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 رمان جانان

 

 ی: جود سندهینو

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  ینترنتیا آدرس
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 خوبم... ینام خدا به

 

 مقدمه

 ؟یخواه یالمعشوق بگو از من چه م هایا ای اال

 ... یخوان یو نامم را نم ینیب یدردم را نم که

 صبح میکردم التینیمه شب هارا با خ تمام

 ؟یدانیرنجور دل خسته چه م کیاز احوال  تو

 خندم دگر...  یجان آمد دلم از غم ، نم به

  اما

 ! یکنعان ریغم را چو پ کنمیم تحمل

 "ست با جانان که تا جان در بدن دارم... یمرا عهد"

 ! ؟یخوانیبا من مگر حافظ نم بگو

 وصل بود در من  دیام

 "افتاد مشکل ها...! یول"
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  سندهیکالم از نو چند

 ! سمینویجانان رو م گفتم

 ... جانان رو ساختم.نوشتم

 بهتر نوشتن! یجاش قرار دادم برا خودمو

 طرح زدم. شخصیتشو

 کردم. فیتوص حالشو

 کردم.  یطراح کاراکتر

 کردم... قیتحق دم،ید لمیخوندم، ف کتاب

 اون منو ساخت!  کنمیحاال که تموم شده و به خودم اومدم، حس م اما

 فکر کردن!  شتریافکارمو عوض کرد... منو وادار کرد به ب یها یریهت گاز ج یلیخ جانان

 بود ... میاتفاق زندگ نیبه جرئت بتونم بگم بزرگتر دیاتفاق ها افتاد که شا یسر هیطول نوشتنش  در

 که تا حاال بهش فکر هم نکرده بودم! یدیجد حس

 !هیبرام ارزشمند و دوست داشتن یلیخ پس

 و لذت ببرین...  نیمن دوسش داشته باش شما هم مثل دوارمیام

 همتون هستم!  ینظرها منتظر

 جودی

 

 

 

 

 

 مامانم به خودم اومدم:  یثابت مونده بود که با صدا ییرایپذ وارید یتابلو فرش نصب شده رو یرو نگاهم

 جانان! جانان! -

 !؟یزنیجانم مامان؟ چرا داد م -

 خوام غذا رو بکشم. یم اد؟یشوهرت نم -

 ...ادی... گفت کار داره شبم خونه نمادینه نم -

گفت: مگه  دیکش ی. مامانم همزمان که داشت غذا رو منمیبچ زیم یآشپزخونه شدم و بشقاب هارو از  مامان گرفتم تا رو وارد

 نیتا ا شهینم لیمیاد! هرچقدر هم کار داشته باشه دل ریکه شبا انقدر د کنهیم کاریشوهر تو تو شرکت چ دونمیکجاست؟من نم

 ! ادیوقت شب خونه ن

 مامان... دونمیانداختم و آروم گفتم: نم نییپا شتریب سرمو

 گذاشت و دستم رو گرفت. زیم یبرنج رو رو سید

 من چند وقته ندیدمش؟ یدونیازش؟ اصالً م یپرس یمگه شوهرت نیست؟ چرا نم ؟یدونینم یچ یعنیبه من نگاه کن!  -

 میکنه؟ کاری! شما پرهام و نمی شناسی؟ مگه به من میگه کجا میره چدونمیمن نم -

 چه مدلشه؟ گهید نیو بگه... ا زیبه زنش همه چ دی! آدم با؟یچ عنییوا  -

 زایچ نیا دیمحصوالت کارخونه بابا زنش بشم با شتریبه خاطر فروش ب نیو تکون دادم و گفتم :اون موقع که مجبورم کرد سرم

 ...یگفت یرو بهش م

به بابات گفتم گوش نداد... خودت  یبه خدا من هرچ ؟یناراحت هیرنگ غم گرفت و گفت: تو هنوز به خاطر اون قض نگاهش

 که من...  یدونیم

 ...مونی... از پرهام، از زندگنی... شما م انقدر سوال نکنستمیقربونت برم! نه ناراحت ن دونمیم -

 دونمیو من نم ومدهیهفته ست خونه ن هیبابا بفهمن که پرهام  ایکه اگه مامان  کردمیفکر م نیشام مدام به ا زیم سر

من واسه خودم! تو  کردیم یرو خونده بودم! پرهام واسه خودش زندگ یمیکنن؟! مهم نبود... من فاتحه اون زندگ کاریکجاست،چ

... پرهام واسه من میدخالت نکرده بود گهیتو کار همد چوقتیگذشته بود،  ه ونبه اصطالح مشترکم یکه از زندگ یدوسال نیا

نبود!  سیکم نمیذاشت... خس یزیهم خونه خوب بود! چ هی! اما نطوریبهش نداشتم... اونم هم یحس چیهم خونه بود! ه هیفقط 

 داشتم...  یو حقوق خوب کردمیمن خودم تو کارخونه بابا کار م نکهیبا وجود ا یحت
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که وارد اتاق  نیپناه بردم. هم یپدر یگفتم و به اتاق قدیمیم تو خونه  ریو بابا شب به خشام به مامان  زیاز جمع کردن م بعد

 اومد. میزنگ گوش یشدم صدا

 بود!  پرهام

 دادم: سالم ! جواب

 ؟ییکجا ؟یسالم! خوب -

 خوبم... خونه بابام. -

 من کجام؟ یپرس ینم -

 مگه تاحال پرسیدم؟  -

 نه! -

 ؟یایب یتون یکرد و ادامه داد: من خونم... نم یمکث

 بیام؟ االن ؟  -

 آره ! -

 ... نجایا ایکنم االن! تو ب کاریچ امیب -

 ! تازه غذا هم نخوردم.نمیخونه رو بدون تو بب نیخستم... عادت ندارم ا -

 به رستوران... یزدیکه زنگ زدی! زنگ م یخوایو گفتم: پس غذا م دمیخند

 ! خوامیرو متو ینه... غذا -

 ! ستمیمن آشپز تو ن -

 ...  گهید ایبداخلق نباش جانان! ب -

 یگیشب اومدم خونه بابام حال م هیزنده؟!  ایمردم  ینیبب یبار زنگ زد هیهفته ست تو اون خونه تنهام.  هیپرهام من  -

 برگردم؟ اونم به خاطر شام تو؟

 هفته شد؟! چه زود گذشت... هی یجد -

 . محال بود امشب برگردم!شدمیم یعصبان داشتم

 پرهام؟  یندار یکار -

 نمیای؟  -

 بخوابم...  خوامینه! خستم م -

 ... ریسوغاتیت رو بهت بدم! فردا منتظرتم. شب به خ خواستمیباشه... م -

 ...ریشب به خ -

کالویه  ینشستم. دستم و رو انویپ یصندل ی!  خندم گرفت. مگه رفته بود مسافرت؟! مهم نبود. از جام بلند شدم و رو؟یسوغات

بتهوون شدم.  9شماره  ی... با همون لبخند مشغول زدن سمفونکردیبودم! آروم ترم م انویزدم. عاشق پ یو لبخند دمیها کش

 !هی... عالکنهیانگشت ها و کلویه ها رو درک م نیارتباط ب ی! انگار بتهوون بهتر از هرکسکیبود...کالس رینظ یقطعه ب نیواقعا ا

هم  یخونه ،چند ساعت رفتمیسر م هی دیداشتم، با یکار بانک هی. رونیبشن از خونه اومدم ب داریصبح قبل از مامان و بابا ب فردا

 بود... یبرای کنسرت! روز شلوغ انویپ نیتو کارخونه کار داشتم و بعدش تمر

 یخورد تو صورتم. عصبان گاریگند س یخونم و که باز کردم بو یبانک تموم شد رفتم خونه. در ورود یکارم تو نکهیبعد از ا 

... دنیخونه بو م لیوسا یهمه  کردمیشده! حس م دهیخونم به گند کش کردمیمتنفر بودم! احساس م گاریشدم...از س

ستم و از پله بودم...در خونه رو ب ی! عصباندهیکش گاریحداقل دو پاکت س د. معلوم بوکردیم یبهم دهن کج زیم یجاسیگاری رو

. من و پرهام تو اتاق دمیکش یبلند "هین"بود  دهیپرهام که روی تخت من خواب دمیها رفتم باال.در اتاقم و که باز کردم با د

کنم...  زیبخوام اتاقش و تم نکهیا گه. ممیشد یوارد نم گهیهمد یخصوص میکدوممون به حر چی... همیدیخواب یجدا از هم م

 جا خوردم... کمیتختم  یتو اتاقم اونم رو دنشیاز د نیهم یبرا

 منم! منم... ستین یزیو هول گفت: چ دیبلندم از خواب پر یصدا از

 بود!  دهیتختم خواب یبود حاال هم رو دهیهفته اومده بود و خونه رو به گند کش هی! بعد زدمینفس م نفس

 ...یخصوص میبود حر ؟قراریکنیم کاریچ نجایگفتم: تو ا یعصب

 موند. شوکه شدم!  مهیبغلم کرد! حرفم نصفه ن یناگهان یلیمد و خاو جلو

 گفت: دلم برات تنگ شده بود... آروم

 ! شترینه ب دادمیم حیقدم عقب رفتم تا ولم کنه... من همون هم خونه رو ترج هی

 کردم و گفتم: برو حموم! اخم
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 پرسید: حموم؟!  متعجب

 ! یکرد کاریچ نیخونه؟ بب نینکش تو ا گاریهمه جا رو برداشته... چند بار بهت گفتم س گاریگند س یآره... بو ـ

 !یجانان؟ چه بداخالق شد ـ

 ... برو حموم پرهام! لطفا...یمهربون شد یادیز کمینه! تو  ـ

گرفته بود.جمعش  گاریس یکردن. رو تختیم بو زی. لباسامو  عوض کردم و شروع کردم به تمرونینگفت و از اتاقم رفت ب یزیچ

پاک کن  شهیمیز جمع کردم و با ش یرو از رو گاریس یو خاکستر ها نییانداختم. از پله ها رفتم پا ییلباسشو  یکردم و تو

 بره... حاال بهتر شده بود! نیخوشبو کننده تو هوا زدم تا بو از ب ی... اسپردمیکش یها رو ط نیتمیزش کردم.کل زم

زد و  ی. سوترونیپررنگ پرهام از حموم اومد ب یچا وانیل هیساز رو روشن کردم و صبحونه رو آماده کردم. بعد ار خوردن  یچا

 ...ادیم یخوب یگفت: چه سرعت عملی! چرا پنجره بازه؟!چه بو

... گهیاونجا بکش د میس دارمتر ترا 22بره! بابا  گاریس ی! باز گذاشته بودم بویزدم و گفتم: ببند پنجره رو سرما نخور یلبخند

 متنفرم ها!!  گاریمن از س یدونیتو م

 !یوسواس دار دونمیبلند پشت اپن نشست و همزمان گفت: آره م هیپا یصندل یو رو دیخند

  ؟یدیگفت: سوغاتیتو د کردیکه لقمه مربا و کره درست م یطور همون

 نه! -

 بیاریش؟ یریروی تختمه م -

 مگه؟ یکجا بود -

 کجا بودم!  یدیچه عجب پرس -

  ؟یدار یرفتی بدون خبر انتظار رفتار بهتر یهفته ول کرد هی -

 بودم... رازیباشه حق با توئه! سرم شلوغ بود. ش -

باال رفتم و وارد اتاق پرهام  کردیخواب جدا م یرو از اتاق ها ییرایکنار سالن که پذ چیمارپ یو تکون دادم و از پله ها سرم

تخت نشستم و  ی. روزدیبهم چشمک م یرنگ یسورمه ا یتختش جعبه مخمل یشدم. مرتب بود! خودم تمیزش کرده بودم... رو

زدم و به  یساعت هام فرق داشت. خاص تر بود... لبخند هیبود که با بق یفیرو ظ دیسف یکیسرام دیبرش داشتم. ساعت سف

 از ساعت بخره؟!  ریغ یزیمن چ یصال پرهام بلد بود برافکر کردم که ا نیا

عکس  دنیکه با د نییپرهام توجهمو جلب کرد. برش داشتم تا با خودم ببرم پا یزنگ گوش یبلند بشم که صدا خواستمیم

. چهره ش آشنا بود. کردیم یکه در حال زنگ زدن بود بهم دهن کج "نازی"باال! اسم  دیابروم پر یدختری روی صفحه به تا

 جواب بدم... کهقلقلکم داد  یحس هی! دمشید ییجا هیمطمئن بودم 

چرا ناراحت شدی؟! من که  وونهی! ددیگوشم و پر کرد: پرهام؟! غلط کردم... ببخش یفینازک و ظر یرو که وصل کردم صدا تماس

! اون که براش میکه با هم میگفتم بهتره بهش بگ. خوب منم خسته شدم... فقط ینگفتم... اصالً الزم نکرده به زنت بگ یزیچ

... ایبهتر از نبودنته... هوم؟پرهام  اصالً امشب ب یرابطه پنهان نیکردم. باالخره هم یواهکنه... حاال هم که معذرت خ ینم یفرق

منو دربیاری؟!  زنت که حرص شیخونه پ یرفت ؟یبخش یرو نم ی... پرهامی... نازیاون لباس قرمزه رو میپوشم که دوست دار

 ؟؟یزنیپرهام چرا حرف نم

 بهش نداشتم و یبود شاخ دربیارم! پرهامی؟! من حس کینزد دمیکه شن ییزایرو قطع کردم. از چ یگوش

 کنه! انتیخ یزندگ نیشناسنامه ش هست ،به ا یاسمم تو یندارم... اما حق نداشت تا وقت 

 کنه! انتیکردم خ یبود که بهش اعتماد داشتم... اصالً فکر نم نیکنه به خاطر ا یم کاریو چ رهیکجا م دمیپرس ینم اگه

فروش  ریاومد. مد ادمی! دوباره که به عکسش نگاه کردم، دمشید ییکه مطمئنم به جا یبا دختر ینداشت... رابطه پنهان حق

 دیبا دونستمیومد...نمکردم! اصالً بهش نمی یبودمش.... فکرش رو نم دهیشرکت د یتو یمحصوالت شرکت پرهام بود! چند بار

تا  میشدیتونستم تحمل کنم... جدا م ینم گهیخورد. د یافکارم چرخ م یبود که تو یکلمه ا نیو آخر نیاول "طالق"کنم...  کاریچ

ازدواج از  نیننگ با من نباشه اون مردِ نامرد شوهرِ منه! ا نیهاش ادامه بده ا یخواست به کثافت باز یحداقل اگه پرهام م

من  یکارخونه بابا نیکه ب یقرارداد مسخره ا یشده بود... قربان یپرهام هم قربان دیشدم! شا یاول هم اشتباه بود... من قربان

 اون نوشته شد... یو شرکت بابا

نبود... چون به خاطر احساسم نسبت به پرهام  میپاکش کردم. ناراحت عیگونه م سر خورد به خودم اومدم و سر یکه رو یاشک با

و از اتاق اومدم  دمیکش یقیمنو ندونسته خراب کرد... نفس عم یبود که بابا زندگ نیوجود نداشت! به خاطر ا یاصال احساس

گذاشتم و خودم  زیم یاومدم و رفتم تو آشپزخونه. گوشیش رو رو نیی. از پله ها پادادمیدستم فشار م یرو تو ی.گوشرونیب

 ! خوردیصبحانه م خیالیشت بدادم. هنوز دا هیبه اپن تک

 شد؟خوشت اومد؟!  ی: چدیپرس
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 ندادم. یجواب

 گفت: جانان! دوباره

 زنگ زد!  یکردم صدام نلرزه: ناز یو حفظ کردم و سع خونسردیم

 کرد. جادیا یبلند یای افتاد و صدا شهیش زیم یاز دستش رو چاقو

برات اون لباس  ششی... تازه گفت اگه شب بری پیرابطه پنهان نیشده به هم یکرد! راض یمعذرت خواه یدادم: کل ادامه

 ...! یپوشه که دوست دار یقرمزه رو م

 جانان من... -

که برام مهم نیست؟ من  نهیبه خاطر ا یکنیم یو چه غلط ییپرسم کجا یازت نم یببند دهنتو پرهام! ازت متنفرم... فکر کرد -

  ؟یدیلجن اعتماد کردم! خجالت نکش یبه تو

 جانان باور کن... -

 زدم:گفتم ببند دهنتو! داد

 سنگسار... اما دلم  دیمیشد؟! شا یچ کردمیم تیآخرش بود...اگه ازش شکا گهید نی. ازدمینفس م نفس

 لیاقته...  یبفهمه شوهرم چقدر ب یخواستم کس یخواست شلوغش کنم... نم ینم

! فقط میبراش ندار یجواب چیچرا من و تو ه دیهم پرس ی. هر کسمیشیجدا م یو آروم تر گفتم: توافق دمیکش یقیعم نفس

 تمومش کن...

 بهم بده!  گهیفرصت د هی: دمیکه صداشو شن رونیآشپزخونه رفتم ب از

 نیبودم که ا دهی... اگه من االن ندیکرد یم یخواست یم یبعد هر کار میشد ی! خوب جدا میلعنت یبه طرفش: گند زد برگشتم

تو همون  اقتیتا اونم برات لباس قرمز بپوشه!! ل یگشت ی! احتماالً دوباره برمیگفتیتو هنوزم به من نم زنهیدختره بهت زنگ م

 دخترای خیابونیه... فقط امیدوارم بابا نفهمه...

 دیامروز با نیهم هیقض نیبودم. ا یدادم و چشمام و بستم... عصبان هیتک واریپله ها باال رفتم و در اتاقم رو بستم. به د از

 !شدیتموم م

 .زدیتخت نشستم. بابام بود که داشت زنگ م یچشمام و باز کردم و رو میزنگ گوش یصدا با

 جونم بابا... سالم!  -

  م؟یدیکه ما نفهم یرفت یتو صبح ک ؟یسالم دخترم... خوب -

 ! نیشدم... شما و مامان خواب بود داریزود ب -

 .میرفت یباهم م یکرد یبود... خوب صبر م یاخوشمزه  یمرویدستت درد نکنه چه ن -

 کارخونه... امیراه میفتم ب گهیساعت د میکار داشتم. ن کمیرفتم بانک. خونه هم  یم دینوش جان... با -

 پرهام خونه ست؟ -

 آره پایینه. -

 بری؟  یتونیرو بفرستم. تو م یکس تونمیمشکل داره... نم یمون تو انزل یندگیزنگ زدم بگم نما -

 ؟یچه مشکل -

 بگم... میتونی بری؟ تونمینم یتلفن یایب دیبا -

 ندارم... االن راه میفتم! یآره مشکل -

 ... مواظب خودت باش تو راه فعال!ایب -

 خداحافظ. -

خودم  شهی. همکردیو صادر م دیتول یفقط تن ماه یآماده و کنسرو داشت. شعبه انزل یغذا یو بسته بند دیکارخونه تول بابام

مسافرت چند روزه برام  هینرفته بودم! خوشحال شدم...  یتاحاال انزل یسر بزنم. ول گهیهامون تو شهرای د یندگیبه نما فتمریم

 خوب بود!  یلیخ

و گوشیمو  نیماش چیو سو فمیبنفش رنگ مو زدم و ک یطب نکی. عیبا شال و شلوار سورمه ا دمیپوش یکم رنگ یصورت یمانتو

 خونه بود!  یپس تو دمیماشینشو نشن یپرهام تو آشپزخونه نبود اما من صدا نییاز پله ها که رفتم پا. رونیبرداشتم و رفتم ب

تراس داشت با تلفن حرف  یکه تو دمیسوار بشم که پرهام رو د خواستمیو باز کردم. م نمیبزرگمون رد شدم و در ماش اطیح از

 ازم خواست بهش فرصت بدم!  شیپ قهیچند دق نیخندید! مردها عجیبن... هم ی... و مزدیم

از  دی... و البته طالقم! باکردمیم یزیسفرم برنامه ر یو با نفرت ازش گرفتم و سوار شدم. ریموت در رو زدم. داشتم برا نگاهم

سود کرده بود.  یکاف یبود! به اندازه  یفروش محصوالت بابا کاف یدوسال برا نی. اشدمیمثالً مشترک خالص م یزندگ نیشر ا

 به پول نداشته باشن!   یازیقدری که تا چند نسل بعدش هم ناون
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 رو پر کرد../ نیماش ینیکان فضا ی. دکمه تماس رو زدم. صداخوردیزنگ م میگوش

 سالم جانان خانوم! ـ

 سالم داداشم! چطوری؟  -

 شوهر بادمجونت چطوره؟ ؟یقربونت... تو خوب -

 ؟ییکجا گذره؟یخوبم! اونم خوبه... خوش م -

 خونه. دلم تنگ شد گفتم حالتو بپرسم!  رفتمیاالن دانشگاهم داشتم م -

 ذره شده برات!  هینیکان؟دلم  یگردیبرم ی! کیخسته نباش -

 ... دیگهامیکارام و جمع و جور کنم م گهی... چند هفته دامیمنم دلم واسه خواهر گلم تنگ شده! م -

 نمیرم! هم

 ... نمیذارم بری که!یفکر دوباره رفتن بکن یحت یکنیغلط م -

 راحت... چه خبرا؟مامان و بابا خوبن؟ التینمیرم خانوم! نمیرم خ -

 کارخونه!  رمیاونجا بودم. االن دارم م شبیاوهوم د -

 پشت فرمونی؟! -

 اوهوم... -

 ! برو حواست و جمع کن...وونهید -

 باشه... مواظب خودت باش!  -

 جانان؟ -

 جونم... -

 وله نه؟! شده؟ فکرت مشغ یزیچ -

 !دمیم حیزدم و گفتم: اوهوم... طوالنیه بعدا برات توض یلبخند

 ... فعال خداحافظ.زمیباشه عز -

 خداحافظ! -

 ی. دکترالیادامه تحص یسالش بود و سه سال از من بزرگتر بود. رفته بود کانادا برا 27داداش بزرگترم بود که  نیکان

خوب بود.  یلیخواست برگرده! نیکان درسش خ یم دادن،یکه اونجا بهش م یخدماتفیزیکش رو گرفته بود و با وجود امکانات و 

ادامه ندادم.  گهیرو گرفتم و د یمیش سانسیگرفت. اما من فوق ل هیو بورس شددکترا قبول  سانسشیبالفاصله بعد از فوق ل

 وقتم آزاد باشه! مخصوصا بعد از طالقم... کمیدوست داشتم 

 راست رفتم اتاق بابا!  هی دمیرس یتا برسم... وقت دیکش یاز شهر فاصله داشت. طول م کمیبابا  کارخونه

 .ریسالم بابا! صبح به خ -

 بشین! ایزد و گفت: سالم، ب یلبخند دنمیبود بلند کرد و با د زشیم یکه رو یدفتر بزرگ یاز رو سرشو

 یآرومم کنه! رو تونستیقهوه م وانیل هیبودم!  یهنوزم عصب .ارهیقهوه برام ب وانیل هیگفتم  یبشینم به آبدارچ نکهیاز ا قبل

 رینوشت گفت: مد یرو م یزیچ هیبه بابا نشستم و منتظر نگاهش کردم. همون طوری که داشت تند تند  یصندل نیتر کینزد

شده  عهیکارخونه شا یتو یفروشمون کم شده! ول کمی نی. به خاطر همستیخوب ن شمتصادف کرده. حال یانزل یندگیفروش نما

کار  دیفروش با ریمد یمدت هم جا هی،  ستین یزیخودت بری تا بفهمن چ دی... باکننیو کارگرا خوب کار نم میورشکست شد

 یسرت شلوغ میشه اونجا چون چند ماه کمی... گهید یکینه! اگه هم نشد بگردم دنبال  ای شهیحالش خوب م یقبل نمیتا بب یکن

 تنها نمونی... ادیبگو ب کار داره! به شوهرتم

 ری! بعد اونجا بشم مدشگاهیکار کنم که برم تو آزما نجایشرط قبول کردم ا نیفروش بشم؟! من به ا ریمیگین! من مد یبابا چ -

 نکردم... یکار نیبابا! اصالً تاحاال همچ تونمیفروش؟؟ نم

 ...ستین ی! که همه بدونن مشکلیبفرستم که دخترم تونمیباالست بعدشم من فقط تورو م تیمیتونی! تو روابط عموم -

 شناختم.محال بود حرفش عوض بشه!  یسخت! اما من بابا رو م یلیبود...خ یکردم.کار سخت سکوت

 برم؟  دیبا ی: کدمیجام بلند شدم و همزمان پرس از

 هرچه زودتر بهتر!  -

 ! بابا نیکنیکارخونه م نیا یمنو قربان نیتر گفتم: بازم دار آروم

 کالفه ش کردم!! کردمیبهم کرد. حس م یسرش رو اورد باال و نگاه باالخره

 ندارم!  یخودم آروم گفت: چاره ا مثل
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، اما  رفتمیم دی... بارونیو برداشتم و رفتم ب وانیکه مستخدم قهوه رو آورد. ل رونیبرم ب خواستمیو م دمیکش یقیعم نفس

 بعد از طالقم!

اول و وسط آهنگ تک  میو من تا میهفته کنسرت داشت نیخونه. آخر هم دمیرس نیبود که بعد از تمر 12ساعت حدود  شب

. رو باز کردم. یبزرگ و پر از درخت خونم رد شدم و در ورود اطیوقت داشتم تا کنسرت. از ح گهیروز د 3نوازنده بودم... فقط 

متنفرم؟؟  گاریس یکنه؟ نمیدونست از بو میخواست عصبان یکرده بودم... م زیتمامروز صبح خونه رو  نی! همگاریس یبازم بو

 ! یلعنت

کنار مبل گذاشتم و همه  نیزم یرو رو فمیرو سخت میکرد! ک دنیتو خونه بود که د ظیهاله دود غل هیتو و در رو بستم.  رفتم

باهاش بحث کنم... چون  خواستمینم یخونه نبود! حت از پرهام تو یپنجره ها و در تراس رو باز کردم. برقا رو روشن کردم. اثر

کیفمو برداشتم و رفتم باال. لباسام و عوض کردم و  ی! عصبکردمیتو دهن، حواله ش م مشت هیاحتماال ساعدشو میپیچوندم و 

 !دنی. روبه پنجره ها روشنش کردم تا هوا عوض بشه.دوباره شروع کردم به دستمال کشنییپنکه رو با خودم آوردم پا

و  ندهیمواد شو یخونه بو ی! توکردیبود و داشت عصبیم م ختهی... موهام دورم رزدمیدرد گرفته بود. نفس نفس م کمرم

اما از قبلش بهتر بود! آماده منفجر شدن بودم... دلم  فهیهنوز همه جا کث کردمیحس م نکهی... با اومدیپاک کن م شهیش

 یزیچ یخواست کس یکه دلم نم فیکه لوس نبودم...ح فیدور...! ح یاج هیول کنم و برم واسه خودم  ویهمه چ خواستیم

 بدونه....

و وارد  رونیرفتم ب ینمیره... از در ورود ییجا نیکه ازش داشتم میدونستم بدون ماش یبود. با شناخت اطیپرهام تو ح نیماش

بود و چند تا دستگاه  یشدم که توش استخر بزرگ یرفتم و وارد سالن نییکوتاه کنار ساختمون رو پا یشدم. پله ها اطیح

 که مال پرهام بود ، کنار استخر قرار داشت. یبدنساز

 دینبا دونستمیبود و چشماشو بسته بود... آماده انفجار بودم اما م دهیآب دراز کش یدرست بود! تو استخر بود... رو حدسم

رو که  وهیکنارش نشستم. نصف آبم یکیپالست یصندل یرداشتم و روب یا وهیکنار استخر آب م کیکوچ خچالی یدعوا کنم! از تو

 من جا خورد!  دنیخوردم باالخره چشماشو باز کرد و با د

 اومدی؟  یجانان؟! ک -

 وقته!  یلیخ -

 ؟یکجا بود -

 به تو چه!  -

 درست حرف بزن!  -

 بریم محضر؟ یربط گفتم: ک یب

 ؟یمحضر واسه چ -

 طالق! -

 ؟یچ -

 وگرنه حق طالق با منه! میشیجدا م یفتم طالق... توافقداد نزن! گ -

 ! دمیمن طالقت نم -

! شهیکشه اما باالخره م یطول م کمیطالق بدم.  یتقاضا تونمیجداشیم ، چون حق طالق با منه م ی... اگه االن قبول نکننیبب -

دوسال رو از هم  نی... وگرنه من و تو کل اشهیم یزودتر رسم ی... حاال اگه قبول کنرمیگیمن طالقمو م ینکن ای یپس قبول کن

 !میجدا شده بود

 که روش نشسته بودم اومد. چشماش قرمز بود... اما ازش نمیترسیدم! یو به طرف صندل رونیاستخر اومد ب از

 ؟یجدا ش یخوا یچرا م -

 کر بود که ف نینگفتم به خاطر ا یزیدوسال چ نیتحملت کنم! اگه هم تو ا تونمینم گهیچون د -

 ...یکردم انقد عوضی باش ینم

 ! ستمین یمن عوض -

 ...دیچیپ یخندم تو سالن ساکت و خال ی... صدایخنده! بلند و عصب ریز زدم

 !اقتیل یب یتو زن داشت ؟یستیعوضی ن -

 ...ی! مجبور شدیجانان؟ ها؟ تو اصالً منو دوست نداشت یمن بود یزندگ یزد: زنم؟ تو کجا داد

 لی! دلگهیمرد د هیمن برم با  شهینم لیدل نیا ی! ولی... تو هم مجبور شدیخودش داد زدم: تو هم منو دوست نداشت مثل

 محکمیه به نظرت؟؟

 !یکنیتو غلط م -
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خودم برم درخواست بدم که همه  ای یدیبریم محضر! فهم یایفردا با من م نی... همیبه همه چ ی! گند زدیغلط رو تو کرد -

 !؟یشهر بفهمن چه کثافتی هست

 !هیمهر یبه نامت برا زنمیباشه... خونه رو م -

 ندارم! هیبه مهر یازیمن ن -

 ...ینداشت چوقتی! هیندار یازیتو ن دونمیم -

فردا  دیرو براش گفتم. با طمیبود زنگ زدم و شرا لیاز دوستام که وک یکی... به اطیکردم و رفتم تو ح یسر تا پاش نگاه به

تا برم  کردمیوسایلم و جمع م دیدفترش تا بهش وکالت بدم خودش کارا رو درست کنه. خودم که وقت نداشتم! با رفتمیم

 ! .... اصالًشدیتنگ نم نجای. دلم واسه ایانزل

و برداشتم و  میظهر بود. گوش 2حدود که وجود داشت، اونجا  یساعت مینیکان افتادم. با اختالف نه و ن ادیرفتم تو اتاقم  یوقت

 ...یلیجواب داد. دلم براش تنگ شده بود! خ عیزنگ زدم بهش! سر  imoبا 

 سالم داداش گلم! -

 باهم حرف زدیماا! شیچند ساعت پ نیسالم جانان خانوم! هم -

 پشت تلفن بغلت کنم!  نیاز هم خوامینیکان انقد دلم برات تنگ شده که م یوا -

 !یکن فیرو برام تعر ییزایچ هی یخواستیمنم دلم برات تنگ شده! آهااا... م جان... یا -

 !رمیطالق بگ خوامیاوهوم... م -

 ! یکنیم یخوب کار -

 و راحت راحت قبول کنه... عیگرد شد! اصالً انتظار نداشتم انقدر  سر چشمام

 تو چرا  دونمیکارو بکنه... نم نیاگه اونجا بودم محال بود بذارم بابا ا رتیغ یادامه داد: من ب تیعصبان با

 جانان... از اون مرتیکه متنفرم!  یشد فی! حیکرد قبول

 و گفتم: حرص نخور حاال!  دمیچهره عصبانیش خند به

 اذیتت که نکرده ها؟؟  ؟یجدا بش یخوایچرا االن م -

 ا...چند ت دمیشا دونمیست! نم گهیدختر د هیبا  -

 ؟؟؟یچ -

هم نتونسته بود  کایبزرگ آمر یها التیاز ا یکیتو  یسه سال زندگ یشده بود! حت یرتیخندیدم... غ شتریکه زد ب یداد با

 اخالقشو عوض کنه! 

 چرا میخندی؟؟ -

 نیکان!! یشد یرتیغ -

 ...یکنیاشتباه م دیشا ؟یمطمئن گه؟ید یکیرفته با  یجانان!! جد -

 من که حرف نزدم اون حرف زد! ینینه... با دختره حرف زدم.  -

 به مامان و بابا بگم... یچجور دونمی... نمکنمیتورو خدا! دارم دق م ایکردم و ادامه دادم: نیکان پاشو ب یمکث

 ...ی! مگه من مردم تو تنها باشدمیقول م امیخوهری... زود م امیم -

 قم!... بعد طالیمیرم انزل گهیهفته د -

 ؟یزود نیبه ا -

 زمان نمیبره! ادیز یتوافق -

 ... طرف شمال بود نه؟گمیرو م یانزل -

 ...ایدر کیبابا گفت هرچه زودتر بهتر! اوهوم نزد -

 ؟یصبر کن شتریب یخوا ینم گمیم -

 ! ادیتحملش کنم... ازش بدم م تونمینم گهینه د -

 اتاقتو جدا کن ازش!  -

 ... بلند و با صدا! دمیخند بلند

 باز؟؟ یخند یچرا م -

 که حاال جدا بشیم!  میما اصن اتاق مشترک نداشت -

 بهتر! -

 و گفت: اصالً به عنوان شوهرت قبولش نداشتم... دیخند

 ولش کن... نیکان؟ -
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 جانم؟  -

 خوشگال!  ی! از اون چشم آبگهیبا خودت د اریکن ب داییه دختر از همون جا پ -

 بگردم دنبالش!  دیبا رانی. همون اشهینم دایپ یکه چهره شرق نجایتو باشه! ا هیشب خوامیر مدخت هیمن  -

 !ادهیز یچشم و ابرو مشک نجایا ار،یب یبور و چشم رنگ هی! تو یا وونهید -

 میگیرمت خوشگل خانوم!  امیخودم م یریگ یطالق م یتو باشه! اصالً تو که دار هیشب خوامینوچ... م -

 با چرت و پرت گفتن! ی... حتکردیخنده! نیکان حالم و خوب م ریزدم ز دوباره

 گرفتم و بهش دوختم.  ینگاهم و از گوش یکه در اتاق با شدت باز شد و پرهام اومد تو. عصب دمیخند یبلند م داشتم

 !  ؟یریگ یمیخندی؟ ها؟ مچ منو م یدوساعته اون جور یدار یزد: واسه ک داد

 ...ستنیسر من داد نزن! همه مثل تو آشغال ن و خونسرد گفتم: آروم

 ! یستیگوشیتو اگه آشغال ن نمیبده بب -

قدم عقب  هینیکان تا چه حد برزخی بود که پرهام سکوت کرد و اخماش از هم باز شد.  افهیق دونمیرو طرفش گرفتم. نم یگوش

 رفت... 

 یجا وقت نی! تا همیزنیتو و سرش داد م یایدر نزده م که گفت: امیدوارم دفعه آخرت باشه که دمینیکان رو شن یعصب یصدا

 به حالت اگه یه بار،  ی... وایفتیبه غلط کردن ب کنمیم یکار رانیبرگردم ا

 !یسرش داد بزن گهیبار د هی فقط

بودم چه  دهیکننده حرف بزنه! منم ازش ترس دیو تهد یبودم نیکان انقدر جد دهیساکت شده بود. مثل من! تاحاال ند پرهام

 قدم عقب رفت و فقط سرشو تکون داد. هیبرسه به پرهام... 

 برو بیرون! ؟یگفتم: جوابتو گرفت یاز نیکان رو به پرهام جد تیبه تبع منم

 یخنده! باالخره بعد از کل ریز میکه پرهام از اتاق رفت بیرون دوتامون همزمان زد نیهنوز تماس رو قطع نکرده بود. هم نیکان

 باهاش رفتار کنم و نذارم سرم داد بزنه قطع کرد! یجورکه چ حتینص

. در نییو برداشتم و رفتم طبقه پا مینکرده بودم امروز...گوش نیهم تا کنسرت نمونده بود. اصالً تمر یزینمیومد... چ خوابم

 خونه رو کامالً میشستم!!  نیا دیمهم نبود! بعد از طالق با گهی. دومدیازش م گاریس یاتاق پرهام بسته بود و بو

کنار  کیرنگ آکوست دیسف یانویتوش انداختم و به طرف پ ینبات شاخه ا هی. ختمیبزرگ چایی پررنگ ر وانیل هیو  نییپا رفتم

نشستم. نت هارو حفظ بودم... شروع کردم به  یصندل یو رو دمیکالویه ها کش یرو یسالن رفتم. طبق عادت همیشگیم دست

کالویه ها حرکت  یانگشتام و رو تمیو بعدشم خواننده! با ر ولنیو یهمراه بعدالم اولش! من تک نواز بودم ک یب یزدن ملود

 خواننده شروع کردم به خوندن:  ی. خودم به جادادمیم

 ...یکاش یبرکه  نیا یِ و من ماه یتو ماه "

 !یکه نباش یست زمان یبزرگ اندوه

 از نفس پاک تو و صبح نشابور آه

 ..یتراش روزهیف یو حجره  چشم تو از

 مخزن اسرار که هر بار یبزن ا یپلک

 !یو الماس به آفاق بپاش روزهیف

 باد سبک سار! مرا بگذر و بگذار! یا

 ...ی! که آرامش ما را نخراشهشدار

 به تو دستم نرسد ماه بلندم! هرگز

 "... ی... چه نباشیست چه باش یبزرگ اندوه

 ( عیبد رضای... شعر از علنی)حتماً گوش بد

دست  یشده بود... صدا یبود! عال کیساز کالس هی انوی. چون پزدمیم یبار بود سنت نی. اولدمیکش یقیتموم شد نفس عم یوقت

 ! تکونی خوردم و برگشتم دمیترس کمی. دمیزدن کسی رو از پشت سرم شن

 . پرهام روی زمین نشسته بود! طرفش

 بود! هم صدات هم آهنگه... ی... واقعا عالیبزن انویبودم پ هدیبود جانان! تاحاال ند یذوق گفت: عال با

 میزنم؟! انویمن پ ینیکه بب یچند روزشو خونه بود میکه ازدواج کرد یدوسال نیگفتم: ممنون! تو از ا سرد

 جبران... یبهم بد گهیفرصت د هیاگه  دمیقول م یآره حق با توئه... ول -

 !دمیحرفش گفتم: نم وسط
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 نیکن تو ا یسع ؟یجبران کن یخوایرو خوندم! م یزندگ نی. من فاتحه ادمیمکث کوتاه ادامه دادم: بهت فرصت نم هیاز  بعد

 دوسال... نیا ی! مثل همه نمتیکه هستم کمتر بب یچند روز

 و برداشتم و از کنارش رد شدم... میچایی و گوش وانیل

اما نشدم! چون  شدم؟یکردنش خوشحال م فیاز تعر دینبود؟ مگه نبا مرد احساس منو نابود کرده بود انگار...! مگه شوهرم نیا 

 دوسال رو... نیا یکرده بود، هم دوستم نداشت، هم تنهام گذاشته بود. همه  انتیهم خ

تخت نشستم و جلد دوم عاشقانه  یداشتم... هنوزم خوابم نمیومد. رو ازیبود. به کافئینش ن دهیچیپ مینیب ریخوب چایی ز یبو

بهم  یکتاب حس خوب یخوندن! جلد گل گل شتریبه ب کردیرو برداشتم. دوسش داشتم! آدم رو وادار م "دزیره" کیکالس یها

 . بازش کردم و شروع کردم به خوندن...دادیم

*** 

 کردم.  زیتم تونستمیرو از خونه برد. منم بعد از رفتنش خونه رو تا م لشیوسا یصبح پرهام همه  امروز

 ! فکر کنم وسواس گرفته بودم!! همه زننیبرق م یزیها از تم لهیوس یهمه  کردمیکه حس م ییتاجا

از پرهام خوشحالم کرده بود...  ییبود رو دوست داشتم... خوشحال بودم! جدا نی. چقدر اومدیم ندهیمواد شو یخونه بو یجا

 ! شدیکه به پرهام مربوط م یا کهی. تشدیخونه مربوط م نیکه به هم یا کهیبود. ت یخاکستر شهیهم میاز زندگ کهیت هیانگار 

شدن طالقم بودم که بعد از اون برم  یکه جمع کرده بودم. فقط منتظر خبر رسم شدیم یهفته ا کیو جمع کرده بودم... وسایلم

 یموها دنیبا د زود جواب داد. شهی. قبل از رفتنم به نیکان زنگ  زدم. مثل همرفتمیم دیهم با گهی... چند ساعت دیانزل

 کردم!  المزدم و با ذوق س یشلوغ و نم دارش لبخند

 خوبه ها !  یلیحالت خ ؟یخواهر یسالم! چطور -

 خوشحالم... یلیباالخره جدا شدم... بعد دوسال! خ شیچند ساعت پ نی! هممیاوهوم... عال -

 نداری! یبهونه ا یمجرد گهیبگیرمت دختر خانوم؟ حاال د امیب ی: پس کدیهم مثل خودم ذوق کرد و با خنده پرس نیکان

 ...دمیته دل خند از

 ... خدا لعنتش کنه اون مردک...رهیخنده هات و بگ نیا یخنده هات بشم! بذار برگردم ، نمیذارم کس یفدا -

  ؟یایم ی...کالیخیعه نیکان! ب -

 ! گهیدوشنبه هفته د -

 . داشتم از ذوق میمردم!دمیکش جیغی

نیکان  یخودم بمونی! وا شیپ دیخودم... اصالً نمیذارم بری تهران... با شیپ یبیای انزل دی... اول بایدی؟چه زود! واج -

  ؟یرسیعاشقتم... واقعا دوشنبه م

 ...رسمینداشته باشه همون دوشنبه م ریبرم دوحه... اگه پرواز اونجا تاخ نجایاز ا دیفدات شم... با دونمینم -

 !هیترک یرفتیمچرا دوحه؟خوب  -

 ...شدمیروز معطل م هی دینبود. با طیبل هیاون روز ترک -

 نه؟! یخواستیبوده! احتماالً تو فقط هواپیما قطر م طیبل -

 ؟یدی: از کجا فهمدیخند

 ! نیکان؟گهید یخودم یداداش لوس و خوش اشتها -

 جان... -

 ؟؟یانزل یایاول ب یدیقول م -

 ... تو و مامان!امی... اصالً من دارم به خاطر تو مامیمعلومه که م -

 داداش مهربونم! فعال خداحافظ. یفدا -

 میبوسمت... خداحافظ! -

 نیزم یرنگم رو رو یروز مونده بود. چمدون سدر 7 قایدق گهی! تا دوشنبه هفته دکردمیسکته م یاز خوشحال داشتم

به خونم انداختم.  ی! نگاه کلدمیخر یالزم داشتم همونجا م یزیب... اگه چبرنداشته بودم. لباس و چند تا کتا یادیز زی.چدمیکش

رو با کمک پرهام. فعالً قصد عوض  یسر هیبودم  دهیرو خودم چ یسر هی! دادیمبه آدم آرامش  یا روزهیف یو آب دیدکور سف

 شد تا ببرمش!!  یچمدونم جا نم یکه تو فی... چقدر حشدیتنگ م دمیسف انویپ یکردنش رو نداشتم... دلم برا

خونم و بذارم اونجا. دلم  دیکنم هم کل یخونه بابا تا هم باهاشون خداحافظ رفتمیاول م دیخونم رو بستم و قفلش کردم. با در

گ بود اگه دلم براش تن یرحم یبابام نداشتم!! ب یبرا ینسبت به دلتنگ ی... حسدونمی... اما بابام! نمشدیمامانم تنگ م یبرا

 شد... ینشه اما واقعا نم

 پدر کنار ما نبود. نه من نه نیکان... هیبه عنوان  چوقتیه بابام
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 ایکنار در یشخص یالیخواست برم هتل! دلم و یکه بابا رزرو کرده بود. دلم نم یمیرسیدم به هتل گهیساعت د مین حدود

 بای. هوا تقررمیکنم بعد اگه خواستم خونه بگ دایامن و خوب پ یجا هی... اما بابا گفته بود اول چند روز اونجا باشم و خواستیم

بود!  رانیشهر ا نیپر بارون تر نجایفکر نکرده بودم که ا نیسخت تر... اصالً به ا یرانندگ ظیشده بود و به خاطر مه غل کیتار

نرفته بودم.  یشمال یاال اصالً شهر هامغازه ها و مردم! تاح ایحواسم به رانندگیم باشه  دونستمیرسید. نم یبه نظر م یشهر جالب

 که کنار یاز مرد

 جوابم رو داد.... یاما قشنگ بی. با لهجه عجایبرم در تونمیم یچجور دمیبود پرس ستادهیا ابونیخ 

شدم  ادهیپ نیحق رو نداشتن! از ماش نیکه رفته بودم ا ییکدوم از کشورها چی! هایرفت لب در شدیم نیباز بود. با ماش ساحل

 داشتم! یخنک گذاشتم. حس خوب یشن ها یو پاهام و رو

 کاسه آش گرفتم. هیزدم. به طرفش رفتم و  یفروخت! لبخند یخانومی از پشت سرم توجهم رو جلب کرد. آش رشته م یصدا

 شدم... رهیخ ایشن ها نشستم و به در یشده بود. رو کی. هوا هم تارومدیبود و باد م یطوفان بایتقر ایدر

*** 

تخت  یدر گذاشتم. برق اتاق خاموش بود. چراغ خواب رو روشن کردم و رو یاتاق شدم و چمدون سبز رنگم رو جلو وارد

چه  دونمی. مامان و بابا هنوز نمیدونستن که جدا شدم! نمدمی. خسته بودم... به بابا خبر دادم که رسدمیدونفره و نرم دراز کش

... از خستگی زیاد همونجا با همون لباس رمیبگ میتصم میزندگ یبرا تونستمیم دمن خو... مهم نبود! مدادنیواکنشی نشون م

 ها خوابم برد...!

 ی! برعکس تهران هوادمیکش یقیشدم هوا روشن شده بود. پنجره رو باز کردم و نفس عم داریصبح که از خواب ب 6 ساعت

زدم و بعد نگاه   cocoدوش کوتاه گرفتم و لباسام و عوض کردم. عینکمو برداشتم ،ادکلن  هیاسیدی نداشت.  ندهیآال چیه نجایا

 ...رونیرفتم ب نهیبه خودم تو آ یکل

 نسکافه گرفتم و بعد از خوردنش راه افتادم. وانیل هیکافی شاپ هتل  از

 یبود. موها ستادهیگوشه ا هیم نشون بده که قرار بود کارخونه رو به یرو پارک کردم. مرد نیمحوطه کارخونه شدم و ماش وارد

خودم  یشدم. نگاه کنجکاو کارگرا رو رو ادهیپ نی! از ماشزدیمردم با لهجه حرف م یداشت و مثل همه  یکم پشت و قد کوتاه

 .کردمیحس م

 خوبن؟ ن؟پدری... خوب هستری: سالم خانوم! صبحتون به خدمیمرد رو شن یصدا

 سالم! بله ممنونم ...  -

 . بفرمایین اتاقتون رو بهتون نشون بدم. شدنیقابل تحمل م ریداشتن غ گهیکارگرا د نیخانوم ا نیشد زود اومد خوب -

 !دیکشیاز کارگرا متوقفم کرد. عمالً داشت عربده م یکیداد  یراه افتادم که صدا دنبالش

 دخترش اومده! نیای... بنیایعظیمیه... ب یدختره آقا نیا -

 آقا! نییپا اریو بلند گفتم: صداتو ب یجد

بودم بتونم  دواری. امشدنیکارگرا هم کم کم داشتن جمع م هیخودش رو جمع و جور کرد و به اطراف نگاه کرد. بق کمی

 .ومدیزمزمه م یبود و صدا ادیبودم... تعدادشون ز دهیترس کمیکنترلشون کنم! 

 پس؟!  شهیم یپول ما چ ؟یشیسوار م ینیماش نیات ورشکست شده بعد همچبلند گفت: شما باب یبا صدا تیجمع نینفر از ب کی

 گفته بابا ورشکست شده؟؟  یک -

 بود! ی. فرصت خوبدیچیمحوطه پ یسکوت تو یزمزمه ها قطع شد و صدا یبلندم همه  یصدا با

تهران  کیتو جاده نزد نجایفروش ا ری! مدشنیباخبر م گهیهمه از حال همد کیکوچ یتو شهرها کردمیدادم: من فکر م ادامه

 ... هست؟!ستین یمشکل گهیباشم! پس د شونیا یکمتر شده.که من اومدم تا جا کمیفروشمون  نیتصادف کرده به خاطر هم

از همونا قطع شد: پس چرا انقدر  یکیهمهمه کارگرا با داد  یبودن انگار! دوباره صدا یهمهمه بلند شد. هنوز شاک یصدا باز

 چند روز!  نیا میکن ینم یکار چیما ه ابیکمه؟ تقر دیتول

 نیکنیشماها کم کار م نکهی. امیدار دیهنوز تول یعنی نی! همتون میبینین؟ انینگاه کن شهیکه از اون دودکش بلند م یبه دود -

باشم نه شماها... پس  یشاک نجایبه عنوان دختر صاحب ا دیصورت من با نیشماهاست! که در ا یخودتونه...کم کار ریتقص

 مشکل کجاست؟!! 

 قانع شده بودن!  گهیدفعه د نیساکت بودن. ا همه

 هست؟  یمشکل ونی: آقادمیلبخند پرس با

 نگفت! یزیچ یکس

 هست؟! یمشکل دمیگفتم: پرس بلندتر

 نه خانوم! -
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 بدون حقوق بدم! یمرخص یس... دوست ندارم به کنمینب کاریرو ب یکس دوارمیپس بفرمایین سر کارتون... در ضمن ام -

 یهمه رفتن با خوشحال نکهیبود. بعد از ا ستادهیرو تکون دادن و آروم آروم متفرق شدن. اون مرده هنوز کنارم ا سرشون

 نکرد... یاعتراض چکسیبود خانوم!! ه یگفت: عال

 ! نمیرو بب اقتیل یب ریاون مد دیبا ت؟یریو گفتم: از کدوم طرف برم مد دمیخند

 امروز نیومدن خانوم! -

 چرا؟ ومده؟ین -

 خانوم خبر ندادن... دونمینم -

 !تیمسئول یشدم. ب یعصبان

 کجاست؟ شگاهیبعدا باهاش حرف بزنم. آزما ریشمارشو بگ -

 !نیفروش هست ریچرا خانوم؟ شما که گفتین مد شگاهیآزما -

 ...نمیرو بب نجایا شگاهیآزما خوامیبودم االنم مجبور شدم... م شگاهیگفتم! تهران مسئول آزما یچ دونمیم -

 ...کردمینشونم بده. حسش م تونستیو نه م "نه"بگه  تونستی! انگار نه مکردینگاهم م یجور هی

 ...؟ یهست آقا یمشکل -

 !یبهرام -

 !یبهرام یآقا -

 نه! نه... بفرمایین... -

 یاز تو یبزرگ دیو دسته کل ستادیزنگ ا دیدر سف هی یکنار محوطه رفت. جلو یاز سالن ها یکیراه افتادم. به طرف  دنبالش

 درآورد. در سالن قفل بود!!  بشیج

 چرا درش قفله؟؟اینجا آزمایشگاهه؟؟  -

 بله خانوم... -

 ست؟یتوش ن یکس یعنیکارخونه قفله؟  نیا شگاهیدر آزما یعنیوایسا ببینم!  -

 .کردیم بلندم فقط بهم نگاه یاز صدا دهیترس

 : چند وقته؟دمیپرس کالفه

 !شهیچند ماهی م -

 زدم: چند ماه؟ داد

 ماه... 6به خدا! فکر کنم  دونمینم -

 اعتماد کرده!  ایمن به ک ی... باباادیهر قبرستونی هست بلند بشه ب یگیم نجایا ریبه مد یزنیاالن زنگ م نیهم -

 .کردیداشت با تعجب و ترس نگاهم م هنوز

 همون لحن گفتم: برو دیگه! با

 چشم! چشم... -

 یکارخونه کنترل نمیشده؟ مردم چ نیماه محصوالت ا 6چه خبره؟!  نجایبود ا دهیمدت نفهم نیبابا تو ا یعنیبود!  یچه وضع نیا

 میخوردن؟! 

رفته بودم. باالخره بعد ضرب گ نیزم ینشسته بودم. عصبانی با پاهام رو شگاهیعامل و مسئول آزما ریمنتظر مد تیریاتاق مد تو

 ساعت دو نفر در زدن و اومدن داخل اتاق. 1از 

 عامل بودین؟  ریتوجه به سالمشون پرسیدم:کدومتون مد بدون

که از  یکردم و برگه ا یسرش و تکون داد. خنده مسخره ا دیرس یکه جوون تر به نظر م شونیکیبه هم کردن و  ینگاه هی

 .نیکن یمعرف یخودتون رو به حسابدار نیوقت دار انیگفتم: فقط تا پا یگرفته بودم رو جلوش گذاشتم و جد یحسابدار

 ؟ی: حسابداری برای چدیپرس جیگ

 بدون حقوق!  یماه مرخص 3 -

 تو؟  یهست یخانوم! اصالً ک یگیم یگرد کرد و گفت: چ چشماشو

 ! یمیمهرداد عظ ی. دختر آقایمیگفتم: جانانِ عظ یو با لحن نه چندان دوستانه ا دمیخند بلند

 یماه مرخص 3که بهم  رمیگ یاما من از شما حقوق نم اوردمیکه به جا ن دیگفت: ببخش ییخودش و جمع و جور کرد اما با پررو کمی

 بدون حقوق بدین!!

 !که از من حقوق نمیگیرین چون تا حاال حتما بدون شام شب میموندین نیخدا رو شکر کن -
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و سالمت  تیفینمیدونین که ک ریمد هی! به چه علت؟ شما به عنوان لهیکارخونه تعط نیا شگاهیماهه آزما 6و باالتر بردم :  صدام

نداشتین که به  نویشما عرضه ا یعنیمتوقف شده بود؟  دیبا جون مردمه! چرا خط تول یباز نیکنترل بشه؟ ا دیمحصوالت با

 ن؟؟یسر کارتون نبود لیتعط ریاصالً شما چرا روز غ ؟در کار نیست یورشکستگ نیکارگرا بگ

 ! یوقت ادار انیبزنه که بلند تر گفتم: فقط تا پا یحرف خواستیم

 ستادهیکه مات سر جاش ا گهیو به اون مرد د دمیکش یقیرفت. نفس عم رونیبرداشت و از اتاق ب زیم یبرگه رو از رو یعصب

سر  امیمونه! خودم م یبسته نم شگاهیهم در اون آزما گهی.د انینین به همکاراتون و میگین باالن زنگ میز نیبود گفتم: هم

 .زنمیم

 کار... ما اصالً... یبرا میآخه خانوم چجوری بچه ها رو جمع کنم؟ امکانات ندار -

 یزی. چمیکنیاستخدام م دیجد یروین ومدنی! اگه هم نستیمشکل من ن دیبچه هارو جمع کن یچجور نکهیحرفش گفتم: ا وسط

 یمجبور نشم به شما و همکاراتون هم مرخص دوارمی. امکنمیم هیته نیبد ستیباشه ،ل کنمیهم اگه کم و کسر بود ،که فکر نم

 بفرمایین...  نیندار یبدون حقوق بدم! اگه سوال

 نده ها...انداختم و شروع کردم به بررسی پرو نیی. پوووف! سرم و پارونیگفت و رفت ب یفیضع "نه"

 *** 

افتضاح بود! حقوق کارگرا نصفه  نجایا تیکرده بودم. وضع یبررس یسال قبل رو سطح کی یهمه پرونده ها بایشب تقر 9 ساعت

نصفش به دستشون  بایگرفت تقر یکه هر سال بابا براشون در نظر م یدی،اضافه کار بهشون نمیدادن، ع شدیپرداخت م مهین

با خروج محصول جور  هیپرداخت نشده بود و آمار ورود مواد اول اتی! مالرفتیعامل م ریمد بیج یموندش تو یو باق دیرس یم

  تونستیفقط م نیدر نمیومد. و ا

 کار داشت...  کردمیکه فکر م یزیاز اون چ شتریب نجایبده! ا یکالهبردار یمعن

 شد دوباره بازشون کنم. بابا بود!باعث  میزنگ گوش یدادم و چشمام و بستم. صدا هیرنگ نرم تک یمشک یصندل به

 سالم جانانِ بابا ! -

 سالم بابا... خوبین؟ مامان خوبه؟ -

 بابا؟ کارخونه چه خبر؟؟ یآره ما خوبیم. تو خوب -

،که آدم حالش به  دهینفهم یشده و کس یبردار یو کالهبردار یخور ادهیو ز یکجاست منو فرستادین! انقدر کم کار نجایبابا ا -

 خوره! یهم م

 باشم هم اونجا... نجایهم ا تونمیکنم؟! خودم که نم کاریچ یهستم... ول انیدر جر یتاحدود -

 بدون حقوق... یماه فرستادم مرخص 3رو  نجایا ریمن مد یهر چند وقت که میتونستین سر بزنین! بابا راست -

 چرا؟  -

 بابا؟ طرف... خورهینم یدرد چی! به هختهیاوضاع به هم ر نیبه خاطر ا -

 جانم؟!! -

 ن؟یبکنم شما پشتم هست یهرکار گه؟یاز طرف شما راحت باشه د المیخ -

 حرف خودمه... نیفرستادمت! تصمیمت ع نیاز چشمام اعتماد دارم... اصالً واسه هم شتریآره دخترم! من بهت ب -

 ممنون!  -

 ...ی. از صدات معلومه خسته اشمیبرو دخترم مزاحمت نم -

 ...خوندمی! داشتم پرونده ها رو میلیآره خ -

 ! مامانت سالم میرسونه...یخسته نباش -

 ...ریسالمت باشه! شبتون به خ -

 ...زمیعز ریشبت به خ -

 بودم ازش... دهی؟! اصالً تاحاال نشن"عزیزم"خوب بلد بود با حرف آدم رو دنبال خودش بکشه!  بابا

. دلم نمیومد رونیکردم و اومدم ب یرفته بودن. خداحافظ ی. همه به جز من و آبدارچرونیو برداشتم و از اتاق رفتم ب فمیک

 برگردم هتل!  ایبدون رفتن در

*** 

شون که از  یکیبود رفتم و  ایدر یکه رو به رو یبزرگ یشدم. به طرف تخته سنگ ها ادهیپ نیساحت نگه داشتم و از ماش کنار

. به دیرس یبه نظر م شهیبود، ساحل خلوت تر از هم زییسرد بود و چون وسط پا بایقرتر بود نشستم. هوا ت زیهمه بزرگتر و تم

پسر قد بلند با  هی. به پشت سرم نگاه کردم. ستادهیپشت سرم ا یکیشده بودم که احساس کردم  رهیخ ایامواج نا منظم در

 شینم؟ب نجایا تونمیمتوجه نگاهم شد گفت: م یشده بود. وقت ایتو دستش، محو در تاریگ
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 اوهوم!  -

 شدم که حس کردم کنارم نشست و ساکت شد. رهیخ ایبه در دوباره

 خواست امشب تنها باشم!!  یآروم گفت: خوب شد شما هستین! دلم نم یاز یه سکوت طوالن بعد

 که خوبه! مثل قهوه... تلخ و خوشمزه!  ییبهش کردم و گفتم: تنها ینگاه مین

 تنها باشم! خواستمیامشب واقعا نم یول نجایا امیم شهیم یهفته ا هیبرداشت جالبیه... من  -

 باشه... دیباشم که با یمن اون کنمی،آدم تنهاست! فکر نم ستیباشه ،ن دیکه با یاون یوقت -

 ! یزنیو گفت: قشنگ حرف م دیخند

 ! یشنو یزدم: قشنگ م لبخنذی

 ...کنهیآرومم م نجاینگاه کرد و گفت: ا ایدر به

 ...یدنبالش بگرد ایلب در یشیمجبور نم رهیآرامشتو بگ یزیچ ای یکس ینذار یوقت -

 هفته ست ولم کرده... آرامشمو برده... هینذاشتم! نامزدم  یول -

 دنبالش... تو یخودت بفرست نکهیمگه ا برنیآدما میرن دنبال لیاقتشون! چیزی هم با خودشون نم -

 رو نبرده... یزیوگرنه اون با خودش چ یاون کرد اقتیل یآرامشتو قربان 

 !؟یهمه آرامش و از کجا آورد نی! خودت ایزنیتو واقعا قشنگ حرف م -

 با خودمه...  شهیباشه! هم یزیچ ای یمن نذاشتم آرامشم وابسته به کس -

 ! یبلد یچ نمیکنار پاش اشاره کردم و گفتم: بزن بب تاریگ به

 ...کردمیداشت! حسش م ادیز نی. تمرزدیرو شروع کرد. خوب م "یرایکلود س"کالم  یب یها یاز ملود یکی

. نت یزنیرو خوب نم ینت م ی! خوب بود ولیاریاز کلود س Best Collectionزدم و گفتم: آلبوم  یتموم شد لبخند نکهیاز ا بعد

 نی! به جز اشهیدرست م نیاوله! البته با تمر میپرده اول س مین ینت فا رو یپرده با نت فا ، فاصله داره. پس صدا مین هی یم

 بود... یبقیش عال

 به خودش اومد و گفت:  دمیگفتم؟! سوالمو که بلند پرس یبیعج زی! چکردیدهن باز داشت نگاهم م با

  ؟یزنیم تاری! گیاونم انقدر تخصص ینه... فکر نمیکردم اهل ساز باش -

 . دمیم حیرو ترج انویپ ی! البته گیتارم بلدم ولولنی... یکمم وانوینه پ -

 !!یباش اتیعشق ادب ادی! بهت مادیپس... بهت نم یهمه رو بلد بایتقر -

 ...ادیبدم م اتیاتفاقا از ادب -

 !یدربارت بدونم؟ جالب شتریب شهیم -

 آره! ،یامشب به خاطر نامزدت ناراحت نباش یاگه قول بد -

 چرا برات مهمه؟  -

 من آدما رو دوست دارم! -

 باشه... قول!  -

 بپرس! -

 چند سالته؟ درس میخونی؟ -

 . یمیش یمهندس سانسی! فوق لمیو ن 23 -

 ...یابیبازار سانسی! ل27من  -

 . دمینیکان آهی کش ادی با

 سالشه... 27داداش منم  -

 ! ابیگفت! بازار یچ دمیتازه فهم انگار

  ؟ی: تجربه کار داردمیپرس تند

 . چطور مگه؟کنمیکار م ریو تکث پیتو رشته خودم نه ... االن تو تا -

 فروش!  ریمد ای... خوامیخوب م ابیبازار هیواسه کارخونه  -

 ؟ی! تهرانیاطراف باش نیمال ا ادیبتونم کمکت کنم... به لهجه ت نم شمیخوشحال م -

 اوهوم... اومدم به کارخونه سر بزنم. -

 ! یایپرسم... خسته به نظر م ینم شتریب -

 !نجایسر اومدم ا هیهتل، اول  رفتمیآره... داشتم م -

 ! اسمم کارنِ... یدوست دار ایو گفت: پس تو م در دیخند
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 کارِن؟!!  -

 شمالیه!  -

 آها... جانان!  -

 کارخونه؟ امیب تونمیاسمتم مثل حرفات قشنگه! فردا م -

 ... اریآره! مدارکتو ب -

 یخاکستر یمانتو یکه داشتم خاک رو ی. از جام بلند شدم. درحالفتهیرو گرفتم و بهش زنگ زدم تا شمارم براش ب شمارش

 ...یحالم و خوب کرد یلیگفت: ممنون جانان! خ دادمیرنگمو تکون م

 ...ری! شب به خیخوبه که خوب -

 !ریشبت به خ -

 کرد امشب! دلم  یقیموس ییپسر منو هوا نیرفتم. ا نمیکردم و به طرف ماش اینگاهم رو به در نیآخر

 یروز کنسرت و اجرا یآور ادیدست نزده بودم! با  انویبه پ گهید شی... بعد از کنسرت هفته پخواستیرنگم رو م دیسف یانویپ

 زدم و به سمت هتل رفتم... یخوبمون لبخند

*** 

 چیمیخوردن. تاحاال تو تهران و ه شهیبه ش یادیدت زبارون با ش یشدم. قطره ها داریبارون از خواب ب یصبح با صدا 6 ساعت

 رفتمیبعد از رفتن به کارخونه م دی... باادیدرشت و شدت ز یبودم! با اون قطره ها دهیند یبارون نیهمچ یا گهیشهر و کشور د

 . خوب بود با خودم چتر آورده بودم! دمیخر یگرم م اسو لب یفروشگاه و چند تا بارون هی

رنگم رو  یو چتر مشک فیسرم کردم. ک دیسف ری.موهام رو بستم و شال حردمیپوش یکوتاه دیسف یگرفتم و مانتو دوش

تا عصر صبر  دیباز نبود با یمغازه ا چی.هوا سردتر شده بود. داشتم از سرما میلرزیدم! االن که هرونیبرداشتم و اومدم ب

 نشستم... نیودم تو ماشخ وکارن فرستادم  ی... آدرس کارخونه رو براکردمیم

بود چون داشتن تمیزش  فتادهیهنوز راه ن شگاهینداشت! فقط آزما یهم اعتراض یکارگرا سر کارشون بودن.کس ی همه

مطمئن شدم برگشتم تو اتاقم. احساس  زیاز همه چ نکهیزدم و بعد از ا یسالن ها چرخ ی. همه جا خاک نشسته بود! توکردنیم

 گرفتم!! یبوی ماه کردمیم

 .شدیراحت تر م یلیکارم خ رهیفروش رو بگ ریمد یجا تونستی. اگه مدیصبح کارن رس 12حدود  ساعت

 دسته گل قشنگ و جمع و جور دستش بود. هیبه در زد و اومد تو.  یا تقه

 ! ریسالم خانوم مد -

 سالم!  -

 ؟یخوری! قهوه میدیرو ازش گرفتم و گفتم: ممنون زحمت کش گل

 آره ممنون!  -

 پوشه زرد رنگ جلوم گذاشت. هینشست و  زمیبه م یصندل نیتر کینزد یرو

 مدارکته؟ -

 بتونم... دمیآره ، سابقه کار ندارم... اما قول م -

 !ستیحرفش گفتم: مهم ن وسط

 واسه همه مهمه!!  -

 ! دمیبدون حقوق م ی... اگه کارِت رو دوست نداشتم بهت مرخصستیمن مهم ن یبرا -

  ؟گهیاخراج د یعنی -

 ! دمیم حیرو ترج یهمون مرخص -

 ! کارخونه خودته؟یو گفت: جالب دیخند

 آره... فعال!  -

 فعال؟!  یچ یعنی -

 کارن!  یپرس یسوال م ادیز -

... یایب یتونیکه از تهران گرفته بود ، پوشه رو کنار گذاشتم و گفتم: از فردا م سانسشیپرونده ش و مدرک ل یبررس بعد

 ثبت کنن.  دمیامروز م نارویا

 ها!  یخوش اخالق تر بود شبید -

 کارخونه! مجبورم... نجایبود ، ا ایاونجا لب در -

 ...یشیم تی! اذینکن انقدر خشک باش یجانان... سع ستیت ن هیشغلت اصالً مناسب روح -
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 ...نکهیندارن با ا یمشکل ،یکنیکه کار م یی! لبخندی زدم و گفتم: اونجاگفتیم راست

 ! ستینه! مهم ن -

 بلند تره!  دمید شبیکه د یزیقدش از اون چ دمیشد و من تازه فهم رهیجاش بلند شد و پنجره اتاق به محوطه خ از

  د؟یبرم خر تونمیکارن؟ کجا م -

 لباس؟  ؟یچ دیخر -

 آره!  -

! آشنا زیاد امیباهات ب تونمیم یکاغذ برام نوشت و گفت: اگه دوست داشت یشد و اسم و آدرس چند تا پاساژ و مغازه رو رو خم

 دارم.

 ممنون! -

  نم؟یکارخونه رو بب تونمیم -

 آره حتما... -

 ! ادیبهت م دیاما سرش رو آورد تو و گفت: سف رونیاتاق رفت ب از

انداخت... خودم قبل از ازدواجم... قبل از  یخودم م ادیداشت!! منو  یو در اتاق رو بست. منم خندم گرفته بود.چه انرژ دیخند

 اون پرونده ها فرو کردم... یرهام! سرم رو دوباره توپ

 *** 

ساعت از رفتن کارن گذشته بود...  4ساعت چشمام گرد شد!  دنیباالخره سرم رو باال آوردم و با د دیاحساس گردن درد شد با

 یم یزینه چ گهید کردمیچشمم بود که حس م یجلو خی... انقدر عدد و تاردیکشیسوت م یهمه کالهبردار نیسرم داشت از ا

که برم  کردمیرو جمع م لمی! ناهار هم نخورده بودم... بارون هنوز مثل صبح با شدت میومد... داشتم وسانمیبیشنوم ،نه م

 ناهار، که در اتاقم باز شد و کارن اومد تو. تعجب کردم! 

 که!!  ی! دوباره اومدیدر بزن دیتو با یایم یابروم رو دادم باال و گفتم: وقت یتا هی

به نظرم باهم  ییزایچ هی! هیجور هی نجای. ادمید ی... داشتم کارخونه رو مامی! اصالً نرفته بودم که دوباره بدیدر نزدم؟ ببخش -

 ...ستیجور ن

 اینجا؟!! یکردیم کاریچ یتو چهار ساعت داشت -

 ... فکرم مشغول شد!بهیعج کمی نجایگفتم که ا -

پرونده  نیهست! چهار ساعته دارم ا یخبر هیتو میفهمه  ادیدر ب نیاز ا یکه هرک یبه همه چ... انقدر گند زدن دونمیخودم م -

 رو در میارم!  یقبل ریکه بتونم مدرک جور کنم.... پدر اون مد کنمیها رو چک م

 کجا هست؟  -

 گرفت!  خندم

 بدون حقوق!  یمرخص -

 ها!  یو گفت: دوست دار دیخند اونم

 ! ی...گند زده به همه چرمیگیپوال رو ازش م نیمدرک جمع کنم، همه ا -

 ؟یدیتو چند وقته فهم -

 ! نجایا دمیرس روزیمن تازه د -

 ؟یکن کاریچ یخوایحاال م -

 برم ناهار دارم میمیرم!  خوامیاالن که م -

 با هم بریم؟ یخوایم -

 بریم! یخوشمزه بلد یبا غذا زیرستوران تم هیاگه  -

 دوست داری؟!  یماه -

 !خورهیکه حالم به هم م دمید یماه نجاینه! انقدر ا یوا -

 گهیساعت د کیگفتم: میرم ناهار. تا  ی. درش رو قفل کردم و رو به منشرونیرو برداشتم و از اتاق اومدم ب فمی.کدمیخند

 ...امیم

 بودم!  دهیو به بارون نگاه کردم. واقعا تاحاال انقدر بارون ند ستادمیدر ا یکرد و سرش رو تکون داد. جلو یمن و کارن نگاه به

 که عاشقش بودم!  یکارن! رنگ یشمیکه چشمم افتاد به چتر سبز  رونیبرم ب خواستمیرنگم رو باز کردم و م یمشک چتر

 کارن؟ -

 بله؟  -
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 چترت... خوشگله!  -

 یرضایت زدم و تو یرنگش رو به طرفم گرفت. لبخندی از روبود. چتر خوش  دهی. احتماال از نگاهم فهمدیکرد و خند نگاهم

 گشتم. نمیماش دیدنبال کل فمیک

 درآوردم: جانان؟ فمیک یکارن سرم و از تو یصدا با

 بله؟ -

 ... خوشگله! نتیماش -

 رو گرفتم طرفش! تعجب کرد.  چیو سوئ دمیخودش خند مثل

 !  نکردم...لطفاً یرانندگ یبارون نی: تاحاال تو همچگفتم

*** 

هوا سرد بود  نکهیبود. با ا یوسط محوطه رستوران خال قیبود که تاحاال رفته بودم! آالچ یرستوران نیبهتر م،یکه رفت یرستوران

 .میهمون جا نشست یول

 ادیبودم... اما کارن خوب بود! ز ینطوریهم شهیباشم! با نیکان هم دهیبه جز نیکان تاحاال انقدر خند یپسر چیاومد با ه ینم ادمی

صورتم درد گرفته بود!  یها چهیکه ماه میبود دهیبود... انقدر با کارن خند گهید زیچ هیکرد! اما نیکان  ینمیپرسید... خستم نم

 بود... دو هوا سر ومدیبارون م

 کارن پاشو بریم سرده!  -

 ! ستیباز ن ییاالن که جا -

 !دیکار دارم... بعدشم میرم خر کمیکارخونه  رمیتورو میرسونم م -

 منو کجا میرسونی؟ گیتارم تو کارخونه ست... -

 اونجا چرا؟ -

 نمیرم!  ییمن بدون گیتارم جا -

 ... رونیاومدم ب قیو از آالچ دمیو از جام بلند شدم. چتر کارن رو برداشتم و کفشام رو پوش دمیخند

 بود... خیلیم خوش گذشت... یممنون کارن! غذاش عال -

 ! گذرهی... به منم با تو خوش مکنمیخواهش م -

 *** 

سالن هارو  ی. کارن رفته بود تورونیکه تو کارخونه کار داشتم، مدارک رو برداشتم و با خودم آوردم ب یاز چند ساعت بعد

 ...نهیبب

رو برداشتم و از اتاق اومدم  فمین گذرونده بودم! ککردن داشتم! کل امروزم رو با کار دی. ذوق خرادیدادم که ب امیپ بهش

 گفتم: من دارم...  ی. درحال قفل کردن در به منشرونیب

بهش سالم هم  ی! حتکردمیم ی! تازه داشتم واسه خودم زندگکردمیپرهام نصفه موند. تازه داشتم فراموشش م دنیبا د حرفم

 م رو ازش گرفتم و به کارن دوختم. سکوت نگاهش کردم که با اومدن کارن چشم ینکردم... تو

 !گهیبردار بریم د ؟یرو کجا گذاشت تارتیلبخند گفتم: گ با

که پرهام صدام زد:  میرفت یبه طرف در م میبرداشت. باهم داشت یمنش زیبه پرهام انداخت و گیتارش رو از کنار م ینگاه مین

 جانان! 

 ...یمنو به اسم صدا کن ی! تو حق نداریمیبرگشتم طرفش: عظ تیعصبان با

 شدم؟!  بهیغر یزود نیهنوز دوروز از طالقمون نمیگذره ها... به ا -

 کنه؟ دوسال بس نبود؟ اومده دوباره گند بزنه به همه چی؟ کاریکارن... اصاًل اومده بود چ ی!جلویزد... لعنت گند

 . رونیشده! برو ب ی... االن فقط رسمیبود بهیتو از اولشم غر -

 باهات حرف... خوامی... منمیرم -

 ! انیپرهام تا نگفتم حراست ب رونیبرو ب -

 باهات حرف بزنم... دیجانان با -

 از من مشتاق بود باهات حرف بزنه!  شتریب یزدم: ناز داد

 آقا رو ببرن... نیا انیب ینگهبان نیگفتم: خانوم بگ کردیگرد شده داشت نگاهمون م یکه با چشما یبه منش رو

 ریرفت چترم رو بردارم! اما محال بود برگردم باال... ز ادمیطرف در راه افتادم. انقدر شوکه بودم از اومدنش که  خودم به و

 سی. خادیشنیدم که دنبالم م یکارن رو از پشت سرم م یرفتم که گوشه محوطه کارخونه پارک بود. صدا نیبارون به طرف ماش

 ! دیاون بارون شد ریشده بودم ز
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 ... یشد سیخ وونهید سایجانان... جانان! وا -

 و بده... نیماش چیی! سوزهیر یاز موهات داره آب م نیسرم گرفت و با خنده گفت: بب یرو باال چترش

  ؟یصورتم تکون داد: جانان! خوب یکه دستشو جلو کردمیحس داشتم نگاهش م یب

 ...نمشیبب خوامینم گهیشدم: آره... فقط د رهیساختمون پست سرش خ به

 ! ستین یزیآرامشت وابسته به چ یتو که گفت -

 ...گهید یخوبم! ول -

 ...نیتو ماش نینمیخوای ببینیش... بش گهی! ددمیباشه فهم -

 برم... ادهیپ خوامیم -

 ...یشد سی! خیخوریسرما م -

 ! ستیمهم ن -

 باهم بریم؟  نتیگیتارم و بذارم تو ماش شهیپس م -

 ! تارتیمنو با گ یکشت -

 *** 

حس شده بودم... مه غلیظی تو خیابونا بود و  یسردم نبود! ب گهی. دمیرفت یراه م میبارون داشت ریکه باهم ز شدیم یساعت مین

 شده بود! کیتار شهیبود زودتر از هم ی... چون هوا ابرشدیم کیهوا داشت تار

  ؟یزنیچرا حرف نم ست؟ی: سردت نرونیب امیکارن باعث شد از فکر ب یصدا

 چتر راه نرفته بودم! هی ریبارون، اونم ز ریز ینه خوبم! تاحاال با کس -

 ... بارون دوست داشت! میرفت یبارون راه م ریبا هم ز ادی! من و گِالره زادیبارون م ادیز نجایا ؟یجد -

 نامزدت؟  -

 آره! -

 متاسفم... -

 ! یکنی... حواسمو پرت مکنمیبهش فکر نم ینباش... چون تو که هست -

 من؟!  -

 ...دمی... مخصوصًا االن که فهمیدار یجالب یایتو شده! دن یایآره... حواسم پرت دن -

 و ادامه نداد و سکوت کرد. حرفش

کم  یزی... مجبور شدم! البته پرهام چیمن... ازدواج اجبار یاشتباه بزرگ بود تو زندگ هیاون خودم گفتم: پرهام  یجا به

نتونستم مخالفت کنم! اما من دوسش نداشتم... اونم  نی... به خاطر همیاخالق ینه حت ینه ظاهر ینه خانوادگ ینداشت. نه مال

 منو دوست نداشت... 

 تورو دوست نداشت؟!  شهیحرفم گفت: مگه م وسط

 کردم.  نگاهش

 ! یشد فیح ؟ی: چرا قبول کرددیخند

 "...یشد فیح"! گفتیم نوینداشتم... نیکانم هم یچاره ا -

 داداشت کجاست؟  -

 !کنهیسواالت خستم نم یبی! و به طرز عج؟یپرس یسوال م یلیخ یدونستیم -

 ! شمیو من آروم م ادی... مادیم گهیو ادامه دادم: کانادا درس میخونه... تا چند روز د دمیخند

 ! ؟یپرسیتو چرا از من سوال نم -

 ! ستمیچون من، تو ن -

... اون مغازه کنمیم یسالشه! پدرم فوت کرده و با مادرم زندگ 16ولو و درس خون دارم. خواهر کوچ هیو گفت: من  دیخند بلند

کنم اونجا بمونم تا مادرم  دایپ یکار درست و حساب هی ی، مال داداش گالره بود. مجبور بودم تا وقت کردمیکه توش کار م یا

نرفتم اون مغازه. خدا تورو از آسمون  گهیکه گالره رفته ، منم د یهفته ا کی نیمجبور نباشه دو نوبت بره سر کار... تو ا

فرشته! مامانم تا صبح داشت  گنیهفته ست در به در دنبال کار بودم. به مادر و خواهرم که گفتم اونا بهت م هیفرستاد جانان! 

مامانم  یشحال شد... من خوشحالچقدر خو دونیینم ی... صبح که زنگ زدم و گفتم استخدامم کردیتو منو قبول کن کردیدعا م

 رو مدیونتم جانان.... 

بدم! فقط  یچه جواب دیو به من گفته با شیانقدر صادقانه همه زندگ یوقت دونستمیلبم اومد. نم یاز صداقتش رو یلبخند

 لبخند بزنم...  تونستمیم
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 مانتوم بود حواسم رو پرت کرد. جواب بابا رو دادم.  بیج یگوشیم که تو لرزش

 سالم بابا! -

  گه؟یم یپرهام چ -

 میگه؟!  یچ -

  ؟یزنیبارون باهاش قدم م ریکه ز هیاون پسره ک -

 بابا؟! مگه من بچه م؟  -

 خجالت بکش!  یدختر تو شوهر دار -

 . چشمامو بستم و گفتم: ندارم بابا... جدا شدم! دمیکش یقیعم نفس

  ؟یکرد کاریچ -

داد،  نیمگه بابا بلد بود داد بزنه؟ سود کارخونه انقدر مهم بود؟ باورم نمیشد ا دادش سر جام خشک شدم! اصالً یصدا با

 بابام بوده باشه...  یصدا

 جانان!  -

 بله بابا...  -

 تهران...  یگردیاالن برم نیهم -

 بگیرم؟ میتصم میزندگ یبذارین خودم برا شهیبس نبود؟ م یگردم... دو سال بس نبود؟ ازدواج اجبار یبرنم -

 ...یگرد یاالن برم نی! همشهینه نم -

 ! ابونمیچتر کنار خ هی ریمهم نبود با کارن ز گهیتحمل کنم...د دونستمینم گهیشدم! د یعصبان

... سود اون کارخونه نیایبارم شما کوتاه ب کیهمه شما گفتین من گوش دادم ، حاال  نیبابا! ا نیرو بردم باالتر: بس کن صدام

 پرسین چرا جدا شدم!  ینم یا حتانقدر مهمه؟ شم یلعنت

 ... یچرا جدا شدی! جانان اگه برنگرد ستیمهم ن -

 ...یبرگردم سر اون زندگ نکهیتا ا رمیبم دمیم حیگردم! من ترج یبابا؟ معلومه که بر نم یبرنگردم چ -

 داره... باور... ی، همه چ هیچرا؟ پرهام پسر خوب -

 نه!  ایخوب هست  فهممی! نگفتین؟ پس خودم منیبه من گفتین به من اعتماد دار شبید نیحرفش گفتم: شما هم وسط

 ! یفهم ینه نم -

 من که دختر خودش بودم... نبودم؟! کارخونه مهم تر بود انگار...  فهمم؟یبود آخرش؟ نم نیداد دومش سکوت کردم... ا با

 قطع کردم. یخداحافظ بدون

من از  یآروم و منطق شهیهم یبود برام... که بابا نی! چقدر سنگدیپرس یه بود و نم.  ازش ممنون بودم کدینپرس یزیچ کارن

دخترش بودم... به خاطر کارش... به خاطر کارخونه...  نکهی! نه به خاطر ایفهم ینم گهیو بهم م زنهیطالقم ناراحت شده و داد م

 به خاطر پول!!

هتل آروم گفت: حرف بزن  میدیرس ی... وقتومدیحرف کنارم م یم بکردم و راه افتادم. کارن ه بمیج یرو دوباره تو دستام

 وقتا مثل مسکنه! یلیحرف بزن! حرف زدن خ یبگو... ول یکه دوست دار یجانان! به من نگو... به هر کس

 اگه بدنت به مسکن عادت نکرده باشه!!  یآره... ول -

 مهم نیستن! هیبق گهی... دکنهیباورم م ادیندارم... خوبم! نیکان که ب یمن درد یزدم و ادامه دادم: ول لبخند

 ! کنمیمنم باورت م -

 چرا؟ -

 ...ی! تو چشمات فقط صداقته! تو نمیتونی بد باشدونمینم -

 ممنونم!  -

 ...امیبگو باهات ب دیبری خر یهروقت خواست -

 ! رمیگیم ژهیو فیزد و گفت: برات تخف چشمک

 ...ایب نیبکش تو کارخونه ست! با ا نمیرو به طرفش گرفتم و گفتم: پس زحمت ا نمیماش چیسوئ

  ؟یتعجب گفت: چرا بهم اعتماد کرد با

 ...یبد باش یتون ی! تو چشمات صداقته! تو نمدونمینم -

 جانان! یبیجالب و عج یلی: خدیخند

 مغازه ها تا ساعت چند بازن؟ اد؟ی! چرا بارون بند نمشهیمن میرم باال... تازه داره سردم م -

 . صداش زدم: کارن! کردیاطراف رو نگاه م یبا حواس پرت داشت
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  ؟یدیپرس یزیبودم توش... چ ومدهیبله...هتل خوشگلیه ها! تاحاال ن -

 مثبت گرفت!  یپسر انرژ نیاز ا شدی. چقدر مدمیخند

 مغازه ها باز هستن؟ اد،یاالن که بارون م دمیپرس -

 کنن که االن...  لید به خاطر بارون کارشون رو تعطاگه قرار بو -

 نه؟  ی: تو لباس گرم نداردیاومده باشه تند پرس ادشی یمهم یزیچ انگار

 !اوردمیبا خودم ن یزینه... چ -

 بارون ندیده! پس تا من میرم کارخونه ماشینت رو بیارم، تو لباساتو عوض کن بریم بازار.  یِدختر شهر -

 ون...باشه! بازم ممن -

 بیام!  تونمینم شهیسرم شلوغ م گهیاز فردا د -

 مونه! فعال...  ینم دیخر یبرا یخودمم انقدر کار دارم که وقت -

 . چه روز رمیبگ لیتحو رشیو تمیزم رو از پذ یـ مشک دیکرد و رفتم تا کارت اتاق سف یخداحافظ

 بود!  یا پرمشغله

 *** 

 رو برداشتم و به نیکان زنگ زدم. چشماش خواب آلود بود! میعصر بود. گوش 6 ساعت

 سالم داداشم!  -

 تازه خابیده بودم!  ؟یکرد دارمیسالم.... چرا ب -

 !یبود زیمگه ساعت چنده؟ تو که سحر خ -

 ... کار داشتم تازه خوابیدم!میهشت و ن -

 ... بخاب بعدًا زنگ میزنم!دیببخش -

 عامل؟  ریکارخونه خوبه خانوم مد ؟یخوب یشارژ شدم! چطور دمیتورو د -

 ...یبرگرد کنمیم یزنگ زدم به تو که خوب بشم! ساعت شمار -

 ! یستیشده؟ سرحال ن یزی! چزمیعز امیم -

 بر نداشتم... ادیلباس ز ادی! اینجا همش بارون مدینه... دارم میرم خر -

تا از اونا سبز  15با خودت که حداقل  یتا ست کامل برد 22شناسم! تو با خودت لباس نبری؟ تو االن حداقل  یمن تورو م -

 سدریه! تنها میری؟

 و گفتم: نه با دوستم!  دمیخند

 خاستگاریت! امیم رانیها... پام برسه ا ینکن انتیکردی! خ دایچه زود دوست پ -

 قبوله... یبگ ی! هرچای... تو بوونهید -

 که برگردم!  یکرد یانقدر اصرار نم چوقتیه ؟یشیم تیاذ یدار یلیجانان؟ خ -

 نپرس نیکان.... دلم فقط به اومدنت خوشه!  -

 صبر کن! گهید کمیفدات شم...  امیم -

 ؟ینکرد دایو گفتم: هنوز دختر پ دمیخند

 عشقم... کنمینم انتیجانان! من به تو خ -

 ...دمیرو شن زدیکه داشت صداش م یپسر یصدا

 برم جانان! مواظب خودت باش... فعال! دیبا -

 خداحافظ! -

 روز!  5مونده بود تا برگشتنش ؟  گهیکه قطع کردم دلم براش تنگ شد! چند روز د نیهم

بگه به بابام... قبل از  "نه"تونست  ینداشت! فقط نم یبا مامانم حرف نزده بودم. مامانم که گناه نجا،یاومده بودم ا یوقت از

. دمیپوش یسبز سدر یبا مانتو یدم در هتل. بلند شدم و شلوار کتون مشک دهیداد که رس امیبه مامانم زنگ بزنم کارن پ نکهیا

از مبل ها نشسته بود و داشت روزنامه میخوند. جلو  یکی ی. کارن رونییرفتم پا نهیتو آ نگاهسرم کردم و بعد از  یشال مشک

  و به سر تا پام نگاه کرد.رفتم و سالم کردم. سرش رو آورد باال

 !؟یباال داد و گفت: تلِه پات ابروهاشو

 !دمی... خندیبا شلوار کتون مشک یشرت سبز سدر ی! تگهیم یچ دمیلباساش که نگاه کردم تازه فهم به

 ! ؟یخنده گفت: من با چترم ست کردم تو با ک با

 هوا؟! نیشرت تو ا یبا چتر تو! سردت نیست؟ ت -
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  م؟یسرد نیست!! براالن که هوا  -

 آره... کارن مثل چترت میخوام!  -

 برات!  خرمیم -

 *** 

... دمشید کیبارونی سبز رنگ توجهم رو جلب کرد. خوشرنگ بود! جلوتر رفتم و از نزد هی  cottonیندگینما نیتریو یتو

... به خانومی که اونجا بود سایزم رو گفتم و رفتم تو پرو تا بپوشمش! خواستمیبود که م یزیجنسش کتون بود! انگار همون چ

 مغازه منتظرم بود!  رونی. کارن برونیخوشم اومده بود... حساب کردم و از در مغازه رفتم ب یلیازش خ

 ! یدیسبزه رو خر یخنده گفت: حاضرم شرط ببندم اون بارون با

 خنده سرم رو تکون دادم و راه افتادم...  با

*** 

 کارن رو رسوندم دم در خونشون.  م،یکه خورد یاز شام خوشمزه ا بعد

 ! نمیای باال؟یگرفت ادیجانان خانوم خونمونو  -

 کنم خونتون؟!  کاریچ امیکه سر کوچتونه! بعدشم االن ب نجایخونتون چیه ا -

 هم ممنونم!  ژهیو فیبود... به خاطر تخف یزدم: ممنون! شب خوب لبخند

 ....چوقتیداشتم ،ه می... مثل تو تو زندگیهرچ ایآشنا  هیخواهر،  هیدوست،  هیانداخت و گفت: اگه من  نییرو پا سرش

 !دیلرز صداش

 ؟یکارن؟ خوب -

 نداد!  جواب

 کارن!  -

 بگه؟! خواستیم یچ هو؟یشد  یشد و به طرف خونشون رفت. هم تعجب کردم هم نگران شدم! چ ادهیحرف پ یب

*** 

وارد هتل  یعقب برداشتم. دوتا دستم پر شده بود! وقت یصندل یهتل پارک کردم. خریدا رو از رو نگیپارک یرو تو نمیماش

 ! زدمیاتاق بهش زنگ م یتونستم جواب بدم... بعداً تو یشروع کرد به زنگ زدن. نم میشدم گوش

 کرد؟!  یبود که ول نم یهم زنگ زد...ک گهیتو اتاق سه بار د دمیرس یوقت تا

 و برداشتم.کارن بود! زنگ زدم بهش... میتخت گذاشتم و گوش یهارو رو کیپالستو  ساک

 جانان؟  -

  ؟یبله؟ خوب -

 ؟یچرا جواب نداد ؟یآره تو خوب -

 باال. دستم بند بود!  اوردمیداشتم خریدا رو م -

 ! یو گفت: فکر کردم ناراحت شد دیکش یقیعم نفس

  هو؟ینه... تو چت شد  -

 ... ستیمهم ن -

  ؟یاالن خوب -

 کنم!  یآره... زنگ زدم معذرت خواه -

 بابت؟  -

 رفتنم... یبدون خداحافظ -

 نداره... بیع -

 که! یبودن، مهربونم هست بیعالوه بر جالب و عج -

 کار دارم فردا ! ی... خیلخوامینم تیمسئول یها... من کارمند ب یاین ریفردا د -

 ...!یبدون حقوق بد ی... من دوست ندارم بهم مرخصامینه زود م -

 ..دمیخند

 سوال بپرسم؟  هیجانان؟  -

 اوهوم... -

 شوهرت برگشت تهران؟  -

 ... بود! تموم شد...ستیشوهرم ن -
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 ! دیباشه ببخش -

 ! ستی... مهم ندونمینم -

 ...ارنیف در مکارخونه دوباره! شهرکوچیکه برات حر ادیفردا ن گمیم یول ست،یمهم ن دونمیم -

 ماهه ... 4بمونم  یلیبمونم؟ خ نجای! مگه چقدر قراره استیبازم مهم ن -

 بعدش میری تهران؟ یعنی -

 کنم؟!  کاریچ نجای... بمونم اگهیآره د -

 جانان کنسرت نمیای؟ یراست -

 ! امیمن عاشق کنسرتم! اگه وقت داشته باشم حتما م -

 ...دمیبهت خبر م گهیهفته د -

 ! میایب میتونینیکان میرسه باهم م گهیتازه هفته د ؟یزنیخودتم م -

 مشکل داره...  ینُت م یکنم! خودت گفت نیتمر شتیپ یایب دیبا -

 ؟یکنیم نیکجا تمر -

 ...ویآخر شبا... میرم استود -

 ! امیاگه وقت داشتم م -

 ؟یترس ینم -

  ؟یاز چ -

 !رونیب یایآخر شب با من ب نکهیا -

 نترسم!  زایچ نیکه از ا یسه سال رفتم دفاع شخص -

 !دیازت ترس دیپس با -

 نداری؟  یبخوابم! کار خوامیکشیدم و گفتم: کارن خستم... م یا ازهیخم

 ! ریحواسم نبود... شب به خ دیببخش -

 ... ریشب به خ -

تو  یظیاومد اما مه غل یبارون نم نکهیانداختم. باالخره بارون بند اومده بود! آسمون خسته شده بود انگار... با ا رونیبه ب ینگاه

سرم  ریتخت بر نداشتم! دستم رو ز یخریدا رو از رو یهوا بود. چراغ خواب رو خاموش کردم. انقدر خسته بودم که حت

 .کرد، رو بستم..یگذاشتم و چشمام که به شدت درد م

*** 

 نکردن. حدودِ... هیچهارم مبلغ رو تسو کی... هنوز نجایزنگ بزن ا ایکارن ب -

 گفت: جانان بس کن تورو خدا! از صبح پدرم در اومده... به هزار جا زنگ زدم. ناهارم نخوردم! یحرفم با خستگ وسط

 کارخونه ست... پاشو برو ناهارتو بخور... نجایمنو جانان صدا نکن! ا -

 میشیا... فیای؟ ضعتو نمی -

 نگاش کردم.  کالفه

 برام لطفا... ارهینسکافه ب وانیل هی یبرو کارن! بگو منش -

 بداخالق!  -

 وحشتناک بود!  نجایانداختم و مشغول محاسبه شدم. ا نییرو دوباره پا سرم

 منشیتون رفته ناهار!  یمیسرشو تو آورد و گفت: خانوم عظ کارن

 باشه ممنون.... -

همه عدد و  نیبا ا ی... بازدادمیم حیرو ترج شگاهیهمه محاسبه! من آزما نیو در اتاق رو بست.کالفه بودم... از ا رونیب رفت

 کار من نبود. خستم میکرد! خیرقم و تار

 یو کاف ادیکه تونسته بودم جور کنم انقدر ز ی! مدارکگهیطرف د هیکارخونه  یها یطرف ،کسر هیهمه حساب و کتاب  نیا خود

 یم دیرو با ینداشت؟! ک لیکارخونه وک نی. ارمیها رو ازش بگ یکسر نیا یرو بندازم زندان و همه  یقبل ریکه بتونم مدبود 

 ! شکایت؟کارا و دادگاه و  نیفرستادم دنبال ا

اون  یگذاشتم و دوباره رو زیم یکه واسه خودم درست کرده بودم رو رو یساعت از رفتن کارن گذشته بود. نسکافه ا مین

 نفر اومد تو و دوباره در رو بست.  هیکه شروع کردم به کار کردن در اتاق باز شد ،  نینرم نشستم. هم یصندل

 و... تینفر بره دنبال شکا هی دیمدارک رو کامل کردم با ؟یشناس یخوب م لیکارن تو وک -
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به جز پرهام رو با  یا گهیاگه هرکس د دیود... شابود انگار! اما ترسناک نب یدر بود. عصبان یو که باال آوردم پرهام جلو سرم

 اما پرهام... اصال ترسناک نبود!  دمیترس یم دمید یم یعصبان افهیق نیا

 !دیلرز یم تیو دوباره مشغول کارم شدم. صداش از عصبان دمیکش یقیعم نفس

لهش کنم؟  نیخواستم بزنم با ماش یچند بار م روزید یدونیم ؟یزدیبارون باهاش قدم م ریز روزیکارن همون پسره ست که د -

 ... چرا جانان؟ ینیبب بیکه ممکن بود تو هم آس کی! انقدر نزدیکنارش بود یلعنت ینزدم! چون تو یول

 ! یممنون که بهمون نزد یلیخ -

 داره که انقدر برات مهم شده؟  یچرا؟ اون چ دمیپرس -

 نداره!  یبه تو ربط -

 ! زنمیدارم باهات حرف م ؟یسرت و بلند کن شهیم -

 سرم رو باال آوردم و عینکم رو در آوردم.  کالفه

 جانان من هنوز دوِست دارم...!  -

 ! ؟یهنوز؟ مگه قبال داشت -

 آره خوب!  -

 !یلعنت رونی... برو بیدنبال چ یاالن اومد دونهیدوست داشتنه... خدا م یبه هرچ ی! گند زدیزدم : غلط کرد داد

 به من کرد. یو نگاه دیپرهام اخماشو تو هم کش دنیاتاق با شدت باز شد و کارن اومد تو. با د در

 صورت کارن گرفت و گفت:  یجلو دیانگشتش رو به نشونه تهد پرهام

 !ی! من هنوز زنم و دوست دارم... لقمه گنده تر از دهنت برداشترونیمن بکش ب یپاتو از زندگ -

  ه؟یخونسرد گفت: زنت ک کارن

 کرد و گفت:  یبه من اشاره ا پرهام

 جانان!  -

 شوهر دارن!!  یمیخانوم عظ دونستمیمن نم -

 من نگاه کرد و ادامه داد:  به

 ! رهیبگ میتصم تونهیخودش خانواده داره، عقل داره م شونیا -

 ! ارهیسر کارن ن ینداشت اما مطمئن نبودم بالئ ی. به من کاردیرس یجام بلند شدم. پرهام خطرناک به نظر م از

 زد.  یپوزخند مسخره ا پرهام

... نجایکردن االن تنها بلند بشه ا یکردن با من ازدواج کنه! مجبورش نم یجانان اگه واسه خانوادش مهم بود مجبورش نم -

 ! کنمیمن دارم بهش لطف م ؟یدیفهم

 دی... اصالّ نباگفتیبه کارن م دینبا نارویکه هر لحظه ممکن بود بشکنه! ا کردمیرو حس م یدی... بغض شدیشدم! لعنت خشک

 گفته من مهم نبودم؟ مهم هستم اما کارخونه مهم تره...!  یداشت؟ اصالً ک ی... به اون چه ربطگفتیم

که اگه بخواد  گفت: به جاش واسه من و داداشش انقدر مهم هست کردیداغون م شتریبا خونسردی که اعصاب پرهام رو ب کارن

 ...رونیبری ب یتونی، فقط اگه بخواد ، تو و امثال تورو بفرستم گوشه قبرستون! حاال م

 گردونم!!  یگفت: من تورو برم تیبه قدم به طرف در رفت اما برگشت طرف من و با عصبان پرهام

 .. من برنمی گشتم! مطمئنم... .کردیدستام گرفتم. بغض داشت خفه م م نینشستم و سرم و ب یصندل ی... رورونیرفت ب و

 بزنمش! خواستمی. مدمیاز جام پر یو ناگهان عیشونم قرار گرفت سر یکه رو یبا احساس دست قهیاز چند دق بعد

 قدم عقب رفت و گفت: منم جانان! منم... هیهول  کارن

 .نییو سرم و انداختم پا دمیکش یقیعم نفس

 : رفت؟ دمیپرس

  ؟یآره... تو خوب -

 گونم رو پاک کردم و آروم گفتم: خوبم...  یاشک مزاحم رو قطره

کرده...  فیبابا تعر یبرا زوینرفته همه چ رونیاومد. بابا بود! مطمئن بودم پرهام هنوز از در کارخونه ب میویبره گوش یصدا

 بس بود!  گهید

 بله بابا...  -

 ... یچه غلط یگفت: جانان تو اونجا دار یعصبان

خودمو گم و گور  یجور هیکلمه در مورد پرهام حرف بزنین به جون نیکان  هیگفتم: بابا  ینسبتاً بلند یحرفش با صدا وسط

من به خودم مربوطه! نه شما،  یخصوص یخسته شدم... زندگ گهید نیبابا بس کن یبهم نرسه ها! ا چکسیدست ه گهید کنمیم
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از تهران متنفر  نیکنیم یکار هی نی... داریرگردم به اون زندگب نیمجبورم کن ننمیتونی گهید چکسینه مامان، نه نیکان، نه ه

 پام و تهران نمیذارم... گهیسرم داد بکشین د هیقض نیزنگ بزنین و به خاطر ا گهیبار د هیبشم! به خدا اگه 

خبر ندارن حق ندارن منو محکوم  یزیاز چ یوقت یبود ول یاحترام یو ب یادب ی. بزیم یرو قطع کردم و پرتش کردم رو یگوش

 کنن... 

 بود نگاه کردم.  نییبود و سرش پا ستادهیا زمیحرف کنار م یکارن که ب به

 راه ندن؟ نجایپرهام و  ا گهید ینگفته بود یکارن؟ به نگهبان -

 ... اذیتت که نکرد ها؟! ادینه... آخه فکر نمیکردم دوباره ب -

 ... دمیبدون حقوق م یبه همشون مرخص نمشیدم در اتاقم بب هگیبار د هینه... برو بهشون بگو  -

 و گفت: چشم!  دیخند

 به همشون و تو!  -

 من چرا؟  -

 ! ینجوریهم -

  س؟یرئ ستین گهیو گفت: امر د دیخند

 کار دارم...  یکل اینه... زود ب -

 *** 

 یلیفروش خ ریمد هیکنه... به عنوان  دایخوب پ لیوک هیتموم شده بود. مدارک رو داده بودم به کارن تا  7ساعت  کارمون

 نیبودم چجوری تونسته بود ا دهی... مثل آچار فرانسه! ازش ممنون بودم! هنوز هم نفهمکردیداشت کمکم م فشیاز وظا شتریب

 اعتماد کنم....  یهمه و انقدر زود به کس نیبود ا ومدهین شی! تاحاال پارهیهمه اعتماد به وجود ب

 نکهیپر از پرونده گم شده بود! بعد از ا زیاون م یزنگ خورد. رو میبگم که گوش یزیکارن چ هی خواستمیستم. مرو ب پرونده

بودم از طرف بابا  دواریزدم! مامانم بود... ام یلبخند کردیم ییخودنما یصفحه گوش یاسم خونه که رو دنیکردم با د داشیپ

 زنگ نزده باشه.... 

 جونم مامان!  -

 ... غذا خوب... ادیاونجا بارون م گهیقربونت برم ها؟ اخبار همش م یکه نشد ضیمر ؟یکنیم کاریچ ؟یبال دختر! خوب یجونت ب -

 بابا خوبه؟ ؟یبپرس... حالم خوبه مریضم نشدم... شما خوب یکی یکیآروم مامان!  -

 نها بودم گفتم حال تورو بپرسم! ... منم تادیاومده رفته تو اتاقش بیرونم نم یمنم خوبم فدات شم! باباتم از عصر -

  ؟یشام خورد ست؟یقربونت برم من... چرا تنها؟ مگه صَنَم خانوم ن -

 صنم کار داشت غذا گذاشت زودتر رفت خونش... منم منتظر باباتم! -

 منتظر بابا بمونی.... خوادی... نمیزود شام بخور دیمامانم شما با -

 تو خودشه!  روزیاز د یلیتو نمیدونی چشه مادر؟ خ -

 ... دونمیچرا م -

 شده جانان؟  یگفت: خوب به منم بگو! چ نگران

 ... طالق گرفتم... ینیمامان من... من از پرهام جدا شدم!  -

ناراحت نشد...  ادیدوشم برداشته شد! بر خالف تصورم ز یاز رو نیبار سنگ هی... انگار دنیهمه فهم گهیشدم! حاال د راحت

 از بابا به  شتریب دی... شاکردیمامان درک م دیخوشحال هم شده بود! شا دیشا یحت

 انگار!  کردینبود... اما مامانم درک م زایچ نیطالق من ا لیپرهام توجه کرده بود... هر چند که دل یو نبودن ها اخالق

 برگه ها بود.  یرو قطع کردم. کارن هنوز سرش تو یاز حرف زدن با مامانم گوش بعد

 کارن؟  -

 بله؟  -

 !گهیبسه د -

 ! شهیاالن تموم م -

 خلوت باشه!  ؟یدنج و آروم بلد یجا هیتو  -

 نگفتم تا خودش باالخره زونکن رو بست.  یزینبود. چ نجایو نداد. حواسش ا جوابم

  ؟یگفت یزیچ -

 دنج و آروم و خلوت بلدی؟ یجا هیگفتم  -

 بری؟  یخوایاالن م -
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 آره!  -

 تنها؟ -

 رو بلدم؟  ییمگه جا -

 .دیخند

 زنگ بزنم خونمون خبر بدم بعد میریم...  -

*** 

 ییکه دارم میبرمت فقط و فقط مال تنها ییبرگشت طرفم و گفت: جانان جا یبستم که جد یداشتم کمربندم رو م نیماش یتو

 نامزدمم نبردم اونجا! یکه دارم میبرمش... حت یهست یکس نیخودمه! تو اول

 نری اونجا!  چکسیبه جز خودم با ه یبد قول دیبا 

 بودنش خندش گرفته بود.  یهمه جد نی. خودشم از ادمیخند

 قول بده!  -

 بخرم گشنمه!  یزیچ هینگه دار  یدی... سر راه مغازه ددمیقول م -

 شدم! تی! جانان مثل راننده شخصیراست یتو ناهار نخورد -

 مگه بده؟ -

 بهتر؟  نیاز ا ینو آخر شب میرسونی دم در خونمون! چکالس داره... م یلینه بابا! خ -

و همش کار خودم بود، آرومم  شدیضبط شده که پخش م یها یدادم و چشمامو بستم. ملود هیصندلی تک یو به پشت سرم

 ... کردیم

*** 

که کارن بهش  میدیرس ییبه جا میرد شد کیجنگل کوچ هیکه از  یا قهیدق 5رو نگه داشت. بعد از  نیشب کارن ماش 8 ساعت

 نجایچشمام گرد شده بود! ا دمید یکه م یزیبهشت داره( از چ یمعن یبه زبان فارسParadise/  شهی! )ر "سیپرد" گفتیم

سال قدمت  52بود که حداقل  ییمجنون ها دیکه اطرافش پر از درخت و ب ودبزرگ اونجا ب یلیبرکه خ هیواقعا بهشت بود... 

وسط برکه بود! از کنار برکه راه  قایماه دق رینبود و تصو یهوا ابر نجایشهر ا هیبودم! بر خالف بق مجنون دیداشتن... من عاشق ب

از خود ماه  یماه رو حت ری... آب برکه انقدر زالل و شفاف بود که تصوشدیدرختا گم م نیوجود داشت که ادامه ش ب یآب بزرگ

 ! دادیصاف و روشن تر نشون م

 کارن به خودم اومدم.  یصدا با

 قشنگه نه؟ -

 فوق العاده ست! -

مجنون ها قد بلند تر بودن. منم دنبالش راه  دیتر بود و ب کیجاها تار هیکه از بق یبلند راه افتاد به طرف قسمت یچمن ها یرو

 شروع کرد به حرف زدن.  رفتیافتادم. همزمان با اینکه راه م

به  یتا قارچ جمع کنن! ول نجایبچه بودن بعد از رعد و برق و بارون میومدن ا یوقت گفتیرو بهم داد. م نجایمامانم آدرس ا -

 ایانقدر در نجایازش خبر نداره! بعدشم مردم ا یدرختا گم شده و کس نیبرکه ب نیا د،یمرور زمان که درختا رشد کرد و قد کش

 ! هیا عالجاش واقع یبرکه... ول نیدنبال ا نجایا ادینم یکه کس دنیو بارون د

 ماه قشنگ تره!  نجایسر جاش وایساد و گفت: از ا باالخره

 انگار... نیتر بود به زم کی! ماه نزدگفتیآسمون نگاه کردم. راست م به

 ! نیبش ایب -

 چمن ها گذاشت.  یکوچیکی رو کنار پام رو یچوب یصندل و

 کنمیقورباغه ها و پرنده ها دوباره فرار م یصبح از صدا یول خوابمی! شب منجایا امیم رهیگیدلم م یخودم آوردم. وقت نویا -

 خونمون... رمیم

 میخوابه؟ اونم تنها؟!  نجای... ااوردمی! من داشتم شاخ در مزدیحرف م یعاد زیعکس من با در مورد همه چ بر

 خطرناک نیست؟ ؟یخوابی: مدمیتعجب پرس با

 شاره کرد. مجنون بود ا یها دیاز اون ب یکی ریکه ز یاهیکیسه س به

 ... ستنیو سنجاب و خرگوش که خطرناک ن یغی! جوجه تستیخطرناک ن نجاینه تخت دارم... بعدشم جنگل ا -

 رنگ بود! اهیس یکیپالست سهیهمون ک یمن هنوز رو نگاه

 اونجا؟  یدیجن د ه؟ی: چدیم شده بود پرس رهیکه متوجه نگاه خ کارن

 اون...  ی! ولکنمیحتماً باهاش ارتباط برقرار م نمینه اگه جن بب -
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 اشاره کردم و ادامه دادم: تخت معلقه؟  سهیک به

 آره! چطور مگه؟ -

 و  دیترس یداشته باشم...اما مامانم به شدت م یمدل نیتخت ا هی خواستیدلم م شهیکردم! هم ذوق

 بزنم!  ید لبخندباعث ش یبچگ نیریش یایاون رو یآور ادینمیذاشت بهش فکر کنم!  یحت

 !یکیتار نینه؟ چشمات برق زد تو ا یدوس دار -

 .دمیخند

 ! دیترس یمامانم م یداشته باشم ول نایاز ا یکی خواستیدلم م شهیآره... هم -

 کشه!  یطول نم ادیاالن نصبش کنم؟ ز یخوایم -

 گوش بدم...  نجایفقط به سکوت ا خوامینه! االن م -

 بود!  یعال نجایشدم... سکوت ا رهیخنک نشستم و به برکه خ یچمن ها یرو

 کارن؟ -

 گفت: جانم؟!  آروم

 تنها میومدی! شهیهم یتو گفت نجا؟یا یچرا منو آورد -

 ...ادیخوشت ب دیمثل تو آرومه! فکر کردم شا نجای... ادونمینم -

 ممنونم!  -

  ؟یبابت چ -

 ! یشد کیخلوتت رو با من شر نکهیخب... ا -

 جاها نیست!!  نیبه ا یازین گهیکه د یدیانقدر به آدم آرامش م ییازت ممنون باشم جانان! تو خودت تنها دیمن با -

 دهی. چرا تاحاال ند کردیم ییمجنون خودنما یها دیب نیب یرنگ دیزدم و نگاهمو به آسمون صاف شب دوختم. چراغ سف لبخند

خونه ست!  هیرنگ  دیسقف سف یدقت کردم، متوجه شدم چراغ نصب شده رو که شتریب کمیواضح و پرنور بود!  یلیبودمش؟ خ

 بود انگار!  بقهبود... دوط ادیدور بود اما ارتفاع ساختمون ز

 کارن اونجا خونه ست؟!  -

 . دیکش آهی

 شهر واقعا عاشقشم!  نیکه من تو ا ییالیتنها و یآره! خونه که نه ویالست... ول -

 چرا؟ -

و پنجره  یا شهیش یها واریقرار داشت و د یعکسا رو بهم نشون داد. خونه دوبلکسی که وسط باغ بزرگ رو درآورد و گوشیش

 خوشم اومده بود...  یلیبود... کارن حق داشت! ازش خ ییای! واقعا روکردیم ییبه شدت خودنما یقد یها

  ه؟یاونجا خال -

 ! هی... عالگفتیاما صاحب ملک م دمیراه داره.... من تاحاال ند نجایبه ا یشده! از در پشت یخال شهیم یآره چند ماه -

 البته حق داشت چون مثل بهشت بود!  کرد؟یم فیازش تعر ینجوریداشت که کارن ا یکردم! مگه اون خونه چ تعجب

 که!  یاز صبح مثل چوب خشک شد گهیبود رو باز کرد و با خنده گفت: بخور د دهیکه تو راه خر یسنت پسیچ

 بود...!  یا شهیرنگ و ش دیسف یاون خونه  ریاما فکرم هنوز درگ دمیخند

 *** 

 قهیدق 5پام بند نبودم.  یبراش... رو دیکشیماه! دلم پر م 6از ذوق و شوق میمردم! امروز نیکان قرار بود بیاد... بعد از  داشتم

طاقت  گهیچون د ادیبهش سفارش کرده بودم که زودتر ب یبود. کل ومدهینیکان ن ینشسته بود ول مایکه هواپ شدیم یا

 صبرکردن نداشتم! 

بار بهش زنگ زدم. هنوز خاموش بود... کالفه شده  نیهزارم یبودم رو تو دستم جابه جا کردم و برا دهیکه خر یگل بزرگ دسته

اسمم رو صدا زد برگشتم طرفش. که کنار گوشم  یکس یگرفتم... با صدا یم جهیکمتر نت کردم،ینگاه م شتریب یبودم! هرچ

 بود و با خنده نگام میکرد! ستادهیپشت سرم ا ینیکان با فاصله کم

  شیبه نما شهیاز هم شتریکه قد بلندش رو ب ZARAرنگ  دیشرت سف یکتون با ت یمشک شلوار

 بود... نیزم یکنار پاش رو دمیچمدون سف هیشونش انداخته بود و  یرو یبود.کوله پشت مشک گذاشته

 تونستم بکنم... ینم یحرکت چی... بدنم قفل شده بود! هدمیکش یو صدادار م قیعم یدهنم میزد! نفس ها یداشت تو قلبم

 ... مردونه!شهیقدم جلو اومد و بغلم کرد... درست مثل قبل! مثل هم هی نیکان

 گوشم آروم گفت: عشق من حالش خوبه؟!  کنار
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دوست  شهیچشماش از هم یبورشو باال داده بود و خاکستر یشدم. موها رهیصورتش خ و دوباره به رونیبغلش اومدم ب از

 ...دیرس یتر به نظر م یداشتن

 کنم! کاریچ دونستمینم یاومدن دادم. از خوشحال نییبغلش کردم و به اشکام اجازه پا دوباره

بودم! حواسم به همه جا بود.  نجایمن که هم دمت؟یکه من ند یاز کجا اومد ؟ی: تو کجا بوددمیپاک کردم و تند تند پرس اشکامو

 من...  دمتیاصالً ند

 . دیخند

 ها! یکنیسکته م یادامه بد گهید کمی! یزنیانقدرم تند تند حرف م یخند یم هینه؟ وسط گر یکرد یآروم جانان! قاط -

 بهتر از االن نبودم... چوقتی. بلند و از ته دلم! هدمیخند

 ها!  یجواب منو نداد -

 دانشگاه !  کیزیف یدکترا یدانشجو نی! جوون ترشمیدانشمند حساب م هیکه نرفته من االن  ادتیاومدم.  فاتیاز در تشر -

 !ینگفته بود ؟یجد -

 بودم!  کتریسال کوچ 2اونجا  یدکترا یدانشجو نیمن از جوون تر -

 ؟یخوند یکه جهش یبه خاطر همون دوسال -

داشتم  ادیمعتبر ز یمن چون مقاله ها ی! ولیدوسال تو نوبت باش دی... حداقل بارنیگیم سخت یلیخ نجایمصاحبه ا ینه برا -

 زودتر... 

 کو دختره؟ ؟یحرفش با ذوق گفتم: حاال ولش کن... خودت خوب وسط

 ! زمیعز کنمینم انتیکدوم دختره؟ آها... من که گفتم به تو خ -

 . میدیرس نمیحرفش دستشو دور شونم انداخت. باالخره به ماش نیهمزمان با ا و

 ! شهی! تهران که آشغال دونیه... آدم خفه منجایجانان چقد هوا خوبه ا -

 هوا ابره... عالیه! ای ادیبارون م ایهمش  نجایآره ا -

کنم... باالخره نیکان  یدگشک داشتم بتونم رانن یکردم آروم باشم! انقدر خوشحال بودم که حت ینشستم و سع نیماش تو

 نجات من!  یاومده بود... فرشته 

 چقد راهه؟ یاز مازندران تا انزل -

 ! ی. خسته اکنمیم دارتیب میدیساعت... بخواب رس کیتقریباً   -

*** 

 . داشتم به طرف هتل میرفتم که کارن زنگ زد.یانزل میدیساعت و ربع بعد رس کی حدود

 سالم!  -

 ؟ییسالم! داداشت اومد؟ کجا -

 شد؟  یدادگاه چ ؟یکرد کاری! تو چدهیاومده االن خواب شهیم یساعت هیدارم میرم هتل... نیکانم  -

 ... اموالش مصادره شد! رونی! منم االن از دادگاه اومدم بسیچشمت روشن خانوم رئ -

 ده؟یمیذارن به مزا یخوبه... ک یلیواقعا؟ خ -

 کارخونه امروز؟  یایهفته! م کینهایتاً  گهیز داحتماال دو سه رو -

 خوشحال شدم...  یلی! ممنونم کارن خزنمیسر م هی امیآره احتماالً م -

 بنده خدا! دیزحمت کش یلینکردم وکیله خ یمن کار -

 ... به هر حال ممنون!  یدیتو هم کم زحمت نکش -

 ؟یبود... کاری ندار فهیوظ -

 نه خداحافظ!  -

 خداحافظ... -

*** 

. انقدر بهم خوش گذشته بود که میبود دهیانزلی رو با هم د یهفته همه جا هی نیاز اومدن نیکان گذشته بود. تو ا یهفته ا هی

 !شهیبود... مثل هم یرفته بود! نیکان عال ادمیقبل از اومدنش رو کامالً  یها یسخت

 ی! کافاردیلیم میو ن کی. حدود شدیم ختهیبه دست اومده بود، به حساب کارخونه ر یقبل ریاموال مد دهیکه از مزا یپول امروز

همه سال تو  نیپول ها اشتباهی ا نی... همه اختمیر یم یبرنامه درست و حساب هی دیکردن کارخونه.... با زیتجه یبود برا

 برگشته بود... کجایم پول حج نیبود که االن همه ا نی!! اما مهم ادهنفهمی چکسیرفته و ه گهید یکیحساب 
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به نظر  شهیتر از هم کیتو هوا بود و آسمون به خاطر ابرها تار یظیشب شده! مه غل کردمیشدم ، فکر م داریصبح که ب 7 ساعت

 ...کیهوا رو دوست داشتم! مه گرفته و تار نی.... چقدر ادیرس یم

 نیهم دیهتل خسته شده بودم... با نیاتاق و ا نی. نیکان هنوز خواب بود! از اکردمیبلندم رو شونه م یداشتم موها نهیآ یجلو

 امروز تمومش میکردم!

 ... گهینیکان! نیکان پاشو د -

 آلود گفت: ساعت چنده؟  خواب

 ...شهیم ریهفت! پاشو د -

 هنوز که شبه!  -

 ... هوا ابره!ستیشب ن -

 بود! دهینگاهش کردم. دوباره خواب نهیآ یتو از

 .دمیموهاش کش یرو یتخت کنارش نشستم و دست یور

 باهام!  یایامروز ب یآقا پسر... قول داد گهینیکان! پاشو د -

 جانان... -

 جان!  -

 بخوابم!  گهیساعت د هی... جون نیکان ادیخوابم م -

 ... باشه؟ایب نمیبا ماش یشد داریتو هروقت ب رمیم یبد قول خوابالو... من با تاکس -

 !دیرسیبه نظر م قیباشه...خوابش عم دهیداشتم شن شک

 یبه شال و شلوار سرمه ا یسبز سدر ی! چقدر باروندمیبار پوش نیاول یسبز رنگم رو برا یتخت بلند شدم و بارون یرو از

 ...!ادیم

 شتریب یلیکارن خ یمیرفتم ول مهیکه من نصفه ن یهفته ا نیبود... ا دهیمدت زحمت کش نیرفت سمت کارن... چقدر تو ا فکرم

 موند!  یتو کارخونه م د،یکه با یاز وقت

 . رونیبرداشتم و از اتاق اومدم ب فمیبودم رو همراه ک دهیکه با کارن خر یسبز رنگ چتر

*** 

زده بودن، مثل سر سوزن به صورتم  خیهوا  یبود! ذرات بارون که به خاطر سرد کیکارخونه هوا هنوز تار دمیرس یوقت

 !خوردیم

 تو هوا بمونه... یمحال بود آلودگ ادیکه م یهمه بارون نی! با ادیسالم نفس کش شدیشهر م نیا تو

رو  یکرد و گوش یگرم ی. من که اومدم تو خداحافظزدینشسته بود و با تلفن حرف م زمیتو اتاقم کارن پشت م دمیرس یوقت

 ! دیرس یگذاشت. خوشحال به نظر م

 !سیبلند شد و همزمان گفت: سالم خانوم رئ یصندل یرو از

 !ریسالم صبح به خ -

 خوشتیپ! خبر خوب... یدیل ریصبح شما هم به خ -

 نگاهش کردم.  یکنجکاو با

 شده!  زیاالن به حسابت وار نیهمه پول هم -

 حداقل تا ظهر طول بکشه...  کردمیکردم! فکر م ذوق

کارن من  نی... ببرسمیبه همه کارام م هیخوب شد... اصالً عال یلیخ ی! واکشهیواقعا؟ من فکر کردم حداقل تا ظهر طول م -

 ....گمیم

 !دیخند بلند

 ...ی! مثل بچه ها ذوق زده شدزنهیم یچشمات چه برق یدونیجانان نم -

 شده بود...خوشحالم... بابا! دلم براش تنگ  یوقت زنهیچشمام برق م گفتیم شهی! منم خندم گرفت... بابا همدیدوباره خند و

 خوب شد! یلیخ یوا ختن؟یواقعا ر ؟یکنیکه نم یکارن شوخ -

 ...یکنیآروم باش دختر االن سکته م -

 خوشحال بودم!  یلیرو گرفتم. خ ینشستم و شماره حسابدار زیو پشت م دمیخند

 ! بفرمایین.یمیسالم خانوم عظ -
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کارن  یامضا کنم... به جز آقا نیاریبنویسین ب یتومن ونیلیم 3چک  هیهر کدوم از کارگرا  یبرا زادهیعل یآقا دینیسالم... بب -

 هیاونم  یبرا دی. بانمیبب نیاریرو هم ب شیسه سال پ اتی... صورت حساب مالسمینو یاز دسته چک خودم م شونیا یزند! برا

 .خوامیهم م میندار ایکه خراب شدن،  ییدستگاه ها نهیهز زهم ا یآمار کل هی... سمیچک بنو

 هست؟  یا گهیبله خانوم چشم... امر د -

 باشه! اگه زودتر هم شد بهتره... زمیرو م دیبا گهیساعت د کیتا حداکثر  -

 چشم خانوم... الزمه به کارگرا بگم؟  -

 . ممنون! کنمینه خودم بعداً باهاشون صحبت م -

 ست. فهیوظ -

پرونده ها  نیجمع کردم و سر جاشون گذاشتم. داشتم ب و زمیم یرو یرو قطع کردم و از جام بلند شدم. پرونده ها یگوش

 گشتم. یم شیدنبال صورت حساب ماه پ

 چند سال چقدر  نیبه همشون بگم تو ا دی. بایکارگرا جمع بشن تو سالن اصل یکارن؟ بگو همه  -

 خورده شده! حقشون

  ان؟یهستن بگم ب ینگهبان ... االن فقطانیبه بعد م 8... همه ساعت ومدهین یآروم باش جانان! هنوز کس -

 نگاهش کردم. درمونده

 ! کنمیدارم از ذوق سکته م -

 شکالت برداشت! هی زیم یظرف رو یو از تو دیخند

 خبر خوب تو رو جبران کنم!  خوامیخبر خوبم دارم! م هیکارن  -

 بگو... یچون خبر من بهتر بود! ول یفکر نکنم بتون -

 ...نمشیبرم بب خوامیخونه خوشم اومده م هیزنگ زدم به امالک شهر! از  روزید -

 مبارک باشه خانوم مهندس! نجا؟یا یپس موندگار شد -

 امالک شهر کجاست؟ یدونینم -

 من از کجا بدونم؟! یتو زنگ زد -

 ...خوردیداشت شکالت دومش رو م الیخیب

 ... سیپرد کینزد -

 . خندم گرفته بود! کردیتو گلوش! بلند سرفه م دیپر شکالت

 گفت: نگو که همون خونه ست! باورنا

 لبخند سرم و تکون دادم.  با

 ؟یکنیم یجانان شوخ -

 ...نمی! امروز میرم خونه رو ببخوادینه... صاحب ملک پول نقد م -

 ... تنها میری؟ادی! مطمئنم خوشت مهیاون خونه عال -

 بشه، قرار بود باهم بریم! داریبده از خواب ب تیاگه نیکان رضا -

 نشه! ساعت چند؟ داریب شاالیا -

 چرا؟ -

 .دیخند

 خونمون... یایشب ب هی دیسفارش کرده با یمامانم کل ی! راستگهید امیمن به جاش ب -

 : من؟! دمیگرد شده پرس یچشما با

ننویسه؟ اصالً من که تازه اومدم به  یچرا چک منو گفت ی! راستننیفرشته خانوم رو بب خوانیآره خوب... مامانم و خواهرم م -

 !یستیمن بدهکار ن

 چند وقت! نیا یدیکارگرا زحمت کش نیاز همه ا شتریتو ب -

 بودن... یدوست داشتن یلیخ کرد،یم فیکه کارن تعر ی! اون طورنمیداشتم خواهر و مادرش رو بب دوست

 جانان با تو ام! -

 بله؟ حواسم نبود... -

 ! ؟یایبگم؟ م یبه مامانم چ دمیپرس -

 ! امیآره حتما... با نیکان م -

 بریم سر کارمون! میتونیسرش رو تکون داد و گفت: حاال م یخوشحال با
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*** 

 پاکت میذاشت. دوست داشتم خودم بدمشون به کارگرا! یو کارن تو کردمیحدود نه بود. چک هارو امضا م ساعت

 جانان؟ -

 بله؟  -

 ! تاحاال دقت نکرده بودم!! یو مهربون بودن، خوش خطم هست بیعالوه بر جالب و عج -

 خوش زبون و خوش خط باشه! دیدختر با گفتیدوست داشت... م یلیمامانم هم خ -

 . دیخند

 جالب باشن!  دیخانوادت با -

 چرا؟  -

 ...نیوجه مشترک باهم داشته باش یسر هی دی... بایاون خونه بزرگ شد یچون تو تو -

 فکر نکنم! -

کارگرا به اسم کارن نوشتم و امضاش کردم و  هیچک با مبلغ دوبرابر بق هیچک رو امضا کردم. از دسته چک خودم  نیآخر یرو

 دادم بهش.

  ون؟یلیم 6چرا  -

 !یچند وقت چقد کمک کرد نیکه تو ا یدونیخودت م -

 قبول کنم!  نویا تونمیم رو انجام دادم جانان... نم فهیمن فقط وظ -

وجود نداشت که بدم بهت... بحث نکن کارن  ینداشت رو انجام نمیدادی، االن پول یکه بهت ربط یا فهیهمین وظتو اگه  -

 حوصله ندارم! 

 هارو برداشتم و از جام بلند شدم. پاکت

 ! سیممنون خانوم رئ -

جمع  یسالن اصل یتو دمش،یکه روز اول د یکارگرا رو همون مرد ی. همه ومدی. هوا سرد بود و باد مرونیزدم و رفتم ب یلبخند

 کرده بود. سرکارگر بود! 

 و صاف کردم. صدام

وجود داشت نه شماها خوب کار میکردین! بعد از چند روز  یبود.نه نظم ختهیبه هم ر یلیخ زیهمه چ نجایروز اول که اومدم ا -

من کاله  یه بود حق شماها رو خورده بود و سر باباتا تونست نجایا یقبل ریمد دمیکه سوابق و مدارک کارخونه رو دیدم، فهم

 تی... و به کارن اشاره کردم و ادامه دادم: ازش شکاشونیرو علیهش جمع کردم، به کمک ا کمدار نکهیگذاشته بود... بعد از ا

از اموالش فروخته  بود، دهیچند سال باال کش نیکه تو ا ی. اموالش مصادره شد و بعد از حساب و کتاب به همون اندازه امیکرد

چک ها بود که براتون  نیکه کردم ا یکار نیکردن به حساب کارخونه. اول زیکه جمع شد همین امروز صبح وار یشد. پول

 ! خسته نباشین و ممنونم... نیبه جز حقتون بهش نگاه کن یا گهید زیچ چیبه عنوان ه خوامینوشتم... نم

میخوند و ازشون  یکی یکیمردم اسم کارگرا رو  ی. به کارن اشاره اکردیبلند شد خوشحالم م یکه از خوشحال یزمزمه ا یصدا

 داشتم! از خوشحالیشون خوشحال شده بودم!  ی. حس خوبدادمیم لیگرفت. من چک هارو تحو یامضا م

بریم  12ود... قرار بود ساعتربع ده تموم شد. شماره نیکان رو سه بار گرفتم اما جواب نمیداد! هنوز خواب ب کیساعت  کارمون

 . مینیخونه رو بب

 هنوز خوابه! دهیکارن پاشو بریم نیکان جواب نم -

 ؟یآورد نیماش -

 نه گذاشتم هتل... -

 زنگ بزنم آژانس؟ ای یایبا موتور م -

 تو موتور داری؟!  -

 ... سردت نیست؟گهیآره د -

 نه! -

 ... شال گردنتو محکم ببند! رمیبگ گهیکاله د هیاز بچه ها  یکیاز  دیبزن بریم پس خانوم مهندس! با -

بارونیمو بستم و شال گردن  ی... دکمه هادمیترس یم کمیکارن موتور داره!  دونستمیموتور سوار نشده بودم... اصالً نم تاحاال

من موتور سوار شدم حتماً منو میکشت! یا مامانم از ترس سکته  دیفهم ی.  اگه بابام مدمیچیو بلندم رو دور گردنم پ یسرمه ا

 میکرد!! 
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 یدر ورود یشده بود... کارن جلو ریمخالفت د یبرا گهیچون وقت نبود! د رفتمیم دی. بارونیرو تو بغلم گرفتم و رفتم ب فمیک

 بودم... دهیگل بود! اما هنوزم ترسکردم. خوش یکارن نگاه دیسرش بود. به موتور سف یرو یاهیبود. کاله بزرگ س ستادهیا

 رو به طرفم گرفت.  یدیسف کاله

 بذار سرت... چطوره؟ نویا -

 استرس گفتم: خوشگله!  با

  ؟یترس یم -

 ! کمی -

 .دیخند

 شد!  رید گهید نیکشه... بش یها منو م ی! به داداشت نگسیببرمت پرد خوامیبا موتور م -

سرم گذاشتم... پشت سرش  یرو رو نیموتور نشست و روشنش کرد. اون کاله سنگ یخونسرد بود.رو یلیمن خ برعکس

 نشستم و چشمامو بستم. 

 ! نترس...میرس یکه گفت: نگران نباش زود م دمیشن صداشو

 اومد... یکه بارون نم می! شانس آورددمیترس یمن هم نگران بودم هم م یول

 12رفت که رأس ساعت یکارن با چه سرعت دونمی... نممیزودتر برس ستخوایباز نکردم. جوابشم ندادم! فقط دلم م چشمامو

 اونجا!  میدیرس

 ...کردیبود! کارن هم مشکوک نگاهم م ختهیسرم برداشتم. موهام به هم ر یشدم و کاله رو از رو ادهیموتور پ از

 ؟یجانان؟ خوب -

 خوبم! -

 نمیگی؟ یزیها... چرا چ یمشکوک -

 !زنمیم خیچون دارم  -

کرد. رو به مرد  یبلند شد و سالم گرم دنمینشسته بود با د زیکه پشت ن یشدم. مرد یو موهامو مرتب کردم و وارد امالک شالم

 هستن...  یمیخانوم عظ شونینشسته بود گفت: ا یصندل یای که رو گهید

 به من نگاه کرد.  و

 آقا هم صاحب ملک! نیا -

با  هیکارن هم به جز من با بق ی! حتکردمیداشتم به لهجه مردم عادت م گهیکردم و کارن به هر دوتاشون دست داد. د سالم

 بود... نیشر یلیکه بود، خ یهمون زبون و لهجه حرف میزد!هرچ

بود  یآخر کوچه باغ سرسبز الی... ونمی. دوست داشتم اطراف خونه رو ببمیراه افتاد ادهیبود، پ کینزد یخونه به اون امالک چون

 کجا! عصریکجا و ول نجایا یانداخت... اما سرسبز یم عصریول ابونیدرختای بزرگ و بلند خ ادیو سبزش آدمو  که درختای قد بلند

 نبود!  ادیز یبه اندازه آخر چکدومیساخته شده بود اما متراژ ه گهید یالیتا و 6بود، حدود  الیکوچه که و یاول تا انتها از

 تونستمیرو در آورد.  کارن از من خوشحال تر بود! م دشیوایساد و کل الیرنگ و دیدر بزرگ و سف یمرد صاحب خونه جلو باالخره

 کوچه رو دوست دارم... نیحس کنم که همه ا

 گلخونه؟! ایخونه بود  اطیح نجایبهشت رو به روم چشمام گرد شده بود! ا دنیکه باز شد از د یورود در

باغ میکاره... اوناهاش  یهر فصل رو تو یگل دوست داره! گل ها یلیخ نجایکه متوجه تعجبم شده بود گفت: باغبون ا مرده

 اونجاست! 

 آب پاش تو دستش به طرفمون اومد.  هیبود با  دهیکه لباس سبز پوش یمرد مهربون ریگفت. پ یبلند "سالم" و

پارچه  هیپهن شده باشه بود!  نیزم یکه رو یرنگ یرنگ یپارچه  هیشدم... باورم نمیشد! مثل  رهیکردم و دوباره به باغ خ سالم

 ...یمخمل ی

 در اومده... یخوب یشانس شما امسال چه نرگس ها اد؟یمرد با ذوق گفت: خانوم شما م از گل خوشتون م ریپ

 نرگش؟! ـ

 گیاها رو میشناسین؟ نیا هیآره اون آخر باغ نرگس کاشتم! شما بق -

 !کردین نداشت... مات به اطرافش نگاه ماز م یتکون دادم. کارن هم دست کم یو به عالمت منف سرم

 ! ناستیگفت: اونجا رو ببینین... اونا گل م یخوشحال با

 داشتن اشاره کرد.  یکه قد کوتاه یکم رنگ یصورت یبه گل ها و
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داره ، کوکب شبه عَربیه! قشنگه نه؟ اون گل سفیدهای کنارش، گل  یکه قرمزه و گلبرگ مخمل ییها یداد: اون گل ادامه

 ی! اون گل هاادهیز یلی... عمرشون خیو قرمز و زرد داوود دیمثل برف! اون گل های سف دن؟یه... میبینین چقدر سفبرفی

 که پررنگه گل...  یصورت

 نه گلخونه! خانوم بفرمایین...  نن،یبس کن آقا محمد! خانوم اومدن خونه رو بب -

 مرد زدم. ریبه پ یلبخند

 ... من نرگس دوست دارم! نینرگس رو نشونم بد یبعداً گل ها دیبا -

در رد  یجلو یا لهیداربست م ری. از زمیزد و سرش و تکون داد. با کارن دنبال صاحب خونه راه افتاد یلبخند مهربون رمردیپ

 ! دادیکه حس بهشت به آدم دست م ومدیم یخوب یداربست انقدر بو ریبود. ز دهیروش پوش اسیکه با گل  میشد

 بود...  یبود، اما توش خال دنیقرار داشت که اطرافش درخت نبود و کامالً قابل د یا شهیش قیلو تر آالچج کنی

 ! نمیبچ یزیتوش چ یکه چجور کردمیم یزیاالن داشتم برنامه ر نیهم از

رنگ قرار  دیو سقف سف شهیتمام ش یها واریساختمون با د یچمن ها قرار داشت، در ورود یسنگ فرش که رو نیاز آخر بعد

 بلند... یاما در اصل دوبلکس بود با سقف ها شدیم دهیداشت. دو طرقبه د

که از  یمنطقه شیروونی نبود. تراس گرد نیا یالهایخونه ها و و یبرعکس همه  الی! سقف وزدنیبرق م یزیها از تم شهیش

 یبزرگ ییرایپذ ،یشدیرنگ که وارد خونه م دیو سف یبود و طبقه باال فرار داشت. از در چوب دنیباغ هم قابل د یجا تو نیهم

آشپزخونه  ییرایشده بود. کنار پذ دهیبودن، چ یکه دو دستش راحت یو خاکستر یا روزهیف یو آب دیدست مبلمان سف هیبود که 

 نیقرار داشت که از هم یزمیه نهیآشپزخونه شوم یو بنفش بودن! رو به رو دیسف لشیقرار داشت که تمام وسا یا رهیجز

 بود!!  یفقط دکور نهیخونه شوفاژ بود و شوم شیخوب چوب خام رو حس کنم... اصل گرما یبو تونستمیاالن م

تا اتاق خواب بزرگ باال  ایسالن نسبتاً بزرگ وجود داشت.  هیو بدون قرار داشت که اون باال،  یا شهیکنار پذیرایی راه پله ش از

 هیمتر بود!  32به تراس انداختم. حدود  یدر تراس بود. بازش کردم و نگاه قرار داشت که یا شهیدر ش هیبود و وسط اونا 

 و بامزه هم کنار بود... از تراس خونه خودم بزرگ تر بود! یبچو یکوچولو با دوتا صندل زیم

و اتو پرس و  ییلباسشو نیداشت که ماش کیقسمت کوچ هیسالن  یرو بستم و دوباره اومدم تو همون سالن. گوشه  درش

 قرار داشت. چقدر اون قسمت از خونه رو دوست داشتم! من عاشق شست و شو بودم...!!  ندهینواع مواد شوا

 زدن خونه برداشتم و بهش نگاه کردم.  دیکارن دست از د یصدا با

 بزرگ... یلیایه و باغ هم خ شهیها ش واریچجوریه؟ آخه د نجایا تیامن -

! میکرد یزندگ نجایبپرسین. من خودم با زن و بچه م ا نیتون یکه خیالتون راحت باشه... از همسایه ها هم م تشیاز امن -

 ... شترهیب تشیهم امن واریوسطش نمیشکنه! از د یها نشکنه، شما االن با آچار فرانسه هم که بزن شهیش

 مشکوک بود! کارن

 ؟نخریده یخوبه، چرا تاحاال کس زشیکه همه چ نجایا -

طرفش!  انینم نجایداره مردم ا یی... چون سبک اروپایا شهیش یها واری! دنیکه خودتون اشاره کرد یبه خاطر همون موضوع -

 ی! هرکسشهیم ادیز یلیخ نهیباالست، نوساز هم هست... هز ربنایمتراژ خونه و ز شه،یفروخته م لیبا تمام وسا نجایبعدشم ا

 ...خوامیم دتوان خریدنشو نداره... منم که پول نق

 به من پرسید: خانوم شما خوشتون اومد؟  رو

 ! یمتیآره... با هر ق -

هم بهتون نشون بدم که از انتخابتون  گهید زیچ هی خوادیدلم م یاطراف نیستین! ول نیچون اهل ا ادیخوشتون م دونستمیم -

 ... نیمطمئن بش

 !؟ی: چدیاز من کارن پرس قبل

 ! نیایدنبالم ب -

 !رونیبودمش رفت ب دهیبود و من اصاًل ند ییرایو از در کوچیکی که کنار پذ نییپله ها رفت پا از

پرتقال و نارنج... انقدر مرتب و سرسبز بود که آدم  یشد و به طرف آخر باغ رفت. اونجا پر بود از درخت ها یپشت اطیح وارد

 همونجا بمونه!  کردیهوس م

 میو کوچیکی باز بود و کارن منتظرم وایساده بود. باهم رفت دیبه طرف آخر باغ رفتم. در سف گفتیکارن که اسممو م یاصد با

 بود! ایشد... مثل رو یبرای هزارمین باز دهنم باز موند! باورم نم دمیکه د یزیو از چ رونیب

و زرد رنگ کنار رودخونه با طناب بسته شده  یچوب قیقا هیداشت.  انیرود پهن و بزرگ وسطش جر هیچمن زار بزرگ که  هی

 بود...
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 یراهه ول قهیدق 12 قیبا قا بایبرکه سرسبز و خلوت... تقر هیرودخونه میرسه به  نیطرفش: آخر ا میمرده برگشت یصدا با

 مجنون.... دی! پر از درختای بهیقشنگ یارزش دیدن داره... جا

 : پردیس!! میو همزمان گفت میحرفش من و کارن به هم نگاه کرد نیا با

 بود! دهیفا یآروم موندن ب یذوق کرده بودم. تالشم برا واقعا

 طرف صاحب خونه. برگشتم

  م؟یقرارداد ببند یک -

 ... حداقل نصفش!خوامی... من فقط پول نقد مستین هیبه تخل یازیکنه!خونه که با وسایله ن ینم یفرق -

 نصفشم بعد از سند.  دم،یندارم! نصفش رو نقد االن م یمن مشکل -

اتاق  هی... آخر باغ میرو دوباره بساز نجایما ا نکهیقبل ازا ی. حتکنهیکار م نجایهم دارم! محمد آقا چند ساله ا گهیشرط د هی -

! شما رهیگیم یکم یلیقوق خح کنه،یخونه و باغ م نیا یکه برا یمن ازش مطمئنم... نسبت به کار هیواسه خودش داره. مرد خوب

 بمونه... نجایهم دی... محمد آقا بانیرباغبون الزم دا هیهم حتما 

 باغبون مهربون و زحمت کش بهتر؟!  هیاز  یو با لبخند تکون دادم. چ سرم

 شدم. یپشت اطیکردم و.دوباره وارد ح قیآخرم و به قا نگاه

 طرفش. میباغبون برگشت یبا صدا رون،یداشتم از خونه میومدم ب یوقت

 ! ینینرگسا رو بب یومدیدخترم ن -

 ...میبش هیپدر جان! قراره همسا امیم -

 ان شاء اهلل دخترم... مبارک باشه! -

 *** 

. به دادمینصف پول رو بهش م دیسند. همون فردا هم با یانجام دادن کارا یبود فردا صبح با مدارک بریم محضر برا قرار

 خواست با اون موتور برگردم!  یدلم نم گهی...دگردمیبرم یکارن گفتم با تاکس

 بود! میو ن 11که نشسته بودم نیکان زنگ زد. ساعت  یتاکس یتو

 جانم؟ -

 ؟ییکجا -

 کارخونه. گردمیدارم برم ؟یشد داریتازه ب -

 نتونستم بلند بشم... ومدیخوابم م یلیخ دیببخش -

 محضر... میریخوشم اومد ! فردا م یلی! خدمی! حاال ولش کن... نیکان خونه رو دیدیزود خواب شبیتو که د -

 ها! یانجام بد یبزرگ نیعجله کار به ا نیکه با ا ینبود یانقدر خوشت اومده؟ تو آدم -

 آره مطمئنم... عاشق خونه شدم! از خونه خودم انقدر خوشم نمیومد!! -

 ؟ییاالن کجا -

 کارخونه... گردمیدارم برم یتو تاکس -

 اومده! شیپ یمشکل هی گهیبرگردم تهران بابا م دیبا نجایا ای... جانان بنجاستیا نتیآها ماش ؟یچرا تاکس -

 که... یهفته ست اومد هیبری؟ تازه  دیبا ؟حتماًینگفت چه مشکل -

 ...دیبا ایکه اگه بگه ب یدونی... میشناسیبابا رو که م -

 ...امیآره میدونم! االن م -

 جمله رو به من گفت! نیهم شیچند هفته پ نیفکر کردم که بابا هم نیرو قطع کردم و به ا یگوش

  "اومده... شیپ یمشکل هی "

بودم! زود بود که با نیکان  یراض نجای... اما من از اومدن به اگهید یندگینما هیکه هوس نکنه نیکان رو بفرسته  دوارمیام

 ...کردمیتا آماده شدن سند صبر م دیون بابرگردم تهران که وسایلم و جمع کنم ، چ

شونه ش انداخته و آماده رفتن بود. دلم از  یرنگش رو یمشک یهتل نیکان وسایلشو جمع کرده بود. کوله پشت دمیرس یوقت

 االن براش تنگ شده بود...!  نیهم

 . جلو رفتم و بغلش کردم...کردیبود و موهاشو مرتب م ستادهیا یقد نهیآ یجلو

 ر بزن باشه؟بهم س -

 زنمو ول کنم؟!  شهیمگه م -

 نثارش کردم. یو پس گردن دمیخند

 ...ییاتاق تنها نیهفته ست تو ا کی نیهم خوشبختیم! بب یلیماه عسل خ میاالن اومد گم؟یمگه دروغ م -
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 نیکان!  -

 .دیخند

 ...نمیحتما بب یدیرو که تو پسند یاون خونه ا دی! باامی... زود مزمیعز امی! میچه زن بداخالق -

 بغلم کرد. دوباره

 مواظب خودت باش جانان...! یلیتو بشه...خ یزندگ الیخیب خوادیم یبابا ک دونمینم -

*** 

 ریبود و به الم ز نییکه سرشون پا کردمینگاه م یپوش دینشسته بودم و به ادمای سف شگاهیآزما یصندل یحوصله رو یب

راحت شده بود. اما نبودن نیکان  یتا حدود المینداشت! خ یمشکل چیه یفیها از نظر ک ی. تن ماهکردنینگاه م کروسکوپیم

 ،ییکه اسم کارن روش خودنما میحالم و خراب کرده بود... به صفحه گوش میکه با هم گذرونده بود یهفته ا کیاونم بعد از 

 نگاه کردم. واقعاً حوصله نداشتم! کردیم

 بله کارن؟ -

 جانان؟ ییکجا -

 شده؟ یزی...چشگاهیتو آزما -

 .یرو امضا کن یزیچ هی دیبا -

 بذار واسه بعد... االن کار دارم! -

 چیکار؟ -

 تو بیای؟ شهیمحلول ... نم نیمطمئن بشم رنگ ا دیبا -

 تو حالت خوبه؟ -

 خستم! کمی -

 من تو اتاقتم... نمیبب ایپاشو ب -

 و ماسکم رو در آوردم. شگاهیآزما دیشتم. روپوش سفرنگم گذا اهیس یمانتو بیج یو تو میکردم و گوش قطع

 خانوم مهندس خودتون نمیبین؟ -

رنگ! اگه هم عوض نشد  رییتغ نیکوچکتر ی.حتنیمحلول اگه رنگش عوض شد حتماً همون جا بهم خبر بد نی... ادمیمن د -

 ... فردا صبح!ارهیگزارش کارشو برام ب شگاهیمسئول آزما نیبگ

 چشم خانوم! -

نفر در رو با شتاب باز کرد و خودشو پرت کرد داخل! از شدت ضربه چند قدم عقب رفتم. عینکمو  هیکه  رونیمیومدم ب داشتم

 شهیتو صورتم که االن ش خوردیخودش در م یصورتم گذاشتم. آماده منفجر شدن بودم! اگه به جا یدر آوردم و دستم و رو

 به خاطرش لحن مودبش سکوت کردم.که  مبگ یزیچ خواستمیعینکم تو چشمام بود! م یها

 یخوریبه در، راه میری م یخوریمثل قفس شده! راه میری م ای... دندمتونی! من واقعاً عجله داشتم. اصالً ندیدیلِ خوامیعذر م -

 ...وارید هی

 اش خسته م کرد! یحرف پر

 درم نه دیوار!! در نگاه تو باشد... در ضمن من نه دیقفس مال پرنده ست نه آدم ِمستر! عظمت با -

 ! شما دیدینشون؟نمشیاومدم بب نجاستیعامل ا ریحق با شماست من عجله داشتم... آخه گفتن مد -

 !رینه خ -

 آدم پرحرف رو نداشتم...  نیحرف زدن با ا حوصله

روز که از  هینمیبینش!!  چکسیشد! ه داشیاصالً از کجا پ ستیدختره معلوم ن نیبه پشت سرم انداخت و آروم گفت: ا ینگاه

 رفت!  یبود ول نجایاالن هم گنیکجا هست... هر جا میرم م ستیهمه میفهمن! االنم که معلوم ن رونیب ادیاتاقش م

که کارخونه به نام بابامه! من که همش تو  ستین بیگرد شد. من از کجا پیدام شده بود؟! انگار از آسمون اومدم. عج چشمام

 بودم؟  دهیند نویاصالً من خودم تا حاال چرا ا ده؟یند یمنو کس گهیکارخونه راه میرم چرا م

 ! اما االن اصالً حوصله نداشتم...زدمیبعداً باهاش حرف م دیکه داشتم، سکوت کردم. شا ییحرفا یهمه  با

 رد شم! خوامیبرین کنار؟ م شهیگفتم: م کالفه

 ندیدینش تاحاال!؟ یچجور نیبود دهیکه روپوش پوش دمیبودینش؟ آخه من د دهیشما مطمئنین تا حاال ند -

 بیرون...؟! امیبود که دارم م دهیبود که روپوش تنم بوده اما ند دهید

 !یزنی... چقدر حرف مگهیصدام و بردم باالتر: برو کنار د یعصب
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. سردتر دشیم کی... هوا داشت تاررونیاومدم ب شگاهیدر تکون داد و رفت کنار. از آزما یگنده رو از جلو کلیاون ه باالخره

 شده بود!

! جلوتر رفتم. متوجه من نشده بود... عکس کردیرو نگاه م یزیچ هیخم شده بود و داشت  زیم یاتاقم که شدم کارن رو وارد

 اتاقم گذاشته بودم.  زیم یقاب سبز رنگ رو یچهار نفره من و نیکان و مامان و بابا بود که تو

 کارن؟ -

 طرفم و گفت: چه عجب!  برگشت

 ! نمتیبب خوامیداده بود م ریگ شگاهیپسره پرحرف دم در آزما هینشستم و کالفه گفتم: بابا  یصندل یرو

 ! دیخند بلند

 گفت: مگه کور بود؟! دهیبر دهیبر

 دونست من، منم! یگفتم: نم یجد

 .دیدوباره بلند خند کارن

 ها !  یخوش عکس یلیخ -

 اومد... ادمی ادمیبه عکس انداختم. دوباره  ینگاه

چمدون ساعت و  هیماه با  کیکجاست... اون روز بعد  دونستمیماه رفته بود گم و گور شده بود! من نم هیگفتم: پرهام  آروم

 دمینفهم چوقتینگم! هرچند واسه بابام مهم نبود اما پرهام نمیخواست بابا بدونه... ه یزیاومده بود تا به بابا چ یعطرِ سوغات

 گفتم... یگول بزنه! من به خاطر اون ساعت و عطرا نبود که به بابا نم زایچ نیامنو با  هتونیم کردیچرا فکر م

 .دمیکش یقیعم نفس

اما مامانم  یچیمشترک نبود، بکنم! بابام ه یزندگ هیکه اصالً شب یاون زندگ ریرو درگ یکس خواستمیبود که نم نیبه خاطر ا -

 ... شدیناراحت م یلیحتماً خ

 !یهم هست یو مهربون و خوش خط بودن، دختر محکم بیتو عالوه بر جالب و عج -

 و تکون دادم. سرم

 گفتنش آسونه! -

 ؟یدوست داره! چرا اجازه داد اینکارو بکن یلیداداشت که خ -

 ییکان باشه، نمتونست بکنه از راه دور! بابا میدونست اگه ن ینم یماه بعد از رفتن نیکان بود...کار هیمن  یعقد و عروس -

 ذاره...

  ؟یداشت کاریچ ی... گفتالیخیگفتم: ب کالفه

 ...یرسیبه نظر م یبذاریمش واسه بعد! عصب میتونیجانان اگه حالت بده م -

 آره... فردا بهتره... -

... مواظب خودت دمیاالن رس زمینگران نباش عز "! دهینیکان. خبر داد که رس امیهمزمان شد با پ یصندل یشدنم از رو بلند

  "باش!

تنها نقطه  دونستیکه من کردم! بابا م یبذاره نیکان برگرده؛ اونم با کار یزود نیتو چشمام جمع شد. محال بود بابا به ا اشک

 صورتم گرفتم و دوباره نشستم... یضعف من نیکان...ازم جداش کرد! دستم و جلو

 شونم گذاشت. یجلو اومد و دستش و رو کارن

 ! آروم باش جانان...ین گفتم محکماال نیهم -

 .دمیکش یقیعم نفس

 ؟یمن آرومم... برم هتل؟ تو هست -

 آره تو راحت باش! -

 اومد زنگ بزن... شیپ یمشکل -

 برسونمت؟ حالت خوبه؟ یخوایم -

 برم... خوبم! تونمیخودم م -

 محکم خورد تو صورتم! عینکم رو دوباره درآوردم و عقب رفتم. همون پسره بود!!  یزیچ هیاتاق رو که باز کردم  در

شده  یعصبان رهیدردم بگ نکهیاز ا شتریب یشده بود ول یضربه ها عاد نیرفته بودم ا یکه دفاع شخص یاون چند سال یتو

 بگم خودش به حرف اومد! یزیچ نکهیبودم! قبل از ا

 چرا نمی بینمتون!  دونمینم یجوان! قدتونم ماشاءاهلل بلنده ول یدیل خوامیبازم عذر م -

 برین کنار؟ شهیمن عجله دارم... م -
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 عامل خودتونین؟!  ریچرا بهم نگفتین که مد -

 جوابتون رو بدم... ستمیمجبور ن -

 چهارچوب در گذاشت و مانع رفتنم شد.  یرد بشم که دستش و رو خواستمیم

 گفت: دستتو بکش! یجد یلیاز پشت سرم خ کارن

 تکونی هم نخورد!  چیچشم ار من برنداشت. ه پسره

! مال مردم رو خورده بود، درست! حقش نیداداشم دوهفته ست به خاطر کار شما افتاده زندان. دار و ندارش رو ازش گرفت -

 ...ادیم ایبه دن گهی... اما بچه ش چند روز دنیریبود که ازش بگ

 اصالً؟ هیشت ک: دادادیوسط حرفش پر کارن

 ! نجایا یعامل قبل ریمد -

 نکردن... حداقل بذار موقع تولد بچه ش باال سر زنش باشه...  یشد و ادامه داد: زنش و مادرم گناه رهیبه چشمام خ دوباره

 ...کنمیتر گفت: خواهش م آروم

 مانیبعد زا نکهی... حسرت اتید مأمورکنار من نبود! رفته بو چکدومتونیبابات موقع تولد ه "مامانم تو سرم اکو شد.  یصدا

  "کنارمه، به دلم موند! نمیچشمامو باز کنم بب

 موضوع ناراحت بود... حق هم داشت! نیبه خاطر ا شهیهم چقدر

 انداختم. نییو پا سرم

 بچه داره! دونستمی... نمدمیم تیرضا امیفردا م -

 افتاد. نییچهار چوب پا ینگاهم کرد. دستش ازرو ناباور

 کارگرا با خودتون... هیگرفتن از بق تی! رضاستین یمن کاف تیدادم: البته فقط رضا ادامه

 بدون دغدغه بخوابم!... خواستیکنارش رد شدم و با کارن تنهاش گذاشتم. خسته بودم! دلم م از

*** 

 و جواب دادم: بله؟از خواب بیدار شدم. چراغ خواب رو روشن کردم  میویبره گوش یشب بود که با صدا 12حدود  ساعت

  ؟یسالم! چطور -

 خوبم... -

 صدات چرا گرفته؟ خواب بودی؟ -

 ...دمیاز کارخونه که برگشتم خواب کردیآره سرم درد م -

 کردم... برو بخواب!  دارتیب دیببخش -

 شده؟ یزیشدم... بگو! چ داریب -

 ...شمیناراحت م یایما! مامانم گفته ن یخونه  ای... زنگ زدم بگم فردا ظهر بدیبازم ببخش -

 مگه قرار بوده نیام؟! -

 واقعاً میای؟ -

 .امیآره چند جا کار دارم بعدش م -

 به مامان کمک کنم! خوامیم گه؟یکارخونه د امیپس من فردا ن -

 زحمت... ادی! به مامانتم بگو زایزیاد زحمت نکشی، ن یدیاگه قول م -

 .دیحرفم بلند خند وسط

 ...گهید یکرده برات! فرشته ا کاریچ ینیبب یایب دیبا -

 صداشون کنم فردا؟! یچ ه؟یکارن اسم مامان و خواهرت چ -

 ...یمامانم طال، خواهرم مانِل -

 ؟یخواهرت چ -

 بمان! میبرا یعنی! شمالیه یمانِل -

 !!یچه اسم قشنگ -

 گفت: اسم تو قشنگ تره! آروم

 بدی؟ تیرضا یخوایم یبگم گفت: حاال جد یزیچ نکهیاز ا قبل

 بسه!! گهیآره... پوال رو که گرفتم، زندانم که رفت د -

 !یستیجا وا هی یدونینم یکنیذوق م یگرفت. انقدر خوشحال بود! مثل تو وقت یکتب تیپسره رفت از همه رضا نیا -

 .دمیخند
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 ! ستیدست خودم ن -

 .فرستمیها ! آدرس دقیقم برات م یای... برو غذاتو بخور بخواب... فردا زود بدونمیم -

 ...ریباشه ممنون! شب به خ -

 ! ریشبت به خ -

*** 

 خواستیدادم که هر وقت م لیچک رمز دار با مبلغ نصف خونه به صاحب خونه تحو هیصبح بعد از نوشتن قرار داد،  فردا

 ره . به کارن گفته بودم که به اون پسینقدش کنه. بعد از محضر رفتم کالنتر تونستیم

 . یکالنتر رسمیم 12ساعت  بگه

مادر و زنش باشن سخت نبود.  نکهینشسته بود. حدس زدن ا یصندل یکه کنار دوتا خانوم رو دمشیسالن که شدم د وارد

به نظر  دهیمن از جاش بلند شد. چقدر رنگ پر دنیبا د زدیذوق م یشکمش تو یکه برجستگ ینقش و قد کوتاه زیدختر ر

 ! دیرسیم

 کردم و باهاشون دست دادم.... یبهشون رسیدم همشون بلند شدن. سالم گرم یوقت

 ...دمیفهم روزی... ددونستمی! من نمیمنو ببخش یقول بد دیبه دختره که جوون تر بود گفتم:  با رو

خوب  یول !کنهیم کاریشوهرم داره چ دونستمیما رو ببخشین. منم نم دیخانوم! شما با هیکه حرف نیگفت: ا یلهجه قشنگ با

 !یدیم تیرضا یکنیخانومی م یاالنم دار نیازش ناراحت بشم. هم تونمیشوهرمه... نم

 زدم و همراه برادرش رفتم تو اتاق... همشون خوشحال بودن!... یلبخند

*** 

 یلیفصل نرگس بود. دسته گل بزرگ نرگس گرفتم... خ زییگلخونه بزرگ نگه داشتم. پا هی یشدم و جلو نمیعجله سوار ماش با

که  یدر خونه ا یبو نمیدادن! جلو یگلخونه ا یبود... معموالً گل ها یبود، بوش عال ینرگس گلخونه ا نکهی! با ادادیم یخوب یبو

دم. دسته گل رو کارن آدرسش رو برام فرستاده بود نگه داشتم. قبالً تا سر کوچه اومده بودم اما خونشون رو ندیده بو

 ! دادیمثبت م یداشتم! خونشون از دور به آدم انرژ یشدم... حس خوب ادهیبرداشتم و پ

از افرا  زدمیکه حدس م دمیرس یچوب نیرشد کرده بودن، رد شدم و به پرچ نیزم یهرز و سبز رنگ که رگ یعلف ها یرو از

 پس؟! ییزنگ جواب داد: کجا نیبه کارن که زنگ زدم، با اول و در آوردم. میباشه! دسته گل رو تو دستم جابه جا کردم و گوش

 نمیای استقبال مهمونت؟! -

قشنگ بود!متراکم نبود... آدمای  نجایا یانداختم. بافت خونه ها یبه اطراف نگاه ادیب یجواب بده قطع کرد. تا وقت نکهیا بدون

 شدیباعث م شتریهم ب شیآت یبه آدم میداد. بو یشاداب یبزرگ و پر از درخت ح یها اطیتر بودن انگار! ح کیبه هم نزد نجایا

 رو میشنیدم! هیهمسا یها ردکا یصدا ی... حتفتمیباد جنگل ب

رنگ پشت  یشرت ساده سرمه ا یدوباره به طرف در خونه برگشتم. کارن با ت شد،یتر م کیعلف ها نزد یکه رو ییپا یصدا با

 م تو و سالم کردم. بود. رفت ستادهیا نیپرچ

 مامانم نرگس دوست داره؟ یدونستیذوق گفت: از کجا م با

 !یانگار خودت دوست دار یخوشحال شد نیهمچ -

 منم هست! یمامانم خوشحال یخوشحال -

 مامانتو؟ یدوست دار -

 از خودم! شتریب -

 ...دمیخند

 از خودم... شتریمنم مامانم و دوست دارم! ب -

دوبلکس بود  ییجورا هیبودم.  دهیند یخونه ا نیبه نظر میرسید! حداقل من تا حاال همچ بیگردم. عج ساختمون خونه نگاه به

 هیکه  ییشمعدونی گذاشته بودن، ایون با صفا یهمش گلدونی ها یکه رو یتا پله چوب 22. بعد از حدود یمیبا بافت قد یول

 باال... میپله ها رفت ازفرش خوشرنگ توش پهن بود ، قرار داشت. 

 یچشما دینرگس رو که تو دستم د یبود. گل ها ستادهیخونه تو ایون ا یدر ورود یبافته شده جلو یبا موها یقد کوتاه دختر

 عسلیش برق زد.

 ...نیذوق گفت: سالم فرشته خانوم!خوش اومد با

 .ومدیدوست داشتنی به نظر م یلیو جلو رفتم. خ دمیخند

 ممنون...! زمیکردم و گفتم: سالم عز بغلش

 ! کردیصورتش توجه آدمو جلب م یبود که تو یزیچ نیقرمزش اول یها گونه
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 : بفرمایین تو خانوم جان! دمیمامانشو شن یتو که صدا میرفت یبا هم م میداشت

داشت، به صورتم خورد. حالم و  یتضاد جالب رونیگرم داخل خونه که با ب یکه شدم، اون موج هوا یاون خونه ساده و سنت وارد

 خوب میکرد! کارن پشت سرش در رو بست. 

بود و گونه هاش از  دیاومد تو اتاق! پوستش فوق العاده سف یبعد یه خانوم فوق العاده قد کوتاه و تپل با دامن گل گل کمی

 روشن... یبود! عسل یمانل یسرخ شده بودن! چشماش رنگ چشما ادیز تیفعال

مادر و خواهرش  هیشب دشی... فقط پوست سفیمشک یبلند و چشما یلیدوتا فرق داشت؟! قد خ نینقدر با اچرا کارن ا پس

 بود...

 رفتم و دسته گل رو به مامانش دادم. کارن راست میگفت! جلو

 نی... بدمیکش یداشتم خجالت م گهینرگس دوست داشت! انقدر خوشحال شده بود و قربون صدقه م رفت که د یلیخ مامانش

! انقدر با نمک بود که دلت زدیشهر که باهاشون حرف زده بودم، لهجه طال خانوم از همه قشنگ تر بود! خاص حرف م نیمردم ا

 !دیچرخ یخونه م ی... مثل فرفره تویبغلش کن خواستیم

تهران میپرسید...  یتو یبود. از زندگ ی. دختر ساده و خوش صحبتمیزدیو حرف م میاتاق گرم خونه نشسته بود یتو یمانل با

 ست،ین یزندگ یجا گهیقانعش کنم که تهران د کردمیم یدانشگاه حتما میره تهران... حتما !! سع گفتیدوست داشت بره! م

 دختر تنها...  هی یاونم برا

 ! مشیچایی بود... دارم خفه م نیپنجم نیو گفتم: کارن تورو خدا! ا دمیکش یقیچایی جلوم خم شد. نفس عم ینیبا س کارن

 درست کردم... شیفرق داره خودم با آت نیا -

 بود من چایی پررنگ میخورم؟! دهیمیداد! کارن از کجا فهم شیدود و آت یرو برداشتم. بو ینیس یو چایی خوش رنگ تو دمیخند

 گفت: یرو که برداشتم رو به مانل وانیل

 )چطوره؟( ؟یچیطی هست ـ

 چشمکی بهش زد. یمانل

 خوار هستم!) عالیه!( -

 خنده! ریبا هم زدن ز دوتاشون

 ! نیبه منم بگ یگفتم: آها جیگ

 رو برداشت و رفت.  ینیس عیسر کارن

 کرد!  یبا خنده گفت: شوخ یمانل

کنکور داشت. بهش گفتم اگه کمک خواست  گهیخونده بود و سال د یسال رو جهش کیخودش شروع کرد به حرف زدن.  دوباره

 ...! هنوزم هستم! یمیبود چون عاشق رشته م بودم... عاشق محاسبه و ش ادمی رستانمیدب ینه! من هنوز درس هاروم حساب ک

 یطال خانوم! نوبت ای یمانل ای زدمیبا کارن حرف م ایدو ساعت  نیکه تو خونشون نشسته بودم. تو ا شدیمم یدو ساعت حدود

بودن... درست  یمیسر کارشون! خونوادشونو دوست داشتم. گرم و صم رفتنیم گهیو اون دونفر د میزدیمیومدن کنارم حرف م

 برعکس ما!

 جا نشستن نبودم!!  کیبزنم. من آدم  دیاطراف رو د کمیتا  اطیمن تنها شدم، رفتم تو ح رونیسه نفرشون رفتن ب یوقت

محال بود  گهیبود... د یعال نجایا ی. آب و هوادمیکش یقی. نفس عماطیکنده بزرگ کنار ح یپر از درخت نشستم رو اطیح یتو

 سالم رو ول کنه و برگرده به اون شهر آلوده و مسموم...  یهوا نیباشه که ا وونهید دیبرگردم تهران! آدم با یزندگ یبرا

تا  شدیتر م کی. صداش هر لحظه نزددمیدختر رو شن هیو داد  غیج یکه صدا کردمیچوب نشسته بودم و به اطراف نگاه م یرو

کنترلش کنه اما  کردیم یبود و سع ستادهیمرد جوون پشت سرش ا هی! دمید یم نیکه دختره رو اون طرف پرچ ییجا

کرد اما  جادیا یبلند یزد. صدا نیماش یجلو شهیش یکه تو دستش رو یا لهیکرد و با م نمینگاه به ماش هینمیتونست! دختره 

 نشکست. شوکه شده بودم! 

به شکل  یسیکه حروف انگل یمسخره ش شدم! ساپورت مشک یفتم. تازه متوجه لباس هاجام بلند شدم و به طرفش ر از

 یبوت ها می! نیبا حروف مشک دیبا همون طرح و شال سف یکوتاه مشک یروش حک شده بود. مانتو یاعصاب خورد کن و شلوغ

آشفته به نظر  یلیبود و خ تهخیبلوند و بدرنگش اطرافش ر یناخوناش بود. موها یهم رو یبود و الک مشک دهیپوش یمشک

 میرسید!

 خانوم چته؟! یزدم: ه داد

 صدام برگشت طرفم و به سر تا پام نگاه کرد.  دنیشن با

 گفت: به تو چه!!  یلحن بد با

 شونم قرار گرفت. کارن بود!  یرو یبگم دست یزیچ نکهیاز ا قبل
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 مامان جانان!  شیچشم از دختره برداره گفت: تو برو پ نکهیا بدون

 تر آورد و آروم  گفت: گالره ست... هوامو داشته باش! نییپا سرشو

 نگاه کرد. نیماش شهیرد شد و به ش نیپرچ از

 ! میکن تیازتون شکا میتونیچه کاریه خانوم؟ م نیگفت: ا یجد یلیخ 

  زد؟یباهاش حرف م یافتاده بود که شوکه شده بودم. گالره؟! نامزد کارن؟ پس چرا انقدر رسم عیاتفاقا سر نیا انقدر

... داره آبرومون رو خوادیدختره رو نم نیا گهی! کارن دنیبکن یکار هیبه خودم اومدم: فرشته خانوم تورو خدا  یمانل یباصدا

 میبره! 

  ؟یبهش کردم و گفتم: مطمئن ینگاه

 نگاه کرد.  زدیکه با کارن حرف م یو مرد بیغر بیتکون داد و دوباره با استرس به اون دختر عج سرشو

 ناهار آماده ست! بریم... گهیزدم و گفتم: مامانت م ی. لبخندسادمیرفتم و کنار کارن وا جلو

 میریم... میریخانوم و برادرش خسارت بگ نیاز ا -

 انگار تازه به خودش اومد.  گالره

  ؟یدختر عوضی ول کرد نید: کارن تو منو به خاطر از غیج

 نه اون.... ییخونسرد گفت: حرف دهنتو بفهم! عوضی تو کارن

مونه؟ نه  یبا تو م نیا یدنبال پولشی! فکر کرد دیشا ای د؟یدلت لرز یدید یدختر پولدار شهر ه؟یبلند تر داد زد: چ گالره

 ... یعقده ا چاره؟یبری تهران ب خواستی... دلت مشنیم بدبخت! دخترای تهران هر روز با هزار نفر دوست

 !کنمیقدم به طرفش رفت که دستش و گرفتم و آروم گفتم: خودم درستش م هی کارن

 کردم.  یو به سرتاپاش نگاه بد ستادمیگالره ا یجلو

دخترای  یحت یدیفهم یمیموندی... حداقل م شتریکاش ب ی! ولزنهیتهران نه؟ قیافت داد م یگفتم: بار اولت بوده رفت خونسرد

وضع لباسات سگم بهت محل نمیذاره! حاال لباسات به کنار...  نیلباس نمیپوشن! با ا ینجوریا استیآخر دن گهیآباد که د یناز

بارت  نینه؟ آخه سمت چپ لبت باالتره! اول یزدیبارت بوده رژ م نیچشم چپت کجه! اول هنه؟ آخ یبود دهیتاحاال خط چشم نکش

جامعه  لیتحو یاصالً خانوادت خبر دارن چه نخاله ا نمیعقده ای؟! بب یگیبازم به کارن م ناینه؟ با همه ا یبوده موهاتو رنگ کرد

 دادن؟! 

بندازمت  یخوای! تو که نمیبه کارن بدهکار یعذر خواه هی یگذرم  ول یم نمیو ادامه دادم: از خسارت ماش دمیکش یقیعم نفس

 کن! یباش و عذر خواه یزندان هوم؟! دختر خوب

! کردمینداشت بگه! تهران نامرد بود... عوض شدنش رو حس م یزیقدم عقب رفت. چ هیکه بهش زدم  ییبه خاطر حرفا شوکه

 گذاشته...  یمنف ریبودمش اما از حرفاش و لباساش معلوم بود اون شهر چقدر روش تأث دهیقبالً ند نکهیبا ا

 جهیهاشو تند کرد و دورتر شد. اون مرد که برادرش بود هم دنبالش راه افتاد... حرفام خوب نبود چون ممکن بود نت مقد

 ... ومدیبه خودش م دیاون با یعکس بده! ول

الره ! اصال دختره خفه شده بود... کارن گیفرشته تو عالی هست یبغلم کرد و با ذوق گفت: وا ی. مانلاطیتو ح میکارن برگشت با

 چش شده بود؟؟

گالره قبال  گفتیم یباشه! حق داشت... مانل دهیرو شن یشک داشتم سوال مانل یگفت. حت ینم یزیبود و چ نییسرش پا کارن

 ... تهران چقدر نامرده!کردهیچادر سرش م

اشتها و کم حرف به نظر میرسید! من که  یبود، برعکس من کارن ب دهیکه طال خانوم زحمتشو کش ییسفره رنگارنگ و خوشبو سر

 بود...  یبودم، داشتم از ذوق میمردم! کارن حق داشت... ضربه بزرگ دهیند ییغذاها نیتاحاال همچ

 یجا برا یحت کردمیتو سفره شامل نازخاتون، خورشت آلو، ماالبیج، و آش دوغ بود. انقدر خورده بودم که احساس م یغذاها

 ستپخت طال خانوم واقعا حرف نداشت...! هم ندارم! د دنینفس کش

صبر کنم تا  تونستمی. نمرونیرفت ب شیساعت پ کیبعداز ظهر بود که از جام بلند شدم تا برگردم هتل. کارن  ۴حدود  ساعت

 و طال خانوم بلند شدن.  ی! همزمان با بلند شدنم مانلشدیم ریبرگرده. داشت د

 که شکسته خطرناکه! نمیماش شهیبعد برو... ش دایبمون کارن ب گهید کمیآروم گفت:  یمانل

 حاال... یفرشته جان! نشسته بود گهیخانوم سرشو تکون داد و گفت: راست م طال

 .دمیخند

 حرف میزنین!! گهید یکیبا  نیدار کنمیمیگین فرشته احساس م یاسم من جانانِ طال خانوم! وقت -

 مادر؟ من فکر کردم اسمت واقعا فرشته ست!  یخدا مرگم بده! چرا زودتر نگفت -

 قربون اون لهجه قشنگتون برم من! نه اسمم جانانِ... -
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 ! یهزار ماشااهلل چه اسم قشنگ -

 فموی. کدمیرو هم بغل کردم و بوس ی... مانلادیز یلیبود!خ ی. زن مهربوندمیزدم و جلو رفتم. بغلش کردم و گونشو بوس یلبخند

 برداشتم و به طرف در رفتم. 

 باشه؟  نیبهم خبر بد نیداشت یهر موقع هر کار نیشماره منو که دار ـ

 به خودم بگو! یداشت یدرس ریو غ یادامه دادم: هر مشکل درس یبه مانل رو

. دمیشامو پوشاومدم و کف نییکنه! از پله ها پا شییتونست هوا یم زایچ یلیدختر بچه بود... خ هیبودم. اون فقط  نگرانش

 امیب خواستمیانداختم و م یاینگاه آخرمو ببه ح یتا مطمئن بشن که رفت ومدنینبودن... تا دم در باهات نم یاصالً تعارف جالب بود

 یرو ینامفهوم یکه دستش بود خط ها ینشسته بود که من نشسته بودم... با سنگ یهمون چوب یو. ردمیکه کارن رو د رونیب

 سنگ نشستم.  ی. آروم جلو رفتم و کنارش رودیکشیم نیزم

! ی... حق داریکن هیگر یحت ای یباش یعصبان ،یاخم کن ،ینخور یزیچ ،یمقدمه گفتم: اگه سکوت کن یشدم و ب رهیرو به رو خ به

هفته حق  هی... اما حداکثر ستین یاصالً کار آسون ،یباهاش بساز ندتویو قرار بوده آ یکه دوسش دار یاز دست دادن کس

بودنت شک کنم... نه به خاطر من، نه به  یکارن! نذار به مرد بودنت، به منطق ایب دتهستن... به خو یمنطق ی! مردا آدمایدار

 ... ای! به خاطر خودت، به خودت بگهید چکسینه ه ،یخاطر مانل

 !رودیکه جانم م دمید شتنیخوکه گفت: من خود به چشم  دادمیمانتوم رو تکون م یجام بلند شدم و داشتم خاک رو از

 اون گالره نبود... ن،یمطمئن شدم تنهام گذاشته! ا گهیشد و ادامه داد: حاال د رهیرخم خ مینشستم. به ن دوباره

 ! سازهیخودش م ییمرد که با تنها هی... سازهیمرد م هیاز آدم  ییخودش آروم گفتم: تنها مثل

 حرف برگشتم طرفش.  یاسمم ب دنیشن رفتم که با نیبلند شدم و به طرف پرچ دوباره

 طول نکشه...  ادیز دمیقول م ـ

 راحت کرد!  المویزدم و سرمو تکون دادم. خ یلبخند

شروع کرد به زنگ  میشدم که گوش رهیاتاق خسته شده بودم... به سقف خ نی. از ادمیتخت دراز کش یهتل، رو دمیرس یوقت

 !کانیزدن. ن

 جانم...  ـ

  ؟یسالم عشقم! چطور ـ

 خسته! ـ

 چه بداخالق!  ـ

 اتاقم خسته شدم...  نیاز ا ـ

 تهران؟ یایم یخونه خودت... ک یریم گهیخونه ست! تازه چند وقت د هیخودش  ستیاون که اتاق ن ـ

 بفروشمش! دیببرم. با دیخونمو با لی. نصف وساامیتا آخر هفته م ـ

 !گهید شهیم دایپ یمشتر ایفروش؟ تا تو ب یبذارمش برا یخوا یم ـ

 هست...  شهیواسه اون خونه هم ینه نگرانش نباش مشتر ـ

 دوست دارم! یلیخودم بخرم؟ خونتو خ یخوا یم ـ

 ... فتهیچشمم به اون خونه ب خوادیدلم نم گهینه! اصالً د ـ

  ؟یایم یک ی... گفتیشد تیاذ یلی! خیحق دار ـ

 تا آخر هفته! ـ

 .گمینه، شمارشو گرفتم گفتم به تو م ای گهیراست م دونستمینم از دوستات زنگ زد. من که یکی یاها.. راست ـ

 بود؟  یدوست من؟ اسمش چ ـ

 ! یپر ـ

درسشو ول  رستانیدوستم بود. سال آخر دب نیبهتر ی! پرکردمی... حسش میمیقد یخاطره  هیآشنا،  یبو هیحس خوب،  هی

 نداشتم... چقدر دلم براش تنگ شده بود! یازش خبر گهیکه د ییکرد... رابطمون کم و کمتر شد تا جا

 جانان؟! ـ

 جانم... بگو شمارشو!  ـ

  ش؟یشناسیم ـ

 ! یچشم رنگ یچند بار اومد خونمون؟ تپل ستین ادتی... گهیآره د ـ

 چپه کرد؟  موییاها! همون که چا ـ
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! در چمدونم رو باز کردم و از امیب ها کنار یکاریب نیکردم. مجبور بودم با ا یرو ازش گرفتم و خداحفظ ی! شماره پردمیخند

 تختم نشستم و بازش کردم... یرو برداشتم و رو "رِبِکا" کیکالس یعاشقانه ها یکتاب ها یسر

*** 

داشتم نگران  گهیخاموش بود. د شیازش نداشتم! گوش یکه رفته بودم خونه کارن گذشته بود. خبر یروز از وقت چهار

که قراره برم  یهفته ا کی نیتو کارخونه موندم تا ا شتریروزا رو ب نیبود... برعکس من که ا ومدهی! کارخونه هم نشدمیم

آلوده رو از دور خوب  یشده بود و من اون موج هوا کیتا تهران مونده بود. هوا تار یساعت کیتهران رو جبران کنه... هنوز 

 ی... و برارمیبگ لیرو تحو یخوشگل تو انزل یالیتونم اون وتا ب فروختمیو خونه رو م کردمیجمع م لمویوسا دی! باکردمیحس م

 ! کردمیشهر مسموم فرار م نیاز ا شهیهم

 زنگ زدم. کانیبرداشتم و به ن مویگوش

 جانم؟  ـ

  ؟ییکجا کانیسالن ن ـ

 شده؟  یزی! خونم... چزیسالم عز ـ

 سرده! یلیخ ؟یرو روشن کن جیخونه من پک یبر یتونیم ـ

  ؟ییمگه کجا ـ

 !رسمیم گهیساعت د هیتهران. تا  کینزد ـ

 خونه بابا!  ایب شه؟یگرم م یزود نیبه ا یخوب؟ مگه خونه به اون بزرگ یچرا زودتر نگفت ـ

 !امی... حداقل االن نمامینه اونجا نم ـ

 چرا؟  ـ

  ؟یبر یتونیاالن م دمیم حیبعداً توض ـ

 ندارم! دیکل یآره ول ـ

 هست. تو اتاقم! زمیم یتو کشو ـ

 باشه مواظب خودت باش! منتظرم... ـ

 خداحافظ. ـ

 اخم کردم و جواب دادم. دمیدستم زنگ خورد. اسم کارن رو که د یکه قطع کردم تو همشن

 بله؟ ـ

 سالم! ـ

 سالم! ـ

 ؟یجانان؟ خودت ـ

 خودمم! ـ

 ؟یخوب ـ

 خوبم! ـ

 ؟ییکجا ـ

 تهران!  کینزد ـ

 ؟یریم یدار یچرا نگفت ـ

 !یومدیکارخونه هم ن یخاموش بود گفتم؟یم یـچجور

 نه؟ یناراحت یلی... خدیببخش ـ

 !یرفتار کن کنهیخاموش م شویو گوش خورهیم یساله که شکست عشق 18پسر بچه  هینه فقط انتظار نداشتم مثل  ـ

 داشتم... ازین ییبه تنها ـ

 .فهممیم ـ

 نداره! چکسیکه ه یدار یبیقدرت درک عج هی! تو یفهمیکه م دونمیم ـ

 االن حالت خوبه؟ ـ

 ؟یاریب لتویوسا یری! میگردیبرم یبفهمم دار نکهیخوب بود تا قبل ا ـ

 گه؟ی... تو حواست به کارخونه هست دکشهیطول نم شتریدو هفته ب یکیآره  ـ

 به من نداشت! یاون ربط یخصوص ینداشتم بزنم. زندگ ی. حرفمیراحت خانوم مهندس!دوتامون سکوت کرد الیخ ـ

 جانان؟ ـ
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 بله؟ ـ

 تو چند سالته؟  ـ

  ؟ی. واسه چ25 ـ

  ؟یستی! ازم ناراحت نینطوریهم یچیه ـ

 ! یبکن یخوایکه م یهر کار ینداره کارن... آزاد یتو به من ربط یخصوص یزندگ ـ

 باشه. خداحافظ...  تیفوت کرد و گفت: حواست به رانندگ نفسشو

 خداحافظ! ـ

*** 

داشتم  گهیساکت بود! د بینگفته بود. عج یچیبودم ه دهیرس یرش نشستم. از وقتگذاشتم و کنا کانین یرو جلو ییچا ینیس

 که خودش شروع کرد.  شدمینگران م

 ؟یجانان تو با بابا دعوا کرد ـ

 گفت، ناراحت شدم... ییزایچ هی... اما آدمم! بابا ستمیمن اهل دعوا ن ـ

  ؟یگفت؟ اصالً به خاطر چ یچ ـ

 طالقم!  ـ

 گفت؟ یخوب... چ ـ

 ...کانین الیخیب ـ

 گفت؟ یچ دمیبگو جانان! پرس ـ

 نداشت!  یشده بود. اصالً شوخ رهیخ ینگاش کردم. تو چشمام جد شیاز لحن جد متعجب

 !؟یخوب کانین یه ـ

 ... بگو جانان!دمیگفت: سوال پرس کالفه

گرم شده بود . دوتا پتو  نهیشوم یو. خونه انقدر سرد بود که فقط جلنییدادم و سرمو انداختم پا هیتک نهیکنار شوم وارید به

 .مینشسته بود نهیشوم یجلو کانیانداخته بودم و با ن کیسرام یرو

برگشتم  ادهیاومدن... اون روز با کارن پ ی. گفتم از نگهبانمیحرف نزد ادیرفتم پرهام اومد کارخونه. ز نکهیچند روز بعد از ا ـ

 دادیبود و به بابا گفت! بابا زنگ زد و شروع کرد به داد و ب دهیهتل. پرهام کارن رو د

 ... کنمیم یکه اونجا دارم چه غلظ 

 ؟یکارن همون دوستت بود که برگه ها آورد هتل امضا کن ـ

 اوهوم. ـ

 بود! یاون که پسر خوب ـ

 پرهام اعتماد داره!! یبابا به حرفا ـ

 !شیخوب... بق ـ

 که خودم گذاشتمش کنار. یرگردم به همون زندگب دی... گفت بایفهمیگفت تو نم ـ

 ! دیفهم شدی. از گوشاش که قرمز شده بود مشدیتر م یهر لحظه داشت عصبان کانین

 حالت خوبه؟  کانیشونش گذاشتم و آرم گفتم: ن یرو دستمو

 !شیتکون داد و کوتاه گفت: بق سرشو

چون  کنمیکرد. آخرشم به کارن گفت من دارم به جانان لطف م دادیادامه دادم: روز بعدشم اومد کارخونه... داد و ب دیترد با

 که...  ستیواسه خانوادش مهم ن

  ؟یرو به بابا گفت نایخورد و دادد زد: ا یتکون کانین

 ... یلرزیم تیاز عصبان یجون جانان آروم باش! دار ـ

 نه؟  ایبه بابا  یرو گفت نایتر گفت: ا آروم

 فتم: خود پرهام به بابا گفته بود... از حال بدش تند تند گ دهیترس

 بهش نگفته بود؟  یزیخوب؟ بابا چ ـ

 ...؟!ینجوریو داد زدن؟ اونم ا کانیبودم. ن دهیترس واقعا

 ... یبا تو ام جانان! حرف بزن لعنت ـ

گم و  رمیخواست دعوا کنه ک... که من نذاشتم! ب... بهش گفتم اگه از پ...پرهام حرف بزنه م ی... میب... بابا زنگ زد بهم م ـ

 گور... 
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 جلو اومد و بغلم کرد... کانیحرف زدن رو بهم ندادن. ن شتریاجازه ب گهید اشکام

 میلرزی! نترس... یهمه اذیتت کنن؟ آروم باش دار نیا یچرا گذاشت ؟یدختر؟ چرا بهم نگفت یدیآروم باش! چرا ترس سیه -

 داد نزن نیکان...  چوقتیگفتم: ه آروم

*** 

 یلیاسترس داشتم. خ کمی.ادیب یچند تا هالوژن روشن بود، نشسته بودم و منتظر بودم پر ایکه فقط  یکیشاپ تار یکاف یتو

 لیفروش خونه و فرستادن وسا ریکه داشتم و درگ یهفته پر مشغله ا هیسال... بعد از  2بودمش! حدود   دهیوقت بود ند

 !کردیمحالم و خوب  یلیخ یمیدوست قد هی دنیبودم، د

 یانوینگران پ لیاز همه وسا شتری. برفتمیم دیبا گهی. خودمم دوروز دیبشه و بفرستم انزل یامروز قرار بود بسته بند لیوسا

کردم که  یاومدم چشم ازم برنداشته بود، نگاه یکه پشت کانتر وایساده بود و از وقت یبه پسر ینگاه یبودم! عصب دمیسف

 برگشتم طرفش. زدیکه اسمم رو صدا م یکس یزنگ بزنم که با صدا یتا به پر مو برداشت می! گوشنییسرش رو انداخت پا

دم. چقدر دلم براش تنگ شده بود! چهره رنگ بهم زل زده بود رو بغل کر یعسل یکه با چشما یو دختر تپل و بامزه ا دمیخند

که با  دادمی. ازش جدا شدم و با. خنده به حرفاش گوش مزدیو تند تند حرف م یش اصالً عوض نشده بود! مثل قبل با انرژ

 ی... حتومدیو شناخته بود! چقدر ازش بدم م دهیلبم ماسید! اون زودتر منو د یوکه کنارش وایساده بود خنده ر یدختر دنید

 خواست بهش نگاه کنم...  یلم نمد

 ! خواهرمه... یجیغش گفت: ناز یم شد ، با صدا رهیکه متوجه نگاه خ یپر

رو خراب کرده باشه؟! چقدر  میزندگ دیهمه آدم خواهر بهترین دوستم با نیا نیبود؟!! چرا ب ی! معشوقه شوهرم خواهر پریناز

 کوچیکه...  ایدن

زدم و بهش سالم کردم. سه تامون دور  یمن از اول هم خراب شده بوده، لبخند ینداشته و زندگ یریتقص یناز نکهیفکر ا با

! من فقط از حرفاشون یبود. پرحرف و پرانرژ یهم درست مثل پر یبه حرف زدن. ناز میو شروع کرد میکافه نشست یچوب زیم

 کی ناو یبگم تو تونستمی... به جرئت مدمیخند یم

 ! اونم انگار فراموش کرده بود... ومدیبدم م یکامالً فراموش کرده بودم چقدر از ناز م،یکه باهم بود یساعت 

دستم  یدستش و رو یرفت ناز یکه پر نیشاپ. هم یاز کاف رونیزنگ گوشیش از جاش بلند شد و رفت ب یبا صدا یپر

 .دیگذاشت و خودشو جلوتر کش

کشه. من پرهام  ینمیدونه! بابام اگه بفهمه منو م چکسینمیدونه! ه ینگو... پر یزیچ یاسترس گفت: جانان! تورو خدا به پر با

 تورو... یزندگ خواستمینگو! به خدا من نم یبه کس یزیخواستگاریم... تورو خدا چ ادیرو دوست دارم. گفته م

بتونه تورو خوشبخت کنه...  رمدوایوقت بود که خراب شده بود! ام یلیمن و پرهام خ ینگفتم... زندگ یزیبسه! من که چ یناز -

 چند سالته؟ 

 !22گفت:  مظلوم

 ! اونم بدون اطالع خانوادت... یکرد یاشتباه بزرگ ی... ولیدونی! خودتم حتما مینکرد یکار درست -

جدا بشم. حاال که بعد از  چند سال  یاز پر خواستیبهش زدم. دلم نم یحرفم رو نصفه گذاشتم و لبخند یبرگشتن پر با

چقدر دلم براش تنگ شده! بهش قول دادم هروقت اومدم تهران بهش سر بزنم. اوم گفت ماه عسلشون  دمیتازه فهم دمشید

 من!!  شیپ یانزل انیرو م

 جلو اومد و محکم بغلم کرد.  یکردم، ناز یکه خداحافظ یپر با

 خانومی!  یلی... خیبهتر یلیخ کردمیکه فکر م یزیممنونم! از اون چ یلیگفت: ازت خ آروم

 لبم اومد. کاش پرهام دوسش داشته باشه!  یرو یلبخند

 *** 

زد... اما مامانم مثل  یبود! باهام حرف نم ی. عصر هم با نیکان رفتم خونه بابا. هنوزم ازم عصبانیرو فرستادم انزل لیوسا صبح

پیششون  یبرگردم انزل خواستمیه متا شب ک کرد،ینرم تر رفتار م کمیاگه بابا  دی... شایمهربون و دوست داشتن شهیهم

 محال بود مثل قبل باهات رفتار کنه! گهید یکردیناراحتش م گه. اما بابا، بابا بود...! اموندمیم

اپن آشپزخونه چهارزانو نشسته بود  ینسکافه درست کنم! رو کیبمونه... دستور داده بود براش ک شمیاومده بود شب پ کانین

 رو جواب دادم.  فونیبرداشتم و و آ کیک یخوشبو عیدست از هم زدن ما فونیگ آزن ی. با صداخوردیو تخمه م

 بله؟  ـ

  ؟یمیمنزل خانوم جانان عظ ـ

 ! نییبفرما ـ

 دم در؟  نیایلطفا ب شهی. مشمیمزاحمتون م یاز آگاه ـ
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 !امیبله االن م ـ

 داشت؟!  کاریبا من چ سیبلند و جلوبازم رو تنم کردم. تعجب کرده بودم. پل یمشک یرو سرجاش گذاشتم و مانتو فونیآ

 بود؟  ی: ک دیپرس کانیکه ن  کردمیسرم م یرنگ یمشک ریشال حر داشتم

 ! گفتن برم دم در... سیپل ـ

 . میتا باهم بر نییاپن اومد پا یرو از

 دارن؟  کارتیچ ؟یچ یبرا سیپل ـ

 نگفتن...  یزی! چکانین دونمینم ـ

 بودن سالم کردم.  دهیکه لباس سبز رنگ پوش یقد بلند سیو در رو باز کردم. به دوتا پل میخونه رد شد اطیح از

 شده؟  یزی! چنییبفرما ـ

  ن؟یدار یچه نسبت یمیابراه یشما با خانوم ناز ـ

 دوستمه! ؟یناز ـ

 چند وقته؟  ـ

 شده؟ یزیهفته... چ کی دی! شاستین ادیز ـ

  نش؟یدیکجا د ن؟یباهم آشنا شد یچجور ـ

هم باهاش اومده  یناز نم،یرو بب یبعد از چند سال پر خواستمیکه م شیهفته پ کیمنه!  رستانیدوست دب ،یخواهر ناز ،یپر ـ

 بود. 

  ن؟یشناختیرو نم شونیشما قبال ا یعنی ن؟یهم ـ

 "نگو... یزیچ چکسیبه ه"افتادم  یجمله ناز ادیانداختم.  نییپا سرمو

  ن؟یقبال هم باهاشون در ارتباط بود دمی! پرسیمیخانوم عظ ـ

 ! ن؟یپرسیشده؟ اصال چرا درباره اون از من م یچ نیگیچرا به من نم ـ

 شده... دایپ ی! جنازه شون کنار پل پارک ودنیبه قتل رس شبید شونیا ـ

 شدم.  رهیبا بهت بهشون خ "قتل؟! "با شدت آوردم باال و ناباور بهش چشم دوختم.  سرمو

  اد؟یبرم ی: از دست ما چه کاردیکه تا اون موقع ساکت بود پرس کانین

 ... انیهمراه ما ب دیمظنون به قتل هستن! با شونیا ـ

 رو نکشتم! اصال چرا من؟  یمن ناز "من؟!"لب زدم  ناباور

 تر خانوم!  عیسر ـ

 . دمیو در زدیدستش برق م یکه تو یبه سرباز کنارش اشاره کرد. دستبند آهن و

 ! امیگفتم: چرا دستبند؟ خودم م دهیترس

بودم که نکرده  یشوک کار یحرف برگشتم طرفش. هنوزم تو یشونم قرار گرفت. ب یرو کانیراه افتادم که دست ن دنبالشون

 بودم! 

 ! تو فقط آروم باش...رونیب ارمتی... تا شب نشده مستین یزینترس جانان! چ ـ

شدم... اصال جانان رو چه به قتل؟؟! من االن  سیرنگ پل دیسبز و سف نیبگم. سرمو تکون دادم و سوار ماش یزیچ تونستمینم

 ... دیباشم! نبا نجایاالن ا دی... من نباکردمیدرست م ییچا کانین یو برا ذاشتمیفر م یرو تو کیخوشبو ک عیاون ما دیبا

که به  یواریاون چهار د یکه تو شدیساعت م کی! کردنیشکنجه م م گذاشته بودم. داشتن ییاتاق بازجو یآهن زیم یرو سرمو

بودم که حالم  دهیبزرگ د نهیاون آ یتوش نبود، نگهم داشته بودن! انقدر خودمو تو یزیبزرگ چ نهیآ هیو پارچ آب و  زیم هیجز 

 یوجود داشت که من ناز یلیچه دل ؟ینگه داشته بودن؟ با چه مدرک نجایمنو ا یم... به چه حق دهیاز چهره رنگ پر خوردیبه هم م

 کشته بشه؟؟  یوجود داشت که ناز یلیرو بکشم؟! اصال چه دل

بود که اومده بود دم در خونم.  یسیسرد برداشتم و به در دوختم. هون پل زیم یباز شدن در اتاق سرمو از رو یبا صدا باالخره

 یکه دستش بود رو به همراه ب یکیوارد اتاق شد و پالست. کردیم یلباسش بهم دهن کج یحک شده رو "یقیسرگرد توف"اسم 

 . زدیرو باز کرد. حرف نم یرنگ دیسف دهگذاشت و پرون زیم یو کاله سبزش رو میس

 نیولم کرد نیو ساعتمو ازم گرفت یمثل شکنجه گاهه! گوش نجایا ن؟یداریآدما رو انقدر منتظر نگه م شهیگفتم: هم یشاک

 ... نجایا

 ... البته احتماال! نیآزاد قهیوث دیبعدش هم به ق نیدی! چند تا سوال ما رو جواب منیغر بزن نیخانوم شما حق ندار ـ

 . رونیبرم ب نجایزودتر از ا خواستمیاومده بود... م قهیبا وث کانین پس

 ! نیبپرس ـ
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  ن؟یکردیم کاریچ کیتا  میو ن ازدهیاز ساعت  شبیشما د ـ

 و بعدش خونم بودم...  یروشرفته بودم کتاب ف ـ

  ن؟یکردیم کاریچ ـ

 ! خوندمیکتاب م ـ

  گه؟ید ـ

 !خوردمیقهوه م ـ

  گه؟ید ـ

 ... دمی! ساعت دو هم خوابگهید نیهم ـ

  ن؟یخوندیم یچه کتاب ـ

 گفتم: رمان دختر پرتقال! کالفه

  ن؟یکجا گذاشت شبیاون کتاب رو د ـ

 چمدونم! ی... گذاشتمش تویامشب قرار بود برگردم انزل ـ

  ؟یچرا بندر انزل ـ

 خوامیو م دمیخونه خر هیکنم! حاال هم  یدگیمدت مجبور شدم برم اونجا تا به اوضاع رس هیکارخونه داره...  هیمن اونجا  یبابا ـ

 اونجا بمونم... 

 !نیبگ یمیخوب... از خانوم ابراه اریبس ـ

 گفتم! زویظهر همه چ ـ

 نه؟ ای نیقبال باهاشون ارتباط  داشت نی! نگفتزینه همه چ ـ

 ! بردمیآبروشو م دینبود اما نبا یناز گهینه... درسته د ایبگم  دیبا دونستمیانداختم. نم نییپا سرمو

 به ضرر خودتونه! نینگ یزیشماست... اگه چ هی! همه مدارک علنیصداش سرمو اوردم باال: خانوم حرف بزن با

 کدوم مدارک؟  ـ

! نیکه کجا بود نیندار یمدرک چیو ه نیتماس مقتول دوساعت قبل از مرگش با شما بوده... شما اون ساعت خونه نبود نیآخر ـ

 ...نیو ا

 بود. زیم یاشاره کرد که رو یکیپالست به

 خودش بوده...  یشده و به گفته دوستتون مال شماست و کادو دایداد: کنار جسد پ ادامه

 کاریچ نجایبهم کادو داده بود ثابت موند. اسمم روش حک شده بود! اون ا شیچند سال پ یکه پر یگل گل یدیجاکل یرو نگاهم

 !! کردمیداشتم به خودم شک م گهی! دیگمش کرده بودم... لعنت شیمن چند ماه پ کرد؟یم

باشه... حرف  نیهم نهتویقتل م زهیخانوم با همسر شما رابطه داشته و اصال انگ نیکه ا میدونیخودش شروع کرد: ما م دوباره

 خانوم!  نیبزن

 نگفته بود!  یزیچ یکه به کس یناز دونستن؟یکجا م از

 آب بخورم؟  تونمیگفتم: م دیلرزیکه از بغض و ترس م ییصدا با

 بله حتما!  ـ

! من قاتل زدمیحرف م دیقاتل شناخته شده بودم با هیو خوردمش. حاال که من به عنوان  ختمی.ان آب رویل هیلرزون  یدستا با

 رو من نکشتم... ینبودم... ناز

. اون به خاطر شرکت پدرش و من به خاطر میازدواج کن می. مجبور شدمیبا هم نداشت یتفاهم چیگفتم: من و شوهرم ه آروم

تم تو روز که رف هیموند.  یروزا خونه نبود، اگه هم بود تو اتاق خودش م شتریچون ب میبه کار هم نداشت ی. کارکارخونه بابام

 ... دمیرو که د یزنگ خورد. عکس ناز شیشگو رونیب ومدمیداشتم م یاتاقش، وقت

 ! ن؟ینداشت یکار گهیبه همد نیتو اتاقش؟ مگه نگفت نیحرفم گفت: چرا رفت وسط

 تختش بود. رفتم برش دارم...  یبود رو دهیکه برام خر یگفتم: سوغات کالفه

 !نیادامه بد ـ

جواب دادم فکر کرد پرهامه! شروع کرد به معذرت  ی. کنجکاو شدم جواب بدم. وقتدمید شیصفحه گوش یرو رو یعکس ناز ـ

شناختمش!  یقطع کردم. چهره ش برام آشنا بود اما نم دمیفهم ی... من وقتیبه همون رابطه پنهان هیراض گفتیکردن. م یخواه

 فروش شرکت پرهام بوده...  ریمد یکه ناز دیدونین م. حتما خودتودمشیداومد تو شرکت پرهام  ادمیکه فکر کردم  کمی

 رهیخورد و با تعجب بهش خ یتکون شیحرکت ناگهان نیگذاشت و به طرفم خم شد. از ا یآهن زیم یکف دستاشو محکم رو هوی

 شدم. 
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 ! میدونستیکرده باشه تند گفت: نه ما نم یکه کشف مهم انگار

 که جلوش بود.... یده ااون پرون یتند تند شروع کرد به نوشتن تو و

همونجا با همسرتون آشنا شده  نیدیاحتمال م یعنیفروش؟  ریمد نیگفت د؟ی: شما مطمئندیبود پرس نییطور که سرش پا همون

 باشن؟ 

 ... بله احتماال همون جا آشنا شدن.میهمسرسابقم! ما جدا شد ـ

 . نییبهم کرد و دوباره سرشو انداخت پا یحس یب نگاه

 ... نی. درباره تماس اون شب بگنی! ادامه بدنیکه جدا شد میدونستینم نمیا ـ

 کشته بود؟!؟ یرو ک ی... نازدمیچند ساعت قبل از مرگش با من حرف زده به خودم لرز یناز نکهیفکر ا با

 گفتیم .کردیم هیبهم زنگ زد. حالش اصال خوب نبود... داشت گر یبودم که ناز یکتاب فروش یانداختم: من تو نییپا سرمو

 پرهام... 

  ن؟ی: شمارتون رو خودتون بهش داده بوددیحرفم پرس وسط

 ...یداده بودم! خواهر ناز یبه خودش که نه. به پر ـ

 ...نیادامه بد ـ

پرهام ولش کنه! حالش واقعا بد  کردهیگفت فکرشو نم یکنه... م یباهاش باز خواستهیگفت پرهام دوسش نداره و فقط م یم ـ

 ! رهیقسم خورد که ازش انتقام بگ ادمهی ی. حتزدیبود. از انتقام حرف م

 ... چرا پرهام نه؟؟! پرهام

 رو....  یاون ناز دیشا ن؟یکنینم ییگفتم: پرهام! چرا از پرهام بازجو ینسبتا بلند یصدا با

 ! تی... رفته مامورستین رانیاصال ا شونیچون ا ـ

 ...دیبه من زنگ بزنه، با پرهام دعوا کرده بود! شما با نکهیپرهام اومده بود! قبل از ا شیاز پ یامکان نداره! اون شب ناز ـ

 ... شهیم ی! تمام حرفاتون بررسنیمعلوم کن فیما تکل یبرا نیتونیخانوم شما نم ـ

 نیمن، حرف بزنم! تا هم یاون نگاه سرد و خشن که زوم شده بود رو ریز تونستمینم گهیانداختم و سکوت کردم. د نییپا سرمو

 نیاز ا خواستمیبرگردم خونه... م خواستمیبود. حالم خوب نبود. م یجا کاف

 ...رونیبرم ب یلعنت یواریچهارد 

 مرد ول کن نبود انگار...!  نیخورد، سرم و باال آوردم.ا یآهن زیم یرو یسرخودکار که چند بار یصدا با

 ! ادامه میدادین...یمیخانوم عظ -

 بود دیگه!  نیهم -

 یزیبره؟ ازتون چ خوادیکجا م ایو کجا؟ اصال نگفت کجا هست؟  ینگفت ک ؟ی. بعدش چرهیگیبود؟ گفت انتقام م نیهم یچ یعنی -

 د؟ینپرس یزینخواست؟ از همسرتون چ

 همسر سابقم آقا!  -

 شده بودم... یداد. عصبان هیتک یصندل یبلندم تعجب کرد و به پشت یصدا از

 شدم...  یعصب کمی دیتر گفتم: ببخش آروم

 یشلوغ بود. صدا یجا هی... ستیبره. اما معلوم بود که خونه ن خوادیکجا م ایمکث کوتاه ادامه دادم: نگفت کجاست  هیاز  بعد

 از موضوع باخبر نشه!  چکسینگو تا فعال ه یبه کس یزی... ازم خواست چومدیم نیماش

 ؟یا کت -

 به من نگفت! یزی... چدونمینم -

 هم هست که بخواین بگین؟!  یا گهید زیخوب. چ اریبس -

 نه... -

من بود رو برداشت و  یگل گل یدیجا کل یکه حاو یکیسرش گذاشت. پالست یرو بست و کاله سبز رنگش رو رو پرونده

 خوردم. یبلند بشه که تکون خواستیم

 کشتن؟  یرو... چجور یآقا! ناز -

 بوده چون در دم فوت شده... یدی... ضربه شدیمغز یزیسرش ضربه خورده! خونر -

سرگرد از اتاق خارج شد، پشت سرش به  یتصورش هم وحشتناک بود... وقت یدستام گرفتم و چشمامو بستم. حت نیو ب سرم

دستش بود... من که قرار بود برم خونه  یتو یسرش بود وارد شد. نگاهم مات دستبند آهن یکه مقنعه سبز رنگ یخانوم چادر

 ...دمیبود که ترس دهیم فهم رهیپس چرا دستبند آورده بود؟! انگار از نگاه خ

 وگرنه... یآزاد قهیوث دیکنه با ق دییپرنده ت رو بدن بازپرس! اگه اون تا دینترس! با -
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حرف به طرفش رفتم و دستامو  یادامه بده! بنذاشتم  گهیدستم که به عالمت سکوت باال آوردم، حرفش و قطع کردم و د با

تونستم  یشنیدم! نم یتپش قلبم رو واضح م ی،و دور دستام محکم کرد... صدا نیجلوش گرفتم. اون دستبند سرد و سنگ

 !رمیدستم بگ یرو ینگاهمو از اون شئ آهن

 ...میو باهم از اون اتاق خارج شد دیدنبال خودش کش منو

قدم هامون با شتاب از جاش  یصدا دنیدستاش گرفته بود. با شن نیراهرو نشسته بود و سرش رو ب یها یصندل یرو نیکان

 دستبند اخم کرد. دنیبزنه که با د یحرف خواستیبلند شد. م

 کارا؟! نی: الزمه ادیرو به اون خانوم پرس کالفه

 مظنون به قتل هستن چرا متوجه نمیشین؟!  شونیپرسیدین! ا نویآقا صد بار ا -

 ... حالم اصال خوب نبود! من مظنون به قتل بودم؟! دمیتپش قلبمو شن یصدا دوباره

 شونم گذاشت. یاتاق بازپرس! نیکان بدون توجه به حرفش دستش و رو میرفت یم دیانداختم. با نییو پا سرم

 نگهت دارن. نجای. من نمیذارم امشب ا..دهینگران نباش باشه؟ آروم باش جانان! رنگت پر -

  "محکم باش!"گونم رو پاک کرد و زمزمه کرد  یاشک رو یحرف فقط نگاش کردم. قطره  یب

 .می! وارد اتاق بازپرس شدرفتمیسمت خودش. رام شده دنبالش م دیخانوم دوباره منو کش همون

 یتنش کرده بود و سرش تو یلباس سبز رنگ تنش نبود! کت و شلوار خاکستر نجا،یکه برخالف همه آدمای ا یانسالیم مرد

 تعجب کرد!  دنمیبرگه رو امضا کرد و سرش رو باال آورد. با د نییمال من باشه... پا دیرس یبود که به نظر م یپرونده ا

 ! یپرسم ، قول بده راستشو بگ یسوال ازت م هیدخترم  -

 م... حرکاتم دست خودم نبود! داشت یو تکون دادم. حال بد سرم

 ! ؟یرو... کشت یمیابراه یتو... خانوم ناز -

کارو بکنم؟ سؤالش آنقدر برام  نیا دیچرا با ؟یکه من آدم قتل نبودم؟! من رو چه به آدم کش دیفهم ینم چکسیه نجایا چرا

بهش بزنم که قانعش کنه، که  یحرف کردمیم یبود که قدرت حرف زدن رو ازم گرفته بود! الل شده بودم... داشتم سع نیسنگ

 ... دمینفهم یزیچ گهی... چشمام رو بستم و درفتیم جیچرخه! سرم گ یسرم م رداره دو لشیاحساس کردم اتاق با تمام وسا

 *** 

 چکسیرنگ ه دیاون اتاق سف یراحت بخوابم... تو الیچند روز با خ خواستیچشمامو باز کردم. چقدر خسته بودم! دلم م آروم

 تو بیمارستانم سخت نبود اما چرا تنها بودم؟!  نکهیا صینبود! تشخ

از چشمم  یقطره اشک دنشیباز شدن در، نگاهمو بهش دوختم. نیکان بود! با د یگشتم. با صدا میخوردم و دنبال گوش یتکون

 سر خورد. 

 بود؟... یچه بالئ نیتکون داد و با درد گفت: ا سرشو

 اشک دوم!  قطره

 از تو مظلوم تر نبود؟!  فته؟یواسه تو ب دیتفاق باا نیچرا ا -

 دیدمو تار کردن!  یاشک بعد یها قطره

 ! کنهیمامان و صدا کنم... داره دق م رمیم -

 ... دادمیخودمو نجات م دی! بادونستمیتخت نشستم. من مقصر نبودم... خودم که م یرو

 نیسرباز! ا هیبره...  ادمیباعث شد حال پریشون مامانم  دمیکه پشت در د یزیاومد تو. چ هیبا شدت باز شد و مامانم با گر در

 موافقت نشده...  میبا آزاد نکهیا یعنی

 نداشت...  یا دهیکردن که االن فا هیبا نیکان حرف بزنم! گر خواستی. اما من دلم مکردیم هیبغلم کرده بود و گر مامانم

 !زمینکن عز هیه که... گرنشد یزیمامان جان آروم باش قربونت برم! چ -

 و گفت: جانان مادر تو واقعا نکشتیش؟! رونیبغلم اومد ب از

 حرف رو میزد؟!  نیچرا ا گهیدادم. مامانم د رونینفسم رو ب کالفه

 برم خونه یا نه؟؟ تونمیشد نیکان؟ امشب م یبه نیکان گفتم: چ رو

بمونی اونجا... چون تو تنها  دیبا ستیو قتل کار تو ن یجا بوداون شب ک یثابت کن ینه! بازپرس موافقت نکرد. گفت تا نتون -

 ...دنیکه احتمال م یهست یکس

 به کارن خبر بدم... دیگوشیمو بده! با -

 داره؟!  یاون چرا؟ به اون چه ربط -

 !امیب تونمیبهش بگم فعال نم دیخونم دستشه. کارخونه رو هواست. با دی... کلبودمیم یانزل دینداره! من االن با یبه اون ربط -
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که با اومدن مامانم  نیهم نداشتم... هم یا گهیبود! انتظار د ومدهیخودشو بهم داد و رفت تا مامانمو برسونه خونه. بابا ن یگوش

 تعجب داشت!  یمخالفت نکرده بود، خودش جا

 ران! احتماال نگران شده بود... مازند دمیرس یم 7ساعت  دیکارن رو گرفتم و منتظر شدم تا جواب بده. با شماره

 بله؟  -

 سالم کارن! جانانم... -

 شده؟ تو قرار بود ساعت...  یزیتو؟ گوشیت چرا خاموشه؟ چ ییجانان؟ کجا -

 ... امیب تونمیاومده فعال نم شیپ یمشکل هیکارن گوش کن!  -

  ؟یچه مشکل -

 پیانوم چی؟!  ده؟یرس لی! وسادمیم حیبعدا توض -

رو گذاشتم تو خونه در خونه رو هم قفل کردم. اون باغبونه هم حواسش هست  نگران نباش... کارخونه همه سراغتو  لیوسا -

 شده؟  ی! نمیگی چرنیگیازم م

 .دمیکش یقیعم نفس

 بهم تهمت قتل زدن! -

 ! دیخنده... بلند!! حق هم داشت شا ریز زد

 گفتم!  یکارن جد -

 ! ؟یتو آدم کشته باش شهیباورش م یک جانان؟ تورو چه به قتل؟ یگیم یچ -

 نکشتم کارن...! -

 ؟یی... االن کجادونمیم -

 برم بازداشتگاه!  دی... شب بامارستانیب -

 از دستم برنمیاد؟!  یکمک ؟یواسه چ مارستانیب -

 نه تو بمون کارخونه... -

 به منم خبر بده... نگرانم! ینباش! هروقت تونست یزیتو نگران چ -

 نداری؟ یکارباشه...  -

 جانان؟  -

 بله؟  -

 دلم برات تنگ شده!  -

 واقعا نداشتم...  تیموقع نیا یکارن رو تو یفکر کردن به دلتنگ طیقطع کرد! شرا و

مواظب خودت باش! همه  شتریو گفت: ب دیکش رونیوارد اتاق شد. سرم رو خودش از دستم ب یاتاق باز شد و دکتر جوون در

 ! یجوون یلیسال سن دارن... تو هنوز خ 52شدن حداقل  یبستر مارستانیب نیمشابه تو دارن و تو هم تیآدمایی که وضع

 مگه من چمه؟ -

 خانوم کوچولو!  یرو رد کرد یسکته ناقص قلب -

 ! "خانوم کوچولو"و حاال  شدمیخطاب م "قاتل" شیچند ساعت پ نیگرفت! هم خندم

 یخانوم کوچولو... تراژد گفتیبودن! سنش کم بود و به من م یداشته باشه. همه موهاش مشک یادیخورد سن ز یدکتر نم به

 بود!  یجالب

 ، خندمم گرفته خودش گفت: تعجب نکردی؟ چیگم ه یکه نم یچیز دید یوقت

 نه! حسش کردم... -

  ؟یرو حس کرد یچ -

 قصه شد!  نیچند لحظه مات ا یقلبم! حس کردم اونم مثل خودم برا -

 سرباز پشت در اتاقه نه؟  نیمنظورت از قصه هم -

 تکون دادم.  سرمو

 یربط زایچ نیو ا یو خالفکار سیتو نگاه کنه میفهمه تو به پل یهم توی چشما ی! اما هر آدم  احمقهیچ هیقض دونمیمن نم -

 نداری!! 

 کنن!  کاریمن میبینن خودشونو از کار ب یکه  تو چشما یزیبه خاطر چ توننی. نمدنیاونا فقط وظیفشونو انجام م -

 نگاه دارن! نجایبگم امشب هم تونمیاگه بخوای م یبری، ول یتونیآره حق با توئه! االن مم -

 اد؟ینم شیبراتون پ یمشکل یبازداشتگاه! ول یبمونم نه تو مارستانیتو ب دمیم حیمن واقعا ترج -
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 !یهست نجای... پس شب همحق نداره تو درمانت دخالت کنه ی!کسیمن ضیتو مر -

 ممنونم! -

 ! مواظب خودت باش! استراحت کن...کنمیخواهش م -

 که رد شده بود!  ی... من موندم و سکته ناقصرونیلبخندی زدم. از اتاق رفت ب درجوابش

*** 

 یماه دلم برا کی نیهام فرستادم. چقدر تو ا هیرو به ر یانزل یپاک و بدون آلودگ یدادم و هوا نییرو پا نیماش یها شهیش

 ! دمیخوشحال بودم که باالخره رس یلیتنگ شده بود! خ نجایا

بهم داده بود و روش شماره  یبرگه کوچیکی که مانل فمیک یدسته گل نرگس گرفتم. از تو هینگه داشتم و  یگل فروش هی یجلو

که   شیتم غافلگیرش کنم! از سه هفته پدوست داش ییجورا هی! امیخودشو نوشته بود در آوردم. به کارن نگفته بودم امروز م

جلسه دادگاهم بود که  نیآخر روزیگه باهاش صحبت نکرده بودم! وقت نداشتم... دیباهاش حرف زده بودم، د مارستانیتو ب

 تبرئه شدم و باالخره بعد از سه هفته آزادم کرده بودن! 

 سرد بودم!  یو هوا یآسمون ابر نیعاشق ا نشستم. اواخر آذر ماه بود... نیماش یرو گرفتم و تو یمانل شماره

 جانم؟  -

 !زمیسالم عز -

 سالم... شما؟  -

 ؟یجانانم! شناخت -

 ! ستیآها فرشته خانوم شمایین! حالتون خوبه؟ کجایین شما؟ چند وقته پیداتون ن -

 بود! درست مثل نیکان...  ی. در کنار مظلوم بودنش، بمب انرژدمیتند تند حرف زدنش خند به

 کارن و مامانت خوبن؟  ؟یجانان! خوبم تو خوب زمیفرشته نه عز -

 چیزیش هست!  هیکارن  یمن و مامانم خوبیم ول -

 چشه؟  -

 تو خودشه حرف نمیزنه! ناراحته...  دونمینم -

 االن کجاست؟  -

فک کنم دلش واسه شما جانان خانوم  دیاز سر کار اومد. گیتارشو برداشت رفت لب دریا! فرشته... ببخش شیساعت پ مین -

 تنگ شده! 

 بود... یمیزد! چقدر ساده و دوست داشتن یی. چه حرفادمیخند

 ! ششیپ رمیبرو درستو بخون وروجک! بهش نگو من زنگ زدم باشه؟ دارم م -

 باشه باشه بهش نمیگم! ن؟یواقعا؟ از تهران اومد -

 فعال خداحافظ!  -

 خداحافظ... -

 راه افتادم... رفت،یم شهیکه کارن هم یطرف ساحل گذاشتم و به فمیک یو تو میگوش

همون تخته سنگ  یکارن که رو دنیکه به صورتم خورد رو با همه وجودم حس کردم! با د یشدم و باد سرد ادهیپ نیماش از

رش تو دستم فشار دادم و راه افتادم. پشت س شترینرگس رو ب یبزرگ نشسته بود و گیتارشو تو بغلش گرفته بود، ساقه ها

 گفتم: ینسبتا بلند یو با صدا سادمیوا

که تنگ باشه همش  یدل ی... ولستین داریپا یچی! هشهیزمستونم تموم م اد،یهم م لدایهم تموم شد...  زییپا ؟ینیب یم -

خودمونه که  یدل ها ریها... تقص ستین چکسیه ریتقص نایکنه! ا هیشب توج هی ایفصل،  هیتا دلتنگیشو با  گردهیدنبال بهونه م

 بودن رو خوب بلدن!  زیعزکه  شهیتنگ م ییزود به زود واسه کسا

 بهش زدم!  ی. لبخند مهربونکردینگام م یگرفتم و بهش دوختم. داشت با بهت و ناباور ایاز در نگاهمو

 سالم!  -

 بود!  ختهیکارن هم به هم ر ی. موهادادیمرتب کرده بودم رو حرکت م روزیرو که د ییها یچتر باد،

 بزنه اما نمیتونست. شوکه شده بود!  یحرف خواستیجاش بلند شد و به سر تا پام نگاه کرد. انگار م از

 زد: جانان؟  لب

 و سرم و تکون دادم.  دمیخند
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 شتریب کردمیکه فکر م یزی! از اون چدمیهم جلو اومد و دوباره به سرتاپام نگاه کرد. سرم و کج کردم و بهش خند گهیقدم د هی

دستم  یتو یحرف، محکم بغلم کرد!! انقدر محکم که احساس کردم نرگس ها یهم جلو اومد و ب گهیقدم د هیشوکه شده بود... 

 له شد. تعجب کردم... کارن؟! 

 ... یگوشم آروم گفت: لعنت کنار

 انداخته بود!  نییقدم عقب رفت. سرش و پا هیجدا شد و  ازم

 کارن؟  -

چقدر دلم  یدونیم دم؟یکش یمن چ یدونیم ؟یبگ یدار یچ ؟یکنیسالم م یاالن اومد یماهه رفت کینگو جانان!  یچیزد: ه داد

 برات تنگ شده بود؟! 

 تونستم از تو زندان بهش زنگ بزنم!  یمن بود که بهم تهمت قتل زدن؟ من که نم ریکردم. تقص اخم

 ... شدمیشده بود... داشتم نگرانش م بیخنده! عج ریبلند زد ز هوی

 ... یشی! بامزه میبودم اخم کن دهیتاحاال ند -

 حالت خوبه کارن؟ -

 چرا گذاشتم بری؟  ؟یتکون داد و آروم گفت: چرا رفت سرشو

 کارن!!  یشگیهم یقدم جلو رفتم و نرگس ها رو طرفش گرفتم. ازم گرفت و بوش کرد. لبخند زد! از همون خنده ها یه

  س؟یبریم پرد یایم -

 جواب همه سواالمو...  دی! بایکه بهم بزن یحرفا دار یلیخ -

. اصال دلم خوادیو م دمیسف یانوی. دلم پخوادیو م سیاالن نه! االن دلم فقط آرامش پرد ی... ولگمیکارن! همه چیو م گمیم -

 ! خوادیجوجه کباب م

 .دیخند

 برات...  کنمیجوجه کبابم درست م ی! اگه بخوایخوشحالم که هست -

 . میراه افتاد نیهم به طرف ماش با

 ! من اونجا رو به تو سپرده بودم!! 4از کارخونه؟ تازه ساعت  یتو چرا انقدر زود اومد -

 !یرفتیم یکه داشت یبهتر از وقت دیشا یسرجاشه... حت ینگران نباش همه چ -

 ! ستیمهم ن یچی... االن ههمیزنیبعدا در بارش حرف م -

 *** 

 عقب برداشت. قول داده بود یصندل یرو از رو میبود دهیکه خر ییزای. کارن چمیشد ادهیپ نیماش از

 نسکافه درست کنم...  کیدرست کنه! منم قول داده بودم ک جوجه

 من بلند سالم کرد!  دنیاومد و با د رونیاز اتاق کوچیکش ب نیماش یبودمش با صدا دهیکه روز اول د یمهربون باغبون

 ! میمنتظرت بود نای... زودتر از ایسالم دخترم! خوش اومد -

 مگه چند نفرین؟!  ن؟یسالم محمد آقا!خوبین؟ منتظرم بود -

 نشونت بدم...  یومدیمن و نرگس ها! ن -

 مهربونیش لبخند زدم. دوسش داشتم! به

 ...دمی! تازه رسدمیخونه رو ند یاز جاها یلیمن هنوز خ -

 ...ادهیباباجان! حاال برو به کارت برس وقت ز یخسته نباش -

... چه باغبون شدیداشت تموم م زییرفتم. باغ هنوزم پر از گل بود! انگار نه انگار که پا یزدم و به طرف در ورود خندلب

 باغ داره رو، حس کنم...  یکه نسبت به گل ها یعشق تونستمی! میمهربون

 خونم و بدی؟!  دیکل شهیکارن؟ م -

 ! مرموز! دیخند

 دست منه!  دشیلک نیخونه خودمه... بب نجای. ارینه خ -

دخترونه  یادی کمیبهش آویزون بود. حتما مال کارن بود... اما  یقلب قرمز مخمل هیچشمم تکون داد که  یرو جلو یدیکل دسته

 بود!

 بار پام و تو خونه خودم گذاشتم!  نیاول یرو باز کرد و من برا یورود در

 یپنجره خونه گذاشته شده بود و کنارش رو نیبزرگتر یدوست داشتنیم بود که جلو یانویکه به چشمم اومد پ یزیچ نیاول

 هیمختلف جمع کرده بودم و حاال  ینوع و رنگ مختلف بود که از کشور ها 222بودم... حدود  دهیکه خودم خر ییشمع ها نیزم

 ... ودب یقشنگ یلیکامل شده بود! منظره خ ونیکلکس



Roman-City.ir 
 جانان  رمان

 

https://telegram.me/romancity 53 

 

 کجاست؟ لیوسا هیکارن بق -

 خلوت باشه بهتره!  نجایبردن باال... گفتم ا -

تونستم مقاومت کنم. کوکش  ی! نمکردمیخوب حس م یلیسر انگشتام رو خ ی. دلتنگدمیکش انویپ یرفتم و دستم رو رو جلو

تنگ  یدوست داشتن یصدا نیا یچند وقت برا نی. دلم تو ادمیکالویه ها کش ینشستم. دستم و آروم رو یصندل یکردم و رو

 ...دمیکش یقیشده بود! چشمامو بستم و نفس عم

قطعه بودم!  نیرو زدم... عاشق ا Danny Elfmanاز    The Piano Duetکالم   یب یکردم به فشار دادن کالویه ها... ملود شروع

طراف ببنده تا ا یتمام صداها یگوش آدمو رو تونستیرو صاف و آروم کنه. م یتمام امواج مغز تونستیانقدر آروم بود که م

تموم  شد لبخندم پررنگ تر شد. مثل  نکهی! بعد از اقهینبود... حدود دو دق یاد طوالنیرو بشنوی! ز یملود نیفقط و فقط هم

 بود! یعال شهیهم

 ...کردیداده بود و با لبخند نگام م هیرنگ تک دیو سف یدست زدن کارن باعث شد برگردم طرفش. به در چوب یصدا

 چطور بود؟  -

 خوشمزه! -

 !؟یچ -

 ! یزنیم انویخوشمزه پ -

! ستین شهیکه توسط حواس پنجگانه حس م یابروم رو دادم باال. ادامه داد: منظورم صرفا مزه ا یتا هیو کج کردم و  سرم

 ی... فشار انگشتات رویزنینقص م یبه تن آدم! میفهمی؟ واقعا ب شهیبود...انگار گوشت م رینظ یو ب یکه عال نهیمنظورم ا

 باشه!  دیهمونیه که با قایکالویه ها دق

 !! یکنیم فیو گفتم: جالب تعر دمیخند

 !دیباال انداخت و گفت: یهویی به ذهنم رس یا شونه

 اشاره کرد. انویپ به

 بزن ببینم!!  گهییه خوشمزه د -

 ...!هیبودن صفت خوب "خوشمزه"فکر کردم چقدر  نیو به ا انویخنده دوباره برگشتم طرف پ با

*** 

 دهیچیپ مینیب ریکه درست کرده بودم ز ینسکافه ا کیم ی. بومیکوچیکی که درست کرده بود، نشسته بود شیکارن کنار آت با

 نسکافه درست کنم اما بردنم زندان!! کیواسه نیکان ک خواستمیافتادم که م یروز ادیبود... 

 و منتظر سرد شدن چایی خوشرنگی که کارن میبرکه نشسته بود یسرد بود. روبه رو هوا

 مثل کارن، پاتوق منم شده بود!  نجای... امیدرست کرده بود ، بود 

 شدم.  رهیخ یو به آسمون ابر دمیدراز کش سیسرد پرد یچمن ها یرو

 بود...؟  یقتل کار ک ؟یآزاد شد یشده؟ چجور یچ یبگ یخوایهنوزم نم -

که االن دارم رو خراب کنم اما باالخره که  یآرامش نیا خواستمیچشمامو بستم... نم پشت سر هم کارن یسوال ها دنیشن با

 گفتم...!  یم دیبا

*** 

 ) دو هفته قبل( 

سکته ناقص رو رد کرده بودم، بردنم زندان! آدمای  هی نکهیزندان بودم. درست صبح روز بعد از ا یکه تو شدیم یهفته ا کی

بودم... حداقل نصف اون زن ها د  دهیجا ند هیواقعا خطرناک بودن! تاحاال تو عمرم انقدر خالفکار و دزد و قاتل و معتاد  نجایا

 کرده بودن...  یچند نفرشون بارها خودکش یشده بودن! حت یگاریس ای تادوخترهایی که تو زندان بودن، مع

زانوهام گذاشتم...  یداده بودم و سرم و رو هیکه تو اتاق بود تک یو سه طبقه ا یبه تخت آهن شهیو آروم تر از هم ساکت

دست به  ینبود چون اگه بود، من هم احتماال چند بار یگاریاتاق س نیتو ا چکسیبود که ه نیکه داشتم ل یشانس بزرگ

 میزدم! یخودکش

اتاق معرکه گرفته بود و داشت داستان  بود ، طبق معمول تو یبُر معروف بیها که اسمش اشرف بود و ظاهراً ج یلژ هم اتاق یکی

 ... ختیر یکلفت و لحن التش واقعا داشت اعصابمو به هم م ی! صداکردیم فیکرده بود رو تعر یکه دزد یبار نیآخر

نَموره تخته ش کم بود!  هی ینگ ی. هَمچی بگدمیو شل و ول جلو عابربانک د یزن پس و پاچلفت ریپ هیدفعه ،  نیآخر نیا -

 زدم!  بشویپولشو که از دستگاه گرفت، دوسوته با فن مخصوص اشرف ج

گرفته بود... منم که ماشاال  لمیعابربانک ازم ف نیاز شانس گند من دورب یپول تپلم بودااا ! ول هیباالتر برد : المصب  صداشو

 سابقه داار! 
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 بابا !  یگفتن: ا ینسبتا بلند یاون خانوما با صدا همه

! واقعا شانس نداشت... دمیخند دادنیبهش گوش م جانیو اونا هم با دقت و ه دادیم هیبق لیکه تحو ییچرت و پرت ها به

 عابر بانک! نیعابر بانک... دورب نیدورب

 ! د؟یدارن؟! چرا زودتر به فکر خودم نرس نی! همه عابر بانک ها دوربگهیداره م یچ دمیتازه فهم انگار

 ...یدم: لعنتکر زمزمه

 زندان رفتم...  یسرعت از جام بلند شدم و به طرف در اصل با

که دوست  یلی! وکزدمیباهاش حرف م دیو سرد مخصوص مالقات نشسته بودم و منتظر وکیلم بودم. با یاون اتاق خال یتو

 نیکان بود...  رستانیدب

 که در اتاق رو باز کرد، شروع کردم به حرف زدن... نیبه شدت از جام بلند شدم. استرس داشتم! هم یدر ورود یصدا با

من مطمئنم آخه رفتم عابربانک... اصال من اون شب رفته  شم؟یبِهرنگ دوربینای عابر بانک! اگه ثابت بشه من رفع اتهام م -

 ...میثابت کن میبودم مغازه! اگه بتون

 جانان!  -

 نسبتا بلندش ساکت شدم.  یصدا با

 ! نیبش نجایا ای! آروم باش درست حرف بزن... بیگیم یچ فهممی! من اصال نمیدیگوش نمده بار صدات کردم  -

گذاشتم. با  زیم یرفتم که بهش اشاره کرده بود. نشستم و دستامو رو یبچه دوساله ، حرف گوش کن به طرف صندل کی مثل

 روبه رو نشست.  یصندل ی! بهرنگ آروم روکردمیم یاسترس با ناخونای بلندم باز

 شده!  یچ نمیحاال آروم بگو بب -

 شدم.  رهیپشت سرش خ وارید به

و ساعت  خیتار دهیکه بانک م یدی... رسرمیبگ یموجود خواستمی! مشایگ ابونیرفتم عابربانک اول خ ازدهیاون شب من ساعت  -

... رمان دختر پرتقال رو یاگه هم نداشته باشه دوربینای عابر بانک حتما ظبط کردن! بعدش رفتم کتابفروش یداره نه؟ حت

هم رفتم سوپر  یهست! بعد از کتاب فروش خیکه ساعت و تار دیخر دیرس یتو! دمی... بهرنگ اونجا هم کارت کشدمیخر

 ! دمیمارکت... اونجا هم کارت کش

 یاب فروشبعد کت شا،یثبت شده باشه! من اول رفتم عابربانک گ ییجا هی دیتراکنش ها با نیادامه دادم: ساعت ا درمونده

برم  شایخونه خودم! اصال امکان نداره تونسته باشم تو اون مدت زمان کم از گ اورانیهمون جا... بعد از اونم برگشتم ن کینزد

 !! ازی...کنار جنازه نیپل پارک وِ عصریول

  کار؟یچ شایگ ی: رفته بوددیپرس متفکر

 ! الدیشاپ برج م یرفتم کاف -

  ؟یدیاونجا هم کارت کش -

 آره آره!  -

  ؟یرو دار نایهمه ا دیرس -

 برگردم تو اون زندان!  خوامینم گهیپولم هست! به نیکان بگو بهت بده... بهرنگ تورو خدا زود باش! من د فیآره تو ک - 

  نارو؟یا ینگران نباش! چرا زودتر نگفت -

 رفته بود! ادمی...کامال یجا و کدوم کتابفروشک دنینپرس یول ،یگفته بودم رفتم کتابفروش یی! روز بازجودیازم نپرس یکس -

  عصر؟یول یچند روز اصال نرفت نینگران نباش... جانان تو ا -

 نه!  -

  ادته؟ی یکه رفت یبار نیآخر -

 ! عصریول کیفرشته نزد ابونی... تو خخیتار یسرا یبود... آها! رفتم کتابفروش شیوقت پ یلینه... خ -

 رو برداشت.  فشیجاش بلند شد و ک از

 رو پاک کنن چک بشه... تو آروم باش باشه؟ یمیقد یها لمیف نکهیدوربینا تا قبل از ا دیزودتر برم جانان! با دیمن با -

 برو! خداحافظ... -

 خداحافظ!  -

تش کلف یتا تخت داشت... اشرف دوباره معرکه گرفته بود و با اون صدا 6که  یمتر 12اون زندان  یحوصله برگشتم تو یب

 بهش زدم!  یلبخند دنشی! با دکردیم فیداستان تعر

 ندیده!!  یزای! به حق چزننیحرفشو قطع کرد و گفت: چه عجب! خانوم مهندس به ما لبخند م متعجب

 ! میخند
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 ازت تشکر کنم...  دی! بایبهم کرد یفکر کنم کمک بزرگ -

 !؟یخورده بچه قرت ییسرت به جا -

 خندم گرفت!  باز

 ام؟ حالم خوبه که!  یگفتم: من قرت نشستم و کنارش

 خل شده!!  یراست یچپ نگام مرد و زمزمه وار گفت: نه راست چپ

زمان بگذره... به خودم قول دادم اگه مشکلم حل شد ،  خواستمیبشم... م جانشیپر ه یایدن یقاط یچند ساعت خواستیم دلم

 تا آزادش کنن!  رمیبگ تیرضا یاز شاک

که کنارش نشستم و به  کردیم فیک یلی! خدمیخند کردیم فیکه تعر یمزه ا یب یها فهیکنارش نشستم و به لط یساعت کی

 هم اومدن! ازش ممنون بودم... حالم و خوب کرده بود!!  گهیاز خانومای د یلیحرفاش گوش دادم. چون بعد از من خ

 *** 

 من ها... چ یو چشمامو باز کردم. سردم شده بود رو دمیکش یقیعم نفس

 سردمه! م؟یکارن بر -

 کشته بود... یدختره رو ک ی! نگفتنمیصبر کن بب -

 پرهام!  -

 ! تیاون که رفته بود مأمور -

 کیکنترل تراف نیکرده بودن... دورب دایپ یکنار جنازه ناز نیزم یکرده بود... موهاشو رو یساعت پروازش رو دستکار -

 مدارک نبود. خودش اعتراف کرد ... نیبه ا یازیگرفته بود! هرچند ن لمیف نشیاز ماش یچهارراه پارک و

 چرا کشته بودش؟ چرا انداخته بود گردن تو؟؟  -

 شناختم!  یبود که م یآدم نیپرهام عوضی تر کردم،یبهش فکر م شتریکه ب حاال

آخر  یقاض یگفت؟ وقت یبهم چ روز دادگاه یدونیبکشش! هلش داده بود و سرش ضربه خورده بود... م خواستهیگفت نم یم -

 اون روز تو کارخونه گفت... ادته؟ی "گفته بودم برمی گردونمت! "جلسه رو اعالم کرد، کنار گوشم گفت 

  کنن؟یاعدامش م شه؟یم ی... نامرد عوضی! حاال چادمهیآره  -

کردن دوتا  یر و مادرش... راضمونه خواه یدونه دخترش کشته شده! م یداره اصال نم مریکه آلزا ی... پدر نازدونمینم -

 زدم!  خی گهیبهشون... پاشو بریم د دهیخانومم که کار هرروز پرهامه! احتماال دیه م

 *** 

 بود که تاحاال خورده بودم! یجوجه ا نیکه کارن اون شب درست کرد ، خوشمزه تر یا جوجه

آشپزخونه  یها نتیو کاب لیوسا دنیها و دستمال کش نیزم دنیکش یکردن خونه... ط زیاز رفتن کارن، شروع کردم به تم بعد

 قهیرو جابه جا کردم و با سل لیخونه! وسا یا شهیش یها واریکردن د زیو شستن حموم و توالت و تراس و از همه مهم تر تم

 ... دمیخودم دوباره چ

 بود!  انویدرست کنار پ ن،یزم یشده رو دهیچ یوسط سالن و شمع ها یانویشده بود. از همه بهتر پ یخونه عال دکور

 راحت بخوابم!  الیبا خ تونستمیکردن خونه تموم شد. حاال م زیصبح بود که کار تم 4حدود  ساعت

 دورتخت دیسف ریحر دی. بادمیرنگ وسط اتاق دراز کش دیتخت دونفره سف یاتاق خواب شدم و رو وارد

 کردم بخوابم...  یسرم نگاه کردم و سع یباال ریرو هم میشستم! به حر 

 *** 

بزرگ وسط اتاق گذاشتم.  زیم ینشستم و سرمو رو یصندل نیاول یاتاقمو باز کردم و خودمو خسته پرت کردم توش. رو در

 . خوردیزنگ م می... گوشادیز یلیخسته بودم! خ یلیخ

 جواب دادم: بله؟  یخستگ با

 شده؟ چرا صدات گرفته؟  یزیجانان؟ چ ییکجا ـ

 ... دمیارن! االن رسشلوغش نکن ک ـ

  ؟یتو اتاقت ـ

 آره!  ـ

 اومدم!  ـ

کارن  قهی! بعد از چند دقکردیسرمو جذب خودش م زیبردارم نداشتم... خندم گرفته بود! انگار م زیم یسرمو از رو نکهیا توان

 در زد و اومد تو. 

 ! یتر بود زی... قبال سحر خیاومد ری! دسیسالم خانوم رئ ـ



Roman-City.ir 
 جانان  رمان

 

https://telegram.me/romancity 56 

 

 ! شمیم هوشیب یحرف بزنم از خستگ گهیکلمه د هیسرمو بردارم گفتم: اگه  نکهیا بدون

  ؟یدینخواب شبید ـ

 ! کردمیم زیداشتم خونه رو تم ـ

 بود...  زیخونه که تم ـ

 به نظر من نبود!  ـ

  ؟یوسواس دار ـ

 ندادم. واقعا خسته بودم!  جواب

 !! یایم من به همه گفته بودم امروز ؟یشد هوشیو گفت: ب دیخند کارن

 گذاشتم و به  زمیم یرو که هنوز تو دستم بود رو فمیبرداشتم و بلند شدم. ک زیم یسرمو از رو باالخره

 ! کارن هنوز نشسته بود... زدمیم شگاهیسر به سالن ها و آزما هی دیدر رفتم. با طرف

 شد؟ یجانان؟ اشرف چ ـ

 ! شدیاز خنده منفجر م داشت

 ؟یخندیچرا م ـ

 !یبر داشته باش بیدوست ج ادیبهت نم ـ

 . کردمیم یآور ادی کانیبه ن دینبود! با یخنده! خودمم خندم گرفته بود... اشرف زن بد دیزد ز بلند

گرفتم. قرار بود امروز صبح  تیرضا شیاز شاک فتمیراه ب نکهیقبل ا روزیگفتم: د دادمیکه بهش اس ام اس م یطور همون

 نرفته باشه!  ادشیبره دنبالش... خدا کنه  کانیآزاد بشه! گفته بودم ن

 ! دیخندیهنوز داشت م کارن

 ... گهیکاره بودن اونم مجبور شده د نیبود... مادر و پدرش ا ی! به خدا زن خوبگهینخند انقد د ـ

 ...رونیگذاشتم و رفتم ب بمیتو ج مویو سرشو تکون داد... گوش دیکه گفتم بدتر شد! بلند تر خند نویا

*** 

بود که فکر  یتیخوشحال شدن. منم خوشحال بودم! مسئول دنمیکارگرا از د یاز کارخونه. همه  رونیزودتر اومدم ب کمی عصر

 نحو ممکن انجام شده بود!  نیبتونم انجامش بدم... اما انگار به بهتر کردنینم

 نمیبب تونستمیدرختا... نم نیو رفته بود بشدم. محمد آقا نردبون گذاشته بود  ادهیپر از گل خونه اوردم و پ اطیح یتو نمویماش

 سالم کردم.  یبلند ی! جلوتر رفتم و با صداکنهیم کاریدارم چ

 ...یسالم محمد آقا! خسته نباش ـ

 ...یسالم دخترم! تو هم خسته نباش ـ

 محمد آقا؟  یکنیم کاریچ ـ

 ...نمشیدرختا کج کرد. باالخره تونستم بب نیاز ب سرشو

 وقتشه! گهیخانوم! د نمیچیدارم انار م ـ

  ده؟یکه تموم شد االن انار رس زییپا ـ

 انار رو دوست داشتم!  ی. قرمزسادمیبودمش، وا دهیکه تا حاال ند یدرخت انار ریرفتم و ز جلوتر

 ... رسهیانار ها م هیاز بق رترینوع انارش فرق داره دخترم! د نیا ـ

 خوشرنگ و بزرگ توش گذاشته بود، به سمتم گرفت. که چند تا انار  یاومد و سبد چوب نیینردبون پا از

 انارها فرق داره!  هیشکلش با بق نیبب ـ

 آره... خوشرنگ تره!  ـ

 باغ رو نشونت بدم؟  یوقت دار ـ

درست کرده بود رو بهم نشون داد... به  ییکه خودش تنها یاز حد مهربون بود! با ذوق و شوق باغ شیبهش زدم. ب یلبخند

 یکه کنار باغ بود... وسط درختا! اما خال یا شهیش قیبود به جز آالچ یبه نظرم عال زیباغ نبود! بهشت بود... همه چ گهینظرم د

 دیشا ی... حتدمیخریتوش م یبرا لهیو چند تا وس یو صندل زیم هیفرصت  نیتو اول دیبود! با یبود که خال فیح یلیبود... خ

 ... شدی! بهتر منجایکتابام رو آوردم ا

 ! گهیبرم به کارام برسم د یبا من ندار یدخترم اگه کار ـ

  ن؟یکنینم یمحمد آقا چرا شما با خانوادتون زندگ ـ

 : کدوم خانواده؟!دیپرس نیغمگ

 خانومتون...  ـ
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 ازدواج نکردم!  چوقتیمن ه ـ

 : چرا؟ دمیکه داد پرس یاز جواب شوکه

 ! هیداستانش طوالن ـ

 ...میبا هم باش نیایب کنمیشام درست م ـ

 ! شمینه دخترم مزاحمت نم ـ

 بهش زدم!  یلبخند

 ! نیی... من تنهام، شما هم تنهاهیچه حرف نیا ـ

  ن؟یای... مکنهیزدم و ادامه دادم: دوست دارم داستانتون رو بشنوم! اگه ناراحتتون نم یچشمک

 ... امیکار دارم بعدش م کمیو گفت: امان از دست تو! آره  دیخند

 رم! منتظ ـ

 اون چرا ازدواج نکرده بود!؟...  یبه مهربون یمنتظر باشم ،کنجکاو بودم... مرد نکهیاز ا شتریواقع ب در

 زدم و در رو باز کردم.  ی. لبخنددمیزنگ در رو شن یبودم که صدا وهیشستن م مشغول

 ... یا قهیبه به! ماشاال چه سل ـ

 آماده بود...  ینزدم! همه چ یزیمن که دست به چ ـ

 اونا؟  یحت ـ

 . کردیکنار پنجره اشاره م یو شمع ها انویپ به

 ! دمیخند

 به جز اونا!  ـ

 شدم... رهیبهش خ یمحمد آقا نشستم و با کنجکاو یگذاشتم و رو به رو یا شهیش زیم یرو رو وهیم ظرف

 !؟یزبونم حرف بکش ریاز ز یخوایسن م نیباباجان با ا ـ

 ! ن؟یرو دوست داشت یشما چرا تا حاال ازدواج نکرده؟ قبال کس یبه مهربون یخه مردنه... نه اصال! آ ـ

 ... ییبازجو یزود بود برا یلیخ دیو سرشو تکون داد. شا دیخند

 بگم؟!  میمن شروع کنم؟ از زندگ نیخوایخوب م ـ

 بگو! یاگه دوست دار ـ

 بگم!  نیبعدش شما بگ نیدیدوست دارم که نه... اگه قول م ـ

 کرد. خوشحال شدم!  دییبرداشت و با سر حرفمو تا شوییچا وانیل

 من از شوهرم جدا شدم...  ـ

 ... کردی. با تعجب بهم نگاه مدیتو گلوش پر ییجمله م چا نیهم با

 کمه باباجان! طالق چرا؟  یلیتو که سنت خ ـ

آماده  یغذا دیکارخونه تول هیدوست شده، ازش جدا شدم... بابام  گهیدختر د هیبا  دمیآخرم فهم نیخوب دوسم نداشت! ا ـ

... من اومده بودم میکنیم دیتول یاز اون! تن ماه کتریکوچ یلیهمون کارخونه ست... البته خ گهیهم شعبه د نجایداره! کارخونه ا

 شدم!  ریسر و سامون بدم که... نمک گ کمیرو  نجایا

 امیب شهیهم یجمع کنم و برا لمویکه نبودم، رفتم تهران تا هم خونمو بفروشم هم وسا یماه کی نیو ادامه دادم: ا دمیخند

 ... امیاومد که نشد زودتر ب شیپ یمشکل هی! که متاسفانه نجایا

 چند وقت!  نیا یپس چقدر تو رفت و آمد بود ـ

 دوست داشتم... اونا...  یمن حداقل نصف عمرمو تو مسافرت گذروندم! جهانگرد ـ

 اشاره کردم.  انویکنار پ یمع هاش به

 که رفتم!  هیکشور هیاونا هرکدوم مال  ـ

 چند تا هست؟  ـ

 تا!  222حدود  ـ

 حاال نوبت منه؟! ـ

 ! مردمیم یذوق سرمو تکون دادم. داشتم از کنجکاو با

  ن؟ینامزدم نداشت ی: حتدمیخودم پرس گهینم یزیچ دمید یوقت

 ... اون منو ول کرد! زابِلیا ـ

 !؟ زابل؟یا ـ
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... پدر من و پدر میکرد یم یشهر داالس تگزاس زندگ یدختر عموم بود! اما من مطمئن نبودم! ما تو ییجورا هیآره... اون  ـ

 !؟یدینگاه شن کیآشنا شده بودن... عشق در  رانیبود! با هم تو ا یرانیبودن. اما مادر من ا ییکایآمر زابلیا

 ! رهیدر نمو گفتم: آره حداقل وقت آدم ه دمیخند

 باشه!  ییکایآمر-یرانیدورگه ا هیباغبون خونم  شدینم باورم

بود! مسلمون بود... دعا  یبود... منم دوسش داشتم چون مادر خوب یمادرمو دوست داشت چوم زن خوب یلیداد: پدرم خ ادامه

پدرم،  نِیبود... د نید یب بایهم حفظ کرده بود. اما پدرم نه! اون تقر کایآمر یتو ی... اعتقاداتش رو حتخوندینماز م کردیم

 خواهر داشتم. اونم مثل مادرم پاک بود...  هیکم نداشت! من  یچی... خانواده ما هدیپرست یمادرم بود! اون مادرمو م

 ! ؟ی: شما چدمیکنجکاو پرس ـ

 انداخت...  نییپا سرشو

 چیخودم بودم... باور کن ه یاشیو ع یعشق... فقط سرگرم خوشگذرون یتم نه خدا نه حتداش نیآدم فاسد بودم! نه د هیمن  ـ

 24تو تگزاس وجود نداشت که نرفته باشم! از  یکالب چینبود که تست نکرده باشم! ه یمشروب چینبود که نکرده باشم! ه ییخطا

مادرم چقدر برام دعا کرده که تا االن  دونهیاالرض بودم... خدا م یساعتشو مست بودم! خالصه مفسد ف 23ساعت شبانه روز، 

! فقط شناختمشینم ادی... من زمینامزد کرد زابلیبا ا نی. به خاطر همشمیاگه ازدواج کنم بهتر م کردیسالم موندم! مامانم فکر م

بود! خوشگل بود اما من دوسش  مادرش هیزابل شبی... ایزن خوشگل فرانسو هیپدرش برادر بابامه و مامانشم  دونستمیم

هم  زابلیا دمیگذشت، فهم مونیکه از نامزد کمیمشروبم و دوست دختر هام مهم بودن...  یها شهیمن فقط ش ینداشتم! برا

شدم  شحالو اکثر موقع ها مست بود... خو دیخوابیاما اون اکثرا شبا خونه مردا م میما با هم نامزد بود نکهیمثل خودمه! با ا

نداشت!  یهم که مشکل زابلیدست از سر من برداشته بود و ا گهیاونم مثل منه! چون با ازدواجمون مامانم د دمیهمف یوقت

 برسم!  میبه خوش گذرون تونستمیمنم راحت تر م

قرار برگزار بشه... منم عاشق  لیکارناوال سال تو برز نیاز دوستام بهم خبر داد بزرگتر یکی مون،یماه بعد از نامزد چند

 بایتقر لیو چون فاصله تگزاس تا برز دیترس یم مایاز هواپ زابلی! امیباهم بر میبودم، قرار گذاشت یرقص و شاد یکارناوال ها

 ... ادیبود گفت که با من نم ادیز

 نیا گفتیرد بشم! م یکتاب سبز رنگ ریبهم گفت که از ز کردمیم یداشتم از مادرم خداحافظ یکه راه افتادم تا برم وقت یروز

 شهیکتاب سبز هم نیا خونهینماز م یبودم که مادرم وقت دهیقرآنه! اما د دونستمی. من اون موقع نمکنهیکتاب ازم محافظت م

 ساکم گذاشتم...  یرو گرفتم و تو کتابکنارشه... کنجکاو شدم بخونمش! ازش 

چه  دونستمیخونمون نبود! من که نم چکسیبرگشتم داالس... اما ه میموند لیکه تو برز یاز اون کارناوال و چند روز بعد

داشتم! من عاشق  یچه حال یدونیبوده و نصف شب فوت کرده. نم مارستانیب یمادرم تو شبید دمیاون روز فهم یخبره... فردا

 ... ستین گهی... هنوزم باور نکردم که دمنبودنشو تحمل کن تونستمیمادرم بودم... نم

درست  یشام خوشمزه ا هی! نیبگ شویبق خوادیناراحتتون کنم... اصال نم خواستمیسکوت کرد گفتم: محمد آقا من نم دمید یوقت

 ! نیدستپخت منو بخور دیکردم... با

 دادیادامه م گهید کمی! اگه دیلرزیبدونم اما صداش م شویبق خواستیتعجب کرده بودم. دلم م یلیخ دم،یکه شن ییزایچ از

 ... نمیرو بب یمرد چی! کال دوست نداشتم اشک هنمیاشکشو بب خواستمی... نمومدیاشکش در م

برگردوندم و  ینیگرد چ سید یکه درست کرده بودم رو تو یخوشرنگ نیاز جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. ته چ عیسر

 شام دونفره!!  هی. دمیرو چ زیم

 شام...  نیایمحمد آقا! ب ـ

 زد.  یلبخند زیم دنیآشپزخونه و دستاشو شست. باد یتو اومد

 ماشاءاهلل...  ییدختر! کدبانو یدیچقدر زحمت کش ـ

 شدیمثل محمد آقا بود... کاش م کمیفقط  کم،ینشست! کاش بابا هم  یآدم به دلم م نیا یبهش زدم. چقدر حرفا یلبخند

 کنه...!  شیتا راض یجوابشو بد یکه اگه االن در مورد کار ازت سوال کرد، چ نکهیشام دو نفره خورد بدون فکر ا هیباهاش 

 صداش به خودم اومد: از بابات بگو!  با

 بابام؟!  ـ

 داره!  یدختر نیباشه که همچ یتیمرد باشخص دیآره... با ـ

 ...!تیمهربون باشه تا با شخص دادمیم حیمن ترج ـ

 نکن دخترم!  ینا شکر ـ

 زدم!  لبخند

 مهربونه! مامانم و داداشم...  یلیه جاش مامانم خب ـ
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 ... رمیاز خجالت بم خوادیدلم م فتمیمرگ مامانم م ادیبگم... هر دفعه  شویکه نتونستم بق دیمامان منم مهربون بود! ببخش ـ

 دوست دارم بشنوم... نیداشت شویبدونم... هر وقت آمادگ شویدوست دارم بق یدور از جونتون! ول ـ

 !گمیتکون داد و گفت: بعد از شام م سرشو

 .  نشستم رو به روش... رونیو بردم ب ختمیر ییچا وانیاز شام دوتا ل بعد

 ناراحتتون کنم!  خوامی... من نمنینگ نیگفتم: اگه دوس ندار اطیاحت با

 کردم...  یون زندگسال باهاش 12که  یصاحبخونه قبل ینگفتم... حت یرو واسه کس ناینداره! من تاحاال ا ینه اشکال ـ

نداشتن! منم  یخوب یروح تیدفنش کنن... بابام و خواهرم وضع رانیکرده بود تو ا تیکردم و ادامه داد: مادرم وص سکوت

از مردمشون خوشم  یلی. خرانیبار اومده بودم ا نیاول ی... برارانیا میحال جنازشو منتقل کرد نیبد بود اما با ا یلیحالم خ

مانتو بپوشه و شال سرش  یبودم کس دهیهستن... من اصال تاحاال ند دهیپوش همشونبرام جالب بود که  یلیاومده بود! و خ

 کنه... برام واقعا جالب بود... 

که دستش بود مثل  یمرد اومد و سر قبر مامانم شروع کرد به کتاب خوندن. کتاب ریپ هی میمادرمو دفن کن میخواستیکه م یروز

 که مادرم بهم داده بود!  بود یهمون کتاب سبز رنگ

کتاب رو  نیمرده ها ا یکتاب مقدسشونه و بهش اعتقاد دارن... برا نیداد که ا حیدر موردش سوال کردم. برام توض ازش

و همون جا  دمیسالم بود! جوون بودم و کنجکاو... کتابش رو ازش خر 32... من اون موقع حدود رهیتا روحشون آروم بگ خوننیم

همون جا نشسته بودم  ی... دو سه ساعتدمیفهمیبرام سخت بود اما م کمیخوندن  یشروع کردم به خوندن. فارسسر قبر مادرم 

که وجود  ییایحرف زده شده و دن امتیاز ق نانیکتاب انقدر با اطم نیتو ا نکهیحالمو عوض کرده بود. ا یلی. خخوندمیو قرآن م

پرس و جو وارد مسجد شدم  یشهر. بعد از کل تو... راه افتادم رمیبگ یجواب سواالمو از ک دیبا دونستمیداره بعد از مرگ! نم

 کنم...  دایاونجا جواب سواالمو پ تونمیچون گفته بودن م

. من فقط خوندنیاونجا و نماز م ومدنی. اونجا واقعا آروم بود...  مردم مکردمیوجودم حس م یرو تو یآرامش هیمحض ورودم  به

و بهش دست  شدنیتنش بود و همه به احترامش بلند م یوارد مسجد شد که لباس بلند یمرد نکهی! تا اکردمینگاشون م

 کاریدارم چ دونستمینم نکهیکرد نماز بخونم. با ا شنهادی! بهم پیروحان گنیبهشون م دمی... باهاش حرف زدم. فهمدادنیم

بود... تا حاال اصال  فیقابل توص ریکه بعد از نماز داشتم غ یآرامش نماز بخونم... یو چجور رمیداد وضو بگ ادیاما بهم  کنمیم

 تجربه نکرده بودم! 

بود ،  ی! اونجه نه از مشروب خبردمیو من مشتاق تر مش گفتیاز اسالم برام م شتریو اون ب ششیپ رفتمیهفته هر روز م کی

... مادرم کار خودشو رانیا امیب شهیهم یگرفتم مسلمون بشم و برا میکرده بودم. تصم دای... تازه خودمو پیچینه کالب نه ه

 فرشته بود...  هیکرد! اون واقعا  تیکرده بود... اون منو به راه راست هدا

 پدرتون؟ ؟یخواهرتون چ ـ

... نمشیبیم رانیا ادی... هرچند سال مکنهیم یدق کرد! خواهرم تو داالس زندگ ییسال بعد از فوت مادرم از تنها کیپدرم  ـ

 !دمشیند شهیم یسال 12البته االن حدود 

  زابل؟یا ـ

خودش غرق شده  یایکردم قانعش کنم اما اون تو دن یسع یلی! خدیمسلمون شدم ولم کرد. به حرفام خند دیفهم یاون وقت ـ

 ! ستیازدواج کرده و االن چند تا بچه هم داره اما اصال خوشبخت ن گفتیبود... اون طور که خواهرم م

 ! برام جالب بود... یبیپرفراز و نش یتکون دادم... چه زندگ سرمو

 محمد آقا؟ اسمتون از اول محمد بود؟  ـ

 نه!  ـ

 ! کوبیو گفت: جِ دیخند

 ! ومدی! اصال بهش نمدمیخند

 !نیداشت یسخت ی... واقعا زندگنی! ممنونم که بهم اعتماد کردادیراستش اصال بهتون نم ـ

 هم صحبت مهربون و کدبانو نداشتم! هیوقت بود  یلی... خکنمیم یمنم ازت ممنونم! احساس سبک ـ

 بود...  یمرد واقع هیاز قبل دوسش داشتم... اون  شتریب حاال

*** 

 یزدم و از رو ی... لبخندکردمیعادت م یدوست داشتن یصدا نیداشتم به ا گهیشدم. د داریبارون از خواب ب یبا صدا صبح

نسکافه  وانیل هیحاضر شدم! عادت به خوردن صبحانه نداشتم. مخصوصا اگه تنها بودم!  عیتخت بلند شدم. دوش گرفتم و سر

 بخورم...  نهتو کارخو تونستمیکه م اوردیحالم و سر جاش م
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پر از  یمد! زندگاو ادمیدوباره  شیو داستان زندگ شبیاتاق محمد آقا همه اتفاقات د دنیرفتم و با د رونیدر خونه ب از

 ... جانشیه

وقت صبح باز  نیکردم ا یبود خوشحال شدم! فکر نم یغاتیبنر و تراکت تبل یکه مربوط به چاپ و طراح یمغازه ا دنیبا د سرراه

تحویلشون دادم. قرار بود تا فردا  لمیمغازه. متنی رو که آماده کرده بودم همراه شماره موبا یشدم و رفتم تو ادهیباشن... پ

 بح تراکت ها اماده باشن! ص

شده بود و کار  خواست،یکه بابا م یخودم بذارم... چون اوضاع اون طور یوقت برا شتریوقتش بود کارخونه کمتر برم و ب گهید

که دوسش داشتم...  یهمه دردسر برم دنبال کار نیوقتش بود بعد از ا گهی. دکردیکارخونه بزرگ داشت خستم م هی تیریمد

 ! یقیموس

رو هم دادم  دمیسف یانویبود! عکس پ نی... موضوع تراکت ها همومدیلذت بخش م یلیکنم! به نظر خ سیتدر انویپ خواستمیم

 ...رونیو اومدم ب

ننشسته بودم که در باز شد کارن خودشو پرت کرد تو  یصندل یخلوت بود! هنوز رو یبیاتاقم شدم. کارخونه به طرز عج وارد

 اتاق! 

 شده؟!  یچ -

 ! زدیفس من نفس

 ! ایجانان... از.... از بهداشت اومدن... ب -

 چرا انقدر هولی؟!  انیخوب ب -

 نده...  ریبهمون گ میاریبازرس بهداشته! شانس ب نیبدتر نیا -

 بده!  ریکه بهش گ ستین یزیچ -

 تو محوطه کارخونه...  میاز چک کردن ایمیلم از جام بلند شدم و باهم رفت بعد

 کارخونه رو!  کننیپلمپ م گمیم ؟یانقدر خونسرد یتو چجور -

وجود داشته باشه، همون  یقانون ریغ زیدرست بود...اگه چ یبه همه جا سر زدم! همه چ روزید نیکارن تو حالت خوبه؟ من هم -

 بهتر که پلمپ بشه! 

حس کنم چقدر با دقت همه  ونستمتیکه چند نفر کنارش درحال راه رفتن وسط سالن بودن... از دور م دمیرو د یانسالیم مرد

 کارگرا مطمئن بودم...  ینظر داره! اما من از خودم و همه  ریرو ز زیچ

 ! ونیو من بلند گفتم: سالم آقا میرفت جلوتر

 زدم!  یوایسادن و برگشتن طرفم. لبخند همشون

 ! ریصبحتون به خ -

 خانوم...؟  ریصبح شما هم به خ -

 ! یمیعظ -

 خانوم! مگیم کیبله... تبر -

 بابتِ؟  -

 ریغ زیچ چی، اما االن ه شدیپلمپ م دیبا نجایکه اومدم ا یبار نیمدت زمان کم! آخر نیا یچشم گیرتون تو تیموفق نیا -

 وجود نداره! یقانون

 ! دیرسیراحت تر شده بود اما هنوزم نگران به نظر م الشیبه کارن کردم. خ ینگاه میپررنگ تر شد و ن لبخندم

 بردین؟!  فیتشر شگاهیآزما -

 و هرروز سر میزنین!  نیهست یمیبله! گفتن خودتون مهندس ش -

 ... میاتاق من در خدمتتون باش نیاریب فینداره... وظیفمه که سر بزنم! تشر نیبه ا یرشته م ربط -

 ... با اجازه! میچند جا سر بزن دیممنون از دعوتتون! با -

 ! نیخوش اومد یلیخ -

 رفتن برگشتم تواتاقم!  نکهیکه تو محوطه پارک شده بود ، همراهیشون کردم و بعد از ا نیدر ماش یجلو تا

 پشت سرم وارد اتاق شد.شوکه بود!  کارن

 ! شهیتذکر کوچولو هم نداد... باورم نم هی یبدون پلمپ رفتن! حت شهیباورم نم -

 بود!  یعاد یبده آخه؟ همه چ ریگ خواستیم یبه چ -

 ! دمیُپلُمپی!خند گمی... بهش مرونیب ادیم کنهیدرشو پلمپ م رهی! هرجا مشناسنیم نویکل شهر ا ی... ولدونمیم -

  ؟یچ -



Roman-City.ir 
 جانان  رمان

 

https://telegram.me/romancity 61 

 

 پُلمپی!  -

 خندش گرفته بود!  خودشم

 نداشتم!  یکارخونه کار نیا یتو گهیواقعا خستم میکرد! د نجاینشستم. ا زیپشت م کاریب

عکس  دنیحواسمو پرت کرد. با د میزنگ گوش یکه صدا خوندمیم کیکالس یعاشقانه ها یکتاب ها یاز سر "ربکا "رمان  داشتم

 همه مدت نیهول از جام بلند شدم. بعد از ا میصفحه گوش یبابام رو

 حرکت ناگهانیم سرشو بلند کرد. نیپرونده ها بود از ا ی! کارن که سرش توشدمیهم هول م دیبا 

 مگه؟!  هیک - 

 بابام!  -

 ! گهیخوب جواب بده د -

 .دمیکش یصفحه گوش یاسترس دستم و رو با

 جانم؟  -

 جانان؟  یکارخونه ا -

 آ... آره!  -

باورم  نجا؟یا ومدیداشت م یعنیسؤالش  نی! ادادیپشت سر هم قطع کردن تماس از طرف بابا رو نشون م یبوق ها یصدا

 نمیشد! 

  ؟یشد چرا قطع کرد یچ -

 ! نجایا ادیمن قطع نکردم! اون قطع کرد... فکر کنم داره م -

 چه خوب!  ؟یزده گفت: جد ذوق

 به اطرافم کردم. ینگاه کالفه

 ! نجایا ادیبابا بعد از هشت سال داره م ادمهیکه  ییخوبه به نظرت؟ تا جا یهمه چ -

 بود...  ختهیاوضاع انقدر به هم ر نیهشت سال؟! پس به خاطر هم -

 دمیکش یقینفس عم "...؟ادیبابا داره م یچرا زودتر نگفت "دادم  امیو دوباره برداشتم. به نیکان پ میو تکون دادم و گوش سرم

 یبود... حت ومدهیاز دادگاه ها ن چکدومیبودم! برای ه دهیکه رفتم خونشون ند یبار نیتا به خودم مسلط بشم. بابا رو از آخر

چه واکنشی نشون بدم...  دیبا دمشید یوقت دونستمیودم هم دلم براش تنگ شده بود! نمر بیتبرئه شدم! هم ازش دلگ یوقت

 ... ادیتا ب کردمیصبر م دیفقط با

کجاست... بابا اصال خوشش نمیومد  نمینداشتم زنگ بزنم بب تیبود! حر دهیاز زنگ بابا گذشت اما خودش هنوز نرس یساعت کی

 ممو نداده بود.نیکان هم جواب پیا ی! حتیازش سوال بپرس

 رنگ مو برداشتم. دیروپوش سف یجالباس یاز جام بلند شدم و از رو 

 شگاه؟یمیری آزما -

 آره!  -

  اد؟یمگه بابات نم -

 ... هروقت اومد بهم خبر بده!ادیکل روز بشینم صبر کنم تا ب تونمینم -

 قابل اعتماد بود!  یادیتکون داد. کارن ز سرشو

سرد اواخر  ینسکافه درست کردم. برش داشتم و وارد محوطه کارخونه شدم. هوا وانیخودم یه ل یو برا رونیاتاق اومدم ب از

 ...لدایاول زمستون بود!  گهیبه صورتم خورد... چند شب د زییپا

با وجود ... شدیراحت م المیخ دیبرداشتم. با شیآزما یبرا یتن ماه هی یبشم از قسمت بسته بند شگاهیوارد آزما نکهیاز ا قبل

 ! ختیر یکه به آب خزر م یصنعت یتمام فاضالب ها

شونم قرار گرفت، سرم و بلند کردم.  یکه رو یکه با احساس دست کردمیم مشیگذاشتم و داشتم تنظ کروسکوپیم ریرو ز الم

 و بغلش کردم! دلم براش تنگ شده بود... دمیکش یکوتاه غی... جادیم دونستمینیکان بود! نم

 دادم؟  امیبهت پ یبابا کجاست؟ مامان تهران تنهاست؟ چرا جواب نداد ؟یاومد یذوق گفتم: ک با

 جواب همه سواالی پشت سر همم خندید! در

 ... ای! بدمید یبرق چشماتو نم نیا گهیگفتم که د یاگه م -

 . دیو گرفت و منو دنبال خودش کش دستم

 ه؟! آخ کاریشده؟ اومده چ یزیبابا کجاست نیکان؟ چ -

 ! دیکش ینمیزد! فقط منو دنبال خودش م یحرف
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 با تو م نیکان!  -

 منتظرته!  یکیباالخره دستم و ول کرد و با لبخند گفت:  میدیاتاقم که رس به

 بزرگ وسط اتاق وایساده بود، شوکه زیمامانم که کنارش م دنیو رفتم تو اتاق. با د دمیکش یقیعم نفس

  کرد؟یم کاریچ نجای! مامانم اسادمیجام وا سر

 جانان!  -

 محبت...  یتنگ شده بود! بود مادر، بو یدوست داشتن یبو نیا یصداش جلو رفتم و بغلش کردم. دلم برا دنیشن با

 جونم! دلم برات تنگ شده بود قربونت برم...  -

 مادر!  یچقدر الغر شد -

 صورتش تنگ شده بود... یتک تک اجزا یخوشحال شده بودم! دلم برا یلیخ یلیزدم و ازش جدا شدم. خ ینگرانیش لبخند به

 اومد بابا هم اومده!!  ادمیصدای سالم کردن بابا تکونی خوردم و برگشتم طرفش. تازه  با

به  دی. تعجب کردم! چندمین بار بود؟! شادی... جلو اومد و پیشونیمو بوسنییکردم و سرم و انداختم پا یآروم و کوتاه سالم

 ...میحرف بزن دیکه خودش گفت: با اوردمیدستم هم نمیرسید! سرم و باال ن یداد انگشت هاتع

 نیکان برگشتم طرفش. یصدا با

 !؟یدیاون خونه خوشگلتو بهمون نشون نم -

 گفتم: چرا! االن...  هول

 اتاق بود!  یرو برداشتم و به کارن زنگ زدم. کجا رفته بود؟ اون که تو یگوش

 بله؟  -

 میای؟  قهیدق هیکارن  -

 اومدم! -

که باالخره  شدمیم دیداشتم ناام گهیبودم تو اتاقش باشه و تلفن رو برداره! د دواریقطع کردم و به محمد آقا زنگ زدم. ام 

 جواب داد...

 بله؟  -

 سالم محمد آقا جانانم!  -

 ان شاء اهلل... رهی! خیسالم دخترم خسته نباش -

 ... مهمون دارم! نیکن ادیرو هم ز جیدرجه پک ن،یرو روشن کن نهیدارم براتون! برین تو خونه شوم یزحمت هی -

 ! چشم دخترم...یبه سالمت -

 دستتون درد نکنه... فعال خداحافظ!  -

 خداحافظ باباجان...  -

 یوسط بود، اونا خانوادم بودن! نم نیا یریخانواده چهار نفرمون تنگ شده بود... هرچقدر هم که دلگ یکرده بودم! دلم برا ذوق

 تونستم از اومدنشون خوشحال نباشم! 

 دهیمامان و بابا و نیکان سر جاش خشک شد! نیکان رو قبال د دنیرو سر جاش گذاشتم که کارن در زد و اومد تو اتاق. با د تلفن

 ! کردیم ممامان و بابا رو نه... جلو اومد و به نیکان دست داد. بابا مشکوک نگاه یبود ول

 زند!  یفروش کارخونه... آقا ریبپرسه خودم گفتم: مشاور و مد یزیچ نکهیاز ا قبل

 کارن گرفت. یدستش و جلو بابا

 تکون داد و گفت: کارن زند!  سرشو

 کار پرهام باشه...  زدمیبه دست بابا و کارن کردم. از کجا کارن رو میشناخت؟! حدس م ینگاه جیگ

 ...دیبه بابا دست داد و حال مامانم و پپرس یمیگرم و صم یلیخ کارن

 به من گفت: برو من حواسم هست!  رو

 بود!  دهیبگم خودش فهم یزیچ نکهیبهش زدم. قبل از ا یلبخند

 ! ی... مرسارنیرو بگو ب شگاهیگزارش کار امروز آزما -

 ... ادیز یلیهم گذاشت و سرشو تکون داد. ازش ممنون بودم! خ یچشماشو رو نانیاطم با

آورد و آروم گفت: خوش بگذره دخترِ  نییسرشو پپا شدم،یداشتم از کنار کارن رد م یبرداشتم و به طرف در رفتم. وقت کیفمو

 بابا! 

 و از کنارش رد شدم...  دمیخند

*** 
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 اخت. به باغ اند یاومد و نگاه نییپا نیشدم و به محمد آقا سالم کردم. نیکان پر سر و صدا از ماش ادهیپ نیماش از

 جانان؟!  یکنیم یتو جنگل زندگ -

 ...رفتیو دست مامانم و گرفتم. سخت تر راه م دمیخند

 ! هیهوا عال نجایو گفت: چقدر ا دیکش یقیعم نفس

 تهران!  یاین گهید ی... حق دارنجایگفت: خیلی قشنگه ا اوردیهمون طور که چمدون ها رو در م نیکان

 !کشهیزحمت م یلیبه محمد آقا کردم و گفتم: خ یا اشاره

 بودش، مؤدب گفت: خسته نباشین پدر جان!  دهیکه تازه د نیکان

 ! یپدر جان چه مؤدب شد یدونه محکم زد تو سرش و گفت: پسر تو تاحاال به من نگفت هی بابا

 خوب!!  تو سرم! جانان و بزن یبزن دیو رو سرش گذاشت و گفت: بابا من نابغه م نبا دستش

 . میخوب بود... باهم به طرف خونه راه افتاد زی! چقدر همه چدمیخند

 ... نیایب کنمیراه بلند گفتم: محمد آقا ناهار درست م وسط

 دخترم مهمون داری! شمیمزاحم نم -

 ! منتظرم... هیچه حرف نیا -

 و مشغول کارش شد... دیخند مهربون

باهاش حرف بزنم. نیکان  کمیگرفته بودم ،کنار مامانم نشستم تا  ادیکه دستورشو از طال خانوم  یاز خوردن ناهار خوشمزه ا بعد

 ...اطیرفته بود بخوابه و بابا هم با محمد آقا رفته بودن تو ح

 ؟یخوریمامان چه خبر؟ چایی م -

 ! نمتیبب نیبش اینه دختر ب -

 نشستم... کنارش

 مادر!  تیسخته دور یلیبمونی؟ خ نجایهم یخوایتو واقعا م -

 زود به زود میام بهت سر میزنم! کهینزد نجایبا تهران ندارم که برگردم... ا یقربونت برم من! کار -

 نفر بفهمم؟؟  نیآخر دیشوهرت با اون دختره رابطه داشته؟ من با یچرا به ما نگفت -

 کردم.  اخم

 کی به شما گفت؟ -

 باهم بودن!  نایبه ما گفت ا سیچرخه... پل یشوهرت دیه دختره رو داده! االن داره ول م -

 انداختم. باالخره که میفهمیدن!  نییو پا سرم

 نبود که بگم! یمهم زیچ -

افتاده، نیکان با بابات  یبه ما گفت چه اتفاق سیکه پل یخواب نداره! عذاب وجدان گرفته... اون شب دهیفهم یبابات از وقت -

... اومده که باهات حرف نجایا میایب میخوایامروز صبح بابات بهش زنگ زد که م نکهیبچم! تا ا ومدیهفته خونه ن هیدعوا کرد. 

 بزنه! 

 تموم شده!  یناراحت نبودم... حاال که همه چ یبود! من از کس بینگفتم. عذاب وجدان بابا عج یزیچ

 نه؟  یبخش یجانان تو بابا تو م -

 ! دمیخند

 که بخوام ببخشمش... ستمیناراحت ن یمامان! از کس میراض میمن از زندگ -

 و گرفت. استرس داشت انگار!  دستم

 ... زنهیباور کن بابات پشیمونه به خاطر رفتارش! شبا تو خواب همش تورو صدا م -

 خوبه! نگران نباش!  ی... االن که همه چزنمیمن باهاش حرف م -

 قشنگه!  یلیخ ؟یکرد دایپ یخونه رو چجور نی! ایدات بشم که انقدر مهربونف -

 تهران!  یبرگرد خوادیدلت نم گهی! به خدا دنجایچند روز بمون هم هیکارن بهم نشونش داد... مامان  -

 ! هیعال نجایا یو گفت: چقدر هوا سادیوا نهیاومد تو. کنار شوم دیمال یکه دستاشو به هم م یرو باز کرد و در حال یدر ورود بابا

 !دمیقرمزش خند ینیب به

 قرمز شده از سرما!  تینیبابا ب ـ

 خوش اخالق تر بود...!  شهی. بابا از همدیو خند دیکش شینیبه نوک ب یدست

 *** 
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خودم آورده بودم که با  ینازک یگذاشتم و پتو زیم یکه درست کرده بودم رو رو ییچا ینیتراس رو باز کردم و اومدم تو. س در

 بابا انداختم. یشونه ها یرو

 !نیبابا هوا سرده سرما نخور ـ

 بهم کرد.  یکوتاه نگاه

 ...هیدلم طوفان یکه خوبه! هوا نجایا یهوا ـ

 . شهیسرد م ختمیر ییچا ـ

روش بود،  یصورت زیر یکه گل ها ینی. دستامو دور فنجون چمیو روش نشست میکنار تراس رفت یو صندل زیهم به طرف م با

 ! دیرس یجوون به نظر م شیمشک یسال سن، هنوزم به خاطر موها 55شدم. با وجود  رهیحلقه کردم به بابا خ

  ه؟یحال دل بابام چرا طوفان ـ

 جانان چرا؟  ـ

 نگاش کردم.  منتظر

  ؟یاز پرهام جدا شد یواسه چ یچرا بهم نگفت ـ

 !نیدینپرس ـ

 ... یجدا شد ینطوریاشتباه قضاوت کنم! من فکر کردم هم یذاشتیم دی... نبایگفت یم دیتو با یول ـ

 قرار نبود باور کنه من بزرگ شدم... چوقتی! بابا هدمیخند بلند

 مگه من بچم بابا؟  ـ

خاطرات رو نبش قبر کنم! شما  خوامیمن تموم شده ست... نم یبرا یبزنه که تند گفتم: بابا! پرهام و اون زندگ یحرف خواستیم

 !نیاریمن ن یچشما یرو جلو ی... پرهام تموم شد بابا! انقدر اون زندگنیوشش کنهم فرام

 ...ی... ولیمنو ببخش یتونینم چوقتیه دونمیم ـ

 ! د؟یشما رو نبخش شهیمگه م ـ

 .دمیدیچشماش م یبودم! اما رنگ غم رو تو دهیکه تا حاال ند یبهم زد. لبخند یمهربون لبخند

 ! یانقدر بزرگ شد یک دمینفهم چوقتیه ـ

 ها اشاره کردم.  وانیو ل دمیکش یقیعم نفس

 ! شهیسرد م ـ

 اوضاع کارخونه خوبه؟  ـ

 ! نجایکه اومدم ا یآره! بهتر از وقت ـ

 تهران؟  یگردیپس برم ـ

 نه!  ـ

 ! ؟ییتنها ؟یبمون نجایهم یخوایم یعنی: نه؟ دیگرد شده پرس یچشما با

 برگردم تهران! خوامی... من نمنیزنیهم که بهم سر م کانیما و نکه! محمد آقا هست، ش ستمیتنها ن ـ

 بار بهم حق داده بود!  نیاول یبرا دیحرف سرشو تکون داد. شا یب

 هم بهت بدهکارم!  گهید یمعذرت خواه هیمن  ـ

 کردم.  سکوت

 بابا؟ یبخش ی! منو میآخر یاز دادگاه ها نبودم... حت چکدومیه ی! براومدمیمن ن ،یزندان بود یکه تو یاون مدت ـ

 من  ی! زندگنجایگذاشتم و اومدم ا شیخاکستر یبد و روزا یمن تهران رو با همه خاطره ها ـ

 پاکش...!  یو هوا یآسمون ابر نیهم ری... زنجاستیا

*** 

 که جلوش گذاشته بودم باال آورد و گفت: ییپونده ها یسرشو از تو بابام

 بابا جان؟!  یکرد کاریهم بهتره! چ از کارخونه تهران یحت نجایا تیوضع ـ

 بود... ی! بابا راضدمیخند

 !تونستمیبدون کمک کارن نم ـ

 حاال؟  یکرد دایپسره رو از کجا پ نیا ـ

  ؟ی! واسه چیاتفاق یلیخ ـ

 !کنهینگات م یجور هی! ادیازش خوشم نم ـ

 حرف بزنه...  ینجوریبودم بابا ا دهی! تا حاال نددمیخند بلند
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 پرسر و صدا وارد اتاق شد و کارن پشت سرش با خنده اومد تو.  شهیمثل هم کانین

 گذره؟  یرو سرت جانان خانوم! خوش م یکارخونه رو گذاشت ـ

 . دمیخند شتریتکون دادم و ب سرمو

 ! ازت ممنونم. یبهش کمک کرد یلیخ گهیرو به کارن گفت: جانان م بابا

 من ، جانان به من کمک کرده!  از  شتریانجام دادم. ب فمویمن فقط وظ  ـ

 جاها بزنم! هیسر به بق هی رمیاز جاش بلند شد و گفت: م بابا

 باهاتون؟  امیب  ـ

 ! رمینه خودم م ـ

 باهاتون؟!  امیمنو در اورد و به بابا گفت: ب یادا کانین

 برداشتم و پرت کردم طرفش.  زیم یظرف رو یاز تو یشکالت

 و گفت: تو شکالتتو بخور!  دیخند بابا

 دانشمند؟  یکنیم کاریاز رفتن باال رو به نیکان گفتم: تو چ بعد

 ...شهیم یچ نمیتا بب فی! مدارکمو دادم شرچکاریهنوز ه -

 داری!  یچه حوصله ا ؟یکن سیتدر یخوایم -

 !شهیخوب م یلی... اگه قبولش کنن خ سمینو ی! االن دارم مقاله میعلم ئتیه رمیم گهیدوسال د یکیندارم  سیحوصله تدر -

 و مامانت خوبن؟  ی: مانلدمیبهش زدم و رو به کارن پرس یچشمک

 بره تهران!  خونهیآره داره درس م ـ

 ببرش تهران...  کانین نیهم گمیمواظبش باش! اصال م ـ

 ! ه؟یچ ی: مانلدیپرس جیگ کانین

 !دمیخند

 اره! ! خواهر کارن... تابستون کنکور دهینه ک هیچ ـ

 چونش گذاشت.  ریتکون داد و دستشو ز سرشو

 ... ییجا هی میامشب بر نیبرنامه بچ هیتهران!  میبرگرد گهیجانان بابا کاراشو انجام داده باز فردا م ـ

  ن؟یبرگرد ذارمیمگه من م ـ

 ! ؟یتاالب انزل میذوق گفتم: بر با

 خنده! ریکارن بلند زدن ز با

 شماها؟!  نیخند یم یبه چ ـ

 بدون فکر قبول کرد! چارهیب نیتو برق زد، ا یکه چشما یبا خنده گفت: اونجور کارن

 خندم گرفته بود!  خودمم

 به طال خانوم بریم دنبالشون همه با هم بریم!  زنمیکارن تو هم میای؟ زنگ م -

 ...میش ینه بابا مزاحمتون نم -

 شون!دنبال رمی! من دلم براشون تنگ شده... خودم مایخوب تو ن -

 و سرشو تکون داد...  دیخند

 *** 

 شد...  1جانان پاشو بریم باباجان ساعت  -

 شده بود!  میزیچ هی. امشب دمیخند

 طال خانومه که انقدر تخمه هاش خوشمزه ست...  ریبابا! تقص تونمیبه خدا نم -

 بهم زد. یخانوم لبخند طال

 ... یشینخور دل درد م ادینوش جونت مادر! ز -

بودم.  دهیرو ند یبود... تاحاال مرداب انزل یبود! شب فوق العاده ا 1 کیپرهام نگاه کردم. واقعا نزد ییمچی اهداساعت  به

وقتمو صرف مسافرت به  ران،یا یگشتن تو یبود... چقدر احمق بودم که به جا ایمرداب دن نیو قشنگ تر نیواقعا به نظرم بهتر

که  لیحواص یبودن! اردک ها و مرغ ها رینظ یتاالبی که سطح آب رو پوشونده بود ، واقعا ب یاکرده بودم! الله ه گهید یکشور ها

 !ی... حس زندگکردنیرو بهم منتقل م یحس خوب یلیخ کردن،یآب شنا م یتو

 ...شدیسرم اکو م یمدام تو یریمش دونیفر شعر

 بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد!  "
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 کوه خواهد زد!  به

  "هد رفت!... غار خوا به

 شد...!  ینم دایپ یبسته ا یشهر و اتاق و فضا چیه یبود ، تو نجایکه ا یآرامش

 نیو کارن گفتم: جمع کن یبود که طال خانوم تفت داده بود رو برداشتم و رو به مانل یخوشمزه ا یتخمه ها یکه حاو یکیپالست

 شده!  ریبریم د

 و دستش و دور شونم حلقه کرد.  سادیکنارم وا نیکان

 من میرسونمشون! تو با مامان و بابا برو.  -

 ! دیرس یشده بود و مشکوک به نظر م یپسر خوب بیبهش کردم. امشب عج یمشکوک نگاه

 . سادمیازش وا یدورتر بود با فاصله کم هیگوشه که از بق هی. دمیو گرفتم و دنبال خودم کش دستش

 فکرشم نکن... ی! حتکترهیسال ازت کوچ12 یگفتم: مانل یشدم و جد هریخاکستریش خ یچشما تو

 خورده بود.  جا

 جانان!؟  یگیم یچ -

 شناسم؟ جنس نگاهت بهش فرق داره پسر!  یهمه سال نگاه تورو نم نیمن بعد ا یبگ یخوایم یعنی -

 جانان... من.... من دوسش دارم! -

 اونم انقدر زود؟!  ن؟یاعتراف سنگ نیخنده! نیکان و ا ریزدم ز بلند

 ...گمیم ینخند جد -

! بعدشم ادهیز یلیکمه... اختالف سنیتون خ یلیهنوز سنش خ یخوب... ول یلی! خهیدختر خوب یلبخند گفتم: داداش گلم مانل با

 تو مگه تاحاال چند بار دیدیش که ازش خوشت اومده؟

 نگاه!  کیگفت: عشق در  یخاروند و با لحن بامزه ا سرشو

 فرق داره!  یمانل ی... ولیدونیتاحاال! خودت خوب م دمیسرم دختر د یمکث کوتاه ادامه داد: من به اندازه موها هیز ا بعد

 بابا میذاره؟ یتازه اونا هم قبول کنن فکر کرد کنن؟یمامان و داداشش قبول م یکنیحرفشم نزن نیکان! فکر م -

 میجنگم واسه داشتنش!  ایدنجانان! اگه خودش بخواد، من با همه  ستیبرام مهم ن -

 شد بابا!  رید گهید ایبابا نگاهمو ازش گرفتم: جانان ب یصدا با

 اومدم!  -

 شونش گذاشتم.  یو رو دستم

 ...؟ میبزن یدور هیباشه؟ االن بریم  میزنیبعدا حرف م -

  ؟ییدوتا -

 ! ینه با کارن و مانل -

 گفت: فدات بشم من!  یخوشحال با

 خونه رو به بابا دادم.  دی. کلمیرفت هیهم به طرف بق با

 تو شهر!  میبزن یدور هی یشما بریم خونه، من و نیکان طال خانوم و میرسونیم بعدشم اگه اجازه بدن چهار نفر -

 کرد. یبه مانل یخانوم نگاه طال

 بچه فردا صبح مدرسه داره!  نیا یندارم مادر ول یمن حرف -

 داد. خندم گرفت!  یدستش بود فشار یانداخت. نیکان دستم و که تو نییشو پابهم کرد و سر ینگاه غم زده ا یمانل

 بشه بره مدرسه! مگه نه؟  داریفردا صبح زود ب دهیبریمش اونم قول م یما م -

کردن بابا نبود! چقدر ازشون ممنون بودم که بهم اعتماد کرده  یکردن طال خانوم اصال مثل راض یبا ذوق تکون داد. راض سرشو

 ن... بود

 تا طال خانوم رو برسونیم خونه.  میو راه افتاد میرنگ من شد یاز رفتن مامان و بابا ما هم سوار کوپه مشک بعد

 از درسش نمونه ها... یمادر! مانل نیجانان زود برگرد -

 ! ارمشیراحت بخوابین... زود م الیچشم! شما با خ -

 خونه.  یکرد و رفت تو یخداحافظ

 نشستم با خنده رو به کارن گفتم: نیماش یتو نکهیاز ا بعد

 درس داره... یمانل شه،یم رشید یمانل گفتینداشت ها! همش م یمامانت اصال به تو کار -

 خندش گرفته بود!  خودشم

 . میهم عقب نشست یپشت فرمون نشسته بود و کارن هم کنارش بود. من و مانل نیکان
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 بهم انداخت. ینگاه نهیاز تو آ نیکان

 بریم حاال؟ کجا  -

 بگه!  یهرجا مانل -

 من بگم؟  یجد -

 بگو!  زمیآره عز -

  م؟ینیقسمت از ساحل هست که توش پراز فیتو پالنکتون شب تابه. شبا اونجا فوق العاده ست... بریم بب هی -

 م فیتو پالنکتون شب تاب هست؟ نجایمگه ا -

 قشنگن!  یلیخ یول ستنین ادیز -

 ... نیکان روشن کن!گهیپس بریم د -

 ی! نگاه هاشدمی. داشتم از خنده منفجر ممیدیآدرس داده بود رس یکه مانل یو خلوت کیساعت بعد به ساحل کوچ مین حدود

بود نه  یحواسش به مانل میبود نیماش ی. تمام مدت که توکردمیرو کامال حس م نیماش یجلو نهیاز آ ینیکان به مانل رهیخ

 ساده...  یلیبود! خ یساده و دوست داشتن ترباغ نبود... دخ یتو ! اما اون اصالیرانندگ

 و آروم کنار گوشش گفتم: به کارن بگم؟  سادمیکنار نیکان وا میشد ادهیپ یوقت

 راضیش کن!  -

 ... دیفهم شدیلبم بود کامال م یکه رو یلبخند سمج یرو ازرو نیخوشحال بودم! ا یلی. خدمیخند

 ! یکنیچه م نمیتر گفتم: بب آروم

شب  یو کمرنگ فیتو پالنکتون ها ینور آب تونستمی. از دور ممیرفت کردیاشاره م یاز ساحل که مانل ینفرمون به اون قسمت چهار

بودم.  دهیهم د "مالدیو" یساحل رو تو نیفوق العاده بود... ا نجای! اگفتیراست م ی. مانلنمیساحل بب یماسه ها یتاب رو، رو

 کرد!  دایرو پ یمنظره ا نیهم بشه همچ رانیاصال فکر نمیکردم تو ا

  نجا؟یا یاومد ی: تو کدیپرس یبا تعجب از مانل کارن

 بودم...  دهیشن ادیبودم، هم تعریفشو ز دهیهم عکساشو د ی! ولنجایا امیباره م نیخودم اول -

 شد ازش چشم برداشت!  یبود که نم یمنظره جالب و قشنگ انقدر

  م؟یبخر یزیچ هیگفتم: کارن؟ بریم  بلند

 تعجب نگام کرد و آروم گفت: بریم!  با

 پرسه چرا با نیکان نرفتم!  یحدس بزنم که کارن داره از خودش م تونستمیزدم و ازشون دور شدم. م یبه نیکان و مانل یلبخند

 راه افتادم... خنک ساحل راه برم. کفشامو دستم گرفتم و دوباره  یماسه ها یرو خواستمیشدم و کفشامو در آوردم. م خم

 ! یبودم انقدر خوشحال باش دهیند چوقتیچند ماه، ه نیآروم گفت: تو ا کارن

 وقت بود خانوادمو کنار هم نداشتم... اونم انقدر سرحال و خوب!  یلیخ -

 ! یخوشحالم که خوشحال -

 شده؟ یزیها! چ یساکت بود یلیکارن؟ امروز خ -

 آره... راستش خودمو گم کردم! هدفمو گم کردم... کمک میخوام!  -

 وقتا هم... عشق!  ی، بعض انیوقتا اطراف یوقتا زمان ، بعض یبه آدم کمک میکنه. بعض زایچ یلیمیگی! خ یچ فهممیم -

کنار  کیبود و اون دکه کوچ روقتیبست. د یافتاد که داشت در بوفه کوچیکشو م یجوابم و بده نگاهم به مرد نکهیاز ا قبل

 اطراف هنوز برقاش روشن بود.  نیبود که ا یساحل تنها مغازه ا

 آقـا... آقـا! نبندین... آقـا! یو داد زدم: ه دمیطرف مغازه دو به

 ! زدمینفس نفس م دمیبهش رس یمن با تعجب نگام کرد. وقت دادیداد و ب یصدا دنیشن با

  ؟یخوایم یزیدختر آروم تر! چ -

 تونستم حرف بزنم!  ینم قیعم یو تکون دادم اما به خاطر نفس ها رمس

 لحظه...  هی دیاز پشت سرم با خنده گفت: سالم آقا! ببخش کارن

 در موندم و اونا باهم رفتن تو مغازه.  یجلو من

 ... میحرف راه افتاد یچشمم تکون داد. ب یتنقالت رو جلو یحاو کیپالست رون،یاز مغازه اومد ب نکهیاز ا بعد

 صداش زدم: کارن!  م،یکه از مغازه دورتر شد یقدم چند

 حرف برگشت طرفم.  یب

 ...ومدمیبا نیکان ن نی! واسه همزدمیباهات حرف م دیبا -

 شنوم...  یبگو! م -
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 ماسه ها نگاه کردم. به

  م؟ینیبش -

در کنار  ا،یآروم در یو درآورد و کنارم نشست. موج هاشدم. کارن هم مثل من کفشاش رهیخ ایکنارم گذاشتم و به در کفشامو

 ...دادیبهم م یحس خوب ومد،یکه م یباد خنک

 یخوب میشناسمش! جا یلیهمه سال خ نیگم. بعد از ا یداداشمه نم نکهیمرد فوق العاده ست! به خاطر ا هیکردم: نیکان  شروع

 یمن و نیکان حداقل نصف کشورها نکهی! با ایهم داداش خوب هیمن و مامانم پر کرده. هم مرد خوب یبابام و برا یخال شهیهم

که رفته بود کانادا.  یاون دوسال یتو ی. حتدمیند ییازش خطا چوقتیو اون از هر نظر آزاد بود، اما من ه میرو باهم رفت ایدن

 ... هیانقدر پسر خوب یکه چجور بهیخودمم عج یسر راهش نبود! راستش برا یمانع چیه گهیاون موقع د

سال عمرم ندیده بودم! امشب جنس نگاه  24 نیتمام ا یکه تو دمیتو نگاهش د یزیچ هیامشب  یو ادامه دادم: ول دمیخند

 !ی... نه به همه ... به مانلکردینیکان فرق م

 خورد و برگشت نگاهم کرد.  یتکون

... خودش گفت باهات حرف بزنم ستیه ن. اهل سوءاستفادشناسمیرو خوب م کانی... من نکنمینشو! ازت خواهش م یعصبان ـ

 فرصت بهش بده!  هی کنمی... کارن خواهش مادین شیپ یکه سوءتفاهم

 نداشت...  یحالت خاص چیبگه! صورتش ه خوادیم یحدس بزنم چ تونستمی. نمکردیسکوت نگاهم م یحرف تو یب

 دارن؟  یچند سال اختالف سن یدونیم ـ

که سن  میدونیهم من هم خودت م ی. ولشناسنیرو م گهیکه همد ستین یادیدارن هم مدت ز ی! هم اختالف سندونمیم ـ

 ساله باشه...  16پسر  هیبراش مثل  تونهیم خوادش،یاگه دوسش داره و م دونمیرو باور دارم که م کانی! انقدر نارهیعشق نم

 !ساکت و مظلوم شده بود یلیخ یلیشد. امشب خ رهیکرد و به روبه رو خ سکوت

که باالخره  دونستمیم نمیبا منه! ا یمامانم و مانل تیبعد از فوت بابام مسئول دونستمیم شهیگفت: هم یمکث طوالن هیاز  بعد

 ! نیانقدر زود باشه و طرف مقابلم تو و داداشت باش کردمیفکر نم یروز ازدواج کنه. ول هی دیبا یمانل

 مگه من چمه؟!  ـ

 ... کردیتو چشمام نگاه م میبودکه انقدر مستق یبار نیاول دیشد. شا رهیچشمام خ تو

  ؟یدونستی! میکنیتو آدمو جادو م ـ

 بگم...  یچ دونمیبهت نه بگه! نم تونهیازم گرفت و آروم گفت: آدم نم نگاهشو

 ! یفکر کن یتونیم یمجبورت کنم ، هرچقدر که بخوا خوامیمهمه. نم یلیخ ی! نظر تو مامانت و مانلیشینم مونیباور کن پش ـ

  گه؟یم یخودش چ ـ

 بهش نگفتم که!  یزیمن چ ـ

 رو مطرح کرد...  یمسئله ا نیساله همچ 16دختر  هیبا  دیبا یچجور دونمیخودت بهش بگو! من اصال نم ـ

 اول نظر تورو بدونم...  دیکنم! با یراض تونمیخنده گفتم: خودشو که م با

 کردن من! یواسه راض هینگاهت کاف ـ

 داشتم...  یحس خوب هیامشب! ته دلم  زدیحرف م بیو عج جالب

 بگم؟  یبه مانل ـ

 کنم...  قیتحق دیحرف بزنم! با کانیبا خود ن دیمن با ـ

 ... گهینظرت مثبته! جون جانان بگو مثبته داداشم خوشحال بشه د یول ـ

 و سرشو تکون داد.  دیخند

 امان از اون برق چشمات!  ـ

 *** 

 ! دو روزه مونده همش... گهید نیرفت یبعدش م نیموند یم لدایبابا رو بهش دادم و با اصرار گفتم: خوب تا شب  کت

 ! گهید میینجایهفته ست ا هیکه حواسش به کارخونه باشه...  ستین یبرم اونجا کس دیدخترم! با شهینم ـ

 ... موننیکه م کانی! مامان و ننیمون یتنها م لدایآخه  ـ

 فرستم...  یتولدتو برات م یدختر بابا! کادو شهیو گفت: نم دیبوس مویشونیپ

  ن؟ینر شهیواقعا نم ـ

 نه بچه جان! برو به کارت برس... خداحافظ.  ـ
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برگرده  دیمونده بود صبح زود گفت که با نجایکه ا یهفته ا کیباهاش رفتم. بابا بعد از  نیماش یکردم و تا جلو یخداحافظ

جمع چهار  خواستیدوست داشتم بازم باشه! دلم نم یمونده، ول شمونیبود که پ بیبرام عج یلیتا حاال هم خ نکهیتهران. با ا

 نفرمون خراب بشه... 

اصال  شبیبافتم. د سمویخ یدوش کوتاه گرفتم و موها هیو مامان هنوز خواب بودن.  کانیاز رفتن بابا برگشتم تو خونه. ن بعد

 ! کردمیخوابم رو شروع م یدوباره خوردن قرص ها دیبا دی. شاکردیرد منتونسته بودم بخوابم و سرم د

 بود.  دهیخواب کانیکه ن یو رفتم تو اتاق دمیپوش لباسامو

  ؟یایکارخونه... نم رمی! من مکانین ـ

 هوم... ـ

 کارخونه!  رمیدارم م گمیم ـ

 خستم جانان...  یلیخ ـ

 ... نیبا مامان بخور زیم یآماده ست. صبحونه هم گذاشتم رو ییچا ـ

 بشه! داریخودش ب دی... فقط بایکردیم دارشیب دیبود! نبا ینطوریهم ادمه،ی ی. از وقتدیتخت زد و دوباره خواب یرو یغلت

*** 

 کارن به خودم اومدم. یروز قبل بودم که با صدا یبرنامه ها یبررس مشغول

 جانان؟  -

 بله؟  -

 رو خودت بده!  اروی نیجواب ا ایب -

 کدوم یارو؟  -

 ... خستم کرد!دهیرس ری، که چرا د دادیاز صبح هزار بار زنگ زده داد و ب دهیرس رید کمیهاست... بارش  یاز مشتر یکی -

  ده؟یرس ریخوب چرا د -

 ! دهیرس رتریساعت د کیراه خراب شده بود،  یتو نیماش -

 برگه ها بلند کردم و نگاش کردم.  یو. از رو سرم

 گفتم: حق داره!  خونسرد

 گوشش گذاشت. یو رو دستش

 نکره ش تو گوشمه از بس داد زده!  یصدا -

 زمانشون حساب کردن!  ی... روستنین کاریمشغول نوشتن شدم و گفتم: حق داره! مردم که ب دوباره

 سالت باشه... 24 ادی! اصال بهت نمیدیذره به آدم حق نم هی! یکنیمثل مامانا آدمو دعوا م -

 شدم بهش.  رهیدر آوردم و خ وعینکم

 چند سال بهم میاد؟ -

 کرد. یمرموز خنده

 !  62حدود  -

 ظرف برداشتم و پرت کردم طرفش. خندم گرفته بود! یاز تو یشکالت

 هست؟  یتولدت ک یراست -

 ! ید 1 -

 اومدی؟ ایبه دن لدایشب  -

 ... دیمن یلدام! شب دور از خورش -

 ! کهیپس تولدت نزد -

 و تکون دادم و مشغول کارم شدم.  سرم

 سال؟ 23 ایشه؟  یسالت تموم م 24 -

 کارن حواسمو پرت نکن!  -

 برگه ها بلند کردم. قسمت نبود کارامو انجام بدم!  یتلفن کالفه سرم و از رو یصدا با

 بله؟  -

 اومده! از طرف چاپخونه بهار. یموتور کیخانوم پ -

 داخل!  ادیب نیبفرست -

 داشت در زد و اومد تو.  یکه سن کن یعد مرد قد کوتاهلحظه ب چند



Roman-City.ir 
 جانان  رمان

 

https://telegram.me/romancity 72 

 

 به دست من برسه!!  شیهفته پ کیتراکت ها قرار بود  نیکردم و بالفاصله گفتم: ا سالم

 .نییو انداخت پا سرش

بدم. آخه پدر  فیبهتون تخف %22 رکردیکنم و به عنوان د ی! گفتن من ازتون معذرت خواهیمیحق با شماست خانوم عظ -

 ! میشد... شرمنده شما شد رید کمیبود که  نیب چاپخونه فوت کرده بود، رفته بودن شهرستان اصاح

 یکه بهش دادم ، خوشحال ازم خداحافظ ینمیکرد! به خاطر انعام یمن که فرق یرو بهش دادم و ازش تشکر کردم. برا پولش

 کرد و رفت. 

 ! دیرس یبه نظر م یعال یلیکاغذ گالسه چاپ شده بود، خ یوبهش انداختم. چون ر یاز برگه ها رو درآوردم و نگاه یکی

  نم؟یمنم بب شهیکنجکاو گفت: م کارن

 رو هل دادم طرفش و خودکارمو برداشتم.  پاکت

به صورت  یشناس تمیسلفژ و ر ،ی. آموزش نت خوانولنیو و تاری،گ انویپ یخصوص سیبلند شروع کرد به خوندن: تدر یباصدا

 ! یمیاز آموزشگاه ساکت. جانان عظ یقیمدارک موس نیو معتبر تر سیتدر تیفشرده. دارنده کارت صالح

 تهرانه! یقیآموزشگاه موس نیبهتر دمیمدرکت مال اونجاست؟ من شن یکرد و ادامه داد: جانان جد یکوتاه مکث

 آره!  -

 تهران هست؟  یکجا -

 ... یپارک ساع ی! روبه روعصریول -

 ! یکن سیتدر یخوایم یمن خودم شاگردت بشم؟ نگفته بود شهی! نمهیکه عال نیا یوا -

 ... ستیکارخونه... خسته شدم! کار من ن امی! کمتر مرمیگینه فقط شاگرد دختر م -

 ت نمیاد!! هیمن که همون روز اول گفتم شغلت به روح -

 ... ستمیاون موقع مجبور بودم! االن که ن -

 خودت؟ یرو میذاری جا یکس -

 !زنمیسر م امیم گنینه خودم روز در م -

بار به سرش  کیداد سکوت کنه! هرچند وقت  تیتکون داد و دوباره مشغول نگاه کردن به تراکت ها شد. باالخره رضا سرشو

 داشت!!  یجالب تی... شخصزدیو پشت سر هم سوال میپرسید و حرف م زدیم

 تونستم تمرکز کنم و به کارم برسم؟ شماره ناشناس بود!  ی! چرا نمرهیباعث شد واقعا خندم بگ میزنگ گوش یصدا

 بله؟  -

  ؟یمیخانوم عظ -

 کلفتش تونستم راحت بشناسمش! اشرف...  یصدا از

 ذوق گفتم: اشرف جان شمایی؟  با

 اب شده! از اون خر رونیب یبا مرام؟ دمت گرم ما رو آورد یخودتی خانوم مهندس؟ چطور -

 گذاشتم و چشمکی به کارن زدم.  فونیآ یرو رو یبا خنده به حرفام گوش داد. گوش د،یاسم اشرف رو شن یوقت کارن

 نبود!  یچیه ،یکه تو برام کرد یکار ی! در برابرزمیعز کنمیخواهش م -

 کردم واسه شما خودم خبر ندارم؟!  کاریچ دمینوکرتم هستم... فقط من اول و آخرش نفهم -

 تبرئه شدم!  نی... به خاطر همیآورد ادمیرفته بود! تو  ادمیراستش من از دوربینای عابر بانک  -

 بچه قرتیا نیست!  ی... اونجا جارونیب یاومد یباهات حال کردم. خوشحال شدم از اون زندان کوفت یلیدمت گرم! من که خ -

 ! کارن از خنده قرمز شده بود... دمیخند بلند

که آزاد شدم اومد دم در زندان  یبود! روز یفت: من شمارتو از داداشت گرفتم. دمش گرم چه گل پسرخودش گ دوباره

 جبران کنم زحمتتو! شتیپ امیقرار بذار ب هیکه بتونم بدهیمو صاف کنم باهات... حاال  ادیدنبالم. گذاشتم پول دستم ب

شاکیتو  تیتو آزاد بشم ، رضا یدادم اگه به خاطر حرفا حرفشو نزن... من به خاطر تو آزاد شدم! همون روز به خودم قول -

 ! رمیبگ

جا  نی! تا همیکه شما پول دیه منو بد ستمین ریاونقدرام فق یول ستمیبچه پولدار ن نیخانوم مهندس! حاال همچ گهینه د -

 باس پولتو بدم بهت...  ینوکرتم هستم! ول یکرد ییآقا

 شده پول دیه رو داده.  دایپ ریخ هیحرفشم نزن! به خدا ناراحت میشم. فکر کن  -

 نه! دِ حرف گوش کن بچه... گهیم میگیما م یبابا هرچ یا -

 ! رهیخودشو بگ یخنده. شک داشتم بتونه جلو ریحرفش دستشو جلو صورتش گرفت و زد ز نیبا ا کارن

 ! نمتیبازم بب شمیم دوست حساب کن! خوشحال هیمن به عنوان  یرو -
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 ندا بده حلش کنم برات...  هی یداشت یزیچ یبازم دمت گرم! گرفتار یول میواال ما که تاحاال دوست مهندس نداشت -

 با من فرق داشت اما واقعا دوسش داشتم!  یلیدنیاش خ نکهیبه لحن حرف زدنش زدم. با ا یلبخند

 خودش گفتم: دمت گرم!  مثل

  ؟یبار ی. کاریکه کرد یبه خاطر کار ی! فعال باس برم. بازم مرسیبچه قرت یو گفت: راه افتاد دیخند

 ! خداحافظ...زمینه عز -

 ! ادیعزت ز -

 ! دمیخند یخندم ، اما از ته دلم م یدارم م یبه چ دونستمینم نکهیخنده. با ا ریکردم و همزمان با کارن بلند زدم ز قطع

 *** 

 میذاشتم که نیکان وارد آشپزخونه شد.  خچالی یژله رو تو یظرف ها داشتم

 ! یبه به چه کرد -

 ! گهید رمیتحویلتون بگ دیبا نجایا نیهمه وقت اومد نیزدم و گفتم: بعد ا یلبخند

 داریم؟!  لدایآره خوب! مگه چند تا شب  -

 ! یکی -

 جانان...  -

 ! میدور هم باش ادیرنگ بزن کارنم ب هیاومد و آروم گفت:  جلوتر

 ! ؟یمانل ایکارن  -

 ! دیخند

 ! ادیکارن که تنها نم -

 خودمم تو فکرش بودم! اونا م تنهان. بذار به مامان بگم...  -

 ! گهیراضیش کن د -

 . رونیگذاشتم و از آشپزخونه اومدم ب خچالی یژله ها رو تو هیبق

 تنهان! ان؟یمامان! زنگ بزنم طال خانوم ب -

  ؟یتنها واسه چ -

 شوهر طال خانوم فوت کرده!  -

 تنها باشه...  دینبا یمادر امشب که کس انیبود! بگو ب یزن خوب یلیواقعا؟ خ -

و برداشتم و به کارن زنگ زدم. شماره  می! گوشکردیسکته م ینیکان نگاه کردم و چشمکی بهش زدم. داشت از خوشحال به

 خونشونو نداشتم... 

 بله؟  -

 سالم!  -

 مبارک!  لدایان! سالم جان -

  ن؟یممنون... کارن خونه ا -

 آره!  -

 ... نجایا نیایپاشو ب -

 نه بابا مزاحم...  -

 ! انیب یحرفش گفتم: خوب بگو طال خانوم و مانل وسط

 مامانم سرما خورده!  ستیجانان... هوا خوب ن کنمیتعارف نم -

 دنبالتون... ادینیکان ب گمیاالن م -

 نه جانان...  -

 . خداحافظ! ادیاالن م نیمونه... آماده باش یکه آدم تنها نم لدایکارن حوصله ندارم! شب  ارینه ن -

 جوابش نشدم و قطع کردم. درواقع اصال نذاشتم حرف بزنه!!  منتظر

 شد؟  یچ -

 بری دنبالشون! طال خانوم سرما خورده...  دیبا -

 شد!  خوشحال

 کجاست؟  نیماش چی! سوئرمیخوب م -

 ! دمینش خندهول شد به
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 ها!  یای. نیکان آروم بزیم یتو اتاقم رو -

 طرف پله ها رفت و تو راه تند گفت: باشه باشه!  به

 ...انیدر م ییکه همه از تنها یرو پر کنم. امشب رو دوست داشتم! شب لیو طرف آج نمیبچ وهیتو آشپزخونه تا م برگشتم

 *** 

،که نیکان و کارن با  ختمیر یکه درست کرده بودم م یو خوشمزه ا یتشکال کیک یرو رو یآشپزخونه داشتم سس شکالت یتو

 بود! نیکان به گوشه  یجد یلیهاشون خ افهیآشپزخونه. ق یهم اومدم تو

 کرد. ینشسته بودن، نگاه کوتاه یکه مامانم و طال خانوم و مانل سالن

  ؟یحرف نزد یتو با مانل -

 باهات حرف بزنه!  خوادینه! کارن گفت م -

 ! کارن قبول کرد. میخوب ما االن با هم حرف زد -

 رو به کارن گفتم: آره؟!  یخوشحال با

 ! دیخند

 بگه!  یمانل یندارم ولی بازم هرچ یمن حرف -

 اول به مامانت بگم؟  ستیبهتر ن -

 ذوق زده گفت: خودش گفته!  نیکان

 آروم باش... کمی! زنمینیکان دارم با کارن حرف م -

 به کارن دوختم. دوباره  نگاهمو

 کرد، بعد به نیکان گفتم...  دییتأ ی! وقتکنمیم قیمن با مامانم مشورت کردم. بهش قول دادم تحق -

 مونده؟!  یپس فقط مانل -

  ؟یخوشبختش کن یدیها! قول م ستیدختر مردم مسخره تو ن ؟یبه نیکان گفتم: نیکان مطمئن رو

 ! دمیقول م -

 نیکان نمیذاره شرمنده کارن و طال خانوم بشم... دونستمی. مدمیکش یقیعم نفس

 ! گمیباشه شما دوتا برین من االن بهش م -

 هیکه بق یبود اما چون گوشه سالن قرار داشت، به اون قسمت رهیآشپزخونه جز نکهیاز آشپزخونه... با ا رونیهم رفتن ب با

 رو صدا زدم.  یگذاشتم و مانل زین یرو آماده رو کینداشت! ک دینشسته بودن د

  زم؟یعز یایلحظه م هی ؟یمانل -

 وارد آشپزخونه شد.  قهیاز چند دق بعد

 لبخند گفت: جونم؟  با

! خبر نداشت که بدون دمیپوس یداشتم تو خونه م گفتیو م کردیاومده بودن مدام ازم تشکر م یخوشحال بود! از وقت یلیخ

 ...دیپوس یاون، دل نیکان هم داشت م

 !نیبش ایلحظه ب هی -

 شد...  رهیگذاشت و کنجکاو بهم خ زیم ی. دستاشو رومیکنار آشپزخونه نشست یها یصندل یرو

 ! ه؟ینظرت درباره نیکان چ -

 جابه جا شد.  یصندل یرو

 ! هیپسر خوب یلیخ -

  گه؟ید -

 منظورتون چیه؟!  -

حرفا  نیمناسب ا تیو وضع یامسال کنکور دار دونمیم نکهیکمه... االن هم با ا یلیکه سنت خ دونمی! من مزمیعز نیبب -

 زودتر از سنت بزرگ شو! نیکان سنش داره میره باال...  کنمینیست، ازت خواهش م

 جانان!  یگیم یچ فهممیگفت: من بازم نم جیگ

 دوست داره؟!  یدیمدت نفهم نیتو ا یعنی -

 دستاش گذاشتم.  یرو. دستامو نییقرمز شد و سرشو انداخت پا عیحرفم گونه هاش سر نیا با

همه دخترای مختلف، از تو خوشش اومده! من با کارن حرف زدم و نظرشو  نیا دنیهمه سال، بعد از د نینیکان بعد از ا -

 ! یبده با مامانت مشورت کرده بود. االن فقط تو موندی که جواب بله رو بد یبه من جواب نکهی. اونم قبل از ادمیپرس

 رفته بودم سر اصل مطلب!! عیسر یلیهم من خ دیبود! شا یاز حد خجالت شیانداخت. ب نییپا شتریب سرشو
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 ...؟! دونستمیفقط من نم دونن؟یاالن همه م یعنی -

 .میبعد بهشون بگ یتا تو جواب بد می! ما صبر کرددوننیمن نم ی! به صالح خودت بود. تازه هنوز مامان و بابازمیعز -

 شوکه شدم! یلیبگم! خ یچ دونمیمن نم -

میمیره! االنم پاشو چایی  یبه خدا...داره از فضول ستینیکان دل تو دلش ن ی! ولزمیفکر کن عز یتا هر وقت دوست داشت -

 ... میبخور کیبا ک میببر

 گفت: جانان!  عیکه سر شدمیبلند م داشتم

 نشستم.  یروی صندل دوباره

 جانم؟ -

 دارم!  یحس خوب هیمن  -

  ؟یچه حس -

 !  "نه "به جز... به جز  یحس هی -

 به صداقتش زدم.  یلبخند

 که...!  کنهیسکته م یاون حس خوبت بشم زن داداش گلم! نیکان بفهمه از خوشحال یمن فردا یاله -

 . نییو سرشو دوباره انداخت پا دیخند

 . ختمیجام بلند شدم و چایی ر از

  ارم؟یب کیبری من ک یرو م نایا یمانل -

 ... یکی نی! امیجا ندار گهیکه د میخورد یو ژله و تنقالت داد لیو آج وهیاز اول شب انقدر م گهید خوادینم کیک -

 ! دمیدستم بود برنمیداشت! خند یکه تو یکیحرفشو نصفه گذاشت. چشم از ک کیک دنید با

 نظرت عوض شد؟ -

 شکالتیم! کیمن عاشق ک -

 پس بریم!  -

 گذاشتم و نشستم. زیم یرو رو کی. کمیرفت هیبه طرف بق گهیهمد با

 زد و گفت: تولدت مبارک!  یسوت کارن

 ! ؟یدونستی: تو از کجا مدیبا تعجب ازش پرس نیکان

 ! دمیازش پرس شیچند روز پ نیهم -

 ! نیریبهش کرد و گفت: خودش یچپ نگاه مسخره ا چپ

 رفته بود...  ادمید خودم انقدر خوشحال شده بودم که کامال تول یزدم و ازش تشکر کردم. از جواب مانل یلبخند

گرفتم... همش  لیمن تحو دیباباتم رس یکادو یبه کنار مبل کرد و گفت: کادوها اونجاست! تو که کارخونه بود یاشاره ا مامانم

 ... زمی! مبارکت باشه عزنجاستیهم

 به من داد!  یکادو رو امشب مانل نیبهتر یممنون! ول -

 نینگفتم. دوست نداشتم فکر کنه آخر یزیچ نیاز ا شتری، ب دونستی. چون مامانم هنوز نمدیخند زیبهش زدم که ر چشمکی

 نفر فهمیده!

 کارن به خودم اومدم.  یصدا با

 برامون خانوم معلم؟!  یزنیآهنگ نم هی -

 و شروع کردم به فشار دادن کالویه ها...  دمیکش یقیکردم و بلند شدم. نفس عم انویبه پ ینگاه

 دیچه زود دزد موایراه رو "

 دیشب دور از خورش لدامی من

 و هوس دیشد و باد چرخ زییپا باز

 دییمرموز رو یاهیگ چون

 همه درد نیو درخت از ا دییرو او

 دینگاهم خشک چون

 بردار یقدم روزید تا

 رو باز به شروعش بگذار من

 و من که ییپروا یو ب ییبایز تو

 ماریب یدلتنگ نیا از
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 شب کور نیمن حوصله کن در ا با

 اریدل  شهیهم تو

 یمن داریشب ب تو

 یجا تکرار من همه

 من گرچه که دور یب گرچه

 یمن اریمن دل  دل

 دیآرام به درخت بار نور

 دیرقصان به سقوطش خند برگ

 و هوس دیشد و باد چرخ زییپا باز

 دییمرموز رو یاهیگ چون

 همه درد نیو درخت از ا دییرو او

 دینگاهم خشک چون

 پنهانه و راه دشوار ماه

 بار نیدر حال غروبم ا من

 دارممیدر خوابم و در ب باش

 نگذار ییتنها نیرو در ا من

 شب کور نیمن حوصله کن در ا با

 اریدل  شهیهم تو

 ستیبگو درمان تو چ تو

 ستیتو ک اریبگو دل  تو

 ها همه رو نیبگو ا تو

 ستیجز فاصله ن یسبب

 یمن داریشب ب تو

 یجا تکرار من همه

 من گرچه که دور یب گرچه

 یمن اریمن دل  دل

 یمن اریمن دل  دل

 "... یمن اریمن دل  دل

 (ینیسارا نائ -اری)دل 

*** 

اگه اونا هم  شدیم یخواست برن! چ ینگاه کردم. دلم نم کردنیرو جمع م لشونیحسرت به مامانم و نیکان که داشتن وسا با

 کنن؟ من که محال بود برگردم تهران...!  یزندگ نجایمیومدن ا

 بهشون ندادن! خواستنیشده که پفک م ییبا خنده گفت: قیافت مثل بچه ها نیکان

 بهتون عادت کردم!  -

 تو جاده!  رهیتند م یلیپسره خ نیا م؟یبر ییایمادر! تو نم گهیداره د یرفتن هیهر اومدنی  -

 سره!! با اعتراض گفت: مامان من پسرتم نه پ نیکان

 ! یایب یک ستیمعلوم ن گهی! شما دزنهیسر م ادی...نیکان که هر هفته مگهیمامان بمون د -

 مادر نگران نباش... مواظب خودتم باش غذا خوب بخور انقدر الغر نمونی!  امیم -

 .دمیگونشو بوس یکردم و ررو بغلش

 ! شهیدلش تنگ م یها! مانل یایرو بغل کردم و آروم گفتم: زود ب نیکان

  م؟یبرم... از دانشگاه زنگ زدن بهم. تو نمیای بر دیواقعا کار دارم با یول شهیتنگ م شتریمن دلم ب -

 ... امیب تونمینه منم پس فردا شاگرد دارم نم -

 سوار کوپه نمیشدم! گهید دیخریم یمنم اگه بابام واسه تولدم آئود -

 ! دمیخند

 بودم...  نمیداشت! من عاشق ماش یچه ربط -
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 خوشگلتو بده ببرم!  یاون آئود یگیاگه راست م -

 خوب ببر!  -

 شدم و راه افتادن... نیو دوباره بغلم کرد... با مامانم سوار ماش دیخند

 ازش تشکر میکردم! دیخونه تا به بابا زنگ بزنم. با یاز رفتنشون برگشتم تو بعد

 سالم!  -

 سالم بابا ! خوبین؟ -

 مامانت و نیکان راه افتادن؟ ؟یخوبم دخترم... تو خوب -

 زحمت کشیدین ممنون!  یلی... خنیاالن راه افتادن. زنگ زدم تشکر کنم بابا ! به خطر ماش نیآره هم -

 ازت تشکر کنم!  دیواسه کارخونه... من با یدیزحمت کش یلیمدت خ نیا ؟یقابل نداشت دخترم! رنگشو دوست داشت -

 ! رمی... یه روز در میون مکنمیم سیرتد انویکمتر میرم. پ گهیاالن که د -

  س؟یچرا تدر -

 و سازم...  انویدوست داشتم! من عاشق پ -

 . زدیصداش م یکه کس دمیشن

 بازم ممنون! خداحافظ...  شمیبابا مزاحمتون نم -

 ... خداحافظ بابا! کنمیخواهش م -

تفاوت  نی! با اکردمیها عادت م یروزمرگ نیبه ا دیبا رو سر جاش گذاشتم و از پله ها رفتم باال تا لباس بپوشم. دوباره یگوش

 خونم... توسکا! ومدیشاگردم م نیاول گهیکه دوروز د

 زمستون...!  یروزها نیشدم. هوا سرد تر شده بود! اول اطیخونه رو بستم و وارد ح در

 . جلو رفتم و سالم کردم...دادیگلخونه کاشته بود، آب م یکه تو ییکه داشت به گل ها دمیآقا رو د محمد

 دخترم! مهمونات رفتن؟  ریصبح به خ -

 رفتن!  شهیم یساعت کیآره...  -

 ...یبه سالمت -

 کرد و گفت: مبارکت باشه!  یاشاره ا نیماش به

 ممنونم! هوا سرده سرما میخورین ها...  -

 من عادت کردم! تو گلخونه هوا خوبه باباجان...  -

 مردم... یم ییکردم. چقدر ازش ممنون بودم! اگه نبود احتماال از تنها یافظزدم و ازش خداح یلبخند

اونجا  یخواست برم چون کار یکارخونه؟! دلم نم رفتمیم دیبابا شدم و کمربندم رو بستم. با ییاهدا نیبار سوار ماش نیاول یبرا

 میمردم! یکاریموندم حتما از ب ینداشتم اما اگه تو خونه هم م

 یفضا شد،یکه پخش م انویکالم پ یب یملود ی. صدارفتمیبه طرف کارخونه م شدیم یکه به کارخونه منته یده اجا یتو داشتم

 رو پر کرده بود!  نیماش

بود و به جز من  یتعجب کردم. جاده خلوت دنشیکنار جاده نشسته بود. از د کیسنگ  کوچ یافتاد که رو یبه دختر بچه ا نگاهم

 میکرد؟!  کاریچ نجایا ییاونجا نبود! پس اون دختر بچه تنها چکسیه

اون دستای  یشدم. تو ادهیسنگ بلند شد و دست راستشو برام تکون داد. با تعجب ترمز کردم و پ یاز رو نمیماش دنید با

ا سردش هو نیبود. تو ا دهیپوش یرنگ یرنگ داشت! بلوز شلوار خواب و صورت اهیجوجه اردک زشت و س هیکوچولوش 

 ! کردیبود که توجه آدم رو به خودش جلب م یزیچ نیاول ستریشخاک یرنگش با چشما یاز حد مشک شیلخت ب ینمیشد؟! موها

زانوهامو بغل  بایکوتاه بود... تقر یادیگریه! قدش ز ریطرفم و محکم بغلم کرد و زد ز دیدو رم،یدارم به طرفش م دیکه د نیهم

 کرده بود!!

  زم؟یعز یکنیم کاریچ نجایشده خاله؟ ا یچ ـ

 گفت که اصال متوجه نشدم. خم شدم و بغلش کردم.  ییزایچ هی هیبا گر همراه

 ... باشه؟ یگیم یچ فهممیکه من نم یکن هینکن کوچولو! اگه گر هیگر ـ

 گفت: من گم شدم!  دیلرز یکه از بغض م ییدست راستش که آزاد بود اشکاشو پاک کرد و با صدا با

 کردم. ینگاه کردیدستش که داشت سر و صدا م یجوجه اردک تو به

 جوجه اردکت ناراحت شده!  نینکن! بب هیبرمت خونتون باشه؟ گر یمن م ـ

 خاکستریش گرد شد.  یچشما

 مگه اردکا ناراحت میشن؟!  ـ
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 بردمش!  نیو با خودم به طرف ماش دمیلحن با مزه ش خند به

 ...شنیهمه ناراحت م یکن هی! تو اگه گرشنیمعلومه که ناراحت م -

 خیکردم. دستاش  شتریرو ب یشدم و درجه بخار نیسوار ماش گهیگذاشتمش. از در د یصندل یرو باز کردم و رو یماش در

 کرده بود! 

 ! سقفشم باز میشه؟یدار یخوشگل نیپاش گذاشت و با ذوق گفت: خاله چه ماش یرو رو اردکش

 بود!  ی. چقدر دوست داشتنو سرم و تکون دادم دمیخند

  رون؟یب یاومد ییهوا چرا تنها نیتو ا زم؟یخونتون کجاست عز -

 انداخت. نییپا سرشو

 ... گهیعالمه بچه د هی. با کنمیم یزندگ رخوارگاهیمن خونه ندارم! تو ش -

 ! ؟یکنیم کاریچ نجایا ییتنها ی! نگفتگهیو گفتم: خوب اونجا مثل خونه آدمه د دمیو صافش کش یمشک یبه موها یدست

 اومده بودم دنبال َمت!  -

 مَت؟!  -

 میگی؟!  نویاردکش اشاره کردم و گفتم: ا به

 ... رونیکشه! بدون اجازه اومدم ب یتکون داد و مظلوم گفت: خاله بهار منو م سرشو

 چرا بدون اجازه؟!  -

 کنه...  دایخودش غذا پ ستیمت گم بشه! هنوز بلد ن دمیترس یآخه م -

 و ساده بود!  یدوست داشتن یادیبغلش کنم... ز خواستی! دلم مدمیخند

  زم؟یاسمت چیه عز -

 خاله؟ هینینا! اسم تو چ -

 جانان!  -

 چه اسم خشنگی! -

 ! دمیخند بلند

 قشنگ نه خشنگ!! چند سالته؟  زمیعز -

 سال!  5 -

 بریم خونه خاله؟ االن همه نگرانت شدن!  -

 من گشنمه خاله جانان! االن اگه برگردم وقت صبحونه تموم شده... -

  ؟یآدرسشو بلد -

 طالب آباده!  یتو دونمیفقط م -

 ! امیم رتریگفتم د یبه کارن م دیرو روشن کردم. با نیزدم و ماش نشیریش یبه حرفا یلبخند

 سوپر بزرگ نگه داشتم.  هی یجلو

 نینا خانوم؟!  یخوریم یچ -

 نداره اگه خودم بیام؟!  یاشکال -

 ! ایب زمینه عز -

 بچه چی کم داشت...؟ نیتو پرورشگاه بزرگ بشه؟! مگه ا دیبا یو پاک یخوشگل نی. چرا بچه به ازدیآدم بزرگ حرف م هی مثل

 دونه شکالت کیت کت برداشت.  هیکاکائو و  ریو ش یشکالت کیخانوم وارد مغازه شد و سالم کرد! دوتا ک یلیخ

 باشه!  یال آورد و گفت: فکر کنم همینا کافبا سرشو

 ساله ست!  5دختر بچه  هیزدم و پولشو حساب کردم. اصال حس نمیکردم طرفم  یلبخند بهش

 اردکش برداشته بود!  یبرا کیک هیهاش...  یو نینا آروم شروع کرد به خوردن خوراک نیماش یتو میبرگشت

 خاله تو نمیخوری؟ -

 شما بخور!  زمینه عز -

 بچه امانت بود...  نینگرانش شده بودن! ا یلی. حتما تا االن خکردمیم دایپرورشگاه رو پ دیرو روشن کردم و راه افتادم. با ضبط

 . دمیپرورشگاه رو کنار جاده د یبپرسم، تابلو یزیج یاز کس نکهی. قبل از امیشده بود کیکه گفته بود نزد یمنطقه ا به

 جانان؟ تابلو گفت: خاله  دنیبا د نینا

  زم؟یجانم عز -

 تو بمونم!  شیپ خوامیمن برنگردم اونجا؟ م شهینم -
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 ... شنیدلم! اونا نگرانت م زینه عز -

 تو ام!  شیخوب تو بهشون بگو که من پ -

 بهت سر بزنم باشه؟  امیب دمی... من قول مدنی! بهم اجازه نمیخانوم گل شهینم -

 ازم گرفت. نگاهشو

 نمیای! -

خودم نگهش دارم! اما  شیپ یو خاموش کردم. در واقع اصال بدم نمیومد چند روز نیدر پرورشگاه نگه داشتم و ماش یجلو

  نیا یستی... و از همه مهم تر بهزدونستمیبچه نم هیاز  یدرباره نگهدار یچیه

 رو بهم نمیداد.  اجازه

 . دمیبه موهاش کش یطرفش و دست برگشتم

 کت میارم باشه؟!  تیبرات ک شتیپ امیمنو نگاه کن! من بهت قول دادم... م -

 برق زد و ذوق زده گفت: واقعا؟!  چشماش

 ! یباش یآره اگه دختر خوب -

که دوتا  رفتمیم ریشدم و در رو براش باز کردم. بغلش کردم و وارد سالن پرورشگاه شدم. داشتم به طرف دفتر مد ادهیپ

 ! "نینا" دیکش غینینا که بغل من بود ج دنیشون با د یکی. دمیدر دفتر د ینینا بزرگتر بودن رو جلودختر بچه که از 

 من و نینا سر جاش خشکش زد. دنیتند از دفتر اومد بیرون و با د یخانوم چادر هیجیغش  یصدا با

 و کنار گوشش گفتم: تو برو من باهاشون حرف میزنم!  نیزم یرو گذاشتمش

به طرف آخر سالن رفتن... اون خانوم هنوز سر جاش وایساده  گهیسرشو تکون داد و با اردکش و اون دوتا دختر بچه د مظلوم

 بود! جلوتر رفتم. 

 ! ریسالم! روزتون به خ ـ

  کرد؟یم کاریشما چ شینینا پ ـ

 ... نجای! گفت گم شده منم آوردمش ادمشیمن کنار جاده د ـ

 . دیکش یقیعم نفس

 ... نیلطف کرد یلی! خکنمیشکر که سالمه! به خدا از صبح که رفته من صد بار مردم و زنده شدم... بفرمایین خواهش مخدا رو  ـ

 نشستم.  زیبه م کینزد یصندل یو من رو میدفترش اشاره کرد. باهم وارد اتاقش شد به

 سخته!  یلیکنترل کردن بچه ها خ ـ

 بود...  یدختر آروم و حرف گوش کن و منطق یلیاصال هم سخت نبود! نینا خ لبخند سرم و تکون دادم. در واقع به نظرم با

 که نداره؟  یمن به نینا قول دادم بهش سر بزنم! اشکال ـ

 کنن!خودتون که بهتر میدونین... دایپ یبه کس یعاطف یوابستگ دیبچه ها نبا ـ

 گفت نیام؟!  میمستق ریکردم. غ اخم

 ... نیاز محبت محرومشون کن دیشما نبا یمن بمونه! درسته اونا مادر و پدر ندارن ول شیکه بذارم پ کردیاون بچه التماس م ـ

بچه ها به  نی! انمیبیمن هرروز دارم همشونو م ن،یدیرو د نجایا یاز بچه ها یکیزد و با آرامش گفت: خانوم شما اگه  یلبخند

رو راحت فراموش  یمدت همه چ هیو بعد از  نجایما که میومدن اندارن... کم نبودن آدمایی مثل ش اجیجز محبت احت یچیه

 ! رنیپذ بیآس یلیبچه ها خ ماندارن ا یا فهیوظ چی... مردم هکردنیم

 من...  یحق با شماست!ول -

کرده بودم... از خانومه  ریشده بود! د 11باعث شد حرفم و قطع کنم. کارن بود! به ساعتم نگاه کردم. حدود  میزنگ گوش یصدا

 کردم و جواب دادم. یعذر خواه

 سالم کارن!  -

 جانان؟  ییسالم! کجا -

 شده؟  یزی. چامیاومد نتونستم ب شیپ یکار هی -

 خراب شده... دیخط تول یاز دستگاه ها یکیگفت: آره  کالفه

 رو نمیاری درستش کنن؟ یکیخوب چرا  -

 ! شهیحدود سه، چهار تومن خرجش م -

 متوقف بشه!  دیکه خط تول شهینم م؟یدار یا گهیمگه چاره د -

 جانان...  یکنیضرر م -

 رو ببندم؟!  دیخط تول ای کنمیکارن؟ سه چهار تومن خرج دستگاه رو بدم ضرر م یگیم یچ -
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 بشه...  نمیمن حداقلش رو گفتم! ممکنه دوبرابر ا -

 .دمیکش یقیعم نفس

  ؟یدار یفکر بهتر -

 نه!  -

 درستش کنن. خودتم باال سرش وایسا که خوب درست کنن باز خراب نشه ها...  انیپس زنگ بزن ب -

 راحت... تو نمیای؟  التیباشه خ -

 ! رسمیم گهیدو ساعت د یکیچرا تا  -

 باشه منتظرم!خداحافظ.  -

 خداحافظ...  -

 کردم و دوباره به خانومه نگاه کردم.  قطع

 ؟ فامیلتون رو بپرسم تونمیم -

 ! کننی! البته بچه ها خاله بهار صدام میساجد -

 . یمیپس خاله بهار شمایین! نینا ازتون میترسید... منم جانانم! جانان عظ -

 نباشه، شما کارخونه دارین؟ یاگه فضول دیخوشبختم! ببخش -

 ! بله... کنمیخواهش م -

 ! نیباش یشمال ادیاصال بهتون نم یول -

 ... چطور مگه؟نجایا ! چند ماهه اومدمستمین -

 ! یو رسم کیش ره،یروشن و راحت میپوشن... شما ت یلباس ها نجایلهجه و طرز لباس پوشیدنتون! مردم ا -

 بود؟!! یچ یتیره؟! پس مشک گفتیم ی! به سبز سدردمیخند

 ... ومدیچه بالیی سر نینا و البته من، م دونمینم نی! اگه شما نبودنیلطف کرد یلیبه هرحال خ -

 بذارین! نیتون یدوست داشتین م یزیهر چ ایاینجا! بهش قول دادم... اسمش رو کمک  امیمن بازم م -

 شما حساب کنم؟  یرو تونمیم ریّخَ هیبه عنوان  یعنی -

 که باشه...  یا گهید زیهم هر چ ،یبله حتما! هم مال -

جشن ماه بعد!  ی... مخصوصا برامیکسی رو استخدام کن میتون ینم میندار ی! اما چون بودجه کافیمیخانوم عظ ادهیکار ز نجایا -

 ...نیباش لیاگه ما

 جشن؟  -

! به عالوه تمام شنیدعوت م رن،یبچه بگ یستیاز بهز خوانیکه م ییکه همه زوج ها میکنیجشن برگزار م هیآره! اواخر بهمن ما  -

 . مراسم مهمیه!میمهمون دار رانیا یاز همه شهرها بای... ما تقریستیبهز یرهایخ

 گفتم.  عیذهنم بود رو سر یکه تو یفکر

... اگه بچه ها خودشون اجرا کنن و استعداد هاشون رو دمیجشن رو بسپرین به من و بچه ها! من بهشون آموزش م یقیموس -

 نشون بدن بهتره نه؟!

 ! مدت کم؟ خودتون تنها؟ نیمیگین؟ تو ا یگفت: جد زدیتوش موج م یچشمایی که خوشحال با

 ! نیاگه بهم اعتماد کن شمیهم بلدم... خوشحال م تاریو گ ولنی! وکنمیم سیتدر انویمن پ -

 بهتر؟!  نیاز ا یحتما! چ -

 زدم و از جام بلند شدم.  یلبخند

 هم من با بچه ها کارمو شروع کنم!  د،ینیکه هم شما کار منو بب امیبرم کارخونه عجله دارم. فردا صبح م دیاالن با -

 من و شما شد!  ییاز نینا ممنون باشم که باعث آشنا دیگفت: با یاز جاش بلند شد و با خوشحال متقابال

 سر به بچه ها بزنم؟  هی! خوشحال شدم بهار جان! نیلطف دار -

 آره حتما!  -

بزرگ و پر  اطیاون ح یتوتا دختر بچه و به همون تعداد پسر بچه ها داشتن باهم  15بچه ها رو بهم نشون داد. حدود  یباز اطیح

 . دیبه طرفم دو یبا خوشحال دنمیخنده هاشون فضا رو پر کرده بود... نینا با د ی! صداکردنیم یباز ،یاز اسباب باز

جمع  شتریو حواستو ب یباش یتوهم دختر خوب نکهی! به شرط اشتیپ امیپاش نشستم و گفتم: از بهار جون اجازه گرفتم ب یجلو

 باشه؟  یکن

 ... ایگفت: باشه باشه! ب ذوق با



Roman-City.ir 
 جانان  رمان

 

https://telegram.me/romancity 79 

 

بهم گفت. از همه دخترای اونجا  یریوصف ناپذ یاسم تک تک بچه هارو با خوشحال دمیبچه ها کش هیو گرفت و به طرف بق دستم

 ... رفتمیم دیبا شدیم رمیآبوت مینداخت! داشت د یجود ادی... منو دیرس یتر به تظر م یپرحرف تر و پر انرژ

 پیشتون! امیبرم... فردا صبح م دینینا! بچه ها... من با -

 کرد. اخم

 نری؟  شهینم -

 من میام! یو صبحونتو بخور ی، صورت تو بشور یقشنگ تو شونه کن یموها ،یبش داری! فردا صبح تا از خواب بزمینه عز -

 ! یایکار کنم تا ب دیچقدر با -

 . دمیبوس گونشو

 ... باشه؟! ادیلخته خوشم نم! من از دخترای شِگهیآره د -

 چشم!  -

جا  چیه چوقت،یاز اندازه که ه شیب یآرامش ناب و خوشحال هیداشتم!  یکردم. چقدر خس خوب یبچه ها هم خداحافظ هیبق از

 باشه!  یبچه ها انقدر دوست داشتن یایشد دن ینداشتم... باورم نم

 کارگرا رو گذاشته بودم کنار...  یدینشه! من ع ادیبودم خرج دستگاه ز دواریشدم و به طرف کارخونه رفتم. ام نیماش سوار

 *** 

 شدم. به کارن زنگ زدم.  ادهیمحوطه پاک کردم و پ یرو تو نیماش

 جانان؟ یاومد -

 ! ؟ییآره کجا -

 سالن اول!  -

 اومدم...  -

 صداش خسته بود!  چقدر

 یکار چیه بایکار تقر ری. جلو رفتم و بهشون سالم کردم. تعمکردیکمک م رکاریکه به مرد تعم دمشیسالن شدم و از دور د وارد

 ... دادینمیکرد!! فقط به کارن دستور م

 کارن؟  -

 بله؟  -

 ! ایب -

 وایسا بعدا...  -

 ! ایاالن ب -

 یهمه خستگ نی!تازه سر ظهر بود... ایاز خستگ دیکشیگذاشت و اومد. پاهاشو روی زمین م نیزم یکه دستش بود رو رو آچاری

 از کجا اومده بود...؟! 

 تو؟  یچرا انقدر خسته ا -

 زنگ زدم بهت... شهیدرست نم دمیدستگاهم! د ریاز صبح درگ -

 ! پس اون مرده چیکارست؟یکردیدرستش م یاالنم که تو داشت -

 ...دیش کش قهیبه شق یدست

 جانان!  دونمینم -

  ؟یخود دستگاه زنگ نزد یندگیمگه به نما -

 چرا!  -

 به من و کارن زل زده بود و منتظر بود تا کارن برگرده...  ییانداختم که با پررو رکاریبه مرد تعم ینگاه

 اونه کار کنه نه تو...  فهیبه کارن گفتم: تو برو تو اتاق من! وظ یعصب

 آخه... -

 که کار کنن نه که دستور بدن...  رنیگیبرو کارن! پول م -

 نمیزد! یچی. هنوزم دست به هرکاریبرگشتم طرف تعم ی... جدرونید من کرد و از سالن رفت ببه دستگاه و بع ینگاه

 اومده؟  شیپ یمشکل -

 نه!  -

 پس چرا به کارتون نمیرسین؟ -

 اون آقا نمیاد؟!  -
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 جا هم لطف کرده کمکتون کرده...  نیشما! تا هم اریفروش کارخونه ست نه دست ریاون آقا مد -

بتونه خوب و بدون دردسر انجامش بده! سرکارگر رو صدا زدم و  دونستمیم دیگفت و مشغول کارش شد. بع یکش دار "بله"

 کمکش نکنه!  یکردم که کس دیسرش وایسه تا کارش تموم شه... تاک یبهش گفتم باال

 گذاشته بود.  زیم ینشسته وسرش و رو یصندل یکه رو دمیاتاقم و کارن رو د یتو برگشتم

 برو خونه من هستم! یکارن؟ اگه خسته ا -

 برداشت و خسته نگام کرد.  سرشو

 تو محوطه مال تو بود؟! نی! ماشادیخوابم م کنینه  -

 باباست! یآره کادو -

 مبارکت باشه... صبح کجا بودی؟!  -

 پرورشگاه!  -

 پرورشگاه؟؟ -

 مده بود دنبال اردکش و از پرورشگاهبچه کنار جاده نشسته بود. او هیآره... صبح که داشتم میومدم،  -

جشن  هیاو جا چقدر مهربون و حرف گوش کن بودن! آخر بهمن،  یبچه ها یدونیکارن نم یدور شده بود! منم رسوندمش. وا 

 جشن رو بسپرن به من... یقیبزرگ دارن منم گفتم موس

 !دیخند

 ! ادیبهت نم -

 کردم!  اخم

 مگه من چمه؟ -

 ! دیخند بلند

 ... یشیم ختیر یب اخم نکن -

 ... یکمکم کن دیتو هم با -

 حتما!  -

 ... یشیخسته م ستمیپاشو االن برو خونه استراحت کن! من فردا ن -

 کال نمیای؟ -

 ... زنمیسر م هیکشه! اگه تونستم ظهر  یپرورشگاه کارم چقدر طول م دونمیبچه ها، عصر شاگرد دارم... نم شیپ رمیصبح م -

رو تو اتاق گذاشتم و  لمیکنه...! منم وسا یرفت خداحافظ ادشیخسته بود انگار! چون  یلی. خرونیگفت و رفت ب یفیضع "باشه"

 سر بزنم...  شگاهیسالن ها و آزما هیرفتم تا به بق

*** 

از پنجره ... ششیرفتن پ یکه ذوق داشتم برا کردمیاعتراف م دیمنتظرمه! با نکهیشدم. فکر ا داریبا فکر نینا از خواب ب صبح

 برف زمستون!  نی... اولدمیفرود میومدن رو د نیزم یبرف که رو دیسف یاتاقم دونه ها

! رهیدلشون نگ دنمیکه دارم رو بپوشم تا بچه ها با د ییلباس ها نیکردم روشن تر یگرفتم و آماده شدم. سع یکوتاه دوش

کامل  یخندم گرفته بود! برا نهیآ یخودم تو دنیترش شده بودم!! از د مویل هیبا شال و شلوار سبز... شب ییمویزرد ل یپالتو

 مو بود رو برداشتم... یعطر کنزو که اسانس ل شهیکردن ستم، ش

 یآشپزخونه نشستم... چقدر معمار رهیکنار جز یصندل یماگ بزرگ نسکافه درست کردم و رو هیرفتنم  رونیقبل از ب

 من...!  ییمویل پیت ی! حترسیدیبه نظر م یدوست داشتن زیمروز همه چساختمون خونم رو دوست داشتم! اصال ا

به خلوت  کردیاونجا آدم رو وادار م ییزندان بودم! هرچند که تنها یتو یبا خودم خلوت نکرده بودم؟ از وقت شدیم یوقت چند

 ینیکه همنش یی! آدم هایاونجا بش یهم صحبت آدم ها یتا مجبور نباش یکردیبا خودت خلوت م دیکردن با خودش... با

 یزندگ یبرا یدیام چیکه حداقل نصفشون ه ییساخته بشه...! آدم ها یحرفه ا ربُ بیج ایخالفکار  هیازت  شدیباهاشون باعث م

 کردن نداشتن... 

اشرف افتادم...  ادیحس کرد! با فکر زندان،  شدیرو واقعا م نیپاک بود... ا یلیاونجا خ یبود که دل آدم ها یانکار نشدن البته

 مسخره و هیجانیش تنگ شده بود!  یخاطره ها یزدم! دلم برا یلبخند

نشسته بود،  نیزم یکه رو ینرم یبرف ها یو پامو رو رونیرنگ خونه رفتم ب دیداغم رو خوردم و بلند شدم. از در سف نسکافه

 بود! هنوز خواب بود؟!  ومدهین رونیشدم. محمد آقا ب نیگذاشتم. قدم هامو تند تر کردم و سوار ماش

بود که مجبور  نیشهر ا نیا یشدم. خوب ادهیو شکالت نینا رو برداشتم و پ فیدر پرورشگاه پارک کردم و ک یرو جلو نیماش

 پارک بگردی!!  یساعت دنبال جا کی ینبود



Roman-City.ir 
 جانان  رمان

 

https://telegram.me/romancity 81 

 

 سرسره ها و تاب ها برف نشسته بود... یبود و رو یبرعکس دفعه قبل خال اطیح

 ی! داشتم درو پشت سرم مکردیخوب م یلیکه به صورتم خورد ،حالم و خ یگرم یرو باز کردم و رفتم داخل. موج هوا یورود در

! موهاشو دمیپاش نشستم و گونشو بوس یطرفم و پاهامو بغل کرد... جلو دینینا برگشتم طرفش. دو غیج یبستم که با صدا

! خندم دیخندیبهم م یخاکستر یتنش مرده بود و با چشما یمرتب یاسرش بود. لباس ه یرو یشونه کرده بود و تل قرمز رنگ

 گرفته بود... چقدر حرف گوش کن بود!

 ذوق گفت: خاله خشنگ شدم؟  با

 ... دمیخند شتریب

 !ی! قشنگ... آره مثل ماه شدزمیخشنگ نه عز -

 به همه حرفات گوش دادم تازه تختمم مرتب کردم!  -

 دوسش داشتم!  یلیکردم. خ بغلش

 خوب شدم؟  ؟یمن چ -

 خشنگ میشی!!  یلیخ یپوش یم یرنگ نی! تازه ایدیم مویآره خاله بو آبل -

 گرفتم!  زهیمنم برات جا یبود ی... حاال که دختر خوبزمیعز -

 گفت: زدیتوش موج م یکه ناراحت یزد اما با لحن یدادم بهش. چشماش برق فمیبودم رو از تو ک دهیکه براش خر یکت بزرگ تیک

  ؟یدیواسه دوستام نخر -

 واسه دوستاتم بخرم!  یکه نگفت روزید -

 ! خوادیدلشون م ننیبب هیتنها بودم... االن اگه بق روزیآخه د -

 ! دادیبه همه م غیدر یمحبت رو ب نیبه مهربونیش زدم... ا یلبخند

 م! جعبه بخر هیمجبور شدم  نیچند نفر یچون بهم نگفت ی! ولدمیچرا واسه دوستاتم خر -

 دور گردنم حلقه کرد.  دستاشو

 خاله! یتو چقدر خوب -

  ؟یبرف اومده؟ بریم برف باز یدیگفت: خاله د یبلند یجدا شد و با صدا ازم

 ... امیمن م ینینا آروم تر حرف بزن دوستات هنوز خوابن! هروقت تو بگ -

 نیمشتش گرفت. بهار با ا ی. و سالم کردم. نینا پشتم قایم شد و پالتومو توسادمیبهار بلند شدم و روبه روش وا یصدا با

 ! دیحرکتش بلند خند

 دعواش کنم!  خوامیم کنهیمیشه! فکر م میقا نهیب یمنو هرجا م روزیاز د -

 کنه! مگه نه نینا؟  یمعذرت خواه خوادیکارش اشتباه بوده م دونهیخودش م -

 رم وایساد.مظلوم تکون داد و اومد کنا سرشو

 ! شهیتکرار نم گهیخاله د دیگفت: ببخش آروم

 . دیموهاشو بوس یخم شد و رو بهار

 اتاقتو به خاله جانان نشون نمیدی؟!  -

 . دیدستم و کش یخوشحال با

 ... نیبب ایچرا! خاله ب -

 وایسا نینا!  -

  ن؟یدار تیدادن به بچه ها محدود یخوراک یبه بهار گفتم: برا رو

 کنیم! یغذا قبول نم یباشه نه، ول یاگه بسته بند -

 ! میاریب نینینا برو لباس بپوش با هم بریم شکالت دوستاتو از تو ماش -

 داد.  لمیتحو یا "باشه"راه  یو تو دیطرف آخر سالن دو به

 ان، خاله جانان! خاله جان گهیشده همش م داری! از صبح که بنهیب یم بیجانان! نینا رو وابسته خودت نکن... آس -

 ! یهمه مهربون نیشدم... ازم نخواه که انقدر راحت بگذرم از ا داریبچه از خواب ب نیبهار! منم صبح با فکر ا تونمینم -

 ... من واقعا نگرانم! یشیم تیخانواده بخوان سرپرستیشو قبول کنن اذ هی! اگه ستیآخه واسه خودتم خوب ن -

دوسش  تونمیحجم دوست داشتنی رو حس کردم، نم نیفکر هم نکرده بودم! اما االن که ا یمن تاحاال در مورد بچه ها حت -

 نداشته باشم!

 متاهلی؟ -

 جدا شدم...  -
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 نی... ایایروز نتونی ب هی! ممکنه ینجورینه ا یول خوانی... من گفتم بچه ها محبت میسرپرستیشو قبول کن تونییمتاسفم! نم -

 بچه چقدر انتظار بکشه؟! 

 دایپیششون! بذار خودمو پ امیحداقل بذار تا آخر بهمن ب یممکنه برات مشکل ساز هم بشه... ول یبرات سخته! حت دونمیم -

 کنم... 

 ... یدوست داشتن ی! کوچولوومدی... نینا کاله بافتنیش رو دستش گرفته بود و به طرفمون مکردینگاهم م یناراض

 بهار!  کنمیخواهش م -

 دارن!  اجیاندازه احت کیهمشون به  نن؟یاندازه محبتتو بب کیبچه ها به  نیا یقول بد یتونیم -

 و تکون دادم و گفتم: قول میدم! سرم

رو قفل  نی... شکالت ها رو برداشتم و در ماشرونیب میزد و از سر راهمون رفت کنار دست نینا رو گرفتم و با هم رفت یلبخند

 کردم. 

 خشنگه ها!  یلیخ نتیخاله ماش -

شکالت  هینینا کنار تختشون  شنهادی؟ هنوز همه بچه ها خواب بودن... به پ "قشنگ"تونست بگه  ی. چرا نمدمیخند بلند

 خوشحال بشن! شن،یم داریب یتا وقت میگذاشت

 که!  دنیبچه؟! همه خواب یشد داریتو چرا انقدر زود ب -

 بچه؟! یبزرگ شدم چرا بهم گفت کمیگفت: خاله من  یشاک

 بزرگ شده بود؟! کمینینا بودم...  ونیخنده ها رو مد نی! ادمیخند بلند

 ! م؟یدرست کن یآدم برف شنیم داریب هیتا بق یموافق -

 بریم... می! بریآخجون آدم برف -

تا سرما نخوره!  دمیچیدور گردنش پ یو دستکشاشو دستش کردم. شال گردن قرمز رنگ دمیکش نییگوشش پا یتا رو کالهشو

 ...اطیتو ح میبغلش کردم و با هم رفت

نگاه کردم. واقعا زشت شده بود! اما بانمک... دستکشامو در آوردم تا بتونم ازش  میکه درست کرده بود یبا مزه ا یآدم برف به

 رهیدوتا دختر بچه با ترس به در خ غیج یصدا دنیکه با شن میکه با نینا مشغول عکس گرفتن بود ی. همونطوررمیعکس بگ

 ... اطیشون در رو با شدت باز کرد و خودشو پرت کرد تو ح یکیشدم. 

 برف اومده! برف... واااای برف!  یزد: وا غیج

 یزدن! شکالت تو غیشروع کرد به ج یو مثل اول اطیپشت سرش اومد تو ح گهیدختر بچه د هیشوک جیغاش بودم که  یتو هنوز

 ... شکالت! سمسی: فرشته مهربون برامون شکالت آورده! مثل بابانوئل کرگفتیو م دادیم دستش و تکون

 بود  کتریشون که کوچ یکیرفتم پیششون و  عیبشم! سر یعصبان ایکاراشون بخندم  نیاز ا دونستمینم

 رو گرفتم و با خودم آوردم تو سالن.  یکیبغل کردم و دست اون  رو

 اگه سرما بخورین چی؟!  اط؟یتو ح نیهوا با لباس خواب اومد نیبد بود! تو ا یلیبچه ها کارتون خ -

 گذاشتم.  نیزم یکه بغلم بود رو رو یدختر م،یدیاتاق که رس به

  ه؟یاسمتون چ -

 !رایالم -

 سوگل!  -

 داشت!  ی! چهره با نمکدیرس یبه نظر م کتریکوچ رای. از المدمیسوگل کش یبه موها یلبخند دست با

 کوچیکتری نه؟  رایاز الم تو -

 چیکار؟!  نجایا یاومد ؟یهست یتخس گفت: تو ک رایجوابم و بده الم نکهیاز ا قبل

 با خاله جانان درست حرف بزن!  تیترب یب -

 . جلو اومد و دستش و دور گردنم انداخت. کردینگاه م رایبه الم زیآم دیخنده به نینا نگاه کردم که داشت تهد با

 بده... خیلیم مهربونه! ادی یقیبهمون موس نجایبه جانب گفت: اسمش خاله جانانه! اومده ا حق

 برف زمستون رو بده!  نیکنه و بهشون خبر اول داریبچه ها رو ب کردیم یکه سع دمیشنیبهاره رو م یصدا

 ! ؟یبد ادیبه منم  شهیم ؟یقیبا ذوق گفت: واقعا تو معلم موس سوگل

 ! میریعکس بگ یبا آدم برف دی! تازه بایو صورتتو بشور یشبا یاگه دختر خوب ـ

شده بود رو عوض کردم و منتظر  سیکه خ ناین یها... لباس ها ییرفتن به طرف دستشو رایتند سرشو تکون داد و با الم تند

 بشن...  داریبچه ها هم ب هیشدم تا بق
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بچه  هیو بق نایاگه ن دونمی... نمرونیکردم و اومدم ب ی. از بهار خداحافظدنیظهر بود که همه بچه ها خواب میحدود دو و ن ساعت

انقدر تو  چوقتیبهشون وابسته شدم. من تا حاال ه کردمی! به شدت احساس مکننیم کاریچ ستم،یمن ن ننیبشن و بب داریها ب

اونجا، من به  یاز همه بچه ها شتری.. ببچه ها انقدر مهربون و ساده باشن. کردمیفکرشو نم یبچه ها غرق نشده بودم! حت یایدن

موجودات  نیتر یهمشون! اونا دوست داشتن ی... براشدیداشتم! دلم براشون تنگ م اجیاحت کردنینثارم م غیدر یکه ب یمحبت

 بودن...!  نیزم یرو

دادم  لشونیم رو تحولبخند نیکارگرا بهتر "سالم خانوم مهندس"رو پارک کردم. در جواب  نیمحوطه کارخونه شدم و ماش وارد

با  ی! منشیمثبت و انکار نشدن یانرژ هیداشتم...  یبیعج یدفترم! انرژ یبار انداختم، رفتم تو نیبه ماش ینگاه نکهیو بعد از ا

 به طرفم گرفت.  ور A4وردم از جاش بلند شد برگه 

 بهتره!  نیخودتون بخون دونمیم ـ

و پشت سر هم حرف بزنه و اتفاقات روز رو  فتهیدنبالم راه ب یمنش نکهیبهش زدم و برگه رو ازش گرفتم. در واقع از ا یلبخند

 .دادیم مینوشت و تحول یبرگه م یبرنامه و اتفاقات رو رو شهیبود و هم دهیفهم نویبرام شرح بده، متنفر بودم! اونم ا

 بهش انداختم. کارن بود!  یاهنگ میگوش یخوندن برگه بودم که با صدا مشغول

 جان؟  ـ

 خوش اخالق!  سیسالم خانوم رئ ـ

 !دمیخند

 ؟یسالم! کجا بود ـ

 ! گنی... همه کارگرا از تو میدیکه منو ند یدم در سالن بودم! انقدر به لبخند زدن مشغول بود ـ

  گن؟یم یچ ـ

 خانوم مهندس امروز چقدر خوش اخالق تر شده بود!  ـ

 !دمیخند بلند

 ! ؟یزد یزیچ م،یجانان خودمون ـ

 !! زن داداشم خوبه؟ کننیخوب م یلیبچه ها... حالمو خ شینه رفته بودم پ ـ

 خوبه اونم مشغول درساشه...  ـ

 مواظبش باش! میلیخودم باشه؟ خ شیپ ارشیداشت ب یاگه مشکل ـ

 ها!  یستینگران من ن ،یانقدر که نگران اون ـ

 زن داداشمه نه تو...!  یمانل ـ

  ؟یبر دیبا ی. کیامضا کن دیدفترت چند تا برگه هست با امیحالت خوبه... کارم تموم شد م یلیخ نکهیمثل ا ـ

 شاگرد دارم!  6ساعت  ـ

 ... فعال. امیباشه م ـ

 فعال!  ـ

 کردم و به کارم مشغول شدم...  قطع

*** 

امروز که به بچه  ی! البته اگه از نت شناسکردیکارم رو سخت م کمی نینکرده بودم و ا سیعصر بود. تا حاال تدر 6 کینزد ساعت

زنگ خورد. در رو  فونیگذاشته بودم و مشغول خوندن بودم که آ زیم یرو رو یقیموس ی... کتاب هاگرفتمیها گفتم، فاکتور م

به خودم  ینگاه نهی. تو آهم مغرور به نظر میرسید، باز کردم یلیاومده بود و خ مامانشکه با  یدختر قد کوتاه و تپل یبرا

 رو باز کردم و گرم سالم کردم... ی. در وروددمیبلندم کش یبه موها یانداختم و دست

سالش بود و  ۸۱دنبالش! توسکا، حدود  انیم گهیساعت د ۲مطمئن شد، شمارمو گرفت و گفت حدود  زیوقتی از همه چ مامانش

... انگار مجبورش دادیجواب سالمم رو هم به زور م یبود! حت حیصح تک فرزند هم بود! حدسم در مورد مغرور بودنش، کامال

 خونه من!!  ادیکرده بودن به زور ب

رو شروع کردم... کتاب پوتسولی رو بهش  سیکه بردم، تدر ینسکافه ا وانیو بعد از دو ل مینشست یخاکستر یمبل ها یرو

 کردیم نیخودش میخوند و تمر دیرو بهش دادم... با هیاول حاتیتوض یسر هیبود رو بهش دادم.  یدادم که مخصوص نت خوان

 بود...  یقیشروع آموزش موس یقدم برا نیو مهمتر نیلاو ی! درست مثل الفبا... نت خوانرهیبگ ادیتا 

بود. اصال دوست  یخشک و رسم یلیکردم خوش اخالق باشم و لبخند بزنم! توسکا خ یسع دادمیم حیکه براش توض یمدت تمام

 جلسه ست و منو هنوز نمیشناسه...  نیاول نکهیاخالقش رو گذاشتم به حساب ا نیبمونه... ا نیم جوّ بینمون انقدر سنگنداشت
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هم مهم  یاز نت خواه یدادن سلفژ . در واقع سلفژ به نظرم حت حیکه بهش دادم، شروع کردم به توض یاز استراحت کوتاه بعد

 دادم... حیسکوت ها رو بهش توض یینت ها و شناسا نیداشت! فرق ب ازین یشتریب نیتر بود و تمر

موتزارت که  یشناس تمیشب بود که مامانش اومد دنبالش... کتاب ر ۱داشت! ساعت حدود  یبرخالف اخالق بدش، هوش خوب 

بشه  نبود که یزیچ یقی! موسمیدر موردش حرف بزن شتریبود رو بهش دادم تا جلسه بعد ب نیو کیکالس یبرگرفته از کتاب ها

 خوند...  یم  دیبودن و حتما با یقیموس ی. اما اون کتاب ها مثل الفبارهیبگ ادی تا کردیم نیتمر دی؛ با دیبا کتاب خوندن بهش رس

خاموش افتاد. خندم گرفت! تا حاال  شهی. چشمم به تلویزون همدمیکاناپه دراز کش یو رو دمیکش یاز رفتنش نفس راحت بعد

جلسه ، بد  نیاول یفکر کردم که برا نیخسته بودم! چشمامو بستم و به ا یلیبود. خ یروشنش نکرده بودم!! چقدر روز پرکار

 نبود!

 *** 

! تاسیحس دن نیباشن، مادر شدن بهتر یبچه ها انقدر دوست داشتن یشدم... اگه همه  داریبا فکر نینا از خواب ب صبح

مردن با پرهام خودش به  یفکر کردن وجود نداشت... زندگ یبرا یزیفکر هم نکرده بودم. چ یمسئله حت نیبه ا چوقتیه

 ! نهبه سرت نز یا گهید زیبد بود که فکر چ یاندازه کاف

سردتر شده  روزیاز خونه. هوا به خاطر برف د رونیدوسش داشتم! آماده شدم و رفتم ب یلیرنگ مو تنم کردم. خ یسدر یبارون

 ی...محمد آقا همه سنگفرش هادیرس یبهش م یکه محمد آقا حساب یباغ خواب بودن...! به جز گلخونه ا یبود و همه درختای تو

داخل گلخونه تضاد  یبا گل ها رنگارنگ و درختچه ها رون،یزده ب خیسرد و  ی! هوابود دهیرو پارو کرده بود و نمک پاش اطیح

 به وجود آورده بود...  یقشنگ یلیخ

وارد پرورشگاه شدم بچه ها هنوز  یسرد شده بود... وقت یلی! خدمیچیدور گردنم پ شتریشدم و شال گردنم رو ب نیماش سوار

 نینا! وارد دفتر بهار شدم و بهش سالم کردم.  یخواب بودن... حت

 حموم...  میبچه ها رو ببر یکمک کن دیجانان! با یخوب شد اومد -

 سرده سرما نمیخورن؟! یلین که هوا خاال -

 بشه که!!  دیع میصبر کن میتون یهوا که تا آخر زمستون سرده! نم زمینه عز -

محکم بغلم کرد! خوشحال شده  دنمی. وارد اتاق بچه ها شدم و بیدارشون کردم. نینا با درونیو از دفترش اومدم ب دمیخند

 بود! 

 نمیای! گهیخاله فکر کردم د -

 ... شتیپ امی! من هرروز مزمیعز امیم -

 قول میدی؟!  -

 بریم حموم... دیآره! حاال هم پاشو با -

 . نییرنگش آوردمش پا یتخت صورت یکردم و از رو بغلش

رو حموم نبرده بودم  یسرما میخوردن! من تاحاال کس دیکردن لباس شدم. نبا دایکردم و مشغول پ داریو سوگل رو هم ب رایالم

به نظر  یکارو بکنم! کار سخت نیتا بودن اما من محال بود ا ۸۱دختربچه ها حدود  نکهیبچه! اصال بلد نبودم!! با ا هیچه برسه به 

 ... دیرس یم

نفر بود! بعد از تموم شدن شسوار  نی. نینا آخردمیکش یموهاشونو سشوار م یکی یکینشوندم و داشتم  یبخار یرو جلو دخترا

 دوسش داشتم!  یلی. خدمیو بوسرنگش ر ینرم و مشک یموها یرو

 مامان نداشتم! چوقتیبه بعد بهت بگم مامان؟! من ه نیاز ا شهیو دور گردنم انداخت و آروم در گوشم گفت: خاله م دستش

 

 یساده ا یهم خوشحال بودم که اونم به اندازه من، منو دوست داره! چه آرزو ها یلحن مظلومش سوخت. از طرف یبرا دلم

  "...نهیب یم بیبهت وابسته بشه وگرنه آس دینبا"بزرگی! جمله بهار تو سرم اکو شد  یداشت و حسرت ها

 ... نجایا امینمیذاره ب گهی... اگه بفهمه دشهی! خاله بهار ناراحت مزمینه عز -

 بهم زل زد! یدرشت خاکستر یجدا شد و با چشما ازم

 ... باشه؟گمیم میبود ییوتانمیفهمه! من حواسم هست... هروقت خودمون د -

 "نه"تونستم بهش  یبود که نم یبود که نینا مامان صدام کنه! و البته نینا تنها کس یکه ته دلم واقعا راض کردمیاعتراف م دیبا

 داشت؟!  یبگم... چه اشکال

 بهش زدم...  یو تکون دادم و لبخند سرم

 اگه خاله بفهمه...  -

 ! ینمیفهمه مامان -
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 من! یصدا کرد که همونجا بغلش کردم و به خودم فشردمش... دختر دوست داشتن "یمامان"و با نمک منو  نیریش انقدر

 ازش جدا شدم و جواب دادم. میزنگ گوش یصدا با

 سالم کارن! -

  ؟ی! خوبریسالم صبح به خ -

 ! میعال -

 خونه؟  ای ییبچه ها شیجانان واقعا خوشحالم که انقدر حالت خوبه! پ -

 بچه ها... شیپ -

 شده بود!  رهیبهم خ یبا کنجکاو نینا

  ؟یبا دخترم حرف بزن یخوایدادم: م ادامه

 : دخترت؟! دیپرس متعجب

  ؟یزنیرو به نینا دادم و آروم گفتم: دوستمه! باهاش حرف م یگوش

صداش خوشحال  دنیو بهش گفت از شن دیساله حال کارن رو پرس ۲۲خانوم  هیرو ازم گرفت. مثل  یتکون داد و گوش سرشو

 ... دیرس یبه نظر م یبغل کردن بیگرفته بود؟ عج ادیحرفا رو از کجا  نیشده!! ا

 رو دوباره با خنده ازش گرفتم.  یگوش

 چطور بود دخترم؟!  -

 !زنمیحرف م اتیادب سانسیفوق ل هیچند سالش بود این؟ احساس کردم دارم با  -

 پنج سالشه!  -

 !زدیجون کارن راست میگی؟ از تو هم بهتر حرف م -

 ...گفتی! راست مدمیخند

  ؟یکارم داشت -

 بریم پردیس؟!  یآها... آره! عصر وقت دار -

 االن که هوا سرده!  س؟یپرد -

 رو بهت بگم...  یزیچ هی دیبرات! با کنمیروشن م شی... آتدونمیم -

 شده؟  یزیچ -

 ! نمتیبب دیآره... با -

  ام؟یساعت چند ب باشه -

 ...رمیاز کارخونه م ۴من ساعت  -

  ؟یندار یدنبالت باهم بریم... فعل کار امیم -

 نه مواظب خودت باش! خداحافظ. -

 خداحافظ!  -

 !گفت؟یم یحضور دیمشغول شد! چیکارم داشت که با فکرم

 مامان دوستت چرا آخاست؟! -

 میتونم برم!  یک نهی. زنگ زده بود ببکنهیمکارخونم کار  یآخا نه آقا! اسمش کارن بود... تو -

 خشنگه؟! نتیانقدر ماش نیواسه هم ؟یتو کارخونه دار -

 نبود... یمشکل داره! درست شدن "ق"بچه کال با تلفظ  نیکردم باور کنم که ا ی. سعدمیخند

 که گرسنه ست...! زدیو گرفتم و بردمش تو آشپزخونه تا بهش صبحونه بدم. تو حموم همش غر م دستش

*** 

 در کارخونه ترمز کردم و به کارن زنگ زدم. بوق اول که خورد جواب داد: اومدم!  یجلو

 یفضا یادکلن سرد و تلخش تو یپاش گذاشت و سالم کرد. بو یرو تارشویرو باز کرد و نشست. گ نیدر ماش هیاز چند ثان بعد

پاش بود.  یبود و شلوار کتون مشک دهیپوش یمشک راهنیپ یرو رهیت بزیکت س دیرسیتر م پی. به نظر خوش تدیچیپ نیماش

 ساده به دلم نشست!  یلیخ

 !  یشد پیبهش زدم: خوشت یلبخند

 ! میسبز رنگ تنم اشاره کرد و با خنده گفت: ست کرد یبارون با

 و سرمو تکون دادم...  دمیخند

*** 
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 یکه تو خونه داشتم رو تو یشکالت کیخشک و نسکافه برداشتم. ک یو چا ینیبزرگ چ وانیساز رو روشن کردم و دوتا ل یچا

 گذاشتم.  یا هیشیظرف ش

 داره! یحال خوب هی ده؟یخونت به آدم آرامش م یدونستیجانان م ـ

 دوسش داشتم!  یلیزدم. خودمم خ لبخند

 توش...  ادیم یخوب یبو هیخونه شما که بهتره!  ـ

 !هیچ دونمینم ی... آشناست ولگل خوشبو هی! ادیم ییبو هیهم  نجایا ـ

 الوِندِر! ـ

 نگام کرد.  جیگ

 !ادیالوندر م حهیعود با را یهمون اسطوخدوس! بو ـ

 تو هوا زد و گفت: آره خودشه! اسطوخدوس...  یبشکن

 اعصاب... یآرام بخشه! جارو ـ

 . ختمیر لیفالسک است یساز خاموشش کردم و آب جوش رو تو یچا یصدا با

 سرد بود!  یلی. هوا خرونیب میرفت یرو باز کردم. با کارن از در پشت یرو برداشتم و در پشت وسایل

 کارن بابات قدش بلند بود؟!  -

 نه!  -

 پس تو چرا انقدر بلندی؟؟ -

 ! یکه تو بلند یهمون طور -

 خوب من بابام قدش بلنده!  -

  م؟یبر قیربط گفت: با قا یب

 بریم! یزنیاگه خودت پارو م -

 نثارم کرد و با خنده راه افتاد...  ی "تنبل"لب  ریز

نشسته  الیخیاز سرما! کارن ب شمیحس م یدارم ب گهید کردمی، احساس م میباهم نشسته بود سیربع که تو پرد کیاز  بعد

 بود و به آب برکه زل زده بود!

 ! گهیدرست کن د شیزدم پاشو آت خیکارن  -

 با کدوم چوب؟  -

 !یدار نجایمن فکر کردم ا -

 شونه باال انداخت و گفت: ندارم!  الیخیب

 کرده بودم! دایپ ادیاعت نجایو مات نسکافه حلقه کردم. به آرامش ا یکیمشکی سرام وانیدور ل دستامو

 زیچ هی سیپرد یآروم بود... ول نجایخونمم درست به اندازه ا اطیح یبود چون حت نیهم فقط تلق دیشا 

 ست! گهید 

 جانان؟ -

 ه؟ بل -

  م؟یراحت صحبت کن شهیم -

 رخش کردم. میبه ن یکوتاه نگاه

 مگه تا حاال ناراحت حرف میزدیم؟!  -

 االن فرق داره!  ینه... ول -

 خوب راحت باش!  -

 دوست داشته باشم؟!  یبذار شهی... مشهیآروم گفت: م یمکث نسبتا طوالن هیاز  بعد

 یهویی بود... دوسم داشته باشه؟!  یحرف اونم از کارن زیاد نیکردم! ا یرو باور نم دمیکه شن یزیچ

بشنوم جانان!  "نه"ازت  تونمیبهت بگم...اما نتونستم! جرئتشو نداشتم... من نم خوامیوقته م یلیسکوت من ادامه داد: خ با

 !دمیبهت حق انتخاب م

 ! یبه من نه بگ یحق ندار یتر گفت: ول آروم

بار براش خواستگار  نیاول یرو داشتم که برا یساله خجالت ۸۱بار ازدواج کردم، حس یه دختر  هیمن قبال  نکهیننظر از ا صرف

... کنهیو کارن هم داره به روبه رو نگاه م نمیب یگونه هامم قرمز شده بود! خوشحال بودم که خودم رو نم دیشا یاومده... حت

 داشتم...  یبیمردم!! یه دلشوره عج یاحتماال از خنده م دم،ید یسرخ م یچون اگه خودمو با گونه ها
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 یبگم... سکوت دلچسب یچ دیدر جوابش با دونستمینم "به جز نه! یحس هیدارم...  یحس خوب هیمن "افتادم  یجواب مانل ادی

 بینمون بود که دوست نداشتم بشکنه!

که ازم اجازشو گرفته بود و کارن...  کردمیفکر م ی... من به اون و دوست داشتنمیهمون حالت بود یچقدر تو دونمینم

 فکر میکرد!  یبه چ دونمینم

 جانان؟ سردت نیست؟!  -

 کرده بود، نگاه کردم. حواسم کامال پرت شده بود!  خیدستم  یکه تو یخودم اومدم و تکونی خوردم. به نسکافه ا به

 ! یجوابم و نداد -

 م بودم!االن آرو ،یا گهیاز هر حس د شترینگاهش کردم. ب خونسرد

با حرف زدن خرابش  خوامیاز کجاست! فقط هست... نم دونمیدارم که نم یحال خوب هیاالن  ؟ینپرس یزیاالن ازم چ شهیم -

 کنم... باشه؟!

 مردمک چشماش!  قایشدم. دق رهیچشماش خ تو

 رنگ چشماتو دوست دارم!  -

 ! دیخند بلند

 پُرتره!  یلیاگه قرار به دوست داشتن باشه، من دستم خ -

 نیبزرگتر یآورد ادیحال خوبمو با  نیا خواستمیحرف زده بود؟ نم ینطوری! چند بار پرهام با من ازدیحرفش و راحت م چقدر

 که دارم!  یفقط به االن فکر کنم و حال خوب خواستمیخراب کنم... م میاشتباه زندگ

 شب شده بود؟!  ۷ساعت  یرنگم نگاه کردم. ک دیسف یکیساعت سرام به

 بمون!  کنمیشام درست م -

 ... دیخند

 ... یاون وسط جوابم و داد دیاز دسپختت بگذرم! شا تونمینم -

 سردتر شده بود! یلی... هوا خمیو بلند شدم. با هم به طرف خونه راه افتاد دمیخند

 بازش کنم برگشتم طرفش.  نکهیو قبل از ا سادمیوا یدر پشت یجلو

 من طالق گرفتم؟!  دوننیانوادت مکارن خ -

 شد! هول

 نه... آخه... آخه خوب الزم نبود بدونن!  یعنیتند گفت: آره!  تند

 یزندگ راتی! پرهام و تاثکردمیرفت... احساس خأل م نیاز ب هی... تمام حال خوبم در عرض چند ثانینگاهش کردم! لعنت مات

 ! شهیموند... هم یبا من م شهیباهاش تا هم

 شدم...  اطیحرف در رو باز کردم و وارد ح یب

 *** 

شد...  یلحظه هم قطع نم کیگذشت! هوا به شدت سرد بود و بارون  یم س،یپرد میکه با کارن رفته بود یاز شب یهفته ا کی

 نمیومد!  ادمیبودم  دهیکه آسمون رو صاف و بدون ابر د یبار نیآخر

حرف بزنه!  یا گهید زیاز کار اجازه ندم درباره چ ریبه غ کردمیم ی... سعدمید یکمتر کارن رو م یلیکارخونه و خ رفتمیم کمتر

 قبول کنن...  نویکنم که من مطلقه م و خانوادش محاله ا یآور ادیبشنونم تا مجبور بشم بهش  یزیچ خواستیدلم نم

نینا  یخوندم... حت یکتاب م ایشاگرد داشتم،  ایگشتم خونه  یبرم یبرم یبچه ها و وقت هیبق  هینینا و بق شیپپ رفتمیم هرروز

 شده...  یخاکستر میزندگ کردمی! احساس مستیمثل قبل خوب ن گهیبود حالم د دهیهم فهم

 یو حالم و م زدیبود اما هرروز بهم زنگ م سیدانشگاه رفتن و تدر ریدرگ نکهینیکانم نتونسته بود حالم و خوب کنه! با ا یحت

 ... دیپرس

 شدم. نیکان بود! تعجب کردم...  داریاز خواب ب میصبح بود که با ویبره گوش ۶حدود  ساعت

 جانم؟  -

 ... ستیبابا حالش خوب ن ایجانان پاشو ب -

 تخت بلند شدم.  یسرعت از رو با

 شده مگه؟  یچ ست؟یحالش خوب ن -

گم شد! اگه فقط حالش خوب نبود پس  "حاج آقا تورو خدا چشماتو باز کن..." گفتیمامانم که م غیج یکه به سوالم داد تو یجواب

 که چشماشو باز کنه؟!  دادیچرا مامان قسمش م

 نیکان! چه خبره اونجا؟  -
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 ... میخاکش کن میگرفته گفت: خودتو برسون که امروز بتون یصدا با

 حالش خوب نیست؟ یتو؟ مگه نگفت یگیم یچ -

 ! فوت کرده... زمیعز یدیخودت که شن -

 نبودنشو بفهمم... بابا حالش خوب بود! تونستمی... نمکردمیکردم. لرزش دست و پاهام رو به وضوح حس م سکوت

 جانان؟ حالت خوبه؟!  ـ

 ! فتمیآ...آره... االن راه م ـ

 مواظب خودت باش... جاده ها خطرناکه! یایم یدار ـ

که  دمیشن یبابام رو م یخورد من فقط صدا یگونه م سر م یبودنش... اشکام رو... به نکردمیسکوت کردم. به بابا فکر م بازم

 نباشه؟  گهیبابا د شهی... اصال مگه مزدیصدا م "جانانِ بابا"منو 

 دنبالت ها!  امینکن خودم بلند بشم ب یکار هیگفت: جانان  کالفه

 گفتم: مواظبم...  آروم

بودم. بابا که  جیدستام گرفتم.گ نیبود! سرمو ب یاراد ریتخت نشستم. حرکاتم دست خودم نبود... غ یکردم و دوباره رو قطع

 حالش خوب بود! 

و چند تا هم برداشتم تا با خودم ببرم تهران... با عجله درها رو  دمیپوش مویمشک یدوش گرفتم. لباس ها عیشدم و سر بلند

 اشکامو  یجلو تونستمیبود! نم... حالم اصال خوب نرونیقفل کردم و رفتم ب

 ! بابا... رمیبگ

  ن؟یایلحظه م هیمحمد آقا  ـ

 بهم زد.  یاتاقشو باز کرد و لبخند در

 برم تهران!  دیمحمد آقا با ـ

 حال داغونم جمع شد!  دنیش با د خنده

 دخترم! حالت خوبه؟  رهیخ ـ

 نه... بابام... بابام فوت کرده! ـ

 راحت من حواسم هست... التیرت باشه... برو خباباجان! غم آخ گمیم تیتسل ـ

 ممنون خداحافظ!  ـ

 به سالمت دخترم...  ـ

! بابا تازه کیاز دست نداده بودم... انقدر نزد ینطوریرو ا یسخته! من تاحاال کس زیفوت عز یبرا گرانید تیتسل دنیشن چقدر

 چند وقت بود که خوب شده بود... چند ماه بود که خوش اخالق شده بود! 

 ینم یچینداشتم! مغزم از کار افتاده بود... ه یبرداشتم و به کارن زنگ زدم. احتماال هنوز خواب بود اما چاره ا مویگوش

 ! دمیفهم

 جواب داد: بله؟  یخش دار یصدا با

 ن حواست به کارخونه باشه! تهرا رمیجانانم.... دارم م ـ

 صدات چرا گرفته حالت خوبه؟  ؟ی: تهران واسه چدیپرس تند

 نه...  ـ

 ... دیلرز یم صدام

 برم...  دیبابام فوت کرده با ـ

  ؟ییاالن کجا ـ

 تو جاده م...  ـ

 !رسونمتیم امیهمونجا باش م ـ

 کنم!  یرانندگ تونمیشلوغش نکن کارن... م ـ

 مواظب خودت باش جانان... جاده ها خطرناکه!  ـ

 خداحافظ! ـ

و  کانیشدم که ن رهیخ ی... به جاده اکردیرو تار م دمیخورد و د یگونه هام سر م یجوابش نشدم و قطع کردم. اشکام رو منتظر

بزرگ بود که تمام  یکافبابا به اندازه  یکردم آروم باشم... اما مرگ ناگهان یکارن از خطرناک بودنش برام حرف زدن و سع

 بدنمو از کار بندازه... شک داشتم سالم برسم تهران!  یعصب ستمیس

 *** 
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 یدر رو یدم در نصب شده بود و قاب عکس بزرگ بابا جلو یاهیس یخونمون. پارچه ها دمیصبح بود که رس میهشت و ن ساعت

که  شدیم دهیشن یمرد فیضع یباز بود و صدا مهیه نروشن بود! در خون زیم یکنار قاب رو یمشک یقرار داشت و شمع ها زیم

 ... خوندیقرآن م

بغضم شکست و اشکام  زدیبود و داشت با تلفن حرف م دهیپوش یکه کت شلوار مشک کانین دنیخونه شدم و با د اطیح وارد

 شد بهم... رهیتلفن رو قطع کرد و با تعجب خ دنمیبا د کانیگونه م سر خورد... ن یدوباره رو

 ! یدیتو چه زود رس ـ

خواست! هرچه قدر هم که اون  یاالن دلم بابا رو م نی... من از همهیگر ریبلند زدم ز یرفتم و بغلش کردم. با صدا جلوتر

 تفاوت بود ، اما من عاشقش بودم... ینسبت به ما ب

 شد؟ ی: بابا که حالش خوب بود! چدمیپرس آروم

 ! یسکته کرده... سکته مغز ـ

 ! خوامی... من... من بابا رو مکانیکنم ن کاریچ دیبا دونمیگفتم: من اصال نم جی. اشکامو پاک کردم و گجدا شدم ازش

 ممکن بود... ری... کنترل کردن اشکام واقعا غهیگر ریبلند زدم ز یبا صدا دوباره

 گرده...  یکه بر نم هیآروم باش جانان... بابا رفت! با گر ـ

 ساله! 5دختر بچه  هی... درست مثل خواستمی! من فقط بابام رو مستیوانمود کنم اصال برام مهم ن تونستمیگشت اما نم ینم بر

 : مامان کجاست؟ دمیو پرس دمیبه صورتم کش یدست

 ... ستیتو اتاقشه. سرم زدن بهش، حالش خوب ن ـ

 ! م؟یخاکش کن دی... بادیبا یکِ ـ

 ... میاونجا باش دیبا 12ساعت  ـ

 ممکن بود! ریغ بایتَله خاک... درکش تقر هیسپردم به  یکوه آرزوهامو م گهیچند ساعت د دیاکه ب شدینم باورم

  ؟یخواینم یزیدرسته؟ چ یهمه چ ـ

 ! ستیراه ننداز حالش خوب ن یزار هیگر کانیمامان فقط جون ن شی... تو برو پارنینه تو نگران نباش! منتظرم گل ها رو ب ـ

! دادیبابا رو م یخونه، هنوز بو نیا یرنگ عمارت بابا باال رفتم و وارد خونه شدم. هوا دیسف یتکون دادم و از پله ها سرمو

 ... ومدیحلوا م یآشپزخونه بو یو حاال...  از تو دیکش ینفس م نجایا شیچند ساعت پ نیهم

 بودمش...  دهیند شدیم یسال کیسرعت بهش خبر داده بود؟!  نیبه ا یخاله م جا خوردم. ک دنیآشپزخونه شدم و با د وارد

 سالم! ـ

 ... یکرد ریی! چقدر تغزدلمیزد و گفت: سالم عز یلبخند دنمیبا د ـ

 ... رمیاشکامو بگ یجلو کردمینم یسع گهیاومد و بغلم کرد. د جلو

 یو چهره ش اصال آشنا نبود نگاه کردم. بابا حلوا ها کردیکه داشت حلوا درست م یو ازش جدا شدم. به خانوم دمیبوس گونشو

 مامان رو دوست داشت! 

 ! مامان باالست؟نیدیزحمت کش یلیگونه م رو پاک کردم و گفتم: خاله خ یرو یها اشک

 حالش بد بود! یلیآره بهش مسکن زدم... خ ـ

کم بود!  یزیچ هیاما بدون بابا  موندیخونه نم یتو ادیبابا ز نکهیتکون دادم و از پله ها باالرفتم و وارد اتاقم شدم. با ا سرمو

 قطعا کم بود... 

 ییگشت؟! آدما یبر نم گهیواقعا د یعنیداغ رفتن بابا به دل همه مونده بود...  نکهی. مثل اشدیکم کم داشت شلوغ تر م خونه

باهاشون  ومدیخوشش نم ادی! بابا زشدنیخطاب م "لیفام"بودمشون و قاعدتا  دهید میبار شب عروس نیکه آخر دمید یرو م

 نبود! گهیچقدر شلوغه... د نجایا نهی! اما حاال نبود که ببدادیم حیرو ترج فرمون. خانواده چهار نمیرفت و آمد داشته باش

. زن ومدینشستم. مامانم اصال ازش خوشش نم ششیدستم رو فشار دادم و رفتم پ یتو یدستمال کاغذ مییاشاره زن دا با

 ود!ب یفضول

 ! نمشیبیشوهرت کجاست؟ نم زمیجانان عز ـ

 هم اومده...  میسر زندگ ییچه بال دادمیهم م حیتوض دیطرف ، با کینبودن بابا  درد

 !میما جدا شد ـ

 گونه ش زد.  یبا دستش رو محکم

 پولدار...  پ،یبود! خوش ت یپسر خوب یلیاون که خ زم؟یچرا عز ـ

 !ییزن دا ستین افهیکه پول و ق یهمه چ ـ

 ! شهیحل م ی... پول که باشه همه چزمیعز هیچه حرف نیا ـ
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 ... شهیدرست م یگفتن هاش گفتم: اون عشقه که اگه باشه همه چ "زمیعز"از  کالفه

 بره...  ادتی یعاشق یدینکش ی! گشنگیزنیچه حرفا م زمیگفت: عز یلحن بد با

 دوسش داشته باشم! شتریموند تا ب یم شتریکاش بشدم.  رهیجوابش سکوت کردم و به قاب عکس بزرگ شده بابا خ در

 چی! اونا واقعا هدیرس یبه تظر م ایتضاد دن نیمن، بزرگتر تیو با شخص یمنطق ییزن پرحرف و ظاهربین با دا نیا ازدواج

 به هم نداشتن...  یشباهت

 چرا جدا شدی! ینگفت زمیجانان عز -

 ! میاختالف داشت -

 صبر ندارن!  کمیو تموم...  میتفاهم نداشت گنیدوره زمونه چه راحت شدن! م نیجوونای ا -

کردم و از جام بلند شدم... اصال حوصله سوال ها و حرفاشو  یمیدونست؟ عذر خواه یمن چ یشده بودم. اون از زندگ یعصب

 پر بود...  ینداشتم! دلم به اندازه کاف

 ییرایپذ یکه برا ییبکنم! از خانوم ها تونستمیبود که م یتنها کار ختنیک رآب خوردم. اش وانیل هیآشپزخونه و  یتو رفتم

 الزم ندارین؟! یزیمرتبه؟ چ ی: همه چدمیکردن اومده بودن، پرس

 نه خانوم خیالتون راحت!  -

 ینظر م بود و آشفته به دهیخواب هم صورتش رنگ پر یتو یبود... حت دهیو تکون دادم و به مامانم سر زدم. هنوز خواب سرم

 ینم دهید یعالقه ا جینه؟! از طرف بابا که ه اینتونستم بفهمم مامان، بابا رو دوست داشت  چوقتی! آشفته تر از من... هدیرس

 که بابا رو دوست داشته!  دادیم ونحال پریشون مامان نش نیشد، اما ا

 هیبودم... اون  دهیخشک شد! ترس رهیدستگ یخلوت طبقه باال دستم رو یراهرو یپرهام تو دنیبا د رون،یاتاق که اومدم ب از

 ...دمیقدم عقب رفتم و به در اتاق چسب هیقاتل بود! 

 یعی! رنگ طبیخوبه که موهاتو رنگ نکرد یالک زده بلند... ول یمرتب، ناخون ها یها ی... چتریسالم جانان خانوم! عوض شد -

 موهات قشنگه... 

 ! میکرد یما دوسال باهم زندگ ؟یدیو ادامه داد: چرا ترسقدم جلو اومد  به

 طبقه باال نبود... فقط من و اون!  یتو چکسیجواب حرفاش سکوت کرده بودم. ه در

  ؟یکنیم کاریچ نجایگفتم: تو ا یسخت به

 اومدم مراسم ختم پدر زنم! -

 ! ستمیمن زنت ن -

 !یشیم -

 قاتل نمیندازم!  یمن تف تو صورت تو -

 داده؟!  ادیحرفا رو بهت  نیاون پسره ا ایبهت نساخته  یانزل ی! آب و هوایبد اخالق شد -

 نداره!  یبه تو ربط -

 در گذاشت. صورتش و جلو آورد و دندوناشو به هم فشار داد.  یقدم جلو اومد و دستش و کنار سرم رو هی

سه هفته انداختمت زندان؟ اون موقع فقط  ادتهی ؟یبرگشت که ادتهیگردونمت؟!  یاومدم کارخونه بهت گفتم برم یوقت ادتهی -

 رسه میگذرم؟!  یکه بهت م یاردیلیچند م هیمن از ارث یبه حرفم عمل کنم! اما االن اوضاع فرق داره... فکر کرد خواستمیم

 شمیباشه؟ فکر کرده بود من حاضر م حیوق تونستیآدم م هی. چقدر دمیکش یقیبه صورتش زدم و نفس عم یمحکم یلیس

 ! کاش بابا بود...ه؟یقاتل؟ اونم به خاطر ارث هیدوباره باهاش ازدواج کنم؟ با 

 بودم!  یاز اون، االن عصبان شتریب یبودم ول دهیکم بود. ترس یلیش باهام خ فاصله

من حاضرم  یرو؟ فکر مرد یجسد ناز یدیرداری؟ چقدر خ یگردن من، چرا دست از سرم بر نم یرو کُشتی قتلشو انداخت یناز -

 گردم به اون یدوباره برم یکنم؟ فکر کرد یخونه زندگ هیقاتل تو  هیبا 

 که خودم گذاشتمش کنار؟! یزندگ 

 ! کنمیکه با حرفام دارم عصبانیش م کردمیکرد. حس م یعصب خنده

 که نرفته؟!  ادتیبه زور تهران نگهت داشتم...  که شیمجبورت کنم... مثل چند ماه پ تونمینه خودت که نمیای! اما من م -

 ازم فاصله گرفت و دستش و از کنار سرم برداشت.  کردینیکان که منو صدا م یصدا با

 من و پرهام جا خورد! اخم کرد . دنیاز پله ها باال اومد و با د نیکان

 نشونمت مرتیکه!  یم اهیبه خاک س نمیتو اطراف جانان بب هی! سارونیرو به پرهام گفت: برو ب تیعصبان با

. شوکه سر جام وایساده بودم. غم نبودن بابا کم بود، اینم اضافه نییبه من زد و از کنار نیکان رد شد و رفت پا یپوزخند پرهام

 کرده بود.  سیشد! اشکام صورتم و خ
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  دختر! دهیرنگت پر ؟یکنیم هیبهت گفت؟ چرا گر ی: چدیجلو اومد و نگران پرس نیکان

 بابا چرا رفت؟... کانی. نخوادیکرد! ارث م دیتهد -

 نبرده بود! تیاز انسان ییناباور نگام کرد. حق داشت باور نکنه... پرهام بو یچشما با

 نباش! یچینباش! من خودم پشتت هستم. تو نگران ه یزیگفت: تو نگران چ نانیکرد و با اطم بغلم

*** 

 یرو اداره نکرده بودم... سه روز بود که بدون حت یمهمون نیخونه برگزار بشه. من تاحاال همچ یسوم بابا قرار بود تو مراسم

شده بودم!  یموندم تا حالش بد نشه... کالفه و عصب یسر مامانم م یساعت خواب مشغول کار کردن بودم. شبا هم باال کی

کرد!  یم یعصب شتریما بود و منو ب یاومد... فقط از دور نظاره گر عزادار یجلو نم اما دمید یپرهام رو هرروز سر خاک بابا م

رو حس  شیخال یصدا کنه! چقدر جا یشگیهم یتا منو با همون لحن آشنا ستین گهیکه بابا د امیبا خودم کنار ب کردمیم یسع

... مرگ کنهیطر نبودن بابا، درد مبه خا شهیهم یقسمت از قلبم برا هی کردمی... چقدر دلم براش تنگ بود! احساس مکردمیم

 هممون بود! یو بزرگ برا قیدرد عم هیبابا 

. با کردیمونده بود و تا دم در بدرقه شون م اطیح ی. نیکان تورفتنیداشتن م یکی یکیعصر بود که مهمونا  ۱حدود  ساعت

 کنار نیکان.  اطیشونم انداختم و رفتم توی ح یرنگم رو رو یبافت مشک د،یسردرد شد

 برو داخل هوا سرده...  رون؟یب یچرا اومد -

 بود...  نی! جو سنگشدمیداشت خفه م -

 تر کرد. چقدر خوب بود که نیکان انقدر مرد بود!  کیو دور شونم انداخت . منو به خودش نزد دستش

 ! ادیاز دوستام داره م یکی -

 شناسمش؟  یمن م -

 میرسه! گهیمیبینیش... االن د ادیآره! م -

 چشمات قرمزه!  ؟یکرد هیاز بس گر یگفت: خسته نشد یبه صورتم انداخت و شاک ینگاه دقت با

و  ختمیر یفوتش اشک م ینگفتم... اگه تا آخر عمرم هم برا یزیانداختم و چ نییگونم سر خورد سرمو پا یکه رو یاشک با

 خوردم، بازم کم بود... یحسرت م

 کاریچ نجایکه از در خونه وارد شد ثابت موند. کارن ا یکس ی، نگاهم رو میکرد یکه ازشون خداحافظ یاز رفتن چند نفر بعد

 میکرد؟! 

بغلش کرد و به خاطر اومدنش ازش تشکر کرد! چرا به من نگفته  یمیدوستانه باهاش دست داد. صم یلیجلو رفت و خ نیکان

 بودم؟!  بهیبود؟ فقط من غر

 وایساد و سالم کرد. چند بار پشت سر هم پلک زدم تا باور کنم چه خبره! جلوم

  ؟یکنیم کاریچ نجایکردن: مگه من کارخونه رو به تو نسپرده بودم؟ تو ا دادیبلند شروع کردم به داد و ب یصدا با

 بگم...  تی! تسلنمتیاومدم بب -

بزنه تو  یکیداشتم  اجیل صدام و حرفام دست خودم نبود... احتچند روز واقعا زده بود به سرم! کنتر نیا یخواب یخاطر ب به

 خواب بوده... هیهمش  نایخوابه! بگه بابا هنوز هست و ا نایگوشم و بگه همه ا

بدون  یحال بد مامانمو؟ خونه  ؟ینیبب یدیگه! چیو اومد ینیب یدارم؟ هرروز منو تو همون خراب شده م دنیمن د ؟ینیمنو بب -

 کارن؟! ینیچیو بب ینیکان و؟ قبر بابامو؟ اومد یبدون صدا یها هیداغون منو؟ گربابامو؟ اعصاب 

 و کم اعصاب کجا!! غویج غیو ج یجانان غربت نی. حق داشت! اون جانان آروم و کم حرف کجا و اکردیمات و مبهوت نگاهم م کارن

 شونم گذاشت . یدستش و رو اطیبا احت نیکان

 ... کننیجانان آروم باش! مردم دارن نگات م -

 نیمن. مهم ا یعاد ریغ یرفتار ها نیا یمهم نبود! مهم نبود که همه مهمونا زوم کردن رو گهی! ددیلرز یبدنم داشت م همهم

نه  میاربه آرامش د اجیو ما احت خوامیقرار نبود بفهمه من چقدر بابامو م چکسیتونستم سکوت کنم! ه ینم گهیبود که من د

 مهمون...! 

 ! کننیزدم: به درک که دارن نگام م داد

 تمیاذ دم،یشن یکه م ییخانوم ها و زمزمه ها هیمتعجب تنها گذاشتم. نگاه بق یطرف خونه رفتم و کارن و نیکان رو با نگاه ها به

 قرار بود تموم بشه؟!  یها ک یمسخره باز نی! اکردیم

خونه بدون بابا سخت  نیا ی. تنفس توزدمیاتاقم شدم و در تراس رو باز کردم و خودمو پرت کردم توش! نفس نفس م وارد

 شده بودم؟! یاالتیمن خ ایشده بود 
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اون آرامش از دست رفته رو  شدیم ینطوریا دیدادم. چشمامو بستم... شا هینشستم وسرمو به نرده ها تک نیزم یرو

 برگردوند...

 تراس نشستم، نیکان در زد و اومد تو اتاق. پشت سرش کارن وارد اتاق شد و  یکه تو یساعت میاز ن بعد

 آب داد بهم... وانیل هیکنار در وایساد. نیکان کنارم نشست و قرص مسکن رو با  آروم

 ی... بابا اصال راضمونم امشب یمامان م شیبخواب من پ کمی! یدار اجیبهش احت یول یاصال دوست ندارم قرص بخور نکهیبا ا -

 جانان! یکن تیتو خودتو انقدر اذ ستین

! من واقعا به خواب گفتی. بدون قرص آروم تر شده بودم... اما نیکان راست مرونیبلند شد و رفت ب یا گهیحرف د بدون

دادم. نیکان و کارن داشتن با هم  هیداشتم... قرص لورازپام رو برداشتم و با آب خوردم... دوباره سرم رو به نرده تک اجیاحت

 رفتن نیکان و اومدن کارن تو تراس... رونیشد ب شونصحبتا جهی! نتزدنیآروم تو اتاق حرف م

 !؟یکنیات را با که خلوت م یحال شانیپر نیبزن! ا یحال من، جانانِ من... حرف شانیپر یگفت: ا آروم

 ادم!بابا افت ادی... بازم یکردم. جانانِ من!! لعنت سکوت

 خواستمی. اگه هم بهت نگفتم فقط مامیم بود که ب فهیبرای من! وظ یدیزحمت کش یلیبگم... تو خ تیمن فقط اومدم تسل -

 اگه به خاطر من  دی! ببخشیشیناراحت م دنمیاز د دونستمی. نمیبش ریغافلگ

 گردم مازندران. خداحافظ! ی. دارم برمیشد یعصبان

چند  نیناراحت نشده بودم! فقط شوکه شدم... و به خاطر فشار ا دنشیناراحت بره... من از د ینطوریبود اگه میذاشتم ا ینامرد

 کردم! یروز، قاط

 کارن!  -

 . سادمیشدم و روبه روش وا بلند

 ... تو ببخش! گمیم یدارم چ دمیشدم نفهم یعصبان کمیبه خاطر حرفام! واقعا دست خودم نبود...  دیببخش -

 ! رفتیهم م یکردم... پلکام داشت رو یمسکن رو حس م ریداد. تاث لمیتحو یمهربون لبخند

 برو!  یاالن که دیره ، امشب بمون فردا اگه خواست -

 قرمز شده... استراحت کن!  یخواب یتو نگران خودت باش! چشمات از ب -

 گفتم: ممنون که اومدی!  آروم

نشسته  نیپسره پرهام دم در خونتون تو ماش نیجانان... ا یتگفت: راس رونیاز اتاقم بره ب نکهیتکون داد و قبل از ا سرشو

 داره؟  کاریبود! چ

 !ستیمهم ن -

 کردم: عوضی!  زمزمه

 داشتم! اجیکردم بخوابم... بهش احت یتخت پرت کردم و سع ی. خودمو رورونینگفت و از اتاق رفت ب یزیچ

*** 

باشه؟  یمراسم ختم عال شدیبود! مگه م هیحرف بق نیانجام شد... ا یعال یلیخ گهید یمراسم ها یهفتم بابا مثل همه  مراسم

 روزا فقط درد بود و درد...! نیا یتو شد؟یم یهم عال یزیاصال مگه بدون بابا چ

مراسم کمکش کنه. قرار بود باهم  یکارن رو نگه داشته بود تا برا کانی. نکردیم هیحالش بهتر شده بود و کمتر گر مامان

 گیبابا... تهران د یاز اون برا شتریتنگ شده بود! اما ب زیو تم کیاون شهر کوچ یدلم برا کردمیاعتراف م دی. بایانزل میبرگرد

 من نبود... یجا گهید کردیم یبهم دهن کج شهیهم یبابا برا یخال ی، و جا دیکشینفس م وشکه پرهام ت یمن نبود! تهران یجا

داد زدن چند تا مرد از  یکه صدا میخوردیم یچا می. منو مامان تو آشپزخونه داشتمیوفتیراه ب میخواستیروز هشتم بابا م صبح

داشت  یسع کانیچسبونده بودش. ن واریرو گرفته بود و به د یمرد قهیرفتم. کارن  اطی. با عجله به طرف حمیدیرو شن رونیب

 جداشون  کنه...

داد  یکرده بود؟! با صدا شیبه کارن گفته بود که انقد عصبان یبدم. چ صیپرهام رو تشخ یآب یرفتم تونستم  چشما جلوترکه

 کارن به خودم اومدم و جلوتر رفتم... 

 کارن! ـ

 صدام هرسه نفرشون به طرفم برگشتن.  دنیشن با

 کالفه گفت: تو برو داخل جانان! کانین

 داشته باشن! فیگفت: نه بزار عروس خانوم تشر پرهام

 .دمشیکارن گزاشتم و عقب تر کش یشونه  یدم باال و بهش نگاه کردم . دستمو روابرومو دا یتا هیحرفش  نیا با

 ولش کن کارن! ـ
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 ...سادیمغرور جلومون وا شهیلباسشو درست کرد و مثل هم قهی

 ! یبش نیزن ا یخایم یزد و گفت: نگفته بود یمسخره ا پوزخند

 که بهت بگم! یمهم نبود ـ

 !یبش یخوایپس م ـ

 گفتم: آره خب!  خونسرد

 دنبال ارث باباته! نیداد زد: بدبخت ا یعصب

 داره !   یبه تو چه ربط  ـ

 دنبال پول باباته ... نیا گمی؟ م یکنیم کاریچ یحواست هست دار ـ

 !! ؟یهست یتو دنبال چ ـ

 نمت؟یبب دیکه هرروز با یهست یتر گفتم: دنبال چ بلند

 قدم جلوتر رفتم. هی

 ؟یفهمیبهت بگم ازت متنفرم؟ چرا نم دیچندبار با ـ

 هست! یعشق هیچون پشت هر تنفر  ـ

 نگاه برام آشنا بود! نیکنه! بعد از دو سال ، خوب شناخته بودمش... ا میخواست عصبان یم

 و دستشو گرفتم. سادمیقدم عقب رفتم.کنارکارن وا هیشدم و  آروم

 .. نه به تو . یگفتم : آره هست ! ول یاریلحن حرص درب با

 پسره! نیحتما به ا ـ

 یقرمز تو ی! رگه هاکردمیحس م تشویکردم.  عصبان دییبا چشم به کارن  اشاره کرد. پلکامو آروم رو هم گزاشتم و با سر تا و

دست کارن رو ول  دمویکش یقی. نفس عمرونیرفت ب  اطیبگه از در ح یزیچ نکهی...  بدون اشدیم دهیچشماش  به وضوح د

 من بود؟ یزندگ یهنوز باال شیبده؟!  پرهام تاوان کدوم گناهم بود که سا مهرو ادا  یباز نیقرار بود ا یکردم... تا ک

 : حالت خوبه جانان؟!دیپرس اطیبا احت کانین

  م؟ی: بردمیزدم  و رو به کارن پرس شیبه نگران یجون یب لبخند

 من آمادم...  ـ

من حال و حواش عوض بشه...  شهیپ ارشیب گهیدوهفته د یکین باشه... گفتم:  حواست به ماما کانیتکون دادم و به ن سرمو

 ! امینم گهیاالن م

 به خودم!  ایبه کارن بگو  ایافتاد  یحواسم هست تو نگران نباش... هراتفاق ـ

 نکن... تشیتر ادامه داد: دوست داره! اذ آروم

که بهش داشتم مطمئن  نبودم... مثل خودش آروم گفتم :  یبه کارن که حواسش به ما نبود انداختم. درباره حس ینگاه مین

 طالق گرفتم! دوننیخانوادش نم

 پدر شدنم..؟ یب ای! به خاطر مطلقه بودنم کنمیم هیمطمئن نبودم چرا دارم گر یگونم سر خورد! حت یرو یاشک

 کرد. اخم

 هیطالق گرفتم  نکهی! به نظر اونا اکننیقبول نم ...رنیاونا رسم ندارن طالق بگ یداره! ول یخوب یگفتم: درسته خانواده  عیسر

 ...خوامیبزرگه. نم بیع

 باعث شد حرفمو قطع کنم... از پرورشگاه بود! میزنگ گوش یصدا

 زدم و جواب دادم : جانم؟ لبخند

 ! گمیم تیتلس ؟یگوشمو پر کرد: سالم خاله! خوب ناین یصدا

 ! تینه... تسل تیتلس زم؟یعز یسالم قربونت برم... تو خوب ـ

 داده بهت بگم! ادمیخاله بهار  ـ

 دلم برات تنگ شده.... ؟یمامان یایم یگفت: ک آروم

 ... شتیپ امی! تا عصر موفتمیراه ب خامی... االن مزمیمنم دلم برات تنگ شده عز ـ

 زد: آخجون! غیج

 ... دادیم یزندگ یبو نای! ندمیخند

 ها؟!  ینکرد تیاذنه؟ خاله بهار و که  ای یبود یدختر خوب ـ

 گفته گوش دادم! ی! هر چراینه به جون الم ـ

 نه خودش!  ذاشتیم عیما رایجون الم از
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  ارم؟یبرات ب یدوست دار یچ یسوغات ـ

 ... یخودت مامان ی! سالمتیچیه ـ

 قربون دختر مهربونم برم!  ـ

 با تعجب زل زد بهم. انتظارشو نداشت!  کانیحرفم ن نیا با

 ... زمیعز نمتیب ی! عصر منایبرم ن دیمن با ـ

 مواظب خودت باش خاله! منتظرتم... خداحافظ. ـ

 !زمیخداحافظ عز ـ

 دادن.  حیبپرسه خودم شروع کردم به توض یزیچ کانین نکهیکردم و قبل از ا قطع

! اونم انقدر منو کانیدوسش دارم ن یلیاز دخترا بود... خ یکیبچه ها! االن  شیرفتم تو پرورشگاه پ یاتفاق شیچند وقت پ ـ

 ! یمامان گهیدوست داره بهم م

 ! کار؟یپرورشگاه چ یریچند وقته؟ اصال م ـ

 باهام. ادیوقتا م ی. کارن هم بعضدمیم ادی انویبهشون پ رمی! مشهیم یدو ماه ـ

 شدم؟! ییدا یعنیخنده گفت:  با

 ! ییجورا هی ـ

 م.برداشتم مامانمو بغل کرد لمویو وسا فیخونه و ک یتو برگشتم

 بهم زنگ بزن... یداشت ینمون... کار نجایها! ا یایمامان زود ب ـ

 موندن چقد برام سخته... نجایبود ا دهیکرد! خودش ازم خواست برگردم خونم... خودش فهم یم هیگر

 مواظب خودت باش مادر! برو به سالمت... ـ

 شدم! یشهر راحت م نیکردن. داشتم از ا یهم از هم خدافظ کانی. کارن و نرونیو از خونه اومدم ب دمیبوس گونشو

 لب  ریپرهام هنوز کنار کوچه پارک شده بود. کارن ز نیدر رو زدم... ماش موتیو ر میشد نیماش سوار

 بودم... دهیند تشویزمزمه کرد. خندم گرفته بود! تاحاال عصبان "یعوض"

 ؟یخند یم یبه چ ـ

 بودمت ... دهیند یبه تو! عصبان -

 جانان؟  -

 ه؟ بل -

 ... یاون شب گفت هو؟یتو  یشد یچ -

 عروس مطلقه داشته باشن؟  هی رنیپذ یوسط حرفش گفتم: کارن! خانوادت م کالفه

اونا  نکهیا ؟یسکوت رو میذاشتم به حساب چ نیا دیکرد! با یعصبیم م شتری. سکوتش بکردمیخودم حس م یشو رو رهیخ نگاه

که باهاش  یمن نبودن که بدونن کس یزندگ ی... اونا تودادمیشون بشه؟! بهشون حق م یرسم ندارن مطلقه وارد خونه و زندگ

 یبا من م شهیتا هم اهیلکه س نیشد... ا یمحسوب م هیفقط توج دادمیکه م یحیبوده! من هر توض یکردم، چجور آدم یم یزندگ

 موند! 

امر محال به حساب  هیال گذاشته بودم کنار چون کردم که مسئله کارن رو ک یاعتراف م دیخاطر سکوتش راحت بودم. با به

 بهتر  ینطوریخوشحال هم شدم! ا یاز سکوتش تا حد نی... به خاطر همومدیم

 بارون اومده و هنوز هم نم نم ادامه داره ، تمرکز کنم...!  شبیکه د یجاده لغزنده ا یرو تونستمیم

*** 

 شدم.  رهیفرمون بود، خ یدر خونشون نگه داشتم و به ناخونای بلندم که رو یجلو

 و مامانت سالم برسون!  ی... به مانلیگفتم: ممنون که اومد آروم

 نمیای باال؟  -

 برم...  دیبا -

 ندارم...  هیقض نیبا ا یبدونه! مهم منم که مشکل یزیچ یکس ستیجانان باور من اصال الزم ن -

لبخند بزنم و بگم  امیب یعاد یلیخ ؟یخوایازم م یچ یدونیجرئت گفتنشو به خانوادت نداری! م یشدم کارن! تو حت دیازت نا ام -

 ! اصال هم قبال ازدواج نکردم!! فتادهین یاتفاق چیه

 جانان...  -

پنهانش کنم چون مقصر من  یاز کس ستیبزرگه... اما قرار ن بیع هیمسئله  نیا دونمینگو کارن! من خودم م یچیزدم: ه داد

 بودم! خداحافظ! ن



Roman-City.ir 
 جانان  رمان

 

https://telegram.me/romancity 95 

 

از فوت بابا، به کارن  یناش یها و فشار ها تیترکش تمام عصبان یبودم! و به طرز جالب دهیداد کش یادی. ززدمینفس م نفس

مسئله رو پنهان کنم چون ممکن بود خانوادش  نیا خواستیکردم! ازم م یناراحت شدم... از ته قلبم حسش م یلی! اما خخوردیم

 باعث و بانیش بابا بود!  دیکه شا یو بزرگ... درد قیعم یلیخدرد بزرگ بود!  هی نیمنو نپذیرن... ا

تونستم آرومش  ی! نماستیآخرش در دونستمیشد که م یبه طرف خونه بره ، وارد کوچه ا نکهیا یشد و به جا ادهیحرف پ یب

 داشتم تا آرومم کنه...  اجیاحت یزیچ ای یکس هیکنم چون االن خودم به 

و  نییرو دادم پا شهی... شختیر یپروا اشک م یخوب بود! چقدر ب نجایوشن کردم و راه افتادم. چقدر آسمون ارو ر نیماش

بار عاشق آب و هوا و  نیهزارم ی. برادمیکش یقیبارون به صورتم بخوره... عینکمو در آوردم و نفس عم یاجازه دادم قطره ها

 شدم!... نجایآسمون ا

*** 

 ادمیبار  نیکل خونه رو پر کرده بود! آخر یزمیه یبخار یرنگ و بزرگ خونم رو باز کردم و خودمو پرت کردم توش. بو دیسف در

 گرفته بود...  شیآت یکنم و حاال، کل خونه بو یخال رونیرفته بود خاکستر ها رو ب

و با همه  دمیکالویه ها کش یه! دستمو روآرومم کن تونستیرفتم. فقط اون م انویانداختم و به طرف پ نیزم یکیفمو رو کالفه

 نیبهتر چاردی. بعد از بتهوون ، به نظرم رRichard Clydermanاز Aliciaوجودم صداشو گوش دادم. شروع کردم به زدن قطعه 

 بود...! ایدن ستیانیپ

*** 

 صبح بود!  ۸۲باز به ساعت نگاه کردم.  مهین یشدم. با چشما داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 بله؟  -

 ! یمیسالم خانوم عظ -

 امروز؟  ارینینم فیکارخونه مزاحمتون شدم. تشر شگاهیآزما از

 شده؟ یزی. چامیب تونمیمن امروز شاگرد دارم احتماال نم -

 !نیاریب فیحتما تشر دیهست با کیمشکل کوچ هی -

 م؟!بیا دیاگه مشکل کوچیکه چرا حتما با -

 ... نیباش دیشرمنده حتما خودتون با -

 ... امیم کنمیباشه االن هماهنگ م -

 یمشک یکمدم دنبال مانتو ی. همزمان بلند شدم و توادیامروز، فردا صبح ب یبه جا تونهیشاگردم هماهنگ کردم تا اگه م با

 گشتم...

رنگم  دیفکر نکنم! روپوش سف د،یکش یرو به رخ م رنگ دم در که فوت بابا یکردم به پرچم مشک یشدم و سع شگاهیآزما وارد

 . سادمیوا شگاهیبزرگ وسط آزما زیم یرو تنم کردم و ماسک زدم و جلو

 ! حیمقدمه رو به بقیه گفتم: توض بدون

 چهار نفر با هم شروع کردم به حرف زدن.  سه

 نفر لطفا!  هیگفتم:  کالفه

! درواقع میتن ماهیا مشکوک شد یتو وهیدادن: خانوم ما به وجود ج حیشون شروع کرد به توض یکیبه هم کردن و  یکوتاه نگاه

 فلز  هی... به نظر ما میدید کروسکوپیم ریاما ز میانجام نداد یخاص شیآزما

 باالست...  یلیخ یبا چگال یسم

 : جیوه؟! دمیپرس شوکه

 وهی! جشدمیآب درمیومد، احتماال من باعث مرگ چند نفر مدستکش دستم کردم و شروع کردم. اگه حدسشون درست از  عیسر

از  یادیز یو تن ماه میبود... فقط ممکن بود شانس آورده باش رممکنیغ بایتقر ییو سم زدا شدیبود و جذب بدن م یسم

 ... شدمیمطمئن م دیکارخونه خارج نشده باشه...! به هرحال با

شروع کردم به هم  یآب مقطر اضافه کردم و با هم زن دست تریل یلیم ۸و  ختمیر شیلوله آزما یرو تو یمقدار از تن ماه هی

بشر انداختم و با  یتو ینوار مس کهیت هیاضافه کردم.  ظیکلریک غل دیاس تریل یلیم ۸هِموژن و له شد،  نکهیزدن. بعد از ا

هود گرفتم و بهش حرارت  ریرو ز محلول انداختم. لوله یدوباره شستم و تو قطرنیتریک شست و شو دادم. با آب م دیاس

 دادم. 

 یکرد ،نگاه کوتاه یم "سالم"کارن که  یکه با صدا شهیرنگ ایجاد نم یکردم که مطمئن بشم نوار نقره ا یبهش نگاه م داشتم

 بهش انداختم و با سر جوابشو دادم. 
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مطمئن  نکهینگفت. بعد از ا یزیتعجب کرده بود! جلوتر اومد و کنارم وایساد اما چ شگاهیآزما یساعت اونم تو نیا دنمید از

. ختمیر یکاغذ صاف یساعت گذاشتم و چند قطره مس یدید رو شهیش یرو یکاغذ صاف هی نم،یب ینم یزیشدم با حرارت دادن چ

که االن آغشته  یکاغذ صاف یخشک کردم رو با آب مقطر شستم و نکهیو بعد از ا ردمآو رونیب ینوار مس رو از توی محلول قبل

 مس یدید بود، گذاشتم.  ونیبه سوسپانس

 !نمینب یزیبودم چ دواریو چشمامو بستم. ام دمیکش نیینشستم. ماسکم رو پا یصندل یقدم عقب رفتم و رو هی

 م؟یگفت: تموم شد خانوم؟ اشتباه گفته بود یفیضع یصدا

 طول میکشه!  قهیدق ۲۲حدود  -

 ! ومدیم شیپ یچه فاجعه ا دونمیکه حدسشون درسته، نم شدیشد. اگه ثابت م یکار هیشدن و هر کس مشغول  ساکت

کاغذ  یشده رو لیرنگ تشک ینارنج یکه نگاهم به هاله ها نیساعت رو برداشتم. هم شهیبلند شدم و ش قهیدق ۲۱از  بعد

 بود...  وهیدیدم! ج یدستام رو به وضوح م شکست. ارزش یبد یاز دستم سر خورد و با صدا شهیافتاد، ش یصاف

 شده جانان؟  یچ -

 هاست... یتوی تن ماه وهیبود کارن! ج وهیج -

ها  یوسط محوطه پارک شده بود و کارگرا داشتن تن ماه یبار بزرگ نی. ماشرونیاومدم ب شگاهیهمون روپوش و ماسک از آزما با

 پر شده بود اما خوشحال بودم که هنوز نرفته!  نینصف ماش بای. تقرکردنیرو جا به جا م

 و داد زدم: بار نزن آقا!  دمیتر کش نییپا ماسکمو

 ! نیکن یبلندم همه کارگرا برگشتن طرفم. جلوتر رفتم و گفتم: خال یصدا با

 شده خانوم مهندس؟  یزی: چدیپرس زدیکه نفس نفس م یخودشو با عجله بهم رسوند و در حال سرکارگر

 ... دمیم حی! بعدا توضیبهرام یکنن آقا یبگو همه رو خال -

 خانوم!  ینطوریکه ا شهیکنم؟ نم کاریبا سفارش ها چ -

 دفتر من... انیبه همه! بگو چند نفر ب زنمیسفارش نگیرین! خودم رنگ م -

 سر جاش وایساده! دمیکه د رفتمیبه طرف ساختمون م داشتم

 مردم وسطه!  یمرگ و زندگ یمهمه... پا یلیبا شما بودم! خ یبهرام یآقا -

 شد. تند تند سرشو تکون داد و گفت: چشم خانوم... چشم!  هول

 فروش یها کجا رفته! فاکتور ها یچند روز تن ماه نیا یشدم تو یمطمئن م دیاتاقم. با یتو برگشتم

 یلیخ یلیها رو برگشت بزنن به کارخونه... ضرر خ یرو برداشتم و شروع کردم به زنگ زدن. از همشون خواستم تن ماه 

 داشت...  یشتریب تیمردم اهم یبود! اما سالمت یبزرگ

وارد  یسم از ک دونستمیو کالفه بودم. نم جیکارخونه تازه رونق گرفته بود... گ نیشده! ا ینجوریتونستم بفهمم چرا ا ینم اصال

 کنم...  کاریچ دیبا دمیپرس یها شده... کاش بابا بود تا ازش م یتن ماه

 از کارگرا به همراه سرکارگر در زدن و اومدن داخل.  دوتا

برگردونین کارخونه...  نیریها رو ازشون بگ یهماهنگ کردم. برین تن ماه نایهارو به کارگرا دادم و گفتم: االن با همه ا فاکتور

 ...عی! سرنجایهم نیاریهرچند تا که مونده بود! همشو ب

 .رونیتورها رو ازم گرفتن و رفتن بتعجب فاک با

 ... میندار دیخونه! فعال تول نیکارگرا رو به جز نگهبان همه بفرست یبهرام یبه سرکارگر گفتم: آقا رو

 شده خانوم مهندس؟ یچرا نمیگین چ -

 به دست مردم برسه...  دی! نباهیها سم ی! تن ماهوهیبرگه ها بود گفتم: ج یکه سرم تو یطور همون

 ها؟ یتن ماه یرفته تو یچجور وهیگفت: ج جیگ

 ! دمیلحن صحبتش خند به

 یها دارن تو همون آب زندگ ی! ماهکننیم یخال ایدر یکارخونه هاست. اونا هم فاضالب رو تو یفاضالب ها یتو وهیج -

ردم متوجه شدم ک شیاما االن که آزما شهیم یوجود داره چون جذب بدن ماه شهیهم یکم یلیدرصد خ هی... معموال کننیم

 شده! ینجوریچرا ا نمیبب دیباشه... با دیکه با هیزیاز اون چ شتریب یلیمقدارش خ

 حرف زدن گرفت!  کسرهی نیاز ا نفسم

 بود؟ یو گفتم: کاف دمیکش یقیعم نفس

 ! دمیبله خانوم فهم -

 و پشت سرش کارن اومد تو اتاق... رونیتکون دادم و به کارم مشغول شدم. از اتاقم رفت ب سرنوشت

 شده!  ینجوریا یاز ک دونمینم ؟یکن دایرو برام پ شگاهیگزارش کار آزما نیآخر یبگرد شهیکارن م -
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 ! یها رو عوض کن یماه یزندگ یجا تونییتو که نم م؟یرو متوقف کن دیقراره تول یتا ک -

 بتونم!  دیکارن... شا دونمینم -

 چجوری؟!  ؟یبتون -

 مردمه ...  ی... سالمتستین ندهیکارن! االن بحث ضرر کارخونه و آ -

 کارگرا چی؟!  ؟یاالن کارخونه رو ول کرد یعنی -

 ... ستیاونا که ن ری! تمام و کمال! تقصدمیمن حقوقشون رو م -

 جانان!!  کنمیتو سکته م یمن دارم به جا ؟یکنیچقدر ضرر م یدونیم -

 بشم که!  الیخیب تونمیمردم سمه... نم یکارن! تو غذا ادیبر نماز دستم  یگفتم: کار درمونده

 کنه...  دایرو پ شگاهینگفت و به طرف زونکن ها رفت تا گزارش کار آزما یزیچ

*** 

 شتریب کردم،یحساب و کتاب م شتریب یبرداشتم. هرچ زیم یسرم رو از رو میاس ام اس گوش یشب با صدا کیحدود  ساعت

و برگه  دمیکش کردیبه گردنم که به شدت درد م یکارن رو دادم. دست "بیداری؟" امیو برداشتم و جواب پ میکم میاوردم! گوش

خونه... شالم و مرتب کردم و بلند شدم. وسایلم و برداشتم و از اتاق  رفتمیم دیشده بود با رید یلیها رو مرتب کردم. خ

 خورد. کارن بود! زنگ  میکردم که گوش ی... داشتم در رو قفل مرونیاومدم ب

 دادم: سالم!  جواب

  ؟یداریسالم! تو چرا ب -

 خونه!  رمیاالن دارم م -

  ؟یمگه کجا بود -

 ... دیکارخونه! کارم طول کش -

  ؟یشد وونهید ؟یجانان تو تا االن تو کارخونه بود -

  ؟یداریخستم! تو چرا ب یلیکارن خ الیخیب -

 ... نجایگالره اومده بود ا -

 بده!  حیروم و دادم باال. سکوت کردم تا خودش توضاب یتا هی

 شنهادی... پفتادهین یاتفاق چیانگار ه زدیحرف م یجور هیدفعه قبل...  یکنه به خاطر حرفا یداد: اومده بود معذرت خواه ادامه

 بود که تو  دهی! فهممیو دوباره از اول شروع کن میرو فراموش کن یداد همه چ

 جانان! ادیو حقوقم خوب شده... ازش بدم م کنمیکار م کارخونه

نشستم و از کارن  نیماش یقرمز رنگ! تو یسرد بود و آسمون پر شده بود از ابرها یلیبودم. خ دهیمحوطه کارخونه رس به

 بهش؟  یگفت یپرسیدم: خوب؟ چ

  ؟یدعوام نکن یدیقول م -

 آره!  -

 !میگفتم ما نامزد کرد -

! زدمیحرف رو م نیگرفتم هم یمشابه اون قرار م تیاگه منم تو موقع دی. شادادمیبهش حق م یطرفاخم کردم. اما از  ناخودآگاه

 سکوت کردم... 

 ؟یجانان؟ ناراحت شد -

 ! زدمیحرف رو م نیتو بودم هم یاگه منم جا دی... شادمینه بهت حق م ـ

  ؟یندار ی! برو خونه استراحت کن... کاریفهم یممنون که م ـ

 ... رینه ممنون! شب به خ ـ

 ! ریشبت به خ ـ

 *** 

 کردم؟یم کاریچ نجایصبح بود! تعجب کردم... من ا میو ن 6بلند کردم. ساعت  زیم یسرمو از رو یدیاحساس گردن درد شد با

بود  دهیطول کش وقت ریکارم تا د شبی! دکنمیم کاریو بفهمم تو کارخونه چ دیبا ادمیجا خوابم برده بود؟زمان برد تا  نیهم یعنی

 خوابم برده بود! تم،گذاش زیم یلحظه رو هیو سرمو که 

تماسش  نی! آخردیخواب از سرم پر کانیکال از م سیتا م 14 دنیگشتم. با د میدنبال گوش زیم یپخش شده رو یبرگه ها نیب

کارم داشته؟ کارش انقدر مهم  دمیکه خواب یساعت 3 نیتو هم یعنیبودم؛  داریب 3صبح بوده... من که تا حدود  میو ن 5ساعت 

 نکه رفتم خونه بهش زنگ بزنم...یبعد از ا دینگرانم شده؟! با ایبوده؟ 
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من سرجاش  یناگهان دنیاومدن من کارن اومد تو و با د رونی. همزمان با برونیبرداشتم و از اتاق اومدم ب مویو گوش فیک

 خشک شد! 

  ه؟ینجوریا افتیچرا ق ؟یکنیم کاریچ نجای: تو ادیبه خودش اومدع پرس یوقت

 ! یبود دهیخواب نجایباال داد و گفت: نگو که ا ابروهاشو

 خسته بودم!  یلیخوابم برد. خ شبیو گفتم: د دمیکش یا ازهیخم

 مگه؟  یبود داریتا ساعت چند ب ـ

 بود!  3فکر کنم  دونمینم ـ

تو  افتویخودتو؟ ق یبکش یخوایم ؟یخونه! چرا نرفت یریم گهیساعت د مین یرفتم تو گفت یکه داشتم م 9ساعت  شبیمن د ـ

  ؟یدید نهیآ

 و گفتم: نه... مگه چمه؟!  دمیکش یا گهید ازهیخم

 ریهفته ست انقدر خودتو درگ هیبا خودت؟  یکنیم کاریچ ی... جانان داریخواب یچشمات گود افتاده از ب ریچشمات قرمزه! ز ـ

 که...  یکرد

 یحرف بزن گهیکلمه د هی! گهیبرم بخوابم د خوامی... میاز خستگ رمیمیوسط حرفش گفتم: شلوغش نکن کارن! دارم م کالفه

 ... شمیم هوشیب نجایهم

 ! رسونمتیم سایوا ـ

 گهید ینطوری. امیبزن یپرورش ماه دیکه خودمون با دمیرس جهینت نیحساب و کتاب کردم به ا کمی... رمیبا آژانس م خوادینم ـ

 !میادامه بد شهینم

 !؟یپرورش ماه خوادیم هیچقدر سرما یدونیگرد شده گفت: م یچشما با

 ... فعال خداحافظ... میزنی! بعدا دربارش حرف مزنمیحساب کردم که دارم حرف م ـ

 خداحافظ! ـ

ه در کارخونه، آژانس ب دمیرس یکه وقت رفتمیو به طرف در کارخونه راه افتادم. انقدر آروم راه م دمیکش نیزم یرو پاهامو

. دمیرو شن میزنگ گوش یکه چشمامو بستم صدا نیبود! آدرس خونه رو بهش دادم تا بتونم تا خونه بخوابم. اما هم دهیرس

 بود! کانین

 جانم؟  ـ

 جانان؟ ییکجا ـ

 خونه... رمیدارم م نیتو ماش ـ

 منتظرتم! ایزود ب ـ

  ؟یستیذوق گفتم: مگه تو تهران ن با

 ها...  یاینه خونه منتظرتم! زود ب ـ

توجه  زایچ نیحرفا بودم که به ا نیحرف بزنه! اما من خوشحال تر ا ینطوریبا من ا کانیرو قطع کرد. سابقه نداشت ن یگوش و

 !نمشیبره تا زودتر بتونم بب عتریبراش تنگ شده بود! به راننده گفتم سر یلیکنم... دلم خ

  کــــان؟ی!... نکـــانیدن: نخونه رو باز کردم و داد ز در

 یاخم وحشتناک هم رو هی چ،یذوق زده رفتم طرفش و سالم کردم. جوابمو که نداد ه نییپا ومدیپاهاش که پله ها م یصدا با

 شده...  یزیچ هیصورتش بود! احمق که نبودم... معلوم بود 

 شده؟  ی: چدمیپرس نگران

 تا االن؟  یکجا بود ـ

 همون جا خوابم...  د،یطول کش روقتیکارم تا د شبیتو کارخونه! د ـ

 منو خر نکن! راستشو بگو...  ـ

 ... دیرس یسر من؟! محال به نظر م دنیو داد کش کانیحد ممکن باز شد. ن نیچشمام تا آخر دیکه کش یداد با

 مگه دروغ گفتم که راستشو بگم؟!  ـ

 ی... حتما من بودم که با کارن رفتم جنگل!! اونجا چه غلطیدکارخونه بو شبی! تو دیگیزد و گفت: نه تو راست م یپوزخند

 ها؟  یکردیم

 اتاق خواب...  هی دیکلبه وسط جنگل... شا هی دیتر ادامه داد: شا آروم

 یم یو ناراحت تیصورتش قطع شد و باعث شد سرش به طرف چپ خم بشه... از عصبان یکه زدم تو یمحکم یلیبا س حرفش

 داداش من؟!  زد؟یحرفا رو م نیبود که ا کانین نی... ادمیلرز
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که  ستیپرهامه... اصال... اصال مهم ن ی! مطمئنم حرفاکانین ستیتو ن یحرفا نایگفتم: ا دیلرز یکه از شدت بغض م ییصدا با

از همه بهم  ترشیو مثال ب یاطرافم نبود یآدم ها هیبق هیکه اصال شب یی! تویکه تو... تو باور کرد نهیگفته و چرا گفته! مهم ا یک

از همه زودتر رفت! اون  شبیاالن تو... تو کارخونه بودم! کارن د نیروز عصر که شاگردم رفته تا همی... من از دیاعتماد داشت

 ... ی... ولینیبب یبر یتونیداره م نیدورب یلعنت یکارخونه 

 ! دیرس یبه مغزم نم یکاف ژنی. اکسزدمینفس م نفس

ماهه با کارن  کیتو که خودت  ؟یپرهام دنبال ارث باباست چرا حرفاشو باور کرد یدونیچرا؟ تو که م گهیتو د یدادم: ول ادامه

 چــرا؟!  یشناسیتو که منو بهتر از خودم م ؟یچرا باور کرد یدوست

 جانان باور کن من...  ـ

 !رونیبرو ب  ـ

 ! کانین رونیبگه که بلندتر داد زدم: برو ب یزیخواست چ ی. مکردینگاهم م ناباور

 نیزم ی! سرجام رونمیتونستم رفتنشو بب یخونه م یا شهیش یها واریانداخت و به طرف در رفت. به خاطر د نییپا سرشو

 ... نییپا ادینشستم و به اشکام اجازه دادم ب

که برام مونده...  هیزیچ نیو اعتمادش آخر کانین دونستیاون که م کان؟ینحو ممکن... چرا ن نیانتقامشو گرفت! به بدتر پرهام

 شک نداشتم!  یچرا؟ هنوز مطمئن نبودم که کار اون باشه اما به جز اون من به کس

بغلش کنم و بودنشو حس کنم... دلم فرشته  نجایخونه؟ ا ارمشیب دادنی... دخترم! چرا بهم اجازه نمخواستیرو م ناین دلم

 ود! که اگه االن بود، حالم انقدر داغون نب خواستیرو م یمهربون

 رفتم،یم شیوضع پ نیبود... اگه با هم دهیبلند شدم و مانتوم رو در آوردم. خسته بودم اما خواب از سرم پر نیزم یرو از

آب برداشتم و با خودم  وانیل هی! دوتا قرص آرام بخش با شدیآروم نم یمسکن چیکه با ه گرفتمیم یاحتماال سردرد وحشتناک

آخر سال کارخونه، نه  یفکر کنم! نه حساب و کتاب ها یزیبه چ تونستمیخوردم. فعال نم ورصا ربردم باال. لباسامو عوض کردم و ق

 داشتم که بخوابم... ازی! االن فقط نیچی... هیستینه عالقه کارن، نه جشن اخر هفته بهز کان،یحرفا و تهمت ن

اتاقم رو روشن کرده بود! انقدر  میشده بود و فقط نور صفحه گوش کیچشمامو آروم باز کردم. هوا تار میزنگ گوش یصدا با

به صفحه ش که هنوز روشن بود  یاز جام بلند شدم و نگاه حالیبودم! ب جیزنگ قطع شد... گ یبهش نگاه کردم که صدا

 ...؟ ! چه خبر شده بودیتا از مانل 2تا از پرورشگاه و  5 کان،یتا از ن 12تا تماس از کارن،  12انداختم. 

و  "؟یدیچرا جواب نم"و  "؟ییکجا" بیو غر بیعج یشب بود! مشغول خوندن اس ام اس ها 9نگاه کردم.  میساعت گوش به

 چشون شده بود؟  کانیبفهمم چه خبره! کارن و ن تونستمیبودم... واقعا نم "جانان؟ ییکجا"و  "تورو خدا جواب بده"

بود! حدود  نیزم یهنوز رو فمی. مانتو و کنییبرقا رو روشن کردم و رفتم پا خوردم و بلند شدم. یزنگ در خونه تکون یصدا با

دم در بودن و محمد  یو مانل کانیرو هم روشن کردم. کارن و ن نییپا یو برقا دمیبه موهام کش یبودم! دست دهیساعت خواب 12

 شدم! گرانبود... ن سادهیآقا هم کنارشون وا

 شده؟  ی: چدمیرو باز کردم و پرس در

  زن؟یشدن بهم! چرا حرف نم رهیکه اومدم همشون خ حاال

 از صبح؟ خدا رو شکر که حالت خوبه!  یی! کجایآقا باالخره گفت: دخترم تو که مارو نصف عمر کرد محمد

تو من نذاشتم! با اجازه من برم به کارام  ادیها رو بشکنه ب شهیبزنه همه ش خواستیداداشت م نیخنده ادامه داد: ا به

 برسم... 

 آخر باغ رفت... پس نگران من شده بودن! مگه قرار بوده کجا برم؟!  کشیرو گفت و به طرف اتاق کوچ نایا

 که وسط فمیداخل. در رو پشت سرشون بستم و بعد از برداشتن مانتو و ک انیدر کنار رفتم تا ب یرو بغل کردم و از جلو یمانل

 آشپزخونه...  یخونه بود، رفتم تو

 گفتن نبود انگار...!  یبرا ینسکافه بود برگشتم و کنارشون نشستم. حرف وانیتا ل 4 یکه حاو ینیس با

 جانان؟ یکالفه از سکوت چهار نفرمون گفت: کجا بود کانین

 گفتم: نگران نباش تو جنگل نبودم! تلخ

 جانان بس کن...  ـ

 که به من داشت کمتر از پرهام بود؟!  یبهش کردم. بس کنم؟ اعتماد یطوالن نگاه

 : چه خبره؟ دیآروم پرس کارن

 که نبود! بهیمبل نشسته بود انداختم. غر یکه مظلوم رو یبه مانل یکوتاه نگاه

  م؟یجنگل بود یمن و تو تو شبید یدونستیبه کارن گفتم: م رو

 ! ؟یگیم یگفت: حالت خوبه جانان؟ چ متعجب
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  ؟یدونستیحالم خوبه! م ـ

 کارخونه بود! شبیتو که د ـ

 ؟ی! تو کجا بودگمیمن دروغ م گهیم کانین یآره بودم... ول ـ

 ... خواستمینگفت. احتماال به خاطر حال داغونم سکوت کرده بود! اما من االن فقط جواب م یزیچ

 کجا بوده؟  شبی! کارن دیمانل ـ

 خونه پدربزرگم...  میبعدش رفت یسرخاک ول ادیسالگرد بابام بود... کارن چون کارخونه بود، نتونست ب شبیگفت: د مظلوم

 ناراحت بودم!  یلیشدم. خ رهیخ کانیتکون دادم و به ن سرمو

خش ... ببزدمیبهت تهمت م دینبا زدم،یسرت داد م دیم گفت: اومدم ازت معذرت بخوام جانان! نبا رهیبه خاطر نگاه خ کالفه

 جانان! 

 پاک کردم.  اشکامو

 بود اعتمادت به من؟! نی!؟ همیکه منو بازخواست کن یاومد نجایتو از تهران تا ا ـ

 به منم بگه چه خبر شده! یکیگفت:  ینسبتا بلند یبا صدا کارن

 دوباره اشکامو پاک کردم.  یعصب

 جنگل... یمن و تو تو شبیپرهام بهش گفته د ـ

 فته پرهام گفته؟ گ یبسه جانان! اصال ک ـ

 شده بود... رهیساکت شدم. کارن مات به رو به روش خ کانیداد ن یصدا با

  ه؟ی: پرهام کدیآروم پرس یمانل

 شوهر سابقم! ـ

 من طالق گرفتم و با تعجب زل  دونستینم یزدم... مانل یچه گند دمیگفتم، تازه فهم نویا نکهیاز ا بعد

 نیا یشد که چجور نیرفت و فقط فکرم مشغول ا ادمی یلحظه همه چ هی یبود! حس کردم برا یبود به... چه شب نحس زده

 که زدم رو درست کنم!!  یگند

 ! ؟یتو... تو قبال ازدواج کرد ـ

زندان بودم بعد چشمامو  یمه تو ی. درست مثل روزکردمیحس م تمیقفسه س یرو ینیسنگ هیهم فشار دادم.  یرو پلکامو

 . حالم واقعا خوب نبود! دمیکش یم قیعم یاز کردم... نفس هاب مارستانیب یتو

  ؟یخوایآب م ؟یشونم گذاشت و آروم گفت: خوب یدستشو رو کانین

 آب برگشت.  وانیل هیآشپزخونه و با  یبهش بدم رفت تو یجواب نکهیا بدون

 !دهیبخور رنگت پر ـ

 گذاشتم.  زیم یرو رو وانیرو خوردم و ل آب

دختر  هیبا  دمینه اون! دوسال که گذشت، فهم خواستمیکه نه من م یازدواج اجبار هیکه هنوز شوکه بود گفتم:  یبه مانل رو

 ! فقط دردسره...کنهی... اما اون منو ول نمنجایرابطه داره و ازش جدا شدم و اومدم ا گهید

  ؟یدوسش نداشت یعنی ـ

 ! چوقتیه ـ

  دونه؟ی: مامان مدیبه کارن پرس رو

 نه! ـ

  کنه؟یقبول م ـ

 ! دونمینم ـ

 نداشته...  یری! جانان تقصزنمیمن باهاش حرف م ـ

شده  ینجوری!! چرا ارنیبا مامانش حرف بزنه تا منو بپذ خواستیساله م 16دختر  هی! دمیشکستن قلبم رو به وضوح شن یصدا

 ذهن و احساس و جسمم کامال مجرد بود؟! یوقت شدمیمطلقه خطاب م دیبود؟ چرا من با

 بهت گفت؟ ی: کدمیازش پرس کانیحرف ن یآور ادی با

  و؟یچ ـ

 ! یاومد نجایکه به خاطرش از تهران تا ا یمزخرفات نیهم ـ

 به اسم گالره! گفت نامزد کارنِ و دوسش داره... به من گفت هنوزم دوسش داره و...  یدختر هی ـ

 ... یر کردباور کنم تو حرفاشو باو خوامیبشنوم... نم خوامی! نمکانیبسه ن ـ

 تو جنگل...  نیرفتیبا هم م نیعکس از شما دوتا که داشت هیبا کارن و  شیفقط حرف نبود! عکس نشونم داد! عکس نامزد ـ
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که کعلوم بود،  یزیکارخونه بودم و چ شبیبعد از پرهام فقط اون بود که ازش متنفر بودم... من که مطمئن بودم د دی! شاگالره

کار  نیبفهمم چرا ا تونستمی... نمسیپر میبوده که با هم رفته بود یاز دفعات یکیکه ازمون گرفته بوده مال  یبود که عکس نیا

 باشه...  یعوض تونهیچقدر آدم م دمیفهمیرو کرده! نم

 ! کردیشوکه فقط نگاه م کارن

  ش؟یدی: تو ددیهمون حالت پرس با

کافه قرار گذاشت و  هی! تو نمشیکنجکاو شدم بب دونستیتورو م یزندگ زیآره تهران که بودم بهم زنگ زد و چون همه چ ـ

 عکسا رو بهم نشون داد... 

انتظار  کانیاما از ن د،یرس یبه نظر م ینقشه حساب شده ا یلیخ نکهیتکون دادم. پس گالره فکر همه جا رو کرده بود! با ا سرمو

 داشته باشن!  یمتفاوت یو ممکنه واکنش ها شنیم ی! همه آدما عصباندادمیهم بهش حق م ینداشتم باور کنه... از طرف

 جانان؟! یبخش یبهش انداختم: منو م یصداشنگاه با

بودم که بخوام ببخشمش... فقط  نیناراحت و دل شکسته تر از ا یلیخ یلی... اما االن نه! االن خدمشیبخش یم دیبود! با برادرم

 االن نه! 

... اون حق نداشت به من و کنمیم تیدم در خونه گالره! فردا هم ازش شکا رمیگفت: م ید شد و عصباز جاش بلن یناگهان کارن

 جانان تهمت بزنه! 

 بود!  یآدم عوض هینداشتم بزنم... گالره فقط  یانداخت. سکوت کرده بودم! حرف نییهم از جاش بلند شد و سرشو پا یمانل

که امشب و امروز به اندازه تمام عمرم ازش ناراحت بودم!  کانی. من موندم و نرونیرفتن ب یکرد و با مانل یخداحافظ کارن

 بود...  یانکار نشدن یدلتنگ نینبود... ناراحت بودم اما دلتنگ هم بودم! و ا فیکه داشتم قابل توص یحس

ار گالره و از همه بدتر ک کان،ی... تهمت نیناراحت یکه پر بود از انواع مختلف حس ها یرو اصال دوست نداشتم... شب امشب

... حس دوست ستین رید ادیکه اون روز ز دونستمیامشب رو فراموش کنم اما م تونستمیم یک دونمیمطلقه بودن من! نم

 ام بود... من واقعا عاشق برادرم بودم! یاز ناراحت شتریب یلیخ کانیداشتنم نسبت به ن

 *** 

. تک نوازنده ها سادنیقد کنار هم وا بیسن. استرس داشتم! به ترت یبچه ها رو مرتب کردم و فرستادمشون رو یلباس ها

ساز ها رو قرار بود بچه  هیبا خودم بود و بق انویپ یکه بهشون گفته بودم! تک نواز یبیبا همون ترت قاینشستن. دق هیهم کنار بق

از اهواز هم مهمون  ی... حترنیخواستن از پرورشگاه بچه بگ یکه م ییو زوج ها ریخ یهاها بزنن! سالن جشن پر بود از آدم 

 ! میداشت

از همه خودِ بچه ها خوشحال بود چون باالخره روز  شتریرو بخونن. ب "مثل مادر میم"بهار قرار بود بچه ها آهنگ  شنهادیپ به

 نشون بدن...  هیاستعدادهاشون رو به بق تونستنیجشن بود و م

 باشه؟!  خرمیخوب م زهیجا هیهمتون  یبرا نیاگه کارتون رو خوب اجام بد ن؟یه ها آماده اگفتم: بچ یآروم یصدا با

بود کنار رفت و من  زونیکه از سقف آو یقرمز مخمل یپرده ها ه،یبق قیتشو یبچه ها با ذوق سرشونو تکون دادن. با صدا همه

بود که از جاش بلند شده  ناین دمیکه د ینفر نی... اولکردن یکه داشتن نگامون م میقرار گرفت ییآدم ها یو بچه ها رو به رو

 بچه ها بسپرم...  هیکمتر بود، مجبور بودم اجرا رو به بق یلیخ هی! چون سنش از بقدیپر یم نییبود و با ذوق باال و پا

 نی! آخردیرس یسکوت سالن دلچسب به نظر م نینشستم.  بعد از اون همهمه چقدر ا انوی یصندل یزدم و رو یقیعم لبخند

 آورد...  یمدل و مرتبشون آدم رو به وجد م کیرنگ و  کینگاهم رو به بچه ها انداختم. لباس هاس 

دو قلو  ن،کهیو آر ایها... بعد از من آر هی. آروم شروع کردم به فشار دادن کالودمیکش یقیها نگاه کردم و نفس عم هیکالو به

و بهتر با  زنیم ولنیاز همه بچه ها بهتر و نیو آر ایبود! آر یرینظ یب یعا ملودکردن.  واق یرو شروع م ولنیو یبودن، تک نواز

 ... شدنیهم هماهنگ م

 کردم...  یشروع کردن به خوندن، از ته دلم احساس خوشحال کصدایبچه ها که با دقت و  یصدا با

 بهت بگم چقدر صداتو دوست دارم شدیم یکاشک"

 هاتو دوست دارم ییهام  الال یمث بچگ چقدر

 ها تو دوست دارم یها تو دوست دارم ، خستگ یسادگ

 لب خدا خدا تو دوست دارم رینماز ز چادر

 شدمیو شمعدون م نهیدلت آ یرو تاقچه  یکاشک

 شدمیقطره بارون م هیچشات  یدشت ابر تو

 بخونم ییدشت گل برات الال هی شدیم یکاشک

 تو باغ دستات بشونم اسیآسمون نرگس و  هی
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 تو چشات ستاره هامو بشمارم خوامیکه م بخواب

 رو با تو دوست دارم ایبمون که تا ابد دن شمیپ

 هیدنیاگه خوب اگه بد ، با تو برام د ایدن

 هیدنی، با تو برام چ یاطلس یگال باغ

 ... مــــادر

 بهت بگم چقدر صداتو دوست دارم شدیم یکاشک

 ها تو دوست دارم ، بغض صداتو دوست دارم ییالال

 ... مــــادر

 ... ییالال

 "... ییالال

 نژاد( میعظ ایمثل مادر ـ آر می) م

که برگزار کرده  ییاز جام بلند شدم و شروع کردم به دست زدن! از همه کنسرت ها هیدست زدن همه، منم مثل بق یصدا با

کردم که  یاعتراف م دیبود... با یفوق العاده ا بیخوب انجام دادن! ترک یلین رو خبهتر انجام شده بود... بچه ها کارشو م،یبود

 بشه! یو عال کصدایانقدر  کردمیاصال فکرشو نم

زدم و براشون دست  یلبخند کانیو کارن و ن یمانل دنی. با ددمید یمردم رو به بچه ها م نیپر از تحس یسن نگاه ها یرو از

گفت:  یسن باال اومد و با خوشحال یاز پله ها کردیکه اشکاشو پاک م یبلند شد و در حال یصندل نیاول یتکون دادم.بهار از رو

 بود جانان!  یکارت عال

 کار بچه ها بود نه من!  ـ

بود!  یاز همه خودِ بچه ها خوشحال و ذوق زده بودن... صحنه دوست داشتن شتریبچه ها رفت و بغلشون کرد. ب شیخنده پ با

رو بغل کردم! دخترم خوشحال بود و  نای. نسادمیرفتم و کنارشون وا نییبودم... با اشاره کارن از پله ها پا واقعا خوشحال

 دستاشو محکم دور گردنم حلقه کرده بود!

 بچه ها...  هیبق شیداد ازم جدا بشه و بره پ تیباالخره رضا ناین میکه نشسته بود یساعت کیاز حدو  بعد

 !ا؟یدر میبر یای: مآروم کنار گوشم گفت کارن

 االن؟! ـ

 باهات حرف بزنم! دیآره! با ـ

 ... کردمیبهار رو درک م یخوشحال ینحو ممکن برگزار شده بود و من بهتر از هر کس نیبه آخر جشن نمونده بود! به بهتر یزیچ

 یدر مانل یرفتن ما نشه... جلو رونیمتوجه ب ی! انقدر شلوغ بود که کسشرونیب میو از سالن اومد مینفرمون بلند شد چهار

 ! نیبود! اونجا شلوغ بودنتونستم بگم... واقعا فوق العاده بود یمحکم بغلم کرد و با ذوق گفت: کاِرت عال

 زدم.  شیبه مهربون یلبخند

 ! زمیممنون عز ـ

 نکرده بودن!  ییرایهنوز پذ ؟یوسط جشن بلندمون کرد یداشت کاریگفت: چ یکارن زد و شاک یبه بازو یمشت کانین

 معرکه بود...  کانی! ندمیخند بلند

*** 

 ...! رهیبود و آسمون ت یابر شهیشدم. هوا مثل هم رهیخ یطوفان یایرنگم کردم و به در یمشک یپالتو بیج یتو دستامو

 !کردینگاه م یبرگشتم طرفش. دستاشو به کمرش زده بود و با تعجب به مانل زدیحرف م یکه با مانل کانین یصدا با

 !یسادیکنارم وا یوقت یمثل دخترم ؟ییتو چرا انقدر کوچولو ـ

 ! گهیبخوره انقدر الغر نباشه د یدادیم یزیدختره چ نیبه ا کمیبه کارن گفت: داداش  رو

 ! یغول یلیتو خ ـ

 ! ؟یگفت ی: چدینگاش کرد و پرس زیآم دیتهد کانیخنده! ن ریزدم ز یمن پق یابن حرف مانل با

 داره...  ی!! به من چه ربطیغول یلیتخس جواب داد: گفتم تو خ یمانل

 ... دنیشروع کرد به دو غیتموم شدن حرفش، خودش احساس خطر کرد و با ج با

 و داد زد: من غولم آره؟ دستم بهت برسه...!  دنیهم دنبالش شروع کرد به دو کانین

ساله! مامان قرار بود  28مرد  هیساله بود نه  5پسر بچه  هیدرست مثل  یدر برابر مانل کانینگاه کردم. ن شونیخنده به شاد با

هم خوشحال شد!! واقعا  یلیرو بهش گفتم خ یموضوع مانل ی... بر خالف تصورم وقتیخواستگار میتا بر ادیبعد از چهلم بابا ب

 بود...  کانین انتخب نیبهتر یخوشحال بودم... مانل
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رو به خاطر  کانیکه بغض ن یهم شدم! شب مونیاز قهر کردنم پش ی... حتکردمیتار ممثل قبل باهاش رف شدیم یروز چند

به خودم قول  د،یبرام خر ومیلیدسته گل پر ل هیکرد و  یبار ازم معذرت خواه نیهزارم یکه برا یشب دم،یخودم د یناراحت

زدن به من که خواهرش بودم اصال قابل قبول نبود، اما بعد از بابا تنها  همتت نکهیباهاش قهر نکنم! با ا چوقتیه گهیدادم د

 ...دادیبابام رو م یبو بیکه عج یبود! مرد کانیمن ن یمرد زندگ

 تو باشم! و تو یخوام برا یمقدمه گفت: م یو ب یو جد سادیازمون دور شدن کارن رو به روم وا یوقت

 جانان؟ شهی... به من نگاه کن! مریر نکن. لبتو گاز نگفک شه؟یجواب بده جانان! م هیواسه من...  

 جانان!  کنهیم وونمیداره د یفیبال تکل نیو پاش بمون... ا ریبگ میتصم هیمکث کوتاه گفت:  هیاز  بعد

 گفتم؟!  یبهش م یچ دیانداختم با نییپا سرمو

 رو بزرگ گنم!  ناین خوامیربط گفتم: من م یب

 ! یدختر به اون دسته گل ن؟یبهتر از ا یو گفت: چ دیخند

 چرا من کارن؟  ـ

 از یمجموعه ا ییبایز گهی! اون مهیهست اسمش کارلوت ییایتالینقاش ا هیکرد و گفت:  یکوتاه خنده

بشه... و  نیگزیجا ایبهشون اضافه بشه ، برداشته بشه ،  یا گهید زیچ ستین یازیکه انقدر با هم هماهنگ هستن که ن هییاجزا 

 جانان!  ییبای... تو زیه تو هستک هیزیچ نیا

 قانعم کنه!  دیبا یچجور دونستیخوب م یلیحرف زدن؟ خ یمدل نیبه حرفاش زدم. کارن و ا یلبخند

 ی... بگیکلمه بهم بگ هیاگه  یداشتنت چون انتخابم درسته! ول یبرا ستمیمیهمه وا یادامه داد: من جلو دیکه د سکوتمو

 ! فقط بهم بگو.تیاز زندگ رمیم شهی... واسه همیدوسم ندار

 بهت دروغ بگم...!  تونمیشدم و آروم گفتم: من نم رهینقطه پشت سرش خ هی به

 راحت شده بود انگار!!  الشی! خدیکش یو طوالن قیعم نفس

 برگشت.  ایو به طرف در دیبه موهاش کش یدست

 ممنون باشم نه؟!  ایاز در دی! بایقبولم کرد ای... االنم لب دردمتید ایبار لب در نیاول ـ

 ! دیرس یتر به نظر م یدوست داشتن شهیچشماش از هم یشد... عسل رهیبهش زدم. دوباره برگشت و به چشمام خ یلبخند

 ! ؟یو جهان یکه تو جان یچه شادمان نیو کنار گوشم گفت: به از ا دیکش یقیقدم جلو اومد و آروم بغلم کرد. نفس عم هی

 همه وجودم حس کردم...!بستم و آرامشم رو با  چشمامو
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 : منابع

  عیبد رضایشاعر: عل - یماه و ماه آلبوم

  ینیسارا نائ - اریدل  آلبوم

 نژاد  میعظ ایآر -مثل مادر  میم آلبوم
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 بتهوون  - 9شماره  یسمفون آلبوم

  The Piano Duet - Danny Elfman آلبوم

  Best Collection -  Claude Ciari آلبوم

   Richard Clayderman آلبوم

 کامران رسول زاده - "دهدیقد نم امدنتیعمرم به ن ا،یکوتاه ب "شعر  مجموعه

  یریمش دونیفر یشعر ها مجموعه

  یپوتسول ینت خوان کتاب

  نیو کیتب کالسموتزارت برگرفته از ک یشناس تمیر کتاب

 موالنا  وانید

 محمد جواد جوانبخت  یها سینو دست

 ینشان رضای/ علیحامد حاتم-  یسم شناس شگاهیکار آزما گزارش

  یریپناهنده/ ارسالن ام دایآ  - "دیناه" لمیف لمنامهیف

  Next" - Gary Coldman/Jonathan Hensleigh" لمیف لمنامهیف

 ایپد یکیو تیسا

 
 
 
 

 

 


