب کشی

 کابینت رفت. مستقیم توی سینک خالیش کرد. گفتم: رکسانا!
انگار منتظر یه کلمه از من بود که منفجر بشه. سریع نگاهم کرد و گفت: اصالً 

 فهممت!مین
- ... 
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 قطف خواستی من رو به زور بیاری اینجا، با بابام دعوا کردی!میهمین دو هفته پیش  -
 میزکاری بود؟!به خاطر آشپزی و ت
 !؟توی سینک باز کرد و بعد ناگهانی برگشت و گفت: بـــــود یهشیر آب رو روی قهو

 !بلند گفتم: نه
آروم سر تکون داد. شیر رو بست و خواست بیرون بره که بازوش رو نگه داشتم و 

کرد. گفتم: عزیزم بذار یه میجلوش ایستادم. صداش کردم، جواب نداد. اصال نگاهم ن
 به هم فرصت بدیم، کم کم پیش بریم.ذره 

م اهمیتی نمیده و فقط منتظره تموم بشه تا راهش رو هابهم برخورده بود که به حرف
بکشه و بره، بازوهاش رو فشار دادم و جلوتر کشیدمش. به زحمت لحن صدام رو 

 من از تو بیشتره! یهکنترل کردم و گفتم: مطمئن باش عجل
 م درد گرفت، ولم کن!هارو جمع کرد و گفت: دستباالخره نگاهم کرد. صورتش 

گفتم: رکسان! من عاشقتم... هر اتفاقی هم که  ترم رو کمتر کردم و آرومهافشار دست
 بیفته به این یکی شک نکن!

 !دونم عشق اینجوری نیستمیپوزخندی زد و گفت: تا جایی که من 
 عشق ِ من اینجوریه! -
 م رو ول کن! درد گرفت!هادست -

ی اهکشید و چشممیچند ثانیه فقط به هم خیره موندیم. از ناراحتی تند تند نفس 
خواست به گریه بیفته، طاقت این یکی رو نداشتم. ولش میشده بود. دلم ن تردرشتش

نشسته بود. رکسان هم کنارش نشست و به  تلویزیونکردم، بیرون رفت... پگاه جلوی 
ون شهگ زل زد. انگار دیگه هیچ جایی تو جمع دخترونگفتگوی چند تا پری بالدار رنگارن

برای من نبود. وارد اتاقی شدم که وسایل ورزشیم رو گذاشته بودم. ورزش سنگین 
بشم و همه جور احساس و هیجانی رو کنترل کنم.  ترکرد که آروممیهمیشه کمکم 
خالی کنم.  هاهانرژی و حتی عصبانیتم رو سر این وسیل یهخواستم هممیامشب هم 

با یه حرکت عصبی تیشرت رو از سرم باال کشیدم و به دیوار کوبیدم. بعد سمت در رفتم 
 باالی سرم خیره شدم. یهو با حرص محکم بستمش. روی میز دراز کشیدم و به میل

 
*** 

ی محکم، طبق ریتم تیک تاک ساعت وارد نمایشگاه شد، من هاوقتی شیدا با قدم
 ط؛ فقی صندوق ماشین دبه نکنههازدم که به خاطر زدگیمیونه داشتم با یه خریدار چ
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ه کالم از دستم در رفت یهمنتظر نشست. سر رشت هاسر تکون داد و روی یکی از صندلی
میگم یه چیزی از  ؛ فقطخواممیبود. مرد خودش گفت: نه جناب زند من ماشین رو 

 قیمتش بزنید. هنوز نخریده باید بره صافکاری.
 ما قیمت رو طی نکردی با من؟ ماشین هم که حی و حاضر بود.مگه ش -
 حق باشماست... ولی خانمم ایرادگیره. -
 داره؟!میرنگ در میارن... مگه چقدر خرج بر بی، ننزمیدو تا چکش  -
 گردم تا عصر خبرش رو میدم.میخیله خب. پس من باز هم  -
 باشه ولی من تضمینی نمیدم که ماشین رو نفروشم. -

ونه تمیسر تکون داد و از جاش بلند شد. بلند شدم و دست دادم. مطمئنش کردم که ن
ین کنه. هم شهبا این قیمت بهتر از این ماشین گیر بیاره و به احمد اشاره زدم که بدرق

 که مرد دور شد، شیدا پرسید: تصمیمت رو گرفتی؟
 چه تصمیمی؟ -

 این جریان نمیشی؟! خیالیبپوزخند زد. آرامشم رو حفظ کردم و گفتم: چرا 
 تونم.مین -
 من تازه ازدواج کردم، این حقم نیست. -
 اون موقعی که تو تخت من بودی چرا این فکر رو نکردی؟ -

یادم افتاد که اون موقع انقدر از دست رکسان که من رو سر دوونده بود دلخور بودم که 
 تم کنی؟خوای مجازامیکردم. جواب دادم: میبه این چیزها فکر ن

 نه. -
ی دور میز مستطیلی نشستم و گفتم: هااز جام بلند شدم و کنارش روی یکی از صندلی

م؟ کنمیکنی اگر زندگی من رو به هم بزنی، مثل یه شوهر معمولی باهات رفتار میفکر 
 انگار نه انگار؟

عت با فبه اون دختر بیچاره! اما شاید به خاطر منا ؛ حتیتو آدم دل بستن نیستی امیر -
 من بمونی.

اومدم هم فقط به میبندم؟ همین که جلوی شیدا کوتاه میکی گفته بود من دل ن
ی من با رقم هاکردن ق*م*ا*ردید یا چیزی از میخاطر رکسان بود که اگر اون فیلم رو 

شد. حرفی نزدم. خودش ادامه داد: خودت اعتراف کن! میفهمید، داغون میدرشت 
اومدی طرفم. کم کم همه چیز بینمون درست میشه. میی ناگر بهم کششی نداشت

 دونم با زنت اختالف داری.می



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 3 3 

 

 ندارم! -
 خواست باور کنه که بهش دروغ گفتم و با زنم مشکلی ندارم.میاصالً ن

کشم بیرون. من هم حقمه زندگی میامیر زندگی من باتالقه. دارم به زور خودم رو  -
 کنم.

م رو مالش دادم. بعد نگاهش هاپلک یهبا انگشت گوشنفسم رو بیرون فرستادم و 
 کردم و گفتم: این همه آدم. چرا من؟

 گذاشتم بهم دست بزنی... ؛ حتیتو تنها کسی هستی که از همون اول به دلم نشست -
 !بودی که رسیدی به منآها... تو مریم  -

 خوام هیچی نگم!میصورتش دوباره سخت شد. ادامه دادم: هی 
 ین روزها به اون دختر نگی. خودم دست به کار میشم.اگر هم -

م دور بازوش محکم شد و با عصبانیت تکونش دادم و گفتم: چی هااراده انگشتبی
 !گفتی؟

گیج شده بود. خودش رو جمع کرد و بازوش رو عقب کشید. عصبانی گفتم: دست به 
 کار شو ببینم!

ش و تلخ گفتم: چته؟ مگه به سمت خودم کشیدم تروقتی تقالش رو دیدم محکم
 دنبال همین نیستی؟

درشت به نفس نفس افتاد. ترسیدم و  یهی خیرهابه دستم چنگ انداخت و با چشم
ش رو دور زانوهاش قفل کرد. با تعجب هاکرد و دست ترولش کردم. خودش رو جمع

 ازش فاصله گرفتم و گفتم: این هم بازی جدیده؟!
- ... 
 کنی؟میچرا اینجوری  -
- ... 

یده نداشت. ی نداشت. هیچی فااهاز درموندگی خودم پوزخند زدم. حرف زدن فاید
لند ی بهارو میخکوب شد. برگشتم و مسعود رو دیدم که با قدمبهنگاهش ناگهان به رو

این یکی رو دیگه نداشتم. همیشه  یهکرد. حوصلمیرو طی  هامسیر بین ماشین
اهرش رو فریب دادم! وقتی به ما رسید نگاهش کرد که انگار من خومیجوری رفتار 

 به دستت رسید؟ امهمعطلی گفت: هدیبیروی شیدا زوم کرده بود. 
خواد چغلی من رو میی شیدا نشست و برای یه لحظه حس کردم هااشک توی چشم

 کنه و برادرش رو بندازه به جون من ولی آروم بهش گفت: گمشو!
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القی کرد. مسعود یه قدم جلو اومد. شیدا سراسیمه نگاه من و مسعود از شیدا به هم ت
 داد گفت: گفتم گمشو!میبلند شد و در حالیکه در خروج رو نشون 

کرد. مسعود دوباره جلو اومد. شیدا میحاال احمد هم دور ایستاده بود و ما رو تماشا 
کیفش رو ول کرد و سمت در اتاق کار پدرش دوید. مسعود دنبالش شروع به دویدن 

رد. شیدا خودش رو توی اتاق انداخت و خواست درش رو ببنده که دست مسعود در ک
 رو به عقب هل داد و اجازه نداد بسته بشه. شیدا داد زد: ولم کن دیوونه!

خوام باهات حرف بزنم، میمسعود در رو بیشتر هل داد و آروم گفت: در رو ول کن!... 
 کنم.میدعوات ن

ر رو کوبید. من و احمد شوکه از رفتاری که تا به حال ندیده باالخره به زور وارد شد و د
دونستم باید واکنشی نشون بدم یا نه! اگر میبودیم، به هم خیره شدیم. من حتی ن

 دادم؟ اصالً به من چه ربطی داشت؟میخواهر منی، چی جواب  یهگفت تو چکارمی
و صدایی بیرون  سر تکون دادم و پشت میز خودم برگشتم. دو دقیقه گذشت و سر

اومد. نگاهی پرسشی به احمد مینیومد. نگران شدم و سمت در رفتم. بوی دردسر 
 «دونممیچه » یهش رو به نشونهاانداختم و دستم رو روی دستگیره گذاشتم. دست

ی اهتوی هوا تکون داد. نفسم رو فوت کردم و دستگیره رو پایین کشیدم. تک سرف
رو داخل بردم که درجا خشکم زد. دستم از روی دستگیره برای خبر دادن کردم و سرم 

 ر داشت اعصابم رو بیشتررو خیره بودم و صدای قیژ باز شدن دی روبههافتاد. به صحن
 کرد.تحریک می

شیدا با دیدن من سریع خودش رو عقب کشیده بود ولی من چیزی که نباید ببینم رو 
دم. شیدا به خودش اومد. با ِمن ِمن می ش تردیده بودم و هر لحظه داشتم دیوونه

 اسمم رو صدا زد و مسعود بلند گفت: برو بیرون!
م رو روی هم فشار دادم. انقدر گیج هاباالخره فک پایین افتاده رو جمع کردم و دندون

 !ی افتادم؟اهبودم که نمی دونستم چی بگم. آروم زمزمه کردم: گیر چه خانواد
اسمم رو با ناله صدا زد و خواست طرفم بیاد که مسعود به چهار چوب تکیه دادم. شیدا 

 بازوش رو محکم کشید و به من گفت: بیرون!
 !با پوزخند گفتم: این االن غیرت برادری بود

 مسعود: به تو ربطی نداره.
 ی.کنمیشیدا: امیر اشتباه 
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 ادریی خواهر و برهیعنی من فرق رابط ؛با کی طرفه؟! واقعًا تو بغلش بودد کرمیفکر 
فهمیدم؟! پس اونی که قبالً باهاش بود و می خواست با من رو با این نمی

بود! حالم به هم خورد و با انزجار گفتم: یه مشت آشغال... حالم رو به ش کنه ماستمالی
 هم می زنید.

 شیدا: امیر عادل!
ت می یا با کتک بندازکنمیمسعود عصبانی به طرفم اومد و بلند داد زد: گورت رو گم 

 بیرون؟
 شیدا دستش رو کشید و با گریه گفت: چکارش داری... ولش کن!
 مسعود دستش رو محکم بیرون کشید و بهش گفت: تو زر نزن!

 گفتم: از خدامه گورم رو گم کنم. !بل از اینکه به من برسه و مثالً با کتک بیرونم کنهق
ش رو تیز هاگوش دی به در نیمه باز زدم و از جلوی احمد که نزدیک درگبا حرص ل

کرده بود رد شدم. مستقیم سمت صندلی خودم رفتم. وسایلم رو از روی میز و داخل 
 د گفتم: من زودتر میرم.کرمیکشو برداشتم و رو به احمد که با دهن باز نگاه 

 سر تکون داد و گفت: اگه شکری زنگ زد...
 ونم.دمیتم: چه من حرفش رو ادامه نداد. وقت گیر آورده بود. گف یهبا چشم غر

 شیدا همون موقع الی در اومد و گفت: وقتی آروم شدی حرف می زنیم.
 خفه شو! -
 امیر به خدا... -
 ؟!خدا -

حرفش ناقص موند چون به داخل کشیده شد. در هم با صدا بسته شد و جیغ شیدا به 
اون  د ولی بعد از دیدنکرمیگوشمون رسید. احمد حاال واقعًا وحشت زده به در نگاه 

ی برام اهمیت نداشت. چی رو اهتو اتاق دیگه سرنوشت هیچ کدومشون ذر یهصحن
ی بوده. دوباره اعصابم خرد شد اهخواست توضیح بده؟ که مثالً قصدشون چیز دیگمی

 و با چند تا فحشی که زیر لب دادم، به طرف خروجی دویدم.
نندگی خوب نبود. م می لرزید و حالم برای راهاوقتی پشت فرمون نشستم، دست

م رو بستم، سرم رو به عقب تکیه دادم و سعی کردم فراموش کنم ولی امکان هاپلک
 ذشت کهگمی هاهنداشت. اصالً تو کتم نمی رفت. چی تو مخ این تازه به دورون رسید

 یهوقتی به آپارتمان رسیدم رکسان هنوز از خون !برای من انقدر غیر قابل هضم بود؟
 ذهنم هنوز درگیر یهبود. هوا کم کم رو به تاریکی می رفت و یه گوشمادرش برنگشته 
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م رو وسط اتاق ول کردم و یه ربع زیر آب دوش نشستم. بعد یه دیازپام هابود. لباس
حوصله لباس پوشیدن هم نداشتم  ؛ حتیباال انداختم و با شلوارک روی تخت ولو شدم

 نه.و فقط می خواستم بخوابم تا شاید خواب آرومم ک
ند ونستم چدمیم رو باز کردم خونه توی تاریکی و سکوت فرو رفته بود. نهاوقتی پلک

ت تخت دس یهساعت گذشته. یاد رکسان افتادم و سریع نیم خیز شدم. روی طرف دیگ
اد دمیکشیدم. مالفه و پتو دست نخورده بود ولی بطری آب سرد روی پاتختی نشون 

وردم و از جام بلند شدم. در حالیکه یه پیراهن از . یه جرعه آب خستهکه رکسان خون
 اشتم آروم صداش زدم.دمیجالباسی بر 

ی دیگه سرک کشیدم. هاکسی جواب نداد. مشغول پوشیدن پیراهن شدم و توی اتاق
دقیقه رو نشون  3:31ی ساعت، هاهاثری ازش نبود. پذیرایی هم خالی بود و عقرب

 ره صدا زدم: رکسان!اد. سمت آشپزخونه رفتم و دوبادمی
 دست گذاشتم. تلویزیونصدایی نیومد. برق سرویس پهداشتی خاموش بود. پشت 

اد که تازه خاموش شده. نفس راحتی کشیدم و سراغ تنها جایی که دمیگرماش نشون 
باقی مونده بود رفتم. تراس. از پشت شیشه به بیرون نگاهی انداختم و با دیدنش 

ی که داشتم می اهم از روی دکمهار و موهای باز، انگشتتوی روبدوشامبر کوتاه حری
ی حفاظ تکیه داده بود و به آسمون نگاه هاهبستم سر خورد. توی تاریکی به نرد

د. تا به حال اینطوری ندیده بودمش. هر روز یه سورپرایزی برام داشت. دستم کرمی
یچوقت نمی مشت شد و به این فکر کردم که هیچوقت نمی تونم باهاش باشم. ه

تقصیر خودم بود. به خاطر تهدید  شهتونم یه زندگی عادی باهاش داشته باشم و هم
وارد تراس شدم و به در تکیه دادم. نگاه کوتاهی بهم انداخت.  یه آدم کثیف! یهمسخر

 دوباره سمت آسمون برگشت و گفت: دلم نیومد بیدارت کنم.
 .نفسم رو با آه بیرون دادم و گفتم: خسته بودم

 شام تو یخچاله. -
 نیست. امهگرسن -

ی روی کف دستش گفت: بارون هاهدستش رو جلوی نرده دراز کرد و با نگاه به قطر
 میاد.

 اهوم. -
 یه دقیقه همونطور نگاهش کردم. خودش سکوت رو شکست: عادل!

 جانم؟ -
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 تو... من رو دوست نداری؟ -
فهمید هر روز تو دم. یعنی نمیای چرخونهمسخره سرم رو به طرف دیگ یهبا یه خند

 م؟ سمتش برگشتم و گفتم: این چه سوال چرندیه؟کنمیخونه چطوری نگاهش 
 پشیمون شدی؟ -

تکیه دادم  هاهم رو از هر دو طرفش به نردهابه طرفش رفتم و پشتش ایستادم. دست
 تو جزئشون نیستی. ؛ اماکه هم قدش بشم و گفتم: من از خیلی چیزها پشیمون شدم

 پس چرا من یه احساس بدی دارم؟ -
- ... 
 تو بارون دوست نداری؟ -

 !هاپرسیدونم... چه چیزهایی میمیبا خنده جواب دادم: ن
 رو بوسیدم و گفتم: عشقم! شهسرش رو پایین انداخت. گون

 یهبه طرف من چرخید. درست ایستادم و دو قدم عقب رفتم تا به دیوار تکیه بدم. زاوی
ی اینکه کامل ببینمش. به سر تا پاش اشاره کردم و گفتم: اگه یه نفر بهتری بود برا

 بیرون کنه چی؟ هاهسرش رو از این پنجر
 .امهه. من هم توی سایترکه دو کیلومتر اون ور هااون -

 دوباره بینمون سکوت شد و من بهش خیره موندم. گفت: بهم میاد؟
مدل قدم برداشتنش معلوم بود که  لبخند زدم و چیزی نگفتم. کمی جلوتر اومد. از

 نیتش چیه. تکیه رو از دیوار برداشتم و گفتم: بریم تو!... یخ زدیم.
 گذاشت. آروم گفت: پس چرا داغی؟! امهجلوتر اومد و کف دستش رو روی سین

 رکسانا! -
 یه چیزی بگو که من قانع شم. -

ولی  !که قانعم کنهبرد. االن خود من هم کسی رو می خواستم  تردستش رو پایین
 گفتم: این مدت استرس کاریم زیاده...

 که تو استرس داشته باشی؟ امهپس من چکار -
م قفل کرد. نگاه مستقیمش توی هارو بین انگشت شهی دست دیگهاانگشت
م، ساکتم کرد. وقتی صورتش رو باالتر آورد با صدای آرومی که به زور از گلوم هاچشم

 تونم.شک داشتم مال من باشه! گفتم: نمی بیرون می اومد و اصالً 
 «.تونمنمی»، نه «خوامنمی»خیلی جدی گفت: بگو 

- ... 
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 تا من دیگه این بحث رو پیش نکشم.« خوامنمی»بگو  -
- ... 
 فقط کافیه بگی. -

پیراهنم رو  یهتوی ذهنم گم شده بود. پارچ هاهدهنم رو باز کردم که حرفی بزنم اما واژ
فت و بدون هیچ حرفی، به طرف خودش کشید. دیگه اصراری نکردم و توی مشتش گر

از خدا خواسته صورتم رو پایین بردم. فکر کردن ِ زیاد، تو گروه خونی من نبود و امشب 
ادم. با چیزی که از شیدا دمیانقدر داغون بودم که باید یه جوری خودم رو تسکین 

 شد.ودم دیگه برام شاخ نمیدیده ب
شت... تا حاال تو زندگیم هیچی گمیم هنوز دنبالش هارو جدا کرد، لب شهاوقتی لب

م می هااز قبل بود و دست تربعدیم وحشی یهرو انقدر زیاد نخواسته بودم. بوس
خواست سانت به سانت پوستش رو لمس کنه. حس اینکه مال من بود و تک تک 

کوند. صورتم رو از تر یواد، داشت مخم رو مخداد که بیشتر میمیش نشون هاحرکت
 بلند کردم و جلوی لبش گفتم: بریم تو! شهکنار شون

 م بلندش کردم...هابدون اینکه منتظر جواب باشم، خم شدم و روی دست
 
2 

با تکون خوردن چیزی از خواب بیدار شدم. چند ثانیه طول کشید تا متوجه موقعیت 
سان روی بازوم بود و ه. سر رکی دیشب جلوی چشمم مرور بشهابشم و اتفاق

تونستم تکون بخورم. آروم خودم رو باال کشیدم و سرش رو حرکت دادم تا روی نمی
بیاد. زیر لب چیزی گفت و بیدار نشد. لبخند زدم و پتو رو روش کشیدم.  امهسین

 دستش رو دورم انداخت و آروم پرسید: ساعت چنده؟
 واب!هوا هنوز روشن نشده بود. جواب دادم: زوده... بخ

کج نگاهم کرد. روی  یهتکیه داد و با کل امهرو روی سین شهی کشید. چوناهخمیاز
جمعش کردم. گفت:  شهشون یهموهایی که اطرافش پخش بود دست کشیدم و گوش

 چیه؟
 هیچی. -
 همین؟! -
 چی بگم؟ -
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روی شونه و پشتش حرکت دادم.  ش آویزون شد و سر جاش نشست. دستم روهالب
ق دیشب ارتباطمون قطع شده... م یه لحظه هم فکر کنه که بعد از اتفاخواستنمی
خواستمش و چون من همین االن هم باز می ؛خواستم حرف شیدا درست در بیادنمی

 چیزی تموم نشده بود. ناگهان یاد دیشب افتادم و فوری گفتم: خوبی؟
 از تن صدام تعجب کرده بود. سریع سرش رو چرخوند و گفت: چطور؟!

 قط نگاهش کردم. متوجه شد و بریده بریده گفت: آره... خوبم... فکر کنم.ف
 می خوای ببرمت دکتر؟ -
 ونم.دمینه... ن -
 مگه مشکلی داری؟ -
 نه... -

بین موهاش دست کشید. چند ثانیه با سردرگمی به هم خیره شدیم. بعد لبخند زد و 
 گفت: الزم نیست. خوبم.

گشتم. دقیقًا داشتم از گرسنگی یدم. زیر پتو بر کف دستش رو بوسیدم و آروم خند
  مردم. از عصر دیروز هیچی نخورده بودم ولی حس بلند شدن نبود.می

پیچید، لیکه روبدوشامبرش رو دور خودش میتخت نشست و در حا یهرکسان لب
 گفت: گوشیت چراغ می زنه.

و با  م رو بستمهاونستم کی ممکنه باشه. پلکدمیعصر دیروز سایلنتش کرده بودم و 
 ی گفتم: ولش کن! مشتریه.خیالبی

م رو باز کردم. دیدن هابعد از دو دقیقه که نه تکونی حس کردم و نه صدایی، پلک
گوشیم توی دست رکسان، مثل آب یخ بود که خواب رو از سرم پروند. ترس تموم 

 ه من!ب وجودم رو گرفت چون بدجوری تو بحرش رفته بود. سریع نشستم و گفتم: بده
صدام ناگهانی باال رفته بود. وقتی سرش رو بلند کرد دیگه مطمئن شدم حتمًا چیزی 

 شده. دستم رو دراز کردم. گوشی رو پس نداد و گفت: نگران چی هستی؟
تو اون لحظه فقط نگران بودم که از دست بدمش. آب دهنم رو قورت دادم و آروم 

 نه.گفتم: فقط خوشم نمیاد کسی موبایلم رو چک ک
 ؟ننت رو بخوهاsmsسی ترمی -

 تراالن آروم»توی دلم خالی شد. دوباره گوشیم رو نگاه کرد و خیلی عادی خوند 
بیداری؟ دختره »، «دادممیموندی توضیح چرا جواب نمیدی؟ اگر یه کم می»، «شدی؟

 «جواب بـ...»، «تونی حرف بزنی؟هست که نمی
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م رو دور های رو روی تخت انداخت. انگشتصداش گرفت و ادامه نداد. در عوض گوش
بازوش انداختم و خواستم سمت خودم بچرخونمش. خودش رو عقب کشید و بدون 

خاصی  یهی به مسئلاهرو چک کردم. اشار هاپیام یههیچ حرفی بیرون رفت. بقی
زنه. وقتی یه  شهنداشت که کمی خیالم رو راحت کرد اما کامالً واضح بود که فرستند

ومد. چند امیی تنم کردم و بیرون رفتم، صدای دوش آب از سرویس توی پذیرایی چیز 
دقیقه قدم زدم و منتظر موندم که صدا قطع بشه. بعد چند ضربه به در زدم و گفتم: 

 رکسان؟
- ... 
 جواب نمیدی؟ -
- ... 
خواست باهام حرف دیدی که، به زور میاین آدم اصالً برام مهم نیست. باور کن!  -
 نه... عادتشه.بز
- ... 
 برام هیچ معنایی نداره... هاعزیزم اون اس -
 ولی واسه من داره. -
 ممکنه مزاحم من بشن، این که دلیل نمیشه تو هی اخم و تخم کنی! هارکسان! خیلی -
 رویی عادل!خیلی پر -
 چون حق با منه. -
تونی میپسره هست که ن»بده  smsیعنی از نظر تو مشکلی نیست یکی به من  -

 «.حرف بزنی؟
 ه یکی...کنمیبه در کوبیدم و گفتم: غلط 

 کار کنم عزیزم؟ مزاحمه دیگه.یحرفم رو ادامه ندادم و به جاش با لحن مالیم گفتم: چ
 ؟ ازشون یاد بگیر!کننمیکار یمردها چ یهبقی -
 ؟!بعد از دیشب تو واقعًا می تونی به عشق من شک کنی -

 نبودم که حاال باشم.« مردها یهبقی»من دیشب مثل ساکت موند. ادامه دادم: 
ونستم تا حدی قانعش کردم. دمیزنم. دونست دارم درباره چی حرف میمیخودش 

 دیگه حرفی نزدم و سمت آشپزخونه رفتم.
وارد شدن من به حموم رو نداد، با من صبحونه نخورد و تمام طول روز  یهرکسانا اجاز

و خریدارها بودم، باهام  هاهسر و کله زدن با فروشندکه من توی نمایشگاه مشغول 
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تماس نگرفت... یه صحبت کوتاه با گیالنی داشتم و شرایط سرمایه گذاری تو کارش رو 
بررسی کردم. خوشبختانه کمالوند از صبح اومده بود که به کارها رسیدگی کنه و احتماالً 

ه. مطمئنًا هیچ کدوم پیدا نش مسعود و شیدا یههمین باعث شده بود سر و کل
 پدرشون بویی از جریان ببره. خواستننمی

شدم با یادآوری اتفاق دیروز موجی از عصبانیت توی هربار که وارد اتاق کمالوند می
جمعه  یهبدنم پخش می شد. موقع خداحافظی از باالی عینک نگاهم کرد و گفت: آماد

 باش!
یدم. سر تکون دادم و خیالش رو دمییی از تفریح هاهتوی صورت و لحن صداش نشون

 راحت کردم: هستم!
ه. هر کنمیتا به حال انقدر شناخته بودمش که بدونم از هر جور هیجانی استقبال 

ب جمعه ش یهاد. این قرار مسابقدمیبود بهش بیشتر فاز  ترچالشی که غیر منتظره
ه راست سراغ بود. بعد از بیرون زدن از نمایشگاه ی هاهم یکی از همون چالش

ین پاساژ طال رفتم. کلی فکر کرده بودم که چه کادویی برای رکسان بگیرم تا از ترنزدیک
دلش در بیاد. این همه فکر کردن به یه دختر اصالً تو ذاتم نبود و خودم هم متوجه 

عشق،  یهدربار هااون حرف و ادعا یهشده بودم که کم کم داره چه بالیی سرم میاد. هم
خوبی تو گل خریدن نداشتم، طال انتخاب  یهاشت به واقعیت بدل می شد. سابقحاال د

 ی بود.تر کردن راحت
 رو جبران کنه. دو تا خیابون مونده به شهیه انگشتر پر نگین برداشتم که سادگی حلق

رکسان گذاشته بودم. با خوشحالی  یهآپارتمان موبایلم همون زنگی رو زد که برای شمار
 داشتم و سریع جواب دادم: جونم عزیزم؟گوشی رو بر

 بعد از مکث کوتاهی گفت: زودتر بیا!
 با خنده گفتم: عشقم دلش تنگ شده؟

 شاگردت منتظره! -
و تماس رو قطع کرد. توی ذوقم خورد ولی انتظار بهتر از این رو هم نداشتم. فراموش 

 اه از مدرسه نیفته. تنهکرده بودم که به زانیار وقت دادم. عمدًا گذاشته بودم آخر وقت ک
د زدم . لبخنکردمیانیار بود که عذرخواهانه نگاهم ز کسی که توی پذیرایی نشسته بود،

 هاکه انقدر معذب نباشه. چند دقیقه وقت خواستم که لباس عوض کنم. در یکی از اتاق
 این استقبال پرشور رکسان بودم! یهبسته بود و من کشت
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 ها نشستم وهیس بهداشتی گذشت، روی یکی از کاناپبعد از چند دقیقه که تو سرو
بار گیتارش رو آورده بود. با چند تا تمرین و آهنگ دستگرمی سازم رو تکیه دادم. این

 شی.گذره بهتر میشروع کرد. گفتم: کافیه... هر جلسه که می
 مرسی آقا. -

ره اجرای دو نف لبخند خجالتی ِ روی صورتش واقعی بود. سازم رو برداشتم و گفتم: بیا
رو شروع کنیم. اگر بتونی خودت رو با من هماهنگ کنی، می تونم به یکی دو تا از 

 ی آماتور، ضبط موزیک، از این چیزها...هاآشناهام معرفیت کنم. واسه کنسرت
م. از همین امشب کنمیش برقی زد و گفت: خیلی ممنون. من هر کاری بگید هاچشم
 .مکنمیم رو بیشتر هاتمرین

 خوبه... استاد من هم، ما رو معرفی کرده بود. من و همون آشناها که گفتم... -
 سراغش ولی من نتونستم. رفتن هاپوزخندی زدم و ادامه دادم: اون

الزم ندیدم که پای دعواهای آقاجون رو وسط بکشم و بیشتر از این بچه رو دپرس کنم. 
گ نسبتًا ساده رو آوردم. همون شدم و یه آهن امهدر عوض مشغول گشتن توی کتابچ

یی که باید می زد رو بهش هاصفحه رو روی سه پایه گذاشتم. کنارم نشست. قسمت
نشون دادم و شروع کردم. ملودی و ریتم... اول کمی گیج بود که بعد راه افتاد. 

کار کنه. جوری که  های جدا از هم رو برداشتیم و ازش خواستم روی زمانبندیهاهصفح
ی هار دو ساز توی هم حل بشه. برای تمرین دو نفره مجبور بود با دوستصدای ه

 از آموزشگاه قرار بذاره. شهدیگ
اون اتاق  یهبیشتر از نیم ساعت تمرین کرده بودیم و ذهن من هنوز پشت در بست

بود. موقع ورق زدن دستم روی یه صفحه ثابت موند. موسیقی تیتراژ یه فیلم بود. قبالً 
ه بودم. همون آهنگی بود که رکسان توی ماشینم شنیده بود و دوست اجراش کرد
ونستم اصالً یادشه یا نه، ولی من یادم بود. همون آهنگ رو شروع دمیداشت. ن

کردیم، زانیار هم تمرکزش بیشتر شده بود. یک دقیقه... دو دقیقه... سه دقیقه... 
و تکردم و آهنگ نصفه موند. مان باالخره رکسانا رو از اتاق بیرون کشید. به طرفش نگاه

م رو روی هم فشار دادم. هاخواست بره بیرون. دندونو شلوار و شال داشت. انگار می
که از « ؟بریدکجا تشریف می»بود. خواستم بپرسم ی اخموش روی من هاچشم

جلومون رد شد و به طرف آشپزخونه رفت. نگاه زانیار از من به رکسان و برعکس حرکت 
صدای تلفن خونه هر سه رو از وضعیت بدی که توش بودیم نجات داشت.  .کردمی

 گوشی روی عسلی کنار من بود، خودم جواب دادم: بفرمایید؟
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- ... 
 بله؟ -
 امیدوار بودم یکی دیگه برداره!... با خانومت کار دارم! -

خواست من رو بترسونه وگرنه تا د. میشیدا مثل سوهان روی اعصابم بو یههر کلم
 حاال یه کاری کرده بود. گفتم: اشتباه گرفتید.

دیگه برام  کردمیکاری ره داشت، حتمًا آدرس هم داشت. هر و قطع کردم. وقتی شما
ونست که حاال من هم دمیمهم نبود. باالتر از سیاهی که رنگی نیست. عالوه بر اون 

 هرحالبهونم! درسته که مدرکی برای اثباتش نداشتم ولی دمیچیزی در موردش 
. دیگه زنگ نزد و من گوشی رو سر جاش کردمیگفتنش هم ذهن کمالوند رو درگیر 

 گذاشتم.
. بعد سمت من اومد اما کردمیرکسانا ظرف میوه رو با لبخند کمرنگی به زانیار تعارف 

 نگاهم نکرد. یه نارنگی برداشتم و به زانیار گفتم: یه چیزی پوست بکن!
 دست شما درد نکنه. -

هم بهش تعارف کرد و دوباره به اتاق برگشت. چند تا آهنگ برای تمرین تو  رکسان
خونه، مشخص کردم و تا شب نشده کالس رو تموم کردم. وقتی زانیار بیرون رفت 

فضای خونه انقدر سوت و کور شده بود که انگار یک قرن خونه خاله بوده. یه دستمال 
ون رو باز کردم. دستمال رو از الی در تو کاغذی از جعبه بیرون کشیدم و در اتاق مشترکم

 فرستادم، تکون دادم و گفتم: صلح!
. با دیدن من روش رو برگردوند. آروم کردمیبعد سرم رو داخل بردم. داشت به در نگاه 

خندیدم و وارد اتاق شدم. با لباس راحتی، چهار زانو روی تخت نشسته بود. از منت 
مه چیز رو با شوخی حل کنم. نزدیکش ایستادم خواستم هاومد و میمیکشی خوشم ن

م گرفتم. با اعتراض دستم رو پس زد. غر زدم: پاشو شام هاو بینیش رو بین انگشت
 درست کن!

- ... 
 ست.خونه هم که به هم ریخته -
- ... 

داشتم و ی تاج تخت دست کشیدم. انگشتم رو جلوی صورتش نگه اهروی چرم قهو
 ی؟کنمیپس تو اینجا چه غلطی  ؛گفتم: یه سانت خاک نشسته
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رو بگیرم.  مخندهسریع سرش رو بلند کرد و جوری نگاهم کرد که نتونستم جلوی 
 پرسیدم: حالت خوبه؟ مشکلی نداری؟

 فتم.گمیداشتم هم به تو ن -
 شی!سرم رو به طرفش کج کردم و مظلومانه گفتم: اصالً بیا من رو بزن، ببینم راضی می

 رو در بیاری؟ هامزه بازیبی اومدی اینجا این -
انگشتر رو به سمتش گرفتم و باز کردم. همزمان گفتم: نه... اومدم این رو بهت  یهجعب
 بدم.

 نگاهش روی انگشتر افتاد و ابروش باال رفت.
 بگیر دیگه! -
 تو آدم باش... کسی ازت هدیه نخواسته. -
 . بنداز!یا! انگشتر نطلبیده مراده..کنمیا ِ... داری توهین  -

نگاهی به من انداخت، نگاهی به جعبه، با تاسف سر تکون داد و باالخره انگشتر رو 
 شهامتحان کرد. یه حرکت عجیبی به لب و لوچ شهبرداشت. توی انگشت کنار حلق

 خوری؟در حالیکه بلند می شد گفت: چی میداد که من معنیش رو نفهمیدم. بعد 
 ه زدم و گفتم: توت فرنگی.ش زیر خنداز تغییر حالت ناگهانی

 !خوره؟هات برنمیجلوی در برگشت و گفت: به سیبیل
چند قدم به طرفش برداشتم که متوجه منظورم شد. حاال که چیزی مانعم نبود چرا باید 

رو با  شهاهم؟ در نیمه باز پشت سرش رو بستم. لبخند کوچیکی زد و شونکردمیصبر 
 ی باال انداخت...خیالبی
 

ن موهام رو برای سومین بار عوض کردم و توی آینه قدی اتاق ورزشم، به مدل بست
م رو هم بررسی کردم. یک دست سیاه پوشیده هاخودم زل زدم. بهتر شده بود. لباس

بودم که به حال و هوای امشب بخوره. قرار بود با برد مهدی یه تو دهنی محکم به 
ی هماده باشیم. خودش برنامکمالوند بزنم. خودش خواسته بود که برای امشب آ

 خواستم حتی ظاهرم تو دلش رو خالی کنه.امشب رو چیده بود... می
به اتاق بغلی رفتم که پالتوم رو بردارم و برم دنبال موتور و مهدی. همین که وارد اتاق 

رکسان جلوی چشمم اومد، بعد لباس شب مشکی و  یهشدم صورت آرایش کرد
 بلند چرمش. پرسشی بهش نگاه کردم. گفت: حاضری؟ ی پاشنههاکوتاهش، بعد بوت

 !چی؟ -
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 میگم اگه حاضری، من هم حاضرم! -
- ... 
 خوای بری پارتی؟مگه نمی -
 کی گفته؟ بیرون کار دارم. -
 جمعه؟ -
 شغل آزاده دیگه. -
 واسه کار انقدر به خودت می رسی؟ -
- ... 
 اگر کاره، پس من هم می خوام شوهرم رو همراهی کنم! -

 ی!کنمیجا داد زدم: خیلی بی
خواست دنبال من بیاد. انداختم. با این لباس و آرایش میپاش نگاهی به سرتا

 خوام بدونم چه جور کاریه.انیتم ده برابر شد. آروم گفت: میعصب
 به تو ربطی نداره. -
 شینی!مگه نگفتی به خاطر من دیگه پشت موتور نمی -
 شینم.نمی -
 ؟ریرسی کجا میزنه و انقدر هم به خودت میبت میییی که غهاپس وقت -

چیزی بهش بگم. تازه اوضاع آروم شده  هابندی*ط*ر*ش یهاصالً امکان نداشت دربار
خواستم خرابش کنم. زنه. نمیکرد من هیچ خطایی ازم سر نمیمیبود و فکر 

ه، یزیم نشخونسردیم رو حفظ کردم و گفتم: عزیزم ازم خواستی سوار موتور نشم که چ
کنم. سرمایه گذاری...  من هم گفتم چشم... االن هم دارم میرم با یه سری تاجر صحبت

 راه بیفتم برم که. هاتونم مثل دهاتیهمین. نمی
ولی تو انقدر من  ؛دونم داری دروغ میگیمیمن انقدر وقت صرف شناختنت کردم که  -

 م!نکمیی که بدونی کاری که بخوام بکنم رو شناسمیرو ن
- ... 
 من هم باهات میام. -
 کسی زنش رو نمیاره! !نفهمیدی چی گفتم؟ مالقات با یه سری تاجر -
 ونم جایی که داری میری ربطی به کار نداره.دمیمن  -

نفسم رو با صدا بیرون دادم و با چند قدم خودم رو به کمد رسوندم. پالتوم رو بیرون 
رفتم. پالتو و شالش رو برداشته بود و در  آوردم و بدون هیچ حرفی سمت در آپارتمان
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 رفتم کهگمی. داشتم به زور جلوی خودم رو کردمیحالی که می پوشید دنبالم حرکت 
یی از ترس هاحرفی نزنم. نزدیک در سمتش برگشتم و جوری نگاهش کردم که حالت

 یرو توی صورتش دیدم، اما عقب نشینی نکرد و گفت: چرا نگرانی که من بیام؟ جای
 ؟!که برای تو خوبه، برای من بده

 خوای با این سر و وضع ببرمت؟!هاش اشاره کردم و گفتم: میبه لباس
 مونم تا برگردی.ی کاری بود من تو ماشین میهاگه جلس -
- ... 
 مشکلت چیه؟ -

ورد. خم پیچ و تاب میحتی از فکر اینکه رکسانا رو با این ریخت با خودم ببرم، شکم
 ا! عشقم!... من رو عصبانی نکن!گفتم: رکسان

 مون به حدی رسیدیم که بخوام بدونم کجا میری. حقمه بدونم!عادل دیگه تو رابطه -
 ردم.گمیزود بر -
 انتظار داری تا کی هیچی نگم؟ هیچی نپرسم؟ -
 کاریه. یهمن که جوابت رو دادم. مسئل -
 دروغ میگی! -

اد. داد زدم: بس دمیرم شده بود. چرا گیر فتم. دیگه اون گاراژ بخشی از کاگمیدروغ ن
 کن دیگه!

 ؟سی بفهمم کجا میریتریعنی انقدر می -
ومد. گفتم: تمومش کن... برو تو امیومد. اصالً خوشم نامیاز لحن صداش خوشم ن

 ردم.گمیاتاق. زود بر
 توجه به حرفم سمت در اومد. داد زدم: یه قدم دیگه برداری...بی

 ه؟شداد زد: چی می
سریع به طرفش رفتم و بدون اینکه به جیغ زدنش اعتنایی کنم، بلندش کردم. وارد 
اتاقمون شدم و روی تخت انداختمش. تا به خودش بیاد، کلیدها رو از کشوی میز 

آرایشش در آوردم و از اتاق بیرون زدم. در رو قفل کردم. به در مشت کوبید. گفتم: یه 
 ینم!بار دیگه رو حرف من حرف بیار بب

 خودمون. یهخوام برم خونرو باز کن! باز کن!... اصالً می در -
کاره بودم؟ به چه حقی حتی فکرش یپس من اینجا چ ؟خودشون؟ خودشون یهخون
ت همین قبرستونیه که اهکه از پیش من بره! به در کوبیدم و گفتم: خون کردمیرو 
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بدم. این رو تو گوشت فرو م به زنم جواب پس کنمیهست. من قرار نیست هر کاری 
 کن!

محکم به در کوبید ولی چیزی نگفت. یه دقیقه اطراف در قدم زدم. بعد  یهیه ضرب
را ی؟ چکنمیکار ینفس عمیقی کشیدم و با آرامش بیشتر گفتم: رکسانا ببین چ

 ی راحت زندگیمون رو کنیم؟ذار مین
احت نیستم که سرم صداش از دور شنیده شد: منظورت راحتی خودته؟ من اینطوری ر

 رو بکنم تو برف.
 وردم.آمیزیر لب فحشی دادم و از خونه بیرون رفتم. آخر شب از دلش در 

 فتگمیاعتقاد نداشتم ولی یه چیزی ته دلم  هامن به انرژی منفی و این چرت و پرت
ساعت بعد به همه چیز که داشت حتمًا بد تموم میشه. چندکه امشب با این شروعی 

م که در کمال ناباوری ِ کردمیمهدی نگاه  یهدرموند یهدا کردم. وقتی به قیافاعتقاد پی
ی دیگه، به قول گزارشگرهای ورزشی نتیجه رو واگذار کرد. نه هامن و کمالوند و خیلی

 به موتور سوار کمالوند، بلکه به یه خرشانس دیگه که از آب گل آلود ماهی گرفته بود.
 ذاشتمیمهدی هم ن یهرومم کنه و صورت عذرخواهانتونست آاون لحظه هیچی نمی

سرش داد بزنم و خالی بشم. مسئله سر پول زیادی بود. پول خیلی زیادی که سر 
من  خرد بود اما برای هاشاید برای بقیه این پول ؛بازی با کمالوند وسط گذاشته بودملج

ی شده بود و ش جبران شدنی نبود. دیگه حساب بانکیم خالاز دست دادن ناگهانی
ور اد. موتدمیاینکه کمالوند هم نبرده بود، تسکینم ن ؛ حتینزدیک بود سکته کنم

که در نهایت خودشون باعث باخت همدیگه  دنسوارهای ما انقدر به پای هم پیچی
ی مسن کمالوند که موتورسوارش جلو زده بود، داشت هاو حاال یکی از رفیق دنش
. من و کمالوند هر دو، به دنرو براش تعریف کر خندید که انگار جک سالوری میج

حماقت خودمون باخته بودیم. مهدی یه بار دیگه هول هولکی گفت: به خدا نفهمیدم 
 چی شد.

فتم؟ دوباره به حرف اومد: چقدر پول گذاشته بودی؟ گمیفقط نگاهش کردم. چی باید 
 ید؟ نقد یا چک؟کنمیچیکار 

 ولش کن اعصاب ندارم. -
 ست من نبود... اگر طرف...داداش د -
 ونم... یه کم منتظر بمون تا من حساب کتاب کنم.دمی -
 نمیشه بزنی زیرش؟ -
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با یه مشت بچه طرفیم.  کردمیچپ چپ نگاهش کردم و به ساختمون برگشتم. فکر 
ای در کار بود، امشب هیچ جشن و شلوغ پلوغی خوشبختانه همونطور که قرارمون

اون دو تا کثافت هم همراه  ؛ حتیلوت... مخصوص رو کم کنیسر و صدا و خبینبود. 
 سالن رفتم. حالم از چیزی که یه. مستقیم سراغ بار کوچیک گوشدنکمالوند نیومده بو

بود و باید یه جوری آروم می شدم که آبروریزی نشه. یه بطری  ترم خرابکردمیفکر 
و به زور ر شهب بردم. تلخی گزندتوجه به بو و مارکش به لبیباریک و بلند برداشتم و 

نشست. توکلی بود که آروم گفت: یه برد مفتضحانه  امهپایین فرستادم. دستی به شون
 رو ترجیح میدی یا یه باخت مقتدرانه؟

 م رو ریز کردم و گفتم: یه برد مقتدرانه!هاچشم
هم  : منبعد گفت کوتاه خندید و به من که بطری رو دوباره سر کشیده بودم نگاه کرد.

 ولی اینطوری حمله نکردم به ودکا! ؛امشب بد آوردم
 رفیق! خیالبی -

 خورد که رفیق من باشه. گفت: ادامهش نمیبه لبخند باکالس و موهای جو گندمی
 ... رفیق!!بدی، مست و پاتیل باید جمعت کنن

 ادامه داد: برای آبرو و شهرتت خوب نیست... ترآروم
 انداخت و دور شد. از دور کمالوند رو دیدم که توی سر تکون دادم. شونه باال

رفت. نگاهش رو از من وخت. و به سمت مبل چوبی بزرگی میسهاش آتیش میچشم
ی خوردم و منتظر جمع شدن گروه کوچیکی شدم که باید به اهدیگ یهگرفت. جرع

ودم حال ندیده بمن تا به  ؛ البتهتا بعدًا کسی دبه در نیاره کردمیکارهای مالی رسیدگی 
ارزش بی، کولی بازی در بیاره و حرف و امضای خودش رو هاکه کسی از بین این آدم

 کنه.
خواستن امشب ها تموم شد. انگار همه میباالخره مدتی گذشت و حساب و کتاب

رای . بدناصالً نیومده بو هاخصوص که سرگرمی خاصی نبود و خیلیزودتر بگذره. به
... رتمعنیبیشده بود و گفتگوی اطرافیانم  ترم واقعیهات دادن پولمن اما حاال از دس
زدم بیرون. همین. خوردم و میرفتم. حالم خوب نبود، فقط کمی میدوباره سراغ بار 

 یهدرسته که مشروب خور و هفت خط نبودم ولی ظرفیتم انقدرها هم کم نبود. جرع
لی کم و فقط به اسم می شناختم، طرفم ی... مردی که خیاهدیگ یهی... و جرعاهدیگ

 اومد و گفت: تحمل باخت رو نداری، نه؟
 من؟ -
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اد. لعنت. دمینشون  ترظاهرًا سرم کمی گرم شده بود که پوزخند روی صورت مرد بزرگ
و  مکردمیین صندلی نشستم و سرم رو تکیه دادم. یه کمی استراحت ترروی نزدیک
قه گذشته بود و به جای آروم شدن دلم می خواست سر ومد. چند دقیامیبعد حالم جا 

رسید چون من زیر خنده زدم. این ی انگار فکر خنده داری به نظر مییکی داد بزنم ول
م ولو بشم تا خود هایکی از رفیق یهخواست خونهام رو می شناختم. دلم میحالت
ه کبود و متوجه نشدم  تررو باز کردم. دور و بر خلوت امهی سنگین شدهاپلک صبح...

چی از اون دختر و پسر شارالتانش رفتم و هرکمالوند کی رفت وگرنه طرفش می
م. دستی جلوی صورتم کردمیریختم بیرون. آره همین االن این کار رو دونستم میمی

تکون خورد و وقتی نگاهش کردم، حرفی زد که اصالً برام مهم نبود تا بخوام گوش بدم. 
ی اهم رو روی هم فشار دادم و وقتی باز کردم کسی سیگار نیم سوختاهدوباره پلک

افتادم و  هاتعارف کرد. از دستش گرفتم و پکی زدم که حالم رو عوض کرد. یاد قدیم
وج چند نفر اطرافم خندیدم. عهای کج و مهتصویرهاش جلوی چشمم مرور شد. به خند

 ونستم کجا!دمیم افتاد و نهاتسعی کردم سیگار رو سمت دهانم ببرم. از بین انگش
صندلی به  یهتونستم بهش برسم. با تکیه به دستاید کمالوند هنوز نرفته بود و میش

 ونستم چرا؟ کسی زیر بغلم رو گرفت.دمیزور بلند شدم و به یه طرفی قدم برداشتم که ن
 گفتم: همون دیوار پشت پارک خوبه.

رو جا گذاشته  امهرا توپ چهل تیکبعد صورت مهدی که انگار چیزی گفت و من چ
 بودم؟

با صدایی از خواب پریدم و به اطراف سر چرخوندم. نمی تونستم تشخیص بدم چیه. 
و من توی آپارتمان خودم  ستهچند ثانیه بعد فهمیدم که این زنگ ممتد در خون

ی که اهاشت. از روی کاناپدمیهستم. کسی دستش رو روی زنگ گذاشته بود و برن
مچاله شده بودم، خودم رو بلند کردم که محکم زمین خوردم. دوباره بلند شدم. روش 

چند قدم اول تلو تلو خوردم. بدنم کوفته بود. سردرد بدی داشتم و حالم داغون بود. 
نمی تونستم فکرم رو جمع و جور کنم و ببینم دلیلش چیه. به زحمت خودم رو به 

ود. در بد افتاده بعنتی خفه بشه. تصویر رامخواستم این زنگ ل؛ فقط میآیفون رسوندم
 تردو دقیقه بعد رامبد با صورتی خیلی سخت خوشبختانه صدا قطع شد. رو باز کردم و

ونستم چرا اینجاست و دمیاز همیشه از آسانسور بیرون اومد و در حالیکه من ن
 رو تویداشته بود، نزدیک شد. خواستم حرفی بزنم که در  امهزانوهام به سستی نگ

ر ی از آب داهکوبید و داخل اومد. خواستم اخم کنم ولی احتماالً صورتم جور دیگ امهسین
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اومده بود که اصالً حساب نبرد. از نگاهش به تمام هیکلم، اصالً خوشم نیومد. بلند 
 گفت: رکسان کجاست؟

. دتازه ذهنم به اون سمت کشید... کجا بود؟ اتفاقات دیشب کم کم توی ذهنم مرور ش
رفت. روی تنها در بسته کوبید و گفت:  هادعوا کردیم و... رامبد به طرف راهروی اتاق

 اینجایی؟
 صدای ضعیفی از داخل گفت: آره.

 به در کوبید. بعد سمت من برگشت و با شهبار دستگیره رو باال پایین کرد و با تنچند
 !عصبانیت داد زد: کلیدش رو بیار

 امهخودم نگاه کردم. کلید... کلید کجا بود؟ از درد روی شقیقبا گیجی به رامبد و بعد به 
رو فشار دادم و پهلوم رو به دیوار تکیه دادم. رامبد به طرفم هجوم آورد و شروع کرد به 

م و دسته کلید رو بیرون کشید. در رو باز کرد و به صورت رکسان زل زد. هاگشتن جیب
ش روی هاایستاده بود. آرایش چشمی پشت در اهبه هم ریخت یهرکسان با قیاف

م قفل شد. ها. نگاهش توی چشمکردمیصورتش پخش بود، حتی هنوز هم گریه 
 رامبد پرسید: از کی این تویی؟
بش به سمت من چرخید. آب دهنم رو قورت دادم. ضکسی حرفی نزد. نگاه پر از غ

 دوباره از رکسان پرسید: از کی؟!
 دیشب. -
 ا همون دیشب زنگ نزدی؟چرا االن زنگ زدی؟ چر -

ومد... موبایلش رو ازش نگرفته امیرکسان دوباره به من نگاه کرد. کم کم داشت یادم 
 !ت رو بپوش! بجنبهابودم. رامبد سرش داد زد: برو لباس

 به چه حقی داشت سرش داد می زد؟ گفتم: ولش کن!
انیش کنی، سریع سرش رو چرخوند و گفت: ولش کنم؟... ولش کنم که اینجوری زند

 !بری دنبال عیاشی؟
جوابش رو ندادم. هیچ حرفی نداشتم که بزنم. رکسانا از جلومون رد شد و داخل 

 ؛سرویس بهداشتی رفت، داخل اتاق فقط حمام بود. رامبد سعی کرد که نگاهم نکنه
با رکسان تنها حرف می زدم. وقتی از سرویس بیرون اومد، ظاهرش کمی بهتر شده  باید

ش هنوز سرخ بود. دنبالش وارد اتاق شدم. رامبد بازوم رو جلوی هاینی و چشمبود اما ب
در گرفت و جوری کشید که نزدیک بود تعادلم رو از دست بدم. در رو نگه داشتم تا 

 !ش بیرون آوردم. با اخطار گفت: برو کنارهانیفتم و دستم رو از بین انگشت
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 خوام باهاش حرف بزنم.می -
 گفت: بذار حرفش رو بزنه! کردمیمانتوش رو تنش  رکسان همونطور که

رامبد پوزخندی زد و از در فاصله گرفت. در اتاق رو بستم و گفتم: کجا؟ تشریف داشتید 
 !حاال
 بینی؟رو ول کرد و دلخور گفت: عادل نمیش هاهدکم
- ... 
شب  7خوریم. هنوز یه ماه نشده ببین به کجا رسیدیم! من رو از ما به درد هم نمی -

 این تو انداختی و رفتی. نگفتی...
به گریه افتاد. من به دیوار تکیه دادم که نیفتم. ادامه داد: نگاه کن وضع خودت رو... 

 کاری رفته بودی؟ آره؟! یهجلس
 رکسانا! -
گی... دیگه خسته شدم. دیشب هی به خودم گفتم داری به من دروغ می شههم -

 !ونستم چتهدمیرو که آوردت تو خونه، ردی. شنیدم صدای کسی گمیزود بر
 من یه لحظه... کنترلم رو از دست دادم. فکر نمی... -
 گوش کن! -
- ... 
اومد، زنگ میمثالً مسئولیت من با توئه. اینجوری؟ اگه یه ذره زودتر من رو یادت  -

 ولی تو همین االنش هم من رو فراموش کردی! ؛دم به رامبدزنمی
 .عزیزم! گفتم که.. -
 ونستم همچین آدمی هستی.دمیمت ولی نشناسمیم کردمیمن... من فکر  -
 منظورت چیه؟ -
 عادل تو عوض بشو نیستی... همین االن هم که قول بدی فردا یادت میره! -

نفسم رو با عصبانیت «... تو عوض بشو نیستی!»صدای آقاجون تو گوشم زنگ زد 
 بیرون دادم و گفتم: چرت و پرت نگو!

 
متش رفتم و بازوش رو کشیدم که بغلش کنم. سریع عقب رفت و آروم گفت: تنها به س

 توجایی که ما با هم مشکلی نداریم تو تخته. من زنی نیستم که همه چیز رو زیر پ
 خوام.فراموش کنم. این زندگی رو نمی

 یم.کنمیدرستش  ؛ اماخیله خب... حق با توئه -
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 م بری.ذارمی: من نسرم رو محکم تکون دادم و اضافه کردم
 ش پاک کرد و خیلی جدی گفت: بهتره کنار بیای.هاصورت خیسش رو با آستین

 م بری.ذارمیعصبانی گفتم: من ن
 تونی سر پا وایسی.ذاری؟ حتی نمیمیبا کنایه گفت: واقعًا ن

 م گفتم: یه بار دیگه تکرار کن!هابهم برخورد. از الی دندون
 ومدمامیودم رو گول بزنم. کارم اشتباه بود، اصالً نباید عادل! من دیگه نمی خوام خ -

 شی.شی... نمیاینجا. تو درست نمی
 گی؟داد زدم: حالیت هست چی داری می

 تو حالیت نیست! یه نگاه به آینه بنداز! -
کرد. پوزخند زدم و ترم میو نگاهش به سر تا پام هر لحظه ناراحت هاهبا این جمل

م، حاال آدم شدی؟ تیکه کردمیپی من بود و من نگاهت هم ن گفتم: ده سال چشمت
 میندازی به من؟

چند ثانیه فقط نگاهم کرد. بعد سمت در رفت. سریع جلوش ایستادم و داد زدم: برگرد 
 سر جات!

 به نفع هر دومونه! -
 !هیج جا نمیری! جرأت نداری بری -

 بغضش ترکید و بلند گفت: داداش!
 صدای عصبی رامبد گفت: بیفت جلو! همون لحظه در باز شد و

ش رو از پشت نگه داشتم. رامبد به هاتوجه به من حرکت کرد. دستبیرکسان 
سمتمون اومد و من رو محکم کنار کشید. با تلو تلو به دیوار خوردم و داد زدم: تو اصالً 

 هی می خوری؟ گمشو بیرون!*من چه گ یهتو خون
اد گفت: خفه شو عادل! اگه همین جا لت و دمیهمونطور که رکسان رو به جلو هل 

 ت نکردم فقط به خاطر خواهرته!اهپار
رامبد  یه. دنبالشون رفتم. تمام نیروم رو جمع کردم و از پشت به یقرفتناز اتاق بیرون 

چسبیدم. حاال یه کم بهتر شده بودم. اگر حالم خراب نبود که تا االن نعشش رو از اینجا 
ب کشیدمش. هر دو مچم رو گرفت. چرخید و با زانو وسط پام ... به عقدنبرده بو

م شل شد و خم شدم. رکسان دست رامبد رو کشید و گفت: نزنش! تو هاکوبید. دست
 رو خدا نزنش!
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ی رکسان زل زدم و گفتم: رکسانا پات رو از هارامبد سرش داد زد که بره بیرون. به چشم
 این در بذاری بیرون دیگه اسمت رو نمیارم.

 ی!کنمیسر خورد و فقط گفت: کار درستی  شهیه قطره از چشمش روی گون
جا موندم ولی رکسان پاش رو از اون در ادم روی زمین و خشکم زد. من هموندر جا افت

 لعنتی بیرون گذاشت... رفت... من همون جا موندم و به در بسته زل زدم.
جا بشینم و آروم و قرار تونستم یه میم بهتر بود ولی نمینیم ساعت بعد حال جس

نها کرد. تمیخالیم اوضاع رو بدتر  یهتونستم چیزی بخورم و معد؛ حتی نمینداشتم
رسید گیتار زدن بود تا حداقل تمرکز فکر کردن بهم بده، اما وقتی چیزی که به ذهنم می

شروع به لرزیدن کرد، همون یه خرده امیدی که به درست  هام جلوی سیمهادست
م فشار دادم هام رو محکم روی چشمهااع داشتم هم از بین رفت. کف دستشدن اوض
ریختن حتی یه قطره رو هم نده. نه! من انقدر ضعیف نبودم که گریه کنم.  یهکه اجاز

ساله با دور بازوی من! عروسکم رو برده  22بود نه یه مرد  هاهاین چیزها مال دختربچ
ل دراز کشیدم. هارو ول کردم و روی فرش وسط ساز م...کردمیولی من که گریه ن دنبو
ونستم چقدر گذشته که دوباره زنگ در زده شد. سریع بلند شدم و سمت آیفون دمین

ن در وقت مت رامبد فرار کرده و برگشته. اونرفتم. برای یه لحظه فکر کردم رکسان از دس
 ون بخوره. مطمئناً م از بغلم تکذاشتمیم و دیگه نکردمیم، بغلش کردمیرو براش باز 

امیدی گوشی رو پشت در بود، رکسانا نبود. با نا وردم! ولی کسی کهامیاسمش رو هم 
 برداشتم و گفتم: چی می خوای؟

فت دیشب حالت بد گمیشیدا سرش رو سمت دوربین بلند کرد و جواب داد: بابا 
 شده!

 خب؟ -
 ش؟باز کن!... من باهات حرف دارم. مگه دختره نرفته سر کار -

دختره... دختره رفته بود... من رو ول کرده بود. گوشی رو سر جاش کوبیدم. چند ثانیه 
ره. در رو باز کردم و روی یکی از ونستم انقدر سمجه که نمیدمیبعد دوباره زنگ زد. 

 دید دستمیین دختر هم من رو با این ریخت و قیافه و بو ترنشستم. اگر کنه هامبل
خته بود وقتی وارد خونه شد. نگاهی به دور و بر که به هم ری اشت.داز سرم برمی

خود بیروم ایستاد و بعد از یه دقیقه گفت: پس بابا انداخت، بعد به من... روبه
 نگرانت نبود!

 اون تو رو فرستاده؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 5 4 

 

 یه جورایی. -
 چی بهت گفته؟ -
تن... گفت گفت بعد مسابقه به هم ریختی و یه عده هم بدتر هیزم به آتیش ریخ -

 شد خودش برات آژانس بگیره...میرفیقت جمعت کرده وگرنه مجبور 
 پوزخند زدم.

 برد و باخت داره. مگه بهت نگفته بودم همچین روزهایی هم هست؟ ق*م*ا*ر -
 اومدی سخنرانی کنی؟ -
 !کردم به خاطر چندرغاز به این روز بیفتیمیفکر ن -

 واسه من چندرغاز نبود! سر تکون دادم و گفتم: چندرغاز! اون پول
ش پر از ترحم شد. همون حسی که تا حد مرگ ازش متنفر بودم و من رو به هاچشم

 اینجا کشونده بود. گفت: فدای سرت.
- ... 
 اگه انقدر مهمه من از حساب خودم میدم. -

گفت: بابا که  ترسرم رو به طرفش چرخوندم و جوری اخم کردم که ترسید و آروم
 فهمه.مین
 خوای؟میچی از جون من  -

 !خواستی نرسیدی؟میاز جام بلند شدم و ادامه دادم: هنوز به چیزی که 
 هنوز؟! -

خوش حالتش رو ریز کرده بود. موهاش رو از جلوی  یهی تیرهانگاهش کردم. چشم
 صورتش عقب برد و پرسید: ردش کردی، نه؟

 تا ولم کنه و بره؟ قبل از گفتم؟ اینکه زنم احتیاجی به دیدن اون فیلم نداشتمیچی 
 اینکه من بفرستمش، خودش رفت؟ حرفی نزدم. گفت: خب... باالخره سر عقل اومدی.

عصبی کردم و سمت پنجره رفتم. ادامه داد: امیر! تو اگه من رو دوست  یهخند
 ت رو نمینداختی.اهنداشتی که با من... خودت گفتی باهاش اختالف داری. حلق

 اومد و گفت: حداقل اینطوری میره دنبال زندگیش. نگاهش نکردم. جلوتر
بار بهش گفته بودم که با شد. چندمیروانشناس حق داشت. واقعًا یه چیزیش  یهدربار

همچین احتمالی رو  ؛ حتیزدمیرکسان اختالفی ندارم ولی مدام حرف خودش رو 
وقت داد که من فقط یه آدم عوضی باشم که یه دروغی بهش گفته و باهاش مین

رفت و من باالخره اون روز کم آورده میگذرونده. خیلی وقت بود که داشت باهام ور 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 5 5 

 

آورد که من اون رو میدید. اصالً به روی خودش نمیبودم ولی اون قضیه رو اینجوری ن
با برادرش دیدم. کسی که برادر سرش نشه، حتمًا یه مشکلی داره. پیشونیم رو به 

م دونمیاومد:  تریکی رو کم داشتم. صداش از نزدیکخنک چسبوندم. همین  یهشیش
کنی. دنبال یه فرصت مناسب میکنی، ولی اشتباه میمن و مسعود چی فکر  یهدربار

 بودم که توضیح بدم.
 ست، نه؟باشی؟ تو خارج این چیزها حل شدهچی رو؟ اینکه اونطوری تو بغل برادرت  -

 نگفته؟ گیج بهم زل زد و بعد آروم گفت: بابا بهت
- ... 
 من و تو خبر داشت... چرا بهت نگفته؟! یهبابا که از رابط -

 ی نداریم.اهاصالح کردم: ما هیچ رابط
گفتم. من دخترش میدونی، وگرنه زودتر میکردم میاهمیتی نداد و گفت: من فکر 

 نیستم. بعد از مرگ مادرم، من رو بزرگ کرد. عاشق مادرم بود، همین. ما که خواهر و
 برادر نیستیم.

 !به خودش زحمت نداده بود که حرفی از این مورد بزنه کسهیچو تو تمام این مدت 
م رو باال انداختم و هاهابروها و شون ؛ فقطپوزخند زدم. یه کم از زشتی کارشون کم شد

 دونم، پس االن اومده بودی چی رو توضیح بدی؟میکردی میگفتم: اگر فکر 
 خب... -

که سبک سنگین کنه. عاقبت گفت: بعدًا میگم که تو شرایط بهتری  مکث کرده بود
 باشی.

بعد از این همه تهدید و جاسوس بازی کردن، حاال به فکر شرایط من افتاده بود! حتی 
پدرش... عصبانی  یهدونست. شاید محل کارش... خونمیسر کار رفتن رکسان رو هم 

 کردم!میشون رو قلم ، پارفتنمیشدم. اگر هر کدومشون طرف رکسان 
کیفش رو انداخت و بافت سفیدش رو جوری در آورد که انگار به خونه رسیده. بعد 

کنم. برات میسمت آشپزخونه رفت و همزمان گفت: تا تو بری حموم، من قهوه درست 
 ه... مثل گچ شدی!بخو

نگاهی به خودم انداختم و بدون بحث به سمت حموم رفتم. با کثیف موندن من که 
گشت. قبل از باز کردن در سرویس، شیدا بلند گفت: چیزی بین من و میرکسانا برن

 مسعود نیست.
 از همون جا بلند گفتم: بین مسعود و تو چی؟
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خواد من به شیدا نزدیک میبرای من که یه مرد بودم، کامالً واضح بود که مسعود ن
ی که اهدیاومد. سکوتش رو شکست: اون همیبشم و این وسط بوی یه رقیب 

 م بود.هاهگفت... سر گربمی
خالیم به خودش پیچید. حالت تهوعم رو نادیده گرفتم و گفتم: چرا  یهبا تصورش معد
 به پدرت نگفتی؟

به جای صداش، خودش توی دیدم قرار گرفت و خیلی جدی گفت: بابا نباید بفهمه. 
 اگه بفهمه دیوونه میشه.

 مگه نگفتی هیچی بینتون نیست؟ -
 زد: نیست...داد 

 بینه!اضافه کرد: نیست ولی بابا به اون چشم ما رو نمی تربعد با صدای آهسته
 کوچکترین چیزی هم...

ی زدم که باز بشه. اصالً به من چه ربطی اهحرفش رو ادامه نداد و برگشت. به در ضرب
 داشت. تنها چیزی که برام اهمیت داشت این بود که همین االن یه نقطه ضعف دستم

کرد که حتی به رکسان چپ نگاه کنه، ازش استفاده میداده بود و اگر دوباره تهدید 
وقت عشقم بهش رکسان رو پس زدم و هیچ کرد به خاطرمیکردم. احتماال خیال می

 انجام نمیدم! شهکاری بر علی
 
 
 
0 

گوشیم، حضور مشتری رو فراموش کردم. مرد  یهفاطمه روی صفح یهبا دیدن شمار
 آقا! گفت:

 سرم رو بلند کردم و گفتم: چند لحظه...
م، رفتمیبرسه و در حالیکه سمت خلوت نمایشگاه  هابه احمد اشاره زدم که به مشتری

 جواب دادم: بله؟
داد. گفتم: چی میطبق معمول، وقتی از دستم عصبانی بود اولش روی خوش نشون ن

 ؟شده که خواهر من یادش افتاده یه داداش دیگه هم داره
چند روز از قهر رکسان گذشته بود و من خودم رو غرق کارهای نمایشگاه کرده بودم. 

ترسیدم که با مسئله رو به رو بشم. اوضاع خیلی نا امید کننده بود. خیلی بالتکلیف می
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گشت دیگه! میپدرش، بعد بر یهبودم. خب... رکسان چند روزی رفته بود خون
و به حرف اومد: عادل! من اگه بخوام طرف کسی  ی کرداهگشت؟ فاطمه تک سرفمیبرن

 ریزه.میرو تو این جریان بگیرم، زندگیم به هم 
بغض توی صداش تا مغز استخونم رو لرزوند. گفتم: آبجی من خریت کردم... از دستم 

 دونم چی شد.میدر رفت... ن
دلم  .جرأت نداشتم بپرسم وضعیت چطوریه؟ اصالً جرأت نداشتم حال رکسان رو بپرسم

چی شده. همه  نندومیاون اتفاق دود بشه و بره هوا. گفت: همه  یهخواست هممی
 .دنفهمی
دونم اونجا چه می... نننرامبد با من سر سنگی یهم رو بستم. ادامه داد: خانوادهاپلک

 زنه با من.میخبره. رامبد هم که حرف ن
 !امهفاطمه... من شرمند -
 شدم. تقصیر منه.میآشناییتون  یهن نباید واسطنه، تقصیر منه داداش... م -

نه تقصیر فاطمه نبود که رکسانای من رو معرفی کرده بود. دوباره گفت: واسه این 
 زنگ نزدم. هاحرف
 م رو تیز کردم و گفتم: چی شده؟هاگوش

 .افتهمیگیره، میآقاجون حالش خوب نیست. فشارش هی میاد پایین، سرگیجه  -
 بیمارستانه؟ -
 نه دیروز برده بودیمش آزمایش. -
 دونه؟میجریان من و رکسان رو  -
 آره. -
 نمیای ببینیش؟ -
 من... االن... -

دید میکس من رو ار کرک و پرم ریخته بود. البد هر شد برم خونه. انگمیاصالً روم ن
و خداحافظی کرد. چند « دونیمیخودت »فاطمه فقط گفت «. دیدی گفتم»گفت می

ی به در اتاق کمالوند زدم و وارد شدم. صندلیش رو به اهکردم. بعد ضرب دقیقه فکر
داد و با میش رو انجام هااومد، قرار مالقاتمیی یکی دو بار اهطرفم چرخوند. هفت
 دن؛ بایدرفت. گفتم: از خونه زنگ زمیاین طرف و اون طرف  هاعشق از بین ماشین

 زودتر برم...
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کرد به خاطر شیدا به روی میاموش کرده بود، یا سعی دیگه جریان باختمون رو فر
 خودش نیاره. سر تکون داد و گفت: نقد داری تو دست و بالت؟

 رو نشنیده گرفتم و گفتم: الزم نیست. شهابروم رو باال انداختم. لحن پدران
دونستم برم تو یا نه. هنوز هم میوقتی ماشین رو جلوی در خونه پارک کردم، هنوز ن

 یه. چشمم به ساختمون خوندنکرمیی محل یه جوری به من و ماشینم نگاه اهآدم
دونست من دوستش دارم؟ میرکسانا بود. چقدر راحت حرف آخر رو زد و رفت. مگه ن

حاال اون رامبد رئیس مآب راضی شده بود؟ حتمًا هر روز سر یه دونه خواهر من خالی 
گند رو خودم نزده بودم، االن دماری از  کرد. دوباره اعصابم به هم ریخت. اگر اینمی

 روزگارش در آورده بودم که جرأت نکنه به جز گل به خواهرم بگه.
ماشین علی جلوتر از مال من پارک بود. پیاده شدم. از بین کلیدهام، کلید قدیمی حیاط 

رو در آوردم و توی قفل انداختم. خونه آروم بود و حیاط و خاک باغچه، خیس از 
دم اسبیم رو باز کردم که تو این شرایط بیشتر آقاجون رو حرص ندم. اصالً دلم  بارون...

خواستم کوتاهش کنم... شاید هم آرایشگاه همون خلیل گنده اخالق میرو زده بود. 
و لباس بیرون تنشون بود. با  دنل ایستاده بوهارفتم. علی و سمیرا و مامان تویمی

گفت. گیرم که میمیز بود ولی کسی چیزی ن. نگاهشون طعنه آدندیدن من جا خور
 پرسیدم: االن بهتره؟ !کرد؟میمن با زنم اختالف داشته باشم، چرا مامان هما اخم 

 مامان: فاطمه خبرت کرد؟
 ببرمش بیمارستان؟ خوایدمیمن: آره. 

 علی: دیروز بردیم. االن هم از مطب میاییم.
 من: کجاست؟
 مامان: تو اتاق.
 بدتره! علی: تو رو ببینه

عصبانی نگاهش کردم. مگه آقاجون بابای من هم نبود؟ اصالً همون روز باید به من 
 گفت: آخه... االن خوابه. ؛ فقط، نه حاالدندامیخبر 

روم رو برگردوندم و مشغول قدم زدن شدم. جو خیلی نافرم رو مخ بود. چشمم به 
خداحافظ اشین منتظرم... سمیرا افتاد. اخم کرد و رو به مامان و علی گفت: من تو م

 کاری داشتی زنگ بزن خونه!خاله. هر 
 بعد رفت. به مامان گفتم: میرم حیاط تا آقاجون بیدار بشه.
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اطر شد یه روز به خمیرفت. پا تند کردم که به سمیرا برسم. باورم نمیهوا رو به تاریکی 
م... و به کشتن بداین دختر نزدیک بود ماشینم رو بکوبم به گاردریل و خودم و رکسان ر

رفت؟ چرا تو هر اتفاق و هر جایی یه چیزی بود که من میرکسان... چرا از فکرم بیرون ن
 رو به یادش بندازه؟ پشت سرش گفتم: دخترخاله!

با اکراه ایستاد و سمتم چرخید. انگار اون روزها مال یه دنیای دیگه بود... این قد بلند 
اومد! میی یه وقتی ازش خوشم جور چهود. و پوست شیربرنجی خیلی برام غریبه ب

 کنی؟!میگفتم: از دست من فرار 
 پوزخند زد و گفت: نه.

کشیدم. میبود، زن برادرم، هنوز یادم نرفته بود که دماغش رو  امهدخترخال هرحالبه
 م ناراحتت کردم... شرمنده! قصدم این نبود.هاگفتم: اگه اون شب... با حرف

 یگی قصدت نبوده!از بچگی، همیشه م -
- ... 
 کنی فقط با خود توئه.میپسرخاله! مسئولیت کارهایی که  -

ی پالتوی بلندم کردم. به هام رو توی جیبهابهم برخورد. ابرو باال انداختم و دست
ی گفت: ناراحتی تر سمت در برگشت. بعد دوباره متوقف شد، چرخید و با لحن مالیم

... امین! من به اون چیزی که نصیبم شده راضمن مهم نیست، زندگیت رو درست ک
 خواد؟میمگه یه آدم چی از زندگی 

- ... 
 ی هستی. زندگی کردن باهات خیلی سخته.اهتو برعکس علی، پسر پیچید -
- ... 
 داشتن چیزهایی که از توانت زیادتره، فقط باعث رنجت میشه! -
زد یا میداشت رو به من حرف  من رو گیج کرده بود.« چیزهایی که از توانت زیادتره»

بگیرم. از دو پهلو حرف  شهخودش؟ پس این نگاه خیره چی بود؟ سعی کردم نادید
 کنم...میرو  امیسع یهاومد. سرم رو پایین انداختم و گفتم: من دارم هممیزدن بدم 

 یهراهش رو کشید و رفت. حداقل یه نفر پیدا شده بود که راضی باشه. آره، داشتم هم
هجوم نبرم و رکسانا رو به زور نبرم خونه،  هاخسروی یهکردم که به خونمیرو  امیسع

کردم به رکسان فرصت میکردم نرم آموزشگاه رامبد و دعوا راه نندازم، سعی میسعی 
 گفتی؟میبدم. صدای علی درست از کنار گوشم، من رو به خودم آورد: به سمیرا چی 

 شت! گفتم: چی؟!نگاهش کردم. اصالً شوخی ندا
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 گفتید؟میپرسیدم چی  -
- ... 
 خوام دور و بر سمیرا باشی عادل!مین -

ی پشت سرم، انقدر بد بود؟ یعنی هاو حرف هاهیعنی شایع ؛از تعجب دهنم باز موند
شد. با پوزخند براش میی رامبد انقدر خرابم کرده بود؟ باورم نهارفتن رکسان و گزارش

ه برگشتم. سراغ آقاجون رفتم که روی رخت خواب خوابیده سر تکون دادم و به خون
ش بود. حس کردم که خیلی پیر هابود. به پهلو مچاله شده بود و ساعدش جلوی چشم

شده، نه اینکه یکی دو ماه دوری من از خونه زمان زیادی باشه، فقط... من هیچوقت با 
که انگشتر شرف  ی استخونیش افتادهااین چشم ندیده بودمش. نگاهم به انگشت

شمسش دیگه براش گشاد شده بود. جلوتر رفتم و نگاهم سمت مامان چرخید که به 
 من زل زده بود. از کنار رخت خواب بلند شد و با دستی که به پشتم کشید بیرون رفت.

، دادمیش عذابم هاو سرک کشیدن هاهاین آدم اصالً شبیه کسی که با نیش و کنای
زانوهام رو جمع کردم. چند دقیقه بعد تکونی خورد. دستش رو نبود. کنارش نشستم و 

 عقب برد و زمزمه کرد: امیرعلی!
 منم... امیرعادل. -

 خوای؟میش رو کامل باز کرد و بدون هیچ حرفی بهم زل زد. پرسیدم: چیزی هاچشم
 با آه نفسش رو بیرون داد و گفت: نه.

 .دنتازه به من خبر دا -
 دونم.می -
- ... 
 ؟!ستهن چه وضع سر و کلای -

گرفت و گفتم: کوتاه  مخندهداشت. میحتی تو این موقعیت هم دست از ایرادگیری برن
 کنم...می
 شام بمون. -
 باشه. -

از  ترش رو بست ولی این دفعه به نظرم سر حالهادیگه حرفی نزدیم. دوباره پلک
ینجوری باشه. نیم ساعت است اخومیوقتی بود که وارد اتاق شدم. یا اینکه من دلم 

شام رو توی همون اتاق انداخت. مثل  یهجا موندم و فکر کردم. مامان هم سفرهمون
اون اواخر که خونه بودم، خودمون سه نفر... آقاجون فقط سوپ خورد. من هم اشتها 
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ی هردوشون به زور چند قاشق برنج خوردم. دلم برای رکسانا هاهنداشتم ولی زیر نگا
ی غرورم هم جلوی همه بشکنه. هاهخواستم آخرین ذرمید ولی نتنگ شده بو

  دوم رو طی کردم. یهی طبقهاهی مامان رو به آشپزخونه بردم و بعد پلهاظرف
ی کم این طبقه همونطور دست نخورده مونده بود. به اتاق خودم رفتم و برق هاهوسیل

کنه. خودش یه بار بهم میچک  خواست باور کنم که رکسانا برق اتاقم رومیرو زدم. دلم 
 رو کنار زدم. شهگفته بود. کنار پنجره ایستادم و پرد

؛ خسروی روشن بود. به جایی روی پشت بوم خیره شدم. کارگاهش یهی خونهاالمپ
ر کایاز اینجا چیزی دید نداشت. صدای مامان از پشت سرم گفت: عادل جان!... چ البته
 خوای کنی؟می

 اختم و گفتم: در مورد چی؟فوری پرده رو اند
 دونم.میبا ابروی باال رفته بهم زل زد. شونه باال انداختم و گفتم: ن

 اومد.میزد، اینجا هم میچه دختر بامعرفتی بود... هر وقت به مادرش سر  -
زد! مگه مرده بود؟! میبا بغض عجیبی به طرفش نگاه کردم. چرا با فعل گذشته حرف 

د ولی حرفی نزدم. ادامه داد: دیروز رامبد با فاطمه نیومد داغ من دوباره تازه ش
 بیمارستان... آژانس گرفته بود.

- ... 
 زندگی فاطمه وسطه... به خاطر خواهرت هم که شده، دیگه بدترش نکن. -
 منظورت چیه؟ -
. تو و فاطمه حرف پیش بکشن بخوابه، خودشون از طریق رامبد هابذار عصبانیت -

 ل راه ننداز!دوباره قیل و قا
 با اخم گفتم: یعنی من دست رو دست بذارم؟

گفت: زندگی دخترشونه. خودشون حواسشون هست که از هم  ترجلوتر اومد و مالیم
 برای عذرخواهی داشتننپاشه. تو یه بار به حرف ما گوش کن! صبر کن وقتی آمادگی 

 برو! من و آقاجونت هم باهات میاییم.
 چرا نرم با خود رکسان حرف بزنم؟ !این که خیلی آبروریزیه -
 شاید نخواد ببینتت بعد از... -
 کنه!میخود بی -
 من فقط میگم، اجبار نکن پسرم... بذار خود آقا فرامرز تصمیم بگیره. -
 شاید بخواد... ؛رکسان خیلی جدی شده بود -
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ری دعوا و درگی شهگفت هممیای؟ مادرش سازید چه زندگیمیوقتی با هم ن -
 ت.سشاید بختش یه جای دیگه ؛نکردید ید، عروسی کهاشتید... نامزدید، عقد کردد

 !ستهزیر لب تکرار کردم: بختش یه جای دیگ
کوفتی، تمام مدت فقط  یههنوز اتفاقی بین ما نیفتاده و تو اون خون دنکرمیفکر 
گم چیزی ب هم نگفته بود. خواستم شهلجباز دیوونه به خانواد یهکردیم! دخترمیدعوا 

ه خواست ولم کنمیاما زبونم نچرخید. این دیگه خیلی برام گرون تموم شده بود. واقعًا 
شون، نگفته بود ما رابطه داشتیم. هاکه حتی برای گیر ندادن خانواده و پادر میونی

 جدی جدی تصمیمش رو گرفته بود.
ی هاهشون خوابی به سرم زد. بابیخواستم شب همونجا بمونم ولی نصفه شب می

ماشین، مشغول قدم زدن شدم. هوا خیلی سرد  خیالبیآویزون از خونه بیرون رفتم و 
خالی حتی یه گربه هم نبود. وقتی  یهبود. پالتو رو دور خودم پیچیدم. توی کوچ

رسید. از سر شب یه میجلوی درشون مکث کردم خونه زیادی تاریک و ترسناک به نظر 
با رکسان قطع شده بود.  امهی مامان انگار رابطهاحرف جوشید، بامیچیزی تو دلم 

خوام؟! فقط مطمئن بودم میدونستم چی میدیگه ن ؛ حتیمثل یه طناب پاره شده بود
کرد که میرو از همه پنهان نمیخواد وگرنه موضوع به این مهمیرکسانا دیگه من رو ن

د بود. به راه رفتن ادامه بتونه بدون دخالت دیگران از شرم راحت بشه. حالم خیلی ب
کردم تا این حد از خودمون ناامید شده باشه. میه زدم ولی فکر ن*دونستم گمیدادم. 

 خودمون...
. در رو هم باز امهچیزی نگذشته بود که دیدم جلوی مغازه مشغول باز کردن قفل کرکر

ض کردم و وارد شدم. فضا تاریک و سرد بود. پشت پیشخون رفتم. صندلی من عو
خیره شدم. حال و هوای آشنای اینجا  هاشده بود. نشستم و به در و دیوار و جنس

 ؛کرد. توی همین مغازه براش کیک تولد گرفته بودم. انگار همین دیروز بودمیم ترآروم
دونست چقدر سر لباس میبه خاطرش جلوی در دعوا راه انداخته بودم. اون که  حتی

شب گیر داده بود که با اون ریخت و لباس دنبالم پوشیدنش کفری میشم، چرا اون 
دونست... کاش اون شب میبیاد و هر دومون رو به این مصیبت انداخته بود؟ اون که 

اصالً نرفته بودم... کاش قید مسابقه رو زده بودم... سرم رو روی پیشخون گذاشتم و 
 م رو بستم.هاپلک
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م رو به زور باز هات گردنم رفت. پلکبا تکون خوردن از خواب بیدار شدم و دستم سم
د بلن امهی بازم، دستش از روی شونهاکردم. فرشاد جلوم ایستاده بود. با دیدن چشم

 شد. نگاهش خیلی متعجب بود. فوری پرسید: ِکی اومدی اینجا؟
 به ساعت مچیم نگاه کردم و گفتم: یه چند ساعتی میشه.

 !یه لحظه جا خوردم، گفتم این کیه -
ورتم دست کشیدم و به پشت ویترین و روشنایی صبح نگاه کردم. فرشاد هنوز روی ص

 کرد. به حرف اومد: باز چه مرگت شده؟میخیره نگاهم 
 هیچی. -
 ت رفت؟هاکنی، پولمیدونم، همون کارهایی که میتوی اون... چه  -
- ... 
 هنوز همون جایید؟ نگیرنتون! -
 جامون عوض شده. -
 ام!هبعد برو... من که دیگه غریب به یکی آدرس بده، -

کنی نیست. یه مشت میطوری که فکر رو نشنیده گرفتم و گفتم: نه، اون شهکنای
 .نیستن، مافیا که تاجرن

 هم هست؟! ترمگه از تاجر جماعت خطرناک -
میل بود. مشغول جمع و بیجواب ندادم. حوصله نداشتم. فرشاد هم به نظر دلخور و 

 خوای بری؟میشد و گفت: ن هاپرتجور کردن خرت و 
 کنی؟میداری بیرونم  -
 کنم.میی هست فقط بعد از ظهرها باز اهفروش کمه، دو هفت هاصبح -
 میری شرکت عموت؟ هاصبح -
 آره. -
 خوب در میاد؟ -
 شکر. -
 ور دهنت رو صاف کنم؟م بیام اونن کردی واسه من؟ پاش*حاال مثالً خودت رو ا -

 !رد و گفت: نیا داداش، آب قطعهسرش رو باال آو
زنم، رسم سر بمیدوباره سرش رو برگردوند. با دلجویی گفتم: این روزها به ننه بابام هم ن

 م.هاچه برسه به رفیق
- ... 
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 خانومم هم... -
 باباش. یهنگاهم کرد. شونه باال انداختم و گفتم: رفته خون

د؟ عروسی گرفتی، ما رو دعوت تو بو یهیهو از جا در رفت و بلند گفت: مگه خون
 !نکردی؟ خسروی چرا بابام رو خبر نکرده

 جشن مشن شدیم. خیلی وقت نیست. خیالبیکدوم عروسی؟ خوشی واسه دلت!  -
 زنی براش!مییعنی انقدر هول هول  -

 و پخی خندید. بهش اخم کردم که خودش رو جمع کنه. بعد گفتم: حاال که رفته.
ری ب ؛ بایدرت نیست، خط عوض کنی بری سراغ یکی دیگهاین که دیگه دوست دخت -

 منتش رو بکشی.
دونست مییی به هم زدیم. نهادونست چه حرفمیسرم رو برگردوندم. فرشاد که ن

تیر کشید. دوباره تاکید کرد: برو  امهخواد. از این فکر معدمیرکسانا دیگه من رو ن
 دنبالش!

 گفتم دیگه اسمش رو نمیارم. -
 «!غلط کردم»م کرد و گفت: خب گفته باشی! حاال هم برو بگو گیج نگاه

با تاسف سر تکون دادم. هنوز گیر نیفتاده بود که انقدر راحت حرف نزنه. گفتم: تو با 
 کنی؟میت نصیحت اهنداشت یهزن و بچ یهتجرب

لحن صدام خوب نبود. یهو رم کرد و گفت: حداقل کسی رو فراری نمیدم، بعد بیام تو 
 خ موش قایم شم.سورا

 یهم که روی شیشهالب باز کردم که دو تا فحش بدم ولی دوباره بستم. به انگشت
کرد. حتمًا اومده بود چیزی برداره و بره که من اینجا میجلوم ضرب گرفته بود، نگاه 

خداحافظی بیرون زدم. ماشین رو از جلوی بیمعطلش کرده بودم. از جام بلند شدم و 
خودم. یه چیزی خوردم و دوش گرفتم. دیگه  یهه راست رفتم خوندر برداشتم و ی

کرده  ها، ظاهرم رو شبیه جنگلیامهنمایشگاه رو هم نداشتم و ریش چند روز یهحوصل
خواستم برم پشت میبود. حال نداشتم اصالح کنم، موهام هم رو اعصاب بود، فقط 

 بوم و داد بزنم.
وند دقیقًا جلوی در ورود پارک بود که معموالً وقتی به نمایشگاه رسیدم، ماشین کمال

دن کرد. با دیمی. شیدا هم روی صندلی بغل نشسته بود و به در نگاه ذاشتمیاینجا ن
شدم، سر تکون داد. جوابش رو ندادم و خواستم وارد نمایشگاه بشم میمن که پیاده 
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دم. یه جوری شده که در ماشین رو باز کرد و با زحمت بیرون اومد. کنجکاو نگاهش کر
 بود و پانچوی گشادش ازش آویزون بود. به ماشین تکیه داد و گفت: بابا رفته تو.

 خواد من رو ببره کالنتری.میمتوجه زخم کنار لبش شدم و جلوتر رفتم. ادامه داد: 
 چی؟! -

. زدمیش برداشت. کبودی زیر چشمش خیلی توی ذوق هاعینک آفتابیش رو از چشم
 گفتم: چی شده؟

 خواد من رو ببره شکایت کنم.مییه نفر... دزد... جلوی بانک کیفم رو قاپید.  -
 و با التماس به من زل زد و اضافه کرد: تو رو خدا نذار ببره.

 چرا؟ -
 تو رو خدا. -

حالش خیلی خراب بود و من ندیده بودم کسی از دزد کیفش حمایت کنه. گفتم: دزد 
 نبوده. نه؟

- ... 
 زیر پوستم دوید و ادامه دادم: مسعود؟ خون از عصبانیت

داد، مییی که روی در ماشین فشار هاصورتش خیلی واضح جمع شد و رنگ انگشت
یی که هابه سفیدی رفت. جلوتر رفتم و بازوش رو گرفتم. زیر دستم مثل جوجه ماشینی

ابات بلرزید. با اخم گفتم: چرا راستش رو به میخریدیم، میمن و علی وقتی بچه بودیم 
 نمیگی؟

 نه. -
کمالوند با عجله از در رد شد و سمتمون اومد. شیدا با ترس گفت: تو رو خدا... بابام 

 شکنه.می
ش زد و با حرص گفت: دیدی زد روی کاپوت ماشینمیکمالوند درحالیکه نفس نفس 

 بشین بریم دخترم. ،چه به روزش آورده ...مادر
تم که خیره شده بود به من. دلم به حالش شیدا انداخ یهنگاهی به صورت رنگ پرید

سوخت. از مسعود متنفر شدم. کمالوند پشت فرمون نشست و گفت: بشین عزیز دلم! 
 اطراف بانک طرف رو دیده. یهحتمًا یکی از کسب

 برمش.میدلم به حال کمالوند هم سوخت. سمتش رفتم و گفتم: من 
 ست تنهاست.خواد، تو برو نمایشگاه رو بگردون. احمد دمین -
 خوام ببرمش.مینه آقا! خودم  -
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ابروی خاکستری کمالوند باال رفت و نگاهش بین من و شیدا حرکت کرد. حتمًا االن 
داشت که من غیرتی شدم. رو به شیدا گفت: دوست داری باهاش میخیاالت برش 

 بری؟
 معطلی جواب داد: میشه؟بیشیدا 

 را نشه؟لب کمالوند نشست و گفت: چ یهلبخندی گوش
ی دستش زل زده هاکردم و شیدا به خراشمیده دقیقه بعد من توی سکوت رانندگی 

 بود. گفتم: کجا برم؟
 دونم.مین -
 حرف حساب مسعود چیه؟ -
 بردارم. هاخواد دست از این مسخره بازیمی -
 کدوم مسخره بازی؟ -
 اینکه تو قراره بیای خواستگاری من. -

ش در آورد و گفت: هنوز اون فیلم دست هاشکلکی با لبنگاه تندی سمتش انداختم. 
 منه. یادت که نرفته؟

 پوزخند زدم. با ناله ادامه داد: تو که زنت رو فرستادی رفت. مشکلت چیه آخه؟
دونستم وقتی سر لج بیفته مینگاهم رو روی خیابون زوم کردم. رکسانا رفته بود و من 

داد؟ صدای مینش کنه. تا کی ادامه خواست کسی پشیمومین ؛ حتیتا آخرش میره
شیدا که دوباره جدی شده بود به گوشم خورد: امیر من از این وضع خسته شدم. ببین 

ه برم خارج پی زندگیم، اگر هم برم مسعود دنبالم میاد. ذارمیحال و روزم رو! بابام که ن
 تا وقتی نزدیکش باشم...

ود فرق داشت، گفتم: اون روز ظاهرش با اون دختری که مثل جوجه مظلوم شده ب
 چی رو توضیح بدی؟ امهاومده بودی خون

 سرش رو سمت شیشه برگردوند و گفت: مهم نیست.
 بگو؟ -
من خسته شدم... اگر این موش و گربه بازی رو تموم نکنی اون فیلم رو هم به زنت،  -

 خوای آبروت بره؟میت میدم. اهخانواد یههم به بقی
 کارهای مسعود بهش میگم. یهبابات نشونش میدم و درباروقت من هم به اون -
 کنه!مییی که برات عزیزند رو سیاه هاآدم یهوقت بابام روزگار تو و هماون -
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 ءخواست از اون فیلم سومیترسوند. اگر میم رو روی هم فشار دادم. بچه هادندون
ه و بدترین وضعیت دیدکرد. اصالً رکسان من رو تمیاستفاده کنه واسه پروندن رکسان 

بود و ولم کرده بود، این فیلم چه فرقی تو حال من داشت. دوباره نگاهش کردم. 
حسابی کتک خورده بود. باز دلم براش سوخت. من حتی به خاطر حفظ زندگیم 

شیدا به حرف  !آدمی بود جورچهنترسونده بودمش، بچه که زدن نداشت، مسعود 
خودت خواستی با من باشی. تو که من رو دوست اومد: تو که اون شب خوب بودی. 

 داشتی.
زد. گفتم: اون میساله حرف  10ی هاهم روی فرمون سفت شد. مثل دختربچهادست

 خوام بیام خواستگاریت؟میشب بهت گفتم 
 خوای که من ندارم؟میدیگه چی  -

 عصبانی گفتم: من زن دارم.
 وابیدی؟*پس چرا با من خ -
 ه خوردم!*گ -
- ... 
 دونستم...میعجبا! من چه  -

 ! یه وقت دیدی من دیوونه شم به همه بدم.هاهداد زد: فیلم رو یادت نر
. ی نگه داشتماه، ماشین رو گوشهاساکت شدم و بعد از این همه سرگردونی تو خیابون

به طرفش چرخیدم و گفتم: دختر خوب!... من که نه پول دارم، نه پست و مقام دارم، 
 اصالً بابات چرا راضیه؟ نه اخالق...

صورتش در هم رفت و جواب داد: من... بابا به هر کسی راضیه! دیگه امیدش رو 
 برداشته بود که من بتونم یه روز ازدواج کنم.

زد، دستش رو با احتیاط روی ساعد ش موج میهابعد در حالیکه خوشحالی توی چشم
 تو.من گذاشت و ادامه داد: ولی من باالخره اومدم طرف 

زد که انگار من باید یه جایزه هم بهش بدم. نفسم رو با آه بیرون میجوری حرف 
فرستادم و ساعدم رو عقب کشیدم تا دستش برداره. پشت دستم رو روی پیشونیم 

پرسیدم:  هاگذاشتم و به بیرون نگاه کردم. بعد از دو دقیقه خیره شدن به ماشین
 مسعود االن کجاست؟

 ی. اونجا سرمایه گذاری کرده.مجبور بود بره دب -
 بعد به ساعت موبایلش نگاه کرد و گفت: حتمًا فرودگاهه.
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خوای برم خفتش کنم؟ شاید اگه بترسه شرش کم شه... تو هم مشکلت حل می -
 میشه و...

دونه میری میش رو روی هم فشار داد. گفتم: اصالً تو دردت چیه؟ بابات هالب
 پزشک؟روان

تکون داد. همون لحظه موبایلش زنگ خورد و سونات مهتاب آره سر  یهبه نشون
بتهوون تو فضا پخش شد. عاشق اجرا کردن این آهنگ با گیتار بودم، خیلی ساده، 

تقریبًا تموم «... »نه من خوبم«... »بله«... »سالم بابا»خیلی تاثیرگذار. جواب داد 
ش یهو درشت شد هاچشم« همین امروز؟«... »اهوم»نگاهی به من انداخت «... شده

 «.بای«... »میاییم«... »اووم، باشه»
 !دستی روی ریشم کشیدم و گفتم: کجا میرید؟

 ما. یهمیریم!... خون -
 چرا؟ -

 شونه باال انداخت و عادی گفت: بابا دعوت کرد.
 همین؟ -
 خواد ازت تشکر کرده باشه که من رو بردی کالنتری.می -
- ... 
 برسونی خونه.باالخره که باید من رو  -

 بعد زیر لب ادامه داد: خوبه که مسعود هم نیست. راه بیفت دیگه!
نفسم رو با صدا بیرون دادم. حس سر و کله زدن با فروشنده و خریدار رو نداشتم. 

 شد.میماشین رو روشن کردم. حداقل اینطوری یه کم از تنش بین من و کمالوند کم 
نستم با شیدا هم بیشتر حرف بزنم و راضیش کنم تومیکردم. میمثالً داشتم براش کار 

  که دست از سر زندگی من برداره. راه افتادم.
ویالیی کمالوند، همه چیز مثل سری قبل بود. به جز خانوم مسنی که  یهتوی خون

اومد و پیشبند و روسری سفید داشت. روی همون میصداش از سمت آشپزخونه 
اون شبم با شیدا  یهخونه من رو یاد تجرب ی کالسیک نشسته بودیم. فضایهامبل

شبمون هم به  یهترسیدم این دیوونه دربارمیمینداخت و حسابی معذب شده بودم. 
ون کردیم. کمالوند فنجمیپدرش گفته باشه. یک ربع گذشته بود و همه به اطراف نگاه 

 چکم رورو پایین گذاشت و گفت: اومده بودم نمایشگاه از گاوصندوق دسته  شهقهو
 بردارم که تو رسیدی.
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 سپردید به احمد؟ -
 سر تکون داد و گفت: خیله خب!

کمالوند من رو به سمتش برگردوند. ادامه  یهبه شیدا نگاه کردم. سرش پایین بود. سرف
 خوای کنی؟میداد: چکار 

 بله؟ -
 ی هستی، از همون روز اول که دیدمت فهمیدم.اهتو جوون باعرض -
 ممنون. -

زدم میفوری  ؛ بایدداد. معلوم نبود شیدا چه خوابی برام دیدهمیه بوهایی حرفش ی
 بیرون. سر جام صاف نشستم و گفتم: وای... یه قراری یادم افتاد. اصالً حواسم نبود...

رو جلو داد. پا روی اون  شهی سیناهخواستم بلند بشم. کمالوند با حالت متکبرانمی
 خیز شده بودم گفت: وقت واسه کار زیاده.یکی پا انداخت و به من که نیم

 آخه... -
 بشین! -

صحبت  ترکردم. گفت: بهتره جدیمیآب دهنم رو قورت دادم و نشستم. یه کاریش 
 ی اولیه.هاکنیم... صحبت

 ؟یهدربار -
شما دو تا... من هر کسی رو انقدر نزدیک خونه زندگیم نمیارم. دیگه حتی دوست و  -

 .پرسنمیشما دو تا آشنا هم در مورد 
داد. گفت: اگر می« ساکت باش»م رو باز کردم، دستش رو بلند کرد که معنی هالب

 طبقاتی داری، مسئله رو حل شده بدون. یهترس از موقعیت و... باالخره فاصل
سمت شیدا چرخیدم که با لبخند نگاهش به من بود. کمالوند اضافه کرد: من موافقتم 

ها چیزی که برام مهمه خوشبختی شیداست... به مادرش قول دادم کنم. تنمیرو اعالم 
تا نفس دارم ازش مراقبت کنم، ولی سنم باال رفته و هزارتا مریضی دارم یه روزی میاد 

 که من دیگه نیستم.
 شیدا با بغض گفت: بابا!

دونستم چی باید میو من سعی کردم پوزخند نزنم. چقدر هم مراقبت کرده بود! اصالً ن
 یهم که زنگ در نجاتم داد. زن مسن آیفن رو زد و سمت ورودی رفت. یه فاصلبگ

رو برای عذر و بهونه آوردن  هاهبهترین جمل ؛ بایدکوتاه هم این وسط خودش کلی بود
دونستم و شیدا که فکر کرده بود خیلی میزدم به چاک. بعد من میکردم و میپیدا 
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طر یه بار خوابیدن باهاش مرام گذاشته بودم و زرنگه. دلم به حالش سوخته بود. به خا
شد! از این به بعد هر چی میجلوش کوتاه اومده بودم ولی ظاهرًا هیچی سرش ن

 شد، تقصیر خودش بود. از پدرش پرسید: کسی قرار بود بیاد؟می
 کمالوند: نه، مسعوده.

 ؟!من و شیدا به هم نگاه کردیم و همزمان گفتیم: مسعود
 چی نباشه خواستگاری خواهرشه!سفرش رو کنسل کنه، هرلوند: گفتم کما

 من: خواستگاری؟
 شیدا: الزم نبود از کارش بیفته.

مسعود با کت و شلوار رسمی روشن وارد پذیرایی شد و یه راست به طرف ما اومد. 
خود کمالوند هم متوجه یه چیز اشتباه تو حالت  ؛ حتینگاهش تو صورت شیدا بود
ی مخاطبش کمالوند بود: این نگاهش رو به من دوخت ول پسرش شده بود. مسعود

 ؟ما یهرو چه به خانواد ایه القب
 .ستهکمالوند: بحث تکراری رو شروع نکن! قضیه از نظر من تموم شد

. کدوم قضیه؟ کدوم تموم شدن؟ مسعود کیفش رو دنمن حرف زده بو یهپس دربار
داشت گفت: از نظر من نیست... مییی که به طرف من برهاروی زمین ول کرد و با قدم

 !پاشو برو بیرون
خورد و بدم میکرد. حالم ازش به هم میکمالوند با گیجی به رفتار مسعود نگاه 

تر گفت: پاشو تا ندادم سگ اومد یه جلوبندی ازش پیاده کنم. مسعود عصبیمین
 دنبالت! بندازن

ودم که از کسی بترسم. به . من شیدا نبشهبا یه حرکت بلند شدم و چسبیدم به یق
یی که ها. داد زدم: همون سگنزدیک بود زندگیم رو از هم بپاشنخصوص وقتی 

 انداختی دنبال خواهرت؟!
رو جوری تلفظ کردم که دهنش بسته بشه. با این حرفم مشتی به شکمم « خواهر»و 

ود بخودش بیشتر درد گرفت. کشمکش باال گرفته  یهکوبید که مطمئنًا دست کارنکرد
 . کمالوند فورًا پرسید: منظورش چی بود؟دنکه کمالوند و شیدا به زور جدامون کر

 کسی جواب نداد. رو به شیدا گفت: امیر چی گفت؟
اومد. با نگاهی به شیدا که پر میخوشم ن هاشیدا حرفی نزد. از این ننه من غریبم بازی
 سرته!کار دست گل پ هااز خط و نشون بود، گفتم: این زخم و زیل
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ش باز موند و به دور و بر چشم چرخوند. های کمالوند دو طرفش افتاد، لبهادست
 ِمن گفت: چی؟ مسعود؟ نبعد با مِ 

- ... 
 حرف بزن! -

 کنی؟میزنی؟ چرا الپوشونی میبه شیدا گفتم: چرا حرف ن
مسعود خواست دوباره سمتم هجوم بیاره ولی کمالوند که جلوش ایستاده بود، به 

ی مسعود زل زد و گفت: تو زدیش؟ هاکوبید تا عقب بره. به چشم شهنتخت سی
 احمق شدی؟ چرا؟

 مسعود: من از این پسره خوشم نمیاد.
 من: از شیدا چی؟ خوشت میاد؟ دوستش داری؟

 شیدا: ساکت شو امیر!
ش رو توی هوا معلق نگه هانگاه کمالوند بین ما سه نفر سر گردون بود و جوری دست

فهمه چی به چیه. باالخره مسعود به حرف اومد: احساس من میه انگار نداشته بود ک
 به خودم مربوطه.

شیدا زیر لب اسم مسعود رو زمزمه کرد و به پدرش خیره شد. کمالوند اما انگار به 
 یعنی چی؟ های خودش اعتماد نداشت. پرسید: احساس؟ این حرفهاگوش

 چی دارید میگید؟ داد گفت:میدر حالیکه با شدت سرش رو تکون 
 زد. دوباره داد زد: چی میگید... چرا الل شدید؟میهیچ کس حرفی ن

 شیدا: چیزی نگفتیم بابا.
 ش رو از هم باز کرد. آروم گفت: چیزی نگفتید؟هارفت و دست ترکمالوند یه قدم عقب

بریده بریده از دهنش  هاهبا نگاهی به هردوشون دستش رو روی سرش گذاشت. کلم
 پرید: من... چیکار کرده بودم... این شد عاقبتم... بیرون

 شیدا: اینطوری نیست.
 کمالوند: آبروم رفت... مسعود... چــ...

 .شیدا: بابا دروغ میگن
کرد. میکمالوند روش رو برگردوند و چند قدم برداشت. مسعود با چشم غره نگاهم 

 ید.کنمیو همین جا خاک کمالوند ناگهانی برگشت و بلند گفت: این... این چرندیات ر
د یه بار دیگه حرفش داد. اضافه کرد: اگر بخوایمیزمین رو نشون  شهبا انگشت اشار

 کنم بیرون... یه پاپاسی هم نمیندازم کف دستتون...میرو پیش بکشید، پرتتون 
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 داد زد: با تو هم هستم شیدا!
ز خودم عصبانی موند. ا حرکتبیش مثل مجسمه هاشیدا یهو زیر گریه زد و دست

کمالوند گفت:  !بودم. من وسط دعوای خانوادگی و مرثیه خونی کمالوند چکاره بودم؟
خوام آبروی من رو جلوی مردم ببری دخترم؟... باشه، برو میکنی؟ االن؟ شیدا میگریه 

 باهاش... گورتون رو گم کنید!
کرد گفت: میو پاک با آستین بینیش ر هاهشیدا بیشتر شد و در حالیکه مثل بچ یهگری

 خواممن نمی
 ریخت. بازوش رو گرفتم و گفتم: آروم!میداشت اعصابم رو به هم 

مسعود خودش رو جلو انداخت و دست من رو محکم کشید که دست شیدا هم 
خورد و بین انگشت شست و میکشیده شد. اون زن مسن از جلوی آشپزخونه تکون ن

که شیدا  دونستنمیخونه هم ن یهًا حتی خدمرو به دندون گرفته بود. ظاهر شهاشار
. مسعود شیدا رو به طرف آشپزخونه هل داد و نیستنو مسعود خواهر و برادر واقعی 

 گفت: بریم بهت آب بدم!
 ولی همین جمله کافی بود که شیدا داد بزنه: به من دست نزن!

 مسعود نگاهی به ما انداخت. دوباره هلش داد و گفت: برو!
 ت رو بکش!...گفتم دست -

ش چنگ انداخته بود داد زد: چی از جونم هاجیغ بلندی کشید و در حالیکه به لباس
 ...یهجوونیم رو ازم گرفتی بس نبود؟... هم یهخوای؟... ولم کن!... هممی

توجه به حضور ما دستش رو جلوی دهن شیدا نگه داشت که ساکتش کنه. بیمسعود 
مسعود رو پس زد و گفت: چی شده دخترم؟ چی کمالوند به طرفشون دوید و دست 

 شده عزیزم؟ زدتت؟ چرا به من نگفتی؟
ی تهدید آمیز مسعود خفه شد و هاشیدا خودش رو جمع کرد و با نگاهی به چشم

لرزید. کمالوند قدمی به عقب برداشت و به مسعود زل زد، بعد به صورت شیدا که حتی 
داد و پاهاش رو کنار هم جفت کرده یمبا کوچکترین تماس مسعود هم واکنش نشون 

 کارت کرده؟یبود. صورت کمالوند سرخ شد و از شیدا پرسید: چ
شیدا همچنان الل شده بود. کمالوند چشم از لرزیدن شیدا برداشت و به مسعود خیره 

فشار داد و به عقب تلو تلو خورد. خواست روی  شهشد. دستش رو وسط سین
روی میز کناریش چنگ انداخت و با  یهتونست، به پارچین مبل بشینه ولی نترنزدیک

که صورت عرق کرده و لدون روی میز، پخش زمین شد. همینصدای افتادن گ
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ی نافرمش رو دیدم، سمتش دویدم. شیدا دوباره شروع به جیغ کشیدن کرد. هانفس
 رو به مسعود که بهتش زده بود گفتم: زنگ بزن اورژانس!

داد و میرو تکون  شهم، جلوی کمالوند زانو زد و درحالیکه شوناعتنا به حرفبیمسعود 
 گفت: بابا... چت شد؟

کمالوند دست مسعود رو عقب کشید و صورتش از درد جمع شد. موبایلم رو بیرون 
 کشیدم و شماره گرفتم.

 
ین تر نزدیک ccuِدیروز روز بدی بود. کارهای نمایشگاه رو هوا موند، دو بار جلوی 

ان بحث پیش اومد، مسعود با همون لفظ قلمش داد زد، من یقه گرفتم، شیدا بیمارست
یه گوشه مچاله شد، حتی آخر شب، از ترس دنبال مسعود راه افتاده بود که جلوش رو 
گرفتم و با خودم آوردمش خونه. تمام شب نخوابیده بود، حاال هم با پتوی پیچیده دور 

و خوابی تبیکرد. من هم بیشتر شب رو از میخودش روی کاناپه نشسته بود و نگاهم 
زدم. نگاهم رو از صورت شیدا چرخوندم و به شماره رکسان میاتاق خودم و رکسان قدم 

خواستم میدونستم تماس بگیرم یا نه! از یه طرف میموبایلم زل زدم. ن یهرو صفح
ی فراریش راحت بشه و بعد برم دنبالش که دیگه چیز  هااین جریان یهخیالم از هم

نده، از یه طرف گفته بودم دیگه اسمش رو نمیارم و پای غرورم وسط بود، اگه قرار بود 
 آوردمش. همین.میبرم سراغش باید به زور 

رکسان رو رد کردم و خونه رو گرفتم. مثل همیشه مامان جواب داد و با  یهشمار
: مامان میخوام برم گفتم ترشنیدن صدام آه کشید. نگاهی به شیدا انداختم و آروم

 دنبال رکسان.
 ست.االن؟ تازه یه هفته -
 چه فرقی داره؟ -
 هنوز وقتش نیست. بذار فاطمه موضوع رو پیش بکشه! -
 ای بابا! اگه به شما باشه که... -
 من یکی دو بار با مادرش حرف زدم... -

 وقتی ساکت شد. پرسیدم: خب؟
 تی رامبد رسیده.گفت، وقمیحال اون روزت  یههیچی. دربار -

د به مبل جلوی پام کوبیدم که شیدا از جا پرید. رامبد همه گنفسم رو فوت کردم و با ل
چیز رو گذاشته بود کف دست همه. معلوم نبود چند تا هم روش اضافه کرده! مامان 
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روز خودت میاری؟ چرا  گفت خیلی... پریشون بودی. عادل داری چی بهمیادامه داد: 
پیش ما بمونی؟ حاال بابات یه حرفی زد، تو باید بذاری بری؟ این همه  جانمیای همین

 وقت گذشته...
 ای نبود، رامبد شلوغش کرده.خوبه. اون یه بار هم چیز آنچنانیمامان! من حالم  -
- ... 
 گفت؟میدیگه چی  -
- ... 
 مامان؟ -
 .خوان زهر چشم بگیرنهیچی. البد می -
 گی؟مییعنی چی؟ چیزی شده به من ن -
- ... 
 هوم؟ -
فتن! شاید آخر این هفته با هم بریم. اتو دوباره تنهایی نرو جلو! سر لج می ؛ فقطنه -

 باشه؟
م رو بستم و دیگه چیزی نگفتم. قرار شد خودش بهم خبر بده. ولی من مطمئن هاپلک

 السرم رو با هاخودم رو کنترل کنم و مثل احمق هاخسروی یهنبودم که بتونم تو خون
سرش رو از پشتی کاناپه برداشت و به لیوان شیر  یهنیارم! وقتی قطع کردم شیدا تکی

با موهای ژولیده و کبودی زیر چشم هم خوشگل بود ولی من  ؛ حتیجلوش نگاه کرد
به  و هیچ زنی مشه بیعنی قرار بود مثل پیرپسرها افسرد ؛ش رو نداشتمهدیگه حوصل

 ا چونه به لیوان اشاره زدم و گفتم: بخور!روش نشستم و بدلم نشینه؟! روبه
ی از شیر رو پایین فرستاد. هزار تا سوال توی ذهنم رژه اهپتو رو از دورش کنار زد و جرع

 خوای تعریف کنی؟میرفت. پرسیدم: نمی
 ابروهاش رو در هم کشید و گفت: نه.

 بخور! -
- ... 
 کرد؟میمیای؟ تهدیدت خوام بدونم چرا انقدر جلوی مسعود کوتاه میمن فقط  -
 من... -
 فقط به خاطر اینکه باباتون نفهمه؟ -
 دیدی که چی به روز بابام اومد! -



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 7 5 

 

 تونستی مخفی کنی.میتا ابد که ن -
شد. مشاورم داشت کمک میکردم دیگه پای مسعود از زندگیم بریده میوقتی ازدواج  -

 کرد ماجرا رو فراموش کنم.می
 جون من؟ همونی که گفت بیفتی به -
 اون که نگفت... من خودم... -
- ... 
الً اص ذاشتمیبار کسی پا پیش قبل از تو مثل سنگ شده بودم. هر ببین امیر! من -
 تونستم تحملش کنم.مین

پرید جلوی میی گذشته هاهخاطر شهش نشست و ادامه داد: همهااشک توی چشم
م تا یکی پیدا بشه من رو از گرفتمیشست تو دلم، اصالً تهوع م، نفرت میهاچشم

 .دناونجا ببره... مخصوصًا که آشناهای بابا همه عین مسعو
- ... 
 فرق داشت. هاتو همه چیزت با اون -

پرسید میجاری شد. با دست پاک کرد و گفت: بابا  شهپلک زد و خط اشک روی گون
همیدن بابا کردم... از فمیشدم، جیغ و داد می. بدتر عصبی دنپرسیمیچمه؟ همه 

 ترسیدم، از مسعود وحشت داشتم. من هیچ کس رو ندارم به جز بابام.می
گفت بابا اگه میش رو ادامه داد: اون اوایل مسعود هاسر تکون دادم. دوباره حرف

فروشه به تو... بعد که گذشت کنه بیرون... پسرش رو نمیمیبفهمه تو رو پرت 
اومد میزدم، بیشتر میهر چی بیشتر پسش تونی ثابت کنی و... میگفت دیگه نمی

دید من ازش بدم میاد حرصش رو یه جوری میکرد، اما وقتی میطرفم. مثالً مهربونی 
 کرد.میسرم خالی 

دستمال کاغذی رو براش آوردم و گفتم:  یهکرده بود. جعب امهفین فین کردنش دیوون
 گریه نکن!

ی ههم دنعادت کرده بو ها. چرا زنیه دستمال بیرون کشید و صورتش رو خشک کرد
 موقعه مگه بچه بودی که خرت کنه؟ همونگردن مردها؟ گفتم: آخ تقصیرها رو بندازن

 کشید.میکردی به اینجا نمیاگر شکایت 
سالم بود! تو کشور غریب کجا  12 شهش دوباره خیس شد و گفت: من همهاچشم
داد، اصالً حواسش به ما نبود. میباخت  اهبردم؟ بابا هم تازه داشت تو کازینومیپناه 

 اومد.میدو شب دو شب خونه ن
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بهش خیره شدم. از شدت خشم خون زیر پوستم دوید. جریان مال خیلی  فکم افتاد و
 .دنوقت پیش بود و حاال زخمش رو باز کرده بو

 ...هازیر لب گفتم: این همه سال؟ اون تمام این سال
لی و ؛دگی کرد، رفت نیویورک برای درسزود رفت جدا زن با ناله گفت: نه. مسعود خیلی

سال بعد اون هم نحسیش همیشه با من موند. وقتی من و بابا برگشتیم ایران، یه 
ی مادرم های بابا هم با فروش زمینهامون سر جاش بود. باختاومد. اینجا خونه

این جور  و ق*م*ا*رجبران شد. بابا از همون اولش هم به خاطر مرگ مادرم به 
 حتی قبل از اینکه بریم آمریکا... ؛ها رو آورده بودمیسرگر

صورتش دوباره جمع شد و زانوهاش رو بغل گرفت. بلند شدم که دیگه ادامه نده. 
رابطه با دونست من تو میاعصابم خرد شده بود ولی صدای آرومش دوباره اومد: بابا 

دید خیلی می. وقتی من رو با تو ..ذاشتمیکی که پا پیش مردها مشکل دارم، با هر 
 خوشحال بود.

دونست میری می هااین سال یهپرسیدم: هم ؛ فقطهیچ حرفی برای گفتن نداشتم
 شناس؟پیش روان

 جدید یهگفت اگر کم کم یه رابطمیدونست. مشاورم میآره. ولی علت اصلیش رو ن -
با هر حرف و هر  رو شروع کنم، ممکنه اون چند سال رو فراموش کنم ولی مسعود

 دنیا زده شده بودم. یهچیزی از یادم بره... من هم از هم ذاشتمیعملش ن
م رو فشار دادم و گفتم: هادندون«. تا اینکه تو رو دیدم»خواست بگه میحتمًا دوباره 

 دیدمت خیلی تابلو بودی!میاومد... هر جا میولی به ظاهرت ن
ش رو از پشت صندلی آویزون کرد و هاتروی کاناپه برگشت که من رو ببینه. دس

گذشت لو کردم. اینطوری هر چیزی که تو دلم میمیگفت: اینطوری از خودم محافظت 
به  هاخورد... دوست نداشتم مثل بدبختمیحال من رو ن یهرفت. بابا هم غصمین

 نظر برسم.
 هم دوست دستی بین موهای نامرتبش کشید و با ابروی باال رفته اضافه کرد: هنوز

 ندارم.
مشغول قدم زدن تو سالن شدم و حرفی نزدم. خودش با پوزخند کوچیکی گفت: تازه 

 چزوند.میمسعود رو  هااون لباس
سر جام متوقف شدم و نگاهش کردم. لحن صداش جوری بود که انگار از شیطان 

خچال من روش رو برگردوند. یه بطری آب از ی یهدرونش بلند شده. با دیدن نگاه خیر



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –کوچ 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 7 7 

 

باد خنکی روی صورتم وزید. برداشتم و توی تراس رفتم تا بذارم به حال خودش باشه. 
ار ی غبهاهی اطراف نگاه کردم. گاهی پرندهاو به ساختمونشرتم رو بستم ئیزیپ سو

جلو بردم و کفش رو باز کردم. هوا  هاه. دستم رو از نرددنشمیگرفته از آسمون رد 
ت چند دقیقه گذش بارید. دیگه هیچی مثل قبل نبود.میهم نگرفته بود ولی یه قطره 

 م روهال قطع شد. بعد دو تا ضربه به شیشه خورد. پلکهاداخل تلویزیونکه صدای 
یدا ش یه! برگشتم و صورت هول کردذاشتمیخواستم تنها باشم ولی نمیفشار دادم. 

 رو دیدم. همین که در رو باز کردم گفت: مسعود.
 ؟مسعود چی -
 جلوی دره! -

ولی  ؛تند کردم که حسابی بکشمش به فحش م رو به سمت آیفنهابا عصبانیت قدم
 شیدا به در آپارتمان اشاره کرد و گفت: این در.

 از پشت در شنیده شد: باز کنید! شهچند ثانیه توی بهت موندم. زنگ زد و صدای خف
 یدا گفت: باز نکن!داد! شمیمن و دستور هم  یهاجازه اومده بود تو خونبی

خواستم آبرو ریزی راه بیفته، صدام رو پایین میولی من در رو با شدت باز کردم. ن
 آوردم: کی در رو برات باز کرد؟

 ت... برو کنار!اههمسای -
ید باز در، گفتم: بفرمای یهپوزخند زدم و در حالیکه با تمام هیکل چسبیده بودم به نیم

 داخل!
 : من دنبال درد سر نیستم. برو کنار!نفس عمیقی کشید و گفت

 به داخل سرک کشید و ادامه داد: شیدا! کجایی؟ امهبعد از باالی شون
ه کی رو *سرم رو خم کردم که جلوی دیدش بسته بشه و گفتم: اینجا اومدی گ

 بخوری؟!
 از حرفم جا خورد و عصبی گفت: اومدم شیدا رو ببینم، نه تو... شیدا!

 رو ببینه.خواد تو میاون ن -
 با تنه به من و در کوبید و آروم گفت: برو کنار!

ی دیگه نگاه کردم و گفتم: راهت رو بکش تا همین وسط آویزونت هابه در واحد
 نکردم!

 فشارش رو بیشتر کرد و گفت: کارش دارم.
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کوبیدم که دو متر به  شهسین یههنوز روی سگ من رو ندیده بود. محکم به قفس
زمین رو لرزوند، خوشبختانه روز کاری بود. به زحمت سر پا  عقب پرت شد. کمی

 زد گفت: چی شد؟میایستاد. شیدا خودش رو رسوند و همونطور که من رو کنار 
مسعود با دیدنش به سمتمون اومد. مخاطبش فقط شیدا بود: لباس بپوش ببرمت 

 خونه!
 تان مرخص بشه.کنم بابا از بیمارسمیلرزید اما بلند بود: صبر میصدای شیدا 
ش رو روی هم فشار داد و گفت: حاال که بابا فهمید، بدترین اتفاق هم هامسعود پلک

 براش افتاد... دیگه حرفت چیه؟
 برو مسعود! -

 خوای؟!میبا اخم گفتم: چی از جونش 
 برگرد گفت: دوستش دارم.بروبی

ش هادم. لبنگاهش روی صورت شیدا زوم کرده بود. از بغل شونه به شیدا نگاه کر
چیه؟ پوزخند پر رنگی زدم و گفتم: دوستش داری که  یهدونستم نشونمیلرزید. نمی

 اینطوری ازت در میره؟!
نفس تندی کشید و دستش محکم به طرفم پرت شد. مشتش رو تو هوا گرفتم و فشار 

م گفتم: هااز بین دندون !دادم. این کاکل به سر ژیگولو اومده بود با من دعوا کنه
 ی بزنمت خدا قهرش نگیره؟جور هچ

 شیدا ناله کرد: ولش کن... بذار بره!
توجه به من سمت شیدا چرخید و اسمش رو برد. شیدا فورًا بیدستش رو ول کردم. 

شرتم رو نگه داشت. دستم رو به چارچوب در یئسو یهپشت من پنهان شد و گوش
 خوام.میبابا رو ن جا گفت: شیدا من پولتکیه دادم که داخل نیاد. از همون

- ... 
که آبروش بره. خودش که خبر داره ما خواهر  ی دنیا، آشناهاش نباشنهمیریم یه گوش -

 و برادر نیستیم.
خواد. چند سال میاین تو رو ن !من وسط حرفش پریدم: بحث خواهر و برادری نیست

 زنی؟میکس، هنوز حرف خودت رو بی یهافتادی به جون یه دختر بچ
 : شیدا!مسعود

با حرص نگاهی به صورت من انداخت که قصد کنار کشیدن نداشتم. سرش رو جلوتر 
زنمت. من که خیلی وقته سر به سرت نذاشتم، این دفعه میآورد و گفت: دیگه... ن
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دادی به حرفم... واسه این آسمون جل تو روم وایسادی، عصبانی میهم... گوش ن
 کنم!میی پیدات دونی هر جا بر میشدم. شیدا خودت هم 

افتادم... جوری میی آخر کفریم کرد. هی یاد سن و سال شیدا هاهدوباره با این جمل
جلوی ما ایستاده بود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده! به راهروی پشت سرش اشاره زدم 

 و غریدم: گمشو!
یدم و رخی بگه، در رو تو روش بستم. شیدا ازم فاصله گرفت. چاهقبل از اینکه چیز دیگ

 گفتم: چرا جلوش هیچی نمیگی؟
- ... 
 عادت کردی بیاد آرامشت رو به هم بزنه و بره؟! -
 نه! -

ساله رحم نکرد... بعدش  12 یهصورتش منقبض شد. گفتم: این همونیه که به یه بچ
 ؟ها هم کارش رو تکرار کرد،

 بس کن! -
 اه میای؟کنه. چرا جلوش کوتمی! حتی فکرش هم عصبیت وببین خودت ر -

 دستی روی صورتش کشید و با گریه گفت: خودش هم بچه بود!
کرد دلت براش میهم همینجوری با مارمولک بازی کاری  هاآهان! پس بعضی وقت -

 بسوزه؟
 دونی.میتو هیچی ن -

از  رتفقط سر تکون دادم و با خنده سمت اتاق ورزشم رفتم. زندگی هر دو شون پیچیده
 در بیارم.چیزی بود که من سر 

با صدای باز شدن در صورتم رو از بالش توی بغلم بلند کردم و سمت صدا چرخوندم. 
. کردمیشیدا الی در ایستاده بود و به من که روی تخت رکسان نشسته بودم نگاه 

 خوای؟میپرسیدم: چی 
 به جای جواب داخل اومد، سریع گفتم: نیا!

 سر رفته. امهسر جاش متوقف شد و گفت: حوصل
 رو روشن کن! تلویزیونبرو  -

اومد به اتاق شخصیمون سرک بکشه. میشونه باال انداخت و دوباره جلو اومد. خوشم ن
کنارم روی تخت نشست. فکر رکسان و اینکه یکی دیگه روی تختش نشسته عذابم 

 فشار دادم و گفتم: مگه قرار نبود ببرمت مالقاتش؟ ترداد. بالشش رو محکممی
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 ال...ریم حامی -
دستش رو روی زانوم گذاشت و وقتی دید سریع مثل پشه از روی زانوم هلش دادم، با 
تعجب بهم خیره شد. از جام بلند شدم و بالش رو روی تخت انداختم، همزمان گفتم: 

 پاشو برو حاضر شو!
ش گذاشت. نفسش رو فوت کرد و گفت: هنوز که هابالش رو بلند کرد و زیر آرنج

 وقتش نشده!
 شه.ش رکسان رو از زیر دستش کشیدم و گفتم: تا حاضر بشی، وقتش میبال
- ... 
 برو بیرون! -

بلند شد و سمت در رفت. نزدیک در برگشت و به سر تا پای من که بالش رو مثل بچه 
 بغل کرده بودم، نگاهی انداخت.

م دیک ساعت بعد با هم وارد سالن خلوت بیمارستان شدیم. گوشه و کنار رو بررسی کر
 شه.پیداش نمی هاورجلو نندازه. شیدا آروم گفت: این که دوباره مسعود خودش رو

 کی؟ -
چرخی! به خاطر خود بابا نمیاد. میش رو ریز کرد و گفت: همونی که دنبالش هاچشم
 پرسه و میره.میفقط حالش رو  گفتن هاپرستار

 !کنیمیجو هم وِا... پس در موردش پرس -
 !هاهو فقط گفت: مثالً برادرم ابرو باال انداخت

 پوزخند زدم و گفتم: مثالً!
ش رو محکم توی هم فشار داد و روش رو برگردوند. به در اتاق کمالوند هاانگشت

وی به بخش قلب، ت دنرسیده بودیم. وضعیتش تثبیت شده بود و منتقلش کرده بو
ز سفید... در رو آروم این اتاق خصوصی. دسته گلی که خریده بودم رو به شیدا دادم... ر

 باز کرد و سرک کشید. رو به من گفت: بیداره، بیا!
 هالزد. شیدا گمیبلند کردم و وارد اتاق شدم. کمالوند به شیدا لبخند  هانگاهم رو از گل

م هارو روی میز کناری گذاشت و خودش روی تخت، نزدیک کمالوند نشست. چشم
. رنگ و روی صورتش بد نبود. االن حالش روی لباس بیمارستانی تن کمالوند چرخید

ی ویژه گذرونده بود و امروز هم هارسید اما دو سه روز رو توی مراقبتمیبه نظر خوب 
 . پرسیدم: چیزی الزم ندارید؟دنروز دومی بود که اینجا منتقلش کرده بو
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میلی توی صدام تعجب کردم. از اینکه درگیر چیزی باشم که بهم بیو خودم هم از 
بطی نداره خسته شده بودم. دلم برای رکسانا یه ذره شده بود. تمام خوبی این جریان ر

 یهکرد، از اینکه یهو برم و تو خونمیبه این بود که حواسم رو از مشکالت خودم پرت 
خسروی یه دسته گلی به آب بدم... داشتم پشت گوش مینداختم و امیدوار بودم با 

کمالوند فقط گفت: نه... دکتر عصر  !ویی حل بشهگذشت زمان همه چیز به طور جاد
 کنه.میمرخصم 

 شیدا: به من هم گفت خیلی بهتری.
 کمالوند: تو بمون تا دکتر بیاد!

 ریم خونه.مونم. بعد از ترخیص هم با آژانس میمیشیدا: 
 یهدست کمالوند رو گرفت و با لبخند بزرگی فشار داد. هنوز هیچ توضیحی دربار

. انگار این روزها دنون، به هم نداده بوشهی رد و بدل شده توی خونهاحرفو  هااتفاق
. کمالوند نگاهش رو بین من مهمترین مسائل رو پشت گوش بندازن خواستنمیهمه 

و شیدا چرخوند. هر سه سکوت کرده بودیم. پوزخندی زد و با لحن مالیمی به شیدا 
 ت که قدرت رو بدونه.گفت: دلت رو بهش خوش نکن عزیزم! این آدمی نیس

زد. شیدا نگاهی میجا حی و حاضر ایستاده بودم و داشت پشت سرم حرف من همین
 !من برم بیرون، راحت باشید؟ خوایدمیبهم انداخت. گفتم: 

 شیدا: نه، بابا منظوری نداره.
کردم که از میاون پرنده رو برات تعریف  یهکمالوند: یادته وقتی کوچولو بودی، قص

 ا مونده بود؟کوچ ج
 شیدا: بابا!

دادم. ادامه داد: توی میموندم و گوش میخواست چیزی به من بفهمونه، من میاگر 
طوفان رسید به یه درخت قدیمی... درخت بهش پناه داد و قرار شد تا آخر عمرش کنار 

 درخت بمونه. ولی وقتی طوفان خوابید... بدون هیچ حرفی پر زد و رفت!
 !و بیرون فرستادم و گفتم: مرسی، خیلی ممنونر امهنفس حبس شد

کمالوند: چرا بهت برخورد؟ مگه من بهت پول ندادم... کار ندادم... زندگیت رو عوض 
آرزوش رو دارند! تو  هادادم بهت که خیلیمینکردم؟ داشتم دختری رو دو دستی 

 ی.کار کردی؟ رو دستم بلند شدی... رقیب شدی برام. دخترم رو ناراحت کردیچ
 شیدا: بابا آروم باش!
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آب دهنم رو قورت دادم. حرفی نداشتم که بزنم. زده بود به هدف. اضافه کرد: یادته روز 
 خوام؟میاول بهت گفتم فقط وفاداری 

تونستم انکار کنم. رو به شیدا گفتم: مین ؛ حتیکردمیش ناراحتم هاساکت شد. حرف
 من دیگه میرم.

فتم. وسط سالن انتظار، خودش رو بهم رسوند و یکی از سر تکون داد. از اتاق بیرون ر
 رو نشون داد. نشستم. کنارم نشست و گفت: امیر از دست بابا دلخور نشو! هاصندلی

 نیستم. -
 جوری که من دیدم، ندید.بابا تو رو اون -

 کوتاهی کردم و گفتم: حق با اونه. یهخند
سالن خیره شدم. دستش رو روی  یهم رو به زانوهام تکیه دادم و به سمت دیگهاآرنج
 خیلی ناراحتی.دونم میگذاشت و گفت:  امهشون
- ... 
 زنت رو واقعًا دوست داری، نه؟ -

سرم رو به طرفش چرخوندم. موبایلش رو از کیفش بیرون آورد و بعد از چند ثانیه 
گشتن بین منوها جلوی صورتم نگه داشت. یه فایل ویدیو بود. گفت: این همون 

 مه. ببین!فیل
با تعجب نگاهش کردم. جلوی چشمم پاکش کرد و گفت: فقط همین یه جا کپی کرده 

 بودم.
 تونی بری پیش دختره.میگوشی رو تکون داد و اضافه کرد: تموم شد. دیگه 

ش کرد دلم بیشتر برامیبهش خیره شدم. کبودی چشمش رفته بود و اینطوری که نگاه 
 سوخت. گفتم: مرسی ولی...می
 ولی چی؟ -
 من زنم رو نفرستادم بره، خودش ولم کرد، رفت. -
- ... 
 من ترسی از این فیلم نداشتم! اون... چیزهای بدتری ازم دیده. -

 گیج شده بود. دستش رو تو هوا تکون داد و گفت: یعنی... پس این...
 میرم خونه. به بابات بگو دیگه نمیام نمایشگاه! -
 نبود که هوای من رو داشتی؟ امیر! مگه به خاطر این فیلم -
- ... 
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 من که فقط مصیبت بودم برات! گروکشی کرده بودم! -
ش کمی خیس شد و روش رو برگردوند. سرم رو سمتش کج هاچیزی نگفتم. چشم
 کردم و گفتم: خوبی؟

 سر تکون داد و بلند شد. سمت اتاق برگشت. از جام بلند شدم و گفتم: مطمئنی خوبی؟
 وبم!آروم جواب داد: خ

چند قدم مونده به در برگشت و با بغض گفت: شانس منه دیگه... یه بار هم که کسی 
 پیدا شد... مال من نبود!

دم. رسیمیبه قرار مالقاتم با گیالنی  ؛ بایدبه راهش ادامه داد. از بیمارستان بیرون زدم
 ...همون روزی که کمالوند سکته کرده بود، فهمیدم دیگه جام توی نمایشگاه نیست

 
12 

رفتم. از شیدا هم هیچ خبری نبود. در واقع به جز بحث با میچند روزی بود که سر کار ن
و معرفی کردن زانیار به یه سری از آشناهام، هیچ کار  هاگیالنی در مورد دور زدن تحریم

 افتادم. کلیمیی آخر کمالوند هاشد یاد حرفمیمفیدی نکرده بودم. وقتی سرم خلوت 
. جدیدًا خیلی عوضی شده بودم. ذاشتمیم کرده بود ولی فکرم رو راحت نلیچار بار

ه زدم، سراغ رکسان رفتمیپولی دست و پا بیحق با کمالوند بود. وقتی توی تنهایی و 
بودم و همونطور که بودم قبولم کرده بود. تا به یه نوایی رسیدم، همه چیز خراب شد. 

 خودم خرابش کردم و فراریش دادم.
ی خاکستری و صورتی رو دوباره به صورتم چسبوندم و از پشت شیشه به بالکن روسر 
داد. صدای زنگ در رو نادیده گرفتم. میش زل زدم. بوی شامپوی رکسان رو هاهو نرد

ش رو هارفتم دنبالش؟ مگه از دیروز کشوی لباسمیم و نذاشتمیچرا روی غرورم پا ن
ی روز عقدمون رو نیاورده بودم بیرون... هاکف اتاق ولو نکرده بودم؟ مگه تموم عکس

؛ حتی نرفته بودم از ی هم نداشتم که ذهنم رو ازش منحرف کنهاهدیگه هیچ کار و بهان
خواستم خودم رو عذاب بدم! باز صدای زنگ در میم شده بود؟ شاید هدور ببینمش. چ

 ی افتاده بود.اهبه گوشم خورد. پرده رو انداختم و سمت آیفن رفتم. تصویر مرد غریب
 گوشی رو برداشتم و گفتم: کیه؟

 آقای امیرعادل زند؟ -
 بله؟ -
 از پست اومدم، بفرمایید پایین تحویل بگیرید! -
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 چند لحظه. -
روسری رو روی تخت انداختم و شلوار عوض کردم. قرار بود گیالنی برام یه سری 

 !نهکالسیک پستشون ککردم انقدر میکاتالوگ و اسناد حسابداری بفرسته ولی فکر ن
 ی به دستم داد و گفت: اینجا رو امضا بزنید!اهوقتی جلوی در رسیدم، مرد جوون برگ

این چیزی که انتظارش رو داشتم نبود. برگه رو سمت خودم چرخوندم و مشغول 
مثل پتک « طالق»دادگاه بود... اسم  یهخوندن شدم. در جا خشکم زد. این یه احضاری

گفت میدونستم چی بگم. پس زهر چشمی که مامان میز گیجی نتوی سرم خورد و ا
این بود؟ من چقدر احمق بودم که به حرفش گوش کردم و هی دست رو دست 

دونستم می... ننمن نفهمم و خودشون موضوع رو حل ک خواستنمیگذاشتم. مثالً 
عقدمون چند ماه از  ؛ فقط. نفسم رو بیرون دادمستهی فاطمهااین هم از نقشه کشی

گذشته بود. کمتر از سه هفته پیش قهر کرده بودیم. با کدوم عقل و منطقی همچین در 
مون رو بزنیم! مرد دوباره گفت: ها؟ حتی قبل از اینکه حرفدنخواستی رو فرستاده بو

 امضا بزنید آقا!
ی بود که ده هفته هم با من دووم نیاورد! هر مردی که شب اهعشق ده سال جورچهاین 
ل غلغفکم قفل شده بود و مثل قلیون گرفت؟ میاومد خونه، زنش طالق می دیر
. همین االن دن که زندگی من رو از هم بپاشنون همدست شده بوشهکردم. هممی
به  دنکرمیکردم. فکر میرفتم سراغشون و خونه رو سر رامبد و پدرش خراب می

 !گفت: آقا امضا بزنید زیرشمرد دفترش رو جلوی دیدم آورد و بلند  !همین سادگیه؟
 خوای؟میگفت این وسط؟ داد زدم: امضا میپدر چی بیاین 

 ابروهاش گره خورد و غرید: درست صحبت کن! عوض تشکرته؟
 خوای هم تشکر؟!میخون زیر پوستم دوید و با حرص گفتم: هم امضا 

کنم، هی میمرد قدمی عقب برداشت و چپ چپ نگاهم کرد. مگه کور بود که دارم فکر 
 یه قدم جلوتر رفتم و گفتم: بیا بگیر! ؟!زدمیزر 
هجوم بردم و صورتش رو جلو  شهدیر افتاد و تا خواست دور بشه، سمت یق شهسک

شدم. میکردم، آروم نمیکشیدم. خون جلوی چشمم رو گرفته بود و تا خودم رو خالی ن
 شههم»کردم و با گفتن  احضاریه رو که حاال چروک شده بود، توی مشتم مچاله یهبرگ

 توی دهنش فرو کردم.« مال خودت
ک بیرون اومده بود و سعی داشت با مشت و لگد خودش رو آزاد کنه. من و مرد از ش
بار دچندادم و جلوی دهنش رو نگه داشته بودم. مرد میم رو روی هم فشار هادندون
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ی فکر اهچیز دیگبه هیچ  ذاشتمیم بود و نهاعق زد ولی صورت رکسانا جلوی چشم
 کنم.

یی من رو از مرد جدا کرد. محکم به هاو دست دنباالخره چند نفر دورمون جمع ش
عقب کشیده شدم. با نفس نفس روی صورت و موهای خیس از عرقم دست کشیدم. 

کرد. بین می. کاغذ رو تف کرده بود و پشت سر هم سرفه دنمردم دور مرد رو گرفته بو
 بزنید... پلیس!داد زد: زنگ  هاهسرف

فت: گ ترحال وسط سنگ فرش جلوی در ولو شدم. عصبانیبینفس عمیقی کشیدم و 
 کنم... پدرت رو در میارم!میشکایت 

ش کشید و رد هابه کف دستم زل زدم که خونی شده بود. مرد پشت دستش رو به لب
. دنافتاد. همه با چشم غره و نفرت سرتاپای من رو بررسی کر شهسرخ روی چون

دنیا به هم  یهشناختم. حالم از خودم و هممیرو ن هاهدرست و حسابی همسای
 خورد. آخرین حرف مرد این بود: افسار پاره کرده!می

ی همیشه در صحنه! و اصرار پستچی، هاهبه یک ساعت نرسید که به لطف همسای
صبانیتم که عتوی کالنتری نشسته بودم. حالم بهتر شده بود ولی پشیمون نبودم. االن 

طی کرد که ربمیسنگینی  امهسین یهخوابیده بود فقط ناراحت بودم و دردی روی قفس
به فیزیک بدنم نداشت. سروان پشت میزش نشسته بود. یه چشمش به گزارش 

ی کرد و اهجلوش بود، یه چشمش به من و مرد رو به روم. کاغذ رو کنار زد. تک سرف
 خواهید شکایت کنید؟میگفت: 

 .دند جواب داد: بله جناب سروان! من مأمور پستم، مأمور دولت! همه هم شاهد بومر
 یهسروان دستی روی ریشش کشید و رو به من گفت: اتهام ضرب و شتم مأمور ادار

 دولتی رو قبول داری؟
 نگاهی به مرد کردم. سر تکون دادم و گفتم: بله.

 که قلدری کنی؟ ستهفکر کردی دوران فالن الدول -
ی ادامه داد: باید بفرستمت تر وم رو برگردوندم و شونه باال انداختم. با لحن آرومر

ی جزئی بهتره به دادسرا هاهبازداشت، این آقا بره پزشک قانونی... ولی اینجور پروند
 کنیم همین حل بشه.میکشیده نشه. سعی 

د وگرنه بگیری به صندلیش کامل تکیه داد و گفت: آقای زند بهتره رضایت شاکی تون رو
 گیر و گرفتاری داره براتون!
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به دست و پاش  داشتنداد؟ انتظار میکرد، رضایت میاین مردی که مثل شمر نگاهم 
کردم که حاال اینجا نباشم. مرد میبیفتم ولی من اگر از این کارها بلد بودم واسه زنم 

میدم... از کار من رو دید، با اخم گفت: من رضایت ن یهی خیرهاوقتی سکوت و چشم
 ی بده.اهو زندگی افتادم، باالخره باید یه نتیج

 روی صندلی به جلو خم شدم و گفتم: چقدر چک بکشم؟
 دو ثانیه طول کشید تا هضم کنه. بعد عصبانی گفت: اصالً امکان نداره رضایت بدم!

صدای کلفت سروان به گوشم خورد: این چه وضع عذرخواهیه؟! بفرستم دادسرا برات 
 ی؟اهون تموم میشه... متوجگر

 رو بدم، خسارتش رو بدم، بد میگم؟ شهبا لحن مالیم گفتم: میگم دی
 طالق بود؟ یهنفس عمیقی کشید و پرسید: احضاری

 بله. -
 خانوادگی و همسر و... یهبه خاطر همین نتونستی خودت رو کنترل کنی؟... قضی -

ینکه ببینه تأثیری روش گذاشته یا نه. کرد، احتماالً برای امیزیرچشمی مرد رو بررسی 
شد. من هیچ چرب میآبی گرم ن هامرد با اخم سرش رو پایین انداخت. از این حرف

از چیزی بود که بیشتر زورش رو بزنه.  ترای نکردم و سر سروان هم خیلی شلوغزبونی
فی نزدم و باالخره سرباز جلوی در رو صدا زد که من رو تا بازداشتگاه اسکورت کنه. حر

نگاهی انداخت و  امهراه افتادم. نرسیده به در صدام زد. برگشتم. به حال و روز و قیاف
 ی، چیزی؟اهخوای به کسی اطالع بدی؟ وثیقمیگفت: ن

 میشه موبایلم رو بدید؟ شماره حفظ نیستم. -
کرد. روشن کردم و می. تمام این مدت مأمور پست نگاهم ندنگوشیم رو بهم پس دا

ولی یادم افتاد که اون روز چه حرف ؛ ی علی رو آوردمهشمار سراغ دفتر تلفن. رفتم
 زشتی بهم زده بود، این که زنش دور بمونم!

ر ؟ تازه حالش بهت«دیدی گفتم این بچه آدم نمیشه»شماره خونه... که بعد آقاجون بگه 
 شده بود.

هر روز به فاطمه  فاطمه... که بعد رامبد دلش خنک بشه و بهم بخنده؟ یا یهشمار
 سرکوفت بزنه؟

 فرشاد... که اون روز زدم تو برجکش و دیگه باهاش حرف نزدم؟ یهشمار
ش سنگ روی یخم کرده بود و حق هم هاکمالوند... که اونطوری با حرف یهشمار

 داشت؟
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 شیدا... که فکر کنه هر کاری براش کردم واسه جبران بوده؟ یهشمار
 ر ته جیبش نیست، چه برسه به سند؟مهدی... که دو زا یهشمار
 خبرم؟بیم... که چند ماهه ازشون هافک و فامیل و دوست یهبقی یهشمار

افتاد، میدلم به حال خودم سوخت و از درد صورتم منقبض شد. قبالً اگر این اتفاق 
کرد و زیادی میاما االن... سروان منتظر نگاهم  داشتم که به دادم برسنرو  هاخیلی
 ش داده بودم. گوشی رو روی میز برگردوندم و گفتم: من کسی رو ندارم بیاد دنبالم.لفت

چند ثانیه بهم خیره موند و بعد به در اشاره کرد. دوباره سمت در حرکت کردم. چقدر 
کردم. یه دختر خوشگل میاوضاعم چند ماه پیش بهتر بود. داشتم راحت زندگیم رو 

دیدمش... حق با میکار بودم و از صبح تا شب هم افتاده بود بغلم که باهاش هم
دونستم. صدای مأمور پست من رو از خیاالت میکمالوند بود ، من قدر هیچ چیز رو ن
 عمیقم بیرون کشید: رضایت میدم.

رسیدم. نگاه پر از ترحمش میهمه به طرفش زل زدیم. احتماالً خیلی بدبخت به نظر 
دستی تو هوا تکون داد و رو به سروان گفت:  رو از من گرفت. با ابروی باال رفته،

 !شکایت کشی ندارم. بیکار که نیستم یهحوصل
توی ده قدم آخر پاهام سنگین شده بود و نزدیک در سالن به این نتیجه رسیدم که 

ها بود که این اومدم. به ساعت مچیم نگاه کردم. همین موقعمیبهتر بود اصالً ن
 . فاطمه دیشبننهمه یه صندلی برای خودشون پیدا ک اطراف سالن بخوابه و یهلغلغ

بعد از ظهر شروع  2زنگ زده بود تا باخبرم کنه که نمایش کالس پیش دبستانی 
، حتما دنخانواده بو یهبود. کلی اصرار کرده بود که چون هم 2میشه. االن یک ربع به 

و کالنتری نزدم. خودم رو برسونم و دلشون رو به دست بیارم. هیچ حرفی از احضاریه 
کرد که انقدر میدونستم به خاطر خودم بوده که حرفی از طالق نزده. احتماالً فکر نمی

 زود دادخواست به دستم برسه.
 هاهبه شلوغی اطراف نگاه کردم. باالخره اون همه سر و صدایی که تو تابستون از بچ

ه م رکسانا چه نقشی بدونستمیتحمل کرده بودم، به نتیجه رسیده بود. لبخند زدم. ن
دونستم حضور من توی این می ؛ فقطتونستم بزنممیپگاه داده، هیچ حدسی هم ن

رکسان رو که برای  یهکنه. به خصوص خانوادمیجشن شب یلدا، کسی رو خوشحال ن
. اینجا آموزشگاه پسرشون بود و قطعًا حق تقدم با دناوممیون شهدیدن نمایش نو

ی راهرو، مو و هاهکشیدم و توی شیش امهت اصالح شدمن نبود. دستی روی صور
م رو چک کردم. موهام رو کوتاه کرده بودم، وسطش کامل کج ریخته بود. هالباس
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خواست؟ دوباره لبخند زدم و در حالیکه از تجمع میاز این  تررکسانا شوهر خوشتیپ
 هاکه دلخوری کردم، وارد سالن شدم. دیگه وقتش رسیده بودمیجلوی در عذرخواهی 

تموم بشه، دیگه هیچ کس دور و برم نمونده بود. اگر برای فیصله دادن ماجرا مجبور 
کردم. برای شکستن غرورم چه میشدم خواهش و التماس هم بکنم، این کار رو می

 دلیلی بهتر از رکسانا که نبودنش من رو به این حال و روز انداخته بود؟
ده بود و همه پخش و پال وسط راهرو یا بین هنوز حتی مجری برنامه هم نیوم

. چشم چرخوندم که مامان هما رو پیدا کنم. از دور دیدمش و دنایستاده بو هاصندلی
دونستم، میبه سمتش حرکت کردم. فاطمه بهم گفته بود که همه قراره بیان ولی ن

بود از ، ممکن داشتن. مطمئنًا اجرای موسیقی هم ننکشومیآقاجون رو هم تا اینجا 
جاش بلند بشه و کفشش رو به طرفشون پرت کنه. از این فکر به خنده افتادم و وقتی 
به مامان رسیدم صورتم خندون بود. مامان هم لبخندی زد و طوری به فاطمه نگاه کرد 

. مامان دست روی بازوم کشید، خم شدم که دنکه فهمیدم این توطئه رو با هم چی
قبل شده بود.  یهون انداختم که ظاهرش بهتر از دفعماچم کنه. بعد نگاهی به آقاج

به سمت فاطمه نگاه کردم و احوالپرسی کردیم.  ش رو از روی من چرخوند.هافورًا چشم
. برای من که منت دنرکسان بو یهبعد با چشم و ابرو به جایی اشاره کرد که خانواد

به روی خودم نیارم و  ین کار عمرم بود، چه راهی بهتر از این که اصالً ترکشی سخت
و  کردم ترخاصی پیش نیومده؟ لبخندم رو بزرگ یهجوری وانمود کنم که انگار مسئل

که یا اینجا نمیام، یا خودم رو ازشون  دنکرمیمستقیم به طرفشون رفتم. احتماالً تصور 
شد. میشون گشادتر هاشدم، چشممی ترکنم، چون با هر قدمی که نزدیکمیمخفی 

 گفتم: به به! مادر جان!... سالم. بلند
چپ چپ نگاهم کرد و زیر لب سالم داد. به طرف آقا فرامرز دست دراز کردم و همزمان 

 گفتم: سالم پدر جان! احوال شما؟
اراده دست داد و به زنش نگاه کرد. یه قدم برداشتم که به بیانقدر جا خورده بود که 

ش رو هاو سریع دور شد. آقا فرامرز چشم رامبد دست بدم ولی قبل از حرکتم حدس زد
گفت: شد جدا کرد. حاال به خودش اومده بود. ابرو باال انداخت و میاز رامبد که دور 

 «احوال شما؟»، «سالم»همین؟ 
ایستاده بود انداخت و بعد ساعد شوهرش رو  ترمادر رکسان نگاهی به فاطمه که دور
 رای شروع که خوبه؟فشار داد. من باز لبخند زدم و گفتم: ب
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تش ی مصمم من، دستی روی صورهاآقا فرامرز بعد از چند ثانیه زل زدن به چشم
 یهای گفتم و سراغ علی رفتم. باز متوجه نگاه خیر«با اجازه»کشید و بحثی نکرد. 

گیری من روش رو برگردوند. دستم رو واسه علی جلو آقاجون شدم که مثل قبل، با مچ
 ر داداش؟بردم و گفتم: چه خب

 لبش گفت: خبر خاصی نیست. یهدست داد و با یه لبخند مسخره گوش
واسه سمیرا سر تکون دادم و سمت آقاجون رفتم که با دیدن من هول شد و سریع 

 نشست. گفتم: بهتری آقاجون؟
 لله.کرد و گفت: الحمد نگاهش روی موهام زوم

 ی از کنارم شنیدم که گفت: سالم استاد!اهصدای هیجانزد
با لبخند به طرف زانیار برگشتم که تنها نبود. چند تا از شاگردهای تابستونم همراهش 

که جلوی آقاجون خیلی بهم حال داد. با  گفتنمی« استاد»و جوری با غلظت  دنبو
شون سوال پرسیدم. به زانیار هاهمه احوالپرسی کردم و در مورد پیشرفت و تمرین

 گفتم: شما هم اجرا دارید؟
 دو تا آهنگ... احتماالً آخر برنامه. با هم تمرین کردیم.فقط  -

و به بقیه نگاه کرد و ادامه داد: هر چی یاد داده بودید، بهشون گفتم. استاد جدید 
 اینجا هم کمکمون کرد.

ون آرزوی موفقیت شهانداختم و محکم فشار دادم. برای هم شهدستم رو دور شون
مت آقاجون نگاه کردم و با لبخند گفتم: فیزیک ، سرفتنکردم. وقتی برای آماده شدن 

 !گفتنمیرو 
ش برگشت و گفت: من که تا کرد. بعد دوباره به جلد همیشگیمیجور عجیبی نگاهم 

 !شینمآخر نمی
ای شد و هرکس روی صندلیمیکوتاهی کردم. اطرافمون کم کم خلوت  یهخند
ز همین حاال کشیده شده ا شهو پرد دنکرمیآماده  داشتننشست. سن رو هم می

بود. دنبال جایی برای نشستن گشتم و موقع رد شدن از کنار علی گفتم: سمیرا کجا 
 شینه علی؟می

 با گیجی گفت: چی؟
خوام میسمیرا هم زل زده بود به من. حالت جدی صورتم رو حفظ کردم و گفتم: 

 متر خوبه؟ 10ش تنظیم کنم... رو از صندلی امهفاصل
 چی بهش گفتی؟سمیرا: علی 
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 !دونی که من چه پست فطرتی هستممیمن: گفته نیام طرفت. 
 سمیرا با اخم به علی نگاه کرد و گفت: علی!

 علی که از خجالت کمی سرخ شده بود گفت: من اینطوری نگفتم.
 سمیرا: پس چطوری گفتی؟

 خواستم...می ؛ فقطعلی: باور کن
 ؟سمیرا: چــــی
با  کشید. بعدمیش برام خط و نشون هالی دادم که چشمنما تحویل عیه لبخند دندون

اخم و تخم سمیرا تنهاش گذاشتم که دیگه هر حرفی جلوی زبونش اومد نزنه! چشمم 
نشست. سریع خودم رو رسوندم و قبل از اینکه میبه فاطمه افتاد که داشت کنار رامبد 

 بشینه، کنار زدمش. با خنده لب زد: دعوا نکنی!
رو روی زانوم گذاشتم. رامبد  هاعروسک یهو سر جاش نشستم. بست سر تکون دادم

ساعدش رو از  ؛ فقطنگاه گیجی انداخت ولی به خودش زحمت عوض کرد جا نداد
مون برداشت که با من برخوردی نداشته باشه. حرکتش یه کم هاوسط صندلی یهدست

ی صحنه تنظیم گرفت. خیلی زود مجری روی سن رفت و نورها مخندهزنونه بود و 
 شد.

بود. روی صندلی به عقب چرخیدم و از  هاهبچ یهاولین اجرا کار گروهی زانیار و بقی
لم د هاهبین جمعیت واکنش آقاجون رو بررسی کردم. کنار مامان نشسته بود. مثل بچ

خواستم برای یه بار هم که شده، از کار من میخواست بلند بشه و بره بیرون. مین
برای یه بار هم که شده بشینه و گوش بده. آهنگ شروع شد و آقاجون  خجالت نکشه.

رو دیدم که نیم خیز شده، بعد چشمش به صورت من افتاد که بهش خیره شده بودم. 
رو  امهخواست بلند بشه... با نگاهی به اطراف دوباره نشست. نفس حبس شدمیدلم ن

کرد، با میطرف نگاه بیرون دادم و درست نشستم. صورت رامبد هم به همون 
ی چشم تو چشم شدیم، بعد صورتش رو برگردوند. آهنگ خیلی اهچرخیدن من، لحظ

. یه لحظه دلم خواست دنداد، همه راضی بومینشون  هاخوب اجرا شد. تشویق
دوباره آموزش موسیقی رو از سر بگیرم. کاری هم دوست داشتم و هم توش خوب 

 بودم.
تا  ی نداشتاهیه پیرزن تنها که نو یهبود، دربار هاانیاجرای بعدی نمایش پیش دبست
. هندوانه، انار، دنشب یلدا بو یهیه چیزی از سفر هاهبراش قصه بگه. هر کدوم از بچ

 هاکرد. حاالدر مورد اینکه دزد وسط خوراکیمیرو بازی  هاهآجیل و...پگاه نقش دزد بچ
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چ نظری نداشتم! ربطش رو وقتی اومد، هیمیکرد و چیه نقش به پگاه میکار یچ
رامبد توی سکوت بلند شد. به  یهفهمیدم که یه جیغ بنفش سر هندوانه زد و قهقه

عنوان مدیر اینجا خیلی ضایع کرده بود و سریع خودش رو جمع و جور کرد. زمزمه 
 کردم: دختر کو ندارد نشان از پدر...

بود. دو بار تا حاال من رو ش رو برام درشت کرد ولی حرفی نزد. عجب آدمی هاچشم
زده بود و هر دو بار هم به خاطر رکسان. من هم دقیقًا داشتم به خاطر رکسان 

کردم. دیگه این اداها چی بود؟ از حاال مشخص بود که آشتی کردن با میزیرسیبیلی رد 
با اسم معرفی  هاهبره. همین که نمایش تمام شد و بچمیرامبد بیشتر از بقیه وقت 

شون. از فرصت استفاده هاهها بیان کنار خانوادیه استراحت کوتاه دادن تا بچهدن، ش
جلوی دری که  شد؟میشد گرفت! نمیکردم و رفتم سراغ کارگردان محترم! امضا که 

پگاه رو دیدم. با این گریمی که کرده بود، دلم نیومد  دناوممیازش بیرون  هاهبچ
 ده گفت: مال منه عادل؟بوسش کنم. عروسک رو بهش دادم. ذوق ز

ببنده تنگ اسم ما. گفتم: آره... این راهرو کجا « دایی»هنوز هم یاد نگرفته بود یه 
 میره؟

ش رو یکی یکی خم کرد و شمرد: اتاق هانگاهی به پشت سرش انداخت. انگشت
 گریم... اتاق تمرین... دستشویی...

 عمه جونت اونجاست؟ -
 اهوم. -
 کنه؟میچیکار  -
 کنه.میداره گریه البد  -

 تو دلم خالی شد و گفتم: چرا؟ چی شده مگه؟
گریه  شهندونستن خم کرد و شونه باال انداخت. گفت: هم یهش رو به نشونهالب
 کنه.می

 اخم کردم. صداش رو خیلی پایین آورد و یواشکی گفت: تو اذیتش کردی؟
ادم. سمتشون دوید ی پدر و مادرش رو نشون دهاخودم رو به نشنیدن زدم و صندلی

ی یک دست توی اتاق تمرین، هاو من وارد راهرو شدم. یه گروه سرود سه نفره با لباس
 ی دیدم که احتماالً اه. جلوتر رفتم. کسی توی راهرو نبود. در بستدنمشغول خوندن بو

مال گریم بود. یه نفس عمیق کشیدم که بهم آرامش بده تا حرکتی نکنم که نشون 
باشه. دلم براش تنگ شده بود و بعد از اون درخواست طالق بیشتر از ضعفم  یهدهند
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 یهی به در زدم. کسی باز نکرد. دو تا ضرباهسه ساعت نتونسته بودم بخوابم. ضرب
رکسانا ثابت موند.  یهدیگه، باالخره الی در باز شد... بازتر... نگاهم روی صورت بهت زد

تن بیرون رف یهر آینه ایستاده بود. انگار آمادیه قدم جلو برداشت. دوستش تارا هم کنا
داد مینشون  ترش رو برجستههاهشده بود که گون تر. صورت رکسانا کمی الغردنبو

خواستم. هنوز به هم خیره بودیم. وسط اون میولی من همون رکسان خوشگلم رو 
دی : اومحس و حال رمانتیک، کیف توی دستش رو بلند کرد و به پهلوم کوبید. گفت

 اینجا چه غلطی کنی؟
کوبید و گفت: تا حاال کدوم  تردوم رو محکم یهدهنم رو باز کردم که حرفی بزنم، ضرب

 گوری بودی؟
 اومدم یا نه؟میآروم خندیدم و گفتم: باالخره 

 !رو به تارا ادامه دادم: عاشق این اخالقشم
ت و در حالیکه ی توی دستش رو روی میز کنارش گذاشهاتارا هم خندید. عکس

نا چشم از صورت من برداشت و با بیرون رفت. رکسا« بینمت رکسانمی»گفت می
توی دست من رو نشون داد و گفت:  یهحالت قهر نگاهش رو پایین انداخت، بست

 پگاه اینجا نیست.
خواست در رو ببنده. مانع شدم. عروسک خرگوش رو از بسته بیرون آوردم و گفتم: مال 

 توئه.
آروم باال رفت. خرگوش رو جلوی صورتش تکون دادم و گفتم:  شهای کلفت تیرابروه

 سالم کن به خاله!
کرد. دوباره گفتم: میی بلند عروسک حرکت های رکسان همراه گوشاهی قهوهاچشم

 ببخشید خاله!
ی خرگوش زل زد و گفت: من از بس بخشیدم، دیگه چیزی هاپوزخندی زد. توی چشم

 !واسه خودم نموند
بعد چرخید و وارد اتاق شد. پشت به من ایستاد، کیفش رو روی صندلی گذاشت و 

خودش رو با وسایل جلوی آینه سرگرم کرد. منتظر بود برم ولی من دست بردار نبودم. 
در پشت سرم بستم و خرگوش رو روی یکی از میزها انداختم. کنارش ایستادم و به میز 

اال رو ب شهگاهم کنه اما خبری نشد. با انگشت چونآینه تکیه دادم. منتظر موندم تا ن
ش سرد و یخی شده بود. صورتم رو جلو بردم ولی قبل از رسیدن به هاآوردم. چشم

 ش سرش رو عقب کشید و گفت: برو بیرون عادل! دوباره شروع نکن!هالب
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کرد! جلوتر رفتم و ساعدش میخود بی ؟زدمیاصالً خوشم نیومد. داشت من رو پس 
و گرفتم. دوباره خواستم ببوسمش، دستش رو بیرون کشید و باز فاصله گرفت. گفتم: ر

 این چه حرکتیه؟!
داشتم. زیر  شهچرخید و به طرف در حرکت کرد، سریع بهش رسیدم و از پشت نگ

 !گوشش گفتم: خوشم نمیاد از این رفتارت
 شروع کرد به تقال کردن و گفت: واسه خوش اومدن تو نیست!

 ز من رو ندیدی، دم در آوردی؟دو رو -
 دو روز؟ -
- ... 
 ؟دو روز -

م رو دورش هادست یهخواست خودش رو بیرون بکشه، شالش افتاد. حلقمیهنوز 
کردم و گردنش رو بوسیدم. دوباره خودش رو عقب کشید و گفت: بس کن  ترتنگ
 عادل!

ت و اعصابم رو داغون ی که برام فرستاده بود مینداخاهاین رفتارش من رو یاد احضاری
 خوای جدا بشیم؟میکرد. گفتم: می

 خوام.میادامه دادم: من ن شهکنار گون
 عادل! -
 م!ذارمین -

کرد. من رو از خواب و زندگی انداخته بود و میصورتش رو عقب برد. داشت عصبیم 
 گفت: ما کلی مشکل حل نکرده داریم... ولم کن! کرد!میحاال اینطوری 

ش گفتم: بذار اولیش رو هام صورتش رو سمت خودم کشیدم و جلوی لباهبا انگشت
 زنیم.میمن حل کنم... بعد حرف 

 ی من یادت رفته بود؟هانفسش رو با آه بیرون فرستاد. گفتم: عشقم! انگشت
همون لحظه صدای  ؛ امام سست شدهاش روی دستهادیگه مقاومتی نکرد و دست

 رکسان!رامبد تو راهروی پشت در پیچید: 
از آغوشم بیرون پرید و  هاهم رو روی هم فشار دادم. رکسانا مثل از خداخواستهادندون
مخالفتی نکرد. قبل از  ..ی لرزون شالش رو مرتب کرد. گونه رو بوسیدم.هابا دست

رامبد، خودم در رو باز کردم و بدون نگاه به رکسان بیرون زدم. با دیدن رامبد تعظیم 
 گفتم: من هم از دیدنت خوشحال شدم.ی کردم و اهمسخر
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از کنارش رد شدم و تمام طول راه رو دویدم.  شهی به شوناهچپ چپ نگاهم کرد. با تن
برای شروع بد نبود. انتظار نداشتم همه چیز یه روزه حل بشه. قبول داشتم که اول باید 

جا مشکل اینی دیگه ولی هاهمشکالتمون رو با حرف زدن حل کنیم و بعد بریم به مرحل
بود که طاقت نداشتم. حداقل تا وقتی رامبد نرسیده بود، راضیش کرده بودم! هرچند 

 دونستم اینکه جلوی من کم میاره ربطی به رضایتش نداره.می
 

**** 
 خوبه؟ -

 با گیجی نگاهم رو از بشقاب جلوم بلند کردم و گفتم: چی؟
فتم سفرمون رو بذاریم برای گیالنی چنگال رو آروم به بشقابش برگردوند و گفت: گ

 بعد خوبه؟ یههفت
 سر تکون دادم و گفتم: بله، من هم موافقم.

 االن هوای جنوب خیلی خوبه. -
- ... 
 غذای دریایی دوست ندارید؟ -

 شمالی ادامه داد: ماهی خور نیستی تی جانی قربان؟! یهبا لهج
 خندیدم و گفتم: چرا... دوست دارم. االن اشتهاش نیست.

 هوم.ا -
یه تکه سیب زمینی رو توی دهن گذاشتم. آشپز این رستوران دریایی عالی بود. 

اومد. ولی من دو سه روزی بود که بعد از دیدن میی اهی حرفهامحیطش هم به قرار
ی گیالنی رو هم درست نشنیده بودم، هارکسان تو حال خودم نبودم. نصف حرف

 هاهداد. این جلسمیرو دوباره توضیح  بعد به جنوب همه یهتو سفر هفت هرحالبه
بیشتر برای شناخت همدیگه بود تا کار... وقتی دید تو مود گفتگو نیستم، زودتر غذا رو 
تموم کرد. بعد از خداحافظی دوباره به آرامش توی ماشین برگشتم و برف پاک کن رو 

سمون سیاه شد، به آمیی بارونی که به چپ و راست شیشه پخش هاهزدم. از بین قطر
ی متنوع اطراف نگاه کردم. گوشیم رو بیرون آوردم و برای بیستمین بار هاو نور المپ

رکسان رو گرفتم. مثل هر بار جواب نداد. از این سکوت کردن  یهتوی امروز، شمار
دونستم جواب میخواست ادامه پیدا کنه؟ میهردومون خسته شده بودم. تا کی 

 د تو آتیش افتاده باشم!نمیده ولی اس ام دادم: شای
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 نشانی!یک دقیقه گذشت و برعکس انتظارم جواب داد: بزن آتش
کرد. چند بار پشت سر هم زنگ زدم و زنگ زدم تا باالخره میحاال واسه من مزه پرونی 

 خوای؟میجواب داد: چی از جون من 
 الً خواست تند برخورد کنه تا احساسش مخفی بمونه، صداش کاممیبا وجود اینکه 

 دونی.میگرفته بود. گفتم: خودت 
 کنم.میاری بزن! وگرنه قطع دمیجوابت رو قبالً دادم. اگر حرف مه -
 گریه کردی؟ -
- ... 
 آره؟ -
 نه... قرار نیست چیزی بگی؟ -
 خوای برگردی خونه مون؟مین -
 !خواستم برگردم، اصالً چرا رفتممیاگر  -
 رکسانا! -
 رو نیاری؟! مگه قرار نبود دیگه اسمم -

گوشی رو قطع کرد و اجازه نداد از خودم دفاع کنم. سرم رو روی فرمون گذاشتم و 
م رو بستم. بعد از چند ثانیه سر جام صاف نشستم و به ساعت نگاه کردم. هاچشم
 زدم رو تو ذهنم مرور کردم.مییی که باید هابود. ماشین رو حرکت دادم و حرف 0:20

زدم. پالتوم توی ماشین میته بود و من جلوی درشون قدم شب گذش 10چند دقیقه از 
ول بود و سر تا پام خیس شده بود. وقتی از ماشین پیاده شدم، قرار نبود تردیدی به 

راه بیام تا  امهدونستم اگر بخوام به دل خانوادمیدلم راه بدم ولی حاال دو دل بودم. 
حل نمیشه. باالخره زنگ زدم. مدتی  چیزی هابگن چکار کنم و چکار نکنم، به این زودی
 طول کشید تا صدای آقا فرامرز بگه: بله؟

 کنید؟میسالم. عادلم... باز  -
م رو مشت هاشد. دستمیگذشت و در باز نمیی زمان طور همینگوشی رو گذاشت. 

م رو فشار دادم. به خودم فحشی فرستادم و دوباره زنگ زدم. این بار هاکردم و دندون
ریخت، زل میوارد حیاط شدم. هر سه نفر جلوی در خونه به من که آب از سرم  باز شد.
. مادرش زودتر از بقیه به خودش اومد. با دست به سمت خودشون اشاره زد دنزده بو

 !کنیمیو گفت: بیا داخل االن سینه پهلو 
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ی خیسم رو بررسی هابه طرفشون رفتم و نگاهم روی رکسان زوم شده بود که لباس
م رو ازش ها، چشم«؟!خیر باشه... خبری شده»گفت میکرد. با حرف آقا فرامرز که می

 گرفتم و جواب دادم: نه، نه... همینجوری اومدم.
 دوباره به رکسان زل زدم. مادرش پرسید: پیاده اومدی؟

کردم حالش خوب نیست. جواب مییه لحظه نگاهش کنم! حس  ذاشتنمیچرا ن
 زدم. دادم: نه. یه کم... قدم

 رکسانا: بیا تو!
شد راضی شده باشند می. واقعًا باورم ندنپدر و مادرش با بالتکلیفی ایستاده بو

کرد، میعقدمون رو هنوز به یه سال نکشیده باطل کنیم. رکسانا داشت بچگونه رفتار 
... یعنی انقدر از من داشتن ها. همه از این اختالفرفتنگمیچرا جلوش رو ن هااون

خواست من دامادش بشم، حاال داشت جلوی می؟ پدرش از اول هم ندنشده بوناامید 
 گرفت؟میضرر رو 

وقتی پدرش کنار کشید و مسیر رو برام باز کرد، فهمیدم که راضی اند تا مشکل حل 
بشه و به جدایی نکشه. وارد خونه شدم و گرمای آرامبخشی روی پوست صورتم 

مون گفت: اگه سردت نیست بریم باال حرف نشست. رکسان با برانداز کردن موقعیت
 بزنیم.

و باال رفتیم و ر هاهل سمت حیاط جنوبی رفتم، از پلهاسر تکون دادم و دنبالش از وسط
راره کردم قمیی سطحی از پشت بوم که با ایرانیت سقف دار شده بود، ایستادیم. فکر 

رو بست. برقش روشن ی متعجب من، در نیمه بازش هاتو کارگاه بریم ولی جلوی چشم
بود و معلوم بود تا همین چند دقیقه پیش اونجا مشغول بوده. برق سقف رو زد و با 

ن خوام بیشتر از ایمیشه. نگفت: اینجا دیگه... کسی فال گوش نمی هاهنگاهی به پل
 ناراحتشون کنم.

 آخرین بارت باشه! -
 با اخم صورتم رو بررسی کرد و گفت: چی؟

 کنی!میریزی و گوشیت رو خاموش میشه که من رو به هم آخرین بارت با -
 چه فرقی برات داره؟ واسه اونی به هم بریز که زندگیمون رو به هم ریخت! -

 پوزخند زدم. با صدای آرومی که دست کمی از ناله نداشت گفت: برگرد پیشش!
ن ی تموم ایکنمیکنی؟ فکر میکنارش ایتادم و گفتم: واقعًا در مورد من اینجوری فکر 

 کنی اون شب با کسی بودم؟میمدت که تو نبودی با کسی بودم؟ فکر 
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رو به خاطر پول سگ دو  هاجواب نداد. حق من این نبود. من که تمام اون جمعه شب
زدم. به خاطر اون... من که چند روز با دختری که آویزونم شده بود تو یه خونه می

م: من از وقتی تو رفتی شب و روز نداشتم. گذروندم و نگاهش هم نکردم! ادامه داد
ه بینم احضاریمیشم کلی مشکل ریخت رو سرم که تو اصال خبر نداری... یه روز پا می

اومده. با مامور پست درگیر میشم، میرم کالنتری... توی این مدت کجا بودی که حاال 
 کنی؟میانقدر راحت حکم صادر 

کرد گریه نکنه. صدای مادرش از میسعی  لرزید ومیش زیر این نور کم هامردمک
 اومد: رکسان بیا چایی بریز برای خودتون... سرده. هاهپایین پل

 ش رو روی هم فشار داد. نفسش رو بیرون فرستاد و گفت: اومدم.هارکسان پلک
 یهمثل هم شهبه اون هم سخت گذشته و حتمًا خانواد هاهدونستم این هفتمی

رفت. سرم رو چرخوندم و  هاه. به سمت پلدنهش فشار آوری ایرانی بهاهخانواد
زد، افتاد. بدم میکارگاهش بیرون  یهی در بستهاهچشمم به نوری که از شیش

 ؛ حتیداخل رفتن میده یهگفت فقط به اون اجازمیاومد داخلش رو ببینم. پگاه مین
کردم. داخلش کامالً  من رو یه بار هم داخل نبرده بود. لبخندی زدم و در رو آروم باز

روشن بود. با نورهای آفتابی و مهتابی. وارد شدم و دور خودم چرخیدم. بزرگتر از چیزی 
داد. پر از مجسمه، نقاشی، تابلوهای کارشده با شیشه یا میبود که از بیرون نشون 
 سنگ ریزه، همه چیز.

نداشت دید که اهمیتی براش میمیل بیشاید انقدر من رو نسبت به کارهاش 
رو بلند کردم که  هاهروی یکی از سه پای یهببینمشون یا نه؟ عصبانی شدم و پارچ

شد گفت من، ولی صورتش مال من بود و با وجود میمیخکوبم کرد. نقاشی من بود. ن
شد کامالً تشخیص داد. کنجکاو شده بودم. بین میی تند و غیرطبیعی، هااین رنگ

م یه رد ذارمیکه توی هر چیزی که روش دست  بقیه گشتم و با کمال تعجب دیدم
رو بیرون فرستادم.  امهپایی از خودم هست. از چهره گرفته تا اسم تا... نفس حبس شد

رو توی سه هفته درست کرد! اصالً امکان نداشت! چند سال  هااین یهشد هممین
که رکسان در کار کرده بود؟ توی همین کارگاه... وقتی از فاطمه پرسیدم  هاروی این

مورد دوست داشتن من چی بهش گفته، جواب داده بود که خودش دیده... آره... 
استم خومیدیده بود... روی صورتم دست کشیدم و با بیشترین سرعت بیرون رفتم. ن

خواستم بدونه که من وارد کارگاهش شدم و چیزهایی که میچیزی بفهمه. ن
 بودم.خواسته رو دیدم. خیلی به هم ریخته مین
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بار نفس عمیقی کشیدم و مده بود. چندشنیده شد. بارون بند او هاهصدای پاش از پل
. فرو ریخت امهتوی دیدم قرار گرفت، یه چیزی وسط سین هاهوقتی صورتش از بین نرد

سینی چای رو روی یه چارپایه گذاشت و در حالیکه نگاهش داشت صورتم رو چک 
 کرد گفت: بخور!می

ادم. باز مشکوک نگاهم کرد و من تمام تالشم رو کردم که عادی باشم و فقط سر تکون د
خوام. اون یه جوری من رو میبه این فکر نکنم که این همه تفاوت رو بین خودمون ن

تونستم اونجوری دوستش داشته میدوست داشت که شاید من تا آخر عمرم هم ن
ن از م هاه. اون تمام این سالرو بهش بزن هاهباشم. این تفاوت ممکن بود بدترین لطم

ت پش یهچیزی ساخته بود که نبودم! با این فکر سمت کوچه چرخیدم و به سمت لب
ون کاش اهام رو ببینه. ایتونست تغییر حالتمیبوم حرکت کردم. از نور دور بودم و ن

 کارگاه کوفتی رو ندیده بودم!
ی شلوارم هارو توی جیب امهی یخ کردهاش رو پشت سرم شنیدم. دستهاصدای قدم

 خیلی بد بود. هاهفرو بردم. کنارم ایستاد و گفت: عادل این هفت
سرم رو به طرف کوچه برگردوندم که نگاهش نکنم. ادامه داد: اصالً از وقتی عقد کردیم، 

 انگار همه چیز به هم ریخت. دلیل رفتن من از اون خونه، فقط تو نبودی...
- ... 
خواستم. خودم هم میوقت نجلوی خوشبختی تو رو بگیرم. هیچم خوامیعادل من ن -

 ی دیگه رو زندگیم باشه.هازن یهتحمل ندارم سای
- ... 
 تو هنوز آمادگی تعهد و ازدواج رو نداشتی، من خودم رو بهت تحمیل کردم. -

دونم میگی میمنتظر جواب من موند. اصالً تو حالی نبودم که حرفی بزنم. گفت: 
یی که میدی هاکنه. تو پای قولمیحرف من رو تایید  هاهکنم، ولی نشونمیاشتباه 

خوام نکنی انجام میدی، انگار میمونی، فقط به فکر خودتی، هر کاری که من ازت مین
اصالً نظر من برات مهم نیست. خوشحالی من برات مهم نیست. واسه پیش بردن 

 !رو دوست داریاینکه من  ؛ حتیکارهات به هر دروغی متوصل میشی
 رکسان! -
این چند ماه من فقط تحمل کردم و حرفی نزدم ولی کم کم به این نتیجه رسیدم که  -

رسی و منم که ضربه میشن؟ اینجوری تو به کار و زندگیت عوض هم می هامگه آدم
 خورم.می
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خوای سر هر بحثی تو سرم بکوبی که من میو با بغض تیر خالص رو زد: حتمًا یه عمر 
 !بودم که تو رو انتخاب کردم

م توی پوستم فرورفته بود. هام رو توی جیب فشار داده بودم که ناخنهاانقدر دست
 زنی؟میادامه داد: چرا حرف ن

م بخونه. من انقدر بد هاسریع نگاهش کردم و امیدوار بودم همه چیز رو توی چشم
واست ازم جدا بشه؟ خمییی که بهم زده بود، حقیقت داشت؟ هابودم؟ این اتهام

خواست طالق بگیره و بچسبه به اون کارگاه و هی برای عشق تو زرد از آب در می
م رو بستم. انتظار داشت چکار هایاد بود بسازه؟ نفس عمیقی کشیدم و پلک شهاومد

کنم؟ از صبح تا شب ادای مجنون و فرهاد رو در بیارم و سر کار نرم! با هیچ زنی حرف 
شده بود؟  امهش نگاه کردم... لعنت... حاضر بودم این کار رو کنم، چهانزنم! به چشم

 رو تو زدی! هاحاضر بودم فقط اگه... آروم گفتم: حرف
خوام میای که من ن خیلی دوستت دارم ولی این زندگیاومد و گفت: عادل م ترجلو

 نیست. توش از پا در میام.
باشم ممکن بود گاهی از دستم در بره،  خواست فرهادشمیته دلم لرزید. اگر هم دلم 

خواستم زندگیش رو خراب کنم. من آدم بشو نبودم، من زندگی همه رو خراب مینه؟ ن
خواستم از پا در بیاد، مییی که در موردم زده بود درست بود. نهاحرف یهکردم. هممی

را نمیگی من رو از قبل پرسید: چ ترحتی اگر به قیمت از پا در اومدن خودم باشه! آروم
 دوست داری؟

- ... 
 کنی؟میچرا هیچ کاری ن -
- ... 
تونی مثل مردهای دیگه دنبال زن و میتونی خودت رو درست کنی، اگه میاگه  -

 قط؛ فزندگی خودت باشی، اگه... اگه دوستم داری که هیچ. اگه نه، بذار برم پی زندگیم
 همه چیز رو تموم کن و دیگه برنگرد!

است آسیبی ببینه. خودش گفته بود تمام این مدت، من رو تحمل کرده. خومیدلم ن
گفت خودخواه نباشم؟ میخواستمش و و این هم یه جور خودخواهی بود. مگه نمی

خواد. دیگه چه حرفی میهیچ تضمینی نبود که من بتونم همونی باشم که اون 
ی بگو؟ من رو موند برای گفتن؟ با حرص سر تکون داد و گفت: عادل یه چیز می
 خوای؟ یا تموم این چند ماه یه دروغ دیگه بود؟ من رو دوست داری؟می
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 اختیار به زبونم اومد: نه، دوست ندارم.بیم رو باز کردم و کلمات هالب
 موقعم رو پسبیبرای فراموش کردنم بهترین راه این بود که ازم متنفر باشه. بغض 

به من خیره شده بود. اشک تا پشت  قط؛ فش دیگه هیچ حالتی نداشتهازدم. چشم
کردم که زندگیش رو بکنه. میخواستم کم بیارم. ولش میم اومده بود ولی نهاچشم

کرد که اصالً امیرعادل ِ الت محلی هم میدید و فراموش میباالخره یه آدم حسابی رو 
درستی  این بود: سمیرا کار شهش لرزید و آخرین جملهابود. من هم که به جهنم! لب

 دونست یه روز همچین بالیی سرش میاری.میکرد... 
 از خونه بیرون رفتم. همین. ؛ فقطسعی نکردم انکار کنم. سعی نکردم از دلش در بیارم

ه من، همه چیز عادی و آروم بود. مثل همیشه موسیقی، *توی گاراژ برعکس زندگی گ
زئی از زندگیشون. من هم یی که اینجا شده بود جهامثل همیشه نور، مثل همیشه آدم

از دست داده بودم،  هابودم. همه چیزم رو به خاطر این موتور هایکی مثل همین آدم
موتورها! چه مجازاتی چسبیدم به تنها چیزی که برام باقی مونده بود. همین میباید 

 عمرم رو باهاشون بگذرونم؟ تا هر لحظه من رو یاد چیزی بندازند، یهکه همبهتر از این
ری اول و جو یهسابق نبودم که برگردم سر خون یه. من دیگه اون پسربچرفتنکه ازم گ

 وارد زندگیم نشده و... کسهیچوانمود کنم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده... انگار 
کرد، کم حرف و پکر بود. انگار میمهدی از وقتی سوار وانتی شده بود که موتور رو حمل 

اطرافم مثل خودم خراب شده بود. قبل از اینکه بره به اتاقک و  دنیای یهحال و روز هم
 خودش رو آماده کنه، گفتم: چی شده بچه؟

 هیچی. -
 نکنه فرشاد دوباره به پر و پات پیچیده! -
 بینه، خودش رو میزنه علی چپ.میفرشاد خر کیه؟ تو که نیستی، ما رو  -
 چی میگی! -

نداشتم. اون هم اگر رفیق بود ازم خبر  لبخند زد. خیلی وقت بود از فرشاد خبر
پرسید! دیدم مهدی دوباره پکر شده، گفتم: نترس! این سری میگرفت. یه حالی ازم می

ه. اون افتمیموتورها نباش... اتفاقی ن یهحواست فقط به کار خودت باشه. به فکر بقی
 دفعه سر اشتباه خراب کردی.

 خواد به استادت درس بدی.میزد و گفت: تو ن امهمشتی به شون یهضرب
ی اعظمت رو میارم جلو هاهمون، روح عمی به شانس*ن*ی*ر*با خنده گفتم: ب

 چشمت!
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 خوری!میه *با خنده گفت: گ
ی آهسته وارد ساختمون شدم. حداقل چند ساعتی من هاازش فاصله گرفتم و با قدم

که دستی دستی هر رفت میکرد. چند ساعتی یادم میرو از اون زندگی مزخرفم جدا 
 گذشت ولیمییه روز از تموم کردنم با رکسان  ؛ فقطچی داشتم رو به آتیش کشیدم

همین حاال هم پشیمون شده بودم. این یکی دیگه مثل هر دختری نبود که بتونم 
خواستم... اصالً مگه اون کمالوند لعنتی نگفته میتونستم هم نمیفراموشش کنم، اگر 
رفتم تو بالکن میبار که دونه! پس چرا هرمیکه قدر کسی رو ن ماهبود من همون پرند

 خواستممیشدم؟ چرا میش نخیالبیخواستم خودم رو پرت کنم پایین؟ چرا میخونه، 
 ، نه؟دنگرمیهم یه روز دوباره بر هاهبرگردم پیشش؟ پرند

ازش  .السی رو که بهم تعارف شد برداشتم. همین آشغال باعث قهر رکسان شده بودیگ
متنفر بودم اما به خاطر زجر دادن خودم هم که شده، یه جرعه خوردم و یه گوشه ولش 

اومد. مثل یه خوره افتاده بود به میو سر و صداها بدم  هااین آدم یهکردم. اصالً از هم
م. از اینکه وسط چیزهایی بودم که حالم رو بدتر هاجونم... یه شاهد زنده برای گندکاری

کردم. روی یه صندلی نشستم و جوری به زمین زل زدم که کسی برای میشق کرد، عمی
در  از من نشست و ترطرفاد طول نکشید که کمالوند کمی اونگفتگو جلو نیاد ولی زی

 پرسی شیدا کجاست؟میحالیکه مخاطبش فقط من بودم گفت: ن
 امروز خیلی تخس شده بودم. جواب دادم: مگه تو خبر داری؟

ا حرص بیرون داد و گالسش رو روی میز کوبید. گفت: غیبش زده، فکر نفسش رو ب
 دونم به خاطر کیه؟میکنی نمیدونم مسببش کیه؟ فکر میکنی نمی

کشید. گفتم: تا جایی که من میش شعله هابه من خیره بود و خشم توی چشم
 دونم به خاطر پسر تو!می

. گفت: دخترم رو هوایی کردی، بعد رو بگیره امهسعی کرد آروم بشینه و نپره تا یق
انقدر آشغال و پسش زدی... حاال رفته... اینجا نشستی برات مهم نیست کجاست! 

 چی تو گذشته اتفاق افتاده تقصیر اون نبوده.راملی که نفهمیدی ه
کردم. میولش ن شهزد. اگر عاشق شیدا بودم به خاطر گذشتمیجا بیداشت تهمت 

داد؟ عصبی شدم و خواستم چیزی بگم میر تهمت زدنی چطور به خودش حق هر جو
رو چه به  هاههمونی هستید که بودید. گداگشن ننکه ادامه داد: جون به جونتون ک

 دختر نازنین من!
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روی صندلی به طرفش خم شدم و گفتم: تازه یادت افتاده به فکر دخترت باشی؟ 
 خودتون زندگیش رو جهنم کردید، میندازید گردن من؟

لوند هم به سمت من خم شد که کسی نشنوه و گفت: چطور تا قبل از اومدن تو کما
 همه چیز خوب بود؟

 ءاگر دنبال مقصری از خودت شروع کن. این همه وقت بیخ گوشت از دخترت سو -
 !شد و تو اصالً خبر نداشتیمیاستفاده 

رگرم این کرد. ادامه دادم: انقدر سمیش گشاد شده بود و فقط به من نگاه هاچشم
 بساط بودی که نفهمیدی... اون هفته مرخص شدی، این هفته برگشتی سر کار قبلیت!

- ... 
 !خودت رو ببین! پسرت جرأت آفتابی شدن نداره، دخترت فراریه، شمال شهری پولدار -

دستش دور دسته صندلی مشت شده بود. ادامه دادم: حداقل من یه پدر دارم که از 
ت هاهولی کنه تا پام رو کج نذارم! تو اصالً خبر داشتی بچصبح تا شب تو کارم فض

 ؟دنکرمیکار یچ
کشید. ترسیدم دوباره سکته کنه و خفه شدم. امشب چه مرگم شده میتند تند نفس 

خواستم به یه نفر بپرم. به پشتی صندلیش تکیه داد و گفت: خود تو هم میبود؟ فقط 
 ه؟هر هفته اینجا پالسی! پدر عزیزت خبر دار

 کنم به نفع خودمه، نه به ضرر بقیه!میمن اگه کاری  -
 دونم... تو به هیچی باور نداری... جز خودت.میآره  -

خودم نداشتم. همه رو  یهشنیدن هیچ جور نظری رو دربار یهروم رو برگردوندم. حوصل
کنم. میحفظ شده بودم. دوباره صداش رو شنیدم: من تو یکی رو از همه چیز ساقط 

 مالوند نیستم اگر این کار رو نکنم!ک
رو توی هوا برام تکون میده. جلوی حالت  شهبه طرفش برگشتم که دیدم انگشت اشار

کرد چیزی برام مونده؟ با حرص بیشتر ادامه داد: میسرد صورتش زیر خنده زدم. فکر 
یی که من بهت رسوندم گرفتی؟ خونه، ماشین، سهام؟ عوضش چی هاچی با پول

 ی؟خوامی
داد. میمعنا رو بیبندی *ط*ر*ش رنگ و بوی یه شهابا گیجی نگاهش کردم. حرف

 خوای بگی؟میگفتم: چی 
، گفت: من خونه و دنصداش رو ناگهان بلند کرد و اطرافیان به سمت ما نگاه کر

 خوای که من وسط بذارم؟میخوام، در عوض چی میماشین و تا قرون آخر سهامت رو 
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ی ناگهانی هاون عاشق اینجور هیجانشهی دور و بر شروع شد. همهای آدمهاپچ پچ
بار دیگه از یه کرد. اینمی. کمالوند داشت دوباره من رو به مبارزه دعوت دنبو

 یاهساده رد شده بود، برای خودش یه دوئل به تمام معنا بود! همون یه خون یهمسابق
ارزید... و نمایشگاه. میمال من داراییش دیده بودم، چندین برابر  یهکه من از هم

 کرده. شهشیدا گفته بود عاشق اونجاست و برای بازنشستگیش آماد
رو رد کنم و به ریشش بخندم ولی... مگه چیزی مانعم  شهتونستم پیشنهاد مسخرمی
ی اهشد؟ مگه کسی تو خونه منتظرم بود که نگرانش باشم و به خاطرش کار احمقانمی

ز م رو ادارایی یهمثالً اگه هم ؟ی اهمیتی داشت که من االن کجامنکنم؟ مگه برای کس
 شد؟میدادم چی میدست 

و صدای موزیک هم پایین اومده بود. یه لحظه نفرت  دنهمه منتظر جواب من بو
 خوام!میش هاتمام وجودم رو گرفت و با پوزخند گفتم: من نمایشگاه رو با ماشین

 Doneبدون جدل قبول کرد و گفت: 
دوباره پوزخند زدم. بعد از رکسان دیگه هیچی مهم نبود. به مخصوص خونه و ماشینی 

 دونی که... آس دست منه.میکه حاال غذاب روحیم شده بود. گفتم: 
که مهدی رو دست همه بلند شده. کمالوند خیلی جدی  دونستنمیی این سالن هاآدم

 گفت: منظورت مهدی بود؟
ی کمالوند هاجا رو نگاه کردم و مهدی رو کنار آدمهمون با دست به جایی اشاره کرد.

کس چیزی شد. هر می امهدیدم. صداهای نامفهومی توی جمع پیچید که باعث سرگیج
من  یهسال 30گفت و این آدمی که با لباس سیاه دست به سینه ایستاده بود، رفیق می

م با چقدر پول راضیش دونستمیزد. نمیی دیگه دو دو هابود. نگاهش بین من و آدم
. بغض عجیبی چسبیده بود به گلوم. چقدر به خاطر دعواهاش کتک خورده دنکر

پولی ازم قرض بیبودم... چقدر سر هر امتحانی بهش رسونده بودم... چقدر وقت 
م با فرشاد بیچاره هاکرد. دلم برای جنگ و جدلمیگرفته بود... حاال از نگاهم هم فرار 

گفتم؟ میفروخت. چی باید مین وسط بود، هزارسال دیگه من رو نگرفت. اگر پای او
 این هم روش! به سمت کمالوند برگشتم. گفت: تلخه نه؟

- ... 
 دونیش!میرو دست خوردن از کسی که خودی  -
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م تونستمیط رو باخته بودم. *ر*روند، شمینگاهم رو پایین انداختم. اگر کسی برام ن
م رو باز و بسته کردم و با آرامش گفتم: خودم هنوز هاپلکزیرش بزنم، ولی آبروم چی؟ 

 نمردم.
 فرستم تو پیست.مییکتا بلند گفت: موضوع شخصی شده... من امشب کسی رو ن

. هیچ کدوم انقدر احمق دنهمین یه جمله کافی بود که بقیه هم کم کم انصراف ب
رو کم کنی من و ی که مشخص بود اه، تو مسابقدن که این همه پول وسط بذارننبو

ط بستن روی من و کمالوند *ر*و به ش دنکمالونده. همه خودشون رو کنار کشی
. دنموزیک جو سالن عوض نشد. مهدی رو بر یهبا شروع دوبار دن؛ حتیقناعت کر

کمالوند با خیال راحت گالسش رو باال داد و ازم فاصله گرفت. اطرافیانم انقدر با 
خواستم گورم رو این این ساختمون میکه فقط  دنبو احساسات مختلف بهم نگاه کرده

گم کنم. وقتی زمان روندن موتور رسید، از جا پریدم. همه خیلی شلوغ و پلوغ و 
. فضا دیگه مثل همیشه، مالیم نبود و رفتنمیهیجان زده تو سالن چپ و راست 

 ایه*ط*ر*دونستم همچین شمیرسید. میی زیرزمینی بوکس به نظر هاشبیه کالب
بزرگی اینجا مرسوم نیست. موقع بیرون رفتن، کمالوند به طرفم چرخید و بهم خیره 

 زد. گفتم: خوشحالی؟میشد. لبخند 
اومد این لبخند پیروزی رو از روی لبش میابرو باال انداخت و شونه تکون داد. بدم ن

یدا خوای اینطوری خودت رو آروم کنی... ولی حقیقت مسعود و شمیبردارم. گفتم: 
 عوض نمیشه!

وجی سالن ادامه دادم. از کنار م مات موند. راهم رو سمت خرهانگاهش روی چشم
کرد. ظاهرًا ناروی میزد و آرزوی موفقیت می امهشدم، دستی به شونمیکس که رد هر 

 ؛ حتیدادمیی همه داشت بهم قوت قلب هاهمهدی روی همه تاثیر گذاشته بود و نگا
 دستمال آبی آسمانی بهم داد و گفت: بذار جیب جلوت!یه  هایکی از خانوم

کرده بود به بیرون هل  امهجونی زدم و خودم رو از بین جمعیتی که احاطبیلبخند 
م فرستادم و به سمت اتاقک حرکت کردم. نگاهی به هاهدادم. هوای خنک رو به ری

 به مردی افتادو با پوزخند توی جیبم فرو کردم. وسط محوطه چشمم  مدستمال انداخت
کرد. اول ترسیدم و یه قدم عقب رفتم. میکه توی تاریکی ایستاده بود و سیگار دود 

فکر کردم شاید مهدی باشه و بخواد با من معامله کنه تا نمایشگاه رو با هم تقسیم 
کنیم ولی وقتی جلوتر اومد و صورتش توی نور قرار گرفت، شناختمش. توکلی بود که با 
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 گدار بهبیکرد. به فکر خودم خندیدم. کمالوند هیچوقت میده نگاهم ی ریز شهاچشم
 مقدمه گفت: ارزشش رو نداره.بیزد. میآب ن

 دونم.می -
 پس مغز خر خوردی؟ -
 چیزی واسه از دست دادن ندارم. -
 پس یه چیزی به دست بیار! -
- ... 
 برگرد تو، به هم بزن! -

 ؟!هاههمه ببرم؟ مثل بچبا تعجب گفتم: که آبروی خودم رو جلوی 
 کوتاهی سر تکون داد و گفت: دیگه نیا که چشمشون بهت بیفته! یهبا خند

- ... 
 خوان بگن!میچی بذار پشت سرت هر -
 ی بدتر از این هم وایسادم!هانه... من همچین آدمی نیستم. پای گندکاری -

 ؟امهندلبخند زد و سر تکون داد. اضافه کردم: یعنی انقدر واضحه که باز
من رو  الهرحبهچند ثانیه فقط نگاهم کرد. بعد دستی به پشتم کوبید و با خنده گفت: 

 ط بستم!*ر*تو ش
اراده لبخند روی صورتم نشست. باهاش محکم دست دادم و راه افتادم. از پشت بی

 !سر گفت: من رو ناامید نکنی
و رد و نمور بود و من ربدون نگاه به عقب دستم رو براش بلند کردم. توی اتاقک فضا س

بارید و میگردوند. خوشبختانه بارون نمیبه اتفاقاتی که پشت سر گذاشته بودم، بر 
زمین خیس نبود. بادگیری که برای مهدی آورده بودم رو پوشیدم و زیپش رو تا ته باال 

م رو بستم و نقطه هاکشیدم. پشت موتور نشستم که بتونم تمرکز کنم. چشم
 رو مرور کردم. چند ثانیه نگذشته بود که کسی صدام زد.ی مهدی هاضعف
م رو باز کردم و رکسانا رو جلوی خروجی اتاقک دیدم که مثل یه رویا بهم هاچشم

 ط؛ فقدونستم این توهم از فشار روانیه یا اینکه خودش اونجاستمیشد. نمینزدیک 
دام زد، دیگه هیچ شکی کردم. وقتی کنار موتور اومد و دوباره صمیبا دهن باز نگاهش 

 کنی؟مینداشتم که واقعیه. گفتم: تو اینجا چکار 
کردم. گفت: مگه نگفته بودی پشت موتور میاز چیزی بود که فکر  ترو صدام عصبانی

 شینی؟نمی
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ش بشم، اومده بود خیالبیش مجبورم کرده بود هاپوزخند زدم. حاال که با حرف
 : کی آدرس اینجا رو بهت داده؟کرد. گفتممیم رو یاد آوری هاقول

 با نفرت ادامه دادم: مهدی؟
 نه... یه دختر... که همه چیز رو بهم گفت! -

جلوتر اومد. مشخص بود که اون دختر کیه و توی دلم خالی شد. من و شیدا که به 
 ؟توافق رسیده بودیم! آروم گفتم: چی بهت گفته

 ش همین بود، نه؟گفت ممکنه امشب یه کار احمقانه کنی... منظور -
گفتم! جوری نگاهش کردم که بفهمه میخواست بدونه، من هم میبه موتور اشاره کرد. 

 !چقدر دلخورم و گفتم: مگه برات مهمه؟ اومدی اینجا... یه وقت از پا در نیای
ش رو بست و روش رو برگردوند. با انگشت صورتش رو سمت خودم هاچشم

 تم: به خاطر تو این رو نشستم.ش زل زدم و گفهاچرخوندم، به چشم
 ی گفت: به خاطر من؟!اهمسخر یهاخم کرد و با خند

 این کاریه که تو با دلم کردی! که دیگه هیچی برام مهم نباشه، بشینم رو این موتور! -
 !ای برای آروم کردن خودشون دارنهی مسخرهاهمردها را -
- ... 
 دختره همه چیز رو به من گفت! -

 برم داشت. پرسیدم: االن کجاست؟دوباره ترس 
 ش رو بهت ادا کنه... شاید دیگه ندیدیش.خواست دینمیفرودگاه... گفت  -
 منظورت چیه؟ چی بهت گفته؟ -

م رو روی هم فشار دادم و منتظر موندم تا یه چیزی بگه. ادامه داد: گفت که هادندون
 چقدر احمق بودی!

ر بشه و فراموشم کنه، ولی نه اینجوری! خواستم از من متنفمیبه صورتش زل زدم. 
ازت چک  هاشیدا چی گفته بود! رکسان حرفش رو تموم کرد: گفت تو همین بازی

 گرفته و بعد هم سر جون من تهدیدت کرده... حاال چرا خودت رو به اون راه زدی؟
سر تکون دادم. اضافه کرد: انقدر احمق بودی که سر تهدیدش ازم فاصله گرفتی؟... به 

 !جای اینکه راستش رو بهم بگی
- ... 
زدی... به خاطر یه... چرا به میکردی، هی زنگ میهی من رو تا سر کار اسکورت  -

 خودم نگفتی؟
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 رکسانا! -
 حال اون شبت هم به خاطر فشارهای اون بود؟ خودش گفت... -
- ... 
داره میره گفت هر کاری کرده نتونسته فکر من رو از سرت بیرون کنه. خسته شده،  -

کرد به امون میخارج... گفت دوستم داری، من هم گفتم نه!... اگر دوستم داشت ولم ن
 !خدا
رای گفتن ش رو صاف نگه داشت. هیچ حرفی بهاش اشکی شد و به زور لبهاچشم

مون سوخت. بیشتر از همه رکسان. باالخره گفتم: پس چرا نداشتم. دلم به حال همه
 اومدی اینجا؟

 رو نیافریده که مردها رو ببخشن؟ هافقط نگاهم کرد. بعد گفت: مگه خدا زن چند ثانیه
 من اگر عاشقتم دلیل خوبی دارم، تو چرا عاشق یه دیوونه مثل من شدی؟ -
 سازه!نمی هادونم... عشق به عاقلمین -

 مهاافتادم. پلکمیزدم، به گریه میکشید. اگر داد نمیاومد و سرم تیر مینفسم باال ن
زد؟ خودش گفته میرو  هارو محکم بستم و بین موهام دست کشیدم. االن این حرف

خورم! چه سریع یادش رفت. دوباره صاف نشستم و با صدایی میبود من به دردش ن
ط بستم... امضا زدم، کاریش *ر*اومد گفتم: رو هر چی دارم شمیکه انگار از چاه در 

 تونم کنم.مین
- ... 
 ون پیست!باید برم تو ا -
- ... 
 خونه، ماشین... همه چی. همه چی... -
- ... 
 رکسان! مجبورم برم. -

با دست به بیرون از اتاقک اشاره زدم. لبخند کجی زد. اضافه کردم: چرا زودتر نیومدی؟ 
 چرا االن؟!

خواست برم. اگر فقط یه کم میمون رو جلب کرد. دلم نصدای موتور از بیرون توجه
ش زل زدم و گفتم: هاکردم. به چشممید، اون شرط مسخره رو قبول نزودتر اومده بو

 باید برم... وقتشه.
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ه جاش ب ؛ اماافتادمیساعدش رو گرفتم که شاید بتونه منصرفم کنه. شاید یه اتفاقی 
 دستم رو محکم گرفت و گفت: نترس!

- ... 
 اون خونه و ماشین از اولش هم برام مهم نبود... بود؟ -
 رکسان! -
 برای تو مهمه؟ -

 فشار دادم و ترچند لحظه فکر کردم ولی چیزی برای فکر کردن نبود. دستش رو محکم
 گفتم: نه!

 جا منتظرم.چه ببری، چه ببازی، من همین -
به زور لبخند زدم. واقعًا که هردومون دیوونه بودیم. کاله رو از پشت صندلی برداشتم و 

رو گرفت. پاش رو روی موتور گذاشت که  خواستم روی سرم بذارم که رکسان جلوم
 صورتش رو به من برسونه. آروم گفت: مواظب خودت باش! خب؟

م رو دورش انداختم و محکم بوسیدمش. اوضاع خیلی عجیب هابه جای جواب، دست
من حالم خوب بود،  ؛ امادونستم خیلی چیزها امشب به ضرر منهمیغریب شده بود. 

دیگه  ؛ اماکردممیکردم، به خاطر رکسانا سعی میرو  امیدر واقع خیلی خوب. من سع
 برد و باختش برام اهمیتی نداشت.

ش زل زدم و گفتم: میگن هاازش جدا شدم. با لبخند صورتش رو عقب برد. به لب
 شانس میاره!

دونستم همه اون میآروم خندید و دور شد. موتور رو روشن کردم و کاله رو گذاشتم. 
کردم. موتور رو حرکت می. من هم تقدیمشون انشب تکرار نشدنییرون منتظر یه ب

دادم. به رکسانا نگاه کردم. برام دست تکون داد، براش سر تکون دادم. دستم رو روی 
 گاز گذاشتم و سمت خروجی اتاقک هجوم بردم.
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