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 یلکوچک است. به دل هاییبا دلخوش یرمان: رها دختر خالصه

در آن  ی. زندگشودیم یمجبور به ازدواج با مرد مسن یخانوادگ یطشرا

 رییبه همراه دارد که باعث تغ ییماجراها یاهیبه جز س یشعمارت برا

 .شودیم اشیزندگ یرمس

 

 

 

 "رها"

باالخره   جرعتش   رو  زد،یهام   مچشم   یرو    یمآفتاب مستق نور

 کاریچ جاینهام رو باز کنم. من کجا بودم،   اکردم که چشم یداپ

نده خ یدم،خواب یلیونیو تخت،   چند م   یروتخت    یرو کردم؟یم

 داره!   

به بدنم دادم و از جام  یما بود،  کش و قوس یراییپذ یبه بزرگ اتاقی

زدم     یدستم افتاد،   پوزخند یتو یهام   به حلقهبلند شدم. تازه چشم



 

 

 WWW.98IA3.IR 4 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 بهتر بود بهش فکر نکنم، البته فعال! 

 یهداشتب یسبود، از جام بلند شدم. به سمت    سرو یکندنهر جون  با

 جدا یسسرو یهخودم  یاتاقم واسه یتو   یدمرفتم،     باز هم خند

 . دیدمیتو خواب هم نم یکه حت یزیداشتم، چ

اشن، با مجزا داشته ب یسخونه سرو ینا یهافکر کنم    همه اتاق البته

 ها،  واال! یزچ ینمن و چه به ا   یدم؛که هنوز خونه رو ند  ینا

  .   خواب از دادیبهم   م یخوب پوست صورتم    حس یسرد رو آب

 .رفتمیو  به   دانشگاه م شدمیآماده م یدبود،   با یدهسرم پر

 یهاپر از لباس یدبا   یلمهاف یکمد اتاقم رفتم،   مثل    تو سمت

 یمانتو یهود. بکه از خونه آورده بودم  ییهااما فقط لباس بود،یم یرنگ

م. رو   انتخاب کرد یمنعه مشکو مق یساده، کتون ینج  ی،مشک یساده

کردم و      یشاآر   یکم ینهم یپف داشت برا یشبمد ییههام از گرچشم

 آماده شدم.

ام  رو   کوله  یدم،شدن بود رو  به گردنم پاشرو به تموم یگهکه د عطری

 . یدمقصر رو د ینبرداشتم و     در اتاق رو  که باز کردم تازه   ا
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 یکی برم، یینکه اومدم از پلهها پا ینبود،   هم یادهم ز یلیخ   واسم

 کارها صدام کرد.از خدمت

 رها خانوم؟ -

 بله.  -

 صبحانه. یمهندس   منتظر شما هستن برا یآقا -

تا حاال  یشبرو کم داشتم که گند بزنه به روزم، از د همین

 .ینمشبب یحت خواستمینم

 اه مر...تم دانشگشد رف یرمندارم، د یلمن م ینبهشون بگ زحمتیب -

 ام تموم بشه.نذاشت جمله

 .یدنرفت دونندیاما م -

 .یدمکش یاز سر کالفگ پوفی

 برم؟ یدکجا با -

 .کنمیم تونییمن راهنما ییدبفرما -

سالن  یه. شدمیعمارت گم م ینکه باهام اومد،   وگرنه    تو ا خوبه
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در مجزا داشت  ،   احتماال سالن غذا  یهنسبتا بزرگ و مجلل که 

 خونه بود.   ینا یهخور

ا گفتم. مهندس معتمد سرشون رو باال آوردن،    ب یرو صبح بخ سالم

 سر جوابم رو داد:

 دانشگاه؟ یبر یدبا یک -

 من برم. نیندار یاگه امر    یشهم یرماالنها   داره د -

 یگمات رو بخور مصبحانه    ی،بر یشهکه نم صبحانهیب    ینبش -

 دوره. یرتمس جاینبرسوننت   از ا

گفت که  یتچنان با قاطع یرم؛مخالفت کنم و بگم خودم م خواستم

 نتونستم.

که  ینمبش هایاز صندل یکی یکردم.   اومدم که   رو یلب تشکر زیر

 :یدمصداش رو شن

 

 هست. یهسا یجا جااون -
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اره! فرق د یشخونه همه چ ینا دونستمینم یددلم   گفتم ببخش تو

 وخودش به حرف اومد   و با همون اخم  ینم،اومدم که بپرسم کجا بش

 گفت:   یشگیهم یتجد

 

 . جاینا -

 

 یدمن حاال با یخدا یکنار خودش کرد . وا یبه صندل     اشاره

  نشستم؟یکنارش م

 

 ینزم یرو رو امکوله ینبود.   با ناچار یاچاره یکم   داشتم، ول همین

معذب  یلینشستم. خ یصندل یگذاشتم، مانتوم رو صاف کردم و رو

 به شدت گرسنه بودم. یبودم، ول
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 تونستمیکردن   با غذاها کردم.   چند تا تراول که    نم یبه باز شروع

 گذاشت   یزم یبود،   رو   رو یادبشمارمشون و مشخص بود تعدادش ز

 و گفت:

 

اننده هم پول باشه. ر یفتک یکن و تو دیواسه توئه، برو خر هاینا -

 با اون برو. یهماهنگ کن، هرجا خواست یرشمارش رو بگ ی،دار

 

 نذاشت حرف بزنم گفت:

 

 ها بهت بدم.اون یجلو خواستمیمن   یان،بردار.     االن بچه ها م -

 

 گفتم:
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 .یمرس یادنز -

 

 فقط دو سه تاش رو برداشتم، که دوباره لب باز کرد: 

 

کار رو  ینا یکس جاین.   ایادرو حرف من حرف نزن،   بدم م قدرینا -

 .کنهیم یمعصب کنهینم

 

شمش به چگذاشتم   که  یفمک یها رو   توتشکر کردم پول بازم

 ام افتاد:حلقه

 

 اندازه دستت بود؟ -

 

 بله. -
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 .یادخوبه، به دستت م -

 

ش هم صورت دختر و بعد یه یطونش یتموم نشده بود که صدا حرفش

 شد: یاننما یباشز

 

 . یدد یها -

 

ا اخم رو ب   یدم،نشن یجواب ی. سالم کردم ولیدرو بوساردالن  یگونه

 نشست. یشصندل

 

 اردالن گفت:
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 ! یهسا -

 

 ی؟بله دد -

 

 کردی؟یتو بهش سالم م یدتره نبازرگبرها بهت سالم کرد، ازت  -

 

 یداد.  هر چ م نگاه کنهکه به صورت  یناجبار بدون ا یاز رو سالمی

 انداختم. یینرو    پاکه بود حق داشت   سرم 

 

 نشده؟ یدارسام هنوز ب -

 

 وقته رفته   صبح زود رفت. یلیخ -
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 خوبه. -

 

 از جام بلند شدم و گفتم:

 

 حاال برم؟ تونمیممنون، م -

 

 .کننیم ییتراهنما یینبله، برو پا -

 

 .یمرس -

 

 یهکردم. نگاه پر از نفرت و حرص سا یو پدرش خداحافظ یهسا از

 .کردیم یتماذ
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 دانشگاه یکه اردالن گفت شدم. روبه رو ینیرفتم و سوار ماش پایین

 شدم. یادهپ

 "سام"

 .یماش رو   دوباره از اول بکشهمه یشهآخه مهندس، نم یول -

 تکرار کنم؟ یدرو چند بار با حرف یهبه نظرتون  یدین،که شن ینهم -

 آخه ... -

 آخه؟ گینیباز م -

 شرمنده چشم. -

 کارم باشه.  یزم یخوبه،   تا فردا رو -

 چشم. -

رو  دادم. دستم یرونرفت و در رو هم بست. نفسم رو با حرص ب تقوی

رو بستم. خسته بودم    هامچند لحظه چشم یسرم گذاشتم و    برا یرو

ستم،    رو ب هامکه چشم ینتر شدم.   هماوضاع شرکت خسته ینبا ا

 یمزخرفش بلند شد،   برش داشتم و با صدا یزنگ تلفن با اون صدا
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 بلند گفتم: یباتقر

 بله؟ -

 اومدن، باهاتون کار دارن.  یبریمهندس خ یآقا -

 .یادبگو بعدا ب ینمرو بب یکس خوامیفعال نم -

 کار واجب دارن.  یگناما م -

 تو. یادبگو ب -

رو ماساژ  هامیقهداشتم شق هام بسته بود وکه چشم یجور  همون

نفس زدنش  -سالم بده از نفس کهیناومد. قبل ا یبریخ دادم،یم

 معلوم بود که هول شده.

 !یبری؟خ یزد یباز چه گند -

 ...یزهدکتر، چ یآقا -

 یرون؟پرتت کنم ب یا زنییحرف م -

 افتاده.  یمطمئن شدم اتفاق دیگه

افتاده،  ییناز کارگرها از طبقه اول ساختمون صدف   پا یکی -
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 ...یستن ینگران یاصال جا یمارستانب یمشبرد

 رو ادامه بده. نذاشتم حرفش

 خدا! یا -

 .یدداد زدم که ناخداگاه لرز طوری

 ! ی؟به من بگ یداالن با -

 . یننداشت یفآخه شما تشر -

س پ یوکلمهندس ت   یست،شده نخراب  ینتو ا خوبهیچه -

 اس؟کارهیچ

 یاسمت کت سورمه   کرد،یم یکه داشت عذرخواه یجور همین

 رنگم رفتم و تنم کردم. به سمت در رفتم، هولش دادم. 

 یمارستانه؟کدوم ب -

 . یامباهاتون م -

مگه مهندس ناظر اون  زنییم یگهگنده د یه یایالزم نکرده،   ب -

 یستی؟شده تو نخراب
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 پام یکه جلو ی. به منشیومددنبالم م یجورنهمو یدم،نشن جوابی

 نکردم و گفتم: یبود    توجه یستادهوا

 رو آماده کنه.  ینمبه راننده بگو ماش -

. یدمرو شن و   تلفنش چشم گفتنش یصدا رفتمیکه م یجور همون

وبه خکنارم بود،    یبری. خیدمپا تند کردم و با سرعت به آسانسور رس

 . کردمیم یحرص داشتم سرش خال یوگرنه هرچ زدیکه حرف نم

 "رها   "

 ود.ام   زد. سارا برو شونه    یکیپام رو تو دانشگاه گذاشتم، از پشت،  تا

 ی؟سالم چطور -

 !یدمترس ی،سالم روان -

 دانشگاه خانوم مهندس.  یاینبا بنز م یدمشن -

 ام!سارا، حرف نزن که کالفه یوا -

 دین؟ینم ینییرچرا،   عروس خانوم ش -

 از دست تو.  یچرت نگو،   وا -
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 موهات خوش رنگ شده! -

 هامکه به رنگ چشم یتر کرده بودم، عسلرو روشن موهام یگهم راست

 .اومدیهم م

 .یمرس -

 بکن.  یتعارف یهپررو، حداقل  -

 .یدیمخند باهم

 ات چه خوشگله!حلقه -

 .یمرس -

ا هم راه پله همقنعه بردم. با یررو ز لختم ینداشتم که بدم. موها جوابی

واجم خبر که از ازد ییها. تو راه بچهیدیمتا به کالس رس یمرو باال رفت

 گفتن و من هم محترمانه جواب دادم. یکداشتن، تبر

که  ی،طرح معمار یکالس خشک و جد یمساعت و ن یکاز  بعد

 به بدنم دادم. یباالخره تموم شد، کش و قوس

 سارا گفت:
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 خانوم مهندس.  یشخسته نبا -

 گفتم:

 شما هم.  -

 .یدیمخند دوتایی

 ی؟کالس دار -

 یای؟کنم م یدخر یکمبرم  یدنه، با -

 نه من کالس دارم. -

 .اومدییکاش م یفآخ   چه ح -

 کن. یدخر یدلم،    برو حساب یزعز یشهنم -

که اسمش  یااش زدم و ازش جدا شدم.   به رانندهبه گونه ایبوسه

ه کمن باشه زنگ زدم. بهش گفتم  یبود و قرار بود راننده شخص یقنبر

 .یاددنبالم   دانشگاه ب    تونهیکارم تموم شده و م

دوست  یداشتم؛   ول یحس بد جوریینخودم برم، ا خواستممی

دادم به  یحترج ینرو تحمل کنم، واسه هم اردالن یغرها -نداشتم غر
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 نبود.  یاحرفش گوش کنم چاره

رو  یلمکه فام ییآشنا یصدا یهکه تو افکارم   غرق بودم  طوریهمین

 افکارم رو پاره کرد: یرشته کردیصدا م

 جو؟خانوم مهندس نام -

ازهم نکردم و به راهم ادامه دادم. ب ییشدم، اعتنا یاالتیکردم خ فکر

 همون تن صدا، همون لحن. 

شت سرم رو نگاه و پ رو کم داشتم،   توان نداشتم برگردم ینهم خدایا

همون    ی،همون سادگ   یدمش،کنم. باالخره زانوهام برگشت و د

 ها   خودش بود.   چشم

لبش بود!    ی.   پوزخند روشدیسرد باشم،   اما نمکردم خون سعی

هم ، اون.   سالم کردمشنیدمیاطرافم رو نم یصداها یگهشد، د یکنزد

 رو داد: جوابم

خانوم مهندس.    یادگرون به نظر محلقتون چقدر خوشگله،  -

 درسته؟! 

 نگفتم،    نداشتم که بگم. چیزی
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 گفت:

 ی؟فروخت ینرو به ا  من -

 دستم بود. بازهم سکوت...  یتو یبه حلقه اشاشاره

 گفتم:

 یزیمن مرخص بشم کار دارم   چ ینندار یمهندس، اگه کار یآقا -

 ید؟نش یگیرشپ یه یشهتموم شده، م یعنیکه تموم شده 

بهش بفهمونم  خواستمیکلمات م نیتک ا -که با تک دونستنمی

ها رو  ینتا ا کشمیم یچه زجر فهمیدیهنوز هم دوسش دارم    نم

 ادم من نبودم، رها نبود! ینبگم، ا

 گفتم:

 ید؟مزاحمم نش یگهد یشهم -

 . با پوزخند گفت:کشیدیم یرت قلبم

 چشم خانوم متاهل.  -

 یستو با حرص و پوزخند گفت. رفت سوار دو یدهمتاهل رو کش خانوم
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 .کردمیچنان نگاهش مشد و من هم شیدسف یشو ش

 یچرا قنبر کشید،یم یرچنان ترو گرفتم. قلبم   هم  هاماشک جلوی

 رسید؟ینم

سخن،    من خود به چشم  یهرنوع یند،رفتن جان از بدن گو در

 .رودیکه جانم م امیدهد یشتنخو

 "سام"

 ینزم یچنان ساکت بود. با پاهام روهم یبریخ یم،آسانسور بود داخل

در  کنهیکه طبقات رو اعالم م یخانوم یضرب گرفته بودم،   صدا

 اومد.

 . ینگپارک   -

 رد.در راننده رو باز ک    یعدنبالم   اومد و سر یبریباز شد، خ در

 من برونم؟ یدادکتر   اگه خسته یآقا -

 نه، الزم نکرده! -

شده بود و آروم    کوبیخسرجاش م یبریکه خ رفتمیتند م قدراون
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 .یدیمو شماره اتاق رو پرس یدیم. رسدادیداشت آدرس م

و  هاشهم باند داشت،   دست پاش که کامال تو گچ بود، سرش

 هم کبود بود.صورتش

 گفتم: یبریرو گرد کردم و رو به خ هامچشم

 !یگه؟خوبه د ینا -

 .ستین یزیآره چ -

 گفتم:

 یتاحاال چند بار گند زد    ی،اخراج یحرف بزن یگهکلمه د یه -

 یدمت؟بخش

 جواب نداد که گفتم:

 هان؟ -

 پرستار داخل اومد:

هم با آرام بخش و  یمارتونب   یمارستانه،ب جاینآقا چه خبرتونه ا   -

 درد داشته. یدهمسکن خواب
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 حالش خوبه؟ -

 گفت:

 عملش کردن    عملش خوب بود، فقط درد   یدهند یجد یبآس  -

ال ازش سو یشترب تونینیم یادفردا دکترش م   یعیه،داره که طب

عدا استراحت کنه ب یدبا یول یشه،مرخص م یگهتا چند روز د   ین،بپرس

 یسرمش خال یرو تو. سرنگکنیمیرو شروع م تراپییزیوجلسات ف

 کرد. گفتم:

 باشه؟ یهست کس یازین -

 گفت:

 نه. -

 تشکر کردم که   گفت:

 !یدسر و صدا هم نکن یستچون ساعت مالقات ن ید،زود بر -

 در رو بست    گفتم:

 یناخر یول بخشمتیبار هم م ینخوبت ا یبه خاطر رزومه یبریخ -
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 فقط تو... یگهبار د یکفرصتته،   

 حرفم رو قطع کرد گفت:

 . یدمدکتر قول م یچشم آقا -

کتم،  یببود که نذاشت حرفم رو بزنم. دست کردم تو ج یمگوش صدای

 اومدم و جواب دادم. یرونبود،   لبخند زدم و از اتاق    ب یهسا

 ! یسام -

 سالم موش کوچولو.  یکعل -

 . یها -

 من موندم.  گیرییم یادسالم کردن  یتو ک -

 گفتم: خندید،

 ی؟جونم کارم داشت -

 یم؟امشب باهم شام بخور یشهم -

 .یشهله مب -

 دنبالم؟ یایهورا، م -
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 یم؟چرا تو خونه نخور -

هست، دوست ندارم باهاش  تو خونه یدچشم سف یاخه اون دختره -

 به زور تحملش کردم.  یباشم، در ضمن صبح هم شما نبود یزم یهسر 

ومدن ارفته بود، که باالخره عروس خانوم  یادممورد رو  یه ینا یوا ای

 و گفتم: لمس کردم ترکیدیکه از درد داشت م رو یشونیمخونه ما،   پ

 یی؟تو کجا ی،اوک -

 رسی؟یم یگهساعت د یکهم ندارم.  ینماش یه،آتل -

رو  یلمساعت رولکس است    یده،ساعت چند بود که وقت شام رس مگه

 نگاه کردم، هفت بود گفتم:

 یهه اتلنداره برسونم، فکر کنم تا ن ینرو که ماش یبریمن خ یاوک -

 باشم خوبه؟

 !یهعال -

 بلند شد. یمارستانب یجپ صدای

 ! یسام -
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 جونم؟ -

 افتاده؟!  یاتفاق   یمارستانی،ب   یی،کجا -

حالش، اومدم  تیسبد ن ییناز کارگرهام    افتاده پا یکینه بابا،  -

 ی؟ندار یکار کنم،یم یفتعر

 دلم    بوس. یزباشه عز -

 :خندیدم

 .یبا -

 "رها"

ه،   تو پاساژ، از   فکر کردن به گذشته خست یدناز چند ساعت چرخ بعد

بهش فکر  یدخر یمثال به بهانه   خواستمینشستم. م یصندل یرو

لحظه  -که لحظه یبه کس تونهی.   مگه آدم مشدینم ینکنم،   ول

 باهاش بوده و عاشقش هست پشت کنه که من بکنم؟

 یو بهداشت یشیزم داشتم آراکه ال یزهاییچ یعنیرو کردم،  خریدهام

 خواستمینم یو عطر و چند دست لباس بود. پولم هنوز مونده بود ول

شده  یهر جور یرمدوباره ازش پول بگ خواستمیخرج کنم. نم یشترب
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که سر کار  یکردم،   تا زمان یدکم خر ینهم یسر کار برم،   برا یدبا

 نرفتم پولم تموم نشه.

 یدوقت خر داد،یانداختم. هفت رو نشون م یلمبه ساعت موبا نگاهی

رده نخو یزیاز صبح چ کهیننشستم با ا یصندل یهم که نداشتم،    رو

ه عقب هم نداشتم. اجازه دادم ذهنم و افکارم آزادانه ب یلیم یبودم ول

 شد؟ طوریینکه ا شدیبک بزنند. چفلش

هامون ک لحظهت -. تکیمو مهرداد از سال دوم دانشگاه باهم بود من

 .یمرو همه جا باهم خاطره دار

و  کردیمیفقط نگاه م یمچون پول نداشت یپاساژ، ول ینتو هم حتی

 . یمچقدر هم رو دوست داشت یم،. چقدر خوش بودخندیدیمیم

رم زمان به عقب برگشت، کاش هنوز مهرداد کنا ینبا ماش شدیم کاش

اره. ارزش د یشتر. کنار مهرداد بودن واسم بیستبود،   بدون پول مهم ن

ام ظر رانندهمنت یدهمه خر ینپاساژ با ا ینتو ا کردمیفکر نم وقتیچه

 باشم. 

مهرداد    یشپ یدمثل من که با یست،سر جاش ن یچیه یادن ینا تو
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دو تا  یرو نگاه کردم. از قنبر یممن. گوش یشهم پباشم و اون

هم  دمخو ین،رو ببره تو ماش یدهاخر یادداشتم، گفتم ب کالیسم

 گوشم گذاشتم. یرو تو یمنشستم. هنزفر

 یهتک ینماش ییشهرو به ش . سرمیختمهم فکر کردم و اشک ر باز 

 .کنهیصدام م یقنبر یدمدادم، که د

 خانوم،   رها خانوم؟ -

 بله؟ -

 .یدیمرس -

ود اومدم کمکش ب یادز یاره،رو ب یدهارو زد که خر شدم. صندق پیاده

 کنم گفت:

 .یشنمنه،   آقا ناراحت م ییفهوظ -

 ندارم. ییهست که من باهاش آشنا خونه ینا ینجور قوان یه هماین

باغ باال رفتم. در  یها رو انداختم رو دوشم و از پله امکردم. کوله تشکر

 یاو سرمه یدکار مهربون که لباس فرم سفرو، همون خانوم خدمت
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 گفت: ییتنش بود باز کرد. با خوشرو

 . ینمدخوش او -

 .یمرس -

 دوباره صدام زد. رفتم،یکه داشتم باال م همین

 رها خانوم؟ -

 بله؟ -

 هستن. منتظرتون یآقا تو سالن غذاخور -

 ندارم گفت: یلاومدم بگم م تا

 کارتون دارن. -

 گرفته یادرو  یسالن غذاخور یاومدم و جا یینرفته رو پا یها پله

 کشید،یم یپبودم. در زدم و تو رفتم. جز خودش که نشسته بود پ

 تو سالن نبود. یکس

 ین؟داشت یسالم امر -

 !ینبش -



 

 

 WWW.98IA3.IR 30 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 ین؟بگ یشهام مخسته -

 داد زد:

 گفتم بتمرگ. -

 کردم و نشستم. یسرو خ امزور لب خشک شده به

 باز داد زد:

 ساعت چنده؟ دونییم -

 سالن نگاه کردم و گفتم: یواریساعت بزرگ و د به

 نه. -

 باز داد زد:

 ی؟بود یوقت شب کدوم گور ینتا ا -

 هم پاشد.ند شدم اوناز جام بل   هام رو بستم،چشم

 شد. یرد دبو یادز یدهم خر دانشگاه، بعدش -

کم مونده بود    ترسیدم،یرو گرفت ازش م شد، مچ دستم نزدیکم

 سکته کنم. 
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 کردم. یخواهرو تکون دادم، عذر سرم 

 بود زمان از دستم در رفت. یکتراف -

 فشار داد که اشکم در اومد. یرو به حد دستم مچ

 . کنمیو نمربرخورد  ینا شکونمش،یم یکن یردفعه بعد د -

 داد زد:

 یدی؟فهم -

 بله. -

 رو پاک کردم. پله ها رو بدو باال رفتم. هاماشک

 "سام"

فکرم آشفته  وکردم. ذهنم  شاهیادرسوندم و پ ییجا یهرو تا  خیبری

کارگر توش  یهدن بود که افتا یختهرو بهم ر اعصابم هایزچ یلیبود، خ

 گم بود.

سر  و   سامونش  یچه جور   کردم،یفکر م یهخودم و سا یزندگ به

 یهبا  گیرهیام    ملفظ خنده ینبدم،     با اومدن زن بابا، خودم از ا
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تره ازدواج کرده. حالم    دخترش بزرگ که فقط سه سال از یدختر

 پدرم منه.   ینبگم ا ییکارهاش   جا ینبا ا خورهیبهم م

م رو خودم و خواهر ذاشتم،یرو م یزبود همه چ یراه یهفقط  کاش

اعصاب خرد  کیتراف یشه!   مثل همرفتمیم جاینو از ا داشتمیبرم

 کرده بود. یدرو تشد کن   تهران سردردم

هام به شدت قرمزه. چشم زنمیحدس م یول   یدم،ند ینهرو تو آ خودم

 یستادهوا یههاش جلو در آتلبا دوست یه. سایدمرس یعصرباالخره   ول

 .کشیدیم یگاربود.   بوق زدم سرش برگشت، داشت س

ا بود. ب یادیباهاش داشتم که واسه امروز ز یدرست و حساب یدعوا یه

 ینسمت ماش یومدکرد. داشت م یهاش دست داد و خداحافظدوست

 رو برانداز کردم. یپشکه ت

پسر ها  یبه مامان رفته بود و همه شکیکه ب اییافهو ق هیکل

شال    ی،اجلو باز سرمه یکوتاه با مانتو ینشلوار ج یهدنبالش   بودن. 

که     یشیموها و آرا ی،و کفش پاشنه بلند مشک یفک   ی،او   تاپ سرمه

و  یرینعطر ش یکرده بود. در رو که باز کرد بو لیرو تکم یپشت
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 خورد.  ینیممخلوط شده بود به ب یگارگرمش که با س

ام . خم شد گونهکردیم یشتررو بداشتم، سردردم  یتبو حساس ینبه ا 

 . اخم کردم و گفتم: یدرو بوس

دوماً    سالمت،   سوماً    ی،شبک یاداوالً صدبار نگفتم خوشم نم -

  ی؟جا موندهنوز اون یسنه انگل    ،یرانها جاینا

   دوماً سالم،   سوماً نه،   ی،اناگه بده ه کشییاوالً که خودت چرا م -

 ! یبیعادت نکردم ب

 گفتم: رو راه انداختم و ین.    ماشیاماز پس زبونش برنم وقتیچه 

 کجا برم؟ -

 دربند. -

 یدر ثان رسیم،ینمهم  یگهسه ساعت د یکتراف ینبا ا   یه،سا یخوب -

 تونییجا منکفش تو او ینهم آخه با ا خنکه لباست کمه،    بعدش

 ! ی؟اه برر

 هم تازه سر شبه! ت دارم، بعدش.   عادیرمبله نگران نباش،   راه م -
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 یری؟نم ینچرا با آر -

   یاد،ردا مخان پاشدن رفتن شمال، ف ینآر یرانتازه اومدم ا یدببخش -

 باشه نبر. 

 ز دست تو موش کوچولو. ا -

 .خندید

 هات قرمزه؟چرا چشم -

 سردرد دارم. -

 ی؟مسکن خورد -

 آره چند تا. -

 یم؟نر خواییم -

ز خونه موندن و جر و بحث با مهندس معتمد بهتره حال و هوام هم ا -

 .یشهعوض م

هام برداشت. رو که گرد بود از چشم یممشک یبنر ینکزد. ع چشمک

هام گذاشت. تشکر کرد دوباره رو چشم یزدش تمخو ینکبا دستمال ع
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 زنده بودنم شده.  یل. آخ که چقدر خوبه برگشته دلیدیمکردم و خند

 یول ترهیکازم کوچ یهسا کهینکرد. با ا یادضبط رو ز یبرد صدا دست

کردم تا  یمامان رو واسم پر کرده. خوبه که هست،   من هم سع یجا

ه ب سردرد و افکارم فکر کنم.   یناکنارش هستم لذت ببرم و کمتر به 

 گوش سپردم. یانشجر یصدا

 یرفت چرا

 قرارمیمن ب چرا

بود که داشت  یبعج یول یاد،خوشش نم یسنت یقیاز موس یهسا ینا 

 نکرد. یو اعتراض کردیگوش م

 "سام"

 ینماش .   ازیمتا ساعت ده دربند بود شدیباورم نم یاد،ز یکبا تراف 

رو  یفشظر یهادستم رو گرفت. با سخاوت انگشت یهسا   یم،شد یادهپ

 دستم جا دادم. یتو

 بود؟ شدهیکن کارگره چ یفخب تعر -
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 نم. کرو خفه  یبریخ خوامیم یاد،م یادمکه  یهنپرس سا -

 .خندید

 کرده واست؟! مشکل درست ن یلیخ   کنی،یچرا اخراجش نم -

اش هم رزومه هخوریجاها کار راه بندازه، به درد م یلیخ یچرا ول -

 . کنهیم یکارچرا چند وقته خراب دونمیخوبه، نم

 یهسا یارمرو در ب هام. تا اومدم کفشیمرستوران رو تخت نشست توی

 صدام کرد.

 ی؟سام -

 جان؟ -

 قرمزه. یلیهات خبرو صورتت رو بشور،   چشم -

شد.  بود. با آب سرد حالم بهتر یفکر خوب گفتیزدم، راست م لبخند

 گفت: یماومدم نشستم تا سفارش بد

 . هایشد یرپ -

 گفتم:



 

 

 WWW.98IA3.IR 37 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

و  بندنیوهاشون رو ممکه  یهنر یتو حتما از اون پسر ها   -

 یبودن، داشت یهکه جلو در آتل ییهاهمون   ی،ان دوست دارشلخته

 .خندیدییباهاشون م

 گفت: خندید

 ی؟ندار یالگس یتو بحران س ینه حاال، ول -

 .کنییم یرمپ یدار یدست -یبدجنس   دست -

 .یشد یرمردقبول کن پ ی،شد یرپ یگهواال د -

 خانوم. یشنتر مسنشون بره باال جذاب یمردها هرچ    یر،نه خ -

 . یتر شدجذاب ییخدا یگیراست م -

 .یخودت حرفت رو پس گرفت یاب -

 د.صدام ز یم،خورد یکماوردن تا  . شام روخندیدیم

 ی؟سام -

 جون؟ -

قول  یریم،حداقل خونه مستقل بگ یا   ریم،ینم یرانچرا با هم از ا -
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 .یمکه مزاحمت نشم،   فقط با هم باش یدمم

 . یموش کوچولو، تو که معتمد رو دوست داشت شدهیچ -

جا باشم، اون دختر، دوست ندارم اون با اومدن یهم دارم، ول هنوز -

 . یادمعذبم بدم م یخودمه، ول یخونه

 دونستیبودم، نم یمروز قبل اومدنش تو خونه مجرد یهتا  دونستنمی

که به خاطر اون هست که  دونستیرو ندارم. نم تحمل اون عمارت

 هم نفهمه. وقتیچه یدوارمجا هستم،   اماون

 . دونییهست که نم یزهاییچ یه یهسا -

 خوب بگو. -

با  همیخوب ییونهکه م دونییتوئه. م یو شرع یبابا سرپرست قانون -

 . یمهم ندار

 ی؟چ یعنی -

کنه. فکر  یتتممکنه با توام لج کنه اذ یایاون با من ب یاجازهیاگه ب -

 یایب کهینا یاخراب شده ببرمت،    ینتاحاال فکر نکردم از ا یکرد
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 خودم؟ یشپ

 کرده باشن پنچر شد. برق نگاهش یکه بادش رو خال یبادکنک مثل

 یکشد. نزدکر یباز -یانداخت و با غذاش باز یینرو پا رفت، سرش

 موهاش زدم و بغلش کردم. یرو یاشدم، بوسه

 یمچه نخوا یمچه بخوا یگهاون دخترهم د یشه،تحمل کن درست م -

 یدابرات پ یراه یه تا یمتحملش کن یدامون هست.   بااز خانواده یجزئ

ا نه دعو یمدت نه باهاش بد بش ینکنم و ببرمت.   فقط قول بده تو ا

 یدمقول م یهات گرم کن،   ولو دوست یرو با گالر و سرت یکن

 سویتی؟درستش کنم باشه 

 باشه. -

اش انداختم. صورت حساب رو پرداخت کردم و تا رو، رو شونه کتم

. یمنزد یحرف خاص ین. تو ماشیمدست تو دست قدم زد ینماش

   .یمخونه بود یک هاییکد. نزدنبو یکخداروشکر واسه برگشت تراف

 یمگفت ریهم شب بخ یهو سا برد. من ینگرو تو پارک ینآقا رحمان ماش

 .یمهامون رفتو هر کدوم تو اتاق
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 "رها"

ود شده و دستم که کب یاکنم  یهگر امیروح یبه خاطر دردها دونمنمی

 .کنهیدرد م

در مشترک داشت و، در تو که تاتاق  یهو اردالن باهم هست.    من اتاق

 .کردمیدر مجزا که از اون رفت و آمد م یهقفل بود و  یشهو   هم

گفت واسش کسرشأن  یاد،از همون روز اول گفت طرفم نم اردالن

همه دختر و زن واسه پولش و  یندختر رو بکشه، ا یههست که ناز 

 .مردنیخودش م

قط فهمه مشکل  ینواسش زن باشم. تو ا خواستیبود که ازم نم خوب

 . کردیخوشحالم م ینا

ه ب یخیالافتاد،   حوصله نداشتم مرتبشون کنم، ب یدهامبه خر نگاهم

 .یومددم. پنجره رو باز کردم، بارون مرو خاموش کر ها چراغاون

ه کنار باغ رو چند برابر کرده بود.   رو کاناپ یباییکه ز یبهار بارون

 تم.رو روش گذاش رو بغل کردم، سرم پنجره نشستم، زانوهام

بشن. به  یرهام اجازه دادم سراز. به اشکیختدورم ر امیعسل موهای
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 یگههست د ینافکار سرکشم هم اجازه دادم به گذشته سفر کنه. هم

 و مادرم تنگ شده.  و برادرممحض،   دلم واسه خواهرهام  یهخود آزار

ام خانواده یهاس، ولاالنم به خاطر اون یتنصف وضع یدشا کهینا با

 بد!  یاهستن و دوستشون دارم،   خوب 

وش مهرداد رو فرام یدکه برادرم از در اومد تو و گفت با یروز هنوز

ارم به کغذا نخوردم که  قدریننرفته،   ا یادمکنم و زن اردالن بشم 

 . یدکش رستانیماب

 یشی،که با اون خوشبخت نم گفتیو م دادیم امیدلدار مادرم

با اردالن  یلو    یو آوارگ یدربه در پولی،یهمش ب   ی،ندار اییندهآ

 ...دونستنینم کنن،یدارن در حقم ظلم م دونستنی. نمیخوشبخت

ام توش. خانواده زدیمن بد نبود اگه پدرم گند نم یخانواده یمال وضع

 رو فروختن،   نه نفروختن! من

ها اصال،     نه اون یمتیق اش رو بفروشه؟! به چهآدم بچه یشهم مگه

نبودم،  یفیعمن دختر ض   یومد،هام بند نمنداشتن،   اشک یاچاره

 باعث شده بشکنم.  یرمشکالت اخ ینا یول
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 بند اومد، هوا سرد شده بود. پنجره رو بستم رو تختم دراز بارون

 خوابم برد. یک یدمکردم که نفهم یهگر قدرین. ایدمکش

نه،   به  یفنضع کهیننه به خاطر ا کنن،یم یهها گرها آدموقت بعضی

 بودن.  یقو یادیمدت ز کهینخاطر ا

 "رها"

کردم  یهکه گر قدرینشدم. ا یداراز خواب ب یدیبدن درد شد با

دادم  یح. ترجمبه سر و صورتم زد ی. رفتم آبشدنیهام باز نمچشم

 یهشتم. گذا یسسرو یرو تو حمام یلشامپو و وسا  ینم؛رو بچ یلموسا

. دوش یرمتموم که شد رفتم دوش بگ  ید؛کارم طول کش یساعت یمن

اتاقم  یقد ینهآ یسرم جمع کردم. جلو یگرفتم و موهام رو باال

گاه نو کبود بود! به صورتم  کردیدستم به شدت درد م    یستادم؛ا

 کردم.

که نه  ییهاهست؛  لب یعمل کردنیکه همه فکر م یخوش فرم بینی

بلند و پوست  یو موها یدرشت عسل یهابود نه بزرگ، چشم یککوچ

 یبابود. تقر تریرهکه از موهام ت یدهکش یپر و ابروها   یهامژه ید،سف

   کردن؛یصدام م یخوش فرم، البته تو خونه الغر مردن یقد بلند و اندام
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 یردل کندم د ینهزدن خودم تو آ یدداشتم. از د یمعمول یفهیاکال ق

 .رفتمیهرجور که شده دنبال کار م ید. امروز باشدیم

 وبا شلوار  یدمپوش یرشاز ز یدسف یزو شوم یجلو باز مشک یمانتو یه

 رو سرم کردم؛    موهام یم. شال مشکیو کفش پاشنه بلند مشک یفک

 یرونرو برداشتم و از در اتاق ب امزومههم باز گذاشتم. تمام مدارک و ر

نفر   یکبه  یهوکم نباشه،  یزیکه چ کردمیزدم. داشتم چک م

ا  بو اخمو، قد بلند  یپسر جد   یک یدمباال آوردم د روخوردم. سرم 

رو باال داده  موهاش   یستاده؛جلوم ا یدست کت و شلوار طوس   یک

 عتمد باشه! چشم و ابروسام م یدپسر با ینبود. احتمال دادم که ا

سمت راه  رفتمیداشت. معذرت خواستم داشتم م یشو ته ر یمشک

 رو جلو اورد. پله ها، که دستش

 سام هستم.-

 دستش فشردم. یرو تو دستم

 .شناسینیمن هم رها که خودتون م-

 واضح دستم افتاد. یبه کبود نگاهش
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 افتاده؟ یاتفاق -

 ازش جدا شدم. سریع

 من برم با اجازتون. یست،ن یخاص یزچ -

 گفت:

 ها؟کفش ینهم با اچرا از راه پله؟ اون -

 با اخم گفتم:

 ره!خونه چه خب ینتو ا دونمیبگم هنوز نم خواستمیم -

هم پشت سرش رفتم. هنوز به دستم نگاه آسانسور شد و من سوار

 .کردیم

 دکتر! یدبر یدبا یهجد -

 .یشهنه خوب م -

 خوامیاومد اصال نم یادمکه  یزسر م یمرفت    ؛یدیمرس یینپا یطبقه 

 . گفتم:ینماردالن رو بب

 با اجازه! ییتونخوشبختم از آشنا -
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 گفت:

 سرعت و بدون صبحانه! ینکجا با ا -

چون  یودم، ولنخورده ب یزیصبحونه چ یروزام بود، از دگرسنه شدید

 قییباهام نداشت. رفتم تو نبود. نفس عم یپسرش بود احتماال کار

که بهم گفته بود مال من هست نشستم و سام هم  ییسر جا   یدم؛کش

 .یدکار پرسرو به روم نشست. سام از خدمت

 مهندس معتمد کجاست؟ -

 صبح زود رفتن، جلسه داشتن. -

کار از سام اجازه گرفت و سالن رو ترک رو تکون داد، خدمت سرش

م داد. با سال یهکرد. من هم با ولع شروع به خوردن کردم که سا

با من  خواستیدختر نم ینانگار ا یجوابش رو دادم، ول ییروخوش

اش رو سالم کنه! نشست کنار برادرش و گونه یاحداقل حرف بزنه 

 . سام اخم کرد.یدبوس

 رفت؟ یادترو  یشبد یهاحرف -

 نه. -
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 نره! یادت یپس سالم و عذرخواه -

 من به حرف اومدم:

 .یستن یمشکل -

بده! فقط  یلیخ یننه و اککال عادت نداره سالم  یهنه رها خانوم، سا -

 .یرینبه دل نگ یستن طوریینبا شما هم ا

 لبخند زدم؛   گفتم:

 .یستن یمشکل -

 فتم.ر یرونو از در ب گفتم یارو برداشتم، با اجازه کیفم

 "سام"

باشه! با عجله  طوریینا کردمیفکر نم   رسید؛یبه نظر م یمودب دختر

 یهاستو فنجون  ریختیم ییخانوم داشت چا یالرفت. ل یروناز در  ب

 :یدپرس یهو یهکه سا

 ید؟زود خواب یشببابا د -

 یدارشب ب یتا نصفه ها یخته،ذره اعصابشون بهم ر یه ینه سر شب -
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 منم واسشون دمنوش بردم.   کشیدن؛یم یپبودن پ

 ر؟اعصابش خورد بود؛  بازم کا یسر چ -

 ردن.نه با رها خانوم جر و بحث ک -

خانوم با گرفتن  یالانداخت. ل یینزد و سرش رو پا یپوزخند سایه

 به حرف اومد: یهرفت. سا یروناجازه از در ب

 طوریینعوا ها مثل روز روشن بود از همون اول اشروع شد! د -

 خودشه یرقصتبابام! البته  یچارهب  خواسته؛یدختره پول م یشه؛البدم

 رو به خونمون باز کرده! هاینا یکه پا

 یول دادم؛یگوش م یهسا یهامدت ساکت بودم و داشتم به حرف تمام

باشه؟  یشبدست رها مال د ی! نکنه کبودکردمیفکر نم یهمن مثل سا

دعواشون بشه؟  یداخه چرا با   کرد؛یهمون بود از   من هم   فرار م

رو دوست داشته باشه؟ سر  یدشجد یمعشوقه یدبابا که با ی؟سر چ

داره  یدشا یهپول بخواد؛   البته به قول سا خوردینم تردخ ینپول؟ به ا

داره! هرجور که فکر  یاستو س ینهکارش ا   کنه؛یم ینقش باز

رو پاره  افکارم یرشته یهسا ی! صدالنگیدیکار م یجا یه کردمیم
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 کرد:

 سام؟ -

 بله؟ -

 یدی؟اصال فهم زنمیدو ساعته دارم حرف م یی؟کجا -

 حواسم نبود. یدنه ببخش -

 کردی؟یفکر م یبه چ -

 کار. -

 !کنییاز دست تو، آخرش سکته م -

 اجبار زدم: یاز رو لبخندی

 گفتی؟یم یحاال مگه چ -

و ت ی،گالر یشنواسه لوک یرمگفتم امروز با سحر و رهام م یچیه -

 یای؟نم

 حتما زنگ بزن! یداشت یکار یکار دارم؛  ول یزمنه عز -

کرد و  یخداحافظ یهولک  -شد؛   هول یرمفرستاد و گفت د یابوسه 
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 یهابود تا عالمت سوال یخوب یتاالن موقع یشه؛نم طوریینرفت. نه ا

خونه نبود. تو اتاق مهندس معتمد رفتم؛    یرو جواب بدم کس ذهنم

ه جز اتاق مشترکش با رها!  اتاق خوابشون!  سمت کمد رفتم؛  ب یعنی

رها کجاست؟ کشو  یهالباس ی؟چ یعنینبود  یزیچ عتمدم یهالباس

 یناتاق نباشه! اگه ا ینتو ا یازنونه چیزیچه یشد،   مگه مهارو گشتم

اتاق پدرم دو تا در داشت؛    کنه؟یم کاریچ جاینا   یست؛دختر زنش ن

 اتاق تو در تو که در مشترک داشت با اتاق کارش. سمت در مشترک یه

! اره واقعا قفل شده بود؛  یشدرو گرفتم باز نم گیرهاتاق رفتم. دست

باز بود  یشهدر هم ینبود ا یبخونه! عج ینکه سابقه نداشته تو ا یزیچ

باز  یشههم یاتاق بود ول ینگاوصندوق خونه و اسناد مهم تو ا کهینبا ا

 کهیننداشت؛  مگه ا یفمهندس معتمد تشر کهیزمان یبود! حت

دو تا شاخ بزرگ رو  کردمی. از تعجب حس مرفتیم یطوالن مسافرت

 خونه سر جاش نبود. ینتو ا یزیچ یهسرم سبز شده! 

 "سام"

ها خانوم رو صدا کردم؛   تن یالدست تو موهام بردم؛   ل یکالفگ با

 خونه بهش اعتماد کرد! ینتو ا یشهکه م یکارخدمت
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 آقا؟ ینداشت یبا من امر -

 در کجاست؟ ینا یدکل -

 دست رها خانوم. -

 گفتم: یرونزده ب یرونکه از حدقه ب ییهاچشم با

 دست رها خانوم؟ -

 یهدست  یدکه توش گاوصندوق اسناد مهم هست با یاتاق یدکل -

 یم؟اعتماد ندار یه؟ک دونیمینم شناسه؟ینم کسیچباشه که ه یدختر

 ازه.اتاق ب یخواستن، درضمن در مجزا طوریینمهندس ا یآقا -

 دیدم؟یم یدر باز شد. چ گفتیرفتم، راست م یرونافتادم از اتاق ب راه

مثل  یچیبه اتاق کار جناب معتمد نداشت؛  ه یشباهت یچه جاینا

 و یشآرا یزم ی،قد ینهبا آ یدسف یتخت خواب و روتخت یهقبل نبود! 

 کهینکرم و کاناپه. تا قبل ا یرحر یبا پرده ها یبهداشت یسکمد و سرو

 خانوم به حرف اومد. یالبپرسم، ل چیزیبخوام 

 رها خانومه. یهاتاق شخص جاینا -
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 اتاق جدا؟ -

رو  جاینا   یاد؛رها خانوم ب کهینا بله، مهندس خواستن؛  روز قبل -

 .یمعوض کرد

 تن صدام باال رفته بود.

 اتاق کار کجاست؟ -

 راهرو شده. ینهم یانتها -

 و یلهم به دنبالم. در اتاق رو باز کردم؛  بله همون وساافتادم اون راه

خونه و گاوصندوق. سمت کار، کتاب یزم جا،ینمنتقل شده بود ا یزایند

 کاریچکه  ینممهندس رو بب یشناسنامه خواستمیگاوصندوق رفتم، م

قصد و  یدمثل روز برام روشن بود؛  با یگهد یستزنش ن ینکرده. ا

 !فهمیدمیدختر رو م نینسبت ا

پس  یشه؟من مگه م یارو باز نکرد! خد گاوصندوق اثر انگشت من ولی

 دم:خانوم کر یالبه ل . روم رویدمخند یزده. عصب یگند یهحتما 

تو اتاق رها،  یریبرسه تو خونه، م یهرکس کهینخانوم تا قبل از ا یالل -

 یداامروز برام پ نی!همخوامیرو م اشکل اتاق رو بگرد؛    شناسنامه
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 یدنبا یهسا یکارها، نه مهندس، نه رها، نه حت! نه خدمتکنییم

بگو دارم اتاق   ید؛د همی! هرکسیبفهمن اخراج  ی؛کرد کاریبفهمن چ

 یدی؟فهم  کنم؛یمرتب م ور

 بله. -

 برم. یروننذاشت از در ب امیزنگ گوش یرو نگاه کردم صدا رفتنش

 "سام"

 بود که گفت: ینیرو جواب دادم از شرکت بود. خانوم مع گوشی

 یارین؟من یفجلسه شروع شده تشر یین؟دکتر شما کجا یسالم آقا -

 همه منتظرتون هستن.

د؛ نگاه کردم ساعت ده بو یمبه ساعت مچ یشونیم،رو پ یدمدست کوب با

 شده. یرمد ی! حسابیوا یا

 ینی؟خانوم مع -

 بله؟ -

 ینرو بهم بگ یجهنت  رسونم؛یمن خودم رو مشروع کنن  ینشما بگ -
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 .یدماگه نرس

 بدون شما؟ یعنی -

 بله. -

 ...یآخه آقا -

 .ینتقل کنکه گفتم رو من ینیآخه نداره خانوم، هم -

 خدافظ. -

خانوم نشستم که با شناسنامه  یالقطع کردم. تو سالن منتظر ل روتماس

حه اول رو شناسنامه رو از دستش گرفتم. صف  ید؛دستش رس یتو

مشخصات همسر رفتم، مشخصات  یمشخصات خودش بود، تو یدمد

زن  یعنیمهندس بود، پس واقعا زنش بود و قبال هم ازدواج نکرده بود، 

تو شناسنامه ثبت شده بود. پس چرا  چیشده! همه  یشو رسم یعقد

 یهتو  یزنشه ول کهینبگذره؟ با ا یدختر ینمعتمد از همچ یآقا

خانوم  یالبودم! شناسنامه رو دادم دست ل یجگ یساب. حیستنهم ناتاق

 یکردم بازهم کس یدکه بزاره که قبالً بود؛     تاک ییجاو گفتم  همون

رو به شرکت  . با سرعت خودمزدم یروننفهمه. با عجله از خونه ب یزیچ
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امروز رو گفتم  ینشستم، صورت جلسه یزمرسوندم. تو اتاقم پشت م

 یرچنان درگذهنم هم یول کردمیم ی. داشتم بررسیارهواسم ب یمنش

در اومد و پشت  ی. صدازدمیبا رها حرف م یدخونه و ماجراهاش بود. با

 :ینبندش  آر

 سالم. -

 .یکعل -

به خاطر  یونیدم ینجناب معتمد! توروخدا بش یچه استقبال گرم -

 .یمن پاش

 اعصاب ندارم! یز،کم نمک بر -

 یام؟من ب یارد یبگو ک   ی؛ندار وقتیچاون رو که شما ه -

 خوشمزه خوش گذشت؟ -

 .یشما خال یجا -

ذرون! من خوش نگذره؟! شما برو شمال و خوش بگ یشهبله مگه م -

 شرکت، من هستم برو. ینجون بکنم تو ا
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 .یومدیخودت ن یاگفتم که ب -

 !یمکه ورشکست بود یومدمم ینه،وضع شرکت ا یومدمن -

مام مدت نگاه نکردم، همش داشتم به صورتش ت بارهمیک حتی

 .کردمیامروز رو چک م یکارها

 .یدمتپسند ایدینمت؛شبب یارشما حاال سرت رو باال ب -

 خبرهارو؟ یدیزهرمار! شن -

 اومدن زن بابا؟ -

 منظورم شرکته. یر،نه خ -

 .یبریخ یاهان اره گندکار -

با  یصبرو بهش سر بزن مخارجش رو بده؛  مرخ یمارستانه،بله ب -

 اش.رو بده به خانواده حقوق بفرستش پول

 .یسچشم رئ -

 !یگهبرو د -

 یدی؟طناز رو د یراست یرم،حاال م -
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 اومدم تو اتاق. یمنه مستق -

 !یربگ یلذره تحو یهرو  یناهان، ا -

 .یگهد گیرمیم -

به  دوننیکل شرکت م کنهیواقعا! دختره همش به تو فکر م یمرس -

 و انگار نه انگار.ت یتو حس داره؛   ول

 یهاخانوم یکت حتشر ی! از نظر تو همه دخترهاینبسه توروخدا آر -

 تو. یارو من حس دارن  یامتاهل 

 هم به خنده افتادم.من ید،خند بلند

 رفته؟ یادترو  یپارسال یمنش یانجر -

 یدی؟رو د یهبود، ولش کن سا یوه چه داستانا -اوه -

 نه هنوز. -

 .یهاز دستت شاک یچون حساب ی،فش نرطر کنمیم یشنهادپ -

هم شام با بعدش یمارستان،من برم ب یارم؛خودم امشب از دلش در م -

 خلوت کن. یارشما هم با  یرونب یهسا
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 :یدمبود اخم کردم و پرس یینکه سرم پا جوریهمون

 یه؟ک یار -

 چشمک زد:

 طناز! -

پرت کنم سمتش که در رفت سمت در،  یزاز رو م یزیچ یه اومدم

 رو اورد باال گفت: دستاش

 غلط کردم! -

 گفتم: یینپا یارهرو ب یرهدستگ کهینقبل از ا خندیدم

 ره.ن یادت یسسا یشگاهنما ییهافتتاح یگهد یدو هفته یراست -

 چند شنبه؟ یخوب شد گفت آخ -آخ -

 یدو هفته یلو یشنامروز تازه رفته دنبال لوک یس،اونش معلوم ن -

 .یگسد

 ی؟ندار ی. کاریدمقول نم ییحواسم هست؛  جا یاوک -

 نه. -
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 چشمک زد و گفت:

 فعال. -

رو روشن کردم و  یگارماتاقم رفتم؛   س یبسته شدن در سمت پنجره با

 همون فکرها به سرم اومد.

 "رها"

 یبودم؛    مورد ها ینکه تو ماش یطورروزنامه گرفتم و همون کلی

چند جا هم واسه مصاحبه  یه. زدمیو زنگ م کردمیم یدارو پ مناسب

هم من  یاشونچون سابقه کار ندارم قبول نکردن بعض یرفتم؛   ول

مهرداد  دونمیمورد خوب بود که اون هم م یهانتخاب نکردم. فقط 

قبلم از جا  بینمشی. من تو دانشگاه از دور هم مکنهیجا کار ماون

که  یکیشرکت کوچ یهبخوام برم تو  کهینه اچه برسه ب  یشه؛کنده م

واسه  یکار باهاش حرف بزنم! دور یو به بهانه ینمشهر روز بب

 یزندگ یههم مهرداد  کنهیکمک م یهردومون خوبه، سخت هست ول

عادت کنم.  یتمو به وضع یامتر کنار بتازه رو شروع کنه، هم من راحت

گرفتم برم خونه  یمظهر تصم یهاخالصه که خسته شدم؛  طرف

روزنامه  ی. با کلیرمو زنگ بزنم واسه فردا وقت مصاحبه بگ ینمبش
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خسته بودم که  قدرینبرگشتم خونه، ناهار رو خوردم؛   تو اتاقم رفتم. ا

 خوابم برد. یزود

*** 

رو باز نکرده؛   دست  هاماز خواب پاشدم. چشم یمگوش یصدا با

 یادآوریقرار فردا رو  خواستیرو برداشتم. سارا بود م یانداختم گوش

 یهااز کتاب یسر یهدانشگاه، از اونور دنبال  یمکنه. قرار بود باهم بر

داشتم به زور تو جام نشستم.  ی. بدن درد وحشتناکیمترممون باش ینا

بودم؟ ساعت هفت شده  یدهبود؛   مگه چقدر خواب اریکهوا ت

رو  ینا گشتمیمرتب م یدخونه با ینرو زدم. تو ابود؛پاشدم چراغ اتاق

خدمه هم مرتب بودن چه برسه به  یبودم؛  حت یدهچند روز فهم ینا

ها وقت جورینلباس واسه ا یدروز که رفتم خرو اردالن!اون یهسام و سا

 یناست یابود  یدهکه انتخاب کرده بودم پوش هاییبودم. لباس یدهخر

 یاجلو اردالن  خواستمیبپوشم. نم تونستمیبا ژاکت م یابلند داشت 

ساده  یدسف یشرتساده با ت ینج یهجلب توجه کنم!  یلیسام خ یحت

. یدمروش پوش یدسف یرو با کتون یمانتخاب کردم؛  ژاکت بلند مشک

پشت  یرو ساده و دم اسب وهامکردم و عطر زدم؛  م یمختصر یشآرا
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کار بهم گفت تو سالن رفتم. خدمت یرونسرم جمع کردم و از اتاق ب

 کردم سمت در سالن راه افتادم. فقط اردالن بود؛  بچه یتشکرهستن، 

گرد کنم  که اردالن صدام زد. شدم خواستم عقب یمونها نبودن. پش

 یو شانسم لعنت مرو مشت کردم به خود هامهام رو بستم؛   دستچشم

 فرستادم.

 بله؟ -

 تو. یاب -

 رفتم تو که گفت:

 .ینمبب یلمف مخواستیم یستنتنهام، بچه ها ن ینبش -

 نه آخه کار دارم. -

 . دستت بهتره؟یدی! بعدا انجام مینبش -

 نثارش کردم. یلب فحش زیر

 بله. -

 .ینخوبه بش -
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با  یلواومد؛   خداروشکر کردم  یهکاناپه رو انتخاب کردم. سا ینتر دور

خوش پوش! ست  یشهپنجر شدم! مثل هم یرونشب یلباس ها یدند

 داشت. یکامل یشآرا زده بود و یاکرم و قهوه

 ی؟: ددگفت

 جانم؟ -

 شام قرار دارم. یرونب یرممن م -

 ی؟با ک -

 .ینآر -

 یری؟! خودت ممواظب خودت باش زود برگرد -

 دنبالم. یادنه م -

 .یادتا ب ینپس بش -

 .یاوک -

 یاش و مشغول تماشارو گذاشت رو شونه پدرش نشست. سرش  بغل

کار اومد و گفت همون گذشت که خدمت اییقهشدن. چند دق یلمف
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 یگونه یههست. سا یهاومده و منتظر سا شناختمشیکه من نم ینآر

کرد. خوشحال شدم؛    یاز من خداحافظ یلب یرو ز یداردالن رو بوس

خوب  یهرچند کم ول  زد؛یباالخره بعد چند روز باهام داشت حرف م

 بود.

 اش زد:رفت که ادرالن صد یروناز در سالن ب سایه

 یه؟سا -

 برگشت:

 ی؟بله دد -

ز دارم کنم؛ صبح زود پروا یو ازت خدافظ ینمتفردا نتونم بب یدشا -

 .یهکار اضطرار یهبرم لندن  یدبا

 !یشهدلم واست تنگ م یکاش زودتر گفته بود یدد یوا -

 نرم؟ خواییم -

 نه بابا جان. -

 م زودتر برگردم.ه یداس تازه شاهفته یهچه خبره همش  -
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 یام؟هم بمن -

 ی؟ندار ینه خانوم شما مگه گالر -

 چرا. -

 .ینتشدوباره بب یادکرد، قول داد شب زود ب یکرد و خداحافظ بغلش

 یعنیدم. انگار خواب بو یول کردمینگاه م یزیونرفت. من به تلو سایه

 یههد ینبهتر دیدمش؟یهفته نم یه یعنیداشتم؟  یهفته آزاد یه

 یعتفردا هر سا یعنی! گنجیدمیتو پوستم نم یواسم بود. از شاد

 خونه؟ واقعا   آزادم؟ یامخواستم م

 نگاه کردم. یزیونتلو یبه صفحه خوشحال

 "سام"

  کردم؛ینگاه م یرونشرکت تموم شده بود؛  داشتم به ب یکارها تقریبا

 د.در اوم یکه صدا کشیدمیرو داشتم م یگارمبود. س یکهوا تار

 بله؟ -

 بود. یینمع خانوم
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 دکتر؟ یآقا ینندار یبا من امر -

 همه رفتن؟ ی،بر تونیینه م -

 .یرندارن م کهینفقط مهندس زارع موندن، مثل ا -

 افتادم. ینآر یهاحرف یاد ناخودآگاه

 یبررس یدکه با یاهم کت و چند تا نقشه گفت و رفت. من یااجازه با

 ینکه آست جوریینمبغلم زدم و ه یررو ز هاینرو برداشتم. ا مکردیم

سمت در   بستمیش رو ماو دکمه یینپا آوردمیرو داشتم م یرهنمپ

 یندبل ین. طناز هیختر یناش زمدفعه در باز شد و همه یهرفتم، 

 .یدم، خندیدکش

 یدی؟مگه جن د -

 شدن. یفنه آخه فکر کنم کث -

 نه بابا! -

 اش رو جمع کرد و دستم داد.من خم بشم؛  اون همه کهینا قبل

 رفت؟ ینیخانوم مع -
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 تو. یپا یشاالن پ ینآره، هم -

 گفت. یظیغل یبابا ای

 ی؟داشت کارشیخب حاال چ -

دم نداره خو یبع یرهبگم واسم آژانس بگ خواستمیم یچی،ه -

 .کنمیم یداکارش پ یزرو از رو م اششماره

 و گرفتم؛  سمتم برگشت.ر برگشت بره که بازوش

 .رسونمتیمن م خوادینم -

 .یاتو هم خسته یرههم د یکهنه آخه هم تراف -

 که بابا! یمتعارف ندار -

 ...یزهآخه... چ -

سانسور درها رو قفل آسمت  یرو بردار! تا بر یفتآخه نداره برو ک -

 .یامو م کنمیم

. یدیمتا رس یماز کار حرف زد یشترب ینکرد و رفت. تو ماش تشکری

ذهنم  یگهفرصت د یه یشاالتعارف کرد که باال برم؛  گفتم ا یلیخ
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 بود. یردرگ

 !یروح یبود خسته خسته

زشت  یور. در سالن غذاخیروننب ینو آر یهسا دونستمیخونه م رسیدم

 سالم کردن تو رفتم. یبود اشتها نداشتم؛  فقط برا

 سالم. -

 یهنشسته بودن. رها فقط  یزمعتمد و همسرشون فقط سر م مهندس

 انداخت. مهندس بود که حرف زد. یینرو پا سالم داد و سرش

 !یدیمچه عجب ما شما رو تو خونه د -

 نم.دادم سکوت ک یحرو نداشتم؛ ترج هاش یهکنا حوصله

 گرفتارم. -

 جزام ندارم! یمشام بخور یاب -

 ندارم نوش جان! یلنه م -

اشم بمنتظر جواب  کهیناضافه و بدون ا حرفینشدم؛ ب یزیچ منتظر

 راه افتادم؛ تا برگشتم صدام کرد.
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 سام؟ -

 بله؟ -

 یهاومده احتماال تا  یشندن کار پل یرمصبح زود پرواز دارم، دارم م -

 .یستمهفته ن

بکشم  یرونرها رو ب تونستمیبود م ینکه تو ذهنم اومد؛  ا یزیچ تنها

 و ازش سوال کنم؛  خوشحال شدم!

خداحافظ مواظب  یدیماگه هم رو ند یر،سفر به خ یه سالمتب -

 !یدخودتون باش

 که گفت: یدمش رو شنها رو باال رفتم. صداخوشحال پله 

 دنده و خودخواه! یهاز و لجب ی،جون به جونت کنن مثل مادرت -

 فتم.گر یشمنصرف شدم، راه اتاقم رو پ یبزنم ول یحرف خواستممی

 "رها"

پسر و پدر  ینا یشحواسم پ یهمه یول کردم؛یم یبا غذام باز داشتم

 شدیهاشون هم مرو از حرف زدن ینبود؛  ا ینشونب یمشکل یهبود. 
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گفتم؛  یانداشت. از جام بلند شدم با اجازه یبه من ربط ی! ولیدفهم

 سالن رفتم که اردالن صدام زد. یسمت در ورود

 رها؟ -

 سمتش برگشتم. 

 بله؟ -

 ی؟کن یازم خداحافظ خوایینم -

 ینو برگرد یدسالمت بر یشاهللرفت؛  خداحافظ ا یادم یدچرا ببخش -

 .یرسفرتون به خ

 !یدمترس خندید؛

 گفت:

 ی؟خشک و خال جوریینهم -

گرفتم که  یزم یدستم رو به لبه  رفت؛یم یجمن! سرم گ یخدا وای

فاق که تو ذهنم هست ات یاومد، فقط دعا کردم اون یکم.  نزدیوفتمن

سام  یکاش! صدا یا  داد؛ینجاتم م یومدم یکی! کاش یوفتهن



 

 

 WWW.98IA3.IR 69 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 رو سمت در برگردوند. سرهامون

 باال رفته گفت: یابروها با

 مزاحم شدم! کهینمثل ا یدببخش -

 گرگ یهاردالن مثل  یرو بهم داده بودن، ول یاخوشحال انگار دن من

نجاتم شده بود!  یمرد فرشته ین! اباریدیهاش خون ماز چشم یزخم

ه اردالن نفهم کهینشدم؛  واسه ا یمناخودآگاه رفتم پشت سام قا

رفتم. آروم گ یشها رو در پگفتم و پله یلب یرز یرشب به خ یدم؛ترس

 رو بشنوم. که صداشون رفتمیم

 یه؟هان چ -

ض شده؟ اتاق کار عو یازتون سوال کنم چرا جا خواستمیم یچیه -

 گاوصندوق؟ یمن پاک شده از حافظه مثال چرا اثر انگشت یا

ع عوض خودمه واسه تنو یچون خونه  یست؛که به تو مربوط ن یاول -

 کردم.

 بشنوم. تونستمیصدا دار سام رو م پوزخند

  ی؛ندار جاینا یالزم نبود تو مدارک یدمهم خودم صالح د یدوم -
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 به گاوصندوق اتاق من یاجیاحت یجهشرکتت در نت یابانکه  یاهمش 

 !یندار

 س!آهان، حق با شماست جناب مهند -

 شب خوش! -

م باال که کردم؛  اومدم تند بر یبفهمه که فضول خواستمیشدم نم هول

 رو گرفت: مچ دستم

 کجا؟ -

 نداشتم. برد باال تو اتاقم در هم بست. جوابی

 یدی؟چرا ترس -

رو گوش کنم، فقط چون شوکه بودم  هاتونحرف خواستمیمن نم -

 !یستادموا

 شدیم یکمعتمد داشت بهت نزد یچرا وقت  یست؛ن ینمنظورم ا -

 یست؟مگه شوهرت ن یع،من سر یشپ یاومد ی؟ترسیدیشوکه شد

 چرا! -
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 یه؟خب پس ترست چ -

 !یدمنترس -

اش که تموم شد نگاه کردم؛ خنده یشمشک یها. به چشمیدبلند خند 

 راست گفته بودم. یدوباره سوال کرد. تا حد

 رو بشنوم! راستش خوامیم ی؛باز هم جواب نداد -

  یست؛نه به من مربوط ن یا یشهرو دادم؛ حاال باورتون م من جوابتون -

 !یرونب یدلطفا از اتاقم بر

تشکر طلبکار هم  یرو بستم؛  به جا هام. چشمیدو در رو کوب رفت

 یلورو،  یهقض فهمیدیم کردمیاگه تشکر م یشدم از طرف، ول

 باور نکرد! مسواکم رو زدم و تو تخت خوابم رفتم. دونمیم

 "اھر"

شدم. سردم بود،  یداراز خواب ب اومدیم یرونکه از ب ییسر و صدا با

رفته در پنجره رو ببندم! پاشدم ببندم؛  یادم یشبد یدمنگاه کردم د

 باغ داشتن باغبون تا چند. هست باغ مال اھسر و صدا  ینبله! ا یدمد

خواستم دوباره   یدم؛. پنجره رو بستم و پرده رو کشکردنیم مرتب رو
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از سر   یافتاد اردالن صبح زود پرواز داشت. لبخند یادم یول مبخواب

نگفت ساعت چند  یزدم. نگاه کردم ساعت هفت بود؛ ول یخوشحال

 رفت بپرسم! یادم یمن هم از خوشحال یره،م

مونده بود.  وقت یساعت ده کالس داشتم و کل  ید؛از سرم پر خواب

 یرونو مسواک بزنم. از حموم ب یرمدادم برم سر صبح دوش بگ یحترج

 نداشتم؛ امھمو یکردم. عادت به سشوار برا یکامل یشاومدم؛ آرا

 موس شونھفقط ب شد؛یخودش خشک م ذاشتمیبازش م یشهمھ

 هیبود و  یدسف یکه طال یگردنبند م؛انداخت رو ساعتم و انگشتر. زدم

 مشھبود  یدهواسم خر یھقرض و بد یکل با ردادھبود و م یزگل ر

 یادمو  یدمشبود که ازش داشتم! بوس یزیچ اھگردنم بود. تن یتو

 !کردم دعوا اشھاومد چقد سرش با

*** 

 رو ببند! هاتچشم -

 بستم. -

 !هایزنمم یغباشه ج هاینا و سوسک ردادھبه خدا م یوا -
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 دستت رو بده! -

 !هایزنمم -

 شه نفسم، بده دستت رو!با -

فقط چند متر  یم،بود ینشماش یدستش گذاشتم. تو یرو تو دستم

 یمظفر ابھش نگھ. روز تولدم بود آیمفاصله با دانشگاه فاصله داشت

 با ردادھمن و م یب. عجشدیداشت پخش م« رو کمترش کن یتدلبر»

 تو دستم بود. یسرد یزچ یه! یمدار خاطره نگھآ ینا

  

 کن خانومم.حاال بازش  -

  

 یفیظر یلیو خ یدروم بازش کردم. گردنبد سفآ -آروم یول ترسیدممی

وکه ش. من یزگل ر یهتو دستم بود، با  یمتشهق یکل بندمیکه شرط م

 .یدبودم! خند
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 سوسک نبود کوچولو؟ یدید -

 بغلم هم کرد.

 تولدت مبارک خانومم! -

 اومدم  یرونبغلش ب از

 برو پسش بده! خوامش،ینم -

 یی؟اھر یگهد کنییم یشوخ -

 تونستییپول م ینآخه؟! تو با ا یکرد یهچه کار یننه اصال ا -

شاخه گل واسه منه نکبت  یه ی! پس انداز کنیرو درست کن ینتماش

 بس بود!

 تن صدام باال رفته بود.

 یبرو پسش بده! گور بابا خوامش،یبا قرضه، نم دونمینم یفکر کرد -

 !رھال، جواپول، ط

 .یدبوس رو دستم بود، زده زل مھسبزش ب یهامدت با چشم تمام
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 دونمیهاست! م یناز ا یشترب یاقتتل عاشقتم! نترس از پس اندازمه، -

 فقط پسر مهھ ینا ی؛من نبود یشکه پ یاگه بود یستیبه فکر پول ن

نباشه، برگرد ببندم  یتگلم تو کار یول یختن،ر واست دانشگاه تو

 .واست

*** 

ه گردنبند از اون روز تو گردنمه! به خودم اومدم؛ پرت شدم ب ینا 

و  یترف خودت که تھاس! لعنت بخاطره یگذشته، لعنت به هر چ

 !کننیام مخاطراتت دارن خفه

بره دوست  یادمکردم با آماده شدن  یسع  شد؛یم یرمداشت د 

ار بود و شلو یزانوم سبز سدر یربلند که تا ز یمانتو یهداشتنت رو! 

 فطر دو از رو امھرو انتخاب کردم. مو یمشک یکوتاه و مقنعه و کتون

 کردم. یدکردم و رژم رو تمد یخودم خال یرو رو، عطرم زدم، بافت

*** 

 «واسه خودم رژ بزنه! یدفقط با خانومم»

*** 
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 با حرص که رژم شکست! قدرینا  یدم؛تر رژم رو کش محکم

 یرونرو برداشتم و از اتاق ب یفم. کخم شدم برداشتمش یتعصبان با

 زدم.

 "سام"

بود؟ چنگ  ییچه صدا ینا یخدا! سر صبح یشدم وا یداراز خواب ب 

رفتم دوش گرفتم و  یدم؛رو مال هامرو تن کردم؛چشم یشرتمانداختم ت

راهرو رو  یهاخانوم داشت گل یهرفتم. مرض یرونآماده شدم و از در ب

 .کردیعوض م

 ؟خانوم یهمرض -

 بله آقا؟ -

 ی؟سر صبح ییچه صدا این

درخت و گل  کننیم یزه، باغبون اومده دارن باغ رو تمآقا از تو باغ -

 .کارنیم

 تکون دادم. یدنفهم یرو به نشونه سرم
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 اومد؟ یک یشبد یهسا -

 .یکفکر کنم  -

 خوابه؟ -

 بخوابه! تونهیم یسر و صدا مگه کس ینجواب خودم رو دادم؛ با ا خودم

 !یومدن ییدر زدم؛ صدا یهرفتم دم اتاق سا خندیدم؛

 یه؟سا -

 یردم و بکدوست نداشتم در رو باز  کهین! به اجبار با ایدهخواب یرخ نه

 یشششلخته آرا یبود. تکونش دادم دختره یدهاجازه تو رفتم. دمر خواب

 بود. یدهمال یهم پاک نکرده بود رو روتخت

 یه؟! سان؟یکجا بود خوردین؟یشام م یکبا تو هم ها! تا  یهسا -

 چشمش به زور باز شد. یه باالخره

 ساعت چنده؟ -

 صبح به وقت تهران. یمهشت و ن -

 صاف سر جاش نشست.
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 چته؟ -

 م.رو اجاره کن یشگاهکه قراره نما یارو ینقرار دارم؛ واسه صبحونه با ا -

 حقته تنبل خانوم! -

  

 سمت در رفتم. 

شده  یرم! دیمونن یرونمنگل ب ینبا آر داریوقت ب یرتا د یتا تو باش -

 خدافظ.

 ی؟سام -

 !یهشده سا یرمد -

 یشهم یرد یجا باشم تاکساون یدبا یممرده منظمه، تا نه و ن ینآخه ا -

 ...پرهیم یشنمبرم لوک یررو نگاه کن آخه، اگه د امیافهق

 .یدموسط حرفش پر 

 م؟موحببرمت  یاکنم  یشتکنم؟ آرا کاریحاال واست چ -

 وله قول.ق یشمحاضر م یعمسخره من رو برسون! سر -
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 !یهسا -

 .یتیسوو اتیهتوروخدا! جون سا -

و انجام ندم؟!  یازم بخوا یزیتو چ یشههم واسش سوخت! مگه م دلم

 !یمیتمام زندگ یتو جونم یشهمگه م

هم  یشوخ یرم؛م یهسا ینباش یینیپا یگهساعت د یمقسم نده! ن -

 ندارم!

 بد اخالق خودم. یاوک -

ونه داشتم؛ تو رفتم. وقت صبح  یینها رو پارفتم. پله یروناتاقش ب از

 .رسمیم یرگفتم د یسالن نشستم به منش

ا ت ینهم جلسه رو هماهنگ کردم؛ البته فکر نکنم آر ینطناز و آر با

 ظهر از جاش بلند شه.

 .یختر ییخانوم واسم چا لیال

 رها خانوم رفت؟ -

 .یاننه دارن م -
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 رها تو اومد.

 رفت؟ یمهندس ک -

 ساعت پنج صبح. -

 آهان! -

م. رها سرم رو باال اورد یرسالم و صبح بخ یخانوم رفت با صدا لیال

تر ه بود، خوشکلکرد ییرتغ یهاش نشست، امروز کلنگاهم رو چشم

 ینهاش غمگچشم یشباز د یدناراحت بود؛ شا یزیچ یهشده بود! از 

خورد و رفت. من هم بعد  یزهاییچ یه یعسر  نزد؛  یشده بود. حرف

 شدم. یهمنتظر سا ینام تو ماشاتمام صبحونه

 "رها"

واسه خودم باشم؛   خواستمیرو امروز مرخص کردم؛  امروز م قنبری

با مترو دانشگاه برم؛ مردم رو  یمیقد یمثل رها خواستمیامروز م

  شدم؛یآروم م یاس! ول. مسخرهخواستمیمترو رو م یشلوغ ینم؛بب

 ینماش ینکه ا ییهم با مهرداد خاطره دارم. اون موقع ها جاینآخه ا

خراب بود با  ینکه ماش ییوقت ها یابود  یدهدست دوم رو با قرض خر
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 گوشم بود. یتو یم. هندزفررفتیمیو م اومدیمیمترو م

 تو یب ییندهاز آ من»

 ترسمیتو م یب یهاز هر ثان من

 ترسمیم یرو ندون ینا کهینارم از ادوستت د یلیخ هنوز

 یریمن کجا م یب داری

 ترسمیم یتنها بمون کهینا از

 یبمون تونییمن نم یعشقم تو ب برگرد

 «یکه نزارم دور بمون خوامیقدر تو رو ماون هنوز

 «انقالب»

 شدم. پیاده

 ترسمیم ینمونهکه ب یخونه از هر چ ینا یاز فردا من»

 ترسمینشونه م یناز ا یت،خال ینشونش جا یه

 ترسمیم مونهیم یخال یکه نباش یخال یجا یناز ا من
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 «!ترسمیم …ترسممی

گاه نشماره کالس رو  یمو تو رفتم. از تو گوش یدمجلو در دانشگاه رس 

 کردم. سارا  سمتم اومد.

 سالم. -

 سالم خوشگل خانوم! -

 زد. سوتی

 !یسونمت خوشگل شدبه خانوم بر -به -

 !یآبروم رو برد یوونهد -

 .یدمخند باالخره

 تاب؟ک یدخر یا یعروس یمواال خانوم قراره بر -

 ی. روم رو اونور کردم و تویدمکه به کالس رس خندیدمیم داشتم

کالس رو نگاه کردم. درست روبه روم  نشسته بود، داشت با 

 یچیه شنیدمینم زد،ی. سارا داشت صدام مخندیدیهاش مدوست

کم  -بود. کم یستادهزمان وا یم،من و اون تو کالس بود ! فقطدیدمینم



 

 

 WWW.98IA3.IR 83 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 یدنشکه مبادا فرصت د  زدم؛یهم نم لکپ یرفت؛  حت ینلبخندم از ب

ها مزخرف، مزاحم یهاهام پر از اشک شده بود اشکاز دستم بره. چشم

کم  دنبال نگاهم رو  -هام تار بود؛  سارا کم! چشمینمشبب ینبزار

 دستم رو محکم گرفت و در گوشم گفت: ید،گرفت. اون هم د

 باش رها! یقو -

 پاهام قدرت راه رفتن نداشتن! دوباره تو گوشم گفت:

ه ساکت جون من به خاطر من بسه بهش نگاه نکن! هم یزم،رها عز -

 خودش هم اخم کرده. کننیشدن دارن نگاهمون م

ه هام قفل شدچون لب  زدم؛یها رو تو دل خودم محرف ینکنم ا فکر

رو  چه؟ دستم ی! به درک عشقمه به کسکننیبود. به جهنم که نگاه م

 یهبود!  یدهشون ته کالس برد. خوبه که دردم رو فهمک -کشون یدکش

 یادمبهش داشتم. استاد اومد؛  بلند شدم.   یدکه د یمنشست ییجا

رنگش نگاه خوش یهابود؟ تمام مدت به چشم یاسم درسش چ یاد،نم

 .زنهیسارا حرف نم خوبه که کردم،یم

*** 
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 مهرداد؟ -

 جون دلم؟ -

 یدی؟درس گوش م یدار -

 .یگهآره د -

 . یادددش در نمع عدد رو محاسبه کنم؛  تونمینگاهم نکن! نم قدرینا -

 اد رو؟است ینرو نگاه کنم؟ ا یتو رو نگاه نکنم ک -

 .خندیدیم

 استاد گفت:

 جو؟خانوم نام -

 بله استاد؟ -

 افتاده؟! یاتفاق خنده دار -

 نه. -

 .ینپس سوال رو حل کن -
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 !کنهیم یرونماالن ب یاب -

 فقط دست خودشه مگه بمونه! -

 .خندیدیم

*** 

 رها... رها؟ -

 جو؟خانوم نام -

اه که از ته چ ییهولم داد. با صدا ینزم یزیچ یهتو فضا بودم  انگار

 گفتم: اومدیم

 بله استاد؟ -

 ور رو نگاه ینداره که همش ا یور کالس چ ینا یینبفرما یشهم -

 کنین؟یم

که  یعشق یهفقط بازتاب من توش بود؛   یزمان یهسبز که  ییلهتا ت دو

که  ی! تو نگاهکشهیم یرت کنه،یاز دست رفت و جاش هنوز هم درد م

 ندادم. یاالن فقط نفرت بود! جواب دیدمیخودم رو م
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 یرونتوند ببع یفعهدبه درس چون  ینپس حواستون رو کامل بد -

 !کنمیم

 !یستن یزیاومدم؛  کالس چ یروناز قلبش ب من

 "سام"

بود؛   یومدههام رو فرمون ضرب گرفته بودم؛   نه بود هنوز نانگشت با

 حاضر شد یبود با اون آشفتگ یباومد. عج یینباالخره از پله ها پا

 پاشنه بلند یهاکوتاه و کفش ینباالخره تو قاب نگاهم جا شد. شلوار ج

که فر شده بود  ییو موها ینکو ع ینج یمانتو ی،مشک یفبا ک یمشک

 ینکامل داشت. تو ماش یشو آزاد دورش بود و طبق معمول آرا

 رو زدم و راه افتادم. یموتخورد ر ینیمعطرش به ب ینشست؛  بو

 زود حاضر شدم؟ یدید -

 ابروهام رو باال دادم:

 !یدهبله، از تو بع -

کافه واسه صبحانه  یهدروس، کنار  یابونخ یرتاخ یقهپنج دق با

 رسوندمش.
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 .ینگدارل یمرس -

و سمت شرکت راه  یمکرد یخداحافظ ید،بوس یرو سرسر گونم

 .یدمافتادم؛باالخره رس

 رو ندادم: ینیسالم مع جواب

 باشن. یگهد یقهفرانس تا ده دقبگو بچه ها تو اتاق کن -

 همه؟ -

 بله همه. -

 چشم! -

پم کاغذ و مدارک رو برداشتم؛ فلشم رو به لپ تا یسر یهرو بستم  در

و تو اتاق  یختمو اتود توش ر یدو اسال ینتپاورپو یسر یهزدم. 

آلودم هم خواب ینکنفرانس رفتم. همه بودن، نگاه کردم طناز و آر

 بودن.

 محاسبه کجان؟ یبچه ها -

 .رسنیکار داشتن گفتن م -
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که  زنمیحرف م خییهمه! م یعنیهمه  یگمم یوقت ینیخانوم مع -

 !یمخانوم وقت ندار ینصداشون کن یشین؟متوجه نم

 .یدنبخش محاسبه رس یبچه ها یقهبعد پنج دق باالخره

 ی! دوم بچه هاینخسته نباش یرخب اول از همه سالم ظهرتون بخ -

از اضافه  یشهماهتون کم م یندرصد از حقوق ا یستبخش محاسبه ب

 !یستن یهم خبر یاو پاداش و مزا یکار

 اعتراضشون بلند شد. صدای

 هم اخراج. دیشا یشهم یشترکه بشنوم ب ییساکت! با هر صدا -

 باالخره تو سالن سکوت شد.

 ها رو زدم و گفتم: پاورپوینت

پروژه  یهتو  یناقراره با شرکت سا دونینیدوستان همون طور که م -

 یکارهم هم یگهد یبره تو پروژه ها یش. اگه خوب پیمکن یکارهم

ها و  اوال به نفع شرکته، هم به نفعه خودتون چون حقوق ینکه ا یشهم

تتاح قراره اف یشک یپاساژه که تو یهپروژه  ین. ایشهم یشترپاداشتون ب

 .یشک یرنم یگمکه من م ییاز بچه ها ینصف ینهم واسهبشه؛  
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 اعتراضشون بلند شد. یصدا باز

نگران  سنجمیرو م یزهمه چ کنمیکه رد م ییهاساکت! من اسم -

اتاق  دونمیم  یاد؛م یرون ینااز سا یرنکه م ییبچه ها ی! به جایننباش

ند چ ینخواهشا تو ا یول  دونم؛یهمش رو م یکهجامون کوچ یمندار

منظم رفتار  ین،داشته باش یماه که مهمونمون هستن رفتار درست

بهتون بدم،  یخوب یهاپاداش یدمهم قول م من! ینحرصم ند ینکن

 ینی؟البته به جز بخش محاسبات. خانوم مع

 بله؟ -

خصص مت یماستخدام کن یدچند نفر رو با ینبد یآگه ینلطف کن -

ن ! استخدامشویارینکار آموز ب یشلوغ ینباشن، من حوصله ندارم تو ا

 .ینتو آر یهم به عهده  گیرینیکه م یو آزمون

 .یاوک -

رو  یاتشجزئ پروژه و یانرع بمهندس زا یستن یحاال اگه سوال -

 بدن. یحتوض

طناز  ینو موفق باش ینکار ها رو داشتم؛   با گفتن خسته نباش استرس
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سر کارش رفت؛  من   یو دست زدن بچه ها به خودم اومدم! هر کس

 یمرو بفرست یک کهینا یریگ یمارشد واسه تصم یها یرهم با مد

 جلسه داشتم. یشک

 "رها"

 من هنوز از نگاه یبرق و باد گذشت؛  ول ینعکالس  یمساعت و ن یک

 افکارم رو پاره کرد: ینشده بودم! سارا باز رشته یرکردنش س

 یم؟نر خواییم -

رو به دو طرف تکون دادم. دوست داشتم  هام قفل بودن، سرملب هنوز

فقط واسه چند ساعت دور  یمنف یحس و انرژ ینباهاش برم و از ا

نم کنگاه کردم؛  فکر  یشخال یبود؛  رفته بود به جا یبشم! کالس خال

عطرش  یهنوز بو یبزرگ ینکالس به ا یشده بودم چون تو یوونهد

مدم. با او یرونبه اجبار از کالس ب ینداشتم ول وستد کهین! با ایومدم

سارا  یبه حرف ها یبهتر بودم گاه یم؛شد یکتاب فروش یهم راه

 .یدمرو خر خواستمیکه م ییهاابکت  دادم؛ینظر م   خندیدم؛یم

هم دارم؛   اردالن گفته بود  یککوچ یخونهسارا، من تو اتاقم کتاب -
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چند  یم؟بخر یمبر یوقت دار یرنبگو بگ یا یرهات رو بگ یکم و کسر

 یزتازه م  خوام؛یترم حتما م یندست لباس و لپ تاب هم واسه ا

 .یو مداد طراح هاینندارم؛  برگه و ا یطراح

 نگران نباش! یزمعز یاوک -

رو  که داشتم رو خرج و فکرم یپول خواستمیبهانه بود؛  م همش

 یعتحتما امروز نه. چند سا یداشتم ول یازن هاینمشغول کنم! به ا

 یالقل واسه چند ساعت خوب بود. همه  یدمفکرم مشغول بود؛  خند

 یگهد یول   یدم؛هم خر یگوش یهو به اصرار سارا  یدمها رو خر ینا

و هام ر یدزنگ زدم خر یقنبر یخرج شد؛ به اقا شنمونده بود کل یپول

را هم اصرار کرد باهاش نرفتم؛  سا یببره خونه و تو اتاقم بزاره، هرچ

 -مبره خونه و اون هم با در بست رفت. ن یمامانش زنگ زد و گفت فور

د وب بوبرم؛چقدر خ یادهداشتم تا مترو پ یمنم بارون گرفته بود تصم

 گوشم گذاشتم. یرو تو هندزفریمزود خونه برم!  یدکه نبا

 من بازم تنهام یرونب بارونه»

 خوامیتو دستاتو م یب سردمه
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 یمن بد شد درو روم بست حال

 «یاالن توام فکر من هست دونممی

 من! پاهام من رو کجا کشوندن؛  تئاتر شهر! یبه مترو، خدا رسیدم

رفتم و گ یوارشدت گرفت؛  دستم رو به د یمبرم تو، گر کشیدینم پاهام

داشت جلو  یسمقلبم چون مازوخ ینروم؛  ول یگفترفتم تو، عقلم م

 !کردیجلوتر از من پرواز م   رفت؛یم

*** 

 مهرداد؟ -

 جان؟ -

 ی؟قطار نر ینبا ا یشهم -

 چرا؟ -

 .یتا قطار بعد یشمپ یبمون یشترب -

 هاش گرفت.لبخند زد، دستم رو تو دست

*** 



 

 

 WWW.98IA3.IR 93 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 رفتم. یینپا یزدم؛   از پله برق کارت

 یقلب من رو« جاس!که قلبت اون ییهخونه همون جا»:گفت

 یودبکنارم نشسته  یتآتر شهر جا موند؛  وقت یمترو یآب هاییمکتن

 «ی؟بر یبا بعد یشهم»:خواستمیازت م یومدکه م یو هر قطار

 من بود! یتآتر شهر خونه یستگاها یآب هاییمکتن

رو  یدمشده بودم؛  مهم نبود! کل یسرفتم سردم بود؛  خ یادهخونه پ تا

 ا به درباغ رو باال رفتم ت ینکردم؛  زنگ زدم باز شد؛   پله ها   یداپ

نا  یگهد  ید؛کش یفیخف یغج یدنمخانوم با د یال. لیدمرس یورود

م رفت؛  حالت تهوع داشت یجنمونده بود!سرم گ یجون یگهنداشتم؛   د

 .یدمنفهم یزیچ یگهرفت و د یاهیس مهاچشم

 "سام"

س هم دنبالم اومدن. قرار شد مهند ینتو اتاقم رفتم؛   طناز و آر 

رو مبل ولو  ینکارهاش رو که کرد به جمعمون اضافه بشه. آر یتوکل

 شد.

آلو بود. . خوابشدمیولو م جوریرفتم؛اینیم یگذرونهم خوش من
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 من هم به خنده افتادم: ید،طناز خند

 ها! تونیمینم طوریینا ین،آر یمکار دار یکل -

 .یدممن گوش م یننده! شما ها حرف بزن یرگ یسام -

 ندونستم. یزجا یناز ا یشترب یگهرو د تعلل

 بچه ها رو بده به من طناز یستل خب

 .یدمرو د لیست

چون   یم؛بفرست تونیمیکه زن و شوهر و بچه دارن رو نم ییهااون -

م واسه ه یونآقا    زارن؛یمتاهل که همسرشون نم یهااکثر خانوم

که  موننیسخته، پس مجرد ها م یخانوم و بچه هاشون دور

 .یستتعدادشون هم خداروشکر کم ن

 هات درسته!کامال حرف -

 یکه مو یهدختر ینو آخر ینطناز زدم؛  فکر کنم اول یبه رو لبخندی

 !یادبهش م قدرینکوتاه پسرونه ا

 وم ها خوبن؟خب به نظرت کد -
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 حواسش خوب جمع بود. یخواب بود ول کهینبا ا آرین

 !یمراحت ش یشبره از شرش و نحس یمرو بفرست یبریخ یگممن م -

 شد. یدارخودش هم ب  یم؛لحنش من و طناز به خنده افتاد از

 یگم؟مگه بد م -

 یشاعتبار بشم  پ یجا گند بزنه؛   برو بفرستم اون ینآره کم مونده ا -

 مهندس فخر!

 .یدخند طناز

 ادامه دادم: 

 ینحاال شما ها نبود یفتن،م نییبرج پا یفکر کن کارگر ها از باال -

 خوبه، باال یستن یزیشچ یگه! هول اومده تو اتاق مینینرو بب یافشق

 :یگمسرش رفتم فقط دو تا چشم از بدبخت مونده! دوباره با طعنه م

 خوبه؟ ینا -

 :میگه

 آره. -
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اصله ف ینکه ولو شده بودن، من هم تو ا یدنخند قدرینا ینو آر طناز

 .یارنرو تو اتاق من ب گفتم ناهار هامون

 حاال حالش خوبه؟ -

 صادر کردن. یدستور مرخص یبریآره خداروشکر! دکتر خ -

. مهندس یدمخند یخوب بود کل یلیهاش رو پاک کرد؛   خاشک طناز

رو کنار  یشوخ ی. با اومدن توکلیماومد و با هم ناهار خورد یتوکل

رو  ی. همه کار کردن، همه چیمشروع کرد یو جلسه رو جد یمگذاشت

. یمبچه ها رو انتخاب کرد ی،و با وسواس و نظر همگ یدیمسنج

   ریختیم؛یبهم م یدها رو با. اتاقیمکرد عوضرو  رو جاهاشون هایبعض

 یدبا ینواسه هم  یشد؛م یادترتو هر اتاق ز یدتعداد نفرات بچه ها با

 یها گروه و مهندس ی. جا رو واسه بچه هایشدمکانشون هم عوض م

 یخونه تکون یهخالصه که   کردیم؛یکه مهمون بودن باز م یناسا

انجام بشه. کش و  ییراتتغ ینا ی! قرار شد فردا همهیمداشت یاساس

و از در  یمکرد یخدافظ یمبه بدنم دادم. همه با هم پاشد یقوس

تو اتاقش پکر بود، چون مثل  یه. خونه رفتم. سایمزد یرونب ینگارکپ

 یشنچند روز دنبال لوک ینتو ا یدرو اجاره دادن و با یشنلوک کهینا
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 ینهم اسهبود؛  و یشتاب و گوشبگرده. همش سرش تو لپ یدجد

مزاحمش نشدم. معتمد هم که نبود؛   از رها هم خبر نداشتم؛ به من 

 یرهنشستم؛بهش خ یزیونتلو یو کاناپه روبه رونداشت.  ر یهم ربط

خانوم بود  یالل یغج ینبود. صدا یلمحواسم اصال به ف یشده بودم ول

پله ها رو  یچجور دونمی! نمیه؟خدا سا یکشوند! وا یرونکه من رو ب

صبح افتاده بود  یهانبود!   رها بود با همون لباس یهرفتم! سا یینپا

 خانوم هم باال سرش بود. یالدر و ل یجلو

 "سام"

قرمز شده  ینیشبود. ب یینباال سرش رفتم؛   نبضش رو چک کردم پا 

 و بدنش سرد بود!

 !یزنگ بزن دکتر قلم -

 خانوم رفت. لیال

 یاریشسرش اومده بود؟! هوش ییچه بال  شنید؛ینم زدمیم صداش

بود  یدهنشن یهسبک تر از بود! سا یهسا یبود. بغلش کردم حت یینپا

قدر بلند نبود و اون یغتو گوششه، البته ج یخداروشکر! حتما هندزفر
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کارش هم  شنید؛غرقیطبقه سومه، احتمالش کم بود که م یهاتاق سا

خانوم رو صدا کنم که  یالل رفتمیداشتم م تمش،هست. رو تخت گذاش

 دستم رو گرفت:

 مهرداد! -

عرق  کرد؛یم یهگر کرد؛یمهرداد، ناله م گفتیشدم بشنوم؛ م نزدیکش

بود ازش کمک  ی. مهرداد کگفتیم یونکرده بود تب داشت هذ

خانوم رو صدا کردم و گفتم تا قبل اومدن دکتر همه  یالل خواست؟یم

 یالاتاق منتظر بودم. ل یرونبود؛ ب یسهاش رو عوض کنن خلباس

 یدهپوش یرو عوض کرده بود و لباس راحت اشهخانوم صدام کرد لباس

اتاقش رو روشن کردم و در پنجره رو بستم.  یشگرما یستمبود. س

بود! خواب بود  یدهخشک کرد. موش آب کش یکمموهاش رو با حوله 

آمپول و قرص نوشت و سرم  یسر یهدکتر اومد   کرد؛یناله م یول

 یزچ بختانهکرد. خوش یقبهش وصل کرد؛آمپول ها رو هم توش تزر

سرما هم خورده بود فشارش هم چون  ی،نبود شوک عصب یخاص

خانوم سپردم  یالنخورده بود افتاده بود. دکتر رفت من هم به ل یزیچ

چنان شد بهش بدن. هم یدارواسش حتما سوپ درست کنن هر وقت ب
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بود  یخانوم گفتم کار یالرفتم و به ل یرونخواب بود. من هم از اتاق ب

بغلش کردم و رو تخت  سر زدم؛خوابش برده بود. یهصدام کنه. به سا

گذاشتمش. چراغ ها رو خاموش کردم، پنجره رو بستم و پتو رو روش 

 . خسته رو تختم ولو شدم و خوابم برد.یدمکش

  

 شدم یداراز خواب ب یهسا یسر و صدا با

 چته ؟! -

 رسونی؟یشو تنبل حوصلم سر رفته! من رو م یدارب -

 برو! ینبررو سرم با ق یختهکار ر یامروز کل یه،نه سا -

 .یارهو م برهیاون رها رو م -

 تو باهاش برو. یرهنم ییرها امروز جا -

 چطور؟ -

 .یضهچون مر -

 !دونی؟یتو از کجا م -
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 .یرهمن ییبرو جا یکه گفتم با قنبر ین! همیه؟سوال یستب یهسا یوا -

 .یبا یاوک -

. دوش گرفتم. کت و شدمیکم حاضر م -کم یدهفت بود؛    با ساعت

و هدکلنم رو زدم؛  ساعت و  یدمرو پوش یمر و کروات مشکشلوا

 یهخانوم و مرض یژهرفتم. من ییندستبندم هم انداختم. از پله ها  پا

 ینو خسته نباش یر. صبح بخکردنیم یزخانوم داشتن سالن رو تم

 گرفتم. در زدم: یشرو در پ هابهشون گفتم و راه اتاق ر

 بله؟ -

 تو؟ یامب تونمیم -

 بله. -

ازه در رو باز کردم؛ رو تخت بود خواست پاشه که شونش رو گرفتم و اج

 ندادم.

 ی؟بهتر -

 شما رو هم تو زحمت انداختم! یدبله ببخش -
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 بود؟ شدهینبود؛ چ ینه مورد -

 نبود. یخاص یزچ -

و هات ر یدخر  ی؛نبود یدمگه خر یومدی؟ن ی! چرا با قنبریحصح -

 !یومدیاورد خودت ن

 قدم بزنم. خواستمیم -

 !یحصح -

اومدم بگم  یشمهم من کار دارم هم تو، پس مزاحمت نم یاوک -

 فرستادم رفت... یهرو با سا یقنبر

 :یدوسط حرفم پر 

 .یرممن با آژانس م یس،ن یمشکل یاوک -

! کنییاستراحت م یرینم ییبگم، امروز جا خواستمیرو م ینهم -

بهشون  یهم خواست اییگهد یزسپردم واست سوپ درست کنن اگه چ

تو اتاق قرصات هم سر وقت دادن  یارنبگو، االن هم صبحانت رو م

بهم  یکن یچیسرپ یشمم یهم نکن چون من عصب یبخور! لجباز
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 .یگنم

 بلند شدم که برم گفتم: یدکرد و خند تشکر

بهش  هیشکه م یهخانوم بگو! تنها کس یالبه ل یداشت یکار یراست -

 زنگ بزن. یداشت یکار یراعتماد کرد؛  شمارم رو هم ازش بگ

 !یدببخش -

 .وایستادم

 هام رو...لباس -

 عوض کرده. یبود ک ینا منظورش

 عوض کرد. خانوم یالل یمنبود یهنگران نباش من و سا -

 انداخت. یینپا یرو با شرمسار سرش

 فعال. ی؟ندار یکار -

 که گفت: یرونبرم ب خواستم یین،پا یدمرو کش دستگیره

 ممنون آقا سام! -

 و با چشمک گفتم: یدمخند شیطون
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 مهرداد؟ یاسام  -

 اومدم و در رو بستم. یرونتعجب نگاهم کرد، ب با

 "رها"

ه چ یشبد یاتنها گذاشت. خدا یالرو بست و من رو با هزار فکر و خ در

 خدا! یرو لو داده باشم؛  وا یگفتم؟! نکنه همه چ ییچرت و پرت ها

 یالدم. لپسر گفته بو ینبه ا یچ کهیناز فکر ا شدمیم یوونهداشتم د

 خانوم اومد.

 !یامون دادکه سکته یشبخانوم جان، د یرصبحت بخ -

 زدم. لبخندی

 توروخدا! یدببخش -

شکال نداره دختر، فقط خوبه سام خونه بود وگرنه من دست و پام ا -

 رو گم کرده بودم!

 من رو باال آورد؟ یک -

 سام. -
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 یالود! لب یدهرو شن هامیونپس همه هذ شد؟یبدتر م ینخدا از ا وای

 رو جلوم گذاشت و گفت: ینیخانوم س

 !کنهیمن رو م یکله یخوردبخور دختر جان، سام بفهمه ن -

 خورین؟یچشم شما نم -

 نه من صبح زود خوردم. -

 آخه من معذبم! -

رو  ینیس یامن بکشد صدام  رسم؛تمومیبه کارهام م یرمپس من م -

 .یارمببرم و داروهات رو ب

 ممنون. -

 یدم،جد یوشگزنگ خورد.  یمام کردم؛  گوشبه خوردن صبحانه شروع

 سارا بود.

 !یزمسالم عز -

 سالم. -

 ی؟خوب -
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 ی؟تو خوب یستمبد ن -

 ات دارم!ب واسهخو یآره، پاشو تنبل خانوم خبرها -

 یه؟چ -

نامه داد گفت فردا با  یمعرف هی ی،دنبال کار استاد فرزانه بهش گفتم -

 گیرنیآزمون ازت م یه خوانیجا، گفت متخصص ماون یات بررزومه

 یاهجزء شرکت   خوان؛ینم یشتراسم شرکتش هم آسمانه. چند نفر ب

نامه و آدرس و شماره تلفن  یاالن هم معرف یه،تاپ ساختمون ساز

 ها!نره ادتیفرستادم مدارکت  یکپ باشرکت رو واست 

 !کنی؟یم یسارا شوخ یوا -

 استاد بودم. یشنه به خدا االن پ -

 .ی! مرسیزمعاشقتم عز -

 فدات من برم فعال. -

 ینیخانوم رو صدا زدم؛  س یالگرفته بودم از جام پاشدم ل یانرژ انگار

خونه و تو اتاق کمکم کنه کتاب یادرو بهش دادم ازش خواهش کردم ب

. اول مخالفت کرد گفت سام ناراحت ینمبودم رو بچ یدهکه خر یلیوسا
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ها رو لباس یدم،هام رو تو قفسه چبه اجبار قبول کرد. کتاب یول یشهم

کار  یزگذاشتم؛  آخه م یشآرا یزم یگذاشتم و لپ تابم رو رو مدتو ک

. خریدمیحقوقم م ینبا اول یدبا رفتمیاگه سرکار م یهنوز نداشتم ول

خوب  امیهمک آقا رحمان عوض کردم؛  واسه روحاتاق رو با ک یزایند

 شده! یزبود اتاقم تم

اقم سه ساعت ات یباخانوم عوض کرد. بعد تقر یهرو هم مرض تختیرو

قرمز بود  یدمد هینهام رو تو آگونه  یدم؛به کمرم کش یآماده بود دست

 یه. کردمیداشتم دوباره تب م ینکامل خوب نشده بودم واسه هم

 یشهام رو خوردم و آرا. دوش گرفتم قرصکردیخوب مدوش حالم رو 

و  یدبلند سف ینکوتاه با بلوز آست یکتون مشک شلوار یهکردم.  یحیمل

تو  یرو انتخاب کردم. عطر زدم؛  دوست داشتم تا کس یدمسف یکتون

 هفته شده که یهاز  یشترآخه ب  ینم؛خونه رو بب ینکل ا یستخونه ن

و اتاقم رو بلدم، پس راه افتادم.  یفقط سالن غذاخور یاومدم ول

 ی! کسزدیه بودن برق مکرد میزکارها همه جا رو از صبح تخدمت

نبود همه رفته بودن تو آشپزخونه غذا درست کنن، حالم خوب بود 

 پس راه افتادم.
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 "سام"

اون ور، خندم  دویدنیور م ین. همه بچه ها از ایدمشرکت رس باالخره

نموند  پنهان ینیمع ید! لبخندم از دکردنیگرفت مثل مورچه ها کار م

 جوابش رو دادم. گفتم: ییو سالم داد. با خوشرو یداون هم خند

اگه همه  یگهد یقهتاق کنفرانس تا ده دقهمه رو جمع کن تو ا -

 !یدی؟فهم ینیمع کنمیتو رو اخراج م یومدنن

ها  چهب یدجد یو کار ها یاز اسام یستیگفت و تو اتاقم رفتم. ل ایبله

 تیسرو برداشتم، باز هم به ل یمهمه با هم آماده کرده بود یشبکه د

 یریگ یرا یشبکرد! د یشهچه م ینگاه کردم هنوز هم موافق نبودم ول

 .یمبود یکسه به  یمکرد

  

پچ  -در رو باز کردم. تو اتاق کنفرانس همه پچ یناراحت با

اتاق  داشتن که کدومشون قراره برن، جاهاشون و کردن؛استرسیم

و طناز هم کنارم  ینآر  یستادم؛همه ا ی.  روبه رویشههاشون کجا م

 یبتغ یفقط توکل یگهارشد شرکت بودن د یها یربودن، باالخره مد
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طناز همه ساکت  یبودم. با صدا تادهفرس یداشت که اون هم شهردار

 شدن:

از  یننگران و کنجکاو یلیخ دونمی! مینسالم مجدد و خسته نباش -

 که یدهاالن وقتش رس یره،م یک یدینصبح فقط ده بار از خود من پرس

 بیشما د یدیم؛رو سنج یزرو خدمتتون بگم، اوال که همه چ ییجابه جا

 یتاکثر یانظر هر چهار نفر و  یستل ینا  یم؛وقت شرکت بود یرتا د

 یشهامروز آغاز  م یناز هم ییانتخاب نشده جابه جا یبوده، پس الک

کار  یره،م یدشسراغ کار جد یهر کس یرونب یندر رفت ینا از یعنی

جا به  و زود اتاق هاتون رو ینپس منظم باش کنینیرو ول م یتونقبل

 ی؟اوک ینجا کن

هر  کاملش تشکر کردم؛ کارم رو کمتر کرده بود یحاتطناز بابت توض از

 .یمبد یحتوض یپونصد بار به صورت فرد یدچند که با

 .یشک یرنم خونمیکه م یاسام یستخب حاال ل -

حبس  ینهخودم به خنده افتادم. نفس ها تو س یهمه حت ینحرف آر با

 .شودیم
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اعتراض و  تونینیباشه نه صحبت! بعد اتمام م خواهشا نه همهمه -

 یمی،دس ابراهمهن یسی،. مهندس رادفر، مهندس نفینپچ کن -پچ

مهندس سعادت، مهندس فرجام،  خو،یکمهندس ن یع،مهندس شا

از خانوم و  ید. ببخشیمهندس دهبد و مهندس کمال ی،مهندس قاسم

 آقاش فاکتور گرفتم.

از جاشون پاشدن هم رو بغل کردن. طناز در گوشم گفت  همشون

 یغشونزدم،؛ دست و ج یانتخاب بود! لبخند زورک ینبهتر یدید

 همه رو گفت. یفاهمه اتاق ها و وظ ین! آریهمعلومه که از خوشحال

تو  و طناز ینهم با آر یشبرن. ده نفر ک ییقرار شد همه واسه جابه جا

 اتاق من جلسه.

 . حسام اومد کنارم به بازوم زد:یدمطناز رو شن ینباش موفق

 انتخابت دمت گرم! ینحال کردم پسر با ا یلیخ -

 !شدینم یخوب ینبه ا جاینا شدیبد م یلیخ رفتنی. مخندیدم

و خوشحال  یهمه راض یگفتاومدن تو اتاق طناز. راست م همشون

ها دوست  ینبودن. همه تشکر کردن و البته با سر و صدا نشستن. ا
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روز  ینباحالن که از اول یهستن، همشون بچه ها ینمن و آر یها

دوست نداشتم برن چون  یطونن،کنارم بودن و همشون هم مجرد و ش

جو  یناسا یمدن مهندس هاچون با او  شد؛یسوت و کور م جاینا

نبود چون بحث کار  یاخب چاره یول  ریخت؛یبهم م جایندوستانه ا

 !یبود نه دل

 :یدبود که وسط افکارم پر امیر

 یم؟داداش تو هتل -

 :آرین

 چند وقت تو هتل آخه! دونیینه بابا م -

 :دنیا

 ییم؟پس کجا -

 :ارین

 .گیرمیخونه واستون م -

 حسام:
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 رم!گخونه دمتون  یهآخ جون! همه با هم تو  -

 :خندیدم

 پررو خان اتاق هاتون سواس! -

 .یدنخند همه

اس و شما فردا شرکت امروز سه شنبه یخب بچه ها جدا از شوخ -

 کنینیرو جمع م یلتونامروز هم فقط وسا ین،مرخص یایننم

و چمدون  یلوسا یرینو از همکار ها بعدش هم خونه م یخداحافظ

 ینداشت یپنج شنبه و جمعه هم استراحت و کار یو خدافظ بندینیم

پروازتون هست؛   من باهاتون  نبهو ش یدینتو تهران انجام م یدیو خر

راس ساعت پا  جاگردم؛اونیبعد برم ینجا بشتا مستقر اون یامم

هم  یتا غروب، عالف یرینم یدمم یحکه توض یفیسر کار و وظا یشینم

از صبح  ینکه جمعس، دوست داشت یلینو هفته تعطروز ت یه! ینندار

فقط  یول  ید؛جا خوش بگذرونهم همون ینتهران نداشت یاینتا شب ب

سر کارش نبود در جا  یاشنبه تو تهران بوده  یروزه، من بفهمم کس یه

اصل پروژه  دونینیچون م یقمهرف کهینبه ا کنمیاخراجه! نگاهم نم
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 شرکت وسطه حله؟ یآبرو یو پا یستمال من ن

 گفتم: یدیمبا هم گفتن بله. خند همشون

 !ینکن یحخب حاال تفر -

 به دست و یرفتم، آب یرونسر و صداشون شروع شد. از اتاق ب دوباره

 صورتم زدم.  تو اتاق اومدم طناز به جمع اضافه شده بود.

 یهبق یرینم ینشما ها دار یرسهاول م چه خبرتونه صداتون تا طبقه -

 ها! کننیار مدارن ک

 یرو ماست موس یپسمن چ یخدا یافتاد! وا یزم یچشمم به رو تازه

 ها از کجا؟! مگه هتله؟ ینها ا یآخه؟! لعنت

 طناز گفت: خندیدن،

 یگه؟د یمخوش بگذرون -

 به طناز نگاه کردم، دستش رو باال آورد: 

 من نبود! یرتقص -

 یدیمخند یگهساعت د یمن یهدهن طناز گذاشت.  یپسحسام چ بعد
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پاشدن سر کار هاشون رفتن. حسام دست رو شونم گذاشت و چشمک 

 زد:

 .بینمتیم -

 .خوردیبود که زنگ م گوشیم

 "رها"

 یراییسالن پذ یهاتاق کار و  یهدوم اتاق من و اتاق اردالن و  یطبقه

رو باز  یکیبزرگ بود. از پله ها باال رفتم؛   چهار تا در وجود داشت. 

در هم اتاق خواب بود که احتماال  یکیبود. اون  یقیکردم اتاق موس

! دشده بو یزایند یباز یارو قرمز بود و بس یدبود. تم اتاق سف یهمال سا

شده  یزایند یاو سورمه یدهم احتماالً  اتاق سام بود که سف یکیاون 

 دونستمیخوشگل داشت هنوز نم یطراح یزم یهبود. خوشکل بود 

خونه  یناز ا یچیمن کال ه یعنی یه،شغلش چ یا یالتشتحص

 یه یول شدیکامل بود. باورم نم یسدر هم سرو یکی! اون دونستمینم

چند تا اتاق خواب بود که احتمال دادم  هوجود داشت ک یگهطبقه د

بزرگ بود. تو همه  یلیاردب یزکه م یاتاق باز یهواسه مهمون باشه و 

تو  کهینوه بر امجزا هم وجود داشت؛   عال یبهداشت یسطبقات سرو
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همه جا  کهینمن واسه ا یهر اتاق بود و البته آسانسور هم که بود ول

اول سالن  یاومدم. طبقه یینپله ها پا زاز پله استفاده کردم. ا ینمرو بب

تر البته کوچک یگهد یراییسالن پذ یهبود و  یزیونو اتاق تلو یغذاخور

بزرگ که همه  یآشپز خونه هیرفتم.  ییناز طبقه دوم بود. از پله ها  پا

من همه از کار  یدنکارها و انبار بود. با دجا بودن و اتاق خدمتاون

بهشون خسته  ییگفتن. با خوشرو المو س یستادنا یدندست کش

 گفتم. یننباش

 خانوم؟ ینالزم دار یزیچ -

حوصلم هم سر رفته  ییهاآشنا بشم، تن جاینبا ا خواستمینه فقط م -

 بود.

 یدین؟هم د یینطبقه پا -

 تر هم هست؟! یینپا جاینمگه از ا -

 بله خانوم. -

 .گردمیو برم یرمپس من م -

که فقط چند تا پله  یینپا ی! طبقهشدیمن تموم نم یخدا واو
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بود.  یسو سرو یورزش یلو سونا و وسا یاستخر و جکوز     خورد؛یم

ره  تو آشپزخونه و دوبا یدمباشه ورزش کنم! خند یادمخوشگل بود 

و  ینگاستخر ته باغ بود که گاراژ و پارک یه یدم،رفتم. از پنجره باغ رو د

 یشده بود ب یهم گل کار یاطوجود داشت، کل ح نمابخونه و آگل

 کرده بود! یباشز یتنها

 خانوم؟ یندار یامر -

 خانوم بود. لیال

 هست من انجام بدم؟ ینه، کار -

هندس بفهمه م یآقا ینما استراحت کنش یه،چه حرف یننه خانوم ا -

 !کشهیمارو م

باشم بهم  جاینلم سر رفته اهم حوص یلینه آخه من باال تنهام، خ -

کار هم به من  یهپس   یره؛در ضمن حوصلم سر نم گذرهیخوش م

 !ینبد

 .یدنخند همشون

 "سام"
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د؛  بانو روش نقش بسته بو یریننگاه کردم؛   اسم ش یمگوش یصفحه به

 زدم و تماس رو وصل کردم: یلبخند

 معرفت خودم! یسالم پسر ب -

شلوغ  به خدا همش سرم یحق دار یبگ یجانم، هر چ یرینسالم ش -

 بوده!

 یایب خوادیبه عموت هم نه؟ حاال نم زنییمعرفت به من سر نم یب -

 !یم؟یستالقل زنگ بزن، اندازه دوست دخترهات هم ن یدنموند

 واقعا گرفتار بودم. یبانو ول یرینش یگیراست م -

 دل؟ یزعز یخوب -

 ه؟چطور یهعمو خوبه؟ آ ین؟خوبم بانو شما خوب -

 همه خوبن دخترم چطوره؟ -

 یرین؟ش یدختر گلتون هم خوبه، راست -

 جان! -

 .یدنتوند یامشنبه م -
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 .یدونمبله م -

 ین؟از کجا؟ آر -

 .شدیکه لپش چال م ییاز همون خنده ها خندید

 بشر! ینبدتره ا ینآنال یس یب یالمصب از ب -

 .یدخند باز

 پروازه قربونت برم؟ یک -

به محض  یرمردا مف  یرم؛ها رو بگ یتهنوز نرفتم بل یرینم،خدانکنه ش -

 .یدمگرفتم بهتون خبر م کهینا

 یاری؟رو با خودت م یهخوبه، سا -

عدش هم ب   یشه؛م یتاذ یهسفرم کار یول یارمشدوست دارم ب -

رصت ف یه یشاالاسترس داره ا یلیخ یشگاهشهنما ینکه اول دونینیم

 .یگهد

 .یشممزاحمت نم یزترینم،باشه عز -

 .یمراحم -
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 دکتر! یهات معلومه آقازنگ زدن از

 کردم که شرمندم نکن! یعذرخواه یدببخش -

 .یزمدشمنت فعال عز -

 .یرینو عمو سالم برسون ش یهبه آ -

 رو ببوس.   امیهتو هم سا -

 چشم خدافظ. -

 خدافظ. -

 :زدیواسش تنگ شد! حسام بود که در م دلم

 ی؟سام -

 بله؟ -

 یریمکه م ییبچه ها ینو طناز با هم ینرآفردا قراره صبح زود با تو و  -

که  یبشه هم روز آخر یکه هم خدافظ یمبر یستتا ظهر پ یشک

 یای؟م  یم؛خوش بگذرون یمتهران

! شدیدلم واسشون تنگ م یبعج یول رفتمیبود نم یگهد وقت هر
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 بود که تهران بود. یروز اخر یگفتراست م

 !یامحتما م -

 چشمک زد:

با  یشترهم ب ینچند تا ماش یمکجا باش یک یدمام م یپس بهت پ -

ه کار که شما ها ب مونیمینم یشترتا ظهر هم ب  یاریم؛خودمون نم

 .یمما هم چمدون ببند ینشرکت برس

 خوبه. یاوک -

 دلم واسش تنگ شده! یارینره ب یادترو  یهسا -

 شم!چشد  یداراگه تنبل خانوم صبح زود ب -

زدم.  یرونو از شرکت ب یدمرو کش یگارمو رفت؛   منم هم س خندید

  یومد؛خنده م یگذاشتم. صدا یاطرو تو ح ینرو زدم و ماش یموتر

 یالبود ل یرونهم هنوز ب یهسا یض،مر یخونه نبود به جز رها یکس

 خانوم اومد استقبالم:

 خانوم؟ یالچه خبره ل -
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 آقا رها خانوم تو آشپزخونس. یچیه -

 هام گرد شده بود.چشم

 کنه؟یم کاریجا چنبود اون یضمگه مر -

 ت بهتون کمک کنم حوصلش سر رفته بود.آقا خودش گف -

 :یرمجلوش رو بگ نتونستم

 !یبر تونییخب م یلیخ -

 کردیداشت قارچ خورد م یدمشآشپزخونه وارد شدم د یدر پشت از

زدواج دختر واسه پول با معتمد ا ینبود ا یب. عجخندیدیهم م یکل

لختش  ی! موهافهمیدمیم یدبود که با یگهد یزچ یه یهنکرده بود قض

 رو پشت گوش انداخت. به سمت پله ها و تو اتاقم رفتم.

 "سام"

 یدسف یشرتو ت یطوس یشلوار ورزش یههام رو با گرفتم و لباس دوش

رفتم؛   رها تو سالن نبود. پله ها رو  یینعوض کردم. پا یدسف یو کتون

نشسته  یو یرفتم  احتماال هنوز تو آشپزخونه بود. نه تو اتاق ت یینپا

لختش  یبود؛  پاهاش رو بغل گرفته بود و سرش رو پاش بود و موها
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 دورش بود.

نبود! در زدم وارد  جایناصال ا دونستینم یلماز ف یچیه بندمیم شرط

آورد؛  صاف نشست و سالم کرد.  یینشدم. پاهاش رو از رو مبل پا

 .ترسیدیاز من م طوریینمدرسشم که ا یرفکر کرد مد یدمخند

 یستاحتماال پ یریممفردا  یهبگم من و سا خواستمیراحت باش! م -

 ممکنه یبهتره البته سرما خورد یر، تنها نباشصبح تا ظه یبرف باز

بهتر از تو خونه هست که حوصلت  ینیهم بش ینتو ماش یول ی،بدترش

 سر بره.

ه ممنون تو خونه راحتم، فردا هم کار دارم خوش بگذره بهتون ن -

 !یننگران من نباش

 گو.تعارف گفتم نظرت عوض شد بهم ب یمن ب ی،هرجور راحت یاوک -

 مانع حرف زدنمون شد یهسا صدای

 باالخره قرارداد بستم! -

 !زدیبرق م یاز خوشحال هاشچشم
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 سالم موش کوچولو. یکعل -

 یکی،ن بهتر از او یخوبه! حت یشنشچقد لوک دونیینم یسام یوا -

 !یعال یهعال

 .ینمبب گرفتییخب عکس م -

 .یهنوچ! همه روز افتتاح -

 .یامنخواستم ب یدحاال شا -

! به همه بخشمتینم یایواست چقدر مهمه، دوما ن ونمدیاوال م -

 ینچقدر ا دونینینم بخشمشیتا آخر عمرم نم یادن یگفتم هر ک

 واسم با ارزشه! یشگاهنما

 :بوسیدمش

 .میشام بخور یابدو برو دست و روت رو بشور ب   دونم؛یم -

 .یاوک -

 .یدمسوپ رو چش   یم؛نشسته بود یهشام منتظر سا یزم سر

 !یهسا -
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 بله؟ -

تا ظهر، حسام  یبرف باز یستبا بچه ها پ یمفردا صبح زود قراره بر -

 حتما! دلش واست تنگ شده. یایگفت ب

 !یگی؟م یجد -

 یدارصبح زود ب دونمیم   شناسمت؛یکه م ییاز اون جا یآره، ول -

 یاین یدمم یحندارم؛ ترج یو من هم حوصله معطل یشینم

 دم!شخوشحال  ی. وایامم ینآر یا! با حسام یمنبر یغلط کرد -

 بلند شد یزکرد و تشکر کرد؛   چون خسته بود زود از سر م بغلم

 !یهسا -

 بله؟ -

 .رفتم ی! نباشیافردا ساعت پنج آماده -

 مگه جنگه ساعت پنج آخه؟! یوا -

 بله. -

 یشه؟نم یرترذره د یهغد خودخواه!  یزورگو -
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 نه. -

 بدجنس! -

 ؟واست داره  یچه فرق ابیخویم ینتو که تو ماش -

 نازک کرد و رفت. یچشم پشت

 :یدمازش پرس   خندید؛یداشت م رها

 یه؟مهرداد ک یبگ خوایینم -

 خندش قطع شد:

 نه. -

 !فهممیکرد و رفت. نگو باالخره خودم م تشکری

 رو تو تراس روشن کردم. یممشک یو مالبرو پاشدم

 "رها"

بهش  یدبا ی! چه جوابیاخدا یاتند کردم و از پله ها باال رفتم و پا

خداروشکر ازش فرار کرده بودم. نفس  ی! ولدونستمی! نمدادم؟یم

 یمبه دست و روم زدم و مسواک زدم. لباس راحت یآب   یدم؛کش یقیعم
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و کتابم  یبا هندزفر یمموهام رو شونه کردم. لپ تاب، گوش یدم؛رو پوش

 یرو تو گوش یمیمقد یاطالعات گوش یدو تو تخت رفتم. با مرو برداشت

 .ریختمیم یدمجد

باز  رو یمرو خاموش کردم؛  فقط چراغ خوابم روشن بود. گالر هاچراغ

ودم! االن بکدوم رو پاک نکرده  یچهاش بود؛   هکردم. همه عکس

دستم  تو گوشم بود یم! هندزفرکردمیم یداجرعتش رو پ یدوقتشه! با

شن، پاک ب یستن هایلهت ینا یفمونده بود... آخه ح یتدل یرو دکمه

 بود. یلمف یهاز ذهنم نه!  یشهپاک م یمگوش یفظههر چند از حا

بازش    ی؛خنده هاش رو ندار یدنبازش نکن! رها با توام طاقت د »

 «نکن درجا پاکشون کن! رها نکن!

باز کردمش    کرد؛یبازش کرد! قلبم درد م یسمیمهم قلب مازوخ باز

. ساختیمیم یماکت گروه یدبود که تو دانشگاه با یاومد اون روز یادم

گرفته بود تو کارگاه، محسن هم  یلماومد اون روز سارا ازمون ف یادم

 یلماکت رو تحو یدبا ی،واحد یهدرس  یهبود  ییبود. گروهمون چهار تا

 یم،چهار زانو نشسته بود ین! رو زمکردنیهم کار نم هاینا یمددایم

بودم.  یو شاک یکفر ی،من هم دستم رو موهام بود؛   از دستشون عصب
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که بهت  ییکردم؛  آخ صداش! آخ کجا یبود. دوباره پل یلزمان تحو

 !یزندگ یادهات م یلهبه رنگ ت یبگم چقدر مشک

*** 

 !ینبله االن رها خانوم عصب -

 با حرص نگاهش کردم.

 رها؟! -

 رو بزار یتسارا توام اون گوش !یمارچقدر کار د بینینیبله مهرداد، نم -

 تا نشکوندمش! ینزم

 به موهام زد. ایبوسه

 نکن مهرداد! بینهیم یکیاالن  -

 از دست تو! ینهخب بب -

 .یادرو نگاه کن فاصله هاش جور در نم ینا یاب -

 هات بشم!. قربون خندهخندید

 کنم االن خانومم آروم شه؟! کاریچ -
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 .ینمحاسبه کن یگهد باریک -

 و دستش تو موهاش بود. یینبه محاسبه کرد؛   سرش پا شروع

 ! دستم رو گرفت:اشیشگیهم ژست

واسه   ی؛داختتو محاسباتت جا ان یلیم یهرو نگاه کن!  جاینا ییرها -

 همش غلط شده. ینهم

 .گفتیم راست

 !اتیزههم جا ینا -

 فقط؟! ینهم -

 من هم سرخ شدم. ید،خند سارا

*** 

 یو پلر یبعد یلم! گردنبدم رو لمس کردم؛  فشدیتموم نم هامگریه

نخورده  یزیاضافه شد بود؛   آخه چ یکو ک یوهکردم. محسن با آبم

 .کردیداشت پاک م یختمدستم ر یرو رو یوه. من آبمیمبود

 یهگر قدرین! ایوونهخوبم رو با تو سر کردم  من د یلحظه ها تمام
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 یدشا وقتیچهست که ه یزهاییچ یهخوابم برد.  یک یدمکردم نفهم

هاتون رو نگاه کرده؛  چقدر نفر چقدر عکس یه کهین! مثال ایننفهم

 هاش رو پاک کرده!چقدر اشک یده،دلش لرز

 "سام"

ر و بود. ساعت چها یشکرد. هوا گرگ و م یدارماز خواب ب یمگوش آالرم

 بود یمن

 .شدیمیحاضر م باید

 جداگانه داشت! در زدم: یههم خودش پروس یهبلند کردن سا البته

 !یهسا یه،سا -

 تو اتاقش رفتم و با دست تکونش دادم. 

 هنوز خودم هم حاضر نشدم. یمهپاشو! چهار و ن یهسا -

 باالخره تکون خورد:

 باشه برو. -

 ها! ینرم بخواب -



 

 

 WWW.98IA3.IR 129 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 نه برو پاشدم. -

ر داشت؛   شلوا یکه روش بافت مشک یدسف یرهنتو اتاق رفتم. پ سریع

و دستبند  یبوته مشک یمکاپشن، کاله، دستکش، ن ی،کتون مشک

 رو بستم. یمچرم

و ر یلمپول و موبا یفرو بستم. ک یرمکارت یرو زدم. ساعت مشک ادکلنم

 زدم. یرونبرداشتم و از اتاق ب

 ینم همغرق خواب بود؛  گفت یاومد؛   ول یرونزمان بهم هم یهسا 

 هم شد! ینو هم یناالن هاس بخوره زم

 بختانه تو آغوشم افتاد.خوش ولی

بر  هم یششو قرمز زده بود؛  آرا یمشک یپ. اون هم تیمآسانسور رفت با

 کم بود. یلیخ یشهخالف هم

خواستم ضبط رو روشن کنم خواب از سرم  یمکه نشست ینماش تو

 گناه داره خوابه خواب بود؛   فقط بهش گفتم: یدمد یبپره، ول

 ت نکنه!نگا ینشد یدارباشه بگم صبح ها تا ب یادمبه شوهرت  -

نگفتم و راه افتادم. باالخره با  یزینزد خواب بود؛   من هم چ حرفی
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. از یمکه با بچه ها قرار داشت ییبه جا یدیمرس اییقهده دق یرتاخ

 خواب بود. یهسا  کردم؛یسالم م یدشدم. با یادهپ ینماش

 .یمبود ین چهار تا ماشبا همشون دست دادم و سالم کردم؛کال 

 : امیر

 که! یکرد یرد یبود یمتو که آن تا یسام -

 که غرق خواب بود اشاره کردم: اییهو سا ینماش به

 است! یانزن در م یک یپا یشههم -

 شده بود: ینتو ماش یهانگار تازه متوجه وجود سا ینآر خندیدن،

 !ی؟رو آورد یهمگه سا -

 رفت. ینتکون دادم؛  سمت ماش سر

 حسام:

 !یمجا، حرکت کنش و بش باشه واسه اونخب بچه ها خو -

 یم؛موافقت کردن و راه افتاد همه

 رو براش پرت کردم:  ینمماش یچسوو پس
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 !یامن ب ینتو با ماش -

 تا طناز. یادب یهبا سا یشتردوست داره ب ینآر دونستممی

 چشمک زد:

 فدات. -

 رفتم. طناز تعجب کرد: ینآر ینسمت ماش 

 شده؟! یزیچ -

 یاد؟ب ینبرم بگم آر خواییبشه مگه؟ م یزیچ یدبا -

 :خندید

 نه بابا! -

 پشت سر همه راه افتادم. 

واب از ندارم راحتم، خ یبخواب طناز، من مشکل یبخواب خواییم -

 تعارف نکن! یدهسرم پر

 نه بابا! -

 ضبط رو روشن کردم.
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 ؟ها یتواسه بل یریم یک -

 امروز ظهر چطور؟ -

 .یچیه -

 طناز؟ -

 جان! -

 !یگی؟شده که به من نم یزیچ -

 نه. -

 !یحصح -

 .یدکردم فهم نگاهش

 !یستسرجاش ن یزیچ یه دونمیم -

 !یستن یزینه باور کن چ -

 !ی؟باور نکنم چ -

 خوامینم کهینا یعنی ینکرد؛   ا یادنگفت. دست برد ضبط رو ز چیزی

 .یدمنپرس یزیراه چ یانحرف بزنم. من هم تا پا
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 "رها"

م؛  بود یدهخواب یادشدم. ز یدارده بود که با سر درد از خواب ب ساعت

 وآدرس  یشب. درفتمیمصاحبه م یواسه شرکت آسمان برا یدظهر با

شرکت تو  یسارا واسم فرستاده بود. درباره یک،نامه رو با پ یمعرف

. گرفتمیدوش م یدبود. پاشدم با یگوگل سرچ کردم شرکت خوب

ناشتا خوردم. سمت کمدم واسه  یجورهام رو با مسکن همونقرص

، پس مصاحبه بروم یبرا یکامال رسم خواستمیانتخاب لباس رفتم؛م

 با ساپورت و یبلند مچ دار مشک یمانتو یهانتخاب کردم.  یمشک یپت

 رژم رو یولکردم؛   یحیمل یشو آرا یپاشنه بلند و روسر یهاکفش

 ی. معرفیختمصورتم ر توپر رنگو قرمز زدم؛  موهام رو هم کج  یلیخ

رو  یمگذاشتم و گوش یفممدارکم رو تو ک ییهنامه و رزومه و بق

ام زنگ خورد. س یمگذاشتم گوش یرونبرداشتم. تا پام رو از در اتاق ب

از  بود! از تعجب دو تا شاخ گنده رو سرم ظاهر شد؛  فقط خداکنه باز

 مهرداد نپرسه چون واقعا حوصله نداشتم! 

 به هر حال تماس رو وصل کردم:

 سالم. -



 

 

 WWW.98IA3.IR 134 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 ی؟سالم خوب -

 ین؟شما خوب یمرس -

 آره. -

 جون خوبه؟ یهسا -

 .یادب هاشیغج یغج یاره اون هم خوبه، فکر کنم صدا ـ

 :خندیدم

 .یادبله م -

 یادتهات رو کنم قرص یآور دیاخواستم حالت رو بپرسم؛  بهت  -

 !یرونبرو ب ینره! صبحانت هم بخور حتما هم با قنبر

 بهتون خوش بگذره . یمرس -

 ممنون. -

 فعال. -

 خدافظ. -

 یالرفتم؛  ل یزبود! سر م یببرام عج یشپسر کارهاش و همه چ این
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 بود! یدهتدارک د یمفصل یخانوم واسم صبحانه

 که! خورمینم قدریننفرم ا یهمن که  یدینچرا زحمت کش -

 .یهم خوب شام نخورد یشب! دیبخور یدبا -

دوست  نرفتم با آژانس رفتم. یرفتم. با قنبر یینرو خوردم و پا صبحانم

به پول  یادردم  یبا بنز برم که فکر کنن ب ینداشتم روز اول کار

 دادم با آژانس برم. یحترج ینسه همندارم؛وا یاجاحت

 برج نگه داشت. یهدر  یساعت بعد جلو یه یباتقر یبود ول ترافیک

 "سام"

نزدم.  یبا طناز حرف یگه. تو راه دیدیمساعت رس یهبعد  باالخره

ودش کار خ ینشدن و البته آر یادههمه پ  یم؛رو پارک کرد هاینماش

 بود. یدارب یهرو کرده بود سا

 حسام:

 !یرهبگ یلما رو هم تحو یکی -

و  یمبودنش. راه افتاد یدهند یهاومدن سا یرانبعد از ا ینبه جز آر همه
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 یهو همه هم موافق بودن. تو  یمصبحونه بخور یماول بر یمگفت

کاپشن و کالهم رو در  ین. تو گرم بود واسه همیمرستوران نشست

تب کرد. رو مر امیختهبهم ر یشد و موها یکآوردم. طناز بهم نزد

کارش از  ینو به بحثش با دخترها ادامه داد. ا دز یتشکر کردم لبخند

دور نموند! چشمک زد و از حسام خواست جاشون رو با  یزت ینآر یدد

 حسام رو گرفتم: یبازو یه،قصدش چ دونستمی! میهم عوض کنن. وا

 حسام توروخدا نرو! -

 .خندید

 ی؟واسه چ -

 !خورهیش مهااالن مخم رو با چرت و پرت -

 نشست و شروع کرد. ینرفت و کنار آر یدخند بلندتر

 گفتین؟یم یچ ینتو ماش -

 .یچیه -

 ییچهار تا تونستیمیخودت بود؛  چون ما م یکلک از اول هم نقشه -
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 . یایمب ینماش یهبا 

 ی؟چ یعنیخب  -

 ینها باشبا طناز ت یمجاها رو عوض کن خواستییم کهینا یعنی -

 به نام ما و به کام خودت؟ یعوض

ام! گفتم گوساله یکر توفمنه به  یرتقص بافی؟یچرا چرت و پرت م -

طناز  دونستمیات سر نره!   چون مهم حوصله یکن یداررو ب یههم سا

ه خواب رو از باشه ک یهمثل سا یکی برهیات رو سر مساکته حوصله

 سرت بپرونه!

 یگی؟م یرو چ اون قبول االن یاوک -

 ی؟االن چ -

اون همه توجه آخه   یگم؛! موهات رو مخودت رو به اون راه نزن -

 تو جمع؟! یلعنت

 چرت نگو! -

 ینخط ا ینا یرو مثل نوار ضبط شده تکرار کن، ول ینتو ا یه -
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 گوش نکن! یبه تو حس داره حاال ه یننشون، ا

و صبحانه رو تو  یمهردومون وارد بحث جمع شد یمنگفت یزیچ دیگه

 .یمبود. دو تا گروه شد یوقت برف باز یگه. حاال دیمخورد یوخجو ش

حمد، م یر،ام یه،سا ین،صبا، مرجان و مسعود. آر یا،من، طناز، حسام، پر

د پسرها اون ور تر بود چون تعدا یها قو. گروه اونیاشارو  یادن ین،راد

. خندیدیمیم یشتربرد و باختش ارزش نداشت ب یادتر بود، ولیز

تپ اس ینآر ی. وسط باززدیمیخودمون هم م هاییوسطش هم گروه

رو جواب بده، من هم از فرصت سواستفاده  یشگفت رفت تا گوش

به  یبرف ! گلولهیارمصبحش رو در ب یهاحرف یتالف خواستمیکردم م

 یگفت! بعدش هم صدا یکه در گوشش بود زدم. آخ بلند یلشموبا

 :ها باال رفت. گفتمبچه یخنده

 حقته! -

 ینها دور شده بودم؛  رو زمرو قطع کرد و دنبالم کرد. از بچه گوشی

شم انگار بدنم رو تو برف دفن شکمم افتاد نذاشت بلند یافتادم. رو

 کرده بود.
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 دفعه گفتم: یه

 بسه! -

 حقته! یر: عه؟ نه خگفت

 داد زدم.

 بسه! -

شد!  هام رداز جلو چشم یلممثل  ف یمهفت سالگ یصحنه ها تمام

 گفت. یآروم یداز روم بلند شد و ببخش یدانگار فهم ینآر

 "سام"

 بازوم رو گرفت: آرین

 به خدا حواسم نبود! ی؟خوب یسام -

عکس العمل ناخودآگاه بود!  یه. یدمکش یرونرو از بازوش ب دستم

اون  یرخودم بود که نقطه ضعف دارم؛  تقص یرنبود تقص ینآر یرتقص

 من... یکرد ول ینبود اون فقط شوخ

 سام؟ -
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 سرم رو تکون دادم.

 ی؟خوب -

نگو  یزیها چم؛ به بچهتنها باش خوامیبرس! م یتآره برو به باز -

 ناراحت بشن. خوامینم

 .یاممن هم باهات م -

 تنها باشم! خوامیم زنم؟یحرف م یخیم -

  کار رو کرد. ینهم هم ینبرف ها رو از رو خودم تکوندم و آر پاشدم

 یادب یبکشه، نذار کس یگارس یابگو رفت تلفن جواب بده  یدنپرس -

 باشه؟ گردمیخوب شدم خودم برم

 آخه... -

 !یگهآخه نداره برو د -

 باز هم شرمنده داداش! -

 بود. یشوخ  یست؛توام ن یرتقص یستدشمنت! مهم ن -

 یممالبرو مشک یگارها راه افتادم و حرکت کردم. سجهت مخالف بچه 



 

 

 WWW.98IA3.IR 141 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

وقت بود از  یلیروشن کردم. فکر کردم. خ یپومز ییرو با فندک طال

 یروقت بود که خودم رو درگ یلیخ  داد؛یها بهم دست نمحمله ینا

 یشوخ یااتفاق  یه یکار کرده بودم که اون رو فراموش کردم؛   ول

کشوند. ذهنم به عقب فلش بک زده بود.  یمسالگ فتساده من رو به ه

ذهنم رو مشغول  یدبا یگهد یول یدمکش یگارفتم و سراه ر یساعت یمن

 ین،جز آر کردنیم یها راه افتادم. همه داشتن باز. سمت بچهکردمیم

 سمتش رفتم. کشیدیم یگارناخواسته ناراحتش کرده بودم داشت س

 ی؟خوب -

 .یشمبهتر هم م کنییم یباز یکه دار ینمتو رو بب -

 .یدخند تلخ

غول  ینا جز خودت از پس یحسام رو بزن که کس ینپاشو برو ا -

 !یادبر نم یابونیب

 .خندید

 !یگهپاشو د -

 ناراحت نگاهم کرد.
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 !یگهخوبم پاشو د -

خنده هاشون حالم بهتر  یدنرو خاموش کرد و رفت. با شن سیگارش

ه بهتر شدم. دوباره جو برگشت من هم گ یهسا یخنده ها یدنشد. با د

و طناز بود که همه ر یغج یصدا یهو  ردم؛کیشرکت م یتو باز یگاه

 هاش. از چشمیومدزده بود و داشت خون م ینیشبرگردوند! حسام تو ب

نشده بود.  یزیگرفت و پاک کرد، چ یکاغذ تمال. دسیومدهم اشک م

 فقط به حسام گفتم:

 !دادییرو م اشیهدوبرابر د یدبا شکستیبود م یعمل ینیشداداش ب -

 یشک یقبل همه برگشتن با بچه ها یب. با همون ترکیدنخند همه

. ناخودآگاه قد یرم. من خوشحال بودم که باهاشون میمکرد یخدافظ

ا آخ! ره هم بلندتر بود! یهاز سا یکردم؛  رها حت یسهطناز رو با رها مقا

 اش رو گرفتم.رفته بود حالش رو بپرسم. پس شماره یادماصال 

 "رها"

فتم و گ یلب یرانتوم رو صاف کردم؛   بسم ا... زشدم، م یادهبرج پ جلوی

 :یدمطبقه رو پرس یراه افتادم. از نگهبان
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 .ینسالم آقا خسته نباش -

 یین؟سالم خانوم بفرما -

 شرکت آسمان طبقه چندمه؟ ینبگ یشهم -

 دهم. یبله خانوم طبقه -

 ممنون. -

 .کنمیخواهش م -

دم. استرس داشتم! دهم رو ز یسمت آسانسور حرکت کردم؛ طبقه به

 «دهم یطبقه»اومد:  کردیکه طبقات رو اعالم م یخانوم یصدا

ه ک یباییز یو تابلو یبادر نسبتا بزرگ ز یهآسانسور خارج شدم.  از

 «آسمان یشرکت ساختمان ساز»نوشته بود: 

ا در رو باز کرد. شرکت نسبتا شلوغ و پر سر و صد یرو زدم منش زنگ

 یزکه به نظر م یزیاومده بودم! سمت مبه وجد  یدنشونبود. از د

 بود حرکت کردم. یمنش

 امرتون؟ یزمعز یینبفرما -
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 .یدممصاحبه خدمتتون رس یسالم من برا -

 .ینداشته باش یفبله چند لحظه تشر -

 حتما. -

 هماهنگ کرد که من واسه مصاحبه برم. یکیزد و با  تلفن

 .یریتراهرو سمت چپ اتاق مد یانتها -

 ممنون. -

 یهاو اتاق یادز یگفته بود راه افتادم. بخش ها یکه منش ییسمت جا 

و  یاتاق نقشه کش ی،مهندس یابیبود؛  مثل محاسبه ارز یجور واجور

ورود  ی. در زدم و منتظر شدم اجازهیریتراهرو اتاق مد یباالخره انتها

 بده.

 .یینبفرما -

 یهاورد. لپ تاب بود؛  با سالم من سرش رو باال  یتو یینپا سرش

 صورت خندون جواب سالمم رو داد.

 !یینبفرما ینخوش اومد -
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 نیا یدن. با دیارنرو کاناپه نشستم. زنگ زد و گفت برامون قهوه ب 

 یهاداشت! چشم یآرامش خاص یهرفت؛   ینصورت استرسم کامل از ب

مدارک و  یسر یکبور. رزومه و  یو موها یگندم یصورت یره،ت یآب

هام رو بهش دادم. با دقت شروع به نمونه کار یسر یکنامه و  یمعرف

 کردن کرد. یبررس

 ین؟سابقه کار دار -

 نه. -

 ین؟دار یبا استاد فرزانه نسبت -

 نه. -

 ین؟نامه دار یمعرف یشونپس چرا از ا -

نامم  یانپا ین و البته هنوز هم هستن و استاد راهنمااستادم بود -

 بودن. یواسه کارشناس

 ین؟ه گرفترو از همون دانشگا یتونک کارشناسآهان، پس مدر -

 بله. -
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 خونید؟یاالن هم واسه ارشد م -

 بله. -

 تو همون دانشگاه؟ -

 بله درسته سال اول ارشدم. -

 ین؟ا تا به حال کار نکردمعدلتون هم خوبه چر -

 نه! یاحرفه یطور ینا یرفتم؛   ول یکارآموز -

از  یه؛   بعضکار بلد باش یلیکه خ خوایمیرو م یکس جاینما ا -

باال  دارن و سابقه کار یخوب یسابقه یدارن ول یپلمکارکنان ما فوق د

 هست.

 شدم! یدهاش نا امحرف با

و شما   یمبزرگ دار یپروژه یهو  یموقت ندار یادخب چون ما ز یول -

 یو دانشگاهت خوب بوده و  هم معدلت،   در ثان یالتهم تحص

چون استاد خودم  کنه،ینم یمعرف یرو الک یکس استاد فرزانه دونمیم

قبول  ینرو گرفتم؛  واسه هم یسانسبودن و من تو همون دانشگاه ل

دائم  ینبعد اگه خوب بود ین،باش جاینا مایشیدو هفته آز کنمیم
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 .یناستخدام بش

 خوشحال شدم.

 ممنون! -

 زد. لبخندی

 .کنمیخواهش م -

ر ر کنم. پفرم به من داد تا پ یهاز اتاق رفت و  یرونهامون اومد؛  ب قهوه

ود! بهتر ب یلیخ یچیتومن بود از ه یهحقوقم امضا کردم؛   یکردم و پا

م هدانشگاه  یروز ها یشه. گفت از شنبه کارم شروع مشدمیمستقل م

 یحهم گفت شنبه توض یفموظا یام،رو نوشتم که هماهنگ کنم نم

 ساعت هشت صبح تا پنج بعد از ظهر سر کار بودم. داخل از   یده؛م

اومد و ازم گرفت؛  خودش هم اون طرف رو امضا کرد؛   مدارک و 

 کرد. یپروندم گذاشتم و ازم خدافظ ینامه رو هم ال یرزومه و معرف

م رو اون هم داشت مشخصات رفتمیکه داشتم سمت در م یجورهمون

 صدام زد. خوند؛یم

 و؟جخانوم نام -
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 بله؟ -

 ین؟متاهل -

 بله. -

 ! به سالمت.یومدآخه بهتون نم -

 زدم. یرونزدم و از اتاق ب یتلخ لبخند

 "سام"

 یماییها به شرکت هواپ یتگرفتن بل یشرکت رفتن، من هم برا بچهها

 همش فکر امروز بودم ینرفتم. تو ماش

مشکل داشتم و سرم شلوغ بود که به گذشتم کمتر فکر  قدرینا 

ون شنبه رو گرفتم. پروازم یتهاو بل یدمرس یمایی. آژانس هواپمکردیم

برگشت گرفتم؛   واسه سه  یتساعت هفت صبح بود. واسه خودم هم بل

 .شدیراحت م یالشتا خ زدمیزنگ م یرینزنگ به ش یدروز بعد بود. با

 یرین؟الو ش -

 سالم شاهزادم! -
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 لبخند زدم:

 ماهت! یسالم به رو -

 جان؟ -

،   راحت بشه یالترو گرفتم گفتم اول به تو خبر بدم خ ها یتبل -

 شنبه ساعت هفت صبح شد.

 .یامدلم فرودگاه دنبالت م یزخوبه عز -

ببرمشون  یداب گروه بامن هستن؛   یبچه ها   خواد؛ینم یریننه ش -

 .یامم یشتونرو بدم بعد پ یحاتکه اجاره کردم توض یاخونه

ت درس ی! واست خورشت قورمه سبزینکن یردلم د یزباشه عز -

 .کنمیم

 ننداز! به همه سالم برسون. خودت رو تو زحمت -

 فعال. ینمتر یزتو هم عز -

. کردمیرو جمع م یلمو وسا رفتمیشرکت م یدرو قطع کردم؛  با تماس

زنگ زدن گفتن شنبه  یناگفت از شرکت سا ینیمع یدمتا شرکت رس
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. چند یاده و به طناز بگه اتاقم بمن هم گفتم خوب یشن،منتقل م ینجاا

 بعد طناز اومد: یقهدق

 !یسالم خسته نباش -

 ی؟ارع، جانم کارم داشتزسالم به شما مهندس  -

ونشون خ ینزحمت زنگ بزن بب یهاست، ب یتو ساعت بل یخاره تار -

کن و بعدش هم به  یواسشون اوک ینآمادس، بعد هم زنگ بزن ماش

 .یانب توننیاون ها هم از شنبه م یمیرم یمبگو ما دار یناشرکت سا

 باشه حتما! -

 شد؟ یخودمون آمادن؟ اتاق ها خال یبچه ها ینمبب -

 نباش! یچیاره نگران ه -

 جاینباش ا یمه چهها اومدن مواظب  ینا   یستم؛طناز شنبه من ن -

 اومد بهم زنگ بزن! یشپ یمشکل سپارمیم ینرو به تو و آر

 حتما!  -

گرم بود  یلمکه سرم با وسا یجورکردم و رفت. همون یتشکر ازش
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 اومد: ینآر

 یری؟م یدار -

 تم.کم خس -اره کم -

 ی؟خوب -

 ی؟اره تو خوب -

 سر تکون داد:

 .یاددختره اومد واسه مصاحبه از شنبه م یهامروز  یراست -

 .گردمیه برمباشه سه روز یخوبه حواستون به همه چ -

 یرین؟ش یشپ یریم -

 اره. -

 سالم برسون از دستم ناراحته. -

 ی؟ندار یبرم کار یگهباشه حتما! من د -

 برو فعال داداش. -
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 م:. ازش جدا شدم گفتدادیمن رو فشار م یشترکردم؛  اون ب بغلش

 فقط سه روزه چته؟ -

 زدم. یروناز شرکت ب خندید،

 "رها"

 زدم. به سارا زنگ زدم و ازش تشکر یروناز در شرکت ب یخوشحال با

 حقوقم رو گرفتم ینکه اول یردم؛  اون هم به جاش ازم خواست وقتک

شگاه دان یدبدم. زشت بود اگه از استاد فرزانه تشکر نکنم؛  با یرینیش

دم؛   برداشته بو یفمک ی. دربست گرفتم. خداروشکر مقنعه تورفتمیم

. یدمخر یرینیشدم و ش یادهپ یفروش یرینیش یه یعوض کردم. جلو

نبود! زود  یاچاره یا کفش پاشنه بلند دانشگاه برم ولدوست نداشتم ب

و حساب کردم ر یهکرا یدم،دانشگاه  که رس ی. جلواومدمیو م رفتمیم

 دم.زبه سارا زنگ  رفتمیکه داشتم م یطورشدم. همون یادهو پ

 یی؟کجا -

 .یدکتر حسن یشپ -

 واسه تشکر اوردم. یرینیجام شدفتر دکتر فرزانه! من اون یاپاشو ب -
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دهن  خواییم یرینیش یه! با خوامیمن ناهار م یستقبول ن یرنه خ -

 ی؟من رو ببند

 یرینیردم تو حاال شواسه دکتر فرزانه آو یرینی! شینمتبب یانه حاال ب -

 .یدمرو بخور ناهارم هم بهت م

 .یامباشه االن م -

ل فرزانه مث دفتر دکتر یباال رفتم. جلو یساختمون ادار یپله ها از

رد شدم و تو اتاق  ینشونگفتم و از ب یدیشلوغ بود. ببخش یشههم

رفتم. دکتر نشسته بود و مهرداد هم باال سرش بود. با سالم من 

 هردوشون سرشون برگشت.

 ه سالم خانوم مهندس!ب -دکتر فرزانه: به

که  ییداد. کاش روز ها یلب سالم یرنگاهم کنه ز کهینبدون ا مهرداد

 یگهب من دبه خدا قل دیدمش،یتا نم دونستمیه بود رو مدانشگا

 تحمل نداشت!

 شد؟ یانوم ها چخ   -خب خانوم -

 استاد واسه تشکر اومدم! یگه،اومدم د یرینیبا ش -
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 رو باز کردم و تعارف کردم. شیرینی

 خودت بود.  ینکردم بابا جان! عرضه یکار -

 : یدهامون بود بهش تعارف کردم، پرس یااز هم دوره یکی محمد

 به چه مناسب؟ -

 کار. -

گفت. به مهرداد تعارف کردم بر نداشت. محسن دو تا  یکتبر بهم

 برداشت، چشمک زد و بغل گوشم گفت:

 .دارمیبراش برم خورهیاز دست تو نم -

. بچه ها نشستن و شروع به حرف زدن و یدکردم. سارا هم رس تشکر

 هیبه بق یم،ردن. استاد هم در رو بست تا راحت باشبا استاد ک یشوخ

 .یمساعت بعد فقط خودمون بود یکهم گفت برن تا 

  

*** 

 بچه ها؟ یهواسه چ یرینیش ینفرزانه: ا دکتر
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 قدرینا یدشا ینناممون، اگه شما نبود یان: واسه کمکتون تو پامهرداد

 !شدیخوب نم

 !یتونعروس یرینیش یروز یه یشاهللا -

 و گفت: یدمهرداد پررو خند یخجالت آب شدم ول از

 !یشاهللا -

ن جا بگو که م یه. یدفتر هم واسم خاطره گذاشت ینا یبهت! تو لعنت

سارا  ی! با صدایمجا که با هم خاطره نساخته باش یه! ی؟برم که تو نباش

ود، ببه جمع زدم. مهرداد هم تو فکر  یزورک یبه خودم اومدم؛   لبخند

دل من!  یالاومده بود؟ چه خوش خ یادشاون خاطره  اون هم یعنی

خونه  یکردن و من هم راه یهمه از هم خداحافظ ساعت یمبعد ن

 شدم.

 "سام"

 یرسم یشگاهنما ینبود. اول یکنزد یهسا یشگاهداشتم! نما یبیعج حس

بود من  یروزد ینبزرگ شد؟ فکر کنم هم ی! کیرانخواهرم اون هم تو ا

 یکودک یربخ یادش. کردیمیم یآقاجون باز یاطبا هم تو ح ینو آر
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ده سال از من و  یه. سایمالبته جدا از هفت سالگ   یم؛داشت یقشنگ

 !کردیبا هممون فرق م یاتشروح یبود از همون بچگ تریککوچ ینآر

تم که دوستشون داشتم و بهشون اعتماد داش ییتعداد کسا یادن ینا تو

 گند یمو بچگ یمجوون یبود تونفر باعث شده  یهفقط  یبود؛ ول یادز

 بود! نسبت بهش یهسا دادمیکه براش جون م یبخوره و تنها کس

د حس بعد از دست دادن مامان خو ینو ا کردمیم یتاحساس مسئول

 شد. بهش وابسته تر شده بودم دست خودم نبود!  یشتربه خود ب

 میریبار م ینهر جا که واسه اول یمهست یهبه هم شب یلیخ یهو سا من

مامان  یهو هر دو شب یمهست یکه خواهر و برادر یدنم یصهمه تشخ

چون دختر بود خود مامانم شده بود.  یهخب سا یول   یم؛بود

 یارهچا یول یشهناراحت م یشک یرماگه بهش بگم دارم م دونستمیم

 یهه با ساوج یچمعتمد رو به ه  رفتم؛ینم بود یگهنبود! اگه هر بار د

هش زنگ زدم و برم. ب تونستمیحاال که نبود م ی! ولذاشتمیتنها نم

 یدمد یدمرو بهش بگم. تا رس یهکه قض یمبر یرونگفتم شام باهم ب

 از دور نگاهش کردم. یده،زودتر از من رس

 سالم. -
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 بدقول! -

 سالمت کو؟ -

 !دونمینم -

 ی؟رفتگموش پررو! کارت دعوت ها رو  -

 هنوز نه. -

 ی؟چرا پکر -

 یه؟خسته شدم؛  سا دهیاکارهام ز -

 جان؟ -

 .یشک یرممن شنبه م -

! . ناراحت شد؟ نه داغون شدینمرو بلند کردم تا واکنشش رو بب سرم

هاش جمع شده بود. دست بردم و زودتر از اون که اشک تو چشم

 پاک کردم و دستش رو بوس کردم. یزهاشکش بر

 هست! یاور کن کاراش سه روزه بهمه یه؟چرا سا یهگر -

 یرین؟ش یشپ یریم -
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 حسود بود حسود! خندیدم،

 .یرینش یشپ یرمبله م -

ه فکر و ذکر ! همیتنه تصاحب کرد یهرو تو  یرینکوفتت بشه! ش -

با  یشگاهاش تنگ شده بزار بعد نمابابا من هم دلم واسه یی،تو یرینش

 خب؟ یمهم بر

 ! یستن یدنشکار دارم فقط موضوع د یتیسو یشهنم -

بعد هم با من، اون ها هم  یبرن، تو هفته ینآر یا یتوکل یاخب طناز  -

 نظرت؟ یگهد یرنمد

 ینبه آر یشه،سرت گرم م یشگاهتنما نوچ لجباز! تو از فردا واسه -

 ینواسه هم  گردم؛یسه روزه برم یرمسپردم کمکت کنه من هم م

حتما آماده  پس فردا یانه، تا فردا  یاهات آمادس گفتم کارت دعوت

 .یمم بهشون بدهاشون رو ببرم با خودرتکن! کا

 !یستکارت الزم ن -

 حرفش شدم. یهآوردم و منتظر بق یرونمنو ب یسرم رو از تو 

 یشهنم یضهعمو مر یادب تونهیحرف زدم گفت نم یرینامروز با ش -
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 که حالم بده! ینهتنهاش گذاشت؛   واسه هم

وش که م زدمیحدس م یدبا یدشدت گرفت؛  دلم لرز اشگریه

 ی! به خاطر رفتن سه روزهیشهپکر نم یمن به خاطر خستگ یکوچولو

 یناول یواسش مهم بود که تو یرینش  یست؛من ناراحت ن

 کنارش باشه! یشگاهشنما

 بغلش نشستم. یصندل رفتم

 یستنروز ها حالش خوب  ینکه عمو ا دونییخوشکلم! م یه؟سا -

 تنهاش گذاشت بهش حق بده! یشهنم

 خوبم. -

 مثل مامان! یشیخوب م کنییم یهگر یشههم -

 .خندید

هاشون رو هات بشم حتما کارتاشک یفدا ی! ولیدیآخ جون خند -

گه ن یادگاریبخواد  یدشا یرینتازه ش یه،احترام یب یومدنبده، اگه ن

 .دارهینگه م یادگاریها رو  یزجور چ ینکه عادتشه ا دونییداره م
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 .خندید

خط  شناسییرو م یرینتو بهتر از همه ش یعادتشه، ول یگیراست م -

 به خط!

حالش  فکر افتادم مگه عمو چقدر ین. به اگفتیزدم؛   راست م لبخند

 یبا بحث ها یگهتنهاش گذاشت! د یشهروز نم یهواسه  یبده که حت

 .یمو خونه رفت یم. شام رو خوردیدحالش خوب شد و خند یهروزمره سا

 "رها"

شام مختصر خوردم.  یهگرفتم و  یدوش طوالن یه یدمخونه رس تا

 یانتا پا یشترردم؛   تو تختم رفتم. چند روز بهام رو عوض کلباس

نکنه به  ترسیدمی. مرسیدیم یندهنمونده بود. اردالن تو هفته آ یمآزاد

ره و تحت فشارم بزا یاکه زده عمل نکنه؛   بهم دست بزنه  ییهاحرف

 کنه! یتماذ

رو  کارینگرفتم هرشب ا یمترسم پاشدم در رو قفل کردم. تصم از

فکر کردم که مهرداد امروز تو دفتر  ینراحت شد. به ا یالمبکنم! خ

بهم بگه  یستن یکی»متوجه نشدم!  یزیداشت؟ چ کاریدکتر فرزانه چ
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رو بگو تنها  ین! همیشی؟هم متوجه م یزیچ بینییمگه تو اون رو م

که  یزیهسبزش تنها چ ییلهقلبمه و دو ت یداص شنومیکه م یزیچ

 «!یاسترنگ دن ین. سبز بهتربینمیم

امشب!  ینفقط هم یزچ یچامشب بهت فکر نکنم به ه یهدادم  ترجیح

فکر ها به  ینخوب فکر کنم؛   با هم یها یزبه محل کارم و به چ

 خواب رفتم.

*** 

 شو من اومدم. یداررها! از خواب ب -

تو؟  یاومد یبودم تو چجور من در رو قفل کرده یار... د... الن! ول -

 یای؟ب یگهد یمگه قرار نبود هفته ی؟اصال چرا االن اومد

 یزم؟بهت خوش گذشته عز -

 یال! به زور بزاق دهنم رو قورت دادم؛ تو جام نشستم و به باترسیدم

 .یددادم؛   روبه روم نشسته بود. سر خوش خند یهتخت تک

 !یادهات بهت مچقدر لباس -
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 هام نگاه کردم. به لباس

 شن! یدارتا داد نزدم همه ب یروناز اتاقم برو ب  -

من  یخدا قدرت تکلمم رو انگار از دست داده بودم! رو ی. وایدخند باز

   کردم؛  زجه زدم؛ یههم نداشتم! گر یدنقدرت نفس کش یافتاد؛   حت

 .خندیدیفقط م  شنید؛ینم   فهمید؛ینداشت! نم یدهالتماس کردم؛  فا

*** 

چراغ ها رو  یععرق کردم. سر زدمینفس م -. نفسیدمخواب پر از

ا . سردم بود؛   واقعیدمهم د یستو سرو ینبود حت یروشن کردم؛  کس

هام من واقعا حسش کردم! در پنجره رو بستم. به لباس یخواب بوده ول

واب  خبود. در مشترک اتاق هم که تو خواب تنم  ییهانگاه کردم همون

 قفل بود.

 یالمخ ینکها یمرتبه خداروشکر کردم که فقط خواب بوده! برا هزار

 عنییبود  یخال یدمراحت بشه در اتاق رو باز کردم؛  اتاق اردالن هم د

 بود؟! یومدههنوز ن

ساعت سه بود؛   احتماال  یدمکش یقیواقعا خواب بوده! نفس عم پس
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رفتم و  یراییکه بخوابم! تو سالن پذ ترسیدمیممن  یخواب بودم ول

 .یختمپاهام رو بغل کردم؛  سرم رو روش گذاشتم و اشک ر

 "سام"

 

 همه خواب بودن و یدیمرس یکردم. وقت یتو راهرو خداحافظ یهسا با

هام رو عوض کردم. ها خاموش بود. تو اتاقم رفتم و لباس چراغ یهمه

 نیریبرم و ش یدانع شده بود که باق یباتقر یهشدم، سا یرهبه سقف خ

 .یادب تونهیهم نم

 

 ینعمو بود چرا آر یربود. ذهنم درگ یراض کهینبودم از ا خوشحال

خودشون  ینگفته بود؟ همشون تو یریننگفته بود حالش بده؟ چرا ش

رو  یدنشبودن؟ عمو واقعا حالش بده؟! تحمل نبودن و ند یختهر

نبه ها من تا ش یالفکر وخ یننداشتم! از فکرش هم حالم بد شد؛   با ا

که  رفت اما نشد یهآ یحت یا یرینش یا ینبه آر م! هر بار دستیمیرمم

 زنگ بزنم.
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بود!  ینهم یشههم   یم؛که ما غصه نخور گفتنیها دروغ م اون

زنگ نزدم  ینخوب خواسته بودن، واسه هم یهواسه من و سا یشههم

با  خودم یده با دروغ آروم بشم؛  هر چند دوست داشتم دروغ باشه! باک

واسه  یداگه حالش بد باشه حتما با دیدمیخودم عمو رو م یهاچشم

 ببرمش! یکادرمان آمر

 

و رتحمل آب   شدن عمو  یگهبار مامان رو از دست داده بودم د یه من

. کردمیوال مسو از دکترش  دیدمشیخودم م   رفتم؛یم یدنداشتم! با

 بردمش،یهمشون دکتر م یبا وجود مخالفت ها یاگه واقعا بد بود حت

 !ینمکسم رو بب ینتر یکاز دست دادن نزد تونستمینم

 

سه بود  هاییکفکر ها خوابم برد. نزد ینرو در آوردم و با هم تیشرتم

 یهکه همش گر دیدمیپسر بچه رو م یه. همش خواب یدماز خواب پر

همون قدر گنگ،  ی،. همون کابوس تکرارخواستیو کمک م کردیم
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 همون قدر مبهم!

 

ده زاز بس غلت  بردیکردم خوابم نم یهر کار یبودم ول یدهکش دراز

 بودم بد خواب شده بودم؛   خسته شدم.

 

 یبرو تو ج یلمو موبا ییچفندک، سو یگار،رو تن زدم، س یشرتمت پاشدم

 یمالبرو ینهم دادیکه بهم آرامش م یزیشلوارم گذاشتم. االن تنها چ

تم رو دستم گرف یمرو پام کردم و ژاکت بلند مشک یمبود! کتون یممشک

 گرفتم. یشو راه پله ها رو پ

 

مشخص نبود چون فقط  یزیروشن بود. جلوتر رفتم؛چ یراییپذ آباژور

 کهینلختش حدس زدم رهاس واسه ا یآباژور روشن بود. از موها یه

 دم.مطمئن بشم صدا ز
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 رها؟ -

 

 .یدانداخت و رو صورتش دست کش یینرو از رو مبل پا پاهاش

 

 بله؟ -

 

 صداش گرفته بود.

 

 کنی؟یم یهگر -

 

 !کردیم یهاره گر یدمشدم؛  صورتش رو بهتر د نزدیکش
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 شده؟ یزیچ -

 

 تکون داد.  یمنف یرو به نشونه سرش

 

 یداری؟پس چرا ب -

 

 !یدمخواب بد د -

 

 کنی؟یم یهواسه اون گر -

 

 آره. -

 

نداره که!  یهگر بینمیشب ها  کابوس م یشترخب من هم کابوس ب -
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 کشم،یم یگارو س زنمیقدم م یابخوابم  یرمدوباره م یاوقت ها  یشترب

کار رو کنم؛   پاشو دست و صورتت رو  ینهم رفتمیاالن هم داشتم م

 بشور و برو بخواب.

 

 نه! -

 

 چرا؟ -

 

 کرد: یهگر دوباره

 

 بخوابم! ترسمیچون م -

 

 .یدلرز قلبم
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 یکی؟تار ترسییم یاز چ -

 

 سرش رو به دو طرف تکون داد.

 

 ی؟پس از چ -

 

 .ینمدوباره خوابش رو بب کهیناز ا -

 

 !یآروم شد یدشا یدید یچ یکن یفتعر خواییخب م -

 

 نه. -
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 !یحصح -

 

زدم. هنوز اشک  یشرو آت یگارمنشستم؛   همون جا س ینزم 

 گذاشتم و دو طرف صورتش رو گرفتم: یزم یرو رو یگارم. سریختیم

 

ه اگه دشمنم هم باش یکنه حت یهکه گر یرها من هر دختر ینبب -

کنن  یهدختر ها گر یاد! بدم میشهم یته دلم خال یشه،حالم بد م

 یدی؟بکنم که حالشون خوب بشه فهم یحاضرم هر کار

 

 سر تکون داد.

 

 !ی؟نکن یهگر کنم کاریخب حاال بگو چ -
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 !دونمینم -

 

 عقب رفتم و فکر کردم.

 

 یاد؟ردن خوشت ماوم... تو از غذا درست ک -

 

 .خندید

 

 دونین؟یاز کجا م -

 

تو آشپزخونه قارچ خورد  یآخه اون شب که اومدم خونه داشت -

واسه  یکار رو کرد ینخودت ا یلکار ها گفتن با مخدمت کردی،یم
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 گفتم. ینهم

 

 .یشهمام حواسم پرت تو آشپزخونه یآره وقت -

 

 مکث ادامه داد:  یکم با

 

 یدین؟شب من رو د شما مگه اون ولی

 

 بله. -

 

 !یحصح -

 

من هم به خنده انداخت. دستش رو  ید،ادام رو در آورد خند شیطون
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 بردم یینکشون پا -گرفتم و با خودم کشون

 "سام"

هاش مش. دستنشوند ینهار خور یتو آشپزخونه بردمش و رو صندل 

 سرد بود؛   ژاکتم رو بهش دادم.

 بپوش سردته! -

 آخه خودتون... -

 .یستسردم ن -

. دیدمیم یشپف کرده و قرمزش رو بدون آرا یهاداشتم چشم تازه

 و ینکه نه حتما اول یدخوشگل تر شده بود! شا یلیخ یخوشگل بود ول

چون  یشه،خوشکل تر م کنهیم یهگر یهست که وقت یدختر ینآخر

 !یهبه خصوص سا یشنزشت م یدمکه من د ییجااکثرا تا اون

تمام  یشهتر مبهش بگم خوشکل یدمنگاهش کرد! ترس یشهنم اصال

 نگفتم. ینکنه!  واسه هم یهعمر بخواد گر

 یم؟بخور یزیچ یه یا زنییخب حرف م -
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 وقت شب؟! ینا -

 ها دورمون کنه.  از کابوس یم؛همهم گرم بش یمبخور یزیچ یهآره  -

 .خندید

 یم؟بخور یخب چ -

 یم؟هات چالکت بخور خواینیم دونمینم -

 !یاداز هات چاکلت آماده بدم م -

 .یمآماده نه درست کن -

 !یستممن بلد ن -

 من بلدم. یول -

. فندک گاز یختر یرجوشاورد و تو ش یررفت؛  ش یخچالشد سر  بلند

 .شدیروشن نم یرو زد ول

 یشه؟روشن نم ینا -

 !ینمبزار بب -

 یلب یرشدم؛ فندک رو زدم روشن شد. تشکر ز یکپشت بهش نزد از
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کرد؛ من هم نشستم و به حرکاتش نگاه کردم. با اون ژاکت بزرگ من 

 بامزه شده بود!

 یارم؟شکالت از کجا ب -

 .یارمتا من ب یستابغل باشه وا اوم... فکر کنم تو اتاق -

 نه! -

 چرا؟ -

 .یامم ممن ه -

 .ترسهیم فهمیدم

 .یمباشه با هم بر -

 شکالت ها رو نشونش دادم؛ گفتم: یاتاق رو زدم. طبقه برق

 نتخاب کن!ا یادو به کارت م یهر کدوم که دوست دار -

 یاکالت تختهش یهباالخره   خوند؛یها رو م شکالت یوسواس رو با

شکالت  ینکم هم تلخ بود. من عاشق ا یهبزرگ رو انتخاب کرد؛  که 

 بودم!
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 گفت:

 .یمخوبه بر ینهم -

. جوشیدیداشت م یرش  یم؛رو خاموش کردم؛  تو آشپزخونه رفت برق

 و با حرارت فوق العاده کم باال یختر یگهظرف د یه یشکالت رو تو

 .یستادسرش وا

 یخواست. باال یوانربع ازم ل یک. بعد زدیآروم داشت هم م -آروم 

ل ها بود؛  دستم رو دراز کردم و دو تا ماگ بهش دادم. او ینتکاب

رو  یرو بعدش هم بهش ش یختماگ ر یآب شده رو تو یهاشکالت

 اضافه کرد، هم زد و با قاشق دستم داد. 

 !یینبفرما -

 !یادبه نظر خوش مزه م یمرس -

 !ینامتحان کن -

 .چشیدم

 چطوره؟ -
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 ! یعال -

 واقعا؟ -

 واقعا! -

 برق زد!  یهاش از خوشحال چشم

 خوشحالش کرد. شدیخودم گفتم چقدر ساده م با

 "سام"

 یدنو شروع به نوش یمنشست یصندل یبلند بغل کانتر، رو یهکنار پا 

 . یمهات چاکلتمون کرد

 خواستمیم حرف بزنه، خواستمیمن م یول  گفت؛ینم یزیبود چ آروم

 .شدیجوره قفل دهنش باز نم یچه یبفهمم چشه! ول

 رها؟ -

 نگاهم کرد.

 ی؟حرف بزن خوایینم -

 ی؟از چ -
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از  یا ترسی؟یچرا ازش م ی؟زن معتمد شد یاز خودت، واسه چ -

 خوابت بگو! 

 .یچیه یستمهم ن -

 !یه؟کلت چکمکت کنم، از کجا بفهمم مش تونمینم یحرف نزن یوقت -

 بزنم!  یحرف خوامینه نم -

هفت صبح  یشک یرممن شنبه واسه کار دو، سه روزه م یراست -

 خداحافظ. یدمتپروازمه، اگه ند

 گذاشتم و تشکر کردم. شب  یزم یاز جام پاشدم؛  ماگم رو رو عصبی

هش مچ دستم رو گرفت. برگشتم نگا  رفتم؛یگفتم داشتم م یریبخ

 کردم منتظر بودم دهن وا کنه.

 ی؟نر یشهم -

 .یگهکردم شنبه رو م فکر

سفرم  یدو بابه خاطر ت یدر ضمن واسه چ یه،بحث کار تونمینه نم -

 رو کنسل کنم؟
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 نه منظورم االن بود. -

هاش باز جمع شد؛  من هم مظلوم گفت که اشک تو چشم قدراین

 ناراحت شدم.

 یه؟شکلت چم یکنم که بگ کارینرم؟ چ یخب االن واسه چ -

 فقط نرو! دونمینم -

 .یمبخواب یدباالخره که با -

 !برهیخوابم نم ترسمیتو اتاقم م -

 یگه؟د ترسییهامون با هم عوض بشه؟ نمامشب اتاق خواییاوم... م -

 یم؟عوض کن یشهم دونمینم -

 .کجا بخوابم یستام مهم نآره واسه -

 . یمرس -

م . دم اتاقیمرو خاموش کردم و با هم از پله ها باال رفت هابرق

 گذاشتمش و گفتم:

 .یربهم زنگ بزن شبت بخ یاگه نامرتبه! کار داشت یدببخش -
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 .یرشبتون بخ ی،مرس یزبابت همه چ -

 رفتم. یینبه زدن چشمک اکتفا کردم و از پله ها پا تنها

 "رها"

نبود!  یختهم و اصال به هم رنگاه کرده بود یسر -دور سر یکرو  اتاقش

رو  نامرتب بود. یکمتخت  یبود؛  فقط رو یزتم یادیاتفاقا به نظرم ز

 ی؟ژاکتش هنوز تنمه، اگه سردش بشه چ یدمتخت رفتم که بخوابم د

با خودم گفتم امشب به  یراه رفتم که پسش بدم؛  ول ییمهتا ن

 شدم. یالشخ یپسر شده بودم پس ب ینا مزاحم یکاف یاندازه

 خواستمیخنک و تلخ خوش بو بود. م یبو یهرو بو کردم؛   ژاکت

 یشفرصت ها پ یناز ا یگهبود! د یدهامونم رو بر یلفضو یبخوابم ول

 یزشم یرو یکه تو اتاقش باشم. چشمم به قاب عکس ها یومدنم

 شک مادرشون بود. یکه ب یخانوم یهبا  یهخودش و سا یکیشخورد. 

و البته  یهسا یبه هم داشتن، پس خوشگل یافوق العاده شباهت

 یکیبود.  یهفقط سا یگهد یکیسام به مامانش رفته بود. تو  یتجذاب

 د!ممکن بو یرو حدسش هم غ شناختمیکه نم یهم سام با زن یگهد
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خورد.  ینیمهمون عطر به ب یدمگرفتم دراز بکشم، تا خواب تصمیم

از  یکی شدم. یدارباز شدن در ب یخوابم برد. صبح با صدا یک دونمینم

اتاق  یداشت تو ینو پاورچ یواشه کهام رو باز کردم؛  سام بود چشم

پس خودم رو به خواب  کردمیهام رو باز م. زشت بود اگه چشماومدیم

 زدم.

در زد.  یکیرو در آورد که  یشرتشبرداشت، ت یزیچ یهاز کشو  اومد

 ! سام گفت:ذاشتین رو زنده نمها نشستم! اردالن ممثل جن زده

 نترس. یستن یزیآروم باش رها! چ -

 یتوضع ینا یآخه به چ. یدشدم،  خند یمپشت در قا پاشدم

 ید. شاخندیدیم یخیالب ینا  کردم؛ی! من داشتم سکته مخندید؟یم

 من! ییافهبه ق

 ی؟سام -

 بود! یهرو باز کرد؛   سا در

خودم  گفت؟یبه باباش م کرد؟یم یچه فکر دیدیمن رو م یاخدا 

 جواب خودم رو دادم قطعا!
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 شک نکنه! یدوارمام   یاد؛بود که در رو گرفت نذاشت تو ب سام

 ینا یدر زدن به معن یتنگرف یادهنوز  یای؟من اجازه دادم شما ب -

 تو؟! یایب یاجازه دار یستن

 !یآخه فکر کردم که خواب -

 یه؟سا یرینم یام،حاضر شدم صبحانه م یدارم،نه ب -

 رفتم بد اخالق! خورمتیباشه بابا نم -

 .کنهیداره به من نگاه م زدمیرو بست. حدس م در

 رها؟ -

 بله؟ -

 حاال؟ یهات رو بسترفت چرا چشم -

 . یستکه لباس تنت ن ینواسه ا -

! حرصم گرفته بود خنده؟یم یبشر به چ ینا دونمیقهقهه زد. من نم 

 خنده داره! یشچ یتوضع ینا

 افتادم دوباره سرخ شدم! یشبملباس د یاد  
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 آروم گفتم:

 !یحصح -

 گفت: خندید،

 یاتاق خودتون تا کس یینبفرما ترسین،یو نم ینحاال اگه دوست دار -

 !یدهنفهم

 متوجه نشه آروم و یکه کس یخجالت دوباره ازش تشکر کردم. جور با

 .یدمکش یتو اتاقم رفتم و نفس راحت ینپاورچ

 "سام"

و رها نشسته بودن و مشغول  یهصبحونه سا یزرفتم. سر م یینپا 

. خانوم طبق معمول مشغول سرو کردن بود یالصبحانه خوردن بودند. ل

جواب  ییرومن همه سرشون برگشت و با خوش یربا صبح به خ

 همشون رو دادم. 

 با اخم گفت: یهنشستم، سا تا

 به خدا! یبد اخالق یلیخ -
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 خانم و گفت: یالکرد به ل رو

 رم!که تو اتاقش ن زدیبه خدا داشت من رو م یالخاله ل -

 چرا؟ -

 خندیدیم یزر -یزثارم کرد. به رها نگاه کردم که داشت رن یاغره چشم

 ام گرفت.من هم خنده

 کوفت نخند! -

 ی؟خوش اخالق یلی! خب خودت سر صبح خیدببخش -

 .کنمیهم نم طوریینا ینه ول -

 !یدببخش -

 خانوم بود که گفت: لیال

 جان! یهقبول کن سا -

 !یالباشه فقط به خاطر خاله ل -

رف حخانوم به  یالل یه. بعد از چند ثانیدماش رو بوسو گونه خندیدیم

 اومد.
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 خونه جن داره! ینسام پسرم، فکر کنم ا -

 تا ادامه بده. یمخانوم نگاه کرد یالسه تامون با تعجب به ل هر

و آشپزخونه  شوریمیواب تمام ظرف ها رو مآخه ما هر شب قبل خ -

 ییو ظرفشوتدو تا ماگ  یدم. امروز دخوابیمیو م کنیمیرو مرتب م

 یهشده بود. مادر  یفکث یگهظرف د یجوش و کل یربود، شکالت و ش

 .یدم! خندترسمیبکن من م یفکر

 پس دو تا بودن؟ -

 ییباال ینتاز اون کاب یچجور دونمیآره مادر دو تا ماگ بود؛ نم -

 برداشته بودن! 

 !یحصح -

  باشم. به رها نگاه کردم که از خنده غش کرده بود؛ یکردم جد سعی

 ام گرفت. خانم خنده یالمن هم از لحن ل

 بوده؟ یک یعنی ترسمی! من میسام ی: واسایه

 هست جن داره. یمیآره مادر فکر کنم چون خونه قد -
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 . یماز خنده حرف بزن تونستیمیو رها که نم من

 یالک یدنده داره؟ فکر نکنکجاش خ خندین؟یمادر شما دو تا چرا م -

 !یگمم

 با چشم غره به رها گفت:  سایه

 همون رو بگو واال! -

 باز گفت:  یهرو جمع کردم که سا امخنده

 خورده بودن؟ یخاله چ -

 ینت دارکه شما دو تا دوس یهمون یاسمش رو مادر، ول دونمینم -

 !مونهیم یرکاکائومثل ش

 «بود. یهبه من و سا منظورش»

 اکلت؟هات چ -

 !ینهمون آره آفر -

که خوردن دلم  یکه بودن، هر ک یکوفتشون بشه! هر ک یاله -

 خواست!
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 ام رو جمع کردم.خنده یگهد من

 کوفتشون بشه؟ جن ها مگه دل ندارن؟ یچ یعنی یهسا -

 !زنی؟یها رو مکه جوش اون یتو مگه خورد -

 کوفتشون هم نشه! یگهد یمن نخوردم ول -

 ! کوفتشون بشه که من دلم خواست.یشاالبشه ا -

 !یحصح -

 بلند شدم. یزو از سر م خندیدم

 گفت: یهخانوم تشکر کردم که سا یالل از

 کجا؟ -

 !یگهد یارمب یرجن گ یرمم -

 یعنیبوده  یگهاگه م یگه،ه دروغ نمکخودت رو مسخره کن! خاله  -

 .شورنیبوده همه ظرف ها رو م

 یدشا ینبزرگش نکن یول ی،سووت یگنمن هم نگفتم که دروغ م -

خونه  ینخورده، تو ا یزیچ یهاش شده اومده گرسنه یکی ینصف شب
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قتل  ینقدر هم کوفتشون نکناون یستن یبهمه آدم هستن، عج ینا

 خونه حق دارن! ینکه نکردن اون ها هم تو ا

 آخه سابقه نداشته! -

 ه؟یوفتکه اتفاق ب یشهچون سابقه نداشته نم -

 نگاهم کرد. ینحسخانوم با ت لیال

 مادر برو خدا به همراهت! یگه،راست م -

 فعال. -

 اومدم. یینخنده از پله ها پا با

 "رها"

دو روز مثل برق و باد گذشت. دوست نداشتم سام بره، اگه  باالخره

 ینتو ا ی؟چ اومدیسرم م ییاگه بال ی؟چ اومدیو اردالن م رفتیم

نرفتم.  یرونه بود که بخونه بهم خوش گذشت یتو قدرینچند روز ا

فردا آماده  یرو برا یلشسام رفت وسا یول یدنآخر شب بود؛ همه خواب

هاش و کارهاش چند روز با حرف ینا یکنم؛  تو تشکرازش  یدکنه. با
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 بهم کمکم کرده بود! یلیخ

باال رفتم، در  یاطها با احت. از پلهکردمیهم م یو خدافظ رفتمیم باید

 و بدون یزنهدر م یکس یادگفته بود بدش م یهاومد به سا یادمزدم. 

 ورود بده.  یمنتظر موندم تا اجازه ینهم یاجازه وارد بشه واسه

 یین؟بفرما -

 وارد شدم.

 مزاحمت شدم؟ یدببخش -

 نه اصال! -

بگم نره! داشتم  شدیکاش م بستیگرفت؛  داشت چمدون م دلم

روز  از سه یشترب یعنیبود لباس برداشته  یلیخ   کردم؛ینگاهش م

 بود؟

 خدا کنه سام زودتر از پدرش برسه. یرسهخدانکنه! اردالن م نه

 ی؟داشت یکار -

 یاداز دستم بر م یو اگه کمک یآهان آره، اومدم واسه تشکر و خدافظ -
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 انجام بدم!

کمک  یول کنیم،یهم م یصدبار!  خدافظ ینا یستتشکر که الزم ن -

 ذاری؟یرو تو چمدونم م هانیا یستن یچرا اگه زحمت

اش انجام بدم! با لبخند و واسه یکار یه تونمیشدم که م خوشحال

هاش رو مرتب تو چمدون گذاشتم؛  اون هم از اتاق وسواس لباس

 بعد با چند تا پاکت اومد. یقهرفت. چند دق یرونب

 بزار تا نشه! یجور یهرو  هاینزحمت ا یب -

 و خوشگل بودن! یها رنگرو تکون دادم. پاکت سرم

 ذوق زده گفتم:

 !یه؟چ هاینا -

 گفت: خندید،

 .اسیهسا یگالر یدعوت نامه ها -

 نگاهش کردم. ینغمگ 

 !هایتو هم دعوت -
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 !یاممن نم یول یمرس -

 چرا؟ -

و روز حق هم داره دوست داره ت یاد،از من خوشش نم یهچون سا -

 باشن نه من! یششکه دوسشون داره پ ییاون ها یشافتتاح

باز  یلونداره،  یبا تو مشکل یگهد یهسا یجدا از شوخ ی! نه ولیحصح -

رتش کم چون اون روز خوشحاله ممکنه از نف یای! اگه ببرهیهم زمان م

 شه!

 واقعا؟ -

 !شناسمیآره واقعا من خواهرم رو م -

 .یامباشه پس م -

به من  یهسا کهینهم از ا ینقاش یشگاهشده بودم؛  هم از نما خوشحال

 ! شدیم تریکنزد

رو گذاشتم. کتاب، عطر، ساعت، دستبند، حوله، مسواک،  هالباس

کارش. درش بسته  یلها، لپ تاب و وسا یطشامپو، شونه، مدارک، بل
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 .یدمکه کمکم اومد و با زور بست، خند شدینم

 که وسط راه باز نشه! یدوارمفقط ام -

 .یدهم خند خودش

 از سه روزه؟ یشترمگه ب ینلباس برداشت یلیخ -

 ارم.دبرگشت واسه دوشنبه ساعت هشت شب  یطنه بابا! بل -

وز همون ر یتو یول یرسهم یاردالن ک دونستمیشدم؛  نم خوشحال

 بود. 

هاتون هم و کار یو برگرد یبه سالمت بر یشاالبرم ا یگهخب من د -

 بره! یشخوب پ

 ممنون! -

 که صدام زد. رونیخواستم برم ب 

 رها؟ -

 بله؟ -

 ی؟بلد یتو رانندگ -
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 بله! -

 ی؟دار ینامهگواه -

 بله! -

 خوامیگاه نمبرم فرود یدمن صبح با یول ی،قبول نکن تونیی... میزهچ -

ه هنوز ترجم ینامشهم گواه یهفرودگاه بمونه. سا ینگتو پارک ینمماش

من  تونییم یه،مرخص باباهم یهم فردا کار داره،   راننده ینشده، قنبر

 ی؟رو صبح فرودگاه بزار

 !یدگرفت؛  چقدر مقدمه چ امخنده

 !یستمفقط من اتومات بلد ن تونم،یبله م -

با  تونییتره! تازه فقط اگه نمنداره آسون یکار یبلد باش یرانندگ -

 .یرمآژانس م

 انجام بدم. تونمیکه م یهنه بابا! حداقل کار -

 .بینمتیباشه پس فردا صبح م -

فردا آماده  یبرا یدگفتم و با ذوق به سمت اتاقم رفتم، با یریبخ شب



 

 

 WWW.98IA3.IR 194 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 .شدمیم

 "رها"

آالرم  فردام رو آماده کردم. یهااتاق اومدم و لباس یتو یخوشحال با

. میدآالرم از خواب پر ی. صبح با صدایدمرو روشن کردم و خواب یمگوش

 یزدم. تو یرونرو برداشتم و از در ب فمیبدو حاضر شدم؛ ک -بدو

 بود. یستادها یراییپذ

 ها کجاست؟پس چمدون -

 آقا رحمان تو صندوق گذاشت. -

 !یرحواسم نبود؛  سالم صبح بخ یدببخش یراست -

 خوری؟ی! صبحونه نمیرسالم صبح شما هم بخ -

 ی؟نه شما چ -

 .خورمیم یزهاییچ یه یمانه من هم تو هواپ -

 .یمخوبه بر -

 .یمرفت ییناز پله ها پا باهم



 

 

 WWW.98IA3.IR 195 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 رها؟ -

 بله؟ -

 برم! با آژانس تونمینشده؛م یراگه سختت هست د -

 . گفتمیگفتم نه اگه بود م یدیناز دست شما! هزار بار پرس یوا -

 لبخند زد و گفت:

 پس حله! -

  

 کنم. سمت در شاگرد رفتم که گفت:  یکارداد که چ یحذره توض یه

 کجا؟ -

 گفتم:

 .شینمیمن برگشت م  ینید؛خودتون بش ینتن که هستخب رف -

 یشت کسبرگ یوفته،تا من هستم دستت راه ب یندختر جان بش -

 .یستن
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 گفتم: یدمخند شرمنده

 آهان! -

د. روش بو ییچاسترس داشتم! سو یکمگفتم.  یلب یربسم ا... ز نشستیم،

کم  -بعد کم یسختم بود ول یلی. اولش خیمرو زد و راه افتاد یموتر

 عادت کردم.

 دست فرمونت خوبه! -

 .یمرس -

سکوت  کیموز یجا فقط صدابرد و ضبط رو روشن کرد. تا اون دست

 .شکستیرو م

 و قفلش رو زدم. کولش یمپارک کرد ینگرو تو پارک ینماش  رسیدیم؛

 رو انداخت؛   چمدونش هم دستش گرفت.

 خواین؟یکمک م -

 نه ممنون! -

 .یمراه افتاد باهم
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 گفت: یهوییکه  گشتیم یانگار دنبال کس  یم؛تو رفت 

 اوناهاشن! -

 ازمون کردن. یگروه دختر و پسر بودن که استقبال گرم یه یمرفت تا

 همه گفتن:

 کنی؟ینم یمعرف -

 سام فقط گفت:

 ن!م یها و همکارهاهم دوست هاینرها و ا -

دادن و بودم که نگفت زن پدرش هستم. همه باهام دست  خوشحال

دختر قد کوتاه و خوشگل که  یهکردن؛  به جز  یبختاظهار خوش

 موهاش پسرونه کوتاه شده بود.

 همون دختر رو به سام گفت:

 !یگهد میومدمن داشتم م یرو تو زحمت انداخت هایبهچرا غر یسام -

تو  یول ین،! هم به تو و هم به آریایناوال طناز خوبه گفتم همه ن -:سام

کار هست گوش  یامروز تو شرکت کل یشینسته مگفتم خ یاومد
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 یامتر بود با رها ب! راحتیماخونه یهما تو  یستن یبه. دوما رها غرینکرد

 !یدنبالم، در آخر هم مرس یایتو ب کهینتا ا

 ببرم. یرونب تونمیهم تو نبودش م ینشکرد و گفت ماش تشکر

ناز، همون ط دونستمیکه حاال اسمش رو م یهمه دست دادم دختر با

 بره! سام گفت: خواستیانگار نم

 طناز! یکمفرودگاه زشته، مراعات کن  جاینا -

باال رفتن. من هم دست تکون دادم و  یکردن و از پله برق خدافظی

کت شدم و به سمت خونه حر ینبزنه سوار ماش یطناز حرف کهینقبل ا

 .شدمیآماده م یواسه روز اول کار یدکردم. با

 "سام"

 که حسام زبون وا کرد. یمدادن چمدون رفت یلتحو یابر 

 بود؟ یدختره ک -

 زن بابام! -

 .خندید
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 بود؟ یک یشوخ یحاال ب -

 گفتم زن معتمده! یجد -

 دهنش وا موند.

 ؟!زن معتمده اس،یهسالش بود و همسن سا یستدختره که ب ینا -

 بچه ها بفهمن! یداد بزن خوادیآره حاال ساکت باش، نم -

 نفهمن؟ چرا -

عتمد رو م یآخه نه که باعث افتخارم هست کارها   یاد؛خوشم نم -

 جار بزنم!

 فهمیدمیم یدبا یگرفته بودها فکر کردم با توعه، ول یچ یجد یول -

! خوشگل بود دم مهندس گرم خوش یها ندارعرضه ینتو از ا

 خاک توسرت! یذره به بابات نرفت یه! اسیقهسل

 «از خدامه!» تو دلم گفتم.

 یدی؟تو دستش رو ند یبه اون بزرگ یتو حلقه -

کرد  یدارمزنگ زد ب یا! پرشدیهام وا نمچشم ینه بابا من اول صبح -



 

 

 WWW.98IA3.IR 200 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 یری؟نبود تو بگ یگهد یطفحشم بود بهت دادم؛   بل یهرچ

 نه! -

رو روشن  یمش. نت گویمو نشست یمداد یلها رو تحوو چمدون هابلیط

 من هم گفتم: یده،داده بود که رس یامها پکردم ر

 «.یمسوار نشد هنوز»

فرودگاه  یتبا اعالم شماره پروازمون به سمت گ یقهاز چند دق بعد

 .یمشد یماو سوار هواپ یمرفت

بودن. من کنار  یفهم تو همون رد یهبق یمو حسام کنار هم بود من

 یشگیمه یحاتوضدار شروع به تپنجره و حسام کنارم نشست. مهمان

 کر. د

 ی؟سام -

 هوم؟ -

 ی؟حرف زد یجوربا طناز چرا اون -

 ی؟چه جور -
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 یلیخ دفعه حس کردم ینا   ی؛باهاش خوب بود یشههم دونمینم -

 !یباهاش بد حرف زد

 یا رها چه جورکه ب یدیپاشده اومده،  بعدش هم د یاینآخه گفتم ن -

 من رو جلو همه بغل کنه! خواستیکه م یدید یاحرف زد! 

  

 اومده! یواسه ک دونیمیه مکحاال اومده عوض تشکرته؟ ما  -

 ی؟واسه ک -

تو کف توئه بعد تو  دوننیکل شرکت م خودت رو به اون راه نزن! -

 دونی؟ینم

هات رو مخ چرت و پرت یناتو با  یستن ینشروع شد؛   حاال که آر -

 من باش! 

راست  یبگ یایبهت گفت دوستت داره ن یاگه فردا روز یباشه ول -

 ها؟گفتینیم

 باشه! -
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تو اون شرکت مونده فکر  کهینا یا! فهممیزن رو م یهمن حسادت  -

 یهامن و تو سرم یقرون یهتو شرکت  یادباباش کم پول داره که ب یکرد

 کنه؟ یگذار

؛   همش راست بود گفتیداغ کرده بودم راست م یساکت شد. ول حسام

 !زدمیخودم رو به اون راه م فقط من

ه! مثل دوست و همکار خوب یهبهش ندارم؛  برام مثل  یحس یچمن ه -

 !یشترنه ب یاشرکت، مثل مرجان، مثل پر یدخترها یهمه

ه چشم بهش نگا ینبه هم یبهش ندار یداداش تو حس دونمیم -

دوست پسر،  یه کنه،یشوهر نگاه م یهاون تو رو به چشم  یول کنی،یم

 همکار! یهعشق، نه  یه

 کنم؟ کاریچ یدخب حاال با -

 یفتکل رو بگو بزار یکه به من گفت هاییینزودتر بهش هم یچیه -

بهش  یوقت کنهی! اون فکر میشزندگ یبدبخت مشخص شه بره پ

 !یهمون حس رو متقابال دار یعنی کنییمحبت م

 .گفتیم راست
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 فرصت! ینباشه در اول -

 خوبه. -

 صدام کن! یدیمرس خوابمیمن م -

 باشه. -

 تو گوشم گذاشتم. یهم هندزفر من

 "رها"

 اومد.  خانوم به استقبالم یالرو زدم و وارد باغ شدم. ل یموتر باالخره

 !یکرد یرسالم دختر جان د -

 !یدببخش -

 نگران شدم! -

 گفتم: یطنتش با

 ین؟ماش یاخودم  -

 اخم کرد.
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 معلومه تو! -

 .خندیدم

روز  ینشد. امروز اول یرد ینحداقل سرعت اومدم واسه همبا  یمرس -

 م!برسم، برم باال با اجازتون حاضر ش یرد خوامیهست نم یمکار

 برو دخترم. -

 یه  کارم رو برداشتم؛ یلو وسا یفباال رفتم و با سرعت حاضر شدم. ک 

 خوردم و راه افتادم. یرنون پن ییلقمه سرپا

 یرمه دبگ یرو صدا کنم که به قنبرخانوم  یالل خواستمیم یاطح تو

 ید قنبرافتا یادممنتظر آژانس باشم، که  تونمیشده من رو برسونه نم

زدم تو سرم  کار؟یچ خواستیمن رو م رفتیاگه بود که سام با اون م

 !شدیم یرمداشت د

 خانوم گفت: یالل 

 سام برو! ینبا ماش -

گفتم  یعذرخواه یدادم؛ با کل یامبهش پ یننداشتم. تو ماش ایچاره

. جلو نگهبان یدمرس یکتراف یرو بردم و راه افتادم. با همه ینتماش
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 که گفت: یستادموا ینگپارک

 ..یسالم آقا -

 دادم، گفت: یینرو پا یشهش 

 عه شما! -

 گفتم:

 شده! یرمباال د ینرو بد ینا یشهبله م -

و رژم رو  یدمشبه مانتوم ک یپارکش کردم. سوار آسانسور شدم دست 

 کردم. زنگ واحد رو فشردم در باز شد. یدتمد

 گفت: یمنش خانوم

 مهندس معتمد منتظرتونن. یآقا -

ورود  یزهرو بلد بودم؛  سمت اتاق راه افتادم. در زدم؛  اجا یریتمد اتاق

 داد و داخل شدم.

 !یربابت تاخ یدببخش یرسالم صبحتون بخ -

 .یستن ینه مشکل -
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 معتمده؟ یلیتونشما فام -

 داره؟ یبله مشکل -

 .خندیدم

 نه. -

 « !یلیهمعتمد هست؛  تشابه فام یلیهزار تا فام»خودم گفتم با

 که حاال یرو گفت و به خانوم منش امیفهرو بهش دادم؛  وظ حواسم

هست گفت اتاقم رو نشون بده. من قرار بود  ینیاسمش مع یدمفهم

 که ازش متنفر بودم یزیتو بخش محاسبه باشم. چ یشفعال واسه آزما

 نبود! یاچاره یول

. دو رو نشون داد تشکر کردم و رفت یزماتاق شدم؛ اتاق محاسبه م وارد

 .یدپرس یکیشونپسر تو اتاق مشغول کار بودن.  یهتا خانوم و 

 ی؟اومد ینااز سا -

 تعجب کردم.

 نه! -
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 پس... -

 استخدام شدم! قراره موقت تو بخش محاسبه باشم. جاینا -

 !یمهان پس همکارآ -

 بله. -

 یه؟مدرکت چ -

 .یترم اول ارشد معمار -

 یستی؟ن ینسچرا تو بخش مهند جایی؟ینواو! پس چرا ا -

 سابقه کار ندارم! کهینواسه ا -

 تره.هم مهم یالتبراشون سابقه کار از تحص جاینشد! ا یفح -

 . دونمیبله م -

. کردمیم یبررس دیکه جلوم بود رو با یانشستم، نقشه یزمپشت م 

 رفته بودم و هزار تا نقشه رو یکارم رو بلد بودم؛  چون کارآموز

حرف  یمحاسبه کرده بودم؛پس شروع کردم. بعد حدود دو ساعت ب

 کارم رو انجام دادم و تموم شد.
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 .یدمرس یمنش یزم یش. پیرهبگ یازش کپ یتا منش بردمیم باید

 ینی؟خانوم مع -

 بله؟ -

 یرین؟بگ یکپ یناز ا یشهم -

 سرم برگشت. یسالم کس یباز شد و با صدا در

 "سام"

ف کمربندهامون رو ا یکت یبرا کردیدار که اعالم ممهمان یصدا با

 به خودم اومدم. یمببند

 حسام! حسام! -

 بدتره! یهبشر از سا ینا 

 حسام؟ -

 بود که از کنارش گفت: پریا

 خودت کمربندش رو ببند. یشهنم یدارولش کن ب -

 یماراه حل بود. خودم کمربندش رو بستم. هواپ ینبهتر گفتیم راست
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جزو  یباشدند. تقر یادهرو جمع کردن و پ یلشوننشست و همه وسا

 ی. با کلشدینم یدارچون حسام ب  یم؛شد یادهکه پ یمنفرات بود ینآخر

 یلهامون رو تحوچمدون یمرفت یمشد یادهها پبچه یخنده و شوخ

 .یریمبگ

 د گفت:حسام بلن 

 شد؟یچ یدینآخ د -

مهم جا گذاشته که واسه کار  یزچ یه! فکر کردم یمتعجب کرد همه

 هست.

 شد؟یچ -

 برگشت گفت: یجد خیلی

 ندادن! یوهآبم -

ن و مسعود من رو نگرفته بودن به جرم قتلش تو زندا یااگر دن یعنی

 بودم! 

 باز گفت: کردیول نم 
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 چرا به من ندادن؟ -

 !یخواب بود: دادن شما پریا

 کنار برام!  ذاشتنیخب م -

 خورد. یر: گذاشتن امپریا

 داده بودم! یطمن پول بل -

 برگشتم نگاهش کردم.

 ی؟داد یتتو پول بل -

 من و تو نداره داداش! یبج ینه ول -

 پس خفه شو! -

سر  یابجون من کوتاه  یول خرم،یم یوهباکس آبم یه: داداش من امیر

 !یصبح

 باکس! یهگفت  یگهد ینشاهد -

 یلقراره پروژه تحو هاینرو به تاسف تکون دادم. دلم خوش بود ا سرم

با آژانس به همون  یمگرفت یلها رو تحو! چمدونجاینبدن؟ کار کنن ا
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 .یمشد یاده. پیمکنن رفت یجا زندگخونه که قرار بود بچه ها اون

 چه خوشگله! -

 رو دادم حسام، گفتم: کلید

دوست داره  یهر اتاق ی! هرکجاینشرکته ا یاجاره یناز روش بساز -

ه باش یبا ک یهم که ک ینکه ا ینبش یدبا یکیبرداره، فکر کنم دوتا 

 خودتون هست. یبرعهده

که به تعدادشون بود و اسم هر کدوم روش بود رو بهشون  کاغذهایی

 دادم.

 ینکه الزم دار یلوازم یدمشخصه، بخون یتونو ساعت کار یفوظا -

 یا. هفتهکنهیم یهته ینبرگه هست بگ یرز یابه اون شماره یسینبنو

! فکر یشهشروع م یاز فردا کارتون جد یادبار کارگر واسه خونه م یه

 ینهم خواست یم؛مرخصیبهتون ندار یدسترس جایینینچون ا یننکن

شرکت واستون رد بشه. از نه صبح تا نه شب  بزنینزنگ  یدبا یرینبگ

به جاش پنج  ین،ناهار دار یمزدم وسطش تا یاتون ساعت کارواسه

 یتهران مرخص یاینب ین. اگه خواستیلینشنبه و جمعه باهم تعط
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. خب یادهرروز دنبالتون م یندار ینماش یشههم هماهنگ م یساعت

 ی؟مشکل ی؟سوال

 نه. -

استراحت که از  یدبه من، بر ینبد یدا کنهاتون رو امضپس قرارداد -

 فردا کاره!

ن هم امضا کردن و پاشدن با سروصدا اتاق انتخاب کنن. م اشونهمه

 بانو منتظرم بود. یرینش شدیم یرپاشدم داشت د

 باشه؟ ینزنگ بزن ینداشت یکار یام،دا مها من رفتم فربچه -

 یرین؟ش یشپ یریم یدار یاوک -

 آره. -

 !سالم برسون -

که دم در  یواسه حسام زدم و با کوله و چمدونم سوار آژانس چشمکی

 بود شدم.

 "رها"
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ت پسرونه داش یبود که مو یامکان نداشت! همون دختر شدینم باورم

و به فرودگاه بود االن ر یو سام اون رو طناز خطاب کرده بود. صبح تو

 روم بود.

 یدن؟رس یناسا یهامهندس ینی: خانم معطناز

 : نه هنوز خانم مهندس!ینیمع خانم

 باالخره چشمش به من افتاد.

 عه! شما! -

 دستش رو جلو آورد.

 یتراماح یاگه صبح ب یدببخش ین؟اومد ینانشناختم از سا یدببخش -

 !شناختمتونیشد شرمنده من نم

 ادامه داد. ینیبه خانم مع رو

 یومدن؟ن یگیپس چرا م -

 بهش دست ندادم. 

 ! ومدمین ینانه من از سا -
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 مداخله کرد. ینیمع خانم

ا هستن! تو م یدمهندس رها نامجو همکار جد یشونخانم مهندس ا -

مهندس  یآقا یشی،بخش محاسبات از امروز مشغول شدن البته آزما

 معتمد استخدامشون کردن!

 !طورین: آهان که اطناز

 گفت: کردیکه با نفرت به من نگاه م طوریهمون

 !جاینده اش یبه هرک یمن باشه، هرک یزاشون رو مرزومه یعسر -

د که خواسته بو یزهاییچ ینی. معیدتو اتاقش و در رو محکم کوب رفت

 «کجاست؟ جاین! اینک هاینا»رو با عجله برد. با خودم فکر کردم

د شرکت رفتم و در زدم. منتظر اجازه ورود معتم یرعجله سراغ مد با

 وارد اتاقش شدم. یسر جاش نبود! عصب یزیچ یهنشدم، 

 افتاده؟ یبله؟ خانم مهندس اتفاق -

 ین؟دار یشما با سام معتمد چه نسبت ینبگ یشهم -

 شناسین؟یشما سام رو از کجا م -
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 !ینسوال من رو جواب بد یشهاول م -

 ی، پسر عمومعتمد ینآر یست؟منمشخص ن هامونیلیخب از فام -

 معتمد هستم! یهسام و سا

 یهام گرفتم و رودست ین! سرم رو باوردمیتعجب داشتم شاخ در م زا

 کاناپه اتاقش نشستم.

 شده خانم نامجو؟ یزیچ -

 ین؟چرا روز اول بهم نگفت -

حاال سوال من رو جواب  شناسینشون،یم یامهمه  دونستمیمن نم -

 ام رو نشون دادم.! حلقهینبد

! حاال یهام و ساپدر س نییعمن همسر اردالن معتمد هستم،  -

 چرا مهمه؟ یدینفهم

 !ین؟من هست یشما زن عمو یعنی ی؟چ -

 بله درسته! -

 شرکته سامه؟ جاینا دونستینینم -
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 یزیده جز اسمشون چمن از خانوا دونستم؟یم یدنه از کجا با -

 یاون عمو دارن چه برسه به شغلش دونستمینم ی! حتدونمینم

ه جا چه خبر از هم یب مه اومدم،نا یاشون! من با همون معرفرشته

 شرکت سام هست. دونستمیم

 گفتم: یاز مکث بعد

 جام؟ینمن ا دونهیسام م -

 .دونهینم یزیاستخدام با من بوده، چ یتنه مسئول -

 شناختین؟یبد شد! شما من رو نم یلیخ -

ازدواج کرده! سام  دختر جوون یهعمو با  دونستمینه من فقط م -

ا اسم تدر ضمن هزار  دونستم،ینم یلیفام یگفت اسمتون رهاست ول

 فهمیدم؟یم یدرها هست از کجا با

 یهتشابه اسم فکر کردم فقط یدمرو صبح شن یلیتونفام یمن هم وقت -

 !ینهم

 .یختآب ر امواسه
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 نشده که! یزیچ ین،آب رو بخور ینحاال رها خانم شما ا -

هست  که اسمش طناز یشما هم به اون دختر   یرم؛م جاینمن از ا -

 به سام نگه! ینبگ

تون با نسبت یفهمههم نم یعوض نشده، کس یزیچ یستنه الزم ن -

فاوت ت ینفقط با ا ینراحت! االن به کارتون ادامه بد یالتونخ یهسام چ

بر خبر جز خودمون خ یکس یول یلیم،و فام شناسیمیکه هم رو م

 ه.ندار

 !یشهاردالن، اگه بفهمن بد م یه،سام، سا یشهآخه نم -

نگران  کنمیم یشونراض زنمیف مطناز حر یاشون حتنه من با همه -

 نباش!

 !کننیمخالفت م -

عمو با  یخونه یاممن م گرده،یسام بر م یگهسه روز د یدنه شما بر -

به  یدبر یشهمراحت! االن هم  یالتونخ زنمیتاشون حرف مهر سه

 !یمکار دار یکل یانقراره ب یناچون از سا یدکارتون برس

 فت.رو کامل بهم گ یناها و ساپروژه و سفر سام و بچه جریان
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که آدم  عموتون یحت ین،ندار یهبه سام و سا یشباهت یچواقعا ه -

 متوجه نسبتون بشه!

 .خندید

کدوم به  یچ! هطورینهم هم یهمادرم هستم، سام و سا یهمن شب -

 .یمرهامون نرفتپد

 .که در باز شد و طناز تو اومد رفتمیتکون دادم، داشتم م سر

 ین؟آر -

 بله؟ -

 !یمبا هم حرف بزن یدبا -

 .یاوک -

 به من نگاه کرد.

 !یخصوص -

 فتم.سراغ کارم ر یرونگفتم و ب یابا اجازه  یدم؛ند یزرو جا موندن

 "سام"
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شتم هم خوشحال عمو نگه داشت. هم استرس دا یخونه یجلو ماشین

م انداختم. دوش یام رو روبودم. چمدون رو از صندوق برداشتم و کوله

 یاط،ح ینخونه، ا ینباز شد. ا یکیت یزنگ در رو فشردم، در با صدا

از  یکی! یرینمثل خود ش یرینه،ش یباغ، پر از خاطره ها ینا

رفت. تشکر کردم و رو ازم گ یلمگفت و وسا آمدکارها اومد خوشخدمت

خونه تنگ  یندلم چقدر واسه ا فهمیدمیها راه افتادم. تازه مسمت پله

 شده بود!

گرفت.  تو قاب نگاهم جا یرینخونه رو باز کرد. ش یدر ورود کارخدمت

من هم به  ریخت،یاشک م جورییناومد. هم یینها رو پابدو پله -بدو

 انداخت. یهگر

 اومدم بزار نگاهت کنم.! یگهنکن د یهگر -

 هاش رو پاک کرد.و اشک خندید

 از شوقه! -

 خوبه. -

 یدمت؟چند وقته ند دونییپسرم چه بزرگ شده، م -
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 .خندیدم

 بدجنس! بینییهام رو که معکس -

بعد بلند  بینم،یرو م امیهعکس تو و سا یشمم یدارهر روز از خواب ب -

 . طورینوابم هم همبخ کهینقبل از ا یرسمبه کارهام م یشمم

هم به  یدیشک ام یب شد؟یم یفرشته رو نداشتم چ ینمن ا خدایا

 نداشتم! یزندگ

 !یالغرتر شد -

 آره ورزش رو شروع کردم. -

 .یمها باال رفتباهم از پله 

 عمو خوبه؟ -

 وقته لب پنجره نشسته. یلیآره منتظرته، خ -

ش و در زدم؛   با اجازه ورود یستادماتاق عمو ا یزدم. جلو لبخندی

نداشت؛  رو  یمبه قهرمان کودک یشده بود! شباهت یفداخل رفتم. ضع

 به خودم اومدم. یرینش یتخت کنار پنجره نشسته بود. با صدا
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 نگاش کن چه بزرگ شده! یرهم از پسرمون، اردش ینا -

 عمو گفت:

 بمونه؟ یجورهمون یانتظار داشت یرینش -

کرده و  یام پدرمرد واسه ینکه ا یقدر. بغلش کردم؛ اونخندیدیم

 به گردنم داشته اردالن نداشته! نگاهم کرد. یحق پدر

که  یرینهش یربغل من؟ تقص یمدپاشو خجالت بکش! مرد گنده او -

بود که لوس  یرینش یهااز محبت گفتیلوستون کرده! راست م

 .یمبود

 از دخترم چه خبر؟ -

 خوبه و دلخور. -

  کرد؛یاستراحت م یدنداشت با یزدن. عمو حال مساعد یدو لبخند ره

 یالشخ ینبمونم، واسه هم جاین. بهش گفتم قراره سه روز ایددراز کش

 یرون. از اتاق بیدمسهاش رو بست. دستش رو بوراحت شد و چشم

 ها برگردوند.سرم رو به سمت راه پله یهآ یاومدم صدا
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 معرفت! یسالم ب -

بود بارداره، شکمش بزرگ شده  یدهتازه فهم یدمشکه د یبار آخرین

 شدیم یامامان دن ینک نداشتم نازتراش فرق کرده بود. شبود چهره

 !یرینمثل ش

 !یام رو کشته جنگه؟ زن و بچهآقا چه خبره؟ مگ -

 .یدنباهم خند یرینو ش آیه

هم که تو  یاون زن تو بشه خواهر من بوده، در ضمن کهینقبل از ا -

 هه خواهر زادمه پس اعتراض نکن!را

 "ینآر"

 یشمکه دستم رو به ته ر یجوررفت. همون یروناز اتاق ب      رها

 گفتم: کشیدمیم

 !شنومیطناز بگو م -

 ی؟استخدام کرد یدختر رو، رو چه حساب ینا -

 استخدام با من بوده با سام هم هماهنگه. یتمسئول -
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 دخالت نکنم؟ یعنی -

 !یعاقل بود یومدت خوشم ماز همون دوران دانشگاه از -

 زدم. یگارمبه س یقیسرد پک عممن هم خون ید،خند عصبی

 من کار دارم! یرونبرو ب یندار یطناز کار -

شگاه دان یهقبول، مدرکش رو از  یهدختر خوب یبا توام! اوک ینآر -

 ره!ندا چییسابقه کار ه ینامه داره قبول، ول یخوب گرفته قبول، معرف

 .یدمپر وسط حرفش 

 .چربهیم یتآخر یللبه تنها د یلبه نظر من اون سه تا دل -

 واقعا؟ -

 ترسی؟یم یواسه چ ی؟آره طناز تو دنبال چ -

 من... نه... -

 به تته پته افتاد.

 جایندختر ا ین! ایرن هم نگمخب پس برو سراغ کارت وقت  -

 .مونهیم
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 نکنه چشمت رو گرفته؟ خوری؟یرو م یحرص چ -

 خودم ببندم!  یا بندییدهنت رو م -

 پوزخند زد.

 یاضطرار یسهسام اومد جل یوقت مونه،یم یشیآزما جاینا یاوک -

من، تو، مهندس  گیریمیم یسه شنبه اول صبح را یعنی ذاریم،یم

 یهست. تا اون روز من کار یتبا اکثر یرا یشهو سام مثل هم یتوکل

 به کارش ندارم.

و در رو محکم بست. وجود سام نعمت بود! طناز رو فقط خودش  رفت

 رداشت. بوق ب ینتحمل کنه. شماره سام رو گرفتم که با اول تونستیم

 سالم. -

 !من تو شرکتم یخوش گذرون یریباره تو م ینسالم، اول -

 .خندید

 ی؟خوب -

 آره. -
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 ی؟اس داد زدصدات گرفته یول -

  کنی؟یرو تحمل م ینا یطناز! تو چه جورآره سر  -

 .خندید

 ی؟سر چ -

 مفصله بمونه واسه بعد.  -

 افتاده؟ یاتفاق بد -

 خوبه؟ یریننه بابا! ش -

 ! رسوننیآره همه خوبن سالم م -

 اومدن؟ ینااز سا -

 نه. -

 نکردن؟ یرد -

 یتادهاف یلاز دماغ ف یهامهندس یبهتر، حوصله یرترد یهر چ -

 رو ندارم!ها اون

 .یدمکش یقیعم نفس
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 اشون رفتن؟ها خوب بودن؟ خونهبچه -

 کرد! کاریچ تو فرودگاه یوهحسام واسه آبم ینا دونییآره، نم -

 .خندیدم

 شده! یرسوت و کور و دلگ جاینا یهجاشون خال -

 در زدن.

 ...یلحظه گوش یه یسام -

 یین؟بفرما -

 بود.  ینیمع خانم

 اومدن! ینامهندس از سا یآقا -

 اومدن! من برم فعال. یاهسقت س یاب -

واسه  ینیرو قطع کردم و به همراه مع یگوش   یم؛کرد خداحافظی

 .یماستقبال رفت

 "سام"

 رو گرفتم و گفتم: یرینش دست
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. یدموتتون رو آوردم تو چمدونمه، باز کردم بهتون مکارت دع -

هاتون رو کارت یهم حرف زدم قانع شده ول یهبا سا یایننم دونمیم

 اوردم.

 هر سه لبخند زدن.

 یم؟نکنه دعوت ندار یایم؟گفته ما نم ی: کآیه

 ه و بره.عمو رو با تو تنها بزار تونهینم یرینگفت که ش یهسا -

 .خندیدن

 خندین؟یچرا م -

 یمرفتگ یطشه! هر سه تامون بل یزسوپرا یهسا خواستیمی: ممهرزاد

 .یایمم

 !ی؟جد -

 حرف اومد.بود که به  شیرین

 ها بزارم؟تن یشروز زندگ ینمهم تر یدخترم رو تو تونمیمگه م -

 هام برق زدن.چشم



 

 

 WWW.98IA3.IR 228 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 .یشهنگو، چون سوپرازمون خراب م یچیه یهبه سا یول -

 کردم. یهرو ، رو به  آ   صورتم

 !یاتو ن یهآ یول -

 خواهرمه! یشگاهچرا؟ نما -

 خطرناکه! یماهواپ یتوضع ینآخه با ا -

لم د یستمکه ن یضباردارم، مر یستن ی! دکترم گفته مشکیرنه خ -

 واسه خواهرم تنگ شده.

 .خندیدم

 زن بابا اومد؟ یراست -

 آره. -

 چند سالشه؟ -

 و سه. یستب -

 خوشگله؟ -

 آره. -
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 یه؟چه جور دختر -

 آرومه خوبه. -

دم . رو کریمنشست یزناهار دعوتمون کرد. پشت م یاومد و برا خدمتکار

 و گفتم: یرینبه ش

 یه؟فقط قورمه سبز ینا -

 .خندید

درست  یبزسمن  فقط قورمه  یپسرم اومده بعد توقع دار یبعد قرن -

 کنم؟

 ی؟عمو چ -

 .برنیاش تو اتاق مواسه -

کارها فقط خدمت دونستمیرو تکون دادم و مشغول شدم. م سرم

کنه.  یآشپز یدوست نداره کس یرینش کنن،یخونه رو م یکارها

خسته شد.  یکل دونستمیو م یدهرو خودش چ یزم ینا ستمدونیم

بانو شده  یرینام شکارهاش بود که واسه ینام ارزش داشت؛همواسه
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 بود!

 با ولع شروع به خوردن کردم.

 که هر وقت یمرفت یشگیماتاق هم یتو یرینکه تموم شد؛  با ش ناهار

 تریکوچما ک یعمو از خونه ی. خونهموندمیم جاینا یشک یومدمم

! کردمیعوض نم یادن یجا یچخونه رو با ه ینآرامش ا یبود ول

نگاهم  یرینکه ش طوریینتخت گذاشتم؛   هم یچمدونم رو رو

وردم که دستم رو چمدون در ا یها رو از توبازش کردم. کارت کردیم

 گرفت، نگاهش کردم.

 سام؟ -

 جانم؟ -

 یشهبسته؟ نگو خودت که باورم نم یمرتب ینچمدونت رو به ا یک -

 !اومدیینامرتب م یشههم

 .خندیدم

 یه؟نکنه خبر -
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 خانوم بسته. یالل یگهلباس هست د یتا یهنه بابا!  -

 ی؟مطمئن -

 آره. -

 خوبه. -

 یقیاستراحت کنم. نفس عم یکمدادم و رفت تا  یرینرو به ش هاکارت

 بست.هام نقش لب یرو یرها افتادم لبخند یاد  یدم؛کش

 "رها"

نگرفتم.  ینیرو از مع یافتاد کپ یادمنشستم؛    یزمپشت م  

   ید؛دستم رو کش یکی رفتمیم ینیمع یزکه سمت م یجورهمون

 طناز بود!

 یمتصم ینفقط آر جاینخوشحال نشو! ا یادز جاییینا یشیآزما -

 !یمهمون جاینتا سه شنبه صبح ا گیرن،یم یمچهار نفر تصم گیرهینم

 ترسی؟یم یبرم تو از چ جایناگه از ا یندارم حت یترس یچمن ه -

مثل تو واسه سام هنوز بچه هستن  ییکوچولو! دخترها ترسمیمن نم -
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پشتش  یشهمن هم که هم یش،تو زندگ یانم یواسه خوش گذرون

 اندازهیتو رو م کنهیسه شنبه حرف من رو گوش م ینیمبودم؛ بب

هر چند جوابش رو  کنه،یاستخدامت م و یادپشت تو در م یا یرونب

 .دونمیم

 . مونهینم یحرف یاگه انقدر به خودت مطمئن -

بود که  ینتر گرفت. آرکه محکم یارمبازوم رو از دستش در ب اومدم

 اومد بازوم رو از دستش در اورد.

  

 رها برو سر کارت! -

 روش رو به طناز کرد.

دفعه آخرت باشه  ی،شته باشابه کارش ند یقرار شد تا سه شنبه کار -

 .یدمطناز! در ضمن تمام کارهات رو به سام گزارش م

تا سه  دادمیم یحفقط داشتم بهش توض کردمینم یمن که کار -

 نه جونم! یا مونهیم یشهشنبه معلوم م
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 رو به من ادامه داد.

 مگه نه رها جان؟ -

 مانع جواب دادنم شد. ینآر پوزخند

امون چند ساله یدور دوست یدور و برش باش مینفقط بب یگهبار د یه -

 طناز! کشمیرو خط م

 همراه شدم که گفت: ینپشت کردم و با آر بهش

 مبارکه! -

گرفت که  راه رفته رو برگشت؛   مچ طناز رو ین. آرکردیمن اشاره م به

 آخ گفتن طناز اومد. یصدا

 !ی؟چته عوض -

 لند کنم!بزن  یهبار رو  ینتکرار کن تا دستم رو واسه اول یگهبار د یه -

 .خوامیمعذرت م -

 !یدمنشن -

 ولم کن! یعوض خوامیگفتم معذرت م -
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 ولش کرد.

 اومدن وقت ندارم! یناسا یهاکه مهندس یفح -

 بهم زد. یقرمز شده بود؛چشمک یشآب هایچشم

 رها! یمبر -

 دم گوشم گفت:

دم خوشش آ یول یشی،بهت بگم زن عمو ناراحت م کهیناز ا دونمیم -

 از خودش داشته باشه. تریککوچ یزن عمو یادم

. از کردیبود انگار نه انگار االن داشت دعوا م یپسر خوب خندیدم،

 رو گرفتم. یکپ ینیمع

 خانوم مهندس؟ -

 صدام زد. ینآر برگشتم

هستن از  یناام شرکت سانارشد و به  یهاها، مهندسو خانوم یونآقا -

 .کننیامروز با ما کار م

 ادامه داد. ینها هم باهام دست دادن. آرگفتم، اون بختمیخوش
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 هم مهندس نامجو هستن! یشونا -

  

تر که مسن جاستینمهندس ارشد ا یدمبود فهم ینکه کنار آر ییآقا و

و  یبه همراه مهندس توکل یناسا یهابود. مهندس یبود و اسمش توکل

م رو گرفتم تو اتاق یو طناز شروع به کار کردند؛   من هم کپ ینآر

 رفتم.

 "رها"

ز ابلند شد؛    یمگوش یفیکشننوت یسرم رو با کارم گرم کردم که صدا 

صال طناز گوش نکن، ا یهااصال به حرف»داشتم نوشته بود یامپ ینآر

 کنی،یعادت م ینهبا همه هم ینه! کال اخالقش ایرنگ یهم جد

 «.یمنحرف بز یشتراتاق من باهم ب یادرضمن واسه ناهار ب

ورودش داخل  ینهار به اتاقش رفتم. با اجازه یمتا یساعت بعد برا یک

 شدم. 

 ؟با سس قارچ خوبه یکاست خورییم یچ یدمنپرس یدببخش -

 بله ممنون. -



 

 

 WWW.98IA3.IR 236 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 یدنی؟نوش -

 .کنهینم یفرق -

 ت.رو به روم نشس یداد و رو کاناپه یزد سفارش غذا رو به منش زنگ

 یم؟خب از کجا شروع کن -

 رو؟ یچ -

 من زن عموم رو بشناسم. کهینا -

 خوردمیحرص م بردیلفظ رو به کار م ینا یگههر کس د خندیدم،

 دوست داشتم! گفتیبامزه م یول

 یر! سام پیادحرف نزن بدم م یمثل سام رسم اوم... آهان اوال با من -

 ینشرکت به اون دکتر به من آر یشده من هنوز جوونم. کل بچه ها

 یقاط که با سام ینمتاهل! تو هم بگو آر یهابه جز خانمالبته  یگن،م

مجبورم  یحرف بزن ینشم من هم راحت بهت بگم رها، وگرنه اگه رسم

 بهت بگم زن عمو باشه؟

 و سرم رو تکون دادم. خندیدم
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 باشه. -

از  یچیه یهات گفتآخه تو حرف ی؟بدون خواییم یخب حاال چ -

 .دونییما جز اسم نم یخانواده

 گفتم:  یمعطل بی

 تو؟ یاتره سام بزرگ -

 فقط سه ماه! یسام، ول -

 .یرهپ یجدا؟! آخه گفت -

 یاتشکال روح یحاتش،ن نبود؛   افکارش  تفرسنه منظورم از نظر  -

 بود. 

 چند سالتونه؟ -

 .یهردومون س -

 ازدواج؟ -

 کدوم. یچنه ه -

 یه؟پس طناز ک -
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وران دانشگاه هست؛  و همکار و دوست د یمونطناز دوست خانوادگ -

 از سام خوشش یدیفکر کنم تو هم فهم دوننیشرکت م ینکل ا یول

 .یادم

 و سر تکون دادم. یدمخند 

 بله مشخصه.  -

 خندی؟یچرا م -

 !یانجوره بهم نم یچآخه ه -

 خورن،یبه درد هم م کردمیفکر م یشآره من هم تا چند روزه پ -

 نه! از امروز به بعد یول

 اردالن؟ یاتره تو بزرگ یبابا -

 نه؟ یا یرهشوهرت پ ینیبب خواییم -

 بامزه بود! یلیخ خندیدیم،

تره و ازدواج خواهر دارم که ازمون بزرگ یهتره، من پدر من بزرگ -

 یگههست و شوهرش هم مهرزاد و تا چند ماه د یهکرده و اسمش آ
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 .یشمم ییدا

 وشگله!مبارکه، چقدر اسم خواهرت خ -

 .یمرس -

 ی؟عمه ندار یاعمو  یگهد -

 .کنهیم یکه کانادا زندگ یمعمه دار یه یعمو نه، ول -

 تره؟بزرگ -

 .تریکنه کوچ -

 .ینباش یتپرجمع کردمیچه خوب! فکر نم -

 ام دو تا بچه داره.آره تازه عمه -

 ندارم. یسوال یگهمن د -

 من دارم. -

 س!بپر -

 ی؟چرا با عمو ازدواج کرد -
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 ول؟به خاطر پ کنییتو هم مثل همه فکر م -

! اگه یدمشونند یها قضاوت کنم وقتدارم راجع به آدمننه من عادت  -

 .پرسیدمیازت نم دونستمیجوابش رو م

 جواب ندم؟ یشهم -

 آره حتما. -

 اضافه کردم. 

 نداشتم! یامجبور بودم چاره -

 یتو خنده و شوخ یسوال یچه یتکون داد. نهارمون رو آوردن ب سر

 گذشت.

 "سام"

کرده بودم؛    یها خداحافظسه روز مثل برق و باد گذشت. با بچه این

اس مرتب در تم یهو با سا رفتمیفرودگاه م  یدبا یگهچند ساعت د

 تو اومد. یرینبودم. تو اتاقم بودم که ش

 مامان جان؟ یریم یدار -
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 نکرده! یبرم تا پسر گلتون خرابکار یگه،د آره -

 که گفت: بستمیداشتم چمدونم رو م خندید،

 .بندمیها من مبچه یشپ یینبرو پا -

 !یشهآخه زحمتت م -

 یستم؟م نات جمع کرده بود  هختره که واسهداندازه اون  -

 مادر! یهکرد درست مثل  یرو مخف یزیازش چ شدینم خندیدم،

 !یستمن ینیرمن اگه شماها رو نشناسم که ش -

و مهرزاد  یهاومدم، آ یروننگفت. از اتاق ب یزیچ یدمرو بوس دستش

اصرار داشت  یرینکردم. ش ینشسته بودن از عمو خدافظ یراییپذ یتو

 ریو از ز یختنذاشتم. ازش جدا شدم پشت سرم آب ر یول یادفرودگاه ب

 یمه و نساعت ن یبافرودگاه رفتم. تقرقرآن من رو رد  کرد. با مهرزاد تا 

 یدمد میدمهرآباد بودم. آژانس گرفتم و تا خونه رفتم. تا رس دگاهتو فرو

 بود. یستادهخانوم مضطرب دم در وا یالل

 ی؟ردک یر! منتظرت بودم چرا دیربخ یدنتسالم مادر رس -
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 هم نداشتم. یرنکردم تاخ دیر

 شده؟ یزیچرا چ -

 آقا اومده. -

 ن روشن!خب چشمتو -

برو نزار دست  یا! بکنهیبدبخت دعوا م یاومده داره با رها یاز وقت -

روش بلند کنه مثل اون دفعه که دست روش بلند کرده بود و کبودش 

 کرده بود.

دادش  یاون دفعه هم حدسم درست بود معتمد زده بودتش! صدا پس

به تو زنمه  گفتیمبرم تو اتاق چون  یجورهمون تونستمی. نماومدیم

 .کردمیم یداپ یراه یه یدچه؟ با

 "رها"

روز  یه ین،آر یها یبعد سه روز  سر و کله زدن با طناز و شوخ 

بود  یخسته شده بودم. در کل شرکت خوب یتموم شد ول یکار ییگهد

گذاشتم و به آقا رحمان  یاطرو تو ح ینبودم. ماش یو از کارم راض

. تو رفتمیسام م ینچند روز با ماش ینببرتش. ا ینگگفتم تو پارک
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. رسیدنیبود و اردالن و سام با هم م دوشنبهاتاقم رفتم؛   امشب 

اردالن ممکن بود  یول دونستمیاسترس داشتم ساعت پرواز سام رو م

شاد گذاشتم و  یکموز یهکنم.  بینییشپ شدیهر لحظه برسه، نم

 یزیونو تلو رفتمیم یرایینداشتم بهتر بود تو پذ یحاضر شدم. کار

. طبق معمول پاهام رو تو ستمنش یزیونتلو یکاناپه جلو ی. رودیدمیم

 ینماش یکردم حواسم و پرت کنم. با صدا یشکمم جمع کردم و سع

رو نگاه کردم؛  اردالن اومد.  یاطبه خودم اومدم؛  از پنجره ح

 یدم؛بازکش یق! چند تا نفس عمشدینم یخونسرد باشم ول خواستمیم

 استرس یبود که وقت یکاناپه نشستم و پوست لبم رو کندم. عادت یرو

 . یدمخانم رو شن یالل ییخوش آمد گو ی. صدادادمیداشتم انجام م

 اس؟رها خونه -

 هستند.  یراییبله تو پذ -

 خواستمیم ینوعلبخند مص یههاش قرمز بود. با تو اومد؛  چشم 

 که موفق شده باشم. به کنمیفکر نم یاسترسم رو نشون ندم، ول

 بود و اگر خوش شانس بودم یقهدق یستساعت نگاه کردم تازه نه و ب

 نداشت! یرتازه اگر تاخ رسیدیسام به فرودگاه م یداالن با
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 !ینسالم خوش اومد -

 ! پارسال دوست امسال گور باباش آره؟به رها خانم -به -

 تا سام برسه. کردمیم یوقت کش یدصداش باال رفت؛  با تن

 افتاده؟ یاتفاق -

 بدشانس باشم؟ قدرینمن ا یشهمگه م ید،خند سرخوش

 افتاده؟ یاتفاق یگهتازه م -

 ..دونمیآخه واقعا نم -

 رها؟ یمن یهتو ک -

 ه.تر نش یتا عصب دادمیجوابش رو م یدبا یبود برام بگم ول سخت

 همسرتون! -

 زنی؟یبا من حرف م یرسم قدرینچرا ا -

 واسه قفل کردنش نبود. یدو بست خداروشکر کلر در

 هان؟ با توام! -
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 باشه همسرتم! -

 هفته به من زنگ بزنه؟ یهتو  یدهمسر من نبا ینخب ا -

 نداشتم. جوابی

 سرم شلوغ بود. خوامیمعذرت م -

 !یزن من رفته یادتبه کارت نداشتم  یفکر کنم چون کار -

 گرفت. امگریه

  !یادب یادت کنمیم یکار -

شد، صدام  تریککاناپه افتادم. بهم نزد یوعقب رفتم که ر -عقب انقدر

هر لحظه  یول دیدمشیرفت. درست نم یاهیهام سچشم اومدیدر نم

را چ! یقهنه و چهل دق یدم. به زور ساعت رو دشدیم تریکبهم نزد

مقاومت کردن  ینا کردن؟یها حرکت نمچرا عقربه اومد؟ینم  یکس

بهم  یاخانم به سام جون تازه یالل ییآمد گو شخو ینداشتم. صدا

 داد.

 "سام"
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خه ما آبرم تو؟  یکنم؟ چجور کاریچ  اومد؛یداد زدنشون م صدای

. اون دفعه هم درباره یمراجع به کار نداشت یحت یحرف مشترک

 برم؟ ییگاوصندوق ازش سوال کرده بودم به خاطر خوش آمدگو

 شت!خانوم: بدو مادر دختره رو ک لیال

 .یدبه ذهنم رس یزیچ یهدفعه  یه

 اس؟خونه یهسا -

 آره مادر. -

 .اومدیخانوم م یالل یرو با سرعت دو باال رفتم. صدا هاپله

 خواهرت؟ یشپ یریرو کشت تو م ینمادر ا -

 یدر زدن باز کردم. هدفون تو گوشش بود تعجب یرو ب یهاتاق سا در

دفون رو برداشت تازه به سر و صدا نشون نده. ه ینداشت که واکنش

 .یدانگار شن

 یین؟چه خبره پا -

 ی؟بابا رو کنار گذاشت یهادوست یهاتو کارت یهسا -
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 .میسآره ننوشتم گفتم با خودش بنو -

 تخت ی! دستش رو گرفتم و از روخواستمیشد که م یهمون درست

 یهبود برداشتم. دست سا یزبلندش کردم. چند تا کارت و خودکار رو م

 کاریچ یدبردمش. فقط بهش گفتم با یینها پااز پله یدمرو هم کش

و باز نگفتم. در اتاق ر دونستمیرو چون خودم هم نم یلشکنه، دل

 یخودم هم پشتش داخل رفتم. خدا فرستادمرو جلوتر  یهسا یمکرد

و سه سال  یستبه ب یزدذهنم داشت فلش بک م دیدم؟یم یمن چ

 ..هفت ساله که. یبچه یه یشپ

  کرد؛یم یهبود رها گر یکشکاناپه افتاده بود، معتمد هم نزد یرو رها

 معتمد متوجه ما شد از رها فاصله گرفت. 

 !ید؟ندادم اول در بزن یادبهتون  ین؟اجازه اومد یچرا ب -

 زودتر از من به خودش اومد. سایه

 .یدشن یشهسر و صدا مگه م ینبا ا   یم؛بابا جون در زد -

 رتون؟خب حاال کا -

 !یات تنگ شده بود دددلم واسه یی،خوش آمدگو یماومد یچیه -
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 .یاماالن نه کارم تموم شد م -

 «!یآره کارت رو با دختره بکن»زدم و تو دلم گفتم: پوزخند

 !یرونبرو ب یدی؟نشن یهسا -

 .یشهنم -

 یشه؟چرا نم -

ها و هام رو پخش کردم فقط کارت دوستخه باباجون من کارتآ -

االن باهم  یسمهمکارهاتون مونده، گذاشتم کنار با خودتون بنو

 نشده. یرتا د یسیمبنو

 ها رو دستش دادم. من هم کارت

 االن؟ ینهم -

 هم شده! یربله د -

 االن با رها کار دارم. -

تا حاال؟  یمهمتره؟ از کدختره از من  ینا ی؟چ یعنی یدد یشهنم -

 یرتقص   ی؛دعوت کرد یرمن رو د یهادوست ینتازه کار من واجبه نگ
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 خودتونه!

 به رها رفت.  یاغره چشم

 !ینبش یاباشه کم غر بزن ب -

رها رو کنار زد و رو کاناپه نشست، معتمد هم جلوش  یخوشحال با

که از  ییآهو بود! رها مثل یگرام گرفت بازنشست. از کارهاش خنده

گاه نرفت. معتمد حاال به من  یروناز اتاق ب یعفرار کرده سر یردهن ش

 کرد.

 یای؟تو نم -

 یه. سایامنم؛    دست و روم رو بشورم مهام رو عوض کلباس من برم -

 !یننشما شروع ک گردمیاالن برم دونه،یمن رو م یهادوست

 هم خط و خواهرم فرستادم؛   اون یبرا یارو تکون داد. بوسه سرش

 یدرفتم با یرونطلبت! چشمک زدم و از اتاق ب یکی یعنی یدنشون کش

 . کردمیحال رها رو خوب م

 "سام"
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 شده بود.  یرهنامعلوم خ یاها نشسته بود و به نقطهپله یرو رها

 یدم؟رس یربهت گفت؟ د یزیکرد؟ چ یتتاذ ی؟رها خوب -

هاش قفل شده بود. انگار لب کرد؛ینگاهم م ینفقط غمگ زدینم حرف

اومدم در  نه، تا یاکرده  یشزخم ینمکه بب آوردمیبافتش رو در م یدبا

 گذاشت. امینهس یسرش رو رو یارمب

 کرده؟  کارتیچ ینمد؛   فقط حرف بزن ببشرها آروم باش تموم  -

افتاد.  ینداشت زم یجههم حرف نزد از جاش پاشد؛ انگار سرگ باز

اتاقش بردم و تو  یبخوره بغلش کردم و تو ینمنذاشتم سرش به ز

از در پنجره رو ب یاره،خانم گفتم آب قند ب یالتختش گذاشتمش. به ل

 کردم چند بار صداش زدم تا به هوش اومد. دور و برش رو نگاه کرد

 راحت شد که تو اتاقش هست. یالشانگار خ

 ی؟خوب -

 .یدمآره فقط ترس -

 یدم؟رس یرد -
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 .یکم -

داشت آب قند  یجوراز جلو صورتش کنار زدم؛همونرو  موهاش

 .خوردیم

شد  رید یینپا یارمشرو ب یهخانم بهم گفت؛   من هم تا سا یالل  -

 !یدببخش

 اشکال نداره. -

 یاورد؟که سرت ن ییبال -

 نه خوبم. -

 ی؟درد ندار یست؟زخم ن ییتجا -

 نه. -

 یارم؟برات ب خواییم یزیچ -

 نه. -

 ی؟راحت باشه که خوب یالمخ ی؟ندار یمن برم؟ کار -

 ... یهسا یشپ یدآره بر -



 

 

 WWW.98IA3.IR 252 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 ادامه داد. یاز مکث بعد

 دونمیمن یه،بار به سا ینو اول یشمم یونباره که بهتون مد یندوم -

 تونمینم یادهم چون از من بدش م یهجبرانش کنم! سا یدبا یچه جور

 یننبود یهامشب اگه شما و سا ینازش تشکر کنم، شما ازش تشکر کن

 ممنون! اومدیسرم م ییمعلوم نبود چه بال

 کمکت کنم. تونمیم یشترب یو حرف بزن یاگه خوب باش -

 برگشتم.  یهمعتمد و سا یشگذاشتم و پ تنهاش

 "رها"

فرصت مناسب  یهگرفتم تو  یمبه سام اعتماد داشتم؛   تصم دیگه

م سته بودرو تخت نش یطوربدم. همون یحرو توض یزاش همه چواسه

 خانم در زد و وارد شد. یالل

 مادر؟ یخوب -

 !ینبهترم، ممنون که به سام خبر داد یمرس -

 .یارهسرت ب ییبال یدمآخه ترس -
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 تو دستش بود که جلوم گذاشت. ینیس یه

 یدین؟چرا زحمت کش -

من هم  ی،بخور جاینهم یرونب یایسام گفت ن ی،نخورد یچیه -

 صدام کن! یداشت یکار یکه راحت باش یرمم

 ممنون. -

. قرص سردرد خوردم، درها یدمخانم رفت، من هم سوپم رو چش لیال

 یدانشگاه بعدش هم شرکت برم، سع خواستمیرو قفل کردم فردا م

شدم. با پدرش بلند  یداراز خواب ب یهسا یکردم بخوابم. صبح با صدا

جا  یفمرو برداشتم؛کالسورم تو ک یفم. حاضر شدم کزدیحرف م

اردالن رو  خواستی. دلم نمیرمبگ دستممجبور شدم اون رو  دشینم

از خونه  ینپاورچ-ینکه متوجه نشه پاورچ ی! با آسانسور و جورینمبب

شدم. به سمت دانشگاه حرکت  یقنبر ینرفتم و سوار ماش یرونب

با مهرداد کالس  یشپ ی. امروز سه شنبه بود؛ همون روز هفتهیمکرد

قدر شوکه دونستم اونیدفعه م یناوت که اتف ینمشترک داشتم؛  با ا

تشکر  یقنبر ی. ضربان قلبم ناخودآگاه باال رفته بود! از آقاشدمینم
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 و سمت کالس رفتم. یدمکش یقیشدم. نفس عم یادهکردم و پ

 یرشاحتماال د یومدزود م یشهکالس رو با چشم گشتم نبود؛    هم کل

هاش رو سارا نشستم تازه دوست یشخرابه! رفتم پ ینشباز ماش یاشده 

کردم  افتاده؟ با خودم فکر یمحسن بود فقط اون نبود نکنه اتفاق یدم،د

اشدم از پشاد و شنگول نبود. از جام  قدریناگه افتاده بود که محسن ا

 بپرسم در باز شد و استاد اومد؛   باز نشستم. اون هفته هم نمحس

نده،  یرس بدم که بهم گکردم حواسم رو به در یحواسم پرت بود سع

 یدن! به هر جون کنکردیم یبهم دهن کج یشخال ی. جاشدینم یول

م. که بود کالس تموم شد. به سارا گفتم کار دارم زودتر ازش جدا شد

 یاطاز ح یاها رد شدم و محسن رو صدا کردم. با هم گوشهبچه یناز ب

 که با مهرداد خاطره داشتم. یمرفت

 خوای؟یم یرها چ -

 مهرداد کجاست؟ -

 .جاینهم -

 محسن!  یزنمک نر -
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 که نفهم جان دانشگاست. یگمخب دارم م -

 چرا سر کالس نبود؟ -

 : یدمنداد بلندتر پرس جواب

 یومده؟چرا ن -

ف کرد؛ اون روز که اومده درس رو حذ ینداد نزن آبرومون رفت! ا -

 بود که درس رو حذف کنه. یندکتر فرزانه واسه هم یشپ یمبود

 :یدمهام پر از اشک شد و نالچشم 

 چرا؟ -

ا کارهات ب یدار ی؟زد یدنخودت رو به نفهم یا فهمییرها نم -

 کشی؟یم یشبا پا پ زنیی! با دست پس مکنییم یتشاذ

 .یمدونه تا هی یناستاد درس رو ارائه داده بود هم ینفقط ا یادمهآخه  -

 .دارهیحذف کرد؛   ترم بعد برم ینآره واسه هم -

 !جا؟ینچه خبره ا -

 یبششصتش رو تو ج یشگیشهم یلصداش سرهامون برگشت. استا با
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 محسن دست زد. یکرده بود و به بازو

 .یامتو برو داداش کارگاه من م -

 محسن رفت.

 بله خانم نامجو؟ -

 ی؟درس رو حذف کرد یمهرداد واسه چ -

 داره؟! یچه ارتباط دوما به شما یفی،شر یاوال مهرداد نه آقا -

 .کنمیبرو بردار من حذف م یا! بیاردر ن یمسخره باز -

 .یدبود؛   دست تو موهاش کش یعصب خندید

 ی؟تا حاال شما به فکر من یاز ک -

 یه؟منظورت چ -

ومه فکر تم یبعد سه سال همه چ یگفت یکه اومد یواضحه موقع -

 یدرس رو حذف کن یگیم یاالن اومد ی؟فکر آبروم چ ی؟نبود یمنابود

 خانم نامجو! ینکه من بردارم؟ چقدر فداکار شد

 نداشتم! یامن مجبور شدم چاره   کرد؛یاون فرق م -
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 برو رها برو! -

 بدم! یحمهرداد بزار توض -

 پشتش رو کرد.

برو  یکلمه گفت یهفقط  یرف بزناون موقع که التماس کردم ح -

به دردم  یحتبود االن توض یمهرداد مجبورم تموم شد! هر چ

 !یکه برگرد ذارمیو نم خوامینم یگهبرو رها؛ چون من د خوره،ینم

 .یختمصدا اشک ر یمن هم ب  رفت؛

 "سام"

 . دادینشون از اومدنش م یهپاشنه بلند سا یهاکفش صدای

 یه؟سا -

 بله؟ -

 شد؟یچ -

 هاش بده.ها رو نوشتم به دوستکارت یگه،د یچیه -

 سرم رو تکون دادم.
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 ی؟چرا حاال ناراحت -

نم بابا دعوت کرد؛  به دعوت ک خواستمیرو نم هایلیخ کهینواسه ا -

 هام تموم شد!کل کارت یخاطر جنابعال

 ی؟چند تا کم آورد -

 .یباده تا تقر -

 .یامم گیرمیآدرس مغازه رو بده فردا سر راه م ی،اوک -

 واقعا؟ -

 آره واقعا. -

 لبخندش رو خورد.

 یشتررم ارزشش بکا یشه،ات کردم نمکه واسه یران کارجب ینا یول -

 بود!

 یلیبخوابم خ یرممن م   کنم؛یجبران م دونمیباشه موش کوچولو م -

 .یرام شبت بخخسته

 ی؟سام -
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 نگاهش کردم که حرفش رو بزنه.

 یدی؟م یتاهم قدریندختره ا ینچرا به ا -

 .ینکمکش کنم هم خوادیدلم م -

بابا بهش دست بزنه؟  خوادیبه کمک داره؟ چرا نم یاجچرا؟ مگه احت -

 یست؟مگه زنش ن

اش سوخت! اون دلم واسه دونم؛فقطینم یچیتو ه ینمن هم ع -

 دستش کبود بود؟ یادته یسر

  

 مثبت تکون داد. یرو به نشونه سرش

 .یفتهاش باتفاق واسه نیدوباره ا خواستمیکار بابا بود! نم -

 زنه؟یواقعا بابا کتکش م -

 آره متاسفانه! -

 چرا؟ -

 .یفهممم یبه زود یول دونمینم -
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 .یرشبت بخ -

 موش کوچولو! یرشب توام بخ -

از  یهسا یزود خوابم برد. صبح با سر و صدا ینبودم واسه هم خسته

حاضر شدم و تو  زد؟یحرف م قدرینا شدیشدم. خسته نم یدارخواب ب

 و معتمد مشغول صبحانه خوردن بودن.  یهرفتم؛   سا یسالن غذاخور

 !ی؟چه خوردکله پا ی؟اول صبح یهچه خبرته سا یر،سالم صبح بخ -

 رو دعوت کنم. یامت یدبا یگه! بابا میرنه خ -

 خب؟ -

 ازش! یادبدم م -

 معتمد به حرف اومد و رو به من گفت:

و بگو مهندس مامان و باباش رو دعوت کرده طناز هم دعوت ت -

 !یست؟که داداششه رو دعوت نکنه زشت ن یامت یستنکرده؛زشت 

فقط  کهینا هم زشته، هم یهسا ی! ولیگههست د یهسا دونمیچه م -

 باش! یقو یتحملش کن تونییچند ساعته م
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 چشمک هم بهش زدم. یهو  خندیدم

 اعتراض کرد. سایه

 بابا دعوتش کن! یدو نفر؟ اوک ینحاال شد یوا -

. دادن به من کرد یسگفت و شروع به سرو ییرخانم اومد صبح بخ لیال

 :یدمعتمد ازش پرس

 رها کجاست؟ -

 رفتن. یرونب -

فکر  ینرفت. داشتم به ا یرونکرد و از سالن ب یخداحافظ معتمد

من   رسوندم؛ یریمس یهرو تا  یهکه چرا صبح زود رفته؟ سا کردمیم

 گرفتم. یشهفته راه شرکت رو پ یه یباهم بعد تقر

 "سام"

رو با سر دادم. ازش خواستم  ینیمع یرسالم و صبح به خ جواب

آمد بگم. بعد خوش یناسا یهاتا به مهندس یادهمراهم ب

تو اتاقم رفتم؛   گزارش جلسه رو چک کردم و با حسام  ییآمدگوخوش
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 وارد اتاق شد. ینکه قطع کردم آر ینحرف زدم. هم

 سالم. -

 ی؟سالم خوب -

 شده؟ یزیچ -

 یوناهات در مب یدکه با یهموضوع مهم یه یم،با هم حرف بزن یدآره با -

 به دعوام با طناز ربط داره! یای،بزارم! منتظر بودم ب

 خب؟ -

 استخدامش کردم؟ یشیدختر اومده من هم آزما یهگفتم  یادته -

 سرم رو تکون دادم.

باور کن به جون  یهاقاتف یول دونست،یاون هم نم دونستمیمن نم -

 اون دختر رهاست! یول یال اتفاقکام یرینش

 ها باال آوردم.برگه یرو از ال به ال سرم

 کدوم رها منظورته؟ ینمصبر کن بب -

 یشما و زن عمو یجناب معتمد؟ زن بابا یمچند تا رها مگه دار -
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 بنده!

 یگه؟د یهشوخ -

 !یهنه متاسفانه کامال جد -

 و با اخم داشتم یدمگذاشتم؛مشخصات رو د یزم یرو رو اشپرونده

 رها بود! تن صدام باال رفت. گفت؛ی. راست مخوندمیم

 یدی؟که نفهم یاحمق قدرینا -

تو  یانوشته زن اردالن؟  ینونیشرو پش فهمیدم؟یم یدمن از کجا با -

 بهم؟ یمشخصات داد

 پرت کردم.  یزم یپرونده رو رو پاشدم

 تشخودت هم درس یکه خودت زد یهگند ینا دونمیمن نم -

 !خواستییاز همون اول شناسنامه ازش م ید! اخراجش کن؛ باکنییم

بعدش هم  خواد،یاومده کار م یددختره با هزار ام ی؟سام یگیم یچ -

 ! یگهد یارهگفتم ب خوانیشناسنامه رو همون اول کار که نم

 بره. کنمیها هماهنگ ماز بچه یکیتو شرکت  ی،اوک -
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 یامها منظورتون تاز بچه یاناًدس احجناب مهن یدفقط ببخش یح،صح -

 دسته گربه؟ یگوشت رو بد یخوایم یست؟زارع ن

 کنم؟ یچه غلط یگیپس م -

رو از همون  یسانسشنامه داشته، ل یعرفمبابا دختره از دکتر فرزانه  -

جاست. کارهاش هم بد دانشگاه گرفته، االن هم سال اول ارشده همون

ودت و خ! هم ینهمه ازش راض کنهیداره کار م جایناز شنبه ا یست،ن

 یطششرکتمون هم که خداروشکر مح   یم؛مواظبش هست یممن هست

 بره؟ باید یسالمه واسه چ

من  یشزنش پ ذارهیاردالن م یقبول! فکر کرد یگیتو م یآقا هرچ -

مه هتو که از    یم؛رو از هم جدا   کرد یزمونباشه؟ من و اون همه چ

 پس چرت نگو! یما با خبر یزندگ یزچ

 زنمیخونتون باهاش حرف م یامشب مواسه اون هم فکر دارم؛   ام -

 خب حاال نظرت؟

 با خودت! یتشمسئول -

 با من. یاوک -
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 ندارم. یحرف یگهمن د -

 االن کجاست؟ -

 .یاددانشگاست م -

 ...یگهد یزچ یهفقط  -

 یه؟باز چ -

حسادت  ینواسه هم ی؛ددختره ش ینطناز فکر کرده تو عاشق ا -

که  ینهاش هم ابهانه یرون،. امروز قراره جلسه بزاره بندازتش بکنهیم

باشه، داداش و با ینع شناسم؛یرو م ینمن ا یسابقه کار نداره ول

حواست  کنه،یکارها رو م ینا ینواسه هم یارهتو رو به دست ب خوادیم

 !ینیرو بچ دمشباشه امروز 

ائم ها شد و قرار شد استخدام دقرار بر موندن ر یمباطن یلخالف م بر

 بود. تریبشه و طناز از همه شاک

 رها

 یمانتومو صاف کردم؛ به خودم دلدار یپاک کردم  گوشه  اشکامو

!   یدهکه به اخر نرس یا؛ دن یستکه ن یزور یخواست؛دادم؛  منو نم
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فقط من با چنگ و دندون گذشتمونو خاطراتمونو حفظ  ینکهمثل ا

نه تو  ینمشنبود؛  با خودم قرار گذاشتم نه بب یل؛ اون اصال ما یکردمم

داشت. محسن گفت  یاونم حق زندگ  یرمبگ قراردانشگاه سر راهش 

که راحتر فراموشم  یرمکنم م یتشاذ یخواممن نم یشه،م یتداره اذ

شدم  یادهشرکت نگه داشت منم پ یآژانس گرفتم  جلو یهکنه،   

داشت  یبهداشت یسسرو یه ینگتو پارکپف کرده بود  یچشمام حساب

افتاد  یادمآسانسور و زدم  یدرست کردم؛  دکمه یشموکه رفتم و آرا

جلسه بزاره با سام حرف بزنه ممکنه امروز  یخواستم ینامروز ار

با  ینیخانوم مع یدباشه؛   ذوق و شوقم خواب یمروز کار ینآخر

دادش  یسالم کرد اومدم بپرسم سام کجاست که صدا ییخوشرو

 دنبالش اومد.  یشناختمهم که نم ییاقا یه  ید؛زودتر از خودش رس

 که من تو ذهنمه. یستن یطرح اون ینا یدونم؛من نم ـ

 .ینشما امضا کرد یمما توافق کرد یول ـ

باشه؟ من امضا کردم اشپزخونه اونجا  ینجامن امضا کردم که ستون ا ـ

 یبعد اومد یخودت عوض کرد ی یقهباشه؟ شما کل نقشه رو به سل

امضا  یدهند ی؟همینجوریطرف یبا ناش یطرحت؟ فکر کرد یاب یگهم
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 یکنم؟م

 ـ نه! من قصد جسارت نداشتم.

ن مکه  یتا فردا همون نقشه ا یدم؛فرصت م یهمن بهت  یکرد یول -

به  امضا کن بده یسباشه؛  اگه نبود خودت استعفاتو بنو یزمگفتم رو م

 برو. ینیمع

 … یاالن نصف روز گذشته من چجورآخه  ـ

 اشتباه خودته درستش کن بده. یست؛اونش به من مربوط ن ـ

 مرد رفت  نگاهش به من افتاد.

 ـ سالم

 ـ سالم

 یامبرو تو اتاقم االن م ـ

 بعد اومد یقهدو دق رفتم

 ی؟کرد یهگر ـ

 ـ نه
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 !یحصح ـ

 روشن کرد سیگارشو

 یشتیممدت آزما  ی؛نبمو یمکرد؛ توافق کرد یفتعر یوهمه چ ینآر ـ

تو بخش  ینبودن؛ واسه هم یازت راض ینهم آر یتموم شد ؛ هم توکل

 .یکار کن یتونیم یو نقشه کش ینمهندس

 ـ واقعا؟

 ـ آره

 قرارداد و حقوقت  بخون امضاش کن. ینما ـ

شده بود که گفت به خاطر عوض شدن رتبمه و  یشترحقوقم ب  خوندم؛

 مدرکم امضا کردم  

  یگه،م ینیکه مع ییاز اون اتاق جمع کن برو جا یلتوبرو وسا ـ

 .یدونیکه م یفتموظا

 ـ بله

بخور،   یزیچ یهکه گفت : اول برو تو آشپزخونه  یرفتمداشتم م پاشدم
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 .یصبحونه نخورد

 گرسنمه تشکر کردم. یدمبگم نه که د اومدم

 ینجام؟من ا یدونهاردالن م یراست ـ

ف حر ینباهاش حرف بزنه معموال رو حرف آر یادب یننه قراره شب آر ـ

 از پسرش اعتماد داره یشتربه برادر زادش ب یزنهنم

 :یگفتمم یدبا ینگم ول خواستم

پس  ینحسه دو طرفه است؛ شما هم به اون اعتماد ندار یهاعتماد  ـ

ره به از شما اعتماد دا یشترب ینآر یدشا  ین؛توقع اعتماد نداشته باش

منم  تو رابطتتون نداشتم به یزم قصد دخالت و فضولعموش. با اجازه با

 فقط حس خودمو گفتم. یستمربوط ن

 برگشتم. یمبستم به اتاق قبل درو

 سام

کارتشم سفارش داده بودم   یرم؛کادوشو بگ یهسا یبرم برا میخواستم

 ینزود خونه باشم؛ آخر یخواستمحتما م یومدم ینتازه شب هم   آر
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 در زده شده و بعد رها داخل اتاق اومد  یکارامو کردم صدا

 رها! یشنومم ـ

 بگم. یشهنم روم آخه … یزهچ ـ

 بود نگاش کردم یینپا سرم

 ـ بگو خجالت نداره که!

روز   ینمن تازه اول یدونمم ین؟ذره از حقوقمو بهم بد یه یشهم ـ

 یبرا یخوامواقعا الزم دارم م یول یجاییهتوقع ب یلیخ یدونمو م یمهکار

 ماه خرج کردم ینپوالمو ا یهمه  یرمبگ یزیچ یه یهسا

ماه زودتر  ینکل حقوقتو ا یبرو حسابدار یکنم:  هماهنگ مخندیدم

 .یربگ

 زد: واقعا ممنونم. لبخندی

 .یکنمخواهش م ـ

 .ردیکپا و اون پا م ینبود و ا یستادها یانداختم ول یینباز پا سرمو

 ی؟بگ یخوایم یا یگهد یزچ ـ
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 یشهدوست داره؛ م یچ یدونمنم یشناسم؛رو نم یهاوم راستش من سا ـ

 ید؟کمکم کن

چندوقت  یه:    آره؛   سایدبه ذهنم رس یزیچ یهوفکر کردم و  یکم

 ،  چون کار داشته وقت نکرده بره یدهپاساژ د یهبافت تو  یه یشپ

عکسشو واسم فرستاده بود که نظر بدم؛ حاال االن واست   یره؛بگ

 خوشحال شه. یفکر کنم همون خوب باشه و کل یفرستمم

 !یکرد:  مرس ذوق

چون طناز ازم خواهش کرده بود  یخوبه، زود اومد یکنم؛خواهش م ـ

 دوست داره . یبهش بگم چ

 آدرس پاساژ رو واسش نوشتم و دادم.

 یکنمم یداپ یزیچ یهبه طناز خانوم،  من  ینبد یخواینآهان م ـ

 خودم؟

 یشهبهترم م یهرابطت با سا ریینجوا  یست؛نه الزم ن ـ

 برم؟ یتونمممنون من م ـ



 

 

 WWW.98IA3.IR 272 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 یبعدش مرخص یآره اول برو حسابدار ـ

  یمرس ـ

رفتم گرفتم؛  کارتارو  یرونساعت از شرکت ب یمن یباو منم بعد تقر رفت

وقته  یلیکه خ ینیکادو رو هم قبال سفارش داده بودم؛  دورب

معتمد  یدمرس یواسش بخرم.  به سمت خونه رفتم؛  وقت یخواستمم

 یدهکرده بود و نرس یطبق معمول بدقول ینبود؛رها هم خونه بود. آر

 بود. لباسامو عوض کردم .

لن اومده با معتمد تو سا ینخانوم گفت: آر یالل یدملباسامو پوش تا

 .هستن

 منم همراهش به سالن رفتم .

 دست دادم و نشستم. ینآر با

 عمو؟ یجان راه گم کرد ین:  چه عجب آرمعتمد

 .ینجاییما یشهما که هم یندار یاراخت ـ

و  یهاز حاش یدونمعمو  عرض از مزاحمت اومدم باهاتون حرف بزنم؛ م ـ
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 سر اصل مطلب. یرمپس م یادخوشتون نم یزاجور چ ینا

 بود! یکگرفته بود زبون باز درجه  خندم

ن، از استادامو یکیبه  یمدرخواست داد یم؛داشت یروبه ن یاجما احت ـ

واسه سابقه خوبش،  سام  یمکرد و استخدامش کرد یمعرف یکیوم اون

 یشونکه ا یم!ما مطلع شدیدهسفر بود خبر نداشت؛  تازه امروز فهم

 همون رها خانوم همسر شماست.

 معتمد باال رفته بود.  ابروهای

 سام رو   یلیتحص یشده؛ اون بدبخت اصال رشته  یاتفاق ینکن ـباور

 هیلیتشابه فام یکردفکر م یشناخت؛تازه منم که اصال نم  یدونست؛نم

 .یدونستمنم یلیشومنم فام

 ـ خب؟

واقعا  یول یگهد یجا یمکن یشمعرف یخواستیمما م یگهد یچیه ـ

 شرکت ما چقد یدونینما  الاقل شما م یشپ یمکارا خرابه، گفت یطمح

 تو یشونا یناگه شما صالح بدون یمگرفت یمخوبه، ما تصم یطشمح

 شرکت ما بمونن.
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 خودم تو شرکت خودم، اگه کار بخواد؟ یشپ یادچرا ن ـ

ا ماز بغل  یزیمچ یه ینجوریا یخوره؛آخه اصال کار شما به درسش نم ـ

 .یگیرهم یاد

 .یستبه کار ن یازیبه پول داره به خودم بگه،   ن یازاگه ن ـ

 یاددر کنار درسش کار  یدکه با یگم: عمو جان میومدکوتاه ن آرین

 .یستن یادحقوقش چندان ز یره؛وگرنهبگ

 .ندارم یبگم واال؟ اگه خودش موافق باشه من حرف ینرم شد: چ معتمد

 عمو جان. یزد:   مرس یلبخند یروزپ آرین

به  یگفت!   رها راست میکردم یکارزبونو نداشت چ ینواقعا اگه ا آرین

 به من زد یمعتمد اعتماد داشت؛  چشمک

 یگه؟د ی: شام هستمعتمد

 .یمونمم یناگه اصرار کن ـ

 .یبینمتونشام م یزبه کارام برسم؛ سرم یرمبمون  من کار دارم م ـ

بود  یبهم زد؛ حرفشو هرجور یخوشحال چشمک ینرفت و آر معتمد
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 نشوند. یبه کرس

 "رها"

  که از سام آدرس گرفته بودم؛ یبه همون فروشگاه یدمآژانس رس  با

 م.عکس بافت رو  به فروشنده نشون داد

   یکردم؛بود که فکر م یکمتر از اون یمتشخوشگل بود؛  ق یلیخ 

 ؟یچ یکرداسترس خونه رو داشتم اگه اردالن با کار کردنم موافقت نم

 میدبه خونه رس یو سام خونه باشم ؛  وقت ینکردم زودتر از  آر یسع

 خودمو مشغول کردم تا از دلشورم کم یکمبود؛  یومدههنوز ن یچکسه

 که قرار بود پنج ییه رو داخل کمد گذاشتم. لباسایسا یبشه ؛کادو

 شام یآماده کردم برا ییدادن به خشکشو یلتحو یشنبه بپوشم رو برا

 حاضر شدم .

 بود. یالخانومدر زدن اومد ل صدای

 ـ جانم؟

 ـ مادر اردالن خان کارت داره.

 یکار؟چ یدونیننم ـ
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 از چشمام خوند . یمونگران انگار

 ـ نه مادر نگران نباش تو خونه همه هستن .

راحت  یالمدو اسم خ ینا یدناومدن که من متوجه نشدم؟با شن یک 

 یبیاعتماد عج یکرده بودم؛ ول یداشونپ یکه تازگ یشد؛   دوتا مرد

باشم؛   یقو یشداسمشون باعث م یدنبهشون داشتم!   اونقدر که شن

 بلند شدم. یشمآرا یزاز پشت م

 ماشاال، برم برات اسپند دود کنم . یشیوز خوشگتر ممادر هرر ـ

 خانوم،   کجاست حاال؟ یالل یزدم: مرس لبخندی

 .یینپا یطبقه  ـ

 .یمرس ـ

 یراییرفتم؛   چشمم خورد به در سالن پذ یرونخانوم از اتاق ب یالل با

 یکردمو سام هم نشسته بودند؛   زشت بود سالم نم ینکه باز بود؛ آر

سالمم متوجه حضور من شدن و از  یدم؛  با صداش یراییوارد پذ
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 جوابمو دادن. ییجاشون بلند شدن و با خوشرو

  

 خانوم. یالنره ل یادتون: اسپند آرین

 .خندیدم

 !یکردنگام م یجور یه سام

 ین: بش آرین

 االن اردالن کارم داره.  یشتون،پ یامنه ممنون م ـ

 قبول کرد! یم؛ما باهاش حرف زد یراست ـ

 ذوق زده شدم : جداً؟

از سام تشکر کنم که با اخم گفت کار  یخواستمزد؛  م یچشمک آرین

 تشکر کن ؛  منم شونه باال انداختم . ینمن نبود از ار

 یسام از حرفا یدتشکر کردم؛ با خودم فکر کردم شا یناز آر یحساب و

گفتم به سمت اتاق کار اردالن  یظهرم ناراحت شده باشه !  با اجازه ا

و لحن سرد و  یتوجه یب یخوشحال بودم که حت ینقدررفتم ؛   ا
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ورودش  یخرابش کنه؛  در زدم اجازه  یتونستسام هم نم یناراحت

 بود. یینوارد اتاق شدم سرش پا

  

 ین؟داشت یبا من امر ـ

واسم گفت استادات گفتن واسه  ینمقدمه، سر اصل مطلب رفت: آر بی

ر اونجا کا یخوایاونجا م یع رفتاطال یب یری؛بگ یادکار  یددرست با

 . یکن

کارشونو  یطمح یگهراست م یستن یداد:  از نظر من مانع ادامه

 یستسالم ن یگهد یجاها یطبچه ها هم مواظبتن، مح یدم؛سالمهد

 سرکار؟ یریکه م یچرا به من نگفت ینکهفقط ا

 اومد. یهسا ینکه اومد یشبمد ین،شما نبود ـ

 !یادم یلیرنگ بهت خ ینا یبرو به کارت برس،  راست ـ

  

 اشاره کرد . یموییمبلوز ل به
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ستم شاومدم؛       گرگرفته بودم؛ صورتمو  یرونکردم و ب یرلبیز تشکر

 رفتم. یراییو بعد به سمت پذ

 سام

 ی؟حرف زد ینجوریچرا با رها ا یسام ـ

 ی؟چجور ـ

 .یهخوب یلیلحنت بد بود؛  دختر خ یدونمنم ـ

عث با یچ یدونمبه سر و روم زدم؛  خودمم نم  یجام بلند شدم؛  آب از

ن داشتم؛ انگار از درو یباهاش حرف بزنم؛  حس بد ینجوریشده بود ا

داشتم که دست خودم نبود؛  لحن  یحس یه   یگرفتم؛م یشداشتم آت

 یرونکه اومدم ب یسحرف زدنمم به اون حس  ربط داشت .از سرو

م بود؛   مه یومدهنوز نمنم نشستم رها ه  ودن؛نشسته ب ینو آر یهسا

 بود برام؟ متاسفانه اره مهم شده بود!

 ؟ یدست گذاشت رو پام و گفت: خوب آرین

 ـ اره.
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 .یرینکارتاتونو بگ یاین:  کارتامو پخش کردم؛ بسایه

 .یخوایم: ما که کارت نمارین

 و البته ادرس براتون گذاشتم. یادگاریواسه  یول  یدونم؛م ـ

 ـ دست شما درد نکنه خانوم.

 یرمممن  یمباشه که بهش بد یادتون یز،رو م یزارمکارت بابا رو هم م ـ

 .یامباال لباسامو عوض کنم م

 یه؟که صداش زدم: سا یرفتداشت م 

 برگشت نگام کرد:  بله؟

 ی؟کارت رهارو داد ـ

 ـ نه!

 ـ پس کجاست؟

 وجود نداره. یکارت ـ

 ی؟چ نییعشدم از جام و گفتم:    بلند

که دوسشون دارم رو  دعوت  ییدعوت نداره!  من کسا ینکها یعنی ـ
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 یناون مهم تر یدنبا د یخوامنم یمروز مهم زندگ ینکردم؛  واسه ا

 روزم خراب شه.

خونه   یه!   شماها تو یهزشته سا یلیبود که پاشد:  کارت خ آرین

!   یددعوت کر یکه مشکل دار یامیدرضمن تو با ت   کنید؛یم یزندگ

نکرده و در ضمن هم خونتم هست  یبد یچکه بهت ه یدختر ینبعد ا

 ی؟دعوت نکرد

 خونه؟ ینچخبره تو ا   یدبابا به منم بگ ین؟همش طرف او هست ـچرا

دختره  ی،سر تکون دادم: متاسفم که تو خواهرم یبودم که عصب من

اصال  ی؟بهش بد یادکارت زورت م یهاونوقت  یدهرفته واست کادو خر

 ازش؟ یادبدت م یهچ یلتدل

 نداره. یلیدل ـ

گانه هست.  فکر حسادت بچه یکنه بزار من بگم؛ همش به خاطر  ـ

 دوستت نداره مثل  یشه؛چون اون اومده  توجه بابا بهت کم م یکرد

 یکشه؟باباتو داره باال م یپوال یاقبل  

محترمانه  یریاالن م ینهم یا!یهصدام دست خودم نبود:  سا کنترل



 

 

 WWW.98IA3.IR 282 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 .یاممن نم یا یکنیو دعوتش م یدیکارتو بهش م خودت

 هردوشون بهم نگاه کردن.

 .یشگاهتتو اون نما یزارممن پامو نم یدینکه شن ینهم ـ

 با بغض گفت: چرا ؟

چرا ازش بدت  یدونیو خودخواه، چون خودتم نم یچون مغرور ـ

ون ا!بزرگ شو!  بفهم که یگیرهتورو نم یاون جا یفهمی.  چون نم یادم

 که خودش یکنهاون از بابات متنفره کار م یترسهتو م یاز بابا یحت

 ال چندنداره ؛  اص یازیمن و امثال توام ن یبابا یبه پوال یارهپول درب

 ی؟دختر حرف زد ینکلمه با ا

 ـ من....

م کرده؛ توروه یترو ترب ینکه من و آر یرینهمون ش   یه؟سا یتو چ ـ

همت ت یلدل یب یم؛داده که به همه احترام بزار یادکرده. بهمون  یتترب

ساتو بار اومده! تو در یخبر نداره دخترش چجور ینکهمثل ا ی؛ول یمنزن

 !یبه خواهر مهربون من ندار یشباهت ی؛نگرفت یادخوب 

دستم داد و  یآب یوانبرم ل یرونبود که دستمو گرفت نزاشت ب ارین
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 به اتاقش برگشت. یههم با گر یهسا

 سام

 

 .یتند رفت یکمبه خودم اومدم:    ینآر   یصدا با

 

و چندوقته من چشممامو ر ینلوس شده ؛ا یلی!  خیننه الزم بود آر ـ

 انگار نه انگار! یناما ا  یبندم؛کاراش م

 

 .یهسا یشپاشو دست و صورتت رو بشور منم برم پ ـ

 

 ینطوریکه ا ینجاا یشب اومد یه یبعد قرن ینبرو؛  خوبم ببخش آر ـ

 شد!
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د من که خونه زا یوونه؟د یمحرفارو دار ینخاک توسرت، ما باهم ا ـ

 .ینجاما

 

 رفت و پشت سرش رها وارد هال شد . ینزدم آر لبخند

 

 شده؟ یزیچ ـ

 

 ـ نه

 

 به چشمام اشاره کرد: آخه چشماتون قرمزه!

 

 .یکنهسرم درد م یکم ـ
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 ین؟مسکن خورد ـ

 

 ـ نه!

 

 تا بهتون مسکن بدم.  یاینپس ب ـ

 

 دوست نداشتم دلش بشکنه. از جام بلند یمخالفت کنم؛ ول میخواستم

. نشستم رو تختش و حرکاتشو نگاه یمشدم و به سمت اتاقش رفت

 . یکردمم

 

 آب رو دست نزدم. ینا ـ

 

 ژلوفن دراورد. یه یفشرو بهم داد و از تو ک بطری
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 ـ دوتا بده.

 

مدش رفت و همون کار رو تکرار کرد و با ذوق به سراغ ک مطیعانه

 . رو آورد به دستم داد یپاکت خوشگل

 

 خوبه؟ یدببن ـ

 

 بود؛ شرمنده نگاهش کردم . یدهکادو خر یهسا برای

 

 !یلیاره خ ـ

 

 توش گلم بزارم . یخوامم ـ
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 دوست داره؟ یچه گل یه:   اوم سافکر کرد یکم

 

 .یاداز رز خوشش م ـ

 

خوشحال کردنش دختر واسه  ینبرق زد.  ا یاز خوشحال چشمهایش

خواهر مغرور من  یتح یدونستها رو کرده بود. نمکار ینرفته بود ا

دن، نشسته بو ینو آر یهسا یم؛برگشت یراییدعوتش نکرده!   باهم به پذ

کردم به جمع  یسع ینآر یها ینگاهم نکردم؛  با شوخ یهبه سا یحت

 از چشم رها دور نموند  ینبود و ا اراحتن یهسا یبرگردم ول
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 یه؟سا ـ

 

 واکنشن نشون داد:  بله؟ یرتاخ با

 

 یکنه؟سر تو هم درد م ـ

 

 چطور؟ یکم، ـ

 

 یارم؟ب یخوریاخه چشمات قرمزه مسکن م ـ

 

 . یارهبرام م یالنه خاله ل ـ
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 .یارماز تو اتاقم واست م یرمنه من م ـ

 

ال به دنب یهبود که سر تاسف تکون داد؛ سا ینآر   یندفعهشد؛ ا بلند

ند شام دعوت کرد. چ یزمارو به م یعذرخواه یهاردالن با رها رفت و 

ها ربه ما اضافه بشن.   مدام حرکات  یهتا رها و سا یدطول کش یقهدق

 یاز ناراحت یگذشته بود ول ینشونب یچ یدونمنظر داشتم؛ نم یررو ز

 کم شده بود.  یهسا

 

 ی؟کرد یهبابا چرا چشمات قرمزه گر یه: سامعتمد

 

 !یفح ینه،روزو بب ینو ا یستامان تنگ شد که ناره دلم واسه م ـ

 

 ینهتا بب یست؛  منم تو دلم گفتم خوبه که ن یدکش یآه معتمد

که  یروزمره گذشت و کس یشام با صحبت ها یه. بقیشدهدخترش چ
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 یبه رها نگاه نکنه من بودم؛کس یکردم یبود و سع یگهد یحواسش جا

 من بودم! یکرددخالت رو تو بحث ها م ینکه کمتر

 رها

داخل  یه. در اتاق زده شد و ساگشتمیم یهسا یکمد دنبال قرص برا تو

 اومد.

 برات. یاوردمزدم: م یکمد رو بستم و لبخند در

راستش اومدم کارت    یومدم؛تخت نشست:   واسه قرص ن ی لبه

 دعوتتو بدم.

 ذوق زده نگاهش کردم. 

 .یایدوست دارم ب ـ

 .یلحتما با کمال م ـ

 و به او دادم.قرص ر

 یهارو زودتر دادم و اعضا یبهشد؛  کارت غر یراگه د یدببخش ـ

 خانوادمو امشب دادم.
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 . یستسرت مهم ن یفدا ـ

 یضاهرچند به تظاهر منو اع ینکهاتاق رفت و من خوشحال بودم از ا از

   شام منتظر من بودن، با اومدن من یز.  همه سر میدونستخانوادش م

سرو غذاها شروع شد.  اونشب بعد از مدت ها احساس کردم خانواده 

 یزیبود؛  فقط تنها چ یبهوقت بود باهام غر یلیکه خ یدارم؛ احساس

 یچه یول یکرد؛نگام م یجور یکسام بود  یکرد  نگاههایم یتمکه اذ

و  یهسا ین! بعد از رفتن  آریرهبگ یموخوشحال یجلو یتونستنم یزچ

ال سام به اتاقشون رفتند.  من نشسته بودم کنار پنجره، اردالن درح

 شد . یراییمقدمه وارد پذ یخانم ب یهبود که مرض یدنکش یپپ

 کنم؟ یکارشژاکت آقا سام تو اتاق شما بود چ یدرها خانوم ببخش ـ

   ؛یماه کردخانوم نگ یهدست مرض یو به ژاکت تو یمو اردالن برگشت من

گذاشته  یگفتم؟م یدبا ی؛  منتظر جواب بود چ یکردمداشتم سکته م

اجازه وارد  یب یخواستمبودم تو اتاقم از سفر برگشت بهش بدم؛ نم

تنهام ازم  یوقت یتونستینم یرفته بود. لعنت یادم یاتاقش بشم ول

 بود! یدهاونو د یکمدم بود چجور ه؟     ت یبپرس
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 ... یزهچ ـ

 خانم! یالل  ید؛نجاتم رس یحرف بزنم فرشته اومدم  تا

 یکنه؟م یکارژاکت دست تو چ ینا یهمرض ـ

 ژاکتو ازش گرفت.

بدم  داشتمیکه خانوم گذاشته بودن رو تخت رو برم ییداشتم لباسا ـ

 .یدمد ینوکه ا یکردمم یزو اتاقشونو تم ییخشکشو

خانوم  یخانوم روشو کرد به سمت من برگشت و گفت:  وا لیال

 توروخدا، من حواسم نبود فکر کردم ماله شماست ؛ آقا سام یدببخش

ه کگذاشتم تو اتاق شما،  مال شما  یمن اشتباه یگردندارن دنبالش م

 یست؟ن

! یالخانومل یدنداره؛ خودتون رو  ناراحت نکن یبزدم:  نه ع لبخندی

 .یادم یشپ

 مزاحمتون شدم. یدبازم شرمنده آقا ببخش ـ

 .یبر یتونیشد: م یدنکش یپاره مشغول پدوب اردالن
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با  میالخانول یدمگفتم وبه سمت اتاقم رفتم؛  تو راهرو د یرشب بخ منم

 یگهها    با اونهو  داتاق خواب یتمسئول یگهو م یکنهبحث م یهمرض

 کرد و رفت . یحق نداره بره تو اتاقا    اونم عذرخواه

 خانوم؟ یالل ـ

 ـ بله مادر

 ممنون.ـ ممنون، هزاربار 

خونه  یننکردم دختر جان، توام حواست رو  جمع کن تو ا یکار ـ

تو اتاقاتون  یادب یکس یزارمهست؛   تا من هستم نم یادفضول ز

 راحت! یالتونخ

 به شونم زد. یزدم ودست لبخندی

 سام

به سقف زل  یشونیمدستمو گذاشتم رو پ یدم؛دراز کش یهمونجور 

دختر برام مهم شده  که به  ینا ینقدرا یعنیزدم . چم   شده؛   

دعوا کنم؟    درسته که حق داشتم؛  یمآدم  زندگ یزترینخاطرش با عز

از خودم پنهان  یتونستمنبود. نم یرتاث یدخترم ب ینمهم بودن ا یول
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که مثل خوره  یهچه حس ینا یکردمکنم حالم بد بود.   خودمو درک نم

 یزخ یمکرد تو جام نافکارمو پاره  یدر رشته یافتاده به جونم؟ صدا

 شدم .

 ـ بله؟

 آروم وارد اتاق شد . سایه

 رابطمون.... یگمم یزیچ یهحوصله ندارم  یهکردم:   سا اخمی

ود کنم. حق باتو ب یتموم نکرده بودم که گفت: اومدم عذرخواه جملمو

و ر یداده کس یاد   یم؛داده به همه احترام بزار یادبه ما  یرین؛ش

به  یربط یادمن از رها بدم م ینکها ی...ولیزاچ یلیو خ   یمقضاوت نکن

د تو که بابا اوم یخونه همون شب ینتو ا یادب ینکهنداره!قبل ا یدنشد

ن مکردم؛  سام  یدانفرت رو  پ ینازدواج کنه من ا یخوادگفت م هخون

 یرهمنو بگ یجا یکس یخواستممامان،   نم یجا یادب یکس یخواستمنم

م بابا یخواممن حسودم، خودخواهم، نم یگیبابا ! آره تو راست م یشپ

ه ب یگردهرها نداره برم یتبه شخص یربط ینا یتوجه کنه،   ول یبه کس

 بره.که اومده بابارو گول بزنه و پوالشو ب ینها یلمدل ینخودم و آخر
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لش ازش ناراحت باشم؛  بغ یشترب یومدمظلومانه گفت که دلم ن اونقدر

 کردم.

ا ره    یگیره؛تو رو هم   نم ی. جایگیرهممامانو ن یجا یکس یهسا ـ

 .یکنهم یکارچ ینجاا فهمیمیهم م یبه زود یخوادپول بابا رو هم  نم

 و از رفتاراش یداد یحکرد: آره امروز که توض ییدسر حرفمو تا با

 مدهیون یزاچ ینباهاش بهتر باشم؛   معلومه واسه ا یکنمم یسع یدمفهم

شدم؛ توهم  ینطوریبه خاطر فشار کارام ا یادم یبه نظر دختر خوب

کردم  یبداخالق، رفتم هم عذرخواه ینگرانم نباش آقا یخسته بود

 یاریدب یفتشر ماهمهم دعوتش کردم ش

 .ی: مرسخندیدم

 .یکنمخواهش م ـ

 یگفتم جد یتتو عصبان یزیچ یهبودم  یمن   عصب  ید؛توهم ببخش ـ

 .یرنگ

ر خواه ین. بیستنبودم مهم ن ینجااالن ا یگرفتمم یاگه جد یدونمم ـ

 .یرنکه به دل نگ ینهمهم ا   یاد؛م یشها  پبرادر
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 مقدمه گفتم: دوستت دارم. بی

 : منم. یدکش یروناز آغوشم ب خودشو

 .یمهردومون خسته ا یمبخواب یمزدم: بر لبخندی

 گفت و رفت. یربخ شب

 رها

چرا  یدونستمنم ینکه؛خصوصا اتو شرکت بود  یکسل کننده ا روز

 عوض شده؟ بد اخالق بود؛ کسل بود؛ همش به همه ینقدراخالق سام ا

شرکت رو   در  آورده  یدخترا یاز صبح اشک همه  یدادم یرگ

تو اتاق  رفتمیم یده!  بابه دادمون برس ی.خدا تا آخر ساعت کاربود

 یک ،   بعد یزنشستم پشت م کردمینقشه رو تموم م  یک ی،نقشه کش

اش تموم شده بود؛ نه ناهار ونه تکون نخوردن نصفه یمساعت و ن

 یاق خالناهار بود بچه ها رفتن واسه ناهار ات یمصبحونه خورده بودم. تا

 یاشکالش رو برطرف کنم بعد برم ؛  کش و قوس یهشد منم موندم تا 

 .یینماپشتم به در بود گفتم: بفر کهبه بدنم دادم؛    در زدن همانطور 

 جبور شدم از جام پاشم : رها؟سام بود؛ م صدای
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 ـ بله؟

 یکنی؟م یکارچ ینجاکل شرکت رو دنبالت گشتم ا ـ

 نقشه رو تموم کنم. یهاومدم  یچیه ـ

هست  ینمناهار آر یمبر یاتکون داد: ب یدنفهم یبه نشونه  سرشو

 ادمه بده. یبرگشت

 .یاممن م ینشما بر ـ

 .ینخورد یزیاز صبح که چ ـ

 . یدشما بر یامم ـ

 ؟چرا -

لش کرده تا ح یربرطرفش کنم؛  فکرمو درگ یدداره با یاشکال یهآخه  ـ

 . یشمنکنم آروم نم

 اومد . یزمسمت م به

 کجاست؟ ینمبب ـ

رو نقشه نشون دادم:   ییجا یه یزم یاونم پشت سرم جلو ایستادم
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 ینجاستا

 ینمخب بزار بب ـ

رو  درست کرد ؛   ینکشو   ع  یزشد دستاشو حائل گذاشت رو م خم

 عطرش تمام ی.  بودیدیبا دقت و اخم نقشه رو م یداشت همونجور

ا تکردم تمرکز کنم چندتا سرفه کرد  یرو  پر کرده بود؛ سع یاییمبو

 جمع کنم . یشترحواسمو ب

 درست بشه. یستونو فکر کنم عوض کن یسمت در رفت و گفت: جا به

 فکر کنم حق باشماست. یمرس ـ

 .یاهم ب تو یرممن م ـ

به دست و صورتم زدم.  رفتم تو اتاق سام،  اون که  یمنم رفتم آب رفت

به  یهمش تو خودش بود منم اشتهامو از دست داده بودم؛   فقط گاه

.زودتر  دادمیواکنش نشون م یشکستکه سکوت اتاقو م ینآر یحرفا

؛  بعد شام به اردالن  یدمرفتم خونه خسته بودم تو خونه هم سام رو ند

اتاق سام تا اشکاالتم رو   برطرف کنه ،  اونم موافقت کرد و  یرمگفتم م

اتاق سام  یزکاراز م یتونمکار بخرم هم م یزبهم گفت تا م  ید؛رفت خواب
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 استفاده کنم؛ نقشه هارو برداشتم به سمت اتاقش رفتم .

 سام

ذام بود و با غ یینهمش سرم پا     یخوردیم؛که ناهار م یتمام مدت در

باهاش چشم تو چشم بشم.  کارم تو شرکت  یخواستمنم یکردم؛م یباز

و خونه تتموم شده بود تنها خونه رفتم؛   رها زودتر از من رفته بود؛   

 یدهشکنبود! رفته بود گل سفارش بده واسه فردا،   منم دراز  یههم، سا

 حالت بودمبا ینچقد تو ا یدونمگذاشتم نم یشونیمساعدمو رو پ ودمب

 رو تخت نشستم. یزخ یمدر ن یصدا

 ـ بله؟

 م؟و اتاقت یایبعد تو م یکنمبود تو دلم گفتم:  من دارم از تو فرار م رها

 یرم؟وقتت رو بگ یقهچند دق تونمیم ـ

 ـ آره حتما.

 برم.   یادخوابت م یا یاگه خسته ا ی؟که ندار یکار ـ

 .یانه ب ـ
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د منم رو پهن کر یزم یکارم، نقشه رو رو یزم یصندل یرو نشست

 ها کنارش نشستم. یاز صندل یگهد یکی

 یدی؟م یحواسم توض ینجارونقشه اشاره کرد:  ا یرو ییجا به

 ـ آره حتما مدادتو بده.

که نگاهم به دستش افتاد لرزش  یگرفتممداد رو از دستش م داشتم

دستش بلرزه تا  ینجوریساله ا ۲۳نبود دختر  یداشت عاد یبیعج

 حاال متوجه نشده بودم.

 یکنی؟کردم:  تو قرص اعصاب مصرف م اخم

 یدی؟پنهان کرد: آره از کجا فهم دستاشو

 .یدونمعوارضشو م یخورداز لرزش دستات، مامانم م ـ

 انداخت . یینپا سرشو

 یخوری؟چرا م ـ

 ـ که بتونم بخوابم.

 ی؟بخواب یتونیچرا نم ـ
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 .یستمهم ن ـ

 کمکت کنم. یتونمواسه من هست!   حرف بزن، من م یول ـ

رفت. گپاشدم که  مچ دستم رو   یگارس یکرد؛  از جام به بهانه   نگاهم

 .یشبرگشتم و نشستم روبه رو یدم؛صداش رو  شن

 یخانوادم خوب بود؛ نه مثل شما ول یمقدمه شروع کرد: وضع مال بی

خواهر بزرگتر که  یهبرادر،     یکو  یمخوب بود ما  سه تا خواهر

خواهر همسن  یهو  ینطورداره؛  برادرم هم  همازدواج کرده و بچه 

من سنم  یاز وقت یکنن؛پدرمم یخونه زندگ یهدارم؛ همشون تو  یهسا

که  یادشدز ینقدربود به مصرف مواد،   به مرور ا دهکمتر بود شروع کر

نبود  یکرد؛تفریحشم ی.  قمار باز یمبود   هایمارستانهمش تو ب

پول رو پول  یبود و ه یارشانس باهاش  یلشغلش شده بود! اوا

 رفت؛خونه،یداشت م یمداشت یهرچ یدیممدت د  یکبعد  یزاشتم

پول موادش رو   ینکها اسهو   یم؛که داشت یو هرچ ینمغازه، پول، ماش

واسه از دست  یزیچ یگهد یکرد و باخت ول یرفت باز قمار باز یارهدرب

و  یبده یو کل یمشد و ما موند یددفعه ناپد یه.  بابام  یمدادن نداشت

کرده و باخته.  یبه اسم اردالن معتمد باز یآدم یهبا  یدیمقرض فهم
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که  کردیرو  م تماسشروز اردالن اومد خونمون، مامانم داشت ال  یک

قرضتون رو   یخواددفعه اردالن گفت: نم یهکنه که  یالاقل قسط بند

که اردالن  یکردمامانم داشت تشکر م یم؛ما هم خوشحال شد ینبد

 یامن بودم  یامنظورش  خوامیاز دخترات رو  م یکیگفت به جاش 

دختر شما  ی، مامانم ساکت شد گفت اونا جا یکمرعنا خواهر کوچ

زنم بشن پول  یدکدوم با یهگفت  یکرد؛اون قبول نم یول    نهست

 .یخوامنم

بعد از  یختن،اروم ر -و اشکاش آروم یدبغضش ترک یدکه رس ینجاا به

بود  یفبود هم بچه تر، ح تریفد: رعنا از من ضعادامه دا یمکث

 یمن قبول کردم و زنش شدم ول ینخراب   بشه، واسه هم  اشیندهآ

رو از من   ییمزناشو یفوظا یعنی یاد؛گفت تا خودم نرم سمتش اون نم

.  بینمیبزنه؛ شبا کابوس م یرحرفشز یشهرسم همتیم ینخواسته ول

بابام  یدخبر رس یروناز خونه ب یومدمکه من داشتم م ییهمون روزا

 یخونه  یهبا کمک اردالن  ینااوردوز کرده و مرده،   االنم مامانم ا

مغازه اجاره  یهبا هزار قرض و قسط تونستن بخرن و  یمیقد یکلنگ

خونه و کنن که خرجشون رو  بده؛وضعشون بهتر شده استرس صاحب
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 یشه؛برم دوباره وضع همون مبابارو ندارن ؛  اگه من  یادو اعت یقمار باز

ازدواج ،   ینبدتر،   من مجبور بودم به خاطر خانوادم تن بدم به ا یدمشا

از  ینمنم واسه هم یدناونا خوشحالن االن بعد مدتها به آرامش رس

 خوشحالم. وشحالیشونپس منم با خ یروناون خونه اومدم ب

 یآب یوانل یریخت؛روم داشت اشک مآ    -واسش سوخت آروم دلم

ر دستش دادم ؛   با دستمال اشکاشو پاک کردم موهاشو از صورتش کنا

 زدم .

بهت  زارمیبه بعد نم یناز ا یگهرها   آروم باش!   تموم شده د یسه ـ

 یزونرسونه؛ حاال که همه چ یبیبهت آس یدمبشه؛  قول م  یکنزد

 یقرصا بخور ینتو هم قول بده کمتر از ا یول یکنمکمکت م یدونمم

 دستت نلرزه. ینجوریکه ا

 .یدم:  قول میدباال کش ینیشوکردم ب نگاش

 فکر نکن.  یزیمخوبه  برو بخواب به چ ـ

به  یدمکش یگارزد و رفت؛  منم رفتم تو بالکن س یکرد و لبخند قبول

 یزنتحمل کنن و تو خودشون بر یتوننفکر کردم آدما چقدر مگه م ینا



 

 

 WWW.98IA3.IR 304 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 !یشهم یزجا سرر یه؟ بالخره 

 رها

 یشآرام یهداشتم که باهاش حرف زدم  یحس خوب یچرا ول دونمنمی

و جار یخسته بودم که زود خوابم برد . صبح با صدا ینقدرگرفتم؛   ا

دم البته صبح که نه ظهر بود خواب مونده بو یدارشدماز خواب ب یبرق

ار ک یو من کل یمبر یهسا یبه گالر خواستیمیساعت هفت   شب م

شده بود  یرد یشگاهمو حاضر شدم وقت آرا رفتمدوش گ یعداشتم سر

 . یدمرس یشگاهبه آرا یکبه آژانس زنگ زدم و با وجود تراف

 ین؟وقت داشت ـ

 ـ بله نامجو هستم.

 که... یکرد یرد یزمعز ـ

 ـ بله خواب موندم.

 تا عروسمون بره. ینیبش یدبا یبرام نازک کرد: اوک یچشم پشت

ساعت گذشت تا عروس  یهنشستم تا کارش تموم شه   یصندل روی
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 موهام رو  باز کرد. یشگرخانوم رفتن و نوبت من شد ؛  آرا

 یزم؟عز یکن یکارچ یخوایم ـ

 کنم . یرهتررنگشو ت ـ

 ی: اوکیدبه موهام کش دستی

 هییناونقدر عجله داشتم که خودمو تو آ  ید؛دو ساعت طول کش تقریبا

بعد به  یدمگل خر یهسا یم؛  واسه کادوپول رو  حساب کرد  یدمند

 خانوم اسپند دود کرد و گفت یالخونه ل یدمطرف خونه رفتم  تا رس

واسه  یکردمداشتم حس م یچقد خوشگل شدم ؛  خودمم حس بهتر

و گرفتم کادوش یمآماده شدم تصم یخاص سواستنوع بد نشده بود. با و

در  یم  صدااومد خونه بهش بدم کارت دعوتمو برداشت ینبرم وقت

 اومد.

 ـ بله؟

 منتظرتونن. ینتو ماش یینمهندس پا یرها خانوم آقا ـ

 خوشحال شدم فکر کردم سامه : کدوم مهندس؟
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 ـ اردالن خان.

 دونستمیننشستم؛ م ینماش یهکم داشتم تاحاال باهاش تو  ینوهم 

دست خودم  یول کنهینم یراننده داره و در حضور راننده باهام بدرفتار

که  دادم  یامبه سام پ یچرا ول یدونمکردم آروم باشم نم یسع  نبود؛ 

ه خبر داشته باش یکیاگه  ینجوریحس کردم؛  ا یرمدارم با اردالن م

ه ها و از پل یدمکش یق؛ چند تا نفس عم یشهتر مراحت یالمبهتره خ

درو واسم باز کرد و نشستم اردالنم  رفتم راننده یینآروم پا  -آروم 

 نشسته بود. 

 ـ سالم.

 . یریمم یرونب ینماش یهبا  یمباره باهم دار ینبه به خانوم خانوما اول ـ

 لبخند زدم به راننده گفت که حرکت کنه. یهمنم  خندید

 ـ رها؟

 ـ بله؟

 !یخوشگل شد یلیخ ـ
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 .یمرس ـ

 .یادرنگ موهاتم بهت م ـ

 ـ ممنون.

ه انگ ینیو سنگ کردمیرو  نگاه م ینماش ی یشهش یرونمدت ب تمام

ودم بنگاه خسته شده  ینانقدر از ا کردمیصورتم حس م یاون رو رو

  شد. دهیاپ یناونم از ماش یدمپر یرونب یامثل زندان یستادا ینکه تا ماش

 . یمکه باهم شروع کن یفرصت بد یهبهم  یخوامم ـ

دنبال سام  یتاون جمع ینتو با چشم ب یمحالت تهوع داشتم؛   رفت 

به استقبالمون   یدپدرش رو د یهبود سا هیستادا ینآر یشگشتم  پ

 رفتم . ینسام و آر یشاومد  منم از فرصت استفاده کردم و پ

 سام

ز تاده؟ااف یداده بود که با اردالن  نکنه اتفاق یامکرده بود؛ پ یرد رها

داشت رو دعوت  یککه باهاش سالم عل یکالفه بودم  هرک یهدست سا

با مهموناش گرم  یحساب یت؟سرشجمع ینقدرا یشهکرده بود مگه م

 بود فوق العاده خوشگل شده بود.
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 ین؟آر ـ

 : بلهیروناورد ب یشاز تو گوش سرشو

 یرسه؟م یک یرینش ـ

 !یکنتو تراف ـ

کنم   یکردم ذهنمو خال یشد؛سعیپخش م یآروم فرانسو یکموز یه

؛  دوست داشتم دستش رو قطع کنم یچرا ول یدونمباالخره رها اومد نم

ود استقبالشون رفت رها هم به سمتون اومد از چهرش معلوم ب به یهسا

 آب دستش دادم . یوانل یهاسترس داره 

 ـ سالم.

 ی؟کرد یرسالم د ـ

 بود. یکتراف یدونمگفت: نم گیج

 :  موهات ،یدمشکامل د باالخره

 خوشرنگ شده!

 کردم؟ ییرواقعا تغ ـ
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 .یاداره بهت م ـ

 !یستخوبه فکر کردم معلوم ن ـ

 یخوری؟م یزیچ ـ

 هست؟ یگرسنمه چ یلیخ ـ

 .یرسههات چالکت تو نم یبه پا یهات چاکلت هست ول ـ

 خنک بهتره. یزچ یه:  خندید

 نکرد؟ یتتاذ ـ

 و ..  راجع به رنگ مو و ظاهرم یزاییچ یهنه فقط ابراز عالقه کرد .. ـ

 ـ غلط کرده!

 ارم.ناومد ک یهسا  یارمب یدنیازش فاصله گرفتم تا براش نوش   خندید،

 کرده بابا؟ یتشاذ ـ

 گفته.  یادچرت و پرت ز ینه ول ـ

 مثال؟ یچ ـ

امشب شبه توئه به مهمونات برس به  یا،دختر دن ینتربرو خوشگل ـ
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 هم فکر نکن. یچیه

عمه و مامان  یناو عمو ا یرینش یخوبه فقط جا ی: همه چخندید

 .یهخال

 موش کوچولو مطمئنم. یکننهمشون بهت افتخار م ـ

 مامان؟ یحت ـ

 مامان! یحت ـ

 لبخند زد. 

 ی؟رهارو دادم دستش: خوب ی آبمیوه

 هست؟ یهتابلوها همش ماله سا یناطراف اشاره کرد: ا به

 ـ آره

 ـ واقعا هنرمنده !

 یدبعد مرگ مامان کش ینوتابلو اشاره کردم:   ا یه به

 .یامرزتشوننگاهم کرد:  خداب غمگین

 ـ ممنون
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کرده بود؛  اردالن مشغول حرف زدن با همکارانش و پز  یرد شیرین

 یرها هم حساب یزدنهم باهم داشتن حرف م یهو سا یندادن بود.  آ ر

 تابلوها. یغرق تماشا

 یی؟کجا یرین:  شیریندادم به ش پیام

 .یزم: دم در عزنوشت

 به در یکترنزد یمو با رها رفت یدمکش یقیراحت شد؛  نفس عم خیالم

 یرینرو پرت کنه در باز شد و ش یهک زدم که حواس ساچشم ینبه آر

شم چبود با  یقرارب یرینسبد گل بزرگ اومدن ؛ش یهو مهرزاد با  یهو آ

 به سمت در برگشت خندش جمع شد و یهسا   گشت؛یم یهدنبال سا

 یرین،به سمت ش یدرو   کنار زد و دو یتبه جاش بغض کرد؛  جمع

 و آغوشش رو باز کرده بود؛ کردیم یهوقت بود گر یلیهم  خ یرینش

شون شدن؛  نگاهم رفت سمت اردالن که با سالن کم کم متوجه یهمه

 به سکتش نمونده بود قرمز بود؛ یزینبود رسما چ یعصب یرینش یدند

 د!یومخونش بند نم یزدیمطمئن بودم کارد م

 چقد غصه خوردم؟ یدونینامرد م یاینم ی: گفتیهسا
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 یام؟روز پرنسس هم باشه و ن ینمهمتر یشهمگه م ـ

 تونستم؟یم ـ

 وقت هست حاال! یکل  یکنن؛: خب بسه همه دارن نگاتون مآرین

 اشکاش رو  پاک کرد و گفت : حسود خان! سایه

 سام

 رو بغل کرد . یناشکاش رو   پاک کرد و آر شیرین

 دل ازار! یشهبه بازار کهنه م یاداعتراض گفتم: نو که م با

 .یگفت:  تو جون من لبخند زد و شیرین

 اعتراض همشون بلند شد. صدای

 از هممون دوست داشت. یشترسام رو ب یشه: مامان همآیه

 .یزارمبچه هام فرق نم ینمن ب ـ

 : اصال!یمباهم گفت همه

سبد گل رو   از دست مهرزاد گرفت ؛  منم  یهسا یمبه خنده افتاد همه

افتادم؛   خندهیو م نهکیداره با ذوق نگاهمون م یدمرها که د یادتازه 
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 رو صدا کردم . یرینش

 ـ جان؟

 کردم: رهاست یرها اشاره ا به

 بختم خانوم خوشگل.دست رهارو فشرد: خوش

 شماست. یهشب ینواقعا آر  ینطور،منم هم ـ

هم  یهسا یمکرد یدنو ازشون د یمزد به طرف تابلوها رفت لبخندی

 . یدمحال عمو رو پرس یرینهمش کنار ما بود  آروم تر از ش

 ـ عمو خوبه؟

 یشاالگرفت و دوست داشت باشه ا یدیوو یهواسه سا یکل یزدلآره عز ـ

ش واسش بفرستم؛   پرستار یرم! قرار شد از کارا عکس بگیبعد یگالر

هم  گفت حالم خوبه قرص و غذاشو خورد و  یشساعت پ  یک  یششهپ

 .یننگران نباش یدخواب

 ؟ یومدهالن نمکث گفت: ارد یکم بعداز

 بود اشاره کردم . یستادهکه ا ییجا به
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 منو؟ یدد ـ

 ـ آره

 اطرافش نبود . یکس یدیمبود رس یستادهکه اردالن ا ییجا به

 خانوم! یرینبه به ش ـ

 جشن دخترم خراب شه. یخوامکرد: نم یاخم شیرین

 نه مال شما! یهخانم، دختر برادر شوهرتونه سا ـ

دست بده اونم دستشو پس زد:  یرینرو   دراز کرد که با ش دستش

 عادت ندارم با نامردا دست بدم.

ش از کنارش رد بشه اما مانعش شد و دست خواستیم یدخند عصبی

مدم رو   از دستش درآوردم او یرینرو  گرفت  دستمو آوردم باال مچ ش

 .یستمکه عقب با ینمدست گذاشت رو س یرینبزنم که ش یحرف

 یههست که دخترمه،   وگرنه  یهاطر سافقط به خ ینجاممن اگه ا ـ

که  یزیتنها چ یکشیباشم که تو نفس م ییجا یزارمب یعمره حت

 بگذره. یچند ساعت به خوب ینهست ! پس بزار ا یهسا یکنهوصلمون م
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که دوباره رو به من گفت: دست رو پدرت  یماز کنارش رد ش اومدیم

 زن؟ ینواسه ا یکنیبلند م

 نزاشتم حرفش تموم شه.

ت ساک یدمقول نم یداشته باش یرینبه کار ش یکار ینمبب یگهد یبار ـ

 بمونم درضمن کدوم پدر؟ من پدر ندارم.

 سام. یگستاخ یلیخ ـ

 .یدیبهت بگم پدر تو نفهم خوامینم یوقته حت یلیمن خ ـ

 اومد  یرینکنار ش یهسا یمفاصله گرفت ازش

 از بابا؟ یناراحت شد  ـ

 .بینمیتو نم یررو غ یسمن به خاطر تو اومدم پس ک  ـ

 یلخودم رو   باهاشون همراه کنم و کردمیم یزد منم سع لبخندی

 یدنرس یطناز و خانوادش ک یدمانقدر حالم بد بود که نفهم یشدنم

که  یمهمه رفتن فقط ما مونده بود یبااومدن سالم کردن تقر یک

 . یمرفت یکم کم م یمداشت
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 یری؟امشب کجا م یرین: شیدمپرس یرینبه ش رو

 .ینخونه آر ـ

 اونجا. یاممنم شب م  ـ

 یادهم قرار شد به اردالن اطالع بده و همراهمون ب یهزد؛ سا لبخندی

که گفتم  ینهم یرینم ییشما جا یخوداردالن باال رفت:  ب یکه صدا

 . یهسا

کرد  یتشاذ یششب زندگ ینتو بهتر یختچند قطره اشک ر سایه

 .بازم مانع شد یرینش یبه بدم ول یدرس حساب یهبار  ینا یخواستمم

 . یکنهم یمونداره عصب یخوادم ینواون هم ـ

 رو گرفت و برد. یهرها و سا دست

 رها

 یلبود و یمشکلشون باهم چ یدونم؛   نم یمنشست ینتو ماش یناراحت با

 بود. یجد یلیخ

بهت  یاصال ک  یه،سا یسرخود شد یلیگفت: خ یهرو به سا اردالن
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 ی؟اجازه داد اونارو دعوت کن

  

 ـ خودم.

 !یتو غلط کرد ـ

 ـ اون ما......

سال  ۵اون مادرته؟  مادر تو  یبگ یخوای: میدوسط حرفش پر اردالن

بابات باهاشون  یتوئه و وقت یفوت کرد اون زن فقط زن عمو یشپ

اط باهاشون در ارتب یدچند ساله قطع رابطه کرده و قهره   توهم نبا

 یدی؟فهم یباش

 ینمیبجواب نداد؛  باز اردالن بود که داد زد:  دفعه آخره که م سایه

 .ینیشبب ینکهچه برسه به ا یباهاش  حرف بزن یحت

هرکدوم رفتن تو اتاقاشون که بخوابن  یهخونه اردالن و سا یدیمرس تا

افتاد هم خبر بدم  یباشم؛ اتفاق یهداد که مراقب خودم و سا  یامسام پ

حاال حاالها  یدونستمم  یخوره؛اگه تنها بمونه غصه م یهاس دونستمیم

دادن کادوش تنهاش  یگرفتم به بهانه  یمپس تصم یبرهخوابش نم
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 نزارم  در زدم.

 ـ بله؟

 تو؟ یامب یتونمم ـ

 .یااوهوم ب ـ

 یکارو چ یهزن ک ینا دونستمیمن اشکاش رو  پاک کرد؛نم یدند با

 براشون ارزش داشت . یلیکه بود خ یهرکس یکرده براشون ول

 یه؟سا ـ

 سرتکون داد.

 .باشه  ینجوریاوضاع هم ینا یزارهناراحت نباش من مطمئنم سام نم ـ

 .ینمکه دوستشون دارم رو  نب ییفکر کنم اونا یحت یتونمنم ـ

از هم جداتون کنه  یتونهنم یکس یدوستشون دار ینطوریا یوقت ـ

 ه.که ترو ببر یکنهم یداپ یراه یهتازه برادرت 

 .یستن یراه یچه ـ

 ـ هست؛ حتما هست!
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 ـ کاش مامانم زنده بود.

 شدت گرفت دلم سوخت واسش بغلش کردم. گریش

اگه  یفیبفهمه ضع ینزار کس یکن اشکال نداره ول یهجان گر یهسا ـ

 ازش. یکننآدما نقطه ضعفتو بفهمن همش سو استفاده م

 ! یینقطه ضعف سام تو یدهبابات که فهم مثل

 زد . یتلخ لبخند

 ی؟االن خوب ـ

 ـ آره بهترم

 ؟ یهچ ینکه کنارم بود اشاره کرد: ا یپاکت به

 شماست  یرو بهش دادم: برا کادو

 ـ ماله منه؟

 سرمو تکون دادم رنگ چشماش عوض شد 

 یدونستی؟که قرار بود بخرم تو از کجا م یههمون بافت ینا ـ

  یگهد یگهبهش زدم و گفتم: د چشمکی
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 یکرد:  مرس بغلم

 .یچهه یهبق ینکردم در مقابل کادو یکار ـ

 ارزش داشت.  یلیواسم خ ـ

 لبخند زدم.

 .دمیکرم یباهات بدرفتار یا یومدکه نشناخته ازت بدم م یدرها ببخش ـ

تو  یجا یدمنم شا یستتکون دادم: مهم ن یمنف یبه نشونه  سرمو

 از االن به بعد مهمه. یشدمبدتر م ینبودم از ا

 ین؟: اونا چیزشرو م یه هاافتاد به جعب نگاهم

 ینگردنبند آر یدهرو سام خر یندورب ینکادوهامه زودتر گرفتم  ا ـ

 .یدهکه بابا واسم خر ینیماش ییچسو ینما

جعبه  مداد  یهلباس گرفته بود طناز و خانوادشم  یدوستاشم کل از

ص سام فوق العاده بود؛  مشخ یناورده بودن ؛  دورب یتگرون ق یرنگ

 لند شدم که برم.بکم  -بود .کم

 ـ رها؟
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 ـ جان؟

 ی؟امشب تو اتاق من بخواب یشهم ـ

 ـ چرا؟

 .یریسرکار که نم ینخونه آر یریمم شیمیبخواب صبح هم  باهم پام ـ

 …ـ آخه

 .یشهاصال ناراحت نم یریننترس ش ـ

 ه.بزارم:  باش لبخند زدم خودمم دوست نداشتم با اون حال بد تنهاش

و ت اونجا شب هم  یمسام نوشتم حالمون خوبه قراره فردا صبح بر برای

 خوابم. یم یهاتاق سا

م واسش رعنا افتادم چقدر دل یادمنم رو کاناپه،    یدرو تخت خواب سایه

 تنگ شده بود.

 سام

 واسمون  یرینش یملباسامونو عوض کرد  یدیمرس ینبه خونه آ ر وقتی

 قهوه درست کرد .
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 .یباهاش دعوا کرد ینکرد یکار خوب ـ

 ینبگه بهت؟ توه یاداز دهنش درم یهرچ یزاشتمم  یکردم؛م یکارچ ـ

 کنه بهت؟

 .یشناسم: من عادت دارم سال هاست اردالن رو  میدکش آهی

 تر بگه.به خانوادم از گل نازک یمن عادت ندارم کس یول ـ

 .هست یهسا یشدلم پ ـ

 یششداد پ یامراحت رها پ یالتونخ ـ

 .یدنحالش خوبه  االنم خواب  هست

 سام؟ یشناسیدختر رو چقد م ینمکث کرد : ا کمی

 ـ چطور؟

 . یزنیبا اعتماد راجع بهش حرف م یلیآخه خ ینطوریهم ـ

 .یرسیدبه نظر م ی: تو نگاه اول که دختر خوبآیه

 .یه: کال دختر خوبارین

 شناسیش؟ی: تو از کجا مشیرین
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 هم کار درسته هم با یکنه: بابا چند وقته تو شرکت ما کار مآرین

 .یتشخص

 ؟ اونم تو شرکت شما؟ یکنهتعجب کرد: کار م شیرین

 .یده: مگه اردالن بهش پول نممهرزاد

 .خوادیپول اون رو نم ـ

 چطور؟  شیرین

 ینکهکردم واسشون؛   به عالوه ا یفرهار رو  تعر یداستان زندگ کل

 کرد. یهگر یهامشب آ ینرا تو شرکت ما اومده از اولش تا همچ

 آورد. یبود کم م یهرک یدهکش ی: واقعا چقد سختآرین

ردالن زن ا یاونوقت از سرناچار مونهی: دختره مثل قرص ماه مشیرین

 شده.

نوم وقار، متانت خا یت،نگاش کنه؛ چقدر با شخص یکردم یف: آدم ک آیه

 .یدهکش یکه چ یشه، آدم باورش نم

 خوامیباشه م یوونح یتونهپست باشه م یتونهآدم م ین: چقدر امهرزاد
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 یاز آدما یکرد؟م یکار یناگه ناموس خودش دخترش بود همچ ینمبب

 یکرد؟سواستفاده م یفضع

 : باز خوبه دست بهش نزده.آرین

ر کس و کا ی: سام توروخدا حواست به دختر مردم باشه امانته بشیرین

 اومده اونجا.

 ـ چشم.

 : دلم واسش سوخت.آیه

 ارهیسرش ن ییعمو بال یممواظبش باش یدبا یشتربه بعد ب ین: از اارین

که تاحاال حرف نزده خوبه که واسه تو  یهقو یلیدست بهش نزنه خ

 گفته.

برد رو مبل دراز  یمن خوابم نم یدنتکون دادم همه خواب سرمو

 .یدمکش

تم داش یشهپسرم ناراحته، باالخره درست م ینماومد کنارم:  نب شیرین

 .شدیکردم واسش چ یفتعر یزدماالن با افروز حرف م
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 ـ عمه خوب بود؟

 ـ آره خوبن.

 یان؟م ینگفت ک ـ

 .یانم یچرا گفت به زود ـ

 بود که اومد. آرین

 برهیکس خوابش نم یچه ینکهمثل ا ـ

 : من جام عوض شده شماها چرا؟شیرین

 و رها یه: من واسه ساآرین

 ـ منم.

 ن.هام   بزرگ شدجان پسر یبا لبخند گفت: ا شیرین

 .خندیدیم

 دست منه. یامرزتمادرخداب یسام طالها یراست ـ

 خب. یدونمم ـ

لحظه دستش  یندستبند داشت  که تا اخر یهخودش گذاشته بود  ـ
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 یادته؟بود 

 ـ آره چطور؟

نم فکر ک یهبود بدم به زن تو اگه اشکال نداره کادو بدم به سا قرار

 خوشحال شه. یلیخ

 . یاریتو صاحب اخت یخواداجازه نم یهاره فکر خوب ـ

که همه  یشهمثل هم یننباش یچیقربون جفت پسرام بشم فکر ه ـ

 یماشپشت هم ب یدفقط با تونیمیم ینما یمرو باهم درست کرد یزچ

ش هم قراره خو یمکار دار یکه فردا هم کل ینحاال بخواب یشهمثه هم

 . یمنبگذرو

 یمافتادم سرم رو گذاشتم رو پاش مثل بچگ یامونبچگ یاد خندیدیم

 هر یبا موها یرینو ش یدحسود هم   از اونور کاناپه دراز کش ینآر

 خوابمون برد. یک یدیمکه نفهم ینقدرکرد ؛  ا یجفتمون باز

 رها

کم  ید.   ساعت هشت  بود؛   باشدم یداربه بدنم دادم و ب یو قوس کش

 کنم. یدارشتا ب یهرفتم باال سر سا  شدیمیکم حاضر م
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 یه؟سا یه؟سا ـ

 .یخوردنم تکون

 یه؟سا ـ

 د.چشمشو باز کر یهبه خودش دادو  یدست تکونش دادم با زور تکون با

 ـ بله؟

 خانوم؟ یرینش یشپ یبر یخواستیمگه نم ـ

 ـ آخ آره ساعت چنده؟

 ر شو.تو اتاقم آماده بشم توهم حاض یرمنشده من م یرهشتِ،  پاشو د  ـ

 ـ باشه .

بودم. تو اتاقم  یدهبود که رو کاناپه خواب ینواسه ا  کردیدرد م کمرم

اتاق گرفته بود  یهوا یچیدمدوش گرفتم وحولم رو  دورم پ   یکرفتم 

پارک کرد؛  یاطکه تو ح یدمسام رو د ینتا در پنجره رو باز کردم ماش

در  یدمه بود.  خواستم برم زود آماده بشم؛ داحتماالً دنبال ما اومد

 یناز ماش یرینهاسمش ش  یدمفهم یشبکه د یباز شد و زن اشینم
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باغ باال اومد.   نگران شدم  یاز پله ها یتشد و  با عجله و عصبان یادهپ

 یافتاده بود.   خواستم درو باز کنم حواسم به حوله  یحتماً اتفاق بد

 د بود که بتونم بشنوم. تنم نبود؛ صداش اونقدر بلن

 خانوم.... یرینش یول ـ

 اردالن کجاست؟ یدمپرس ـ

 .یزدداشت داد م تقریبا

 …شما یتو اتاقشون ول ـ

 .یومدتو اتاق خواب اردالن که در مشترک داشت؛ بازم صداشون م رفت

 من؟ یونم تو خونها ی،سرصبح ینخانوم راه گم کرد یرینبه ش -به ـ

 ما بچه ها رو دخالت نده نگفتم؟ یهزار بار بهت گفتم تو دعوا ـ

 بوده. ینهم یشهخب هم ـ

 .اندازییفاصله م یهمن و سا ینب یدار یآره ول ـ

 یبههاغر یخونه یادنخواستم ب یشبرو   دارم د یارشدخترمه اخت ـ

 بخوابه.
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 یبه؟غر ـ

 .ینهست  یبهاز نظر من شماها غر یبه،آره غر ـ

ارم؛ نزار از تو و کارات خبر د یبهکه من غر دونییم یول یبهغر ـباشه

ام که سبگم ؛   یهکارات رو   به سام و سا یکی -یکیدهنم رو  باز کنم 

 هم بشه. یهازت متنفر شده خودبه خود نزار سا

 بهشون! یگینم یچیتو ه ـ

 بگم؟ یدچرا نبا ی؟مطمئن ینقدرجدا؟ ا ـ

 .یجرم یکتف سرباالست تو هم شر ینکهواسه ا ـ

 .یزنیخنده دار م یحرفا  ـ

اونوقت بچه ها  یاگه بگ یساله سکوت کرد    ینه اتفاقا! تو س ـ

 ی؟چرا تا االن ساکت بود یگننم

 .یکننداشتم اگه بهشون بگم اونا درکم م یلمن واسه سکوتم دل ـ

 ی؟اصال تو مگه مدرک دار ـ

هم   یدکه دهنم رو  باز کنم دستم پره به زو یدونیخودتم خوب م ـ
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 یندار یهبه کار سا یتا اون موقع کار یگمرو  بهشون م یزهمه چ

 ی؛هست یچه کثافت دونمیم   دونم؛یرها رو هم   م یاندرضمن جر

با دختر  یکاربگم  باباش چ یهشروع کنم به سا ین. پس نزار از ایدونمم

 .شینمیهشدارم بود دفعه بعد ساکت نم ینآخر یننه اکیمردم داره م

 یدی؟کجا فهماز  ـ

اردالن  یآقا مونهیپشت ابر نم وقتیچماه ه ی؟انتظار نداشت یه؟چ ـ

 معتمد!

  ..   یدبودم که نبا یدهرو شن ییدر به خودم اومدم حرفا یدنکوب یصدا با

داستان من رو  چرا سام دونستمیکنم ؛   نم یکارچ یدبا دونستمینم

 سوال تو سرم بود . یبودم کل یجکرده؛ گ یفبراشون تعر

 رها

 یهبودم کالفه بودم؛ اصالً   دوست نداشتم با سا یدهکه شن باحرفایی

چون قول داده بودم حاضر شدم تو سالن منتظر  یکنم ول یهمراه

و بدون  یخانوم گفت اردالن عصب یهشدم. مرض یهآماده شدن سا

.  چند دونستمیرو فقط من م یتشعصبان یلصبحانه رفته بود؛ دل
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دختر  یناومد انگار نه انگار ا یهتا سا مکار کرد یمبا گوش یا یقهدق

که من  ی.   ذوق کردم همون بافتکردیم یهکل شب رو  گر یشبد

 بود . یدهبودم رو   پوش یدهخر

 یاد؟بهم م ـ

 .یادبهت م یبپوش یهرچ یاز بس خوشگل یلیخ ـ

 یم؟زد:   بر لبخند

 برداشتم .رو   یفمکردم و ک ییدسر حرفش رو   تا با

 . خوریمیاونجا باهم م ی؟صبحانه که نخورد یمعطل شد یدببخش ـ

 ـ نه نخوردم .

 رک سمتم گرفت  یدشجد ینماش سوییچ

 کن. یتو رانندگ ـ

 ـ چرا؟

 ینامهتو گواه یکنندعوام م یحساب ینمبش یومدهن امینامههنوز گواه ـ

 ؟ یگهد یدار
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 رو گرفتم ییچاز دستش سو یدمهم فشردم خند یرو ییدتا یبرا پلکامو

ت .   آروم  حرکیمشد ینو سوار ماش یمرفت یینو باهم از پله ها پا

   دادیآدرس م یگرم بود؛ گه گاه یشاونم سرش با گوش کردمیم

دسته گل بزرگ گرفتم زشت بود  یهشدم  یادهپ یگل فروش یکنزد

 ؛آپارتمان پارک کردم  یرو   جلو ینماش مبر یاول دست خال یدفعه 

 زنگ در رو فشرد.  یهسا

 .یباال خواهر جون یابود: ب یهآ صدای

 .ینخودتونو جمع کن یدپاش یمهم با خنده گفت: مهمون دار سایه

 یک یسرصبح یگفت: وا دیدینم یرهم چون منو تو تصو یهآ خندیدم

 ؛ انگار بمب زدن. ینیآخه،  اگه خونه رو بب یرو   آورد

 رهاست. یستن یبهبا غر گفت: بابا غر سایه

 .یستزودتر بگو مهمون که ن ـ

از جلوتر از من داخل رفت و من هم  پشت سرش راه افتادم  در ب سایه

 بود. یبرزگ یباآپارتمان تقر یهبود 

 .یبه استقبالمون اومد: خوش اومد ییبا خوشرو آیه
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 یدی؟رو ازم گرفت: چرا زحمت کش گل

 . یکنمزدم: خواهش م لبخندی

 رو بست.هم د یهتو و آ رفتم

دا به خ ینکن یداررو   شما ب هاینکه ا ینمگه ا ینخوب شد اومد ـ

 مردم از صبح تنها نشستم.

 بودن افتاد.  یدهکاناپه خواب یو سام که رو ینچشمم به آر تازه

 کجاست؟ یرینشالش رو   از سرش برداشت: وا ش سایه

 .یستن یدمصبح بلند شدم د دونمیچه م ـ

از ما هم راه  بگم زودتر یزیچ تونستمینم یکجاست ول دونستمیم من

 کرده بود و نگرانش شدم.  یرد یافتاده بود ول

 یبیغر ینکن بش یداجا پ یهبه خودم اومدم: رها جان  یهآ یصدا با

 . یامنکن االن م

 با من تو اتاق کارت دارم. یاب یهگفت: سا یهبه سا رو

رو  ینسام و آر شناسمیساله م ینخانواده رو چند ینا کردمیم حس
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 بودن. یهوشکاناپه بدون پتو ب

ا کنار کاناپه چندبار صداش زدم ب ینباالسرش زانو زدم رو زم رفتم

 دستم تکونش دادم .

کن من  یداربرو شوهر خودت رو   ب یهدر اومد: ولم کن آ صداش

 . یکنیباالسر من سروصدا م یاز صبح ه یدمتا صب نخواب یشبد

 !یبد اخالق باش ینقدرتو خواب ا دمیکرخنده گفتم: فکر نم با

 صدام نشست.  یدنرو  باز کرد مثل برق گرفته ها با شن چشمش

 گفتم؟ یچ ـ

 کردمیبه من، فکر نم یراهفحش و بد و ب یکل یچیگفتم: ه یبدجنس با

 .یاداز من بدت ب ینقدرا

 هست. یهِآ یرتقص یدآخ توروخدا ببخش ـ

 کنم.    یتتاذ خواستمی:  مخندیدم

 بامزه شده بود.  یدکش یختشبهم ر یتو موها یدست 

 ی؟اومد یک ـ
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 االن. ینهم ـ

 یه؟سا ـ

 تا صبح؟ یدیکارش داشت چرا نخواب یهتو اتاق آ ـ

 گفتم؟ ینمخنده گفت: ا با

 سرمو تکون دادم .

 یادحرف ز یبرهباشه خوابش نم یرینش یشچقد حرف زدم؛    آدم پ ـ

 .یمداشت

 پرت کرد. ینرو    برداشت سمت آر کوسن

 شو. یدارب ینآر ـ

نشستم رو کاناپه سام رفت دست و صورتش رو    بشوره در  خندیدم

 یراحت شد که اتفاق یالمخ یدنشخانوم  اومد با د یرینباز شد و ش

 . یوفتادهبراش ن

 سام

 کشیدمیبه رها گفتم؛ ازش خجالت م یفکر کنم چ تونمینم حتی
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 رفتم . رونیب یسدست و صورتم رو   شستم از سرو

 .یکرددستش بود و داشت با رها خوش و بش م یدخر یکل شیرین

 ـ سالم

 .یرسالم پسر تنبل من صبحت بخ ـ

 ی؟کجا بود یرصبح بخ ـ

 یددستش اشاره کرد : خر یتو یها یسهک به

 یکردموهاشو خشک م یهمونطور یرونبود که از اتاق اومد ب مهرزاد

 ینا ید؟خر یشما بر یمکههمه مرد گردن کلفت مرده بود ینگفت:ا

 ی؟همه رو تنها آورد

شه  خراب یلتونروز تعط یه یومددلم ن یندور از جونتون،   خواب بود ـ

 یدسام رفتم ببخش ینبودم حوصلم هم   سر رفت با ماش یدارتازه ب

 نکردم. یدارو  پ ینآر ییچمادر سو

 یه؟حرفا چ ینکردم: ا اخمی

باهاش  یگرم یبود سالم و احوال پرس یدهکه تازه رها رو   د مهرزاد
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 کرد .

 هنوز خوابه؟ ینآر یکرد : وا ینبه ار نگاهی

 ـ آره

 ـ معتاده فک کنم.

 .یدخند رها

 یرینمامان ش مونهیروزا خوابه مثه جغد م یدارهواال به خدا شبا ب ـ

 .هایستن یعیطب

به سمت اشپزخونه رفت: کم مهرزاد پشت سر برادر زنت صفحه  شیرین

 بزار.

 من نگفتم.   یدحاال نگ ـ

 اومدن  یروناز اتاق ب ییدوتا یهو آ سایه

 ـ سالم

 من بغض کرد . یدنبا د سایه

 یه؟سا ـ
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 خودش رو  دلش واست تنگ شده. یکنهبابا لوس م یچی: هآیه

 شبِ؟ یهآخه  ـ

 .یگهآره د ـ

 ینرآزخونه رها هم دنبالش که صبحانه رو آماده کنن   رفت تو آشپ آیه

 لود نشده بود. یهم   نشسته بود رو کاناپه ول

 زنگ زد. یشبعمه افروز د ـ

 ـ خب؟

 .یانگفت قراره ب ـ

رو گرفت و کشون کشون  ینقورت داد و سرتکون داد دست آر بغضشو

اون  یاد دیدمیتو اتاق برد؛  منم داشتم تک تک حرکات رها رو   م

که واسم هات چاکلت درست کرد افتادم؛  کارهاش   برام  یشب

 یبا شوخ یممشغول صبحانه خوردن شد یدنرو   چ یزبود م یندلنش

 ! ینمهرزاد و آر یها

 پسر؟ یا: دختره یدپرس یهاز آ رها
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 ـ پسر

 ید؟اسمشو انتخاب کرد ـ

 : نه نگویمبا هم گفت یهو سا ینو آر من

 رد : چرا آخه؟رها با تعجب بهمون نگاه ک

وقتم به توافق  یچه یشهباهم سر اسم دعواشون م یشهچون که هم ـ

 فکر کنم بچه آخرشم دو اسمه بشه. یرسننم

 مه .که رها کنار بردمیو من لذت م یمصبحونه رو خورد  یدخند رها

 ینقدرا یهداد سا یهبه سا یرینصبحانه دستبد مامان رو    ش بعد

و  یماون روز تا شب خونه بود کردیم یهخوشحال بود که دو ساعت گر

و  یهشب عمرم بود آخر شب هم  من و سا ینبهتر یمخوش گذروند

پرواز  یریندلم گرفت چون فردا صبح ش یول  یمرها به خونه برگشت

 یشونعمورو تنها بزاره نزاشت تا فرودگاه همراه یتونهداشت گفت نم

 !از نو یو دوباره روز از نو روز یرفتنکنم  فردا م

 رها

رو محاسبه  ینقشه ا یهبود رو سرم داشتم  یختهکار ر یشرکت کل تو
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  یککه طبق عادتم مدادم رو   گذاشته بودم پشت گوشم با کردمیم

در  جویدمیدستم پوست  لبمو م  یکدستم نقشه رو گرفته بودم و

 اتاقمو زدن.

 ـ بله؟

 ساختمون. یهسر  یمبر یبود: اگه وقت دار سام

 بهش نگاه کردم مثل بچه ها گفتم : آخ جون یخوشحال با

 یداذره تجربه پ یه یمزد : آره چون تا حاال نبردمت گفتم بر لبخندی

 .یتشکنم به وضع یدگیهم من رس یکن

 خوبه ممنون . یلیباشه خ ـ

 منتظرم. یینپا یاب یگهد یقهدق ۱۰پس  ـ

 ـ حتماً!

 .یاراون مدادم از پشت گوشت درب ـ

 ـ چرا؟ اخه عادتم هست .

 ـ خطرناکه!
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  و درو بست مدادم رو   برداشتم خودم رو  مرتب کردم؛ رژم رو رفت

 یمحرف نزد یزیاز چ یننشستم تو ماش ینکردم،   رفتم تو ماش یدتمد

 یدقرار بود بازد یپروژه ا یهم درباره یبود هر  ازگاه یکفقط موز

  یدمشن یون روز چدوست داشتم بهش بگم ا یلیخ یزدحرف م یمکن

برج  یه یدیماصال به تو چه؟ رس یا یدونی؟م جاتو از ک یگفتم یول

بزرگ بود  یلیخ یپروژه  یهبه اسم صدف!  یکفوق العاده ش یمسکون

 یه کاراذر یهبود و  یلتکم یباپروژه تقر یمگذاشت یمنیباال کاله ا یمرفت

 یحتوضکنه  ؛همش  یدداشت سام فقط اومده بود از کار بازد یجزئ

بود که  یبریناظرم اسمش خ مهندس یکردممنم با دقت گوش م یدادم

 برگه و نقشه داد دست یکردن کل یکارداد و گزارش که چ یحتوض یکل

 سام خودشم باالسر کارگرا رفت و مارو تنها گذاشت. 

 ـ رها؟

 گنگ نگاش کردم: بله؟ یکردمکه داشتم به اطراف نگاه م من

 یربگ ـ

تو دستش بود گرفتم و تشکر  یدستمال کاغذ یهدستش نگاه کردم  به
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 کردم .

 رژتو پاک کن! یربگ یندادم تشکر کن ـ

 پررنگ نبود. یلیمنگاش کردم آخه به اون چه؟ رژمم خ گیج

 .یستالزم ن ـ

کاره بعدش هم  شرکت  یطمح ینجاالزمه ا یگمکرد : چرا من م اخمی

 .یکننهمه دارن نگات م یستن

کنم منم گوش  یکارحق نداشت به من بگه چ یول گفتیم راست

 نکردم.

 خودم پاک کنم؟ یا یگفت : پاک کرد یشتریبا تحکم ب دوباره

و با  یددستمال رو   دادم بهش اونم دستمو کش یبا لجباز منم

 دستمال و وسواس خودش رژمو پاک کرد بعدم با اخم ازم دور شد منم

 نشستم. ینتو ماش یتبا عصبان

 رها

نزد و با سرعت به سمت شرکت رفت.  ناهار رو  از  یحرف ینماش تو
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که افتاده بود دلم  یبا اتفاق یول یمو سام بخور ینقبل قرار بود با   آر

وقت  یدننبود با اجبار بعد از رس یاما چارها ینمشبب خواستینم

ناهار به اتاق سام رفتم.   طناز اونجا بود نشسته بود کنار سام انگار 

 . کردیم یفبراش تعر زییداشت چ

 یام.د مزاحمتون شدم بعدا میانداختم : ببخش یینپا سرمو

 تو رها. یاب ـ

 ـ آخه....

 .یمتو قراره ناهار بخور یاب ـ

ه چچم   شده بود به من   گذرهیهم   خوش م یلیبا طناز خ حتما

هم     باشه هم مجردِ تونستیم خواستیکه م یاصالً؟ با هرک

حس دست  ینا یکرده ؛  ول یلهم پولدار و تحص یپخوشگل و خوشت

ک قابل در یرمن  غ یو برا شدیم یمحسود یبیخودم نبود به طرز عج

 ن هم   اومد و ناهار رو آوردن.یبود رو  به روشون نشستم آر

 خبر. یهبچه ها  ی: واینآر

 ی؟: چسام



 

 

 WWW.98IA3.IR 344 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 نکرده. یدو هفتس که خرابکار یباتقر یبری: خآرین

بود؛   داشتم با  یینبخند زدم و همش سرم پامنم ل یدنخند همشون

 حالم خوب نبود. یکردمم یغذام باز

 سام: رها؟

 ـ بله؟

 شده؟ یزیچ ـ

 ـ نه خوبم!

 .یآخه حس کردم ناراحت ـ

 ـ خوبم فقط خستم.

 ینا یخودتو تو دل سام جا کن ینکهواسه ا یستالزم ن یزم: عزطناز

 .یهمه کار کن

 یگم؟گفت:بد م یهبه بق رو

 داره؟ یکرد: چه ربط یاخم سام

 کردم. یمظلومانه گفت: من شوخ طناز
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 حرفا؟ ینا یچ  یعنیهم   زشته  یششوخ ـ

 نداشتم به خدا. یمنظور ـ

زد و از جاش بلند شد و به سمت پنجره رفت و بازش  یپوزخند سام

 رو روشن کرد . یگارشکرد و س

رو   بتشمن که نس کنین؟یبه رها توجه م ینقدرچرا ا ینبگ یشهم ـ

 ؟ یهبا شماها چ یدمنفهم

که من به طناز داشتم اونم به من  یباال آوردم پس همون حس سرمو

 داشت. 

 نداره! ی: به تو ربطسام

 شرکتم. ین: چرا اتفاقاً داره منم جزو اطناز

 .یستموضوع کار ن ی: ولسام

 ـ خب؟

 .یستبه تو مربوط ن یمزندگ یگفتم مسائل شخص ـ

و از اتاق  یدبه من رفت و محکم درو بهم کوب یچشم غرها یعصب طناز
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و سرمو با کار  یرونرفت؛   منم حوصله نداشتم از اتاق زدم ب یرونب

 گرم کردم.

 رها

  زنگ خورد؛ یمخونه بودم حوصلم هم  به شدت سر رفته بود؛   گوش تو

 شماره ناشناس بود با اکراه جواب دادم.

 ـ بله؟

…….. 

 ـ الو؟

………… 

 گید؟ینم یزیچرا چ ـ

……. 

 اومدم قطع کنم گفت: رها؟

 رو گوشم:  بله؟ یگوش گذاشتم

 ی؟خوب ـ
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 بودم. یدهوقت بود صداشو نشن یلیخ یگرفتم یمگر داشت

 رعنا؟ یبغض گفتم: خوبم تو خوب با

 ـ آره!

 شده؟ یشطور یاوضاع خونه خوبه؟ رعنا کس ـ

 باهات حرف بزنم. یدبا ینمتبب خوامینه همه خوبن م ـ

 یوفتاده؟ن یاتفاق یمطمئن ـ

 .یمآره بابا شکاک، خوب ـ

 ؟ یامب یخداروشکر ک ـ

 .یعصرول یاب یگهساعت د یه ـ

 دنبالت؟ یامب یخوایم  هایرعنا، مواظب خودت باش بینمتیم یاوک ـ

 . یامنه م ـ

 .یفعال تهتغار ـ

 در اتاق رو  زدن.
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 اشکامو پاک کردم:  بله؟

 سام اومد تو

 !یکنیم یهگر یرها؟ باز که دار ـ

 بود از شوقِ. ینه اتفاق خوب ـ

 ـ چطور؟

 .یگهساعت د یهتا  ینمشخواهرم زنگ زد گفت برم بب ـرعنا

 .رسونمتیم یرونب یرمچه خوب حاضر شو من دارم م ـ

 ـ نه آخه...

اونجا  یگهساعت د یه یدآخه؟ مگه نبا یهست یچقد تو تعارف یوا ـ

 .رسیینم یباش

 ـممنون.

همش حواسم به رعنا  ینبدو حاضر شدم؛   تو ماش -و منم بدو رفت

کرد و منم رفتم تو کافه با  یادهسام منو پ یدیمبود استرس داشتم رس

بود  یینکنج کافه نشسته بود سرش پا یدمشچشم دنبالش گشتم؛  د
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بود  یختهفرشو باز دورش ر ی. برعکس من موهایکردم یبا دستش باز

رفتم جلوتر سرش رو     یشته استکان ینکع شال قرمز سرش بود با یه

 باال آورد  اشک تو چشماش جمع شده بود؛ بغلش کردم. 

 !یرها چه خوشگل شد ـ

 ـ نبودم؟

 شده. یشترچرا ب ـ

 ـ بدجنس،   نه به اندازه تو.

 کن دلم نسوزه. یفتعر یگهآره د ـ

 .یمسفارش داد نشستیم

 ی؟ته تغار یخوب ـ

 ی؟آره  تو خوب ـ

 یضی؟چشمات گود افتاده مر یرآره ز ـ

 تو اون خونه؟ یکننم یتتنه! اذ ـ

 خوبه. یزنه رعنا همه چ ـ
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 . یسکوت طوالن یه

 ؟ ینامامان ا ـ

 .ینجاما یگهد یزهمه خوبن االن واسه چ ـ

 ـ خب؟

 .یادداره واسه من   خواستگار م ـ

 واسش؟ یادبزرگ شده بود که خواستگار ب یکردم ک نگاش

 ـ خب؟

نرفته تا  آخر  یادمهنوز   یتو هم باش یایتو هم ب مخوایم یچیه ـ

 ینکهواسه ا یخودت رو   فدا کرد یکه چجور یرهنم  یادمعمر هم  

هنوز  یفهممنم یفکر کرد یم؛ما خوشحال باش یامن خوشبخت باشم 

رها  یشی؟م یتتو اون خونه اذ فهممینم یدلت با مهرداده؟فکر کرد

 کنییرو تجربه م یزاییچه چ یرتو دا فهمممی یستمبچه ن یگهمن د

؟من هرشب قبل  یدونمنم یفکر کرد   ی؛خودمون نکرد یکه تو خونه

تو اون اتاق ،  چون رها  یستین یگهچون تو د خوابمیم یهخواب با گر

.   چون خودش رو   یدبه مهرداد که همه جا حرف از  عشقشون بود نرس
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که من واسم خواستگار  برسممن کرد که االن من به عشقم  یفدا

مستاجر نباشن  یگهد یناکه من خوشبخت شم که مامان ا یادخوب ب

که  یممغازه داشته باش یهو  ینماش یهکه  یمخونه باش یههممون تو 

در خونه رو بزنه مامان فشارش بره  یادنباشه که هرشب طلبکار ن یقرض

رها من  ؛  هنر یهکه آبرومون تو دروهمسا یمباال که ما خوشحال باش

 یول یفراموش کرد یگیم یتو درد مهرداد و دار یتو درد دار یدونمم

 یول یتو اونجا خوشبخت یگینه،  م یگهاون گردنبند تو گردنت م

چشمات غم  فهممیمن هم خونتم من خواهرتم بزرگ شدم م یدونمم

 داره.

 اونم همونطور خواهرم بزرگ شده یکردمم یهوقت بود داشتم گر خیلی

 بود دستش رو  گرفتم. یدهفهم یزاروچ یلیبود خ

رو گذشته تموم شده خب  یناهارعنا پاک کن اشکات رو   ول کن ا ـ

 کنم؟ یکاراالن من چ

 نظرت و بودنت واسم مهمه. یمخواستگار یافقط ب یچی،ه ـ

 هست؟ یخواستگارت مان ـ
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 سرتکون داد.

 ـ باالخره اومد؟

 ـ آره.

 هست؟ یک ـ

 .یاتو از فردا ب یپس فردا هست  ول ـ

 واست؟ یارمب خوایینم یزیچشم کوچولو چ ـ

 ـ نه.

 ی؟بپوش یلباس دار ـ

 .یااوهوم فقط ب ـ

 .…ینامامان ا ـ

 . یشهخوشحال م یشهم یرمامان از غصه تو داره پ  یدونن؛آره م ـ

 زدم: باشه. لبخندی

اش و خانوادش گفت منم با ذوق گوش دادم ؛ همه یاز مان همش

که اگر من فدا شدم همه خوبن همه حالشون  کردمیخداروشکر م



 

 

 WWW.98IA3.IR 353 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 یباشم   واسه خانواده،  م یقربان یهارزه که  یخوبه همه خوشحالن م

 یلیرعنار رو   خ یشناختمشبود م یارزه به لبخند خواهرم؛ پسر خوب

 . یمداشت فدوست داشت قد چندسال حر

 رها

 در اتاقش رو  زدم   یزدم؛با اردالن حرف م باید

 بله؟ _

 سالم -

 سالم _

از من خواهش  یادمقدمه گفتم :واسه رعنا پس فردا خواستگار م بی

 برم؟ یتونمکرد تو مراسمش باشم م

 سرد گفت : برو یلینگاهم کنه خ ینکها بدون

 از فردا برم؟ یشهفقط م یمرس ـ

امتحانات هم    یهفته هم بمون فرجه یه یبرو اگه دوست داشت ـ

 .یربگ یاز سام هم   مرخص یهست دانشگاه ندار
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 با تعجب گفتم : واقعا؟

 به خانوادت؟ یبدم که بد یخوایآره برو پول م ـ

 ـ نه ممنون خودم دارم.

 .یبر یتونیم ـ

 ـ ممنون.

 ود  بابباز  یمهخانوم چمدونم رو   جمع کردم  در اتاق ن یالذوق با ل با

 حال،  سام در زد نگاهش به چمدون افتاد. ینا

 ی؟المتکجا به س ـ

 ـ خونهمون.

 ی؟کرد :واسه چ اخم

 نم.هفته بمو یهاردالنم اجازه داد  یادواسه رعنا داره خواستگار م ـ

 یخوای؟آهان کمک نم ـ

 ـ نه

 ییست؟از ر یاجازه گرفت ـ
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 کلفته. یمخنده گفتم :نه پارت با

 قت؟اون و یهک یت: آهان پارت یستادا ینهباال داد و دست به س ابروشو

 .ینآر   ییسم،خود ر ـ

 یخوای؟! پول نمیح:صح خندید

 دارم واسشون بکنم. یدخر یفردا کل ینه ول ـ

 نکن. یهگر یچوقتبخند ه یشهخوبه هم ـ

 برگشت : رها؟ یهوکه  رفتیم داشت

 ـ بله؟

 انگار حرفشو عوض کرد : زود برگرد. یدبه گردنش کش دست

 نگاش کردم.

 .یهبهت جات خال یمعادت کرد یشهداد: دلم واست تنگ م ادامه

قول     یشه؛نگاه کردم:  منم دلم واستون تنگ م یشمشک یچشما تو

 مهندس معتمد . یاشکم رو   درآورد یامزود ب یدمم

 اشکمو پاک کرد و رفت. خندید
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 هست من بزرگش کردم. یزیشچ یهپسر  ینخانوم. بود که گفت: ا لیال

کردم البته جمع  یلمووسا یخیالیخودم رو   زدم به ب یگفتم راست

هم فردا  یکل بپوشن. یحانهتا   رعنا و ر بردمیواسه اونا م یزاروچ یشترب

جمع کردم؛  یلموواسشون، کتاب و لپ تاپ و وسا یکردمم یدخر یدبا

 ینا خانوم مشغول بود منم تو یالخداروشکر پول حقوقم    هنوز بود .ل

 یالاز ل دومم بودن یکردم؛  انگار خانواده  یخدافظ یهفاصله از سا

 خانومم تشکر کردم واقعا بهشون عادت کرده بودم .

 سام

 ینمواسه ه ینمرفتنش رو   بب خواستمیبد شده بود؛    نم حالم

 یروندمهدف م یب ینجوریرفتم.   هم یرونبرداشتم و ب ینوماش ییچسو

 یرهداره م ینمنب نباشم که خواستمیکجا قراره برم  فقط م دونستمینم

چمدونش دلم  یدناالن تنگ شده بود.   با د ین؛دلم واسش از هم

؛ بودم ینآر یخونه  یشدم جلو یدارب یبودم وقت یدهگرفت انگار خواب

بود که  ینکار هم ینبهتر یدشا  ینجابودم تا ا یدهرس یچجور دونمینم

 رو  خاموش کردم زنگ درو زدم. ینباشم ماش ینآر یشپ
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 ـ چه عجب!

آشفتم  یبه موها یباز شد  آسانسور و زدم و دست ییکت یبا صدا در

 در باز بود .  یدمکش

 ! یخوش اومد ـ

 تکون دادم. یسر فقط

 ی؟خوب ـ

 ـ آره

 افتاده؟ با عمو دعوات شده؟ یاتفاق ـ

 ـ نه همه خوبن.

چته؟ تو خونه که همه خوبن تو  ینمبگو بب یستی؟پس خودت خوب ن ـ

 پس چته؟ یشرکتم که خوبه همه چ

 ینبهش زدم؛   آر یقیرو  روشن کردم و پک عم یگارمکردم س سکوت

 ینجوریهم یمساعت و ن   یکسوال نکرد   یادحالم بده ز یدهم   فهم

بود خواستم مال  یخال یگارمپاکت س کشیدمیم یگارنشسته بودم و س
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 دستم رو  گرفت. یناونو بردارم  آر

 ـ سام بسه!

 ـ نترس خوبم.

 یشترب یزارمنم یول   فهممیحرف نزن من که م یآره معلومه،  اوک -

 نیارمنم زنگ بزنم غذا ب یسرحال ش یردوش بگ یهپاشو برو     ی؛بکش

 یدونمم ی؛حرف بزن کنمیمجبورت نم یبعدشم بخواب دوست ندار

 .یکنیم یفخودت تعر یبخوا

 از جام تکون نخوردم باز گفت: پاشو.

ه قد تو حموم بودم کچ دونمیدوش آب سرد گرفتم نم یهو  پاشدم

 در زد. ینآر

 ی؟سام خوب ـ

 .یامآره االن م ـ

داشتم  یبد یجهیاومدم تو حال ،  سرگ یدمرو بستم لباسامو پوش آب

چند تا لقمه  یمسکن واسم آورد و به زور  غذا گذاشت جلوم،   زورک

 یمامان رفته بود شدم  همونجور داغون خسته ب یخوردم مثل وقت
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 هدف !

و دراز  تشکر کردم و رفتم تو تخت پرسیدیسوال نم یگهبود که د خوب

 بهش فکر کردم که خوابم برد. ینقدرا  یدم؛کش

 رها

دست  یخواستکردم دلم نم یدخر یشدم؛ رفتم کل یدارزود ب صبح

نبود  یچاره ا یول  خواستیرفتم؛ دلم نم یقنبر یبرم با آقا یخال

م رعنا زنگ در رو   زد کردیکمکم م یکیحتما  یدبود با یادز یلموسا

 تو دستم افتاد. یدهایاومد درو باز کرد؛ نگاهش به خر

 چه خبره؟ یکرد یدرها چقد خر یوا ـ

 .یمرتو بذا یقنبر یبا آقا  یناروبه جا حرف زدن برو کنار کمک کن ا ـ

 .یدآهان ببخش ـ

ردم  و تشکر ک یقنبر یاز اقا  یمرو   داخل گذاشت هایلرفت  وسا کنار

مامان   یاطوسط ح یکتازه چشمم به خونه افتاد و حوض کوچرفت  

 . یختچند قطره اشک ر یدنماومد با د یاطتو ح یبا چادر رنگ
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 دخترم. یخوش اومد ـ

 بغلش کردم:  ممنون مامان.

 ـ چقد الغر شد

 مامان منم گفتم. یدی:د یدوسط حرفمون پر رعنا

 چشمات هم   گود افتاده ! یرز ـ

 یست؟خونه ن یمامان خوبم کس  ـ

 ـ چرا هستن فقط داداشت و  آقا محمد رفتن سرکار.

 ـ آهان.

 مادر؟ یدیزحمت کش ینقدچرا ا ـ

 ؟ کدوم زحمت ؟ یهحرفا چ ینا ـ

 . یمو از پله ها باال رفت یمرو   برداشت هاخرید

 هفته. یهقراره بمونم تا  ـ

 مادر؟ یقهر اومد ـ

هفته  یهبمونم تا  تونمیگفت م یدشن ی:نه مامان اردالن وقت خندیدم
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 گرفتم. یامتحانام هم  هست دانشگاه ندارم از کارم هم  مرخص یفرجه

 یری؟مگه سرکار م ـ

 ـ آره مامان.

 ؟ یدن؟ پول بهت نم یرسنبهت نم ـ

ونا ابه پول  یازیدراز باشه ن یچرا مامان! دوست ندارم دستم جلو کس ـ

ل رو هم   با پو اهینندارم درباره رشتم هم  هست دوست دارم؛  ا

 از پوله اونه. یاصدقه هست    ینبراتون، فک نکن یدمخودم خر

 قربونت بشم. یدونم: م یدبه صورتم کش دستی

 یبو بزارم یلوزدم مانتومو دراوردم و رفتم تو آشپزخونه تا وسا لبخند

 مامان از پشت سرم اومد. یصدا یومدم یقورمه سبز

رو   یزم متو اتاقت من یبزار لتویوسایتا بر ی؛دوست دار دونستمیم ـ

 .چینمیم

تو  یجورکشون باال بردم همون -کردم و چمدونم رو کشون موافقت

دنبال طاها که غذاش رو   دوییدیکه داشت م یدمرو د یحانهپله ها ر
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 بده.

 .یوفتیوروجک م یساوا ـ

 تو بغلم گرفتمش .

 ـ آخ جون خاله اومد.

 : سالم عشق خاله. یدمکش لپشو

 یشدکه مامان دوم هم   محسوب م یبه طرفم اومد خواهر بزرگ ریحانه

 اومدم و اشکاشو پاک کردم . یروناز آغوشش ب

 ـ چقدر دلم واست تنگ شده بود .

 ـ منم .

شده  ینسنگ یگیریرو از آغوشم گرفت : بده به من کمردرد م طاها

 .یابزار ب یلتوماشاال،    برو وسا

م با رعنا چقد دل یمیمتاق مشترکم و قدتکون دادم و رفتم تو ا سری

 تنگ یگفتمو واسش از مهرداد م یمبود یدارکه تا صبح ب ییواسه شبا

 رفتم . یینرو  زود جابه جا کردم و از پله ها پا یلمبود ؛وسا
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 سام

زده  نگاهم به ساعت افتاد  دوا   یدم؛از خواب پر یسردرد وحشتناک با

 یداربفته بود؛  من رو   از خواب هم  خونه نبود و شرکت ر ینبود   آر

ور نزدم با سرعت  یرونو  از خونه ب یدملباس پوش یعنکرده بود؛   سر

 یدموارد شرکت که شدم تازه فهم یدمکردم تا باالخره رس یرانندگ

که  کردمیم یلحظه شمار یدرهاست با یروزه مرخص ینامروز اول

فتم راعصاب داغون  با   یگذره؛داره قد سال م یقهاشهر دق یبرگرده ول

تو اتاقم درم محکم بستم دلم واسش تنگ شده بود عادت داشتم تو 

 یسع   ینمش؛که نب یادهز یلیهفته ؟ خ یه ینمششرکت  تو خونه بب

 با نقشهها یساعت یه یستبره ن یادمکردم فکرمو مشغول کار کنم تا 

 مشغول بودم که طناز تو اتاقم اومد .

 ـ سالم

 .یرسالم صبح بخ ـ

 ی؟عصب ینقدچرا ا ـ

 نگاهش کنم گفتم: کارتو بگو حوصله ندارم. ینکها بدون
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 یست؟دختره چرا ن ینا یچیه ـ

 ـ کدوم دختره؟

 مکث کرد: همون رها یکم

 ـ خب؟

 ی؟استعفا داد به سالمت ـ

 .یهمرخص یرنه خ ـ

 با حرص گفت:چرا به من نگفت؟

 . یبر یتونیبه من گفت الزم نبود به تو بگه اگه کارت تمومه م ـ

 یدگفت: قانونا عوض شده؟ با یبلندتر یاومد با تن صدا یزمسمت م به

 .گفتیبه من م

نگاش کردم که حرفش رو  خورد  و  رفت و  یباال آوردم جور سرمو

 .بود که پشت سرش اومد یندرم پشت سرش بست؛   آر

 ی؟کاناپه نشست : سالم چرا اومد رو

 یام؟ب یدچرا نبا ـ
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نکنم که امروز  یدارتگفتم ب یدیخواب یرمبود د آخه حالت بد ـ

 منم هستم. یمندار یمکار یاستراحت کن

 .ینکرد یدارمکه ب یگیرمبعدا حالتو م ـ

 صدام کن یداشت یکار یو از جاش بلند شد: اوک یدخند بلند

 رها؟ ی: راست یبا مکث پرس 

 (یپرسدحال تورا از من م یکس یدارد وقت یدن)حال من د

 هفته. یهاز من گرفت واسه  یمرخص ـ

 یاوک ـ

 .یادکن طناز جلو چشمم ن یکار یهدر رفت که گفتم :  سمت

 چته؟ یگی:  باشه هنوزم نمخندید

 ـ نه!

 رو من حساب کن. یحرف بزن یباشه هروقت خواست ـ

 یشخال یجا یمنم رفتم تو اتاق نقشه کش یرونزدم و رفت ب لبخندی

ود؛واقعا چم بود؟ دست خودم . حالم مزخرف بکردیم یبهم دهن کج
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 یچحس رو   به ه ینبود تا حاال ا یبکارهام،   واسم عج یننبود ا

بود اسمش عشق بود؟ آره  ینو آخر ینشک رها اول ینداشتم ب یدختر

همه  تونستمیگمونم عاشقش شده بودم باورش واسم سخت بود.   م

حال و روزم  خودم رو  نه! معلوم بود از  یرو گول بزنم و انکار کنم ول

 دروغ بگم. یتونستمبه خودم که نم

 رها

 از پشت سرم اومد . یممر ینشستم صدا یزسر م تا

 آوردن. یفبه به خانوم مهندس تشر ـ

 ـ سالم زنداداش.

 به احترامش بلند شدم خواستم باهاش دست بدم دست نداد.

 ینجوریا یدیها  پررفته با پولدار یادت تریکخوبه واال بزرگتر کوچ ـ

 .یشد

کم  یگهبسه د یموسط حرفش : رهارو بدبخت کرد یدبود که پر ریحانه

خودش نکنه  یبعد چند وقته اومده خونه یبنداز یکهمونده تو بهش ت

 گرفت؟یاز تو رضا اجازه م یدبا
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 .یستیمآخه ما داخل آدم ن یرنه خ ـ

 ناهار بخور جا حرف زدن. ینبش یم:مرمامان

 و حاضر کنم بره مدرسه. یذباال پان یرمخانوم جون م یمرس ـ

 امروز. یبرمشمن م ینشدم:  تو بش بلند

چندصد  یالیمنت رفتن تو و یزاری؛سرم م ینممنت ا ادـنمیخو

ه تو صورت من و رضا ک یکوبینو م یبدبخت یزارین؛رو که م یلیاردیم

ه کپدر خودت بود حاال هم  یکارا یو رضا رهارو بدبخت کردن ول یممر

منت  یخوب شده تو هم اوضاعت از همه بهتر خانوم شد اوضاعمون

 .یزاریم

 دلم واسش تنگ شده. برمشیم ینتر گفتم :نه زنداداش بش آروم

 نازک کرد و گفت: باشه یچشم پشت

 که. یناهار نخورد ی: آبجرعنا

 ندارم دوست دارم قدم بزنم. یلم ـ

بود بهتر از جو  یهرچ یذبدو از پله ها باال رفتم تو اتاق پان بدو
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 .دادمیم یحبود قدم زدنو ترج یینپا یمسخره

 ـ سالم خوشگلم.

 : سالم عمه یدمنو د تازه

 بغلم قربونت بشه عمت. یاب ـ

 ی؟اومد یرد ینقدچرا ا ـ

 ـ کار داشتم عمه.

 ینجا؟ا یاینم یگه: د یدور چ لب

 ـ چرا عشقم تازه چند روزم قراره بمونم.

 با ذوق گفت : آخ جون.

و برم مدرسه حاضر ش برمتیمن م یرینم یمو امروز با مامان مربد ـ

 ی؟فسقل مقنعه سرت کن یتونیمانتو تنم کنم م

 ـ آره عمه بلدم.

 رو بردار حتماً یلتخوبه کتاب و وسا ـ

 ـ باشه.
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 زدم و حاضر شدم. لبخندی

 شد!! یرتعمه د یذپله ها بلند گفتم : پان ییناز پا 

 ه بود با لباس مدرسه و کوله.شد ییچیاومد مثل جاسو پایین

 .یارمبده ب ینهکولت سنگ ـ

 ـ نه عمه.

 یرینتو راه ش  یمرفت یرونو باهم ب یمکرد یگرفتم  خدافظ دستشو

 .یدادممنم گوش م یزدوحرف م

 گذاشت؟ یهعمه مامانت واست تغذ ـ

 رفت عمه. یادمنه  ـ

بخرم  یسا: وا یکنهرو فراموش م یزیچ یهآخرسر  دونستمیم خندیدم

 واست.

گذاشتم  دم در  یفمواسه طاها هم تو ک یدمخر یخوراک یکل واسش

 .یدمشزانو زدم مقنعه شو صاف کردم بوس  یدیممدرسه که رس

 ـ برو فسقل حواستو جمع کن.
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 ی؟عمه قول بده از مدرسه اومدم نرفته باش ـ

 فسقل نترس گفتم که چند روز هستم. یرم: نم یدمکش لپشو

تو گوشم گذاشتم  یموراحت شد و رفت منم تمام راه هندزفر خیالش

 یااز همه بر یشتربود اما ب یباون خونه تنگ شده عج یاهال یدلم برا

 سام !

 چطوره؟ ییسر یدادم: احوال آقا یامپ بهش

 که جواب داد: خراب،داغون. یدنرس یهاز ثان یکسر به

 نوشتم : چرا؟ ترسیدم

 ـ دلم تنگ شده.

 ی؟واسه ک ـ

 چقدر دوسش دارم. یدمکه تازه فهم یهمون ـ

ه افتاد یاتفاق ینشوناحتماال منظورش طناز بود؛ حتما ب یدلرز دستم

 پرت کردم و سمت خونه راه افتادم. یفمرو تو ک یبود  با حرص گوش

 رها
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 بود. یمشغول کار یهرکس یدمبه خونه رس وقتی

 یش؟: رسوندمریم

 سرمو تکون دادم.

 رو  نبرد. یشتغذ ـ

 .یدمخر یواسش خوراک ـ

 ـ ممنون.

 انجام بدم. ینکارم به من بگ یهنکردم؛   خب  یکار ـ

رو گفت : نه مادر تو ب یومدم یرونهمونطور که از آشپزخونه ب مامان

 .کنیمیغذات رو  بخور خودمون کارها رو   م

 . یهفردا خواستگار یناسالمت ین،نه بگ ـ

 به رعنا زدم. چشمکی

 تو   آشپزخونه دست تنهاست. هیحانتو برو کمک ر ـ

 توآشپزخونه رفتم.

 !یکرد یرد  ـ
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 .یدقدم زدم طول کش ـ

 .شناسییرو م یمتوجه نکن خودت  که  مر یممر یبه حرفا ـ

 .شمینه ناراحت نم ـ

 صدام زد :رها؟ یبعد مکث یحانهشستم ر ظرفارو

 ـ جونم؟

 ی؟راض یتتو از زندگ ـ

 زدم : آره لبخندی

 تو گردنت؟ یهپس اون چ ـ

 ریکادونم اون تو گردنم چ یگردبند مهرداد اشاره کرد. خودمم نم به

 یچیداشت : ه

 .یپس هنوزم مهردادو فراموش نکرد ـ

 آروم گفتم :کردم.

 .یگهم یگهد یزچ یهاون  یول ـ

 ـ خوبم.
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 ـ باشه حرف نزن.

 یکه نبود خواهرم بود از گوشت و پوست و استخونم بود سع بیخود

 مثبته؟ یکردم موضوع رو عوض کنم : نظرتون راجع به مان

 ینو رضا هم راض یممر یِ،رعنا، راض یدمواال من که فقط عکساشو د ـ

 و پوکش  با تو بود . یکرعنا ج

 داره آخه ؟ یو رضا چه ربط یمبه مر ـ

تم به زود رد کنن بره رعنا رو،   منم به رعنا گف یخوانم ینکهمثل ا ـ

ا نگاه نکن؛   الاقل تو مثل ره یمضا و کمک کردن مرمبارکه گفتن ر

 ینجاتو رفت؛   ا یبدبخت نکن خودت رو   رها به خاطر خوشبخت

فکر  یدوسش دار یگن؛م ینگاه نکن اونا چ یمونهخونته تا ابدم م

 یپا یمنرو گذاشت یدرصدم شک دار یهاگه  وبر یخوشبخت یکنیم

 خودش.

دادم : خوب  یهتک ینکبه سبشقابم تو آب چکون گذاشتم و  آخرین

 . یبهش گفت

شه واسه  یاتاق خال یهبه حرف رضا که فکر خودشه  یخواداالن م ـ
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 .یکنهگوش م یذپان

 .یگیراست م ـ

کورانه و   -کور یمداره من و مامان گفت یرعنا از تو حرف شنو یول ـ

 تو هم باهاش حرف بزن. یعجول نباشه ول

 ی؟بپوش خواییم یتکون دادم : حتما لباس چ سرمو

 کنم. یدستم خرشد نتون یهول    -هول ینقدا یدونمنم ـ

 ییناپ یارباال تو اتاقه پاشو ب یدمفکر کردم؛ واسه همتون خر یمن ول ـ

 نه. یا یخورهبهتون م ینمبب

دت ذره حقوقت واسه خو یهبا  یه؟چه کار یناعتراض گفت : رها؟! ا با

 خرج کن.

فکر لباس  دونستمیم یگهاره دب یه کنمیمن واسه خودم خرج م ـ

 .یدانتخاب کن یارپاشو ب  یستید؛ن

 .یدستت درد نکنه خواهر ـ

با طناز  یه؟اصال به من چه با ک کردمیو منم داشتم به سام فکر م رفت
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بود  ینمسئله ا یباشه مهمه؟ آره هست دوست ندارم با طناز باشه ول

 که اصال به من ربط نداشت.

 اومدم: جان؟ یرونرعنا از فکر ب یصدا با

 خوشگله. یشرتتچقد ت ـ

 .یمال تو ته تغار ـ

 کرد : نه بابا. یانگشتش باز با

 .یاراز تنش درب ینمباز تو اشپزخونه اومد : هم ریحانه

و ت ینتو ماش یندازمم ینوا یارب یشرتت یه: برو از تو کمد  خندیدم

 بپوش

 ـ آخه.....

 .یادم یشتررنگم به تو ب ینرعنا ا ـ

 تو یهبق یشمنم کار آشپزخونه رو تموم کردم و پ  یدرو   بوس گونم

 . یکردنها رو   نگاه منشستم که  لباس یراییپذ

 یه؟مال ک یبگو چ یارو جلو چشمم گرفت : رها ب یرهنیپ رعنا
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 هرکدوم بهتون اومد. ینفرق نداره بپوش ـ

 . یخرج کرد یکرد : پوالتو حساب یاخم مامان

 .ینبپوش ینپاش ـ

 رو   داد عوض کردم اون رو   از تنم درآوردم . شرتیت رعنا

 ی؟آروم گفت : بچه هاش کنار اومدن تو زن باباشون ریحانه

 .مهربونن یلیزدم : آره خ یلبخند یهسام و سا یادآوری با

 . بینمیم یشه: چقد پسرش جذابه عکساش رو   هممریم

 ـ آره هرجفتشون خوشگلن و به مامانشون رفتن.

 لب خوند . یرز یگفت و فاتحها یامرزیدابخ مامان

 عکسشون رو  نشون بده.  ی: آبجرعنا

 رو   بده. یمبرو گوش ـ

 نوشته... یخورهداره زنگ م یآبج ـ

ش رو از دست یاسمش رو  بلند بخونه گوش ینکهرفتم و قبل از ا یعسر 

 رفتم . یاطگرفتم  سام بود تو ح
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 ـ سالم.

 ی؟حرف بزن یتونیم ـ

 ی؟اره خوب ـ

 ـ آره!

 نگران شدم. ی؟چرا جوابمو نداد ـ

 ـ سرم شلوغ بود.

 ـ همه خوبن ؟

 .یرسوننبله سالم م ـ

 بود اون دختر؟ یک یبدون خواییمکث کرد :  نم یکم

 ـ نه!

 : لجبازخندید

 مزاحمت شدم سالم برسون. یدببخش ـ

 ـ فعالً
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 قطع کردم تو خونه برگشتم .

 بود؟ یمادر ک ـ

 از شرکت بود. یچیه ـ

 .یدنگه خداروشکر فهم یزیباچشم و ابرو اشاره کردم به رعنا که چ 

 نو مبارک. یگوش یآبج ـ

 .یدمبه اصرار سارا خر یمرس ـ

 ـ چه خوشگله.

 یر؟ازش بگ ینما یخوایم یه: چریحانه

نم به خودم م ینهها رو  ببپسوردش رو  باز کردم که عکس    خندیدم؛

 وقتا دوست یبعض یه؟دختر ک لعنت فرستادم  که چرا نزاشتم بگه اون

 دارم خودم رو   خفه کنم االن از اون موقع ها بود.

 سام

رو    یگارم. سیدمرو قطع کردم؛   حالم بهتر بود که صداشو شن گوشی

که  ینها یگارترک س یهااز راه یکی"روشن کردم تو بالکن رفتم. 
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   ی؛تو بالکن بکش ی. مثالً مجبور باشیرو  سخت کن یدنشکش یطشرا

 ینو آر یهسا ".یکنمم یمن امتحانش کردم و االن تو بالکن دارم زندگ

مستقر شده بودم  اصرار  ینو منم موقتاً تو خونه آر بودن یرونباهم ب

 بود. یرینراه حل زنگ زدن به ش ینبهتر یخواستمنم یکردن برم ول

 بوق برداشت : جان دلم؟  یناول با

 یرین؟ش یخوب ـ

 ی؟آره تو خوب ـ

 ـ نه

 افتاده تو خونه، شرکت؟ یگرفتت معلومه اتفاق یاز صدا ـ

 کدوم دلم گرفته. یچنه ه ـ

 ـ قربون اون دلت بشم .

 یرین؟ش ـ

 ـ جان؟

 یه؟عشق چه شکل ـ
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 :  قربون پسرم بشم عاشق که شده! یدخند بلند

 ـ فقط سواله .

 ی؟چ یبله فکر کرد یگهم یدست بزار یتو رو هر دختر ـ

تو اسم بچه هام هم  انتخاب  یدمسوال پرس هیفقط  یرین: شخندیدم

 ی؟کرد

 یشناسم؟من م یه؟حاال ک یگهبه تو نه م یک یگهد یگمراست م ـ

 ـ نه

 ـ تو شرکته؟

 ـ نه

  یست؟طناز ن ـ

 یریننه ش  ـ

 یگی؟:  نمخندید

 ـ نه

 کنم که خوب شه پسرم؟ یکارخب حاال چ ـ
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 ـ خوبم نترس

 .یفهممباالخره م ـ

و زود قطع کردم  یدمپرس یهکردم حرف رو عوض کنم از حال بق یسع 

  یستروزم نشده که ن یه. هنوز یدمرهارو د یعکسا یو رفتم تو گالر

 یه تو اشپزخونه رفتم فهمیدمیکه رفته! پس من چمه؟ خودمم نم

هات چاکلت درست کردن رها  یادبخورم.  یکردمدرست م یدبا یزیچ

از  امان یکنم؟ ول یزندگ یرونذهنم برو باز  یقهدو دق یافتادم. لعنت

 شدم.  یشده بود. مشغول آشپز یکه اون خود زندگ یروز

 رها

ا . شام رو بیمشام رو   پهن کرد یرضا و آقا محمدم اومدن. سفره شب

و  یمنشست یزیونتلو یبعد شام جلو یمکار خورد یرضا درباره یحرفا

 بود. یممنم سرم تو گوش

 گوشم گفت: سام همون پسر معتمده ؟ یرز رعنا

 ـ آره چطور؟

 داشت؟ یکارتآخه زنگ زد بهت چ یچیه ـ
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 بود چطور؟ یسوال کار یکنمتو شرکت اون کار م ـ

 !یهول شد یدپر یهوآخه رنگت  ـ

 ـ نه

 یاد؟مکث کرد و گفت: رها تو ازش خوشت م کمی

 من زن باباشم. یشد یوونهجبهه گرفتم: نه بابا د سریع

 .یادبه نظر م ینطورا یول ـ

 .ینگ یا یگهمواظب باش افکارت رو  به کس د یرکردم: نه خ اخمی

 ـ نه نترس!

 خواستمیداشتم   تنها باشم. م یازگفتم و تو اتاقم رفتم ن یریبخ شب

کم مونده وسط  ینمهم یدمکش یپوف کالفه ا یگفت؟فکر کنم راست م

 ومد.اتاق . رعنا تو ایدمدراز کش ینام ! رو زمآشفته یزندگ

 ـ رها؟

 ـ بله؟

 ی؟ناراحت شد ـ
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 ـ نه

 .یدببخش ی؛تخه حس کردم شد ـ

 باهات حرف بزنم. یانشدم ب ـ

 رو تختش نشست و منم رو به روش نشستم.

بهت زده درسته به  یحانهکه ر ییشروع کردم: حرفا ینیمقدمه چ بی

و اونم  یبرو. اگه دوسش دار یکس نگاه نکن دوسش دار یچنظر ه

 یگوش نده واسه به دست آوردنش با همه  یچکسداره؛ به حرف ه

 .یشیم یمونمثل من پش یبجنگ با تمام قدرت بجنگ اگه نجنگ یادن

 : آخه..یدحرفم پر وسط

کس گوش نده  یچنگو تا حرفام تموم شه به حرف ه یچیه یسه ـ

گوش نده خودتو بدبخت  یچکسبه اجبار نرو به حرف ه یاگه ندار یول

خودت  یگنما بود م یرتقص یگهکس نم یچه ینکن  چون اگه برگرد

رضا و  ی!  به حرفایشناختیمخودته ما که نم یررعنا،   تقص یخواست

 یجا واسه خودشون باز شه ول میخوانها  هم  گوش نده اون یممر

ماها همه  ینکهقلبت گوش کن و به ا یخونته فقط به صدا ینجاا
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 ول بده؟ق  خوایم؛یرو  م یتخوشبخت

 .یدمقول م ـ

 بغلش کردم.

 . یزمعز یخوشبخت ش ـ

 رها

نه خو ی. کارهایمکه  همه ما خسته شد یمکار کرده بود ینقدرصبح ا از

گذاشتم. همه درحال آماده  یزم یرو، رو یوهنداشت. ظرف م یتموم

 شدن بودن و منم از پله ها باال رفتم تاآماده بشم. 

 .یادرعنا رژ منو بزن بهت م ـ

 کند و رو به من گفت: االن خوبم؟ یینهدل از آ 

 ی؟چرا استرس دار یآره ته تغار ـ

 ـ آخه مامانش حساسه .

: باشه از خداشون باشه تو عروسشون یدمبه کت و دامنش کش دستی

 .یش
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 .خندید

 یدنرس ینارها ا یبه من کردو گفت : وا یداخل اتاق اومد نگاه ریحانه

 ی؟تو هنوز با لباس تو خونه ا

 .شستمیم یوهم  یشم؛االن حاضر م ـ

 به لباساش کردم: لباساتون معرکس!  نگاهی

 خودته. یقهزد: سل لبخندی

 شد. یررها حاضر شه د یرونب یابه رعنا گفت: رعنا ب رو

و کفش تخت  و  یکت قرمز و روسر یهرفتن و منم  یروناتاق ب از

حلقه و  ؛  ساعت و یدمرو انتخاب کردم و پوش یدامن و ساپورت مشک

کج تو  یختمبندم  رو  انداختم و عطرم رو   زدم و موهام رو  ردست

 .رفتم نیروکم بود و فقط رژم رو   قرمز زدم. از اتاق ب یشمصورتم،   آرا

 !گیرنیمنو نم یگهد ینتورو بب یناا یآبج ی: وارعنا

 وروجک . یگیرنتمنم به خنده افتادم : م یدنخند همه

 اک کردم.شده بود پ یکه رژ لپشو
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 یناسپند واسه همتون دود کنم که چشم نخور یه: من برم مامان

 .یمبخند یشههم یشاالا

 ـ رها؟

 بود. یممر صدای

 ـ بله؟

 ی؟گردنبند منو بنداز یایم ـ

 ـ آره حتما

 پشتشو کرد منم گردنبند رو انداختم.

 ـ دستت درد نکنه رضا نتونست.

 کم سفته. یهآره  ـ

 زنگ درو زدن.

 اومدن! ی: وارعنا

به  یاطدرو زدم خوش آمد گفتم رضا و آقا محمد تو ح یدنخند همه

و  یحانهو ر یمبودم پشت مر تریکاستقبالشون رفتن منم چون کوچ
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 .یستادمماما  ا

 ـ مامان چادرت رو  صاف کن.

 .زارینیحواس که واسه آدم نم ـ

 تهبرادر و همسر برادرش که رعنا گف یهکرد و  خانوم و آقا و  درست

 بودم. یدهرو د یبود.اومدن  خوش رو بودن ومودب مان

 یچون با من راحت بود بهم گفت : سالم آبج مانی

 گذاشتم. یزگل رو   به من داد منم رو م خندیدم

 همه به یدبعد رس یقهو رعنا چند دق یمکرد یرایینشستن و ماهم پذ 

 ییرفتم که چا یمو مر یحانهکمک به ر یاحترامش پاشدن منم برا

 . یزمرب

 ـ خوبن نه؟

 رو تو ببر. ییباشه، رها چا یآروم گفت: تا قسمت چ ریحانه

 ـ نه بابا من عروسم مگه؟

 یمبر یمرو،   من و مر ینتو ببر فعال ا یارهرعنا بعد حرف زدن م ـ
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 زشته. ینیمبش

 رو تعارف کردم. ییدرحال حرف زدن بودن، منم چا همه

 .نیکرد یتترب ییرو به مامان گفت: ماشاال خانم چه دخترا یمان مادر

 ـ نظر لطفتونه.

 ـ نه واقعا برازندهان.

 منم نشستم کنار رضا نشستم .

 ـ شما چند سالتونه؟

 و سه! یستب ـ

 یستن؟همسرتون ن ین؟ازدواج کرد یبه حلقم افتاد: آخ نگاهشون

 .گهیفرصت د یه یشاالبله رفتن سفر نتونستن خدمت برسن ا ـ

 ـ زنده باشن.

 مامان گفت: دخترم مهندس هستن.

 ان.کرده یلماشاال همشون هم   تحص ـ
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 .ینطوربله همشون عروسم هم  هم ـ

 .یدهدر گوشم گفت: مامان داره تو رو انگار شوهر م رضا

رف ؛  حرفاشون  رو  زدن و عروس و داماد تو اتاق رفتن که ح خندیدم

کل و  ی. تا اومدن صدایمشد یبزنن. ما هم مشغول گپ و گفت معمول

 یفشرت   یازدهانگار بله برون بود! ساعت  یدممبارکه همه باال رفت خند

.  یمد جواب بدبع یمکن یقو تحق یمهامون   بکنبردن قرار شد ما فکر

 .یدیمکش یس راحتنف فتنر یوقت

 رضا: خوب بودنا رعنا، وضعشونم خوبه!

 .یمهامون رو  بکنفکر یدبهش رفت: خوب حاال با یچشم غره ا ریحانه

 .یمخوب هستن  من که راض یزد: باشه ول یبشبه س یگاز رضا

 .هستن یتبا شخص یلی: آره واال خمریم

 .یدبه رعنا زدم خند چشمکی

شبم  یمو شام خورد یمسفره رو انداخت یعسر یمشام نخورده بود چون

و  یممر   خندیدم؛یو م کردیمیرو م یبتشونغ یمداشت یروقتتا د

بعد مدتها تو خونمون  یمهم اومدن تو اتاق ما تا صبح حرف زد یحانهر
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 اومده بود. یشاد

 رها

ز رفته بودن. رعنا هم که ا یقاتتحق یو  آقا محمد از صبح برا رضا

. جوییدیرو پله ها نشسته بود ناخنش رو  م صبح بلند شده بود و

 با اونا رفته بود! ینمانگار ا یچندبار صداش زدم ول

 یی؟کجا ـ

 ینجا:  همیدانگار منو د باالخره

استرس  یواسه چ دونمیبهش رفتم: معلومه!  من نم یغره ا چشم

 یمکمک کن سفره رو بنداز یا!  پاشو بیگهسادس د یقتحق یه یدار

 .یرسنم ینااالن رضا ا بره یادت یکم

 رو  زدم. یفونزنگ اومد. رفتم آ یبلند شد، صدا تا

 واست هوش و حواس نزاشته! یمان ـ

 آقا محمد و رضا باهم داخل اومدن .

 .ـ سالم
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 .یسالم به همگ ـ

 یشد؟چ ـ

 یچیه ـ

 ـ خوب بود؟

که از صبح خسته  ینکردن حاال ناهار رو   بکش یفواال همه تعر ـ

 .کنیمیم یفحاال تعر یمشد

 چشمک زدم. یزدو به رعنا که داشت از ذوق چشماش برق م خندیدم

 کردن رعنا رو به رضا گفتم: رضا معتاد نبود؟ یتاذ برای

 .یشبرن آزما یدکه با یشهگفت: نه معلوم نم یتبا جد رضا

حرف  ینجورینداره درباره پسره مردم ا یت: استغفراهلل زشته خوب مامان

 .زنینیم

 بگو. یزیچ یه: مامان بهشون رعنا

 االن طرف اونه. ین: اوه اوه از همرضا

 یگمهمه جا پشت شوهرش باشه بد م ید؟آدم با یمعلومه پس چ ـ
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 یحانه؟ر

 ـ نه واال!

 رعنا گونه هاش سرخ شده بود.

 سه تا خواهر. ینو دوخت یدینآقا: چه بر محمد

 .یگهد ینآخه دو طرف راض ـ

 یان؟ب یزنیزنگ م ی: مامان کرعنا

 .یدنخند همه

 هول باشه. صبر داشته باش ینقدا یست: رعنا خانوم دختر خوب نرضا

 .یمزشته دو روزه جواب بد

 …ـ آخه

 !یرو دستمون موند یکننرعنا فک م یگه: راست ممریم

مامان خودش  یاریمپاشو سفره رو ب یگنبه رعنا زدم: راست م چشمکی

 .سختش گذشت یزنگ بزنه نگران اون نباش مرحله یک دونهیم

بعد ناهار  یاریمو منم رفتم تو آشپزخونه که ناهارو ب یدنخند همه



 

 

 WWW.98IA3.IR 393 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

مامان  یدمدرس بخونم که د یکمظرفارو شستم. خواستم برم تو اتاق 

 ی؟ از وقت خوندمیسر سجاد هست. دلم گرفت چندوقت بود نماز نم

نداشتم؟ چند وقت  یخونه.چند وقت بود با خدا کار ینکه رفتم از ا

مهرداد رو   ازم گرفت! رفتم  یبودم؟ از وقت هد باهاش قهر کردبو

 مامان سرم رو،  رو پاش   گذاشتم . یکنزد

 ـ جانم؟

 دلم تنگ شده رو پات بخوابم. یچیه ـ

 تو اتاق اومد. یداد،باال م یرهنشوپ ینکه آست یهمونطور رضا

 ـ مامان؟

 ـ بله؟

 رعنا هستم. یزیهیمن نگران جور کردن جه ـ

 بزرگه.ـ خدا 

 خوان؟ینم یزیهمگه نگفتن جه ـ

 یمبفرست ینطوریهست؟  هم یوهب یاصاحبه  یمگه ب یچرا ول ـ
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 نه! ینوا یراحت بود ول یالمونسرتو خ یمبخر یدبره؟باالخره با

 پس انداز دارم تازه حقوقمم هست بهتون بدم . یکممن  ـ

 .هیشقرون دوهزارم که نم یه! با خواییکه توام خودت م یشهنم ـ

حاال  ین. پاشکنیمیم یفکر یهخدا بزرگه مادر حاال تا اون موقع  ـ

 ستین یزیکه چ ینا یدیمد ینوبدتراز ا یما روزا یناونرو  نخور یغصه

 خوبمونه. یو روزا

بلند شد چادرش   رو  درآورد. رضا هم قامت  یگفتراست م مامان

ون هوس نماز خوندن کرده بود. وضو گرفتم و رو هم یببست دلم عج

 مامان قامت بستم. یسجاده 

 سام

 بله؟ _

 میشنونگاهش کنم گفتم: م ینکهبود که داخل اتاقم اومد بدون ا طناز

 طناز.

 ....یزهچ ـ
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 .یگهبگو د ـ

 یرون؟ب یمباهم امشب شام بر یشهم ـ

 ندارم. یرونوکه اصال حوصله ب یدونینه طناز خودت م ـ

 روزها  چته؟ ینا یمحرف بزن یخوامخب منم م ـ

 بدم.. یحتوض یتونمنم ـ

 .یشمرو من حساب کن مزاحمت نم یداشت یکار یاوک ـ

 ـ ممنون.

 فاصله به حسام زنگ زدم. ینو  منم تو ا رفت

 ـ سالم

 ی؟مهندس خوب یسالم آقا ـ

 یادنه ز ـ

 . چرا؟یبهم گفت پکر ینآره آر ـ

 چه مرگمه.. فهممیخودمم نم دونمینم ـ
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 .یهبد  درد ی! روزگار عاشقیا ـ

 .یوونه: دخندیدم

 هست؟ یحاال طرف ک ـ

 ی؟ک ـ

 ـ همون که دل سام معتمد رو برده؟

 ـ توروخدا تو چرت و پرت نگو.

 .یبگ یدبا یعنی فهمیمیباالخره که م یباشه ول ـ

 کردم بحث رو عوض کنم: چه خبر؟ سعی

 .یسالمت ـ

 یست؟ن یمشکل ـ

 .یریمم یشپ یمخوبه طبق اسکجوال دار ینه همه چ ـ

 .ـ خوبه

 برنزه شده. یدمپوست سف یشیمذوب م یمفقط گرمه دار ـ
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 یدی؟: تو سفخندیدم

 .یگهاره د ـ

 .یمما سبزه  هست یدهکه بلند گفت: آره حسام سف یومدم یادن صدای

 .یاکه اون بشنوه گفتم: آره موافقم دن یطور بلندتر

 .یدمبه من که سف یشهم یتونحسود یشهگفت: هم حسام

 ـ آره واقعا!

 یگهراست م ییخدا یرو از حسام گرفت: سالم سام یبود که گوش پریا

 گرمه

 .یکهنزد یروزیپ ینتحمل کن ـ

مثال  یرهاز گرما پوستامون خشک شده و ت یمتوروخدا مرد یوا ـ

 .کنیمیکار م یهانگار تو عسلو یول یممهندس

: غر نزن خانوم مهندس منم دلم واستون تنگ شده جاتون خندیدم

 .یهخال

 دلمون واستون تنگ شده. ـ ما هم



 

 

 WWW.98IA3.IR 398 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 فعال. کننیصدام م یسام یرممن م ـ

 ـ فعال

در  یبا حسام حرف زدم درباره پروژه و قطع کردم باز صدا یگهذره د یه

 اومد.

 ـ بله؟

 ـ جناب مهندس؟

 یبله خانم تقو ـ

م انجا یک یستناصالح بشه خانوم مهندس نامجو هم ن یدنقشه با ینا ـ

 یده؟م

 ـ فعال خودتون.

 اشه.ـ ب

تو شرکت تو خونه همه  یه.چقدر جات خالیستانداخت ن یادمو  رفت

 تو بندازن. یادجا..تمام شهر همدست هستن  من رو 

 رها
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خونه و شرکت تنگ شده  یبرق و باد گذشت. دلم برا ینهفته ع یه

شد  جواب مثبت دادن و قرار یو سام،   به مان ینآر یه،سا یبود. برا

 امروز یدرعنا خوشحال بود. با بدن درد بلند شدم با یانواسه بله برون ب

ام رو  بخورم. مامان رفتم تا صبحانه یینپا کردمیرو   جمع م یلموسا

 فقط تو آشپزخونه بود و طبق معمول مشفول آماده کردن صبحانه.

 .یرسالم صبح بخ ـ

 من برگشت: سالم مادر. یصدا با

 ی؟بخواب ینتونست ـ

 ـ چرا.

 ی؟شد چرا زود بلند ـ

 یداکارامو بکنم ب ید: آخه بایختر ینشستم و مامان برام چا یزم پشت

 برگردم.

ه ک ینقدررفته بود ا یادمهاش غرق در آب شد: آخ اصالً  یکشت انگار

 !یبر یدرفت با یادمبود  یشمچند روز خوب بود دخترم پ ینا
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 .یامزدم: قربونتون بشم بازم م لبخندی

 ـ خدا نکنه.

ه، خوب یمگفتم: من زندگ ینواسه هم دیدمیرو تو چشماش م نگرانی

همش  گفتیرعنا م ینمنو نخور یمراقب خودم هم   هستم پس غصه

حاال که طلبکار  ینشماها خوب ی. من خوبم وقتیرهفشارتون باال م

 ین؟منو بخور یغصه یدبا یمآروم دار یزندگ  یکو   یمندار

 ـ باشه مادر.

 خوادیرعنا هم نم یهیواسه جهز ینزنگ بزن ینداشت یبعدشم کار ـ

 .یننگران باش

 .ینتا شماها هست یستمن ـ

 کنم.  یدارمن برم بچه هارو ب ـ

 ـ باشه.

ود داده ب یامچک کردم. سام پ یموفاصله گوش ینرفت و منم تو ا مامان

 بود. یدههم حالمو پرس یهسا
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 مهندس؟ یگهد یایامروز م ـ

واسه طناز بدجور  یدلتنگ یانرجرکنم س یتشاذ یخواستمم خندیدم

 یتح یاچرا  یفهمیدمحالمو گرفته بود حاال وقت انتقام بود. خودمم نم

 ناراحتم؟ نوشتم : نه . یاز چ

 ی؟چ یعنی: نوشت

 بمونم. یشترب یخوامم ـیعنی

 !یشترهفته رد کردم نه ب یهواست تا  یمن مرخص یخوددان ـ

 تو دلم گفتم: مغرور

 .یستمهم ن یاوک ـ

 یست؟مهم ن یچ ـ

 .یگهد یزنینم یکه مرخص ینهم ـ

. با یدممهندس معتمد خند یآقا یمشد ینگفت. مساو یزیچ دیگه

رو  که جمع کردم  یلمکردم. وسا یلمشروع به جمع کردن وسا یانرژ

 ینج یشلوار دمپا یدبلند و گشاد سف یزشوم یهکردم  یحیمل یشآرا



 

 

 WWW.98IA3.IR 402 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

م رو  زدم و ساعت رو  انتخاب کردم عطر یدمسف یکتون  ینکشال و ع

رو، رو  دوشم و چمدونم هم   دستم    امرو  انداختم کوله یدمسف

نگفته  یشدم. به قنبر ینکردم و سوار ماش یگرفتم. با همه خداحافظ

 نبود. یادهم ز یلمخودم برم وسا خواستیبودم دلم م

 سام

 پرت کردم. معتمد صبح رفته بود. من یزم یرو یترو با عصبان گوشی

 .یمصبحانه بود یزفقط سر م یهو سا

 ی؟بود که گفت: وا؟ چرا پرتش کرد سایه

 .یدمشن یشدم خبر بد یعصب ـ

 چرا؟ یسام یشد یجور یهروزا  ینا ـ

 .یهام رو  برداشتم: خوبم ساقهوه لیوان

 .یستین ـ

امروز رها  یبحث رو عوض کنه گفت: راست ینکها یندادم برا جوابی

 !یادم
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. یادکه نم یدونمنگم که من م خواستمیمشت کردم م دستامو

 لجباز! یدختره

 .یدونمآره م ـ

 خانوم گفتم اتاقش رو  مرتب کنن. یالبه ل ـ

 .یخوب کرد ـ

 یکنی؟م یکار: امروز چیختتستش عسل ر روی

 .ینار یشرکت و احتماالً  شبم خونه  یچیه ـ

 ده.با بابا هم که دعوات نش یای؟چرا خونه نم فهممیمن که نم ـ

 یری؟رو عوض کردم: تو کجا م بحث

 واسه فسقل خاله!  یدقراره برم خر ـ

 یه؟آ یبچه ـ

 یم؟هم دار یگهد یاوهوم مگه ما بچه  ـ

 ؟ یادنه !  خودش م ـ

هم که  یکار یفرستمم گیریمیعکس م یکنمم یدنه بابا من خر ـ
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 ندارم.

 ـ خوبه.

ماشاال چه  ینخانوم اومد: سالم رها خانوم خوش اومد یالل صدای

 .ینخوشگل شد

 ـ ممنون همه هستن؟

هستن دارن صبحانه  یبچه ها تو سالن غذاخور یآقا رفتن ول ـ

 .یخورنم

 ـ خوبه

! قلبم تند تند یادخودش بود؛ آخه گفت نم ینه صدا دیدم؟یم خواب

بودمش فقط  یدهدست خودم نبود هنوز ند   لرزید؛یدستم م  یزد؛م

 یال. تازه لینمشبب ینکهبه حال ا یاشدم. و ینطوریا یدمصداشو شن

من خوشگل  یداد بزنم رها خواستمیخانوم گفته بود خوشگل شده! م

 یداشتم بهش؟ مال منه؟ پس اردالن چ یتمن؟ مالک یهست! رها

جا شد.  یهکرد و تو بغل سا یبلند شد و سالم یهرها اومد سا شد؟یم

دمو سرگرم بلند نشدم ازش ناراحت شدم. با اخم جوابشو دادم خو
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 یکنگاش نکنم. نشست و از اون  شدینم یام   کردم ولصبحانه

کرد. من فقط به صداش گوش  یفتعر یهکه نبود واسه سا یهفتها

)داشتم به صدات گوش  یگفتافتادم که م یالوگد یه یاد. یدادمم

 فهمیدمیجمله،   نم ینحواسم به حرفات نبود( راست بود ا دادمیم

مهمتره. تو  یدنشهفته د یهشده مهمه؟نه بعد  یرم. دیگهم یچ

مطمئن شدم  یگهروشنش غرق شدن مهمتره! حاال د یعسل یچشما

 یششد و رفت اونم راه اتاقش رو   پ ندبل یه! سایهحسم بهش چ

 یکگرفت. منم دنبالش رفتم. تو اتاقش رفتم و در رو بستم و نزد

 گوشش گفتم:

 یکنم وگرنه حساب دست رو زن بلند یستکه تو اخالقم ن حیف

 !زدمتیم

 بود! ی: تالفیدخند شیطون

 ی؟چ یتالف یدمنفهم ـ

 مهندس! یآقا یگهحاال د ـ

 یو با چشا یستادا ینهاومد و روبه روم دست به س یرونبغلم ب از
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 گفت: یطونش

 سرکار منم لباسام رو  عوض کنم؟ ینبر یشهم حاال

س عوض لبا یهجلو بق یستمزد: آخه من مثل شما راحت ن چشمک

 کنم!

که رو تخت بود رو  برداشتم مچ دستشو گرفتم و کشون کشون  کولش

 بردمش. یروناز اتاق ب

 یکنی؟م یکارچ یسام ـ

 (یگفتبار بود که اسمم رو  م ین)اول

 تموم شده! یتمرخص یدمرو نشونت م یتالف ـ

 .یام: نمخندید

 ـ مگه دست  خودته؟

 م.. راه افتادیدخند یشترکردم قفل کودک رو که زدم؛  ب ینشماش سوار

 رها

مرموز بود. نه به صبح که جواب سالمم رو به  یکنهم یکارچ نمیدونستم
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 یهفتها یکاز  یبود. گه گاه یکفقط موز ینزور داد نه االن! تو ماش

عطرش  با  یرو    زده بود. بو ینکش. عپرسیدیکه نبودم؛   سوال م

 یدیمست داشتم. رسشده بود. بوش رو   دو یقاط یوشو افترش یگارس

رو ،    رو موهام زدم.  ینکمپارک کرد و ع ینگپارک ورو  ت ینماش

. دستمو از دستش یمرفت یروندستم رو  گرفت باهم از آسانسور ب

 .یدمکش یرونب

 سام؟ یکنیم یکارچ ـ

 .یشیناراحت م یدونستمنم ـ

رم من با تو نسبت دا یدونننم یناجلو همه! ا یول یشمکردم: نم اخمی

بفهمه من  یخوایطناز زوم کرده. م ینجوریشهم یحت یمخونه ا یهتو 

 یم؟ک

 !یدتکون داد: حق با توئه ببخش سری

که  یکنماما چون فکر م یستن یبهش رفتم: مسئله ا یغره ا چشم

 کنه! یاونم حسود یهات  با طناز جدرابطه

 .خندید
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 !یشهدلت واسش تنگ م یقهتو که دم به دق یخندی؟چرا م ـ

 : واسه طناز؟یدتعجب پرس با

 یگهآره د ـ

 : از دست تو حسود خانوم!خندید

 . همهبه استقبالم اومدن. سام هم تویمکردم و باهم داخل رفت اخم

 اتاقش رفت. منم به سمت اتاقم رفتم که طناز اومد.

 خانوم؟ ینآورد یفبه به تشر ـ

 ـ سالم.

 باشه! یتونهم  یادبچقدر آدم ب ـ

 که کجا بودم! یانهبدم؟ سام درجربه تو جواب  یدبا ـ

پس تو  یمخانوم کوچولو من و سام نامزد ینباال داد: سام؟ بب ابروشو

 کنیمیوانمود م ینجوریشرکت ا یرابطمون دخالت نکن! جلو بچهها

 یاد. پس من خوشم نمگیریمیجشن م یبه زود یول یستیمکه ن

تو هم  !یاگه دوستش باش یحت یصدا کن یکشوهرم رو   به اسم کوچ
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 .یکنیزن رو خوب درک م یهاحساسات  یزن

مه بده؟ اون ه ینامرده که منو باز ینقدنامزد؟ ا یگفت؟م یرفتم چ وا

 ی؟سر ترحم و دلسوز یابود؟  یتوجه وحرفا الک

 یازبمنو واسه  گفتی! راست میبا طناز رابطه داشت؟ اونم جد واقعا

 من از رفتاراش بد برداشت کرده بودم. اون فقط حس خواستیم

. لعنت به من دونستیم یمودوستانه به من داشت؛  چون داستان زندگ

برداشت کردم! تو اتاقم رفتم تا خورد  یگهجور د  یککه همش رو  

فکرم رو   خواستمی. تا ظهر میدممحکم بهم کوب وو در ینهشدنم رو  نب

چشمم  یامروز طناز، جلو یم و حرفاسا یرفتارها یمشغول کنم ول

 . ازت متنفرم سام معتمد!یرفترژه م

 سام

گرسنه بودم. چون  یناهار شده بود؛    از صبح کار داشتم و حساب وقت

احتماالً   اونم  یدمشگرفته بودم. رهارو هم از صبح ند یرها بود؛   انرژ

 تخواسیعقب افتادش شده بود. خسته شده بود. نم  یمشغول کارها

 یرونب یممن به زور آورده بودمش. بهتر بود ناهار رو   باهم بر یادب

. کت و یمشرکت و کار اصالً!  مهم من و رها بود ی. گورباباریمبخو
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 ینیخانم مع یززدم. به سمت م یرونرو  برداشتم و از اتاق ب ییچمسو

 بلند شد. یدنمرفتم اونم با د

 ـ مهندس نامجو کجان؟

 .یومدنن یرونب تو اتاقشون از صبح ـ

 .ینبده آر یالغو کن  یاامروز منو  یتمام قرارها یارخببس ـ

 ـ چشم.

 نمیدسمت اتاقش رفتم و در زدم اجازه ورود که داد؛ وارد شدم. با د 

 انداخت. ییناخم کرد و سرشو پا

 !یخورهاز ناهار شرکت بهم م یگهناهار حالم د یمحاضر شو بر ـ

 نگاهم کنه گفت: نه ممنون. ینکها بدون

 شده؟ ی! چیاوه چه رسم ـ

 .یچیه ـ

 کنی؟یپس چرا بهم نگاه نم ـ

 هفته نبودم کارام مونده! یهسرم شلوغه  ـ
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 یدین؟به من وقت م یضمر ینخنده گفتم: بله خانوم مهندس فقط ب با

 مهندس! یاقا ینکرد: کارتون رو بگ نگام

 ناهار خانوم مهندس. یمبر ـ

 رید؟ینامزدتون نمچرا با   ـ

 هست ؟ یک  ینزدم:  ا لبخندی

 یاجلو بچه ه خواینیزد: جالبه! من بگم نامزدتون که م پوزخند

 یه؟بمونه ک یشرکت مخف

 رها؟ یسمتش رفتم: خوب به

من  ینقدرواسه ترحم؟ ا ی؟کرد یچرا باهام باز یاریناسم منو ن ـ

 ی؟کن یبدبختم که تو باهام باز

داشت منو به جنون  ینوکردن کرد. اشکاش قدرت ا یهبه گر شروع

 بکشونه!

از من ؟  یهان؟ انتقام گرفت یکرد یرو   مخف یچ یگهداد: د ادامه

 مادرت؟ یاومدم جا ینکهواسه ا
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 ؟یهرها؟ کدوم انتقام؟ کدوم ترحم؟ نامزدم ک یگیچرا چرت و پرت م ـ

 کن. یفتعر ینقشنگ بش یزگرفتم: اشک نر بازوشو

 به من نزن! داد زد: دست

 رو سر همه خراب نکردم! ینجاروحرف بزن تا ا یزنمخب نم یلیخ ـ

 ینآب دهنش رو قورت داد: طناز گفت نامزد یدترس یتماز عصبان انگار

 یهضصدات نکنم ق یکبا اسم کوچ ینهمن رو  با شوهرش بب خوادینم

نفهمه. پس اون توجهات اون همه  یکه کس ینگه داشت یرو مخف

لت حاال برو من گو یانتقام نبوده موفق شد یاجز ترحم  یزیچ یاتخوب

 رو  خوردم.

 حرفاش رو؟ یگفتم: باور کرد ناباور

اشک  یدار یوقت یجواب خودمو دادم: چه سوال احمقانها خودم

 رها؟ یار! از رفتارات مشخصه. تو به من اعتماد ندیکرد یعنی ریزییم

 یشک کردم وقت یمه چطناز نه به ه یبا حرفا یتر گفت: دارم ول آروم

 دروغ بگه؟ یداصال چرا با یننامزد یگهقاطع م ینقدا

کشون، تو  -صبر کنم. دستشو گرفتم کشون تونستمینم یناز ا بیشتر
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جولون  یادی. زیشدتموم م ینجاهم یدبا یهقض یناتاق طناز بردم. ا

اشک رهار رو   درآورده بود. بدون در زدن وارد شدم. از چشمام  دادیم

 ین. طناز بلند شد از جاش و رها شوکه و ساکت بود. آرباریدیخون م

 ی. کسیودشده  یواسه ناهار رفته بودن شرکت خال یهبق ودب یشهردار

که تونستم داد زدم تا  ییتا جا ین. واسه همشنیدیصدامون رو  نم

 شم. یبلکه خال

 شده؟ یزیسام چ ـ

 بپرسم. یداز تو با ـ

 رو  ؟ یچ ـ

 رو دوست دارم بشنوم! یمونکن نامزد یفخب تعر ـ

 نگاه پر از نفرتش رو به رها انداخت.

 داد زدم:  به اون نگاه نکن با من حرف بزن.

 الل شده بود انگار به تته پته افتاد.

 ..… یزهچ ـ
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 و!طناز؟ بلند بگ یه! نسبت من و تو چشنومی: میدمحرفش پر بین

 ـ همکار.

 .یشبق ـ

 .یهم کالس ی،دوست خانوادگ ـ

 ی؟به رها گفت یهپس اون چرت و پرتا چ ـ

 ش گرفت مهم نبود برام االن رها مهم بود. گریه

 ـ حرف بزن طناز.

 .ینطوریهم ـ

 یم؟ما نامزد ینطوریآهان هم ـ

 نفهمه؟ یقراره کس ـ

 یاازت  یادگفتم خوشم م یحت یامن به تو گفتم دوستت دارم ؟  ـ

 یادادم؟  یشنهادپ یا ینامزد ی،دارم؟ خواستگار یجز دوست یحس

 ی؟دوست دخترم

 سر تکون داد که نه.
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 یگی؟پس چرا دروغ م ـ

 یرونفقط سکوت بود. منم دست رها رو گرفتم و از اتاق ب جوابش

 . فکر کنم اونم جواب سواالشو گرفته بود.یماومد

 سام

 .یدمبرم؛    صداشو شن یروناتاق بکه خواستم از  همین

 من احمق عاشقتم! ینکهو بغض داد زد: واسه ا یهگر با

گاه تا االن. شدم. از سال اول دانش یول شدمیم یدجرمه؟ نبا -

ه ب ی! تاحاال فکر کردیستیچون عاشق ن یحسم رو  بفهم تونیینم

ار کهان؟ چرا به جا  یستم؟ن یامت یشموندم؟ چرا پ ینجاکه چرا ا ینا

 اینجآرزوشونه اونجا باشن تو ا یرانکردن تو شرکت برادرم که نصف ا

 برادرم شدم؟ یبرق یکنم؟و  کار م دمکر یگذار یهسرما

 به حرف اومدم.

 !یمشکل دار یامبا ت ینکهواسه ا-

شماها  یحدروغ رو   واسه توج   ین: باورت شده؟ من ایدخند عصبی

 یپسر یچکه عاشقت بودم و هستم به جز تو به ه ینها یلمگفتم دل
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جز تو به چشمم  یچکس! هیفکر کنم چه برسه به عاشق تونمینم

 یرم؟نم یرانچرا از ا یدونی. میادنم

تو کار کنم من  یشدستش به من اشاره کرد: واسه توئه! اومدم پ با

 یهورو  گذاشتم تو شرکت تو بعد  یمو سرما یندم، آ یتمام وقت ، انرژ

 یکتنزد خوامیکه م یدرست وقت یهو چ یهک یدونمدختر که نم یه

 یادسال قفل دهنم رو   بشکنم و بگم عاشقتم م ینبشم و بعد چند

کنم؟ هان؟ بگم خوش  یکارچ یبهت! توقع دار مآد یکتریننزد یشهم

و  یدمواسش زحمت کش  ینقدربه عشقم که ا یزارمرها جان؟ م یاومد

تو  ی؟برس یستادمخانوادم به خاطرش  ا  یپشتش بودم و تورو یشههم

که به رها زدم و  ییحرفا ینمن ا یتو خودتو بزار جا کردی؟یم یبود

همه عشقم رو   یم؟نامزد مبگ یادیهبعد چندسال توقع ز زدی؟ینم

جز تو، حق  یدونن! همه میجز تو که چشمات رو  بست دیدنیم

رهارو  یدنچشم د یدیحق نم دادی؟یبهم؟ حرف بزن سام نم یدینم

ذره  یهصدات کنه؟ بابا  یکنخوام به اسم کوچ ینداشته باشم حت

خدا حقم رو   بهم  یحق نشسته سام، تو حقه من یانصاف خدا جا

روز  یه یکردی. فکر میشه تو مال من یکبهت نزد یکس یزارم! نمیدهم
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 به تو التماس کنه؟ یکنهنگاه نم یچکسکه مغروره و به ه یطناز

دارم  یول کردمیو طرف تکون داد و گفت: خودمم فکر نمبه د سرشو

وست به چشم نه به چشم د ینمنو بب   زنم؛یزانو م   کنم؛یالتماس م

لو جالتماس رهارو رو  بکنم زانو بزنم  خواییکه عاشقته! م یکس

تر شم؟  یفخارو خف یخوایاز کجا اومده ؟ م یستکه معلوم ن یدختر

 !یشمباشه. به خاطر تو م

حقم  نیروب یمبرو از زندگ کنمیرها زانو زد: رها ازت خواهش م ویجل

حروم و  دونمیم یادیه؟توقع ز یررو   نفسم رو   از من  نگ یمرو،  زندگ

. کنهیم یرگلوت گ یمال مردم خوردن نداره؛   تو   یشه؛حالل سرت م

جا کار اون یرانا یزاینرد ینبرادرم بهتر یشپ یبرمتم کنمیالتماست م

ه ک یی. برو همونجایرونب یمبا پنج برابر حقوقت فقط برو از زندگ کن

ن به کارت ندارم. م یکار یبر یدمرها؟ قول م یکنم بر یکار. چیبود

 . پسیارمباالخره به دستش م جنگمیواسه داشتن سام، با همه م

 خودتو حروم نکن برو. 

 درامت تموم شد طناز؟ یشرها حرف بزنه گفتم: نما ینکهاز ا قبل
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  ؟یکن یذره هم بهم نگاه نم یهرحم  یزد: ب یپاشد و پوزخند ینزم از

سه طناز حرفاتو گوش دادم؛  حاال توگوش کن! همه گفتن تو چرا ب -

 ینجاا یادنداره با دروغ ب یاستس ینقدرمن گفتم نه طناز ا یول ینجاییا

 کنم چون سهام اخراجت یتونم! نمیکنیم ینقش باز یعال یدم؛حاال د

هم رو تحمل  یم. حاال که مجبوریوگرنه دو سوته اخراج بود یدار

 یگهکس د یهفقط کاف یکه امروز زد ییحرفا ینا نگوش ک  یم؛کن

  یستم؛. من عاشقت نکنمیخودم خفت م یبفهمه خودم با دستا

و  ذره ارزش یهخبر بد بهت بدم همون  یهو نه خواهم شد. بزار  یشمنم

 با حرفات،  ازت حاال متنفر یبرد ینهم  از ب یموناحترام و دوست

هروقتم  کنیینم رستداستان د یگهد یکنیکار م ینجاشدم.  ا

 ینداداشت،  بهتر یشو برو پ یرپولت آماده هست  بگ یبر یخواست

 !یادن یزاینرد

که  یبالتخزع یندور و بر رها هم ینمپوزخند ادامه دادم: دفعه بعد بب با

و درآخر من عاشق  یم! جدکشمتیم یدوباره بگ یداد یلشتحو

اگه من و تو،    ی. حتیشمخودش رو  کوچک کنه نم ینقدرکه ا یدختر

 یمنسلمون باهم باش یواسه ادامه  یدو تنها وبا یمبود یرهجز   یکتو 
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باشه! خودتو خسته  یادت یشهرو   هم ینا کردمینگاه نم ومن بازم به ت

و  ینده. با آیمشم از هم دورتر شد ینجنگ من مال تو نم ینکن با کس

 نکن. یخانوادتم باز

 داغ یزدم. سرم به اندازه کاف یرونرهارو گرفتم و از اتاقش ب دست

 تازه داشتم. یبه هوا یاجکرده بود؛ احت

 رها

 .یبارید. از چشماش، خون مترسیدمیبار بود که ازش م اولین

 !یمبر یگینم یزیرو بردار اگه چ یفتبرو ک -

رو  برداشتم؛  داخل آسانسور رفتم. نگاش  یفمحرف اضافه ک یچه بی

شلوار  یهاسپورت سرکار اومده بود.  یپبا ت یشهکردم. امروز برخالف هم

 یخوشگل یکه طرح ها یدسف یشرتو ت یدسف یکتون یره،ت ینج

دکمههاش باز بود و  که یرهت یسورمها یراهنپ یهداشت؛   روشم 

. موهاش هم  طبق معمول مرتب شونه کرده دهم باال زده بو یناشآست

و دستبند  یهم  به چشمش بود و اپل واچ مشک یبنشر ینکبود. ع

 یضرب گرفته بود. ب ینزم یرو انداخته بود.با پاهاش، رو یشسورمها
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کرده بودم؛  بهش  ی. کار بدیرفتتند م یمشد ینحرف سوار ماش

نبخشه و  یشه، قهر کنه، داد بزنه،حت یتهمت زدم حق داشت عصب

 حرف نزنه.

 سام؟ -

 ی؟سام -

 لطفا؟ یجوابمو بد یشهم -

 بهم انداخت. ینگاه نیم

 .یخواممن معذرت م -

 پوزخند زد.

 که.. یزدحرف م یچجور یدیآخه د -

 بشنوم. یزیچ خوامیبسه رها نم ـ

 ولش کن. یچیه …باشه. سام تو -

بوده واسه  یلم. همش فیاعتماد ندار یبگ یخوایکرد: نکنه م نگام

 دوسش دارم؟ یاگولت زدم؟  یاترحم و انتقام؟ 
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 .یدببخش -

 رو دلت بمونه! یزیپرس نزار چنه راحت باش سواالت رو ب -

 کنم؟ یچندبارعذرخواه -

 نگه داشت. یکرستوران ش یه یزد و جلو پوزخند

 ه ندارم.شو رها حوصل یادهپ -

 .خورمیغذا نم خوامینم -

 اشو لج نکن.پشدم  یکنه؛عصبیمن گرسنمه، معدم درد م -

 سام؟ یشدم:  االن آشت پیاده

 حرف نزد.

 !یامنم یآشت یگفتم: تا نگ یبدجنس با

کارت  یدونیودت مخ یگه،د یکنیلج م ینکن. دار یترها توروخدا اذ -

 یبه طناز دار یهنوز بهم ول یبد بوده. بهم تهمت زد.  اعتماد ندار

،  توقع نداشته  دونمیاز ته دل م یهنوزم نکرد یحرفم رو  باور نکرد

 .بخشیدیینم یچون خودتم بود یباش بگم آشت



 

 

 WWW.98IA3.IR 422 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 ی؟تکرار نشه آشت یدمول مق من قبول دارم اشتباهم رو   -

 نه. -

 .یامنم -

 رها؟ -

 یزم یهسر  یکنهنم یکه باهام قهره و آشت یمن با کس یامنم -

تو غذاتو بخور  شینمیم ینتو ماش یرممنم س یم. باهم قهرشینمینم

 .یاب

 لجباز. -

 خونه! یمبر خورمیغذا نم یاوک -

 دستشو گرفتم: پس معدت؟

 االن؟ ینگران من-

 آره. -

 پوزخند زد.

 .یمتو غذا بخور یمنکن بر یباشه آشت -
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 اختشنیگارسون که سام رو م یم. تا نشستیمرستوران رفت تو

ا رو درآورد ب یشمشک یآورد. اونم از خدا خواسته مالبرو یرسیگاریز

 فندک روشن کرد.

 یگار؟س یهو خال یکنهکه درد م یکردم: با معده ا اخم

 .یکنهآرومم م -

 نکش. بعد غذا بکش بده به من! -

کارها رو  ینا ینگران من بود یشهنم یزیمعادت دارم رها چ -

 .یکردینم

 ی؟اشتباه کردم؟ که قبول کن یمونم؟بگم پش یچجور -

 سرشو به دوطرف تکون داد: متاسفم من بهت اعتماد ندارم.

 .یکشهفعال مغزم نم یمانتخاب کن بخور یزیچ یه -

 ؟ یچ -

 یارنفقط زود ب یهرچ -

سکوت  زدی. حرف نمیمآوردن تو سکوت مشغول خوردن شد غذارو
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 سکوت بود. حرف نزد تا خونه هم همش یسالحه! ول ینکشنده تر

 سام

م کر کرد. فقط فیدمتو اتاقم رفتم؛   لباسام رو درآوردم و تو تختم خز تا

 ینکه واسم ثابت نشد. چقد احمق هستم چقد آر یزاییکه امروز چه چ

بدبخت و حسام گفتن من باور نکردم. آدما چقد زود رنگ عوض 

. غرق افکارم بودم یشونخوب بشناس یدنفرصت نم ی! حتیکننم

 بود. ینکشوند. آر یواقع یایدن همنو ب یم،نگ گوشز یصدا

 بله؟ -

 بدون سالم شروع کرد: چه خبر بوده تو شرکت؟

 با طناز حرفم شد. -

 ی؟سرچ یدمکه خودمم فهم ینوا -

 سر رها. -

 کرده؟ یکارچطور؟ باز چ -

 !یمبکشمش گفته ما نامزد خوامیم یادم یادمنپرس  -
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 :  باالخره زبون باز کرد.خندید

 آره. -

 !یخوادرو م یندختره هم ینچقدر گفتم ا -

حق باشماها  یشناختینشبهتر ازمن م گفتینیآره شماها راست م -

 بود.

 بود؟ یخب حرف حسابش چ -

ودش خ یامت یشرهارو بندازه پ دونمی: چه میدمکش یشونیمبه پ دستی

 شه. یکبه من نزد

 یام؟غلط کرده!  ت -

 .یرانهطراحه ا ینمعتقدن داداششون بهتر یشونا -

 یدیمپولش رو م یگفتیزد و گفت: باشه حتما م یصدادار پوزخند

 گورشو گم کنه!

قت هرو یستن یبه همکار یاجیگفتم احت ینگفت ول یزیگفتم چ -

 خواست پولش حاضره.
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 .یخوب کرد -

 یدی؟تو از کجا فهم -

 طناز یدمدفعه د یهنبود  یناهار کس یماومدم تا یبابا من از شهردار -

 یشکسته بود. هرچ یزواتاقشم داغون کرده همه چ یکنهم یهداره گر

. خانوم ینهرو بب یتنبود وضع یجواب نداد خداروشکر کس یدمپرس

 خونه رفت. یعاتاق مرتب کرد اونم سر ینیمع

 آهان. -

 رها خوبه االن؟ -

 آره تو اتاقشه. -

 ی؟شد یعصب ی؟خودت خوب -

 ته!گف یگهتارو به چند نفر دچرت وپر ینا یستنشم؟ معلوم ن یشهم -

 ی؟گفت یرینواال. به ش دونمیچه م -

 چشمام گذاشتم: نه بابا ولش کن نگرانش نکن.  یرو ساعدمو

 ی؟حرف بزن خواییهنوز نم -
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 ی؟: درباره یدمپرس یجیگ با

 کرده. یشونتپر ینقدکه ا یهمون -

 نه. -

 قهرمان! تونییخوبه مقاومت کن سام تو م -

 از طرز حرف زدنش خندم گرفت.

 یم؟هارو دارحرف ینپررو من و تو مگه ا ینممرض نخند بب -

 .یزنمبزار مطمئن شم چشم حرفم م-

 ی؟ندار یپسر خوب. من برم کار ینخوبه آفر -

 .بینمتینه مواظب خودت باش فردا م -

 تو هم. -

 ی؟راست -

 جان؟ -

 یاد؟فردا رها م -
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 .یادآره چرا ن -

 واسش تنگ شده سالم برسون فعال. خوبه دلم -

 فعال.-

تنم کردم.  یموگرفتم و لباس راحت یرو قطع کردم. پاشدم دوش گوشی

 ذره تو تختم کتاب خوندم. یه

 رها

و  یاومده خواستگار یاموناز هم دانشگاه یکیسارا حرف زدم؛ گفت  با

. با رعنا حرف زدم ینمشوننظرش مثبته. قرار شد فردا برم دانشگاه و بب

.لباسامو عوض کردم و یهاوک یو گفت اوضاع خونه خوبه و همه چ

 شدمیحاضر م یدبلند شدم، ساعت هفت   بود. با یخوابم برد. وقت

 یههام رفتم. هم اومده. دوش گرفتم. سراغ کمد لباس ناحتماالً  اردال

که سه تا  یدیسف یکتون یهکوتاه با  یو شلوار کتون مشک یتاپ مشک

رو  کردم. موهام یمیمال یشانتخاب کردم. اراداشت رو  یخط مشک

گوشواره و گردنبند و حلقه و ساعتم رو انداختم.  یختملخت دورم ر

عطرم رو زدم. ساعت هشت   شده بود. چون تاپم مدلش بسته بود 
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که تو سالن  یشدبه ژاکت نبود. تا درو باز کردم سام داشت رد م  یازین

 بره.

 ی؟سام خوب -

 آره. -

 دستشو گرفتم. تیرفم داشت

 ی؟هنوزم دلخور -

 نباشم؟ یشهم-

 ی؟کنم خوب ش یکارچ -

 .یچیه -

و ت یبا دقت بکش یدرها اون نقشه رو با یناز دستم درآورد: بب دستشو

 شم درستش کن. یامروز خوب حق بده عصب یجا انداخت یلیم یه

 کردم آروم باشم. یاومده سع یکس یدماز عوض کردن بحث فهم 

 .یکنمتا فردا درستش م تکرار نشه یدمقول م یبله حق با شماست ول -

عددها رو جا  یلیآروم تکون داد: خوبه فقط دقت کن تو خ سرشو
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 .یشهو کل کارت خراب م یندازیم

 باشه حتما. -

 زنین؟یتو خونه هم درباره کار حرف م یشینخسته نم -

بود؟  یدهنو ش یدهد یزیچ یعنیاردالن بود!  یمن صدا یخدا وای

 کردیبود حتما دعوا م یدهخودم جواب خودم رو دادم. نه چون اگه شن

 .یمو سالم کرد یمکه بخنده. من و سام لبخند زد یننه ا

 .یشدحل م یداومده بود با یشپ یآخه مشکل -

 سر تکون داد: سام؟

 بله؟ -

 !مشیدهفته هست   ند یهزنم رو بهم قرض بده  -

 نگفت و رفت.  چیزی

 بود! یخودت جات خال یبه خونه یزمعز یخوش اومد -

 و مشغول خوردن یمبودن و من معذب بودم. نشست یزسر م یهو سا سام

 لبخند زدم کردمیم یچیسرپ ید. دستمو گرفت نبایمشد
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 !یزمدلم واست تنگ شده بود عز -

به اجبار زدم و دستمو از دستش درآوردم. از خانوادم و  لبخندی

 کردم. یفتعر یشمنم کم و ب یدخواستگار رعنا پرس

کمک  یزیهگذاشت: خوبه پس واسه جه یزم یرو رو یرشش لیوان

 خواستن حتما بگو.

 ممنون حتما. -

 تو سکوت گذشت یکم

 بچهها؟ یراست -

 : بله؟سایه

داده همه هستن ما  یبترت یگبزر یمهندس زارع آخر هفته مهمون -

 .یمرب  یمنبود ییوقته باهم جا یلیخ ینیناز االن برنامه بچ یمهم دعوت

 رو مخ! یامت  یکرد: وا یاخم سایه

 .ینکن یعذرخواه یام: من نمسام

 باشه. -
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 درس دارم. یاممنم نم-

 یلم رو معرفبه همه خانوم خوشگ خوامیتازه م یایب یدتو با یزمعز -

 فرصته! ینکنم بهتر

 آخه... -

 آخه نداره برو لباس بخر. -

سام  نسبت منو فهمیدیطناز، پس طناز م یبابا   یشدزارع م مهندس

با  ونگفتم زنشم  گفتیاگر به اردالن م یا. یشدتو شرکت پر م یه؟چ

 .یشدمبدبخت م ی؟سام راحتم چ

 یه؟مناسبتش چ ی: ددسایه

 زرگ.ب یتو مناقصه یامت یتو موفق یدشونجد یالیو پز و یدورهم -

 آهان. -

ساکت بود.  یادسرمون ب ییبود قراره چه بال یدهسام هم فهم ینکها مثل

فکرها  غذا تموم شد و  ینبا هم ینه؟طناز رو نب یا یومدنم ینواسه هم

همه تو اتاقاشون رفتن . منم لباسامو عوض کردم تو تختم فقط فکر 

بگم به طناز من  یا زدمیحتما فردا با سام تو شرکت حرف م یدکردم. با
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 یااسترس ندارم؟  یروز خوب و ب یهبودم. چرا من  یجگ یدونمنم یم؟ک

 آروم؟ یزندگ یه

 سام

 بعد شام زود تو اتاقم اومدم.  

 یش بود ول. شوهرینماردالن به رهارو بب یابراز عالقه    خواستمنمی

به رها نداشت. حالم بد شده بود. تازه  ینسبتحق یچبه نظرم ه

ابم که خو یدمکش یگارهم بکنه! انقدر س یشبه همه معرف خواستیم

 یراهنپ یهدوش گرفتم و حاضر شدم.  یهشدم  یداربرد. صبحزود ب

. بافت یمپوشیدممشک یکتونم رو، با کتون کیشلوار   مش ی،سورمه ا

 یهالباس یدن. از پوشیدمبود؛روش پوش یبلند م ازکم که سورمه ا

مدت واسه تنوع اسپورت  یهو کت شلوارهام خسته شدهبودم.  یرسم

با  تمویسوت یخوب بود. موهام رو شونه کردم ساعت مشک پوشیدم،یم

هم انداختم تو  ندکمو ف یگارو س یو گوش ییچدستبدنشانداختم. سو

هها رفتم از پل یروندر آخرم ادکلنمو به گردنم زدم و از اتاق ب یبمج

 اومد. یرونمزمان  از اتاق برفتم  رها هم ه یینپا
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 .یرسالم صبح بخ -

 سالم. -

 .یگشتم یزیچ یهدنبال  یفشتو ک 

 شده؟ یزیچ -

 نه. -

 هیدروشن پوش ینشلوار ج یهو با  یبافت بلند و جلوباز مشک یه اونم

 یم رو به خنکک -هوا کم یدو شالسف یمشک یداسپورت سف یبود کتون

 .رفتیها زود ماکثراً  صبح. معتمد یمنشست یز.  باهم سر مرفتیم

 کجاست؟ یهخانوم سا یالخانم گفتم: ل یالل روبه

 ت.خودش رف ینصبح زود رفت مادر با ماش -

 آهان. -

 اومد؟ ینامش:  مگه گواهیدبا تعجب پرس رها

 .یکه شما نبود یگفتم: آره وقت یشوخ با

 خانوم رفت. یالکرد. ل اخم
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 .یگهد ریمیبلندشه که گفتم:  باهم م خواست

 نه. -

 یای؟چرا؟ مگه شرکت نم -

 .یامم -

 خب؟ -

 !شینمینم ینماش یهکه باهام قهره تو  یآخه من با کس -

 !یمکرد یآشت ید:  حاال شاخندیدم

 برق زد: واقعا؟ یاز خوشحال چشماش

 یدی؟خدارو چه د -

 .یمو  به سمت شرکت رفت یمشد ین. بلند شدم. باهم سوار ماش خندید

 زنگ زد. یرینکه ش کردمیتاپم کار متو اتاقم با لپ 

 بانو؟ یریناحوال ش -

 ی؟همه پسرم امروز صداش بهتره بهتر شد یمخوب -

 چه خبر؟ یرینآره ش -
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 یرانا یاندارن م ینا. خواستم بگه افروز اشمیمزاحمت نم یچیه -

 .یرانهدنبالشون فقط اردالن نفهمهافروز ا یدبر ینفرداشب با آر

 راحت. التیزدم: حتما خ لبخندی

 .یزمعز یمرس -

 یای؟زارع م یمهمون یرینش یراست -

م افروزم دعوت تحمل اردالن رو ندار یامنم یول یمین،دعوت کرد س -

 دونهینم  ینکسیند یسوت ینوقت رفت یه. یستن یرانگفتم ا یکر.د ول

 افروز اومده!

 .کنمیحتما   سفارش م ینو آر یهبه سا یول یرممن که نم -

وست دو مهندس زارع رو  یمینشده؟ تو که س یزیچ یری؟چرا نم -

 ی؟داشت

 حوصله ندارم. -

اردالن!  یدوستا یعشقم جلو یمونده بود برم مراسم معارفه  همینم

    یدمفهم یادکلنشو تماس رو که قطع کردم از بو یمکرد یخداحافظ
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 در نزده وارد اتاقم شده. ینآر

 ین؟بگو آز -

 زارع؟ یمهمون یاینم -

 .نه -

 چرا؟ -

 باشه. یهها و سارو ندارم. حواست به    ر یامحوصله طناز و ت -

 چشم. -

 !یرانهعمه ا یند یحواست باشه سوت -

 اونم چشم. -.

 خب کارت رو بگو؟ -

 .یومدهطناز ن یچیه -

 بهتر! -

 بره؟ و یرونسهامشو بکشه ب یخوادآره ،  به نظرت م -
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 .یادب یدخداکنه!  شا شیمیخوشحال م -

 .یادگفته فعال نم ینیه به معن -

 بود خوشحال شدم! یخبر خوب -

 زنگ خورد. شماره ناشناس یمرفت که به رها سر بزنه باز گوش آرین

 بود تماس رو وصل کردم.

 .یچیدگوشم پ یتو یچیدمهندس زارع پ صدای

 سالم بابا جان. -

 خودش و خانومش حق  یول یومدمرد بدم م یندرسته از دخترو پسر ا 

 یشناختمرو ماساژ دادم اگهشمارش رو م یقمبه گردن من داشتن. شق

 اشتباه کرده بودم. داشتمیبرنم

 مهندس. یسالم آقا -

 پسر؟ یخوب -

 خانوم؟ یمینس ینبله شما خوب -

 !یستیم: شکر بد نیدکش آهی
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اً زنگ زدم شخص یول یادخوشت نم یاجور مهمون یناز ا یدونستمم -

 .یایو ب یننندازیرو زم یرمردمن پ یتورو دعوت کنم که  رو

 آخه... یول یه؟حرفا چ ینا -

 !یممنتظرت یمینو آخه نداره پنج شنبه من و س یول -

  یکنه؛کارو نم ینکس ا یچزشت بود با اون سن و سال واسه ه خندیدم

ع ماس رو قطقبول  کردم    ت یسیزنگ زده که من برم واقعا تورودروا

 کردم.

 رها

هم باهاش  ینهکه خودم زده بودم رو بردم که هم سام بب یطرح یه

 حرف بزنم.

 تو؟ یامب تونمیم ـ

 .یاآره ب -

به سمتم اومد و کنارم  یزشکاناپه نشستم و سام هم از پشت م رو

 نشست.
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 یومده؟طناز ن -

 .یستواسم مهم ن -

 ینی؟طرح روبب ینا یشهدادم: م سرتکون

 یه؟چ -

ده بر یروزد یگرفتن وقت یرادرو ازش ا یگفت اون طرح قبل ینآر -

 ینخوبه ا یاببینب یمبد یشنهادپ ینوکه ا یدمکش ینومنم ا یشهردار

 یروزی؟د یجا

کرد.  یشتر شد و طرح ها رو ازم گرفت و با دقت بررس یکنزد یکم

 ضربان قلبم ناخوداگاه باال رفته بود.

 رو فقط درست کن. ینجاشا -

 به؟خو یشبق ینگاه کردم:  اوک کردیکه با انگشت اشاره م ییجا به

 ..ینمبزا بب -

. یشدمزاحممون نم یخوب بود طناز نبود. چقدر خوب بود کس چقدر

 چقدر لذت بخش بود.
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 سام؟ یراست -

 جان؟ -

 کردم خونسرد حرفمو بزنم. ی. سعیشدخدا االن قلبم که کنده م وای

 قراره بشه؟ یچ یتو مهمون -

 !یگهد کنهیم یتخودم هم ،  معرف یدونمباال انداخت: نم یا نهشا

 که.. یدوننشرکت و طناز نم یآخه بچه ها -

 : خو بفهمن..یدحرفم پر وسط

 یکه رها جرم که نکرد یستن یزیانداختم: چ یینبا خجالت پا سرمو

 فکر بدم درموردت بکنن به جهنم! یزنش

 نه آخه... -

 یده؟بگه مارو باهم د یا یمطناز بگه ما نگفت یترسیاهان م -

 آره. -

اون فقط  یم؟دوست دختر دوست پسر یممگه ما گفت یده؟د یاوال چ -

تازه اردالن بفهمه  یکیاز رو حسادت که تو به مننزد یزنهداره حدس م
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 من هواتو دارم بهترم هست بعدشم مدرک داره ثابت کنه؟

 .یگیتر شدم: راست م آروم

 .ینگران یخودیب -

 !یایگفتم: آخه تو هم نم ناراحت

 .یاممن م -

 !یایکه نم یگفت یشببزنم: د یغج خواستمیم یخوشحال از

راحت نترس  یالتد زشت بود رد کنم؛    پس خزمهندس زارع زنگ  -

 سالمه. یطاینجامح یدونهبکنه! تازه اردالن م یتونهنم یغلط یچه

 هم هست. یگهد یزچ یهزدم : لبخند

 ی؟چ -

بعد بهت  یشهراحت م یالشاخم گفتم: اگه بفهمه من زن باباتم خ اب

 !یرسهبه خواستش م یشهم یکنزد

 چشمک زد: مگه بده؟ یدخند 

 بدجنس حرصم رو درآورد با حالت قهر ازش دور شدم. 
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 مبارکتون باشه. یایننه اصال بهم م -

بکنه  تونهینم یکار یچبهش ندارم ه یحس یچه یکرد: من وقت بغلم

 راحت حسود خانوم! یالتخ

 .یستممن حسود ن -

 معلومه! -

 .خندیدم

 رها

 یینهداشتم؛ حالم خوب شده بود. تو ا یحس خوب یهاتاقم رفتم.  تو

چشمم به گردنبندم خورد. دست بردم و لمسشکردم. چندوقت بود 

مهرداد؟ چندوقت بود فراموشت کرده بودم؟  کردمیبهت فکر نم

 خورم؟یغصه نم یستم؟ناراحت ن کردم؟یچندوقت بود عکساتو نگاهنم

تو دانشگاه  ینکهبعد ا یدونستم چرا ولیخودمم نم کنم؟یبهت فکر نم

 یلیگرفتم فراموشت کنم و االن خ یمتصم یگهد یدمآزارت م یگفت

حالمبهتر  یده؟نبودنت آزارم نم یگهد بینییوقته بهت فکر نکردم! م

 تونمینم یا یدهه آخر رسب یااز تو جدا شدم فکر کردم دن یبود. وقت
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دختر  یهمثل  بینیالنمیکنم اما ا یبخندم، شاد باشم؛ زندگ یگهد

 یشم؛بهتم یاحساسات خندم،یم کنم؛یم یزندگ کنم؛یکار م یمعمول

زمان حالل  یکنه،درست م یزوزمانهمه چ یگن!راست م کنمیفکر نم

کمتر  ردکیم یتو برده و حاال داشت کار یادمشکالته، زمان منو از 

 ینمونده حت یزیبهت فکر کنم. ازاون همه حس االن واقعا چ

. حالمخوبه، یشهباورم نم یشه؟خودمم! باورت میدهآزارم نم خاطراتمون

تو( ضربان قلبم باال  یرپسر غ یهسام ) یدنبا د یحت یکنمم یزندگ

باالخره فراموشت  بینی؟یدورشباشه. م یدختر یشهم یم! حسودیرهم

. یدمبهت پس م یبه زود ینم! اینکردم. فقط گردنبندت تو گردنمه هم

مزاحمت  یدمنمونده. قول م یزیچ یگهد هگذشتسبوده مال یهرچ

 نشم.

ه نج شنبلباس واسه پ یداومد امروز قرار بود با سارا و رعنا برم خر یادم

 فتم.رو جمع کردم و بازم تواتاق سام ر یلمنداشتم. وسا یزیچ

 دارم؟ یدامروز برم زودتر خر یشهمن م -

 ی؟رو برداشت: آره برو پول الزم ندار عینکش
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 نه ممنون. -

 مواظب خودت باش فعال. -

 فعال. -

 "مثل مواظب خودت باش"که وزن ندارند  یادن یشعرها تمام

 سام

مشب نفهمه ا یکس ینکهمنم واسه ا  رسید؛یعمه م یگهساعت د چند

 موندم. ینخونه آر رو خونه نرفتم و

 شد! یربدو حاضر شو د ینآر -

 .یموارد آسانسور شد بستیکه ساعتش رو م ینطوریهم 

 ی؟گفت یهبه سا -

 .یدونهاآه م -

 خوبه. -

 یم؟عمه رو کجا ببر -

روز دو  یهراحتن. درضمن  یستممن که اونجا ن یگهمن د یخونه  -
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 یادخیالشونمن نم یهتل بمونن! اردالن هم که خونه  یستروزم که ن

 .یستممن خونم ن یدوننراحته. همه م

 آره خوبه. -

ا خودم ب ینخودش و منم سوار ماش ینو اون سوار ماش یستادا آسانسور

 یه بای. تقریشدننم ینجاماش یهاخه تو  رفتیمیم یدبا یندوتا ماش

 .یمفرودگاه نشست یها یصندل ی. منتظر رویمساعت بعد فرودگاه بود

 م که مهندس زارع خودش زنگ زد دعوتم کرد؟گفت یراست -

 یگی؟: نه دروغ میدتعجب پرس با

 به خدا... -

 .یامقبول کردم ب یسیمنم تو رودروا -

به باباش  یایتو نم یدهطناز مارمولکه. فهم ینکار ا بندمیشرط م -

 .یزنیکه تو رو حرف مهندس حرفنم یدونهگفته زنگ بزنه م

. یستن یدمبع راسته تازه یگیناها مشم یهرچ یگهد یگیآره راست م -

 .یادبرم یهمه چ یدمکه من د ینیاز ا
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 .مردمیم ییمن تنها یایخوبه که م -

 .خندیدم

 شرکتم چند نفرشون هستن. یو رها که هستن بچه ها یهسا -

 !یتو فرق دار -

 شونینیمبب ینکها ی. باالخره اعالم کردن پروازشون نشسته، براخندیدم

 .یمبلند شد

 بود؟ یاصال عمه افروز چه شکل -

 .ین: زهرمار آرخندیدم

 .یادنم یادمواال  -

 یادته؟رو که  یاسمینو  یاسین -

 ...ییهاله ها یه یشآره کم و ب -

 !مونهیم یگل یماه ینحافظت ع -

 اوناهاشن... -

 یدی؟درست د -
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 هستن. زمیبرو عمو فر یمان یگهآره بابا خودشونن د -

 .ینبرو جلو تورو بب یدیاگه د بینمیمن که نم -

 یادشونه؟که اونا مارو  ینجاستآخه مشکل ا -

 خواهرش رو یگماز بازوش گرفتم: زهرمار برو جلو به عمو م نیشگونی

 رفته. یادت

 جلو چشمم. یارهنه توروخدا جدم رو م -

 .یدمشونکه اومدن منم د یکترنزد خندیدم

 ی؟سام یوا -

 بلند گفتم: هان؟کالفه شدم  یاشاز دست شوخ دیگه

 !یدیمگل نخر یحلقه  -

 برگشتن؟ یکدادم: گمشو مگه از المپ هلش

 خونه! یگل آورد یخواهرمو ب هیگباشه جواب بابامو خودت بده م -

 چه بزرگ شده! یجانم ملود یباشه با من. ا -

 کو؟ -
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 .یرنبگ یلبارشونو تحو یسادن. وایماستبغل ن -

 ی؟سام یدناونا مارو ند -

 یدننه ند -

 یاسمینبا چشم دنبال ما بودن که  ینورتموم شد و اومدن ا باالخره

 دست تکون داد.

 عمه: سالم عمتون دورتون بگرده.

 سالم عمه جون. -

 نبود اول بغلش کرد.  یادشعمه رو  ی یافهچاپلوس که ق آرین

 یه؟گوشش گفتم: عمه چه شکل دم

 یودمل یمابغل ن کردم. از یروبوس یاسینو  یما. منم با عمو و نخندید

 رو گرفتم.

 ونه خ یم. بریمواسه بعد وقت دار یشبق ینعمه جان خسته ا یروقتهد -

 .یمبر یگیراست م -

. عمه و یومدن یروناز بغلم ب یملود هاینسمت ماش یمکرد حرکت
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با  یاسینو  یماون یبرزمن اومدن. عمو فر ینو چمدونا با ماش یاسمین

 .ینآر ینماش

 ین؟مردونه زنونه کرد -

 آره. -

 بدجنس. -

در  ی. جلویدا پرسگفت تو راه و از اردالن و ره یاشعمه از دلتنگ -

 خونم پارک کردم.

 هتل؟ یمادر چرا نبرد -

 ل خودمهدوماً با پو یامنم ینجاکردم: اوالً که خونه خودتونه من ا اخمی

همه  ینکه ا یشهسوماً نم یستبلد ن ینجارواردالن اصال ا یننگران نباش

 .یارمهارو بمنم چمدون ینش یادهپ یوقت تو هتل باش

 قربون گل پسرم. -

 خدا نکنه عمه. -

 .یامرزیخداب یدناه ینع -
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 .یمشد یادهزدم و پ لبخندی

 سام

 شش رو زدم. یرو تو آسانسور گذاشتم طبقه  وسایل

 عمه؟ ینجاروا یدیخر یک -

 .یشهم یدو سال یه -

 مبارکت باشه. -

 مال خودمه خودم ساختم. یزانشح و دطر -

 بهت افتخار کنه. و ینهروزا رو بب ینا یستن یدماشاال پسرم ناه -

 عمه جون. ینزدم: عوضش شما هست یتلخ لبخند

ارف اومدم و درو باز کردم و اول به عمه تع یروناز آسانسور ب خندید

 کردم و اون هم وارد شد و منم پشت سرشون دروبستم.

د باشه. چن یخوشگل ینبه ا کردمیسام محشره فک نم ی: وایاسمین

 خوابه هست؟

 چهار. -
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 خوشگله. یلیخ یزمعز یوا -

 یطنشوگذاشت اونم  ش ینرو زم یو شالش رو درآورد و ملود مانتو

 فهمیدیرو م یرفتانگلیسیچون اونجا مهد کودک م یشروع کرد. ملود

 یکه فارس یاسینو  یاسمین. مثل خود یشدمتوجه نم یادرو ز یفارس

 .یزدنرو با لحجه حرف م

 یاد؟گفتم: خوابت نم یلیسیانگ به

 کنم. یباز خوامیلحن بچگونه گفت: نه م با

 عروسک من؟ یست: گرسنت نخندیدم

 یدنخونه رو د یهمه  یاسمینبه دو طرف تکون داد. عمه و  سرشو

 !یدونمکجا مونده بود نم ینآر

 .یامهندس شد -

 خانوم دکتر! یرسهشما نم یبه پا -

 یه؟کدوم اتاق مال ک -

لباساتون رو عوض  ینرو بزار یلتونوسا ینهرکدوم که دوست داشت -
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 .یمکه بخور یارمب یزیچ یهمنم برم  ینکن

 زحمت نکش عمه. -

 .یهحرفا چ ینا -

 خوبه؟ یه. سایدیمکه رس یگمم یرینمنم به ش -

 .یزارهالن نمکه ارد یدونینم یادآره عمه دوست داشت ب -

 .بینمشیاره فداش شم فردا م -

 یکس اینجا ینبگ ینخواست یزیبازم چ یرو پر کردم ول یخچالعمه  -

 ینمن هم یناز روشبساز یخواینرو کانتره م یدمکل یشهمزاحمتون نم

 دونه رو داشتم وقتم نکردم که برم بسازم. یه

 عمه؟ یکنیشرمندم م -

تو گفتم: موها ییاس. روبه ینخالصه که تعارف نکن یهحرفا چ ینا -

 .یاسمین یادبهت م یکوتاه کرد

 با ذوق گفت: جدا؟

 .ینطوردخترتم هم یبامزه شد یلیخ -
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 ممنون. -

 بود. یدجد یطاونور خوشش اومده بود مح یرفتور م یناز ا یه ملودی

 بود. ینباالخره زنگ درو زدن آر

 چه عجب؟ -

 رفتن دور دور. یناا -

 .یستن یدبع ین:  آره از ارخندیدم

 یری؟زارع م یمهمون -

 آره خودش زنگ زد بد بود. -

 .یستیمن یرانخوبه حواستون باشه که ما ا -

 گفت. یرینآره ش -

دو ساعت  یکیهم  ینکردن من و آر یفو نشستن از خونه تعر اومدن

 .یمبود

 یم؟بر یسام -

 یری؟سام به خاطر ما م یرین؟وا؟ کجا م -
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 .یرمم یناالنم خونه آر مونمینم ینجامن ا یدونهم یننه بابا آر -

 .یمباعث زحمت شد یدببخش -

 فعال عمه جون.  ین،کردم: دفعه آخر بودهاا نشنوم .پاشو آر اخمی

 .یزدم یغافتاده بود  اونم ج یدنبال ملود آرین

 سالته ها! یخجالت بکش س یکلتمردک از ه -

 یدمرو بوس ی.ملود یدنخند همه

 !یدسالت شده پسر ناه ی: سعمه

 لبخند زدم. تلخ

سال   یبا س یستن یتتو زندگ یدختر یچ: باورمون شه که هیاسمین

 سن؟

 زبون باز کرد. ینبگم نه که آر اومدم

 چرا بابا ه... -

 نزد . یحرف یگهتو شکمش که خفه شه اونم د زدم

 خداحافظ عمه-
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 خودمون خونه ا ینهرکدوم با ماش یرونب یماومد 

 خونه برم. خواستمیوقت بود نم یر.د یمرفت آرین

 رها

ه جعب یهوقتش بود. گذاشتم تو  یگهرو از گردنم درآوردم د گردنبندم

دوست  یببودعج یومدهبهش پس بدم.  سام خونه ن یدمشهروقت د

عادت کرده بودم. دلم واسش تنگ شده  یدنش. به دینمشداشتم بب

 بود تکست دادم.

 خونه؟ یومدیافتاده که ن یاتفاق -

 نه چطور؟ -

 .ینآخه نگران شدم هم -

 .یدونهم یهفقط سا ینونگو ا یفقط به کس یستن یخاص یزنه چ -

 خب؟ -

اردالن  ینکهخودم واسه ا یبردمشون خونه  یراناومدن ا یناعمم ا -

 .یبینمتم ی. فردا تومهمونمونمیم ینمتوجه نشه امشب خونه آر
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 .یزدم و نوشتم:  چشمت روشن به سالمت لبخند

 ممنون. -

 یاد؟خانوم م یرینفردا ش یسترا -

 ینناردالن رو بب خوانیم نمتنها بزارن ه توننینه هم عموم رو نم -

 .ینطورام هم  همعمه

 .یگمنم یراحت به کس یالتباشه خ -

 ممنون. -

 !ییسر یآقا یکنمخواهش م -

 یداری؟تو چرا ب -

 بودم( یدار)نتونستم بگم واسه تو ب

 .یکتاب م ینطوریهم -

 ابم نبرد.خوندم خو

 اهان رها؟ -

 جان؟ -
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نداشت  یدهفا یشدم ول یمونجان پش یگفتمبار بود که بهش م ین)اول

تعجب  دونستمیتا جواب بدهم یدناخودآگاه نوشته بودم. ( طول کش

 کرده.

 یخوری؟هنوز قرص آرامبخش م -

 بودم؟ یداراالن ب یخوردمبه نظرت اگه م -

 .یم برروانشناس خوب یه یشپ یدبا خورییخوبه که نم -

 .یذوق کردم: اوک یشنگران برای

 برات. پرسمیم یاسمیناز  -

 به خاطرخواهاش( یشهاضافه م ی)اخم کردم طناز کمه ه

 یه؟ک یاسمینزنونمو نتونستم کنترل کنم نوشتم:  حسادت

 داره. یادشنا  تو دوستاش زآ دخترعمم پزشک خودش،  -

 مجرد باشه. یدشا یراحت شد ول یتا حدود یالمخ -

 .یآاهان مرس-

 .یکنمخواهش م -
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 .یناکرده ا یلزدم: کال تحص یدلم لبخند تو

 یاسمین یلهوک . مهرزاد فقطیمهندس یاهنرن  یاهمه  یول یباآره تقر -

 و شوهرشم پزشک.

 یقیپس ازدواج کرده بود، نفس عم یدمجون باالخره ازش حرف کش آ

 .یدمکش

 ازدواج کرده؟ یآخ -

 دخترم دارن. یهاره بابا  -

 چه خوبه هم رشته ان. -

 خودشون که خوشحالن. یلیآره خ -

 رها؟ من بخوابم؟ -

 . خوابمیمزاحمت شدم منم م ینبود خسته ا یادم یداره ببخش -

 !یتو مراحم -

 ی؟چ  یستهقلبم اگه با  یکرد؟م یکارمن چ با

 .یرممنون شبت بخ -
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 .ینطورتوهم هم -

 تکستامون رو خوندم تا خوابم برد. ینا اینقدر

 سام

 شدم. یداراز خواب ب ینآر یصدا با

 سام؟! ی؟سام -

 یلهچشمام رو باز کنم گفتم: هان؟ امروز که شرکت تعط ینکها بدون

 یروقتکه تاد یشبمد یمهمون یمتا شب که بر یریمهم که نم ییجا

 م!خواببزار ب یکنیمنو صدا م یهدردت چ یموقت دار ی. کلیمبود یدارب

فت از اونجا ناهار اونجا بعدشم گ یمعمه گفت بر یزنیچقد حرف م -

 شد. یر. بلند شو دیمزارع بر یمهمون

 یم؟گفته ناهار بعد کله صبح بر یگیم یخودت دار -

 ظهره! ۱ساعت  یستکله صبح ن ی؟خوب -

 گفتیبغل تخت بود نگاه کردم راست م یزکه رو م یمساعت مچ به

ساعت بعد  یهدوش گرفتم و حاضرشدم.  یهبودم. پاشدم  یدهچقد خواب
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 .یم. زنگ زدیممن بود یجلو در خونه 

 ی؟ندار یدمگه کل -

 در باز شد.

 به عمه دادم. یگهنه د -

ل افتاده بود دنبا یاسمین. یمتکون داد و باهم وارد خونه شد سرشو

 ردم.. باالخره منگرفتمش بغلش ککردیفرار م یزدم یغاونم ج یملود

 یشده؟گفتم: چ یکردکه عاجزانه نگاهش م یاسیبه  رو

 ببرم حمومش کنم. یادنم یچیه -

 که عاشق حموم بود! ین:  اخندیدم

 !شده لوسم که هست یکف رفته تو چشمشفرار یانه تازگ  -

 حموم؟ یبر یخواینم ی؟گفتم: آره ملود یرو به ملود خندیدم

 تکون داد. یمنفبه عالمت  سرشو

 رو بکنه بعد ببرش. هاشیبزار باز یاسی: ولش کن حاال آرین

 ولش کن. ینشماها اومد یگهآرهد -
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 .یدناهارو چ یزم عمه

 ینهبب خواستیآره به منم زنگ زد؛  م یشبزنگ زد د یه: آیاسین

 نه. یا یمخوب

 ی؟دار یچه حس یشیم ییدا ی: داریدپرس ینرو به آر یاسی

 مزخرفه. یلیجواب داد: خبه جاش  یاسین

 !یباش یملود ییکرد:  از خداتم باشه دا اخمی

 .یبش ییبشه تو دا یهنوبت سا یشاالبه من ادامه داد: ا رو

 .یشاال:  ا ینرو به آر خندید

آخر  ینوه  یهبزرگتر بود سا یهبود فقط از سا تریکاز هم کوچ یاسین

اون موقع ها افتادم چقدرآقاجون دوستش داشت  یاد. یشدمحسوب م

 .دیدیم یگهجور د یهرو  یهسا

 ی؟سام یتو فکر -

رو  یهاساون موقع ها که آقاجون و مامان بودن افتادم که  یاد یچیه -

 دوست داشتن. یشترب
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 رو دوست داشت. یهتکون داد: آرهآقا جون سا سرشو

 یمو اومد یمکرد یو خداحافظ یششونپ یمحرفا تا عصر بود ینبا هم 

مهندس زارعکه خودش آدرس  یدجد یالی. ویمو بر یمخونه حاضر ش

 یشکم و ب یرها و اردالن نبودن ول یمرفت یرو فرستاده بود. وقت

ه باز مرگ مامانم  یول یشناختمروم یشترشونمهمونا اومده بودن که ب

 .یدمشونور ند ینا

 رها

شده بود ساعت   یرممن د یخدا یچشمام رو وا کردم وا باالخره

 یدوش گرفتم و حاضرشدم ب یهداشتم  یشگاهدوازده بود. من وقت آرا

. خداروشکر سرشون خلوت بود. یدمرس یشگاهبه آرا یشیآرا یچه

ابروهامو برداشت و رنگ کرد. رنگ موهامودوست داشتم فعال دست 

ساده  خواستمیم یتونستم،بکنه خودم م خواستمینم یشمنزدم. آرا

 ینباال نبره هم یکه نبود! گفتمموهامم جمع کنه ول یباشم. عروس

که پشت لباسم که  یباشه. در حد یختهجمع کنه شل و بهم ر یینپا

 یهموهامو جمع کرد سمت چپم  یباز بودمشخص شه. اونم همه 

 دمشل بود انگار خودم بستهبو یلیدرست کرد. خ یزر یلیخ یونپاپ
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خوشم  یلیخودم بود خ یموها یاضاف یمو یچه ی. بیخواستمم ینوهم

شده بودساعت  چهار بود که خونه بودم.  یرحساب کردم د یعاومد.سر

کردن. سارا و رعنا گفته بودن عکس بده.  یششروع کردم به آرا

پاشنه بلند  یکه تموم شدلباسم رو تنم کردم کفشا یشمآرا یدمخند

 و عکس گرفتم. اوناهم یستادما یمقد یینهآ لورو پام کردم. ج یممشک

 یگهد یدگردنبند طال سف یهکردن.   یفخوششوناومد و ازم تعر یلیخ

ستش، حلقه مو انداختمعطرمو  یداشتم انداختم با دستبند و گوشواره 

کردم که  یدرو سرم کردم. رژ قرمزم رو تمد یمزدم و مانتو و روسر

 خانوم در زد و وارد شد. یهمرض

 منتظرتونن. ینآقا تو ماش -

 .یرمزدم: ممنون االن م لبخندی

 یشهم پابند بندازم خوب یهافتاد چون پاهام بازه  یادمآخر  یلحظه  تو

 .یننشستمبا هزار زور و زحمت انداختم و رفتم و تو ماش

 سالم. -

 یکننامشب همه حسادت م ی؛خوب شد یلیسالم خانوم خوشگلم خ -
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 به من!

 .انداختم: ممنون یینزدم و سرمو پا یاجبار لبخند به

بود البته دستم تو دستش  یکتا مقصد نگفت و فقط موز یزیچ دیگه

رو نگهداشت. البته به  ینماش یکش یالیو یهجلو  یدیمبود. رس

ر باال ، جلو د یمباغ رو رفت یاردالن نبود. پله ها یالیو یخوشگل

 روگرفت. منم موهام رو با یمبود مانتو و روسر یستادها یخدمتکار

رو دستم گرفتم. اردالن  یکمکوچ یدست یفلباسم رو صاف کردم ک

ده همه اوم ی. قصر بودبه نظرم خونه نبود ولیمدستمو گرفت و وارد شد

 یداششلوغ بود. با چشم دنبال سام گشتم باالخره پ یلیبودن چون خ

خوشگل  یلیخ یدسف یرهنبا پ یکت وشلوارو کروات سورمه ا یهکردم 

 یو شلوارو کرواتمشک تک ینکنارش بودن آر ینمو آر یهشده بود. سا

ز . موهاشم فر بایومدم یلیکوتاه قرمز که بهش خ یرهنپ یههم  یهسا

به  از شباهتشون زدمیکه حدس م ییکامل. خانوم وآقا یشبود با آرا

 طناز پدرو مادرش باشن استقبالمون اومدن.

 اردالن! یکرد یرد -
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 گرفتار بودم. -

 نم رو؟خا یکنینم یکرد و گفت: معرف یمن نگاه به

 رها همسرم! -

 باهاشون دست دادم. ییخوش رو با

 چقدرم برازندس! یزممبارکه عز -

 یاخه ب یول رسیدیمیزودتر خدمت م یدبا یکواسه تبر یدببخش -

 سروصدا و جشن بود.

 خواست! ینجوریدستشو حلقه کرد دورم : رها ا اردالن

 .ینش یراییپذ یینبفرما ینخوش اومد یلیبه هرحال خ -

 نون.مم -

تونستم از دستش  ینم یبهانه ا یچبود. به ه یادز یکموز صدای

 .نیدیبوداونا مارو نم یادز یتجمع ینقدبچه ها ا یشخالص شم و برم پ

 یی؟داد کجا یامکه خودش پ یدیمبه سام بگم رس اومدم

 .یمپشت سرتون یماومد -
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ه بود و منو نگا یستادها یربع همونطور یهمنو فکر کنم  یدد برگشت

 .ینوشت: خوشگل شد یکردم

 .یمرس -

 بودم. یدهبچه ها اومدن سالم کردن طناز رو هنوز ند 

 یست؟گوش سام گفتم : طناز ن در

 برادرش بود. یشنباشه؟ پ یشهم -

 باال دادم: آهان. ابروی

. کنه یمعرف یکیرو با خودش برد به  ینزارع اومد و سام و آر مهندس

مادرش اومدن لباسش واقعا  رو کم داشتم طناز و برادرش و  ینهم

 ن.بلند سالم کرد یار! بس یشهبود انگار عروس یادز یمهمون یهواسه 

 یبادختر خانوم ز ینطناز ا یشهباورت م یزارع رو به طناز: وا خانوم

 همسر اردالن باشه؟

 خوشحال شد. یزدمهمونطور که حدس م یرونزده بود ب چشماش

رها جان تو شرکت که  ینگفتبهتون  چرا زودتر  یگمم یکجداً؟ تبر -
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 ی؟همسر پدر سام

 !یزمعز یومدن یشپ -

خوشحالم شد. رفت  یختدست دادم. باالخره دختره زهرشو ر یامت با

بودم کالفه بودم  یخودشو بچسبونه به سام حرصم گرفته بود.عصب

 به منم ربط نداشت. یبره. ول یششدوست نداشتم پ

 یم؟شرکت که منوتو زن و شوهر یبه بچه ها ی: چرا نگفت اردالن

 بود. عصبی

فکر نکنن  ینکهواسه ا یلم ولمتاه یدوننآخه حلقه دستم بود همه م -

ر واسه اعتبا یکیم. یم؛نگفتیمدار یو پارت یلیمنو بچه ها نسبت فام

 تو! یشغل

 گفتم. یچه چرت و پرت 

 .یدتکون داد: آهان خوبه االنم فقط طناز فهم سرشو

رفتن  یی.به بهانه دستشویدکه فهم فهمیدیم یدبادلم گفتم اون ن تو

. رفتم یدماز خدمتکاراجاشو پرس یکیازش جدا شدم. خالص شدم از 
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 .یامن یرونب ینجااز ا یشدتو درم بستم. کاش م

 سام

 کرد و یمهندس زارع هم مارو به دوسش معرف یمبود یستادها ینار با

ش چشم از ونستمتیشکنم یشده بود ب ینجادختر ا ینتررفت. خوشگل

 یومد. دست خودم نبود بدم میشدمنم یربردارم.  از نگاه کردنش س

. شدمیم یت. دستش دور کمرشه داشتم اذیکشوایسادهاردالن نزد

 !یزنهبهش دست م یادبدم م محواسم نبود بلندتر گفت

 سام؟ یگیم یوگفت: ک یجیبا گ آرین

 اردالن! -

 یزنه؟دست م یبه ک -

 رها.-

 دفعه چشماش گرد شد برگشت گفت: صبر کن صبر کن.. یه

 یه؟چ -

 اون دختر رهاست؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 470 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 گفتم: آره. یمعطل بی

 !یشد یعاشق ک یسالگ یتو س ینشد ینشد یدمچرا من نفهم یوا -

 چشه مگه؟ -

ن که اردال یدونیم یتمومه ول یخوبه از همه لحاظ همه چ یلیمخ -

 یزاره؟بفهمه زندت نم

 آره. -

 ؟یدونهرها م -

 !فهمهیاالن م ینه ول -

 رها زن باباته! ینگفت یسام یبهمون اضافه شد و گفت:  وا طناز

 نداشت. یسرد جواب دادم: به تو ربط خیلی

 .یشدمحساس نم ینقدخب من ا گفتییم یزمرفت : عز یغره ا چشم

دوستم  یحت یمن و تو وجود نداره جز همکار ینب یزیچ یچطناز ه -

وقت  یچاسه پدرو مادرته پس بروجلو چشمم هو ینجاماگرم ا یستیمن

 یواسم ارزش یگهد ینشرکت جز ا یبه جز تو شرکت و واسه کارا یان
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 .یبرو تا من نرفتم ازمهمون یندار

گفت و رفت. با چشم دنبال رها گشتم رفت تو  یخب باشه ا  یلیخ 

راهرو  یچتو پ یدباشهبا یبهداشت یسراهرو حدس زدم سمت سرو یه

 گم شد. دنبالش رفتم.

 سام؟ یکنیم یدار یکاردستمو گرفت:  چ آرین

 بهش بگم؟ خوامیم -

 جلو اردالن؟ ینجا؟ا -

 موقعس! ینبهتر فهمهینم یتحمل ندارم االن شلوغه کس -

 آخه.. -

 نبود. از دور یرفتم همون سمت کس یرونب یدمرو از دستش کش بازوم

اومد  یاهروقتاردالن حواسش رو پرت کنه  یشرفت پ یدمرو د ینآر

 یسزنگ بزنه. چشمک زدم وتو راهرو رفتم. درو باز کردم و تو سرو

 .یدکش ینی. هییبودروشو ی یینهآ یرفتم. رها جلو

 سام؟ یکنیم یکارچ ینجاتو ا -
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 درو قفل  کردم.

 دوستت دارم رها! یلیخ -

 تو! یمداو یاونطور یدمترس یوونهبه خنده شد: د یلتبد تعجبش

مطمئن شدم  یگه. نگاش کردم. حاال دیکردم یوونمداشت د عطرش

 .خوادیاونم منو م

 ی؟همه خوشگل کرد ینا یکردم: باز واسه ک یزیر اخم

 تو! -

 !یزنهاردالن بهت دست م یاد:  بدم مخندیدم

 .یادطناز طرفت م یاداخم گفت: منم بدم م با

 حسود کوچولو! -

 یقذره نفس عم یه. رفتم پشت در اونم یدمزدن هول شده بود خند در

 و درو باز کرد. یدکش

 بله؟ -

 همسرتون کارتون دارن خانم؟ -
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 ممنون. یاماالن م ینبگ -

 یرونب یرمبرم تا شک نکرده م یگهبست و رو به من گفت: خب د درو

 .یانبود ب یکس یدمم یامپ

 برو خوشگلم. -

 دوستت دارم. یلی: رها خخندید

. میستادا ینآر یشپ یرونداد رفتم ب یامبعد پ یقهرفت. چند دق بیرون

 اردالن بود. یشاونم پ

 رها

. رو برم یششونپ خواستمیو نم زدیبا همکارهاش حرف م اردالن

 ها بودم.کاناپه نشسته بودم و مشغول تماشا کردن مهمان

آقا و خانوم زارع از   زدن،یهاشون حرف مو   طناز با دوست   سایه

و  یدنصمشغول رق یچند نفر کردند،یم یراییذهاشون پمهمان

 سام هم مشغول صحبت با هم بودند. ینبودند و آر یگذرونخوش

و  کردیگاهم منسام  یشون بشم؛ اما گهگاهدوست نداشتم مزاحم

 !زدیلبخند م
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 هاش به سمت باغ رفتند.اردالن با دوست

 یدنجمع درحال رقص شتریب یباًها خاموش شده بود و تقرچراغ همه

 یها دادم؛ ولام زدم و نگاهم رو به مهمانچونه یربودند. منم دستم رو ز

 که اعتراف کرده بود دوستم داره بود!   یکس یشسام، پ یشفکرم پ

 حس خوشحال بودم!  یندوستش داشتم و از داشتن ا منم

نارم ک یزارع کِ یامغرق افکار خودم بودم که متوجه نشده بودم ت اینقدر

 .کنهینشسته و نگاهم م

 یلیخ یسادگ ینتون در عتا حاال بهتون گفته چهره یکس -

 !ینه؟نشدل

 ممنون نظر لطفتونه! -

 نه، نظر دلم بود! -

 یقدر زود خودمونکنم، چه یشترام رو باهاش بکردم فاصله سعی

 !شدیم

ود، نب یسهکردم. اصالً قابل مقا اشیسهبهش کردم و با سام مقا نگاهی
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 !ینبا آر یحت

نظر به یعیکه اصالً طب ییازوهابتر از هر دوشون بود، که کوتاه قدی

 که پشت سرش بسته بود. یبلند مشک یموها رسید،ینم

 بود. یدهپوش یاسورمه یرهنو پ یتک مشک کت

 بد گفته؟ یلیسام درمورد من خ -

 طور؟!نه چه -

 .گیرییفاصله م یلیآخه خ -

 قدرینا شناسینشیم یستساعت هم ن یککه  یفرنداره به ن یلزوم -

 .ینش یکنزد

 .یمآشنا بش یشترب یاخوب ب -

 کردم و گفتم: اخمی

 نداره. یلزوم -

 پول؟ یبرا ی،چرا زن اردالن شد کهینمثالً ا -

 هام کنار زد و گفت:چشم یرو از رو موهام
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 سراغ خودم کوچولو. اومدییخب م -

 اومد و دستش رو گرفت. یخودم رو کنار بکشم که دست اومدم

 به فرد کردم، سام بود! نگاهی

اما سام دستش رو ول نکرده بود. حس  یستادم؛و کنار سام ا پاشدم

 !شکنهیدستش رو داره م کردمیم

 !یشهم یرتیرش غنبود آدم رو ماد یادمآها  ی؟چته دوباره کرد -

 کرد و گفت: یشترفشار دستش رو ب سام

بدنت  یسالم تو جاییک ینمت،بب یهدوروبر رها و سا یگهد باریک -

 یدی؟بمونه، فهم ذارمینم

 بود که اومد دست سام رو از دستش جدا کرد و گفت: آرین

 ولش کن سام. -

 بود. یامت یهالب یرو پوزخندی

 برد. یرونون از سالن بکش -من رو کشون سام

 سام



 

 

 WWW.98IA3.IR 477 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 آخ دستم! -

خلوت بود. دستش رو ول کردم و  یدیم،باغ که رس یهاوسط به

 .یستادیما

 بلند داد زدم: یو تن صدا یتعصبان با

ازش فاصله  یستن آدم نرمال ینا یمبگ یدبا ینچند بار من و آر -

 یر؟بگ

 ... .یول یدم؛آره شن -

  کرد؟یم کارتیبودم چ یدهرها؟ نرس یچ یول -

اومد؟   یکِ یدممبزار منم حرف بزنم.  نشسته بودم نفه یدباشه ببخش -

شماها  دونستمیحرف زد من هم جوابش رو تند دادم چون  م ذرهیک

 بود،  ینهم یاون لحظه هم اومدم پاشم که تو اومد یادازش بدتون م

 !یستن یزیچ

اصالً  یادم نمجمع کن! خوش یشتربه بعد حواست رو ب ینباشه از ا  -

 .ینباهاش حرف بز
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 بهم رفت. یاغره چشم

 ه شد.زود پسرخال یومد،باشه منم خوشم ازش ن  -

 کرد؟ یتتگفت؟ اذ یزیچ -

 !ینشد، هم یمینه بابا زود صم -

 واسم مهم بود. یگهد یزهایمهم نبود امشب چ -

 !خندیدم

 من برم تو. -

 کردم! اخمی

 نه اون! یه،سا یا ینآر یشپ یبرو تو؛  ول -

 و گفت: خندید

 چشم! -

 بال! یب -

 رها رفت.

رو روشن کردم.  شام رو که  یگارمبود.  س امیشب زندگ ینامشب بهتر 
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دم در  یام،زارع، طناز و ت یبود. خانوم و آقا یدهوقت رفتن رس یمخورد

 بودند. یستادها

 .یمباهم به سمتشون رفت یهو سا یناردالن، رها، آر من،

 خانم زارع گفت:

سشون جان به مامان و عمه افروزت سالم برسون، بگو دلم وا ینآر -

 تنگ شده!

 سرش رو تکون داد و گفت: آرین

 چشم حتماً! -

 .یمکرد خداحافظی

 خودم و ینخودشون خونه رفتن. منم با ماش ینرها و اردالن با ماش 

 . ینهمن که عمه رو بب یرفت خونه ینبا آر یهسا

امشب  قدریندوستش بمونه.  ا یقراره بره خونه یمهم گفت اردالن به

رو موقع خواب  خوشحال بود که قبول کرد. به رها گفته بودم در اتاقش

 تر بود. راحت یالمخ جوریینحتماً قفل کنه ا
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 تخت ولو شدم.  یرو عوض کردم و رو هاملباس

 .یدمگفتم و خواب یرشب بخ بهش

 سام

 دم. ش یداراز خواب ب یبا خوشحال صبح

 یرهنبا پ یرهت ینشلوار ج یکدوش گرفتم که سرحال بشم.   یک

و  یبافت مشک یک. یدمانتخاب کردم و پوش یطوس یو کتون یطوس

دستم  رو انداختم.  ادکلنم رو به گردن و مچ امیدستبند و ساعت مشک

تم صبحانه نشس یزرفتم.  اردالن طبق معمول نبود.  سر م یینزدم و پا

مچ دار با شلوار  یاکوتاه سورمه یمانتو یک. اومدربع  یکو رها بعد از 

رو هم  یفشبود.  ک یدهپوش یدو شال سف یدسف یدمپا گشاد و کتون

 یبود.  بو یااش انداخته بود و رنگش هم سورمهشونه یرو یور یک

 .اومدیعطرش م

 داشت. یمیمال یشرو بافته بود و آرا موهاش

 ماهت! یسالم به رو -

 سالن نبود. یبه جز خودمون تو کسی
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 !یرسالم صبح بخ -

 یومده؟ن یهسا -

سرکار  یرتره دکداد گفت  یامهم االن پ ینمونده. آر یننه خونه آر -

 خونه عمه برن. خوانیو م یادم

 سرش رو تکون داد و گفت:

 آهان خوبه. -

 .یمات رو بخور که برصبحانه یلی،آره خ -

 رو روشن کردم. دست بردم ضبط یمشد ینماش سوار

 از دلم یافتاده به قلبم وا عشقت

 که برده دلم یدل به دل بستم

 گیرهیقلبم اروم م خندییکه م تو

 گیرهیبارون م یشیم ناراحت

 یآروم یآرومه وقت دنیام

 یعشق و آرزوم همه
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 دستم گرفتم. یرها رو تو دست

 . یدیمرس 

که دستش رو از دستم  یآسانسور دستش رو ول نکردم تا وقت توی

 آورد. یرونب

 کرد و گفت: اخمی

 !یهنسبت ما چ یدنسام تازه فهم -

 با حالت مسخره گفتم:

 یم؟کن کاریآخ حاال چ -

 و گفت: خندید

 !یاطاحت -

در شرکت رو باز کردم و اون اول داخل رفت و پشت سرش هم من 

 وارد شدم.

 .یمو واردش شد یمهامون رفتسمت اتاق 

 اتاقم اومد. یدو ساعت بعد تو 
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 .ینگزارش رو بب ینسام ا -

 دستش رو گرفتم.

 !ییسر یکار کنم که آقا ذاریینم -

 .یلفعالً کار تعط -

 صورتش رو نگاه کردم. یکاناپه و با دقت اجزا یرو نشستیم

 !یسام -

 جان؟ -

 بود؟ یک یدوستم دار یدیبار که فهم یناول -

 .دمهیاکه مطمئن شدم رو  یوقت یول  یست؛ن یادمبارش رو  یناول -

 بود؟ یخب ک -

 .شدمیم یوونهداشتم د یهفته نبود یک یوقت -

 و گفت: خندید

 هستم؟ جا بدونم وابستشکاز  یدشازده کوچولو از روباه پرس -
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 روباه گفت:

 !فهمییهست نم یتا وقت 

 .ینههم یقاًدق -

 در زدند.

 وم گرفت.رو جل ی.  رها کاغذیماز هم فاصله  گرفت 

 هست؟ یاوک یناالن ا -

 بلند گفتم: 

 !ییدبفرما -

 بود. ینیمع خانوم

 .مهندس مزاحم شدم،  مهندس فخر پشت خط هستن یآقا یدببخش -

 خب. یاربس -

 رفت.  یرونرفت و رها هم پشت سرش ب ینیمع خانوم

 رفتم و تلفن رو جواب دادم. یزمم پشت
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 سام

 گفت.  یکحرف زدن با فخر، حسام زنگ زد و تبر بعد

 بهش گفته بود و اونم گفته بود همون اول هم معلوم بود رها آرین

 است. 

 !خندیدم

 که طناز بدون در زدن وارد اتاقم شد. کردمیکار م داشتم

 شده؟یبگو چ یسام یوا -

 االن چه وقته اومدن سرکاره؟ -

 بود. یکتراف -

 با اخم گفتم: 

 شنوم؟یخب م -

 شده. یقاط یاس یپروژه یهانقشه -

 شده؟ یقاط یچ یعنی -

که قرار بود  یستن یشده، اصالً اون یهاش همش باهم قاططرح یعنی -
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 .یمبد یلتحو

 اومد و گفت:  ترنزدیک

 .ینخودت بب -

بود و تمامش خراب شده بود  یشهرک مسکون یکبهش کردم،   نگاهی

 .گفتیراست م

 یک یینداشت مثل طرح ابتدا یخونهم یچه شونیشنهادیبا طرح پ 

 بچه بود.

 مسئولش بوده؟ یک -

 .فهمییامضا و اسم رو بخون م -

 رفت. رها؟  یجمن سرم گ یخدا وای

 رها؟ یول کردم؛یاالن اخراج م یدبود رو با هرکسی

ار کنه. ک یستدختره از اول هم معلوم بود چون سابقه نداره بلد ن ینا -

 یدال باحا ینآخه؟ هم یجورچه یمبد یلتحو یدهارو فردا با ینسام ما ا

 .یماخراجش کن
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 -. کمیمشون پرداخت کنبه شرکت یدکرد رو هم با یرتازه خسارت د 

 یششونفردا است پ یل. موعود تحویشهتموم م یگههفته د یک ینکم ا

 .یشیمبدقول م یکل

 طناز. یرونبرو ب -

 ی؟چ -

 داد زدم:

 .یرونبرو ب -

 گفتم: ینیو در رو هم محکم بست.  به خانوم مع یرونب رفت

 اتاقم بفرست. یرها رو تو -

 جانم؟ -

 رها؟ یهچ هاینا -

 ی؟چ -

 ها رو گرفت.از دستم نقشه

 با دقت نگاهشون کرد.
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 شدن؟ جوریینچرا ا هاینا -

 و هست.ت یامضا  ی،مسئولش تو هست پرسی؟یتو از من م -

خسارت  یدکه با دونییم  یم؟بد یلتحو یدارو فردا ب هاینما ا دونیمی

 یامضا هاینا یکنن وچون پا یتازمون شکا  توننیم دونییم  یم؟بد

 یره؟توئه پات گ

 پرت کردم. یزم یاز دستش افتاد. خودکارم رو با حرص رو هانقشه

بهشون  یگهد یوآرش یرو اصالح کردم مرتب گذاشتم تو هاینمن ا -

م دست نزدم کارش تموم شده بود. چند روز آماده شده بود و منم رفت

 و ازش خبر نداشتم. یگهکار د یکسراغ 

 کار رو کرده؟ ینا یپس ک -

 .دونمینم -

مگه  یدکردن.  دلم لرز یهکاناپه و شروع کرد به گر یرو نشست

 طاقت دارم اصالً؟   ینم؟اشکش رو بب تونستمیم

 زانو زدم. 
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 یستلحظه. اگه کار تو ن یکشدم  یعصب یدنکن ببخش یهگر رها -

 هست؟ یپس کار ک

ست دو بهش  یوآرش یمن تمومش کردم گذاشتم تو یول دونمینم -

 نزدم.

 .گردیمیر بعداً م.  دنبال مقصیستها نحرف ینخب االن وقت ا -

 هاش رو پاک کردم.اشک

 یم؟کن کاریاالن چ -

ه اتاق من تا فردا صبح که جلس یو همه تو یشیمم یمت یک یچیه -

 .یمبد یلشو تحو یمنقشه رو بکش یدبا یمدار

 با بغض گفت: 

 یشه؟تموم م -

 .رسهیهم االن م ینآر یشهآره تموم م -

 ی؟اردالن چ -

 .یمبمون جاینشب ا زنهیباهاش حرف م ینآر -
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 ندارن؟ اییگهها کار دبچه -

رو کار خودشون  یهبق یارمتره فقط چند نفر رو ممهم یننه االن ا -

 .موننیم

 دوستت دارم! -

 جوریینهات رو پاک کن دوست ندارم ا!  پاشو اشکیمنم زندگ -

 ینبه آر  وقتمون کم هست. یمشروع کن یارمها رو ب. منم بچهینمتبب

 .یگمهم م

 رفتم. هایزیو منم سراغ برنامه ر رفت

 رها

کرده بود.   کار رو ینا یک فهمیدمیم یدرو پاک کردم.   با هاماشک

 زدم. یرونرو برداشتم و از اتاق ب یلموسا ی؟آخه واسه چ

 و گفت:  یدمن رو د طناز

 جایی؟ینتو که هنوز ا -

 باشم؟ یدکجا با -
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 برو. جاینزودتر از ا -

 بازوم رو گرفت.

خسارت رو  تونییچون نم یول  ی؛اخراج اتیگندکار ینبا ا ینبب -

 یطعاخراجت ق یول گذرمیاز اون م یندار یو توان مال یپرداخت کن

 هست.

 .یکه حاال اخراج کن یرو استخدام نکرد حاال تو گوش کن تو من -

کار  نشسته بودن و یناتاق سام رفتم. سام و آر یرو باز کردم و تو در

 رو شروع کردن من هم بهشون ملحق شدم.

 مهلت نداد نه؟ -

 سام بود که جوابم رو داد و گفت:

 یدرو با یرکردد ییمهوگرنه جر یمبد یلفردا تحو یدنه حتماً با -

 .یمبپرداز

 :آرین

عوض شده  یکرده همه چ یکاررو دست هاینا یکیمعلوم هست  -
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 .یمنداره و وقت هم ندار یهبه طرح اول یاصالً شباهت

 .یمشروع کن یانها ببچه -

 .یشهنمچند تا است؟ تا فردا صبح تموم  یدونیسام، م یخیالب -

 یو تو یمنقشه کار کن ینهم یها تا صبح باشن و فقط روقراره بچه -

که  یو خرابش کنه.  تا سر فرصت بفهمم کس یادن یاتاق من هم کس

 هست. یرو خراب کرده ک نقشه

 ی؟خب ک -

 .ینو  آرم یکسر  یق،من،  تو،  رها،  شقا -

 یستیم؟کم ن -

دستشون تنده بهشون  هایندارن ا یترمهم یکارها یگهد یهانه بچه -

هستن  یناسا یهاها هم که مهندسبچه ییهاعتماد کرد.  بق یشههم م

شب هم هستن  موننیها تا فردا منداره.  گفتم بچه یو به ما ربط

 و باهاشون هماهنگ کردم. یدماضافه حقوق بهشون م

 ید؟اول فهم یک -
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 طناز! -

 ی؟جورچه -

 .یدماعصابم خورد بود نپرس قدرینا دونمینم -

 من که مشکوکم بهش. -

 تکون داد. سری

 .یامو ب یارمرو ب یلممن برم وسا یاوک -

 .مونهیفقط به اردالن بگو رها م -

 به کار کردن. یمع کردها اومدن و نشستن و شروکم بچه کم

 بعد طناز داخل اومد. یقهدق چند

 چه خبره؟ جاینسام ا -

 .کنیمیکار م یمدار یچیه -

 یگه؟د کنییم یشوخ -

 کنه؟یم یهست که شوخ یکس یهشب امیافهق -
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 بلندتر گفت:

 شونیرونب  ین؟اتاق راه ند یرو تو یمگه نگفتم کس  ینیخانوم مع -

 .یدکن

 !یدها نشمزاحم تمرکز بچه لطفاً

 دستش رو به سمت من گرفت و گفت:

 .یاخراج کن یددختر رو با ینا -

 طناز! یرونب -

ها هم سرکار خودشون باشن. بچه کنییرو اخراج م ین. ایرمنم من -

تر از گند زدن ممه ی. کارهایمکم دار یروها چه؟  نگند زده به بچه ینا

 خانوم هست. ینا

 درست حرف بزن طناز! -

 کهین. مثل ایدتا اخراج نشد یدسر کارتون باش  ی،کسر یق،شقا -

 هستم. جاینرفته من سهام دار ا یادتون

 کرد. یرونشدستش رو گرفت و از اتاق ب سام
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تمرکزتون  ید. ببخشیامتا ب یدبه کارتون برس خوامیها معذرت مبچه -

 بهم خورد.

 .یمرو بست و با رفتنشون باز شروع به کار کردن کرد در

 سام

 !ینیخانوم مع -

 بله؟ -

تاق رو ا ینکه گفتم حق رفت و آمد به ا ییهااز بچه یرغ یکس یگهد -

 یشیبره داخل اخراج م یخودم بگم. کس کهینرن مگه اندا

 اگه مهم بود! یحت کنی،یتلفن رو هم وصل نم 

که انتهاش  ییگفت.  دست طناز رو گرفتم و تو راهرو یآروم چشم

 شرکت بردم. یجا ینتربود، خلوت یسسرو

 چه مرگته طناز؟ -

 .یچیه -

 .کنییم یتمرفتارهات  اذ ینبا ا یدار -
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 من فقط ... . -

 و گفتم: یدمحرفش پر وسط

 ینمن جوابم رو بهت دادم. با ا یول ی؛آره تو فقط من رو دوست دار -

. درضمن یشنم یتاذ مونیانکارهات، هم من،  هم خودت و اطراف

 ینرها،  چندبار بهت گفتم و بار ا یما نکن حت یدعوا یرو قاط یکس

 باره! ینآخر

 من دوستت دارم. -

 بس کن طناز! -

 که ما رو یدمازش جدا شدم و رهارو د یعدفعه دستم رو گرفت. سر یک

 .یشدنم ینمن!  بدتر از ا ی. خداکردینگاه م

 کنی؟یکار م یطکه وسط مح یهچه کار ینطناز ا -

 سام. یکرد جوریینخودت ا -

 خوامینداشت. نم یهیزشت بود و توج یلینگو طناز کارت خ یچیه -

 چشمم نباش. یز، جلوطنا ینمتبب
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 یگند ید.  بارفتمیسراغ رها م ید. بایدمموهام کش یتو یدست کالفه

.  کردی.  االن هزارجور فکر با خودش مکردمیکه زده بود رو درست م

 هاش قرمز بود.چشم یول کردیرفتم تو اتاق نشسته بود و داشت کار م

 رها! -

 نگاهم کنه. یاوردسرشو باال ن حتی

 یای؟م مکارت دار -

 دست رو گرفتم. یششنکرد. رفتم پ ینگاه بازم

 .یدمم یحبرات توض یمرها پاشو بر -

 و گفت: یدکش یرونرو از دستم ب دستش

 دست به من نزن. -

 گفت:  آرین

 شده؟یچ -

 کردم. یفو واسش تعر یمرفت یرونب ینآر با

 اومد. یکرد وقت یههمونه رها گر یوا -
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 ماهست. ینب یزیمارو فکر کرد چ یداره د -

ت فرص  یکتو  یمحاال ولش کن آروم شه خودمون هم کار دار یوا -

 بده. یحمناسب که بچه ها نبودن براش توض

 بهتره آروم شه. یاوک -

 .یمپس بر -

وم نزاشت و گفت بزار ار ینآر ینم.  خواستم کنارش بشیماتاق رفت تو

 یرنان درگچفکرم هم یه کار کردم؛  ولبطرف نشستم و شروع شه.  اون

 بود.

 سام

 یشپ خواستیمیطور که مو کارها همون یمکار کرد یسه ساعت دو

 .یماستراحت الزم داشت یکمرفت. 

 بلند گفتم: 

 یگهساعت د یمناهار و استراحت و ن یدبر یدخسته نباش هابچه

 .ینبرگرد
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چشمک زد که االن وقتش هست و رفت.  رها  ینرفتن و آر همه

 بره که مانعش شدم. یرونرو برداشت و خواست ب یلشوسا

 برو کنار. -

 .یرینم جایچتو ه -

 برم. خوامیچرا اتفاقاً م -

 .یدمشدر رو قفل کردم و کنار کش 

 سام. زنمیم یغج -

 باال انداختم. ایشونه

 .یرهخودت م یبزن آبرو -

 کنی؟یولم کن.  چرا ولم نم -

 کنه؟یقبول م یحرو بدون توض یزیخانم مهندس آدم چ -

 .یستهم ن یحرو الزم به توض یهمه چ یدمآره د -

 یگفتم حت کنی؟یندارم بهش چرا باور نم یرها من بهت گفتم حس -

به روح مادرم قسم خوبه؟   خوامشیاگه تنها زن جهان هم باشه نم
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 قسم رو نخوردم رها. ینتاحاال ا

 دم.ش یاالتیبود؟ نکنه خ یباشه قبول پس اون چ -

و گرفت؛ شد و دستم ر یکهام نزدوسط حرف یول یدی؛ه درست دن -

 .دیدییم موندیی. باهاش هم دعوا کردم اگه مخواستمیمن نم یول

 نگفت.  آروم تر شده بود. چیزی

 ی؟حاال آشت -

 .دونمینم -

 دونی؟ینم یچ یعنی -

 فکرهام رو بکنم. یدبا -

 به سمت در رفت، دستش رو گرفتم و گفتم:

 یست؟ات نگرسنه -

 !یکم -

مانتوش  یهازدم غذامون رو آوردن داخل اتاق و رها هم  دکمه زنگ

رو باز کرد و شالش رو درآورد، کنارم نشست و شروع به غذا خوردن 
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 کرد.

 مگه؟ خورییتو نم -

 .خورمینم ینه باهام قهر -

 !خندید

 چرا؟ -

 .یومدیو ن ینشست یناون روز که تو ماش یتالف -

 .ینکرد یآشت یاز بس لجباز باالخره که اومدم شماهم -

 .یمیرمم یوگرنه از گرسنگ یبگو آشت -

 !خندید

 .یباشه آشت-

 جوری؟ینهم -

 ی؟جورپس چه -

.  االن غذات رو بخور کنمیبعداً دوبرابر حساب م یول یست؛قبول ن -

 سرد نشه.
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 باشه! -

حرف  ذرهیکها . تا اومدنِ بچهیمتو آرامش خورد طوریینرو هم غذا

 .یمکرد یو شوخ یمزد

 سام

هام ها سخت مشغول کار بودند. چشمبعد ازظهر بود و بچه ۶ ساعت

 یدهکار هم نرس هاییمههنوز به ن یول یم؛قرمز بود. همه خسته بود

ن شرکت نبود و همه رفته بودند.  م یتو یکس یگه. به جز ما دیمبود

 طناز وارد اتاق شد. هم در رو باز گذاشتم که

 ی؟تو هنوز نرفت -

 نه! -

 .یگهبرو د -

 بمونم. یشتونشب پ خوامیم -

 گفتم:  یبلندتر و عصب یهبه بق توجهبی

 کنیینباشه. درک م یچکسما شش نفر گفتم ه یرطناز غ یشهنم -
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 بگم؟ یگهد جوریک یارو  جمله ینا

 به من رفت و گفت: یاغره چشم

 . خسته شده.یمونمها رو بفرست من جاش مسام؟  خب ر یچ یعنی -

 نه رها راحته. -

 آخه... . -

 آخه نداره برو، خدانگهدار! -

 خداحافظ! -

 و نشستم. یدمکش پوفی

 یم؟ها استراحت کنبچه -

 همه با هم گفتن: 

 آره. یوا -

 !خندیدم

 .یناستراحت کن ینو بر ینپس زود پاش -

پاشدن و رفتن.   رها نشسته بود و مداد هم طبق معمول پشت 
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 گوشش بود.

 رها! -

 جان؟ -

 اون رو بردار. -

 .یدبرچ لب

 نکن عادت دارم. یتاذ یسام -

 یکچشمت  یوتهست، چون ممکنه بره  یخوشگلم خب عادت بد -

 .یکن ترکش کن یاست، اتفاقه، سع لحظه

 چشم! -

 بال! یب -

پاش  ی. سرم رو رویدمرو برداشت و من هم کف اتاق دراز کش مداد

 !یدگذاشتم که  خند

 ام بزار بخوابم.خسته -

 .یاناالن م -
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 نه استراحت هست. -

 باشه! -

ساعت بعد  یم. نکردیم یرو داخل موهام برد و با موهام باز دستش

که  یگهاستراحت د یک.   بعد یمها اومدند و کار رو شروع کردبچه

ساعت  یباً.  تقریمزنگ زدم غذا آوردن و شام رو با هم خورد  یم،شتدا

 یشترب ذرهیککارها انجام شده. خداراشکر  یشترب یدمصبح بود که د ۴

 برد،یها واقعاً خسته شده بودن. داشت خوابشون مو بچه ودنمونده  ب

کشو گذاشتم. درش رو هم  یجمع کردم و  تو ینزم یرو از رو یلوسا

 یها گفتم  چند ساعت برن توسراغش نره.  به بچه یتا کس قفل کردم

تر شن.  من هم ساعت گذاشتم که پاشم هاشون بخوابن تا سرحالاتاق

رو تموم کنم.   همه  یدو ساعت یکی یندهمویباق یو اون کارها

موافقت کردن و به   یعقدر خسته بودن که  خوشحال شدن و سراون

.  رها مونده بود.   در یدماتاق رو کش یهاهها رفتن.  منم پردسمت اتاق

رو قفل کردم. رها مانتو و شالش رو درآورد و کش موهاش رو باز کرد و 

 یکآباژور روشن بود.   یکها رو خاموش کردم و فقط . برقیدخواب

.  بازش کردم و کوسنش رو شدیاتاق بود که باز م یکاناپه بزرگ تو
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ها من، و از کاناپه یکی یرو درآوردم.  رو یراهنمسرم و پ یرگذاشتم ز

 بود. یدهرها خواب یگهد یکی یرو

 دوستت دارم! یزم،عز یرشبت بخ -

 من هم. -

عطرش  یقدر حس آرامش کنارش داشتم و با بوچند وقت اون بعد

ن بدو یبود که تاحاال داشتم خواب یخواب ترینیقخوابم برد. عم

 !یبچگ یهاکابوس

 رها

 کجا بودم. یدمز کردم و تازه فهمرو با هامچشم

هام هنوز بسته بود. بلند شدم و شرکت خوابمون برده بود.   چشم یتو 

تخس  یپسر بچه یکبه سام کردم که هنوز خواب بود.   مثل  ینگاه

ها  هشت بود. لبخند زدم!  ساعت شش صبح بود و بچه یدهخواب

.   دلم کردیمیمکار رو تموم  یددو ساعت با ینا ی.  ما تواومدنیم

اش کرده بود.  اش بود.  کارِ من خستهخسته مکن یدارشب یومدن

 یسسمت سرو  یدم،ژاکتش رو سرش انداختم و مانتو و شالم رو پوش
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 یهوشطرف ب یکها هر کدوم رفتم و  دست و صورتم رو شستم. بچه

 شده بودن.

رو  کارها ییهاتاق و بق یکنم.  رفتم تو یدارشونب اومدیدلم نم 

کار کردم که بود.  شروع به  یکه خال یاتاق طراح یبرداشتم و رفتم تو

موم شد.  بود که کامالً ت یمساعت هفت و ن یباًتموم بشه.  تقر تریعسر

ها رو مرتب لوله کردم و  .  نقشهیدمکش کرد،یبه کمرم که درد م یدست

ها خواب سام گذاشتم.  هنوز بچه یکشو یرو جمع کردم و تو یلوسا

و قهوه  ییجوش گذاشتم و چاشرکت رفتم و آب یبودن.  تو آشپزخونه

 درست کردم.

 یمو تصم یدمصبحانه رو چ یزبود.  م یهمه چ یخچال یخداراشکر تو 

ود زرفتم.   دوست نداشتم سام  ینکنم.  اول سراغ آر یدارشونگرفتم ب

 وتر رفتم.بشه.   دست خودم نبود. جل یدارب

 !ینآر ین،آر -

 نشست. یخدست تکونش دادم که س با

 فکر کردم سامه. یی؟رها تو -
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 نه! -

 به ساعتش انداخت. نگاهی

 شده که. یرد -

 .یمرو انجام دادم. تموم شده پاشو صبحانه بخور ه نترس من همهن -

 خوشحال شد!

 یی؟واقعاً؟  تنها -

و برو دست و صورتت . پاشیدیدزحمت کش یلیآره مقصر من بودم خ -

 رو بشور بعد هم صبحانه بخور.

 داداش. چشم زن -

من  یاومدم. از رابطه یرونکه چشمک زد.  از اتاق ب یدملفظش خند به

نوز هم هکردم.  یدارشونها ببچه ییهو سام خبر داشت. رفتم سراغ بق

 پس باالسرش رسیدنیاالن بچه ها م یبرم سراغ سام؛ ول اومدیدلم نم

 رفتم. 

 !یسام -
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 !یزمعز -

 از بس خسته بود. خوردینم تکون

 !یزدلمعز -

 هاش رو باز کرد.باالخره تکون خورد و چشم

 ساعت چند هست؟ -

 .رسنیم به هشت صبح،  االن همه یقهدق یستبا اجازتون ب -

 هول شد و سرجاش نشست.

 یه؟چ -

 کن. یدارها رو ببدو بچه یمرها خواب موند یوا -

درست  صبحونه نشستن. من خودم کارها رو یزسر م یدارنها ببچه -

هات کشوت پاشو صبحانه بخور و برو خونه لباس یکردم و گذاشتم تو

ات برس. دستم رو تنت هست بعد برو به جلسه یروزرو عوض کن،  از د

 .یدبوس

 تو! یفرشتم -
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 !خندیدم

 .یگهپاشو د -

 .خوامینم -

 لجباز! -

ها بچه  یم،صبحانه رفت یزو صورتش رو شست و با هم سر م دست

 .یمصبحانمون رو خورد ینشسته بودن و تو خنده و شوخ

 سام

 .یمها خوردرو با بچه صبحانه

 شونیعد از صبحانه مرخصب  دادم.  یها و رها امروز رو مرخصبه بچه 

 یتو   شروع شده بود. شونیتازه ساعت کار یهرو رد کردم و رفتن. بق

 یناشماتاقم رفتم تا مدارک رو بردارم و با رها به خونه برم.   سوار 

 .یدیمبه خونه رس یر،کردن مس یو بعد از ط یمشد

 برو بخواب رها. -

 ی؟تو چ -
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 یلحوحاضر بشم برم جلسه و مدارک رو ت گیرمیدوش م یکمن  -

 بدم.

 مظلومانه گفت: 

 آخه. یاخسته یاله یرمبم -

 خدانکنه. -

 .یدمرو بوس دستش

 ت بشه.راح یالمبخواب فقط در رو قفل کن خ -

 باشه! -

 .یموفق باش -

 ممنون. -

دوش گرفتم و حاضر شدم.  کت و  یکاتاقم رفتم.   یو منم تو رفت

ه ب .  ادکلنم رو یدمپوش یو کفش مشک یراهنرو با پ امیشلوار طوس

 رفتم. یینمچ دست و گردنم زدم و پا

که قرار بود جلسه برگزار  یمت همون شرکتشدم و به س ینماش سوار
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 هماهنگ کرد و وارد اتاق شدم. یبشه رفتم.  منش

 از جاش بلند شد. یدنمد با

 جناب مهندس؟ ینخوب -

 هاتون رو آوردم.ممنون طرح -

 .ینیدهست حاال بنش یاچه عجله -

 گفتم:  یسرد و رسم خیلی

 ممنون کار دارم. -

 جناب معتمد؟ یاز ما ناراحت -

 زدم. پوزخندی

 کنم. یهمکار یبا چه افراد یگهگرفتم د یادنه فقط  -

 خودش رو به اون راه زد و با تعجب گفت:

 طور؟!چه -

 ینم؟االن بنش ی،روزه به ما نداد یکمهلت  یکشما  -
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 !خندید

 !یربابا به دل نگ یا -

 پوزخند زدم.

چکتون برم.  درضمن سر موقع  یدکار دارم با ینکن یها رو بررسطرح -

 .ینباش یانگفتم در جر زنمیپاس نشه برگشت م

 ابروهاش رو باال داد و گفت:

 بهتون برخورده. یلیخ کهینمثل ا -

 کار هست. ینقوان یرخنه -

 کرد. یرو بررس هاطراح

 ینزدم.  به آر یروناز شرکتش ب یعو امضا ازش گرفتم و سر یدرس 

 ام.ونهخ -خبر دادم که خوشحال بشه و گفت: 

 منم به سمت خونه رفتم.

عطر   یخواستم،رهارو م یموها یبو یبعج اومدیخوابم م یبعج 

 یهوشتختم رفتم و ب یتو یع. سرشدیتموم نم یشبتنش رو،  کاش د
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 شدم.

 رها

به ساعت کردم که ساعت هفت  شب رو  یشدم و نگاه یدارخواب ب از

و روشن قم ربود، دست بردم و آباژور اتا یک.  اتاقم  تاردادینشون م

 م.رو چک کردم مامانم زنگ زده بود، بهش زنگ زد امیکردم و گوش

 بوق جواب داد. ینبعد از دوم 

 ی؟سالم مامان جان خوب -

  ی،اب ندادرو جو یتگوش  ی؟تو خوب یمما خوب یزمسالم آره عز -

 نگران شدم!

 !یدهست، خسته شده بودم خواب رفتم، ببخش یادکارهام ز -

 آروم تر گفت: 

 زنگ زدم حالت رو بپرسم. یزمنداره عز یبع -

 گفتم: جویدمیناخنم رو م یکه گوشه جوریهمون

 ین؟ندار یاجاحت یزیخوبه چ یچ مامان همه -
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 ودت باش!مواظب خ رسوننینه مادر همه سالم م -

 شما هم سالم برسون خداحافظ. -

ک که داخلش ناز یاسورمه یزشوم یکشدم و حاضر شدم.   بلند

پاشنه بلند  یهاو کفش یدداشت  با شلوار کوتاه سف یدسف یزر یهاقلب

 .یدمرنگ پوش یاسورمه

تم رفتم. خواس یرونو از اتاق ب یختمکردم و موهام رو دورم ر یشآرا 

 وبود  یدهاردالن هنوز نرس یدمسالن برم  که از خدمتکارها پرس یتو

بق طخواب بود و  -فتم.   خواباتاق سام ر یتو یاطمنم آروم و با احت

سرما  دونستمیعادتش پتو هم روش نبود و در پنجره هم باز بود.  م

لم .  دیدم.  رفتم و در پنجره رو بستم. پتوش رو سرش کشخورهیم

 یهسالن منتظر نشستم تا سا یرفتم. تو یینکنم، پا یدارشب یومدن

 بود. یدهپوش یخوشگل طوس یراهنپ یکاومد.  

 ی؟خوب -

 !یلیاوهوم خ -

 زدم! لبخندی
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 !یخوشحالم که خوب -

 سام کجاست؟ -

 .کردیمیکار م یروقتخوابه تا د -

 .یدبرچ لب

 .کنهیه نمخسته بود، همش خواب بود. اصالً به من توج ینمآره آر -

 !یهسا -

 بله؟ -

 موشکافانه نگاهش کردم.

 ی؟رو دوست دار ینتو آر -

 انداخت و بدون مکث کردن گفت: یینرو پا سرش

 آره. -

 کردم و گفتم: یزرو ر هامچشم

 ی؟تو بود زدیازش حرف م ینکه آر یپس عشق -
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 و سر تکون داد. خندید

 خوشحالم برات! یلیخ یزمعز یوا -

 ممنون! -

 کنم. یدارسام رو ب یرممن م -

 اردالن اومد. یه،تکون دادم، بعد از رفتن سا سر

 سالم! -

 سالم! -

 ی؟خوب -

 آره. -

 و گفت: یدرو بوس سرم

 ی؟خسته شد -

 زدم و گفتم: یزور لبخند

 نه کارم رو دوست دارم. -
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 خدمتکار اومد و گفت:

 است. شام آماده -

 .یمدها اومدن و شروع کرتا بچه یمنشست یزسر م 

 سام

 شدم. یداراز خواب ب یهسا یصدا با

 دلم واست تنگ شده! یگه،پاشو د -

 کردم و نشستم. هام رو واچشم

 ساعت چنده؟ -

 .یمهشت و ن -

 بودم. یدهخواب زیاد

 ییتی؟سو یخوب -

 سرم رو تکون دادم.

 ی؟اوهوم تو خوب -
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 آره. -

 کردم. ایعطسه

 .یفکر کنم سرما خورد یسام یوا -

 آره سردرد هم دارم. -

 .یستاز بس حواست به خودت ن -

 بغلش کردم.

 دلم واست تنگ شده بود! -

 !یدمخند شیطون

 .یگهشام د یمپاشو بر -

 .یامهام رو عوض کنم مبرو لباس -

 .ینگمدارل یاوک -

شام رفتم.   یزو شلوارم رو تنم کردم و به طرف م ییشرتو منم سو رفت

نشسته بودن. با سالم من سرهاشون برگشت.   یهرها و اردالن و سا

 یاروش نشستم و عطسهجوابم رو دادن.  رها خوشگل شده بود.  روبه
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 کردم.

 اردالن:

 ی؟سرما خورد -

 گمون کنم. -

 .یبرو دکتر تا بدتر نشد -

 .یرمآره م -

 . گفت برام خوبه.  قدرشناسانه نگاهش کردم.یدخانوم سوپ کش لیال

 گفت:  یهسکوت گذشت که اردالن رو به سا یتو ذرهیک

 .اتیخواستگار یادب خوادیازت خوشش اومده م یامت -

 .کشتیرو م یامت فهمیدیم نیموندم آر جوریهمین

 : سایه

 متنفرم. یاممن از ت دونینیشما که م -

 تمومه. یهم داره همه چ یهست خانواده خوب یپسر خوب -
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 .خوامشیمن نم ینهمهم ا یول -

 .یبخوا یدبا یول -

 یه؟مگه زور -

 .یهبله زور -

 که صداش زد. رفتیبلند شد داشت م سایه

 بله؟ -

پس خودت رو  ذارمینم یردوش پسر اردش یتورو رو یمن جنازه -

 خوبت رو رد نکن.  یخسته نکن و خواستگارها

دونم  ینم یفکر کرد یران؟ا یاومد یواسه چ یدمنفهم یکرد فکر

 .فهممیمن پدرتم م  ی؟دوسش دار

 یامفم که به تپسر برادرتون هست. متاس یگینم ینکه دار یاوالً کس -

 ینکس رو جز آر یچ. درضمن من هینماد داراعت یناز آر یشترب یعوض

 !یانن ینزارع بگ یبه آقا ینپس لطف کن خوامینم

 رفت و منم پشت سرش بلند شدم. یهبا گر سایه
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 سام

اتاقش  یبه گوشه ی.  نگاهکردیم یهاتاقش رفتم. نشسته بود و گر توی

م بود.  تما ینآر  یکاره یمهعکس ن اشیبوم نقاش یانداختم.  رو

 !مردیم ینبود.  بدون آر ینخودش و آر یهاش پر از عکساتاق

 و موهاش رو نوازش کردم. یکشبود.  رفتم نزد ینهم یاز بچگ 

 !  خوشگلم  نگاهم کن.یهسا -

 نگاهم کرد و با بغض گفت: 

 .یشمنم یامسام من زن ت -

ام جنازه یاز رو کهینه امگه مرده باشم.  مگ ذارم؟یمن به نظرت م -

کر ف یشه، چ یکبهت نزد ذارمی.  نمیامرد بشه و تو رو بده به ت

 دختر شوهر بده؟  یزور جوریینهست هم یکو  یستقرن ب  ی؟کرد

هست؟  من اون شب که  یتمرضا یلچون ساکت بودم دل یفکر کرد

 تو یادتو گوشش بزارم اسمش ب زدمیم مبهت سالم کرد داشت یامت

دار و ندارم و تمام   غیرتم؟یب قدرینرگم؟ ا یب درقینشناسنامه تو؟  ا

 یز؟چهمه یمادرم رو بدم دست اون ب یادگارو  یهست
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 بغلم کرد!

ر بزا یخواستگار یادم یمچه نخوا یمگوش کن فقط چه بخوا یهسا -

و نگ ینبه آر یچیاز اون نترس، فقط ه یرونب کنیمیپرتش م یادب

 . باشه؟یگیم. بعداً بهش مکشهیمرو  یامت زنهیکه االن م شناسیشیم

 باشه! -

 ذارهیهست،  نم یرینهم نترس تا من هستم، تا ش یچیاز ه -

 ی؟حرف بزن آروم بش یریناصالً با ش خواییم

 سر تکون داد! یهگر با

 یرینش یرو دستش دادم.  صدا یرو گرفتم و گوش یرینش شماره

 .اومدیم

 ی؟الو سام -

 !امیهسا یرینش -

 .زدیبغض حرف م با

 ی؟کرد یهافتاده؟ گر یاتفاق یزم؟جانم عز -
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 نه! -

 سام کجاست؟ کنی؟یم جوریینمامان چرا ا یهسا -

 روم.روبه -

 .ینکرد امیوونهحرف بزن تا د -

 .یشمپ یاب یرینش -

ق کردن. دوست نداشتم ه -و شروع کرد به هق یدترک بغضش

 .شدیبهتر م یکنه؛  ول یهگر امیکس زندگ یزترینعز

 شده فدات بشم؟ یچ -

 بده. یامبه زور من رو به ت خوادیبابام م یرینش -

.  یشهه پرروتر مدار ینا یگیمنم یچیما ه ی. هرچیکهغلط کرده مرت -

خت رو بدب یدرد بشه که دخترم رو، دختر ناه یدمن با یجنازه یاز رو

 کنه.

 !یرینش -

 جان؟ -
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کنه  یمکاربا اون زارع ه خوادیم یدمشن یزهاییچ یک یروزمن د -

 واسه همونه فکر کنم نه؟

 !یرتغ ی. بفروشهیداره دخترش رو به پول م یکهمرت -

 کنیمیم ییفکرها یکاالن  یرمن و اردش هاینکن یهپاشو عشقم گر -

 ییچحواسش بهت باشه. نگران ه یگم.  االن هم به افروز میشتپ یایمم

 نباش.

 !یرینش -

 دخترم.جانم؟ بغض نکن  -

 .دونهینگو نم ینبه آر -

 !یزمباشه عز -

 به سام سالم برسون. -

 الً.تو هم به همه سالم برسون فع -

 بغلم اومد. یرو قطع کرد و بازهم تو تماس

 ینمرد و قدرتش شدن؟ ا ینپول ا یقربان  یگه! چند نفر دیهرها!  سا 
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 !ذاشتمینم یگهبار د

 ینآر 

 تخت بودم.  یازه رومثل جن  یدم،صبح که خونه رس از

جور که موهام رو خشک دوش آب سرد گرفتم و همون یکشدم  بلند

گ زدم وارد آشپزخونه شدم. قهوه جوش رو روشن کردم و زن کردم،یم

 یکسردردم خوردم و موز یمسکن برا یکغذا سفارش دادم.  

کاناپه  نشستم،   یرو گذاشتم. رو یهسا یمورد عالقه یفرانسو

 یشدو شب پ یادازش گرفتم.   یقیمارلبروم رو روشن کردم  و پُک عم

 !ی.  کاش بودیدیمرو،  دو نفره کش یگارس یک یهافتادم که با سا

 یرو برداشتم و به عکسش که رو امیدلم هواش رو کرده بود! گوش 

 لب گفتم:  یربود نگاه کردم و ز یمصفحه گوش

 ! یمیتو همه زندگ یلعنت -

رفت  یرانکه از ا یشبود.  پنج سال پ یهسا یهاخونه پر از عکس تمام

 . شدمیم یبستر یمارستاناز بس حالم بد بود دائم تو ب

 رو باز کردم. یمگوش پسورد
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هاش بود. چتم همش عکس یصفحه ینالک اسکر   یم،گوش یپروالپ 

 ادی! اسمش رو لمس کردم و تماس برقرار شد.  زیدمعکسش رو بوس

که صداش  کردمیو قطع م شدمیداشتم منصرف م یگهبوق خورد د

 .یچیدگوشم پ یتو

 جانم؟ -

 !یمسالم زندگ -

 سالم! -

 ی؟کرد یهچرا صدات گرفته؟ گر -

 نه! -

 جون من؟ -

 مامانم افتادم. یاد -

 !یدمکش آهی

نگ شده!  چرا جون رو، منم دلم واسش ت یدناه یامرزهآهان خدا ب -

 .شدمیداشتم نگران م یهان یجواب داد یرد
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 بود. یفدستم کث کردمیم یداشتم نقاش -

 عکس من؟ -

 !یدخند شیطون

 فقط تو رو بکشم؟ یکارممگه من ب یرخنه -

 خانم؟ یهسا جوریهینعه؟  ا -

 !خندید

 آره. -

 .یفهضع فهمییتمام بدنت رو که کبود کردم م -

 .یدخند بلندتر

 یاد؟دلت م -

 کنی؟یفکر م یخودت چ -

 نه! -

 برو عکسم رو بکش! -
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 .یستعکس تو ن یگمم یفتهخودش  -

 رو بکش. یتبرو نقاش ییتیباشه سو -

 !ینآر -

 جان؟ -

 دوستت دارم! -

 مواظب خودت باش فعالً. یمنم زندگ -

 تو هم، فعالً. -

صحبت کردن باهاش باعث شد  یقهچند دق ینرو قطع کردم هم تماس

 شارژ بشم. 

 سرحال شده بودم.

 قدرینزنگ در به خودم اومدم.  غذام رو آورده بودن ا یبا صدا 

 تمومش کردم. یجورچه یدمام بود نفهمگرسنه

 سام

.  خوابم کردمیبودم، به اردالن و کارهاش فکر م یدهنخواب یشبد تمام
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 نگران بودم! یول اومد؛یم

 .  خوبهیادت مزنگ زد گف یرینشده بودم.  ش یجگ یگهد یه،سا نگران

بودم آخرش بدون لباس  حالیکه هست. سرما خورده بودم و ب

 ی.  توخواستیکار دستم داد.  خسته بودم،  دلم رها رو م یدنمخواب

 یهدور از دستم گر یکبودم و فکر کنم همه  یدهشرکت به همه پر

 م! گفت یشیدلم آخ یداخل اتاقم اومد، تو کهرها  یدنکرده بودن. با د

 .شدیزود برآورده م قدرینآرزوهام ا یکاش همه 

 بغلش کردم!

 ی؟خوب -

 خوب شدم. یدمتورو د یول یاد؛نه ز -

 .هایسرما خورد -

 خوبم! یآره؛ ول -

 یم؟بعد شرکت دکتر بر -

 نه! -
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 چرا؟ -

که اگه بفهمه  ینیآر یراست و درگ یهسا یرچون خوبم ذهنم درگ -

ست ه یامحاال بفهمه ت زنهیم یشتخواستگار داره اردالن رو آ یهسا

 .کنهینده دفن مز -مون رو زندههمه یگهد

 به صورتش داد و گفت: چینی

 بهش بگو، حقشه بدونه سام. یگممن م -

 سرم رو به دو طرف تکون دادم.

.  یشهآروم نم یینپا دیاخدا هم ب کنهیم یقاط شناسیشینه تو نم -

دجور حساسه  ب یه. رو ساششناسمیم کشهیرو م یامت یرهم دونمیم

 ینمهگفته بود برسونمت،  یهفقط به سا یابونخ یپسره تو یک باریک

گذاشتم تا  یغهزده بودش  که من وص قدرینا ینکلمه فقط آر یک

هم کالً آش و الش شده بود به زورِ پول،  رهبازداشت نشه.  پس

 .یمرو گرفت یتشرضا

 گرد شده گفت:  یهاچشم با

 واقعاً؟ -
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 آره! -

 نداره. یگفتم که شوخ -

 بعداً بفهمه بدتر هست.  یگهد یاز زبون کس یول -

 گذاشتم. یزم یرو، رو خودکارم

 یزم؟عز یداشت کارمیحاال چ -

 !خندید

ش .  بعدیداد یرها گومدم حالت رو بپرسم از صبح به بچهاوالً که ا -

 ریزین؟یچرا نم یسرئ یها رو آقاهم اومدم بپرسم حقوق

 لبخند گفتم:با 

 رها! یختیمر -

 کرد. اخمی

 .یومدهن یزیچ نه من حسابم رو االن چک کردم -

 ی؟مطمئن -

 آره! -
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 حسابدار شرکت بپرسم. یکاظم یبزار از آقا -

 رو به اتاقم یکاظم یگفتم آقا ینیرو برداشتم و به خانم مع تلفن

 بعد وارد اتاق شد. یقهبفرسته. چند دق

 بدون مقدمه گفتم: 

 ین؟نکرد یزهارو وارچرا حقوق -

 مهندس. یآقا یمکرد یزشونوار یروزد -

 اخم کردم!

 نشده؟ یزه حسابشون وارب یگنپس چرا خانوم مهندس نامجو م -

 انداخت. یینکرد و بعد سرش رو پا یمکث کرد و به رها نگاه کمی

. کننیهرماه حساب کتاب م یشه... خانوم مهندس زارع همیزهچ -

 یزو من وار کننیم یستپاداش و...  بعد مبلغ رو ل یمه،جراضافه کار، 

 ماه اسم خانوم مهندس نامجو نبود. ین.  اکنمیم

 تو هم رفت. یشترب امچهره

 ی؟چ یعنی -
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 جازه!ا. با یدمهندس از خودشون بپرس یآقا یستمن یانمن درجر -

 یمعطل اتاقم بفرسته. با یگفتم طناز رو تو ینیدوباره به مع ترعصبی

 اومد.

 ی؟جانم سام -

 یختی؟چرا حقوق رها رو نر -

 .یدلب برچ یخونسرد با

زرگ زدند. بعالوه خسارت ب یکبه شرکت  یشونا کهینآهان! واسه ا -

اضافه حقوق بابت  یننوشته بود ینو آرم یو کسر یقشما واسه شقا

 خانوم. ینا یگندکار

کار  ینه اک یکس یدها رو بده باکه شرکت خسارت و پول بچه یشهنم 

خوب  اشیمال یترها وضع یدمرو کرده پرداخت کنه منم چون د

کسر کردم که خجالتم  شدیخودم از حقوقش که همش م یستن

 نکشه.

 ها رو هم دادم.پول بچه
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 من برم کار دارم. یستن یاگه امر 

 .کردیبلند شدم. رها با ترس نگاهم م یزماز پشت م یتعصبان با

 رو تکرار کن. یکه زد ییهاحرف یگهد باریک -

 کرد. پوفی

 ی؟بود واقعاً متوجه نشد یادز یسام یوا -

 رم.سالم تو بدنت نزا یجا یککه  یتکرار کن خوامینه م -

 وقت؟چرا اون -

 .یزنکه بر یگیحقوق رها رو طبق قرارداد م یعسر -

 .یشهنم -

 .یاریسگ من رو باال م یاون رو یطناز دار -زدم:  داد

 گفت: ییپررو با

که زن بابات  یشهاست، متاسفانه نم جاینا ینخالف مقررات و قوان -

 .یمکن یکرد ما الپوشون یهرکار

 برداشتم رها جلوم رو گرفت. یزسمتش خ به
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 رو بهش گفتم:

 .یرونرها برو ب -

 مظلوم تر گفت:

 آخه... . -

 .یرونرها ب -زدم:   داد

 م.ردن طناز رو گرفتگذاشت، گ یروناکراه رفت تا پاش رو از در ب با

ن داداش من خودت و او ینکن بب یتدختر رو اذ ینتو ا یگهد باریک -

 یدی؟نه فهم یا ذارمیرو زنده م یزتچ همهیب

 سر تکون داد. دستم رو برداشتم. گردنش قرمز بود و اشکش دراومده

 بود.

که  یستیبه بعد ل یناالن تو حسابش باشه.  از ا ینحقوقش کامل هم -

 گفت،ی.  اگه نمکنمیرو من هم چک م یحسابدار یدیم هر ماه

نفر  واسه چند یستمعلوم ن  ی؟آورد یرنه؟  مظلوم گ گفتیینم یزیچ

 .یختیحقوق ر جوریینا
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ه و کنار پنجر یدمبه گلوم کش یو رفت.  منم دست یدرو به هم کوب در

 رو روشن کردم. یگارمرفتم  و س

 رها

جور بانک اومد. پول همون  یامکبعد پ یقهاتاقم رفتم. چند دق توی

.  یدمکارم رس نشستم و به یزمتر پشت مآسوده یالیشده بود. با خ یزوار

امتحانم بود.  هم خوشحال بودم هم ناراحت.   ینپس فردا آخر

 دوترمم ینو استراحت ب شدیسرم خلوت م کهینا یخوشحال واسه

از  یچیه کهینا ی.  ناراحت هم واسهاومدمیبود و راحت شرکت م

 یشخداراشکر آخر یامتحانم بلد نبودم. حال خوندن هم نداشتم؛ ول

ند و بل یدمبه کمرم کش ی.  ساعت هشت بود. دستشدمیبود و راحت م

دم فکر رو چک کردم.  سارا چندبار زنگ زده بود. با خو امیشدم.  گوش

اب ه جوافتاده. زنگ زدم ک یداشته و اتفاق یکردم  احتماالً کار مهم

 داد.

 سالم! -

 یی؟رها کجا یوا -
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 برم خونه، چطور؟ خوامیسرکار هستم. کارم تموم شده م -

 زنگ زدم چندتا سوال ازت بپرسم. یچیه -

 ی؟خرخون تو از االن شروع کرد -

 .یستنل ننمونده همه که مثل تو شاگرد او یآره بابا وقت -

 !خندیدم

 .یستمبلد ن یچیدرس ه یناتفاقاً از ا -

 !یدتر خند لندب

 .یدد یمآره فردا خواه -

گوش  ینبرو  یگوش ریختم،یم یفمک یرو تو یلمکه وسا جوریهمون

 و گردنم گرفته بودم گفتم:

واس پرت فردا  نه و پس فردا، سوالت رو هم رفتم خونه جواب ح -

 !های. عاشقیدمم

 اش قطع  شد.خنده صدای

 .دونییرها بگو که م -
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 رو؟ یچ -

 امتحان عوض شده  و فردا است. یخکه تار ینهم -

 کردم! یاز دستم افتاد. اخم کیفم

 سارا. یستاصالً قشنگ ن اتیشوخ -

 مون.نفردا است امتحا یدیتو نفهم دونستمیرها من نم یوا -

اک تو سرم سارا ساعت هشتِ  شبه فردا نه صبح امتحان هست. خ -

رفتم که درس گ یام!  فردارو مرخصخسته  یستم،بلد ن یچیمن ه

 فردا است؟ یگیبخونم تو م

 مظلوم گفت:

که  دونستمیدوره کن به قران نم یکبه خدا  یبرات رها بلد یرمبم  -

 .دونیینم

 یهابچه یهمه یباً. تقرکردمیحذفش م یدرو قطع کردم با گوشی

 کنم. یاتاق سام رفتم تا باهاش خدافظ یشرکت رفته بودن. تو

 .گهید یریمباهم م یساوا -
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 شده. یرمنه د -

 اخم کرد!

 موقع شب؟ ینا یبر خواییکجا م -

 خونه. -

 عجله کن. یریمخب با هم م -

داشت. ن یبرام فرق یگهد رسیدمیم یرترساعت هم د یمکردم ن موافقت

.  تو راه، ماجرا رو  واسش یمو خونه رفت یمشد ینسوار ماش یعسر

باشه و بتونه کمکم  یادشکه  ییکردم اون هم گفت تا جا یفتعر

.  استرس گرفته بودم.  خودش حالش بد بود بدجور سرما کنهیم

 ت بشه.یاذ خواستمیخورده بود نم

 سام

خواب بودن خودم  یه.  بقیادتا رها ب یدمدراز کش یاتاقم کم یتو

کنم. آروم در زد و  ینباهاش درسش رو تمر یاددادم رها ب یشنهادپ

 یعروسک ییو دمپا یو لگ مشک یدسف یشرتت یکوارد اتاق شد. 

باال سرش جمع کرده بود.  یاپاش بود.  موهاش رو هم گوجه یدسف
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 تخت بلند شدم و کنارش نشستم. ینشست و منم از رو ینزم یرو

 سام! -

 جان؟ -

تو بخواب هم  خونمیتا صبح هم م من چند ساعت خودم خوندم -

 هست. ینآرو  یهسا یر.  تازه فکرت هم درگیهم خسته هست یضیمر

 کردم و گفتم: یتصنع اخم

ونه واسه فردا بعد از کارها بم ینا یکم حرف بزن وروجک همه -

هتر ب یدمقول م کنمیخوبه؟  استراحت م یریمامتحانت،  سرکارهم نم

 نمره تو خوب شه. کهینبشم به شرط ا

 !خندید

 چشم! -

 بال! یب -

 با اخم گفتم:

 یضم؟مر بینییمگه نم -
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 گفت: یجیگ با

 ـ خب؟

تو  یضیرم یدنآخه من طاقت د یگیریدار باشه از من م یراگه واگ -

 .ینبرو عقب تر بش کمیکرو دارم؟ 

 چشمک زد.

تو رو تو  یدنن طاقت دمدو نفره خورد. درضمن  یداصالً سرما رو با -

 حال دارم؟ ینا

 شدم. یموروجک باشه قبول تسل یارمن رو درب یکم ادا -

 !خندیدیم

هام درس خوندن حدود ساعت سه بود، چشم  یبه جد یمردشروع ک 

 هاییریهمه رو بلد شده بود، البته با سخت گ  کردنینم یاری یگهد

 من.

بود و اعتماد به نفس نداشت همش  دقتیمحاسبات ب یتو فقط

 . تونمینم -: گفتیم
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 .یرهبگ یخوب ینمره شدیبود م یاز نظر من عال ولی

 رها! -

 آورد. سرش رو باال

 جان؟ -

 یم؟بخواب -

 آره! -

 !خندیدم

 .یمپاشو برق رو خاموش کن بخواب -

 گرد شده گفت: یچشم ها با

 جا؟ینا -

 یست؟ن یشتپ یدشکل  یست؟مگه در اتاقت قفل ن یگهآره د -

 چرا هست. -

 .کنمیرو قفل م جاینخب منم در ا -
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 مظلوم گفت:

 .یشیم یدارآخه صبح برم تو ب -

و  یایمبعد خونه م یامتحانت رو بد یمیسموا رسونمتیمن م -

 .کنیمیاستراحت م

دهنش رو گرفتم. اونم دستم  یمخالفت کنه که با دستم جلو خواست

 !یدو خند یدرو بوس

 !یضیآخه تو مر -

 .یادنه خوبم بلند شو که خوابم م -

 ها رو خاموش کردم.و برق یدمها رو کشقفل کردم پرده درو

روش  شدیآباژور روشن بود.  تختم دو نفره بود و راحت م یکفقط  

 .ید. رها کنارم دراز کشیدخواب

 نفس ساعت رو واسه چند بزارم؟ یراست -

 .یمبش داریهشت ب ینُه امتحانم هست، بزار رو -

 یربخساعت هشت گذاشتم. شب یرو برا یزدم و آالرم گوش لبخندی
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 .یدیمو خواب یمگفت

 که زود خوابمون برد. یمخسته بود قدراون

 رها

 .یمشد یدارب یآالرم  گوش یصدا با

 !یرصبحت بخ -

 با صورت خواب آلودش گفت:

 نفس! یرصبح شما هم بخ -

 نشه. یرمونپاشو برو آماده شو د 

 صدات گرفته آخه. یان یگمهنوزم م -

 کرد! اخمی

 یامم یشمخوب م ی،حرف نباشه امتحانت رو خوب بد ینمبدو بب -

 .یرهدر م امیخستگ ابمخویخونه م

.  رفتیو در رو باز کردم. همه خواب بودن اردالن معموالً نُه م  خندیدم

دوش گرفتم و حاضر شدم.  بافت بلند و جلوباز  یکاتاقم رفتم و  یتو
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رو  امیو مقنعه مشک یو شلوار تنگ مشک یبوت مشک یمبا ن یطوس

و  یفکردم و ک یشآرا یسرم کردم. موهام رو از دو طرف بافتم کم

خانوم واسم  یالاومدم.  ل یرونرو  برداشتم و از اتاق ب تمو کار یلوسا

من و سام خبر  ینب یاز رابطه دونستمیصبحانه حاضر کرده بود. م

استرس  یلینشستم خ یز. سر میگهنم یزیداره. گفته بود به اردالن چ

هاش ماومد. چش یزبه زور چندتا لقمه خوردم. سام سر م یداشتم؛ ول

 قرمز شده بود. اشینیبود. نوک ب حالیب

 دکتر. یریمسام بعدش باهم م -

 ساده است. یسرماخوردگ یکنه چون  -

 .ینمتبب جوریینا خوامیمن نم یول -

 .یمخوبم رها! بخور بر -

خانم گفتم  یالو عسل و آب پرتقالش رو بهش دادم. به ل یرزور ش به

 یومدهتا اردالن ن یمشد ینوار ماشو س یم.  باهم  رفتیارهبراش قرص ب

رو  اشیمشک ینکهاش افتاد.  ع. تازه نگاهم به لباسیمحرکت کرد

و  یو کفش مشک یاسورمه یرهنبا پ یشلوار کتون مشک یکزده بود و 
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دستبند و ساعتش رو هم که انداخته بود.  تمام  ایهژاکت سورم یک

  یآروم یک.  موزشدیدستش بود و استرسم کم م یمدت دستم تو

 .یدیمگذاشته بود باالخره رس

 قت کن.دمحاسبات  یرها حواست رو جمع کن، تو -

 .یدرو صاف کردم.  دستم رو بوس اممقنعه

 .یسعجله نکن سرفرصت بنو یایتا ب یشینمم -

 !خندیدم

 .کردیم یحتدم مدرسه نص ذارنیباباها که دختراشون رو م مثل

نشه  یرتلبم دقبه خودت اعتماد داشته باش.  برو  یهمه رو بلد  -

 مواظب خودت باش!

ها شدم. سر جلسه نشستم. امتحانم شروع شد.  سوال یادهپ یناز ماش 

تند نوشتم چندتا هم به سارا رسوندم،  -همش رو بلد بودم تند یدمرو د

ام رو دادم و از سارا برگه یچند دور محاسبه کردم.  با خوشحال

سام رو  تونستمی.  نمبینمشینم یالتدم که تو تعطکر یخدافظ

نه!   ینمشبب کهینمنتظر بزارم  با چشم دنبال مهرداد گشتم نه واسه ا
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 یقصه تموم بشه؛ ول ینگردنبندش رو بهش بدم و ا کهینا یواسه

به  یدمخواستم طرفش برم  که سام رو د یدمشنکردم، دم در د یداشپ

 وقتش نبود! داده بود. االن یهتک ینشماش

 شدم. ینتوجه بهش سوار ماش یب 

 گفتم: یخوشحال با

 !یدادم سام یعال -

 خوبه عمرم. -

 هاش ناراحت بود.چشم یزد ول لبخند

 شده سام؟ یزیچ -

 .یادخوشم نم کنهینگاهت م یجور یکپسره  یننه ا -

هم شروع  تیالخونه که راحت شدم از امتحان و تعط یمولش کن بر -

 .یاستراحت کن یشده،  تو هم قول داد

 یدیم،. خونه که رسیدنفهم یزیو راه افتاد.  خوب شد که چ خندید

هام رو عوض لباس یاتاقم رفتم.  با خوشحال ی. منم تویدسام خواب
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 کردم.

به مهرداد ندارم فقط  یحس یگهفکر کردم چه خوبه د ینفقط به ا و

 !ینام بوده همحس داخل گذشته یک

 است یزیشگفت انگ حس

 کرده یتکه رها یکس به

 دیگر

 یداشته باش یازین نه

 !یاحساس نه

 رها 

 بود. یکشدم.  هوا تار یداراز خواب ب یمگوش  ییبرهو یصدا با

 رو جواب دادم. امگوشی

 بله؟ -

 .یسالم آبج -

 ی؟سالم رعنا خوب -
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 ی؟تو خوب یمآره ما خوب -

 افتاده؟ یاتفاق یزمآره عز -

 ه زنگ زدم حالت رو بپرسم.ن -

 .یدمام کشآشفته یبه موها یجام نشستم و دست تو

 ی؟عروس یآهان چه خبر از کارها -

 .یدکش یقیعم نفس

 فعالً. یچیه -

 با خنده گفتم:

 شوهرخواهرم خوبه؟ -

 !خندید

 .رسونهیآره خوبه سالم م -

 خداروشکر! -

 جا؟ینا یایم یک -
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 .یدمکش یا خمیازه

 .یادهنوز خوابم م شدیباورم نم 

تو  یدتر شده شاامتحانم رو دادم سرم خلوت ینامروز آخر دونمینم -

 روز اومدم. یکهفته  ینا

 گفت: ینفرت خاص با

 .یبازم بمون یرازش اجازه بگ -

 !خندیدم

 یوونهکه رفتم داشت د یاهفته یکسام افتادم که گفت اون  یاد 

 .شدیم

 .یدننم یرخصاونم بزاره بهم م یزمنه عز -

 !یدکش آهی

رس منم ببرو به کارهات  یشمنداره. مزاحمت نم یبیباشه ع یفچه ح -

 .زنهیصدام م یحانهبرم ر

 ش به همه سالم برسون.توهم مراقب خودت با -



 

 

 WWW.98IA3.IR 552 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 باشه فعالً. -

 فعالً. -

 یرو قطع کردم و آباژور کنار تختم رو روشن کردم. با خوشحال گوشی

 یدهام رو عوض کردم.  باام تموم شده. لباسهافتاد امتحان یادمتازه 

 یدهنوز نرس. ساعت پنج عصر بود. اردالن هزدمیبه سام سر م رفتمیم

 بود خداروشکر.  

خواب  یدحدس زدم با یدمنشن ییزدم صدا ینهاتاقش رو با طمان در

 فشردم در باز شد و داخل ییندر رو به سمت پا ییرهباشه.  دستگ

 صبحش خوابش برده بود. یهارفتم. با همون لباس

شت و دست زدم.  تب دا اشیشونیآباژور اتاقش رو روشن کردم و به پ 

 هاش رو به زور باز کرد.عرق کرده بود. چندبار صداش زدم، چشم

 .یردوش بگ بعد برو یارمدرب یدپاشو لباست رو با یسام تب دار -

 کرد.ن اعتنایی

 به زور نشوندمش.
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 خوبم! -

 کردم. اخمی

 .سوزمیآره من دارم تو تب م -

 ورو باز کردم و دستش رو گرفتم  یراهنشپ  یهاکمکش کردم دکمه 

تخت  یهاش رو روآب که اومد، لباس یفرستادم.  صدا یسسرو یتو

 گذاشتم.

 گفتم: یبلندتر باصدای

 .یرحموم نمون با آب داغ هم دوش نگ یتو یادز -

 باشه! -

 یدنمآسانسور به آشپزخونه رفتم. همه مشغول کار بودن و با د با

خانم سوپ رو آماده کردم. نگاه تعجب بار  یالزدن. با کمک ل یلبخند

چند تا  یخچال ی.  از توکردمیخودم حس م یآشپزخونه رو رو یاهال

رو باال زدم و شستم.  با  ینمو پرتقال برداشتم، آست یموشیرینل

.  قرص یختمر یبلند یهپا یوانل یرو گرفتم و تو ونشآب گیرییوهآبم

خانوم  یالگذاشتم.  به ل یوانل یو آب تو یوهبر و مسکن رو با آبمتب
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گفتم حواسش به سوپ باشه تا برگردم. در آسانسور رو برام باز کرد و 

تخت نشسته بود و با حوله  یداخل رفتم. با پا در رو باز کردم. سام لبه

 هاش رو هم عوض کرده بود.کرد. لباسیموهاش رو خشک م

 ابروهاش تو هم رفت.

 ی؟کارهارو بکن ینخونه نبود تو ا ینتو ا یکس -

 گذاشتم. یزم یرو رو سینی

هات، سوپت رو هم آماده رصقبعد  یوهخودم دوست داشتم. اول آبم -

 .یارمشد م

 .یدرو بوس دستم

 !یدگزن یمرس -

 زدم! لبخندی

ودم رو بکه آورده  هایییزاومده بود. چ یینتبش رو باز چک کردم، پا 

ها رو بستم. گفتم کردم، درِ پنجره یاداتاق  رو ز یشگرما یستمخورد. س

 تا سوپ آماده بشه بازم بخوابه منم به سمت  آشپزخونه رفتم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 555 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 سام

 وم بود.ربهرو یهنگران سا یهام رو باز کردم، چهرهچشم تا

 سام؟ یخوب -

 تو جام نشستم.

 آره بهترم. -

 گذاشت. یشونیمپ یرو رو دستش

 .یشد یضتبت  قطع شده. رها گفت مر -

 االن بهترم. -

 شام واست سوپ درست کردن. یمپاشو بر -

. دلم کردمینخورده بودم و به شدت احساس ضعف م یچیصبح ه از

.  یمترف یزاهم سر مسوپ رها رو بخورم. موافقت کردم و ب خواستیم

ت سالم ما سرشون سمت ما برگش یبودن. با صدا یزاردالن و رها سر م

 چشمک دادم. یکو جوابمون رو دادن. جواب نگاه نگران رها رو با 

 اردالن: 
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 .یچقدر بد سرما خورد -

 نه خوبم. -

 ی؟امروز سرکار نرفت -

 نه حالم بد بود. -

 .یمردن بودسکوت گذشت و همه مشغول غذا خو یتو یکم

 گفت: یهرو به سا اردالن

ه هم واس یانشام م یاش هم براو خانواده پس فردا مهندس زارع -

 .یخواستگار

 د.قرمز شده بو یت،از شدت عصبان یهتو گلوم موند، آب خوردم. سا غذا

 لباس خوشگل با رها بخر. یکبرو  -

 گرفتم. یزم یررو از ز یهسا یهازدم دست پوزخند

 من نظرم رو گفتم. -

 گفت: یخونسرد با

 .یچه نخوا یچه بخوا یان،ها مهام رو زدم اونمنم حرف -
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 چطور؟ امیخوشبخت یست؟نظر من واستون مهم ن -

ه است.  نه اتفاقاً واسه و کورکوران یستنظرت  با عقل و منطق ن -

 .یزنش بش خوامیهست که م اتیخوشبخت

 .یشممن با اون خوشبخت نم -

 .کنییات داغه بعداً به جونم دعا مکله فهمییالن نما -

 پوزخند زدم!

 خوددار باشم. تونستمینم یناز ا یشترب یگهد 

وشبخت نداره خ یتشرف و انسان کمیککه تنوع طلبه و  یبا کس -

 یشه؟م

 نداره سام. یبه تو ربط -

 .خواهرم هست یچرا اتفاقاً داره، زندگ -

 .یشهوشبخت ماون باهاش خ فهمییتو نم -

 ما واستون مهمه؟ یتا حاال خوشبخت یاز ک -

 من شما.رفته من پدرتون هستم نه دش یادتون کهین!  مثل ایشههم -
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 !یدمخند عصبی

 جنگ بود. ینگر انظاره یرها با نگران 

 .کنهیکار رو با دخترش نم یندشمن آدم هم ا -

و سام، و نشنوم. هم ت یزیچ یگه! آماده باش،  دیهکه گفتم. سا ینهم -

 !یر. شب بخیدتو مراسم باش یدهم تو رها همتون با

. جلوش دادیم یاراحت بود دلدارکه ن یهها باال رفت و رها به ساپله از

 زانو زدم.

 تریاونا منطق زنمیمن خودم با مهندس حرف م یهسا یادبزار ب -

کن باهاشون حرف بزنه.  فکر  یرینش یگمهستند خب؟ غصه نخور م

که تو   یگمبهتر جلو همه م  یانساده است بزار ب یمهمون یک

 گورشون رو گم کنن. خوایشینم

 شد. یدوارام کمیک انگار

 واقعاً؟ -

 برو بخواب. هم نگو.  حاال پاشو یننباشه به آر یتآره تو کار -
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رفت منم با رها  و به سمت اتاقش یدام رو بوسگونه یترراحت یالخ با

 صحبت کردم.

 سام

 کنم؟ کاریمن چ یگیخب االن شما م -

خب   یدی؟ما مرو ش یرکردخسارت د یمکه عقب بنداز یشهنه آقا  نم -

 ضرر هست. یستمن بره  واسه اسم شرکتم خوب ن یباز ج

 خداحافظ. فعالً  یدمبهتون خبر م گیرمیم یمتصم ذارمیمن جلسه م 

 رو قطع کردم. گوشی

 گفتم: ینیشرکت به خانم مع یِو با گوش یدمکش یاپوف کالفه 

 لطفاً. یریدآهن امروز رو برام بگ یمتق ینیخانم مع -

 داخل اومد. ینرو قطع کردم. آر یگوش  یدم،چشمش رو که شن صدای

 ی؟بهتر -

 وگرنه خوبم. کنهیسرم درد م کمیک -

 کنارش نشستم.
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 خداراشکر! -

 گفت: زد،یرو گاز م یبکه س یجور همون

 خبر؟چه -

 مفخم برگشت خورده اعصابم رو خورد کرده. ینچک ا یچیه -

 چرا؟ -

 اخم کردم!

 زنگ زدم جواب نداد. دونمینم -

 خوش قول بود که! -

 تعجب کردم! ینآره واسه هم -

 باال انداخت. ایشونه

 خبر از خونه؟چه  حتماً کار داشته. زنهینترس خودش زنگ م -

 سرمون یت رو، روشرک فهمیدی. اگه میدمکش یقیدلم نفس عم تو

 .کردیخراب م

 همه خوبن. یچیه -
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 چشمک زد.

 ی؟ات با رها چرابطه -

 خوبه خداراشکر! -

 من، طناز داخل شد. ییدزدن و بعد بفرما در

 هست. یلتحو  یصدف تموم شده و آماده یبگم پروژه خواستمیم -

 شد. خوبه خداراشکر به موقع تموم -

 آره درست سر موعدش. -

 .خواستنیمصالح م یسر یکحسام هم زنگ زد  -

 تکون دادم. سری

 براش. فرستمیآره به منم گفت م -

 یمرخص زحمتیواسم ب یاممن فردا نم یسام یمن برم.  راست یاوک -

 رد کن.

 :یدمپرس یجیحواسم نبود و با گ اصالً

 چرا؟ -
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 !خندید

 !یگهمن خواهر دامادم د -

 .کم بود ینهم 

 گفتم: سریع

 .یبر تونییم ی،اوک -

 گذاشت. یزم یاش رو،  روقهوه آرین

 ین؟یگیرزن م یامواسه ت یندار یجداً؟  به سالمت -

 گفت: یبا بدجنس طناز

 ی؟تو خبر ندار -

 زد! یلبخند آرین

 نه! -

 طناز رو به من گفت:

دعوت  یعروس یول  ی؛آدم به پسرعموش نگه سام یستخوب ن -

 .ینهست
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 !کردیکه با تعجب نگاهم م ینیو در رو هم بست. من موندم و آر رفت

 من بود. یهبر عل یحاال همه چ 

 ین؟ا یگهم یچ -

 !یچیه -

 برن؟ خوانیم یک ینه؟ خواستگار یا زنییحرف م یسام -

 ... .یشنم -

 نزاشت حرفم رو کامل بزنم.

 است. یهنگو که سا -

 سرم رو به ناچار تکون دادم.  بلند شد.

 .ذارمیرو زنده نم یاممن ت -

 سمت در رفت. بازوش رو گرفتم.

 زارم؟یاحمق نشو مگه من م ین؟آر یبکن خواییم کاریچ -

 ی؟نگفت یواسه چ یدمآره د -
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 .کنیمیو عمه حلش م یرینکارهات نگفتم خودم با ش ینواسه هم -

 زد!  پوزخندی

 .باریدیهاش خون مچشم از

 .دونستیدیم یآهان پس دسته جمع -

 .یوفتهب یاتفاق یستقرار ن یآره؛ ول -

 یچیه یگیتو م کننیم یزیدارن برنامه ر یعروس یواسه هاینا -

 نشده؟

 غلط کرده! -

 گفتیمیما به تو نم رها یخواستگار اومدنیبدونم اگه م خوامینه م -

 کردی؟ینگاه م نشستییتو م

و و در ر یدکش یروننگفتم دستش رو  از دستم ب یزیچ گفتیم راست

 .یدمحکم بهم کوب

  ینآر 

 رو گرفتم. یریننشستم،  شماره ش ینتو ماش تا
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 :یچیدگوشم پ یتو صداش

 جانم مامان؟ -

 داد زدم:

 نه؟ دونستییتو م -

 .یدشد.  مطمئنم منظورم رو فهم ساکت

فتنش؟  ربا  یدمکش یچ دونییم  یمیرم؟اون م یمن ب دونییم -

 یرین؟ش فهمییم

 غض گفت:با ب

 .ذاریمیما نم دونمینکن م یادورت بگردم کار احمقانه -

 !خندیدم

 یاند ببع یشهمن پسر از بغلش رد بشه حالم بد م   ذارین؟ینم-

 رو به مهرزاد بده. یگوش یرینش  یش؟خواستگار

 آرومش گفت: یصدا با

 !  قول بده مامان!ینکن یکار -
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 .یدمفرمون کوب یچند بار محکم رو عصبی

 نکشمش و کار احمقانه نکنم. یدمباشه قول م -

 رو به مهرزاد داد. گوشی

 جونم داداش؟ -

 یهن و ساعقد م یکانال بزن و اجازه دادگاه رو برا جایکاز  یعسر -

 تهران. یاو خودتم ب یربگ

 ... .یول ین؛آر -

 با خشم گفتم:

 یستی؟ن یلنداره. مهرزاد مگه تو وک ینآر -

 درآوردم. ینگرو از پارک ماشین

 الً.بکنم، فع تونمیم کاریچ ینمچرا باشه بب -

واسه من وجود نداشت.   یگهد ییاردالن راه افتادم. عمو یخونه سمت

 یرو رو ین.  ماشخوامیرو چقد م یهسا دونستینمونده بود. م یحرمت

 یتو یممستق یحرف یچپل گذاشتم و زنگ زدم،  در باز شد. بدون ه
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 لبخند زد. یدنمدرفتم.  با  یهاتاق سا

 .یزیچه سوپرا -

 .  تعجب کرد!یدمبغلم کنه؛ اما با اخم خودم رو کنار کش خواست

 ین؟آر شدهیچ -

 خبر؟تو؟  از خواستگارات چه دونیینم -

 با بغض گفت:

 ... من... .ینآر -

از   خوایش؟یم  ی؟دوستش دار   ی؟چرا نگفت  یه؟سا یتو چ -

 برم؟ یرونب اتیزندگ

بهم زد.  یمحکم یلیراستش رو باال آورد و با تمام زورش،  س دست

. یختنه اشک ربتختش نشست و شروع کرد  یهام رو بستم.  روچشم

 جلوش زانو زدم و دستش رو گرفتم.

 یزیچ یکبودم  ینداشتم عصب یمنظور خوامیمعذرت م یهسا -

 .گفتم
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 نگاهم کرد.

برگشتم؟  من بخاطر  یرانبه ا یک من دوستش دارم آره؟  من واسه -

 یامهمش به خاطر ت یگیآره راست م  یستادم؟بابام ا یتو رو یک

 هست.

 .ید!  بسه گفتم ببخشیسه -

 نگفت. یزی.  چیدمرو بوس دستش

 ی؟چرا نگفت -

 .یزیسام گفت نگم تا بهم نر -

 پوزخند زدم!

 ی؟کن کاریچ خواییحاال م -

دارم.  یزردا شب سوپرافاسه ها دارم.  وبرنامه یادگفتم مهرزاد ب یچیه -

 !یزمدوستت دارم عز

 آروم لب زد.

 من هم. -
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 فعالً!  نگران فردا نباش. یهمن برم کار دارم سا -

 رفتنم رو تماشا کرد. ینگران با

 کنی؟ینم یقول بده کار -

 هام رو بستم.در بود چشم یرهکه دستم به دستگ طوریهمون

 .کنمیم یسع -

 اومدم. یرونو از خونه ب 

 رها

 آورد. ییواسم چا یحانهر  یدم،مامان رفتم.  تا رس خونه

 برم. خوامیزحمت نکش م -

 کرد! اخمی

 !ی؟بر خوایین یومدهکجا؟ ن -

 .یدمرو نوش امچایی

قت و.  خودش یرمواسش بگ یرمم خواستیلباس م یک یهسا یچیه -

 هست. یشفردا خواستگار کنهینم
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 .یبه سالمت یآخ -

 کرد! یاخم مامان

 ون خونه مگه کارگر ندارن؟تو ا  ی؟مادر مگه تو کارگرشون هست -

 .یدمگز لب

 دارن. -

 یدی؟پس چرا تو کارها رو انجام م -

 . خودم دوست داشتم.جوریینهم -

 گفت: شکوند،یکه قند م جوریهمون

 خودت رو خسته نکن. -

 زدم! لبخندی

 خبر؟چشم!  شما چه -

 ا.رعن ییزیهجه یردرگ یچیه -

 ی؟چ یپس نامزد -
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 باال انداخت. ابرویی

اون هم مختصر   ،یعروس یکفقط   خوان،ینم کهینمثل ا گیرنینم -

 هست.

 بهتر. -

 هست. یآره واقعاً همش خرج اضاف -

 تکون دادم. سری

 ین؟کم و کثر ندار -

 نه فعالً. -

 ته ینکع یرگذاشتم.  از ز یزم یکه آورده بودم رو،  رو یپول پاکت

 نگاه کرد. اشیاستکان

 مادر؟ یهچ ینا -

 .یشهماهم هست. الزمتون م ینذره از حقوق ا یک -

 اخم کرد!

و همه حقوقت رو خرج ما  یتو خرج ما رو بد یستبرش دار قرار ن -
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 .یکن

از  ذرهیک  ین،بگ ینالزم داشت یستمامان گفتم که همش ن -

 فعالً. ینرو بکن یدشخر

 نه.مقاومت ک یشترب نتونست

 دستت درد نکنه. -

م. بودم بعد بلند شدم و از خونه به سمت فروشگاه رفت یچند ساعت یک

 رو گرفتم و به سمت خونه رفتم.  سام زنگ زد. یهسا یراهنپ

 نفس؟ یخوب -

 ی؟آره تو بهتر -

 .یستمبد ن -

 صداش گرفته بود.

 شده؟ یزیچ -

 مکث گفت: بی

 .یدفهم ینآره آر-
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 سرم رو تکون دادم.

 کرد؟ کارینفهمه. حاال چ یشهمگه م  فهمه،یلوم بود ممع -

نکنه.   یکار قول داده یهو سا یرینبه ش یتو سرشه؛  ول یچ دونمینم -

 .کنهینم یکار یگهد یدهها قول مبه اون یراحته وقت یالمخ

 .یدمکش آهی

 خداکنه. -

 یی؟تو کجا -

 تو راه خونم. -

 .زنیمیمواظب خودت باش باهم شب حرف م -

 نره،  فعالً. یادتهات تو هم قرص یاوک -

 یششهام رو عوض کردم و پرو دادم. لباس یراهنشپ  یدم،خونه رس تا

 تنهاش بزارم. خواستمیرفتم چون نم

 رها

 زدم! یرو تختش نشسته بود.  لبخند سایه
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 ی؟خوب -

 خوب باشم؟ تونمیم -

 هاش قرمز بود.کنارش نشستم.  چشم 

فقط با  به تو شباهت دارم ذرهیک.  من هم هیشنکن درست م یهگر -

داداش مثل سام  یک یسهنداشتم که پشتم وا یعشق یکتفاوت که  ینا

 تورو نداشتم. یریننداشتم، ش

 دستم رو گرفت.

 ی؟چرا با بابام ازدواج کرد یگینم وقتیچچرا ه -

 .یگم!  به موقعش واست میستوقتش ن -

!  یهون هستن،  مخصوصاً سادخترهاش یمرد و عشق زندگ یناول پدرها

 از پدرش دور یهسا امیکردن داستان زندگ یفدوست نداشتم با تعر

 بشه.

 .یشهنگران فردا نباش درست م -

 لبخند زد!
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 کنه؟ کاریچ خوادینگفت م ینآر -

 نه! -

 .فهمییگفت فردا م -

 .یگهنداره د یخوبه پس ناراحت -

 .یارهب ینسر آر یینگرانم بابام بال -

 رس خوشگل خانم.نت -

 افتاد.  بهش اشاره کردم. اشینقاش یمهبه بوم نصفه ن نگاهم

 هست؟ ینعکس آر -

وز اومد تو اتاقم کنم امر یزشواسه تولدش سوپرا خوامیاوهوم!  م -

 .یدبود خداراشکر ند یعصب قدرینا یول

 با ذوق گفتم:

 .یدیچه خوب کش -

 چند وقته ینداشتم انآره حاال کار داره حوصله  -

 بلند شدم.
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 ی؟ندار یبرم کار یگهمن د -

 ی؟نه فردا خونه هست -

 .یمونمآره م -

 اومدم و تو اتاق سام رفتم. یروناتاقش ب از

 ی؟بهتر -

 .امیعال یبینمتورو م -

 و بغلش کردم! خندیدم

 خوب بود؟ یهسا -

 سرم رو تکون دادم.

 خبر؟چه یناز آر -

 کرد! اخمی

 خوادیم دونمیتهران نم یادده مهرزاد بزبا من که قهر کرده زنگ  -

 کنه. یکارچ

 بگذرونه. یرخدا به خ -
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 شرکت؟ یایفردا م -

 گفتم: یلودگ با

 هستم. ینه مرخص -

 به ابروهاش داد. چینی

 ی؟گرفت یاز ک -

 از عشقم گرفتم. -

 هست حاال؟ یک -

 تو بغلش هستم االن. -

 !دیو موهام رو بوس خندید

 یری؟تو م -

 .یستن یچکسآره بابا ه -

 .یبش یدارخوبه بخواب که زود ب -

 یاد.  همش بردیگفتم و به اتاقم برگشتم. خوابم نم بخیرشب

حواسم رو پرت  کهینا یاردالن از خودم افتاده بودم.  برا یخواستگار
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 کنم کتاب خوندم.

 ینآر 

اخل بعد د یقهدر رو زدن.  مهرزاد بود.  در رو باز کردم.  دو دق زنگ

 اومد.

 سالم! -

 ی؟خوب -

 ی؟تو خوب یستمبد ن -

 طورن؟چه یهآره! بق -

 همه خوبن فقط نگران تو هستن. -

 .یدمرو باال کش امبینی

 یرا نگفتتو.  چ یاباهاشون حرف زدم. ب یستن ینگران یجا دونمیم -

 فرودگاه دنبالت؟ یامب

 رو دم در گذاشت. یکشرو بست.  چمدون کوچ در

 الزم نبود خودم اومدم. -
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 به سمت آشپزخونه رفتم.

 خوری؟یم یچ -

 آورد، گفت: یکه کتش رو درم جوریهمون

 .یکاست -

 به سمت تلفن خونه رفتم.

 یارن؟.  قهوه بزارم تا بیدماالن سفارش م یاوک -

 ـ آره!

 کردم.قهوه ساز رو روشن 

 .یمحرف بزن کمیک یاب ینآر -

 نشستم.  ی،هارخورنا یزم یروش،  روبهرو قطع کردم و رو تلفن

 شده؟ یزیبگو چ -

 رو به چشمش زد. یشطب عینک

که  دونییعقد گرفتم م یاجازه دادگاه رو برا یمن با هزار بدبخت -

طه و با هزار راب یول  یدن؛دو روز حکم نم یکیقدر سخته و اصالً تو چه
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 پول تونستم جورش کنم.

 خب؟ -

 ی؟کن کاریچ خواییم یو بهم بگ یباهام روراست باش یدبا یول -

 سرم رو تکون دادم.

 ید؟بدونم قراره عقد کن یدبا یلتمن به عنوان وک -

 قبول کنه. یهنه فکر نکنم سا -

 ی؟کن کاریچ ینبا ا خواییخب م -

ردالن بهم و قراردادش با ا یادن یهسمت سا یگهتا زارع د یهکاف ینهم -

 .یزهبهم بر یشونبخوره و مهمون

 من پشتتون هستم. یدهجواب م کنییاگه فکر م -

 لبم گذاشتم.  ادامه دادم: یرو رو یگارمزدم و س پوزخندی

 !یمرد یلیدمت گرم خ -

 رمیگادرآورد و س یفندک یبش. از جگشتمی!  دنبال فندکم مخندید

 رو،  روشن کرد.
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 هات رو عوض کن.لباس یرپاشو برو دوش بگ -

 یواشکیبه عقد  یرو راض یهسا یدرفت.  با یعخدا خواسته سر از

 .  تا همه کردمیم

ستم.  و نش یختم. قهوه رو رشدیراحت نم یالمخ  شد،ینم یمحضر چی

شام  ساعت بعد شام رو آوردن و مهرزاد هم از حموم دراومد.  باهم یمن

 .  فردا،یدیمحرف زدم و خواب یرینو ش یهعمه و سا.  با یمرو خورد

 ها منتظرش بودم.بود که سال یروز

 سام

تو شرکت تموم شد.  با عجله به سمت خونه رفتم.   کارهام

 یدنبکنه.  تا رس یکار ینبرسم و کار تموم بشه و آر یرد خواستمینم

شلوار  یکدوش گرفتم و حاضر شدم.   یکها وقت داشتم.  مهمون

 یدمپوش یمشک یراهنپ یکساده و  یدسف یشرتت یکبا  یکتون مشک

رو پام کردم.   امیمشک هایفشهاش رو هم باز گذاشتم.  کدکمه

رفتم.   یینها پاادکلنم رو زدم،  دستبند و ساعتم رو انداختم.  از پله

 یدهپاشنه بلند قرمز پوش یهاو کفش یدکوتاه سف یراهنپ یک یهسا

 یشآرا یشهاش رو هم صاف شونه کرده بود بر خالف همبود.  موه
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 !  آروم لب زد:هاش قرمز بود.  بغلش کردمنکرده بود و چشم

 استرس دارم. -

 نداشته باش. -

با  بود یدهساده تا زانوش پوش یمشک یراهنپ یکرها اومد،   یمنشست تا

 یشآرا یکموهاش رو هم صاف بود با  یپاشنه بلند مشک یهاکفش

  کاناپه نشست، یرو دو چندان کرده بود.  رو اشیباییکه ز یحمل

ردالن ا یمبلند شد یی.  سه تادادیزنگ در نشون از اومدنشون م یصدا

 یهاساومد و به استقبالشون رفت.  دست  یروناتاق ب ازبا کت و شلوار 

هندس شدند. با م یراییتعارف وارد پذ یرو گرفتم عرق کرده بود.  با کل

دست هم  یحت  یام،کردم و با طناز و ت یخانم احوال پرس یمینو س

 ندادم.

 گفت: تیام

 .یشیمم یلفام یمدار -

 یرینیگل و ش  "باش یالخ ینبه هم "زدم و تو دلم گفتم پوزخندی

 گذاشتن و همه نشستن. یزم یرو رو
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 خبر اردالن؟ب چهخ -مهندس زارع:  

 با خنده گفت:

 .یسالمت -

  .یمهم کنار هم نشسته بود یهبود و من و سااردالن نشسته  یشپ رها

دش رو دادم. گفته بود خو یدن؟رو که نوشته بود  رس ینآر یامجواب پ

 .رسونهیرو،  م

 بود،  گفت:  یینکه سرش پا یهخانم رو به سا سیمین

 طوره؟عروس گلم چه -

 گفت. یرلبیسرد لبخند زد.  ممنون ز سایه

 ی؟شستن یهور از ساد قدرینجان چرا ا یامت -:  اردالن

 .یرتغ یاش کنم مردک بخفه خواستمینگاهش کردم. م یتعصبان با

 خوبه. جاینهم -

 یضی؟جان مر یهسا -

 رها جواب داد:
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 سرما خورده. کمیک -

 نزده. یخوشحال بود که حرف سایه

 .یرمبم یآخ -

 سر اصل مطلب. یمخب اردالن جان بر -

 دست شما است. یچیو ق یشر -

ره دست شما است چون قراره دخترم رو بفروشم و آ -: دلم گفتم تو

 تو کار هست. یشتریکنم باهاتون،  آره چون پول و سود ب یهمکار

ها است هم رو دختر شما است و ما سال یهسا یمندار یما که حرف -

 .یمها رو ندارحرف ین.  اشناسیمیم

 پس مبارک هست. -

 مدم:اومدن دست بزنن که من به حرف او

 جناب مهندس؟ یدیناجازه م -

 بگو پسرم. -

 ینبه ا یراض یهسا یتو کار بزرگترها دخالت کنم؛  ول خوامیمن نم -
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 متاسفانه. یستازدواج ن

 چرا؟ -

 .کنهیم یشوخ -: اردالن

 .یستن ینه شوخ -

 ینآر قرمز شده بود.  زنگ در رو زدن یتزدم!  اردالن از عصبان پوزخند

 .یچیداز خودش تو خونه پ بود که صداش زودتر

 باال مهمون دارن. ینبر یشهنم -

 .ینمبرو کنار بب -

 به خون نشسته،  باال اومد. یهامهرزاد با چشم همراه

 آرین

.  همه یمها باال رفتخونه رو کنار زدم و با مهرزاد از پله خدمتکار

 کنارم اومد. یهنشسته بودن.  سا

به  یدیمرس یرد ید. ببخشیندس زارع خوش اومدبه جناب مهن -به -

 .یمهمون
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 گفت: یخانم با مهربون سیمین

 ی؟جان خوب ینسالم آر -

 خانم. یمینممنون س -

 یرونشما رو راه داد؟  برو ب یک  کنید؟یم کاریچ جاینشما ا -: اردالن

 .زنیمیبعداً حرف م ینآر

 با خنده گفتم: 

 .کنهینم یرونعمو آدم مهمونش رو که ب یوا -

 طناز:

 هست. یخواستگار یستن یمهمون یول -

 !خندیدم

 جداً؟ -

 رفت. یاچشم غره طناز

 آره جداً. -

 بلند شد. تیام
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 ی؟دار یمشکل -

 گفتم: یخونسرد با

که االن کنار  شونینه.  ا یامشکله  دونمیهست نم یامسئله یکواال  -

 منه قراره فردا زن بنده بشن.

 اردالن پاشد.

 .ینمبب طرفینا یاب یهسا یروننگو گمشو ب یور یدر -

 با پوزخند گفتم:

مهم  طرفشینطرف و اجان! حاال اون یهطرف سابرو اون خواییم -

 . کنهینم یجادا یعمو جان تو اصل ماجرا تفاوت یستن

 شد. یعصب یبار حساب این

 .یرونمن برو ب یاز خونه -

 مهندس زارع بلند شد.

 اردالن؟ یگهم یچ ینا -

 . کنیمیدعوتتون م ی عروسشاءاهللان -
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 هاش رو جدا کرد.رو گرفت،  سام دست امیقه اردالن

اشقش که ع یهست یرو دارم، چون پدر کس یدتسف یاحترام مو -

 هستم.

 .یهست یراردش ین.  عشرمیپسر ب یرونگمشو ب -

 یتنامه رو از دست مهرزاد گرفتم. مهندس زارع با اخم و جد اجازه

 کردن. یشخانم بررس یمینو س یامهمراه با ت

 معتبر هست.  ینا مارو اردالن؟  یگرفت -زارع:  مهندس

 زن بنده. یخواستگار ینگفتم که جناب مهندس شما اومد -

 اش کرد.پاره یدکاغذ رو گرفت.  تا د اردالن

 با خنده گفتم:

بود اصلش تو خونه  یسرتون عمو جان اون کپ ینداره فدا یبع -

 .یستاست.  مهم ن

 شده بود،  یکارم رو خوب انجام دادم و به حد مرگ عصب ونستمدمی

 .  به سمتم حمله کرد.خوردیحرص م
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 باز ادامه دادم.

 هات رو بپوش!برو لباس یهسا -

لوش جکه با رها باال رفتن.  سام  یمبود از لحن دستور یدهترس اونقدر

 رو گرفت.

دروغ گفت. اقعاً شرم آور هست اردالن متاسفم واست که و -: مهندس

 دختر واسه پسرمون کم هست؟  ما رو قولت یا  یم؟امگه ما مسخره

 ی؟.  چرا نگفتیمحساب کرد

 :یدکش یپوف اردالن

 .یگهدروغ م ینرو باور نکن ینحرف ا -

 .یهننه کامالً قانو -: مهرزاد

 .یدخند تریعصب اردالن

 ؟  گفت دممه.به روباه گفتن شاهدت کو -

 خواست تو دهن مهرزاد بزنه که سام بازم جلوش رو گرفت.

 یآقا ینبر یشهرو م یانکه جر یدینحاال فهم یگهبسه د -: سام
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 .یاینهم طرف خواهرم ن یگهمهندس د

دخترشون  یستمعلوم ن یزی؟آبرور ینبا ا مونیمیم ینفکر کرد -: طناز

 کرده که زود دادگاه اجازه عقد داده.  کاریچ

 سمتش رفتم.

 ذارمیات مهزند ینحرف بزن بب جوریینراجع به زنم ا یگهد باریک -

 نه! یا

ه باردالن  یمرفت یینها پابا رها اومد.  باهم از پله  یده،لباس پوش سایه

 حمله کرد. یهسا

پول  یک یآره؟ من رو سکه یعوض یدختره برییمنو م یآبرو -

 ی؟کرد کاریجلو مردم؟  چ کنییم

 ا گرفتم.دستش رو رو هو

 و تو. دونمیدستت بهش بخوره من م -

رو ول کردم خواستم برم،  که دوباره به من حمله کرد،  دستش

که سهم  یخودش رو سپر بالم کرد.  مشت یهخواست من رو بزنه که سا

بود.   تریاون کار یاش برامن بود،  رو صورت اون فرود اومد.  ضربه
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رها رو  یغج یفتاد.  فقط صداتعادلش رو از دست داد و از پله ها ا

 که باال سرش بودن. یو مهرزاد و سام یدمشن

ات رو، شرکتت رو،  سرش اومده باشه خودت رو،  خونه ییاگه بال -

 .کشمیم یشآت ات رو،  دارو ندارت رو بهکارخونه

 ینشو نگران همه،  بلندش کردم و تو ما یعصب یهاتوجه به نگاه بی

.  من مقصر اون یمرفت یمارستانگذاشتمش و با سرعت به سمت ب

 بودم. یشلوغ کار

  ینآر 

ن کردن.   نزاشت یرونمگذاشتمش،  از اتاق ب یمارستانتخت ب یرو تا

رش س یی. حالت تهوع داشتم اگه بالاومدی.  از سرش خون مینمشبب

 .یدنرسو رها  .  پشت سرم بالفاصله سام،  مهرزادمردمیم   اومد،یم

 .نشده یزیشآروم باش چ  -: مهرزاد

 یمارستانتخت ب یرو کهینبرسه به ا طاقت اشکش رو نداشتم چه  -

 باشه.

.  یدهام گرفتم.  بغضم ترکدست یننشستم و سرم رو ب یصندل روی
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قدر از اون چه دونمیبود.  نم یاون تخت لعنت یمن،  رو یتمام زندگ

 .یماومد.  به سمتش رفت یرونتاق بلحظه گذشته بود که پرستار،  از ا

 طوره؟حالش چه -

 یهد،  بخاز سرش رفته بو یادیخون ز یینهپا یلیفشارش که خ -

 .بانداژ شده یده.  دستش هم ضرب دیومدههوش نفعالً به یمکرد

 گفتم: ینگران با

 شکسته؟ -

 .یدهند یجد یبنه خداراشکر آس -

 .یمداد یرونهامون رو بباهم نفس همه

 راشکر!خدا -

 واسش افتاده؟ یچه اتفاق -

 ه ها افتاده.از پل -مهرزاد: 

 بهم انداخت. ینگاه معنادار پرستار

 خوردن نداره. ینبه زم یکه ربط ینچشمش کبود هست،  ا یرز  -
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 بزنه،  گفتم: یحرف یکس کهیناز ا قبل

 صورتش. یزده تو یکی -

 یکیتون.  کنهیهست صورت جلسه م یتیاگه شکا یادم یسپل -

 صندوق بره. 

 یشه؟مرخص م یک -

 بشه. یبلاست یطشبمونه شرا یدفعالً با -

 با بغض گقتم:

 ینمش؟بب تونمیم -

 به بخش منتقل بشه. یدنه بزار -

 ممنون! -

تر شده بود.  حال سام هم راحت یالمهمراه با پرستار رفت.  خ مهرزاد

به رها  ونستمدیبهتر از من نبود،  همراه رها به محوطه رفتند.  م

 یرفتم.  کنارش رو یششبعد پ کمیکداره.   یاجاز من احت یشترب

  کنه،ینم یهمرد گر یگن!   مکردیم یهسبز رنگ،  نشستم.   گر یمکتن
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 بکشه. یگارس یهبا گر یکه مرد یبه اون شب یکشه.  وایم یگارس

حق با تو بود  اومدمیم یدمن بود نبا یرهمش تقص یسام یدببخش -

 شدم. یعصب

 .یدم.  بهت حق مکردمیکار رو م ینتو چرا؟  منم اگه رها بود هم  -

 .شدینم جوریینا  اومد،یمن نم یجلو -

 رو به من داد.  یگارششد.  س بلند

 .یممنون سام -

 تلخ لبخند زد!

 بر دادم.زنگ زدم و گفتم نگران شده بودن  به عمه هم خ یرینبه ش -

 گذاشتم.  رها اومد. یمکتن یپشت یاز رفتن سام،  سرم رو رو بعد

 .ینشتو بخشه برو بب -

تخت بود سر و دستش بانداژ بود.    یو با عجله رفتم.  رو پاشدم

 هاش بسته بود.صورتش هم کبود بود.  هنوز هم چشم

 سام
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.   از نکردم یداشرو پاک کردم،  با چشم دنبال رها گشتم.  پ هاماشک

احاال بودم ت یدهازخونه رفته بود.  ندنم یمهرزاد سراغش رو گرفتم.  تو

 نماز بخونه. 

زنم برو دنبال کردم و به سمت نمازخونه رفتم.  خواستم صداش  تابلوها

هام رو کفش ینجز رها نبود.  به خاطر هم یکس یول یاد؛ب یرونب

م نشستم.  غرق نگاه کردنش شد یکشدرآوردم.  پشتش به در بود.  نزد

 یحزد پاشد چادرش رو از سرش درآورد. تسبلبخند  یدباالخره من رو د

 و مرتبشون کرد. یدبه شال و موهاش کش یبه دست نشست.  دست

 قبول باشه. -

 ی؟کرد یهممنون قبول حق باشه.  گر -

 بهش دروغ بگم. تونستمینم یبگم نه؛  ول خواستم

 .یکم -

 بازوم رو گرفت.

هست  یقو یهسا یشهنشده،  خوب م یخاص یزدکترش هم گفت چ  -

 نگران نباش.
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 لبخند زدم!

ا .  بیمو به سمت مهرزاد رفت یماومد یروندستش رو گرفتم و باهم ب 

 .  قطع کرد به سمتمون اومد.زدیحرف م اشیگوش

 خوب بود؟ -

 .یرهتهران بگ یطبل خواستیخوب باشه؟  م یشهم -

 یش؟باردار یتبا اون وضع  -: رها

 .ینههم یادکه ب یهحرف سا یگهد یدهگوش نم -

 ی؟و عمو چ یرینش -

 .کردیم یهگر یشههم مثل هم یرینش یگهنگران بودن د -

 خوبه. گفتییم -

 که. کننیگوش نم یگفتم؛ ول -

زحمت هم  یخسته شد ینآر یمن برو خونه ینمهرزاد با ماش -

 .یدیکش

 سرش رو تکون داد.
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 .یرمم یادبزار بهوش ب یشهنم ینه داداش دلم راض  -

 زد. یو نشستم رها هم کنارم بود.  لبخند کم جونزدم  لبخند

 خوب باش! -

 !یشمخوب م یادبهوش ب -

 اومد. یرونرفت.  پرستار از اتاق ب ینآر یشپ مهرزاد

 همراه خانم معتمد؟ -

 از جام بلند شدم.

 یید؟منم بفرما -

 نسبتتون؟ -

 برادرشم. -

 .یدکش یقیعم نفس

هم از سرش عکس  یدبا فردا یخوبه؛  ول یتشبه هوش اومده وضع -

تا مطمئن  یمانجام بد یشآزما یسر یکاسکن و  یت یهم س یریمبگ

شلوغ  جاینا مونهینفر همراه م یک جاینا مونهیخوبه امشب م یمبش
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 نشه.

 سرم رو تکون دادم.

 ینمش؟بب تونمیباشه ممنون م -

 ینه؟اسمتون آر -

 نه! -

بعداً شما،  ینشبببره  یشوناول ا خواینیم  زد،یصداش م یآخه ه -

 .یدفقط خستش نکن

 زدم! لبخندی

 باشه ممنون! -

که  یمکتی.  با حالت دو سمت نیدمخداراشکر رها رو شن یو صدا رفت

 نشسته بودن، رفتم. ینمهرزاد و آر

 به هوش اومد. -

 بلند شد.

 جون من؟ -
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 .ینتتبب خوادیآره برو تو رو صدا کرده م -

 دهنش گرفت.  یرو جلو دستش

 خداراشکر! یوا -

لن .  مهرزاد به همه خبر داد.  منم دوباره به سایدراه رو دو بقیه

به خودش زحمت نداده  یفکر کردم که اردالن حت ینبرگشتم.  به ا

 حال دخترش رو بپرسه.

 آرین

ق شدم. بود.   در زدم و وارد اتا یستادهعجله رفتم،  رها کنار در ا با

 د.پرستار مشغول چک کردن فشارش بو

 خوبه حالش؟ -

 ینمومش کنکوتاه باشه زود ت یینه،باز هم فشارش پا یبله؛  ول -

 خسته نشه.

 باشه ممنون. -

 رفت و در رو بست.  کنار تختش نشستم. بیرون
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 یم؟زندگ یبهتر -

 اومد.  اخم کرد! یینرو تکون داد.  اشکم از کنار چشمم پا سرش

 هست؟ اییافهچه ق ین!   اینخوبم آر - 

 .یدمرو بوس دستش

 .مردمیمن م افتادیواست م یاتفاق یکاگه  -

 لبخند زد!

 خوبم بابا چهارتا پله بود. -

 ی؟من اومد یچرا جلو یهسا -

 تو صورت تو نخوره. کهینواسه ا -

 یک خوردیاگه اون مشت تو صورت من م ینهخب اشتباهت هم -

 شدیکبود م چشمم یفوقش فقط پا شدمیجا نمبهمترم جا یلیم

 .یمهست جاینتو صورت تو خورد االن ا یول  ین؛هم

 !یندست خودم نبود آر -

 روم رو ازش برگردوندم.
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 باشه. -

 .یدورچ لب

 ی؟االن قهر -

 آره!-

 .یدکش پوفی

 بس کن.  ینتوروخدا آر -

 بلندتر گفتم:

به  خوردیبود؟  اگه سرت م یکار مسخره چ ینا  ی؟توروخدا چ -

 یه؟هست سا یمگه شوخ  ی؟چ ییجا

 داد. یهگوشه تختش تک به

 .یوفتادهن یباشه حاال که اتفاق -

 پوزخند زدم!

 آره فقط من مردم و زنده شدم. -

 گفت: یاز مکث بعد
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 امه رو جور کرده بود؟مهرزاد اون اجازه ن -

 آره! -

 از جام بلند شدم.

 راحت بشه بره. یالشخ ینتتبب یادمن برم سام ب -

 تعجب کرد!

 ن؟یرونمگه ب -

 نگران نشه. یادتو فکر کن سام ن -

 هست؟ یک یگهد -

 همه. -

 فکر کرده اردالن هم هست! یدمکرد فهم اخم

 .  سام،  رها و مهرزاد.یستاون ن -

 .یدکش یراحت نفس

 یدن؟و عمه فهم یرینش -
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 آره. -

 یشم؟مرخص م یک -

 .یفعالً هست -

 گفت: یکالفگ با

 ... یوا -

رفتم و سام جام رو  یرونمخالفت کنه،  ازش دلخور بودم  ب خواست

 گرفت.

 سام

لند ببود،  خواست  یدهلبخند زد. دراز کش یدنماتاقش رفتم.  با د توی

 بشه، نزاشتم.

 یه؟سا کنییم کاریچ -

ته شدم باالسرم خس یاینم یه یدمخواب یادبدم م ینمبنش خوامیم -

 کمرم درد گرفت.

 زدم! لبخندی
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 یزم یرو تخت رو از یموت.  ریارمتخت رو باال ب یساو خانم واغرغر -

 برداشتم.  درستش کردم.

 خوبه االن؟ -

 بهتره. -

 کاناپه کنار تختش نشستم. روی

 ی؟درد دار -

 دارم. یجهسرگ کمیک -

 هست. یعیطب -

 .یدمرو بوس یشونیشرو،  پ دستش

 .کردمیداشتم سکته م -

 !خندید

 .یرمرداپ ین!  خجالت بکشاهینکرد یههمتون هم گر -

قدر ناراحت چه دونستمیمن م یحالمون رو بهتر کنه؛  ول خواستمی

 هست.  تلخ لبخند زدم!
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 یرمرد؟پ یهم گفت ینبه آر -

 .ینشد یرپ یگهآره د -

 !خندیدم

 ساعت چنده؟ -

 انداختم. امیبه ساعت مچ نگاهی

 .یمو ن یک -

 برو خونه بخواب. -

 خسته بودم که نتونستم مخالفت کنم. قدراین

 بمونه؟ ینبمونه،  من برم آر تونهینفر م یک یهچشم!  سا -

 .یدبمون یستالزم ن یچکدومتوناصالً ه -

 کردم! اخمی

 .یرنه خ -

اشه گردن کلفت حرف،  حرف  خودتون هست.  پاشو رها و مهرزادم ب -

 ون بکن.ببر خسته شدن.  مواظب رها هم باش. تشکر هم از هردوش
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 چشم! -

پشت در  ینرفتم.  آر یرونکردم و از در ب یو ازش خدافظ بوسیدمش

 بود.

 من بمونم؟ یاخسته -

 . یدشماها بر مونمینه داداش من م -

 رو به مهرزاد گفت:

 .یدیزحمت کش یلیم خرها تو ه یمهرزاد ممنون بابت همه چ -

 نکردم که. یکار -

من حرکت  ینبه سمت ماش.  هر سه یمکرد یو خدافظ یمداد دست

 .یمکرد

 ی؟رو دار ینآر یخونه یدمهرزاد تو کل  -

 .یستنه الزم ن -

 چرا؟ -

برم.  خوامیتو بمونم خودمم م یجا خونهعمه زنگ زد برم اون -
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 عمه ببرم. یداده برا یزاییچ یکهم  یرینش

 یرم؟بگ خواییمطمئن؟   م -

 .یمنه بابا تعارف ندار -

رو تکون دادم.  مهرزاد جلو نشست و رها عقب نشست.  اول  سرم

ه تو را یم.  خسته شدیمبعد هم به سمت خونه رفت یممهرزاد رو رسوند

حال  یهامون به هم گره خورده بود.  حتفقط دست یمنزد یحرف

ها خاموش بودن.  چراغ یهمه یدیم،رس یهم نداشتم.  وقت یکموز

 نیگم ینبه ا یرتغ یب یبشه؟  بابا شخترتوقع داشتم اردالن نگران د

 یال.  لیمطوره؟ داخل خونه رفتحال دخترم چه یدنپرس یحت یگهد

 سمتون اومد.  ی،خانم با نگران

 یدی؟رو جواب نم یتمادر چرا گوش -

 اصالً حواسم نبود. یدببخش -

 خوبه دخترم؟ -

باالسرش  ینآر یستن یگرانن یآره خداراشکر به هوش اومد جا -

 هست. 
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 بخوابم. خوبه مادر خوابم نبرد برم -

 خانم. یالل یمرس یرشبتون بخ -

 یتئولزن مهربون بود و نسبت به ما احساس مس ینکه ا قدرین.  ارفت

 یهوشها باسو با همون لب یم.  تو اتاقمون رفتکردیاردالن نم کردیم

 .یمشد

 آرین

تم.   اتاقش رف یو تو یدمکش یگارس یکرفتن منم قهوه گرفتم و  هابچه

 هاش رو باز کرد.بسته شدن در چشم یبود.  با صدا یدارخواب و ب

 .یهبخواب سا -

 ی؟منتظر تو بودم، هنوز قهر -

 بله! -

 !یخیالب ینآر -

 گفتم. سرسنگین

 . خطرناک بود یلیکارت خ یهشد،   سا یخیالب یشهنم -
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 گفتم: یاز مکث بعد

 گرسنته؟ -

 آره! -

 .یبخور یزیچ یدنبا -

 نگاهم کنه گفت: کهینا بدون

 ی؟پرستار رو صدا کن یشهم -

 بگو انجام بدم؟ یدار یچرا؟   کار -

 برم. ییدستشو خوامیم -

 !کشیدی!  از من خجالت مخندیدم

 کشی؟یاز من خجالت م -

 نثارم کرد. یاغره چشم

 .یرمخودم م ینتو بش یرنه خ -

 گفتم:  عصبی
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 .برمتیخودم م ینزم ریخویم یرهم یجالزم نکرده سرت گ -

 آروم از تخت بلندش کردم.

 گفت: یسادوا تا

 .یرهم یجولش کن سرم گ ینآر -

 تخت نشست. یلبه

 .کنمیخب بغلت م -

 گفت: یلجباز با

 .خوادینه نم -

قدر بهت سرم زدن که نرمال چه دونییبوده م یینفشارت پا یهسا -

 یدتو دستت هست،  پس همش با یکیهنوز هم    یای؟بشه و بهوش ب

 نکن. یلجباز ییدستشو یبر

 یمهکردم و با دست آزادم سرمش رو تو دستم گرفتم.  در رو ن بغلش

 ییباز گذاشتم و سرم رو تو دستم گرفتم.  کارش تموم شد،  تو روشو

در رو باز کردم و  یوفته.  حس کردم،  باز مشستیهاش رو مدست
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 .یستادمکنارش ا

 .یمیسمدارم وا یجهسرگ یلیخ -

 گفتم: دستوری

 هات رو هم ببند.هست.  سرت رو بزار رو شونم چشم یعیطب -

 زدم و شستم و خشک کردم.  دوباره بغلش یعرو خودم ما هاشدست

 تخت گذاشتمش. یکردم و رو

 سرم رو از دستم باز کنن. ینبگو ا  ینآر -

 ی؟چرا هان -

 برم. ییدستشو یدهمش با کهینواسه ا -

 . یخب بر -

 داستان هست.  ینه تا صبح همکقدر سخت بود چه یدیخودت د -

فعالً،  چون  یبخور یدتو غذا نبا یهسا یگهد برمتینداره م یبع -

 یزیوقته چ یلی.   فشارت هم چون خیممکنه حالت تهوع داشته باش

نکن اون هم فشارت رو  یهست پس مقاومت و لجباز یینپا ینخورد
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سرت  یهم  فدا یی.  دستشویمونههم مثلِ غذا م  کنهیباالنس م

 نداشت.  یکار یگهد یریمم

 یمارستانب یراهنپاهاش که پ یداد پتوش رو رو یهتخت تک باالی

 تنش بود،  باز بود انداختم.  در پنجره رو بستم.

 دستم نشکسته؟ -

 کنه؟یدرد م  یده،نه ضرب د -

 تو بخواب.  کنه،یدرد م یشترنه سرم ب -

 م.نشست

 .خوابمیاومد  م  یاد،فعالً خوابم نم -

 آخه معذبم! -

 آوردم. یکشاتاق رو باز کردم.  نزد یتخت خواب شو مبل

 خوبه؟ جوریینا -

 آره بهتر هست. -

 .یدمزدم و دراز کش لبخند
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 سام

 ییهاچه اتفاق یشبد یدم.   تازه فهمیدماز خواب پر یمگوش یصدا با

 ود.  جواب دادم.برده بود.   از شرکت بها خوابم افتاده با همون لباس

 ینی؟بله خانم مع -

جب گفتن کار وا ینمهندس مفخم تماس گرفتن،  نبود یسرئ یآقا -

 خواستم اطالع بدم. یدنتوند یاندارن م

 خواب آلود گفتم:

 حاال. اومدمیم -

رارتون ق  یارید؟نم یفواسه همون مزاحم شدم تشر ینکرد یرآخه د -

 رو کنسل کنم؟

 .یدمکش یشونیمبه پ دستی

 مگه ساعت چنده؟ -

 دوازده. -

هم امروز نبود.    ینشده بود تازه آر یرد یلیخ ینشستم، وا صاف
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قطع کردم و به رها زنگ زدم و گفتم که آماده بشه.   اون هم  یعسر

 یین.  لباسم رو عوض کردم و پایدیمخواب یرخواب مونده بود از بس د

 ین.  تو راه به آریمو راه افتاد یمشد ینرفتم.   رها آماده بود سوار ماش

 زنگ زدم.

 یه؟سا یدارهب  ین؟خوب -

 واسه اون هست.  زننیمسکن بهش م یدارآره.  خواب و ب -

 دکترش اومد؟ -

 نه هنوز. -

 یشه؟مرخص م -

 ع شده.نه فکر نکنم تازه دردش شرو -

 .یادب خوادیفخم زنگ زده ممن تو راه شرکتم خواب موندم م -

 آهان خوبه. -

 زنگ بزن. یداشت یمواظب خودت باش کار -

 حتماً. -
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 .یرتو برو لباس عوض کن و دوش بگ یاممن عصر م -

 فعالً. یمرس -

 .یدبود رها شن یکررو قطع کردم،  رو اسپ تماس

 خوبه که حالش بهتره. -

 .یمو زنده شد یممرد یشبد یآره؛  ول -

 گذشت. یربه خخداراشکر  -

نشسته بود و  یکیاتاقم رفتم.   یتو ی.  بدون معطلیدیمرس شرکت

 یدنبا د یپشتش بهم بود.  اول فکر کردم مهندس مفخم باشه؛   ول

 هست. یامت یدمبلندش فهم یموها

 کنی؟یم کاریچ جاینا -

 .خوردیاش رو مقهوه 

 هم از االن. ینا یشباون از د ینمهمون نواز یخانوادگ -

 کارت رو بگو گورت رو گم کن. -

مبارک  یدت.  شرکت جدینبود طوریینا یبچگ یشد ادبیسام ب -
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 خوب هست. یول  رسه؛یشرکت من نم یالبته که به پا

 گفتم: عصبی

 .یامبنال ت -

به من  یشببابت د یعذرخواه یکشماها  ینداشتم؛  ول یکار -

 .ینبدهکار هست

 !خندیدم

 .یرونگمشو ب -

منتظر  کنمیف مرو با تو صا یممن بده ینکن؛  ول یباشه عذرخواه -

 .یداز من بترس ینهم تو،  هم اون آر ینانتقام توپ باش یک

 زورت گرفته؟ یه؟.  چیبکن تونیینم یغلط یچه -

 یستکه معلوم ن یج نکردم،  با دخترازدوا یهنه اتفاقاً خوشحالم با سا -

 کرده. کاریچ

 رو گرفتم. اشیقه

 فرستمتیم یها رو درباره خواهرم بگچرت و پرت ینا یگهد باریک -
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 قبرستون. ینهس

 باش! آروم  یرون،زده ب یرتتغ یهاباشه بابا رگ -

 کردم. یرو تو صورتش خال مشتم

 !خندید

 تو منتظر باش.  یول  یرم؛باشه من م -

 .یدهم شارالتان هست ینخواهر و برادر ع -

 مثل شما.  -

 بگم رفت و در رو هم بست. یزیچ خواستم

  آرین

 تماس رو قطع کردم.

 سام بود،  سالم رسوند.  -

 زد! یرو تکون داد.  پرستار در زد و وارد اتاق شد.  لبخند سرش

 خوشگل خانم؟ یبهتر -
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 افتاد. یینلباش پا یها گوشهمثل بچه سایه

 زودتر مرخص بشم. خوامیآره فقط م -

بعد.   ینتتبدکتر ب یادت باسکن یت یبزار جواب عکس و س -

 یست؟ات نگرسنه

 گفت: سریع

 !یلیچرا خ -

 فقط کم بخور. یارنبرات ناهار ب یگماالن م -

 باشه! -

 فشارت هم خوب هست. -

 کرد. یقبه سرمش تزر مسکن

 یارین؟رو در نم ینا -

 صدام کن. یخواست یزیباشه.   چ یدنه فعالً با -

 زدم. یرفت.  لبخند بیرون

 من! یلجباز کوچولو -
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 خونه برم. خوامیم -

 کردم! اخمی

 ی؟امگه بچه  یه؟سا یباز شروع کرد -

 .خورهیبرم خونه خسته شدم حالم از خودم بهم م خوامیم -

 کم غر بزن. یشهنم -

 .  خسته شده بودم.یدمکاناپه دراز کش روی

 یدی؟اصالً گوش م -

 هام رو بستم.چشم

 !یرمباشه خودم م -

ام رو باز کردم.  لجباز خانوم بلند شده بود.  سمت کمد هچشم

 هاش رفت.لباس

 ی؟چ یعنیکارهات  ینا -

 یدمرفت.  دو یجرو باز کرد جوابم رو بده که  دوباره سرش گ دهنش

 خودم رو بهش رسوندم گرفتمش. آروم گفت:
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 رفت. یاهیهام سچشم -

 نگاهش کردم که ساکت شد. یجور یک

 !یدببخش -

 تخت گذاشتمش. روی

 !ینآر -

 به یداخل اومدن.  نگاه یهرو ندادم.  درباز شد و عمه و بق جوابش

 انداختم.  ساعت مالقات شده بود. امیساعت چرم

دستش بشکنه صورت خوشگلم رو  یقربونت بره عمت،  اله ی: الهعمه

 کرده. طوریینا

ست د یبرزو عمو فر یاسینو  یما.   با نیدرو بغل کرد و بوس سرش

 .یستادا یههم اون طرف سا یاسمیندادم.  

 ی؟خواهر یخوب -

 آره خوبم! -

 گرفت. اشگریه
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 جو رو عوض کنه گفت: خواستیبا خنده م یاسین

 .یشیتر هم مزشت یکن یهگر  ی،زشت جوریینهم یهسا -

 :  خدا رحم کرد باالتر تو چشمت نخورده. نیما

 رو پاک کرد. یهصورت خودش و سا یهااشک یاسمین

 آره خداراشکر! -

قبرستون  یینهس یرهراست م یک ینهکنار آدم شماها رو بب ید:  برعمو

 . یگه.  خوبه حالش دکنینیم یهگر یسادینوا یندور از جونش همچ

 .یداومد.  سرش رو بوس نزدیکش

 بابا جان؟ یخوب -

 بله عمو خوبم. -

 دستت خوبه نشکسته. -

 . یکن ینقاش تونستیینم یگه:  آره دیاسین

 .یرزبونت رو گاز بگ -

 کجا است؟ ی:  ملودسایه
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 .یاداون ب  یرممهرزاد من م یشپ ین: تو ماشنیما

 آهان. -

 کرد که نگو. یهگر  ینم،گفت برم خالم رو بب قدرینا -

 زد! یلبخند سایه

 .یشااهلل مرخص شدباال ان یاریمشنزاشتن ب -

ات باش من برم با اجازههم ن یچیکر هف یشاءاهلل زود خوب بش: اننیما

 فعالً.  یاد،تا مهرزاد هم ب یملود یشپ

 !یمان یمرس -

 یادز ینیااست.  من منتظرتون هستم،  تموم شد ب یفهخواهش وظ -

 .یناش نکنخسته

 یگاررفت.   دورش شلوغ بود.  منم پا شدم س یرونزد و ب چشمکی

 .طلبیدیم

 سمت در رفتم که عمه گفت: 

 ؟یخوب -
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 آره! -

 . ینمتبب یا:   کجا حاال بیاسمین

 دلم واسش تنگ شده! یملود یشپ یرمم -

زاد گرفتم.  مهر یمارو از بغل ن یمحوطه ملود یرو بستم و رفتم تو در

 باال رفت.

 سام

کرد و  یچک عذرخواه یررفت.  مهندس مفخم اومد واسه تاخ تیام

م.   .   منم سرم رو با کارهام گرم کردیشهداد گفت فردا پاس م یحتوض

 .   لبخند زدم!زدیرها بود که در م

 ی؟خوب -

 .یستمبد ن -

 بود. جاینا یامت یدمشن -

 گفت و رفت. یور یآره اومد در -

 واسه اونه؟ اتیناراحت -
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 .یزهاچ یلیفقط اون نه،  خ -

 مثالً؟ -

 تو. یکی  یه،سا یکی -

 من چرا؟ -

 زودتر به مهرزاد بگم اقدام کنه واسه طالقت.  یدبا -

 آره خودمم تو فکرش هستم. -

 ذارمی.  من تورو مدرست بشه یهسا یانبزار جر یگمبه مهرزاد م  -

 .یادبره لباس عوض کنه و ب ینآر یمارستانب یرمخونه م

 .یامب خوامیمنم م -

 .یآخه خسته هست -

 .یمنه خوبم بر -

 گ خورد حسام بود.  جواب دادم.زن یمزدم!   گوش لبخند

 جانم داداش؟ -

 ایم؟یبهغر یمچون دور شد یگهحاال ما د -
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 !خندیدم

 روزها.  ینا یرمدرگ یلیخ یهچه حرف یننه ا -

 طوره؟چه یهسا -

 بهتره ممنون. -

 .یدیمناصالً اعصابمون خورد شد ش یمهممون نگران شد -

 !یمرس -

 کنه؟یم یاردالن داره چه غلط -

 رو بفهمم. ینا تونستمیکاش من م -

 بلند کنه؟ یهدست رو سا یدهرس ییکارش به جا -

 بود. ینکه هم یشبد یگهآره د -

 رو بگو. یامواقعاً که!  اون ت -

 . ومد شرکت خبرشحرف اون رو نزن صبح ا -

 گفت؟ یچ -
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 . یدچرت و پرت و تهد -

 واسه اون هست.  یستبند ن یچیدستش به ه یدهد -

 .یستهم بکنه واسم مهم ن یآره هرکار -

 یگه؟نم یزیاز اردالن چ یهسا -

 نه! -

به  ین.  مراقب باشیمجا بودش فقط نگران اوضاع اونخوبه باشه دادا -

 هم گوش نده. یوونهاون خواهر و برادر د یهاحرف

 !خندیدم

 باشه! -

 سالم برسون حتماً.  فعالً! یهبه سا -

 رفتمی.  منم سمت در میمرو برداره که بر یفشفعالً!   رها رفت ک -

 که طناز اومد.

رو بروزم رو خراب کرده پس  یطناز امروز داداشت اول صبح ینبب -

 . یالطفاً فردا ب
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 . یومدمواسه اون ن -

 ی؟اومد یپس واسه چ -

 .ینبش -

 کار دارم طناز. -

 قام هست.که تو فکر انت دونییم یامت یشبد یزیبا آبرور -

 دم!پوزخند ز

 خب؟ -

 . بخشتتیم یامت یحرف زدم سام اگه تو با من باش یامبا ت -

 قهقهه زدم! 

 یدتونه؟ترفند جد -

 هستم. یرشها درگهست که سال ینه همون عشق -

 یت گفتم طناز من تورو دوست ندارم به داداشت هم بگو هرغلطبه -

 بکنه. خوادیم

 واقعاً؟ -
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 واقعاً! -

 ینتشمم باهم زمبه بعد منم کنار دادا ینپس بترس چون از ا -

 .کشمتیبا سالح خودت م زنیمیم

 باشه! -

 .یمو با رها سمت آسانسور رفت یدمرو کوب در

 رها

 .یمقرمز اومد و سوار آسانسور شد یهاچشم با

 ی؟خوب -

 آره نفس! -

 دستم رو گرفت.

 .یستین یول -

 .یختمخرفات داداشش رو گفت دوباره بهم رطناز اومد مز -

 بابا! یا -

 .یستولش کن مهم ن -
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آروم گذاشت.    یکموز یک.  یمرفت ینزدم و تو ماش یزورک لبخند

 چندتا شاخه گل رز که دوست داشت،  یهواسه سا یسادیموا جایک

 و... . یوه.   چند تا آبمیدمخر

.   ناراحت هست دونستمیم یمنزد یحرف یمارستانبه ب یدنتا رس 

 ودختر بغلش بود  یک یدیمرو د ینآر  یمارستان،بتو محوطه  یدیمرس

.  شناختمیبود که نم ی.  اون طرفش هم مردکردیم یباهاش باز

 دست دادم.  سام بود که به حرف اومد: ین.  با آریمشد یکشوننزد

من هستن.   یدختر عمه یاسمینهمسر  یمان یشونرها جان ا -

 کردم که پزشکن. یفکه ازشون تعر یهمون

 .ییتونخوشوقتم از آشنا یلیخ  -

 !ینهمچن -

 یملود کنهیخفش م ینفسقل خانم خوشگل هم که آر ینا -

 دخترشون هست.

 بود. ینقاش یکمثل  صورتش

 شمارو! ینمبب -
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 .ینباهاش حرف بز یدبا یسیانگل یشهمتوجه نم یرها فارس -

 !خندیدم

 چه بامزه است.   -

ش رو تو بغل سام پرت خود یول  یومد؛.  بغل من نیدمرو بوس گونش

 کرد.

 گفت: ینبه آر رو

 فعالً. یمرهات رو بکن، عجله نکن ما هستتو برو خونه کا -

 باشه فعالً.  -

 .یبینمتجان م یمان -

 یهکردم و با سام به سمت اتاق سا یزد.  منم ازش خدافظ چشمک

 شون آشنا بشم.  ساماسترس داشتم.  قرار بود با عمه  یم،.  در زدیمرفت

رو باز کرد.  اول اجازه داد من داخل بشم و پشت سرش خودش در 

 لبخند زد! یدتا مارو د یهداخل اومد.  سا

 سالم! -
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نگاهم  یجگ یهو گل رو بهش دادم.  بق یدمشرفتم و بوس جلوتر

 شدنم بودن. یمنتظر معرف کردنیم

 یکه موهاش تا رو یبادختر ز یکبه حرف اومد.   رو به  سام

ه اون بنداشت دخترش  یپس تعجب یاسمینهکه  هاش بود گفتگوش

 . یمباشه.  باهم دست داد یخوشگل

 پسرشون یاسینهمسرشون و  یبرزهم عمه افروزم،  عمو فر یشونا -

 هستن. 

 کردم. یهمه احوال پرس با

 رها است عمه جان! -

از همه  یمثبت یهمه متوجه شدن و لبخند زدن.  انرژ تازه

 خت نشستم.ت یرو یهبرعکس اردالن.  کنار سا گرفتمیشون مخانواده

 ی؟بهتر -

 .کننیمرخصم نم یآره؛  ول -

 !خندیدم
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 لجباز! -

 .یدخواهرش باشه و آروم بشه.  دستش رو بوس یشرفتم تا سام پ کنار

 ذرهیک.  زدندیلهجه داشتن و با مزه حرف م یلیخ یاسینو  یاسمین

 تو سکوت گذشت.

 یه؟: رشتتون چیاسمین

 .خونمیم یعمارمن م -

 تموم نشده؟ -

 سال اول ارشد هستم.  -

 .یبه سالمت -

 یههم شب یلی،  خو بامزه است یرینش یلیممنون!  دخترتون خ -

 خودتون هستن.

چند ساعت  یکبود که به جاش جواب داد:  شما  یاسین!  خندید

 .یرینش یگیبهش نم یباش یششپ

 اصالً. یشدن ندار ییدا یاقت:   تو لسایه
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چه  یکن یفباشه بزرگ شد واسش تعر یادت یگهراست م یاسی:  سام

 بود. یبد ییدا

 :  آره حتماً. یاسمین

هتر بود ب یهگذشت.   حال سام  و سا هایها و شوخخنده ینهم با

 خداراشکر!

 سام

رفتن مهرزاد هم همراهشون رفت و  یهساعت عمه و بق یمن بعد

  کاناپه نشستم. یکرد و گفت  واسه امشب پرواز داره.   رو یخدافظ

 .زدنیبا هم حرف م  یهرها و سا

 کجا است؟ ینآر -: سایه

 .یادخونه استراحت کنه م -

 اخم کرد!

 دعواتون شده؟ -

 نه! -
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 ی؟قشنگ معلومه!  سرچ -

هام رو برم خونه خوبم،  پاشدم لباس خوامیگفتم م یه یچیه -

 یلیخ هایآقا قهر کرد.  تازگ یوفتمبود ب یکفت نزدر یجبپوشم سرم گ

 بچه شده.

 اخم کردم!

 یدوباره چ ینزم یوفتادیم   ی؟هست که کرد یچه کار ینا -

 شد؟یم

 خوبم! -

 !یوفتیم یریآره قشنگ معلومه راه م -

 زد! یاومد.  لبخند پرستار

 ی؟بهتر -

 کرد. یپوف سایه

 .یدبار هزارم به خدا خوبم مرخصم کن یبرا -

 اسکنت اومده.  یت یها و سجواب عکس -
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 خوب بود؟ -

 .یشهمفردا ظهر مرخص  یستن یبله خداراشکر مشکل -

 خب خداراشکر! -

 معترض گفت: سایه

 ظهر؟ یوا -

 یختر یوه.  رها واسش آبمیدگرفت.  پرستار رفت دراز کش امخنده

 .   چشمک زدم.یختواسه منم ر

 من چرا؟ -

 .یگهد یتو هم سرما خورد -

 !خندیدم

عمق دوست داشتنش رو  یهدر رو باز کرد  و اومد.  لبخند سا آرین

 بهش نگاهم نکرد.  حق داشت! ینآر یول  داد؛ینشون م

 یدی؟خواب -

 خوردم لباس عوض کردم اومدم. یزیچ یک!  دوش گرفتم کمیک -
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هاش خوب بوده فردا ظهر و عکس یشآزما یجخوبه دکترش گفته نتا -

  .یشهمرخص م

 سختشون هست.  یلیخ هایخداراشکر!  بعض -

 ام گرفت.خنده

 کرده؟ یفتعر -

 آره حرص نخور. -

 رها به ساعتش نگاه کرد.  نگران اردالن بود فکر کنم.

 ی؟ندار یداداش کار یمما بر -

 نه قربونت. -

 امشب من بمونم؟ خواییم -

 نه برو هستم. -

 چشمک زدم.

 لجباز خانوم باش. ینمواظب خودت و ا -

 لجباز داغ دلم تازه شد،  چشم! یآخ گفت -
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 ! خندیدم

 م..  دستش رو گرفتیماومد یرونو با رها از اتاق ب یدمرو بوس سایه

 ی؟خوب -

 !یلیاوهوم خ -

 .زنهیهات برق مچشم بینییرو م یهمعلومه سا -

 .بینمیآره انگار مامانم رو م -

 هستن. یهآره واقعاً شب -

 ردم!تعجب ک

 یدی؟تو از کجا مامانم رو د -

 بود. یزم یوعکسش ر یدماون شب که تو اتاقت خواب -

 دستم رو دور گردنش حلقه کردم.

 خانم! یطونش یآ -

 !خندید
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 یدی؟خواب یا یزد یداتاق من رو د -

 هردوتاش. -

 سالن نشسته ی.   اردالن تویمو به سمت خونه رفت یمشد ینماش سوار

.  به یمفتاتاقمون ر یبهش هرکدوم تو توجهی.  بکشیدیم یپبود و پ

تخت  یهام رو عوض کردم  و رورها گفتم در اتاق رو قفل کنه.  لباس

 .یدمدراز کش

 آرین

تو  موندن یشترروز ب یک.  واسه شدیادب م یدو رها رفتن.   با سام

 یبهش نشستم رو توجهی.  بکشتیداشت خودش رو م یمارستانب

 .کردمیگاهش رو حس من ینیکاناپه، سنگ

 !ینآر -

 جوابش رو ندادم.

 بود. یرینزنگ خورد ش گوشیم

 جان! یرینسالم ش -
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 ی؟سالم مامان خوب -

 .یستمبد ن -

 بهتره؟ یهسا -

 ید؟بله خوبه.   مهرزاد رس -

 آره مامان. -

 تشکر کنم. یادازش تشکر کن وقت نشد ز -

 .یامهمش پاشم ب یگهباشه مامان دلم م -

 یای؟ب یرو تنها بزار یهبابا و آ یرنه خ -

 . هم دخترم هست یهآخه سا -

نترس  جاینهستند.  تازه رفتن از ا هاینتازه عمه ا یمباشه ما کنارش -

 . یمهمه مواظبش هست

 .یستمنگران ن یگهد ینخوبه شماها هست -

 لبخند زدم!

 یشه؟مرخص م یک -
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 فردا ظهر. -

 خوبه.  خوابه؟ -

 نه نشسته. -

 حرف بزنه؟ تونهیم -

 آره! -

 بهش دادم. یحرف یچه یرو ب گوشی

 !یرینسالم ش -

.  نه سام هم کنهیم یتمپسرت اذ ینا  یرنه خ  ین؟خوبم شماها خوب -

 .یستقد ن ینمثلِ ا یول کنه؛یم یتاذ

 هام رو بستم.کاناپه و چشم یرو یدمگرفت.  دراز کش امخنده

کن  یحتشنص ذرهیکده.  مون یممنقاش جاینا یرهحوصلم سر م -

 یرینخوبم نگران نباش دوستت دارم ش یاخستم کرده.  نه ن یرینش

 مراقب خودت باش به همه سالم برسون! فعالً!

 !ینآر -
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 جواب ندادم.

 خوردم یرمدارم خودم م ییباشه قهر باش.  من دستشو  ی؟قهر -

 تو هست.  یرتقص ینزم

و  همون اخم بغلش کردمبلند شدم و با  ینبخوره زم کهینترس ا از

 کردم! ی!  اخمیدسرمش رو تو دستم گرفتم.  بلند خند

 !یآشت یعنی یبغلم کرد -

 .  نگاهش کردم.خواستیرو م ینبود دختره هم خل

 بود؟ یچه کار ینا -

 مجبور شدم. کنیینم یجوره آشت یچخب ه -

 !خندیدم

 ین؟هست یها چه موجوداتشما خانوم یگهسام راست م -

 .یگهد  -یگهد -

 تخت؟ یا ییحاال ببرمت دستشو -

بعدش هم راه برم دکتر گفت خسته هم شدم،   ییاول دستشو -
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 .گیرمیزخم بستر م  کنه،یکمرمم درد م

 !یاوک ـ

 ذرهیکدستم بود  یداد بهم سرمش هم تو یهکه تموم شد،  تک کارش

تخت دراز  یرفت و رو یاهیهاش سراه رفت.  زود خسته شد چشم

کاناپه بغل خودم نشوندمش چون دستش  یشام رو آوردن،  رو . یدکش

 یمم غذا رو خوردغذا دادم.  باه ذرهیک  -ذرهیکبانداژ بود خودم بهش 

 .یدیمو خواب

 آرین

هام رو باز صبح شده بود.  چشم  کرد،یم یتآفتاب چشمم رو اذ نور

 تبه ساع یدستم بود. نگاه یهنوز خواب بود.  دستش تو یهکردم.  سا

.   دستش رسیدی.  دکترش االن مدادیانداختم نُه رو  نشون م امیمچ

 هاش رو باز کرد..  چشمیدمرو بوس

 سالم! -

 ماهت! یسالم به رو -

 .دیام ینه،پاشو االن دکترت واسه معا -
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 خونه. یرمآخ جون م -

 !خندیدم

 .یزندان یانگار تو یهسا -

 یممنمه دوش نگرفتم نقاشها تلباس ین.  اجامینآره خب دو روزه ا -

فتم،  دلم واسه خونه هم نر یههامم سر نزدم،  آتلمونده،  به دوست

 تنگ شده.

 اخم کردم!

 .یکارها رو بکن ینا یاالن که مرخص شد ینهم یستقرار ن -

 .کنییم یتاذ یباز دار ینآر یوا -

 یبر خواییوضع م ینبا ا  ین،زم خورییم یریراه م جوریینهم -

 ی؟بکش یبا اون دست نقاش یا   یه؟آتل

هاش رو و عکس هایشاومد.  مانع جواب دادانش شد.  آزما دکتر

بره فقط  تونهیکرد.   چند تا قرص و مسکن نوشت و گفت م یبررس

 تونهیاگر هم خواست م یشههم جذب م یشدستش رو باز نکنه.  بخ

کردم و رفتم صندوق پول رو حساب کردم و  یبره حموم.  تشکر
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لب تخت پرستار داشت  بودرو گرفتم.  نشسته  یصترخ یرگهب

هاش رو از کمد رفت.  لباس یرونب کردیرو از دستش باز م یوکتانژ

 نشسته. یدمد کردمیرو جمع م یلشدرآوردم.  داشتم وسا

 ی؟درد دار   شد؟یچ -

 خودم تنم کنم. تونمینم بینییم ینگاه به دستم بکن یکنه  -

ها رو دستش دادم.  با اعتراض فقط لباس گفتی!  راست مخندیدم

 گفت:

 نخند بهم. -

 .خندمیکوچولو به خودم م خندمیبه تو نم -

 دستم بسته است. بینهیآره واقعاً نم -

 . یدمرو کش بینیش

 کم غر بزن. -

 دردم گرفت. یآ -

هاش رو عوض کردم.  مانتوش جلو باز بود و تخت لباس یلبه نشست
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سرش  یدستش،  گشاد هم بود.  شالش هم رو یراحت رفت تو

رو با جورابش پاش  اشیکتون ینزم یانداختم.  دوال شدم و نشستم رو

 .  لبخند زدم!یدکردم بندهاش رو بستم.  سرم رو بوس

 یم؟بر -

 یم؟جا نزاشت یزیآره چ -

 به اطرافم کردم. نگاهی

 نه! -

 هاش رو بست دوباره نشست.چشم وایساد

 رفت؟ یجباز سرت گ -

 .یرهم یاهیهام سآره چشم -

 اخم کردم!

 .تونییهات،  آره؟!  برو حتماً مدوست یشپ یهآتل یبر خواییبعد م -

 !خندید

.  کنارش زنییغر م هایرزنمثل پ ینآر یغرغروتر از من تو شد -
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 و دستم رو دورش حلقه کردم. یسادموا

 هاتم ببند.ام چشمشونه یسرت رو بزار رو -

 !یاوک -

.  نشوندمش و خودمم یمروم رفتآ -آروم  ینتا دم ماش جوریینهم 

دستم  یسوار شدم کمربندم رو بستم.   استارت زدم،  دستش رو رو

 یپاهاش رو هم رو ینماش یداده بود به صندل یهگذاشت.  سرش رو تک

 جمع کرده بود. یصندل

 جان؟ -

 یریم؟کجا م -

 خونه. -

 اخم کرد.

 ا. جبرم اون خوامیمن نم -

اردالن منظورش بود.  دستش رو  ی! خونهیدمرو فهم منظورش

 .یدمبوس
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 اون.  یخونه یدرصد بزارم بر یکفکر کن  -

 راحت شد. یالشخ -

اروهاش رو زدم و راه افتادم.  د امیآفتاب ینکرو روشن کردم،  ع ضبط

 کردم. یدواسه خونه خر کمیکرو گرفتم 

 سام

زنگ زد و گفت مرخصش  ینبود.   آر یلبود و شرکت تعط جمعه

 کمیکی.   یمبر ینآر یخبر دادم.   قرار بود خونه یهکردن.  منم به بق

 اق رهارو زدمرفتم.  در ات یینها پارو براش ببرم.  از پله یللباس وسا

 اومدیمنداد.  آروم داخل اتاق رفتم.   دلم ن یاحتماالً خواب بود جواب

 نبود. یچاره ا یدارش کنم؛  ولیب

 رها! -

 هاش رو باز کرد نشست.نشد تکونش دادم.   چشم بیدار

 شده؟ یزیچ -

 بله! -
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 ی؟چ -

 ی؟تو چ اومدیمن اردالن م یاالن به جا  چرا در اتاقت قفل نبود؟ -

 .یدرفت ببندم ببخش یادمرفتم آب بخورم  یشبد -

 اخم کردم!

 ی؟داشت کارمیحاال چ -

خودش بعد به من  یخونه یبرهم ینمرخص شده آر یهسا یچیه -

 یواسش ببرم.  خواستم اگه زحمت یللباس و وسا یسر یکگفت 

 .زنمینم یلشچون من دست به وسا یکار رو بکن ینتو ا یستن

 !خندید

 .کنمیجمع م یامباشه بزار حاضر بشم م یبه سالمت -

با  یکوتاه مشک یمانتو یکرفتم و منتظر موندم.   یروناتاقش ب از

هم  یشبود.   آرا یدهقرمز پوش یقرمز و شال ساده یو کتون ینشلوار ج

 دستش بود. یشممشک یفکرده بود و ک

 سردت نشه! -
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 نه خوبه. -

 بعد جمع کن. یمصبحانه بخور یاب -

 یم.  نیختواسمون ر ییاومد و چا یالخانومکرد و نشست.  ل موافقت

 یهادونبه چم یآورد.  نگاه یینپا یلوسا یساعت بعد رفت باال کل

 بزرگ کردم.

 ی؟خبره؟   کل اتاقش رو جمع کردچه -

 که الزم بود رو برداشتم. یزهایینه چ -

 !خندیدم

 .یمآسانسور رفت یدستش چمدون رو گرفتم و باهم تو از

 .ینهقدر سنگچه -

 کرد. یابازوهام اشاره به

 غر نزن پهلوون. -

 !خندیدم

.  شدمینم یرس نشیدقرمزش رو زد.  از د ینکع یمشد ینماش سوار
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.  عمه یدیمرس ینرو زدم و راه افتادم.  دم خونه آر ینکممن هم ع

گوسفند جلو در  یکام گرفته بود.  منم خنده یدبود.   رها خند یستادها

چمدون  ینو از پشت ماش یمشد یاده.  پیستادنکه ا جوریینکم بود ا

 رو برداشتم.

 خندی؟ی:  چرا میاسین

 یسادین؟به شماها چرا دم در وا -

 .یمندار یدنخبه کل ید:  ببخشیاسی

 ه.رو انداختم در رو باز کردم و رفتم کنار،  تا عمه وارد بش کلید

 .دیمیساوا یابونخب وسط خ اومدییمادر زودتر م -

 .ینکه،  زنگ نزد دونستمینم -

 .یمتو آسانسور من و رها هم بعدشون رفت رفتن

 رها

کاناپه  یبودن.  رو یومدههنوز ن یهو سا ین.  در باز بود.  آریمرفت باال

 یاسمیناتاقش گذاشت.   یرو،  تو یهنشستم.  سام هم چمدون سا
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کرده بودند.  افروز خانم همه رو  یدخر یمانتو و شالش رو درآورد.   کل

 جا کرد.جابه

 بزارم؟ یچهخانم: سام واسش ماه افروز

 آره دوست داره. -

 مناسب بود.   یشرتمشست.  منم مانتوم رو درآوردم، تکنارم ن سام

 یشگوش یسرش تو یاسینگرفتم و نشستم.   یمارو از بغل ن یملود

سام  و فقط بغل ومدیبغل من نم کردمیم یبود.   باز هم هرکار

 .موندیم

 !یما: نیاسی

 جان؟ -

 ه شد.ازش خست یر!  بگی؟دست سام خودت نشست یبچه رو داد -

 سام:  نه راحتم.

بلوند کوتاه  لختش رو پشت گوش انداخت.  کنار  یموها یاسمین

.  انگار واسه هم ساخته اومدنیقدر بهم مهمسرش نشست.   چه

بودنشون.  افروز خانم غذا رو حاضر کرد و نشست.  سام پشت سرش 
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 وارد آشپزخونه شد.

 یرم؟همه آدم برم بگ ینکمه واسه ا کهینعمه ا -: سام

 درست کنم.  خواستمینه مادر بازم بود نم -

 چرا؟ -

 ینراحت بشه ا یالمخ خوامیفقط م یریمم ینیمرو بب یهآخه ما سا -

 .یمتو هست یتو خونه یمروزها هم که مزاحم تو شد

 تعجب کردم!

 داره. یخونه شخص یکسام  دونستمینم 

 .ینبمون یگممن که م یهها چحرف ینا -

 .یرمم ینمشبب یضهاالن مر یگهوقت د یکشه با یمتعارف که ندار -

 .یندوتا مرغ عشق رو تنها بزار ین: آره بابا ایاسین

.  زنگ در زده شد.  افروز خانم پاشد اسپند دود کرد.   یدیمخند همه

بعد داخل اومدن  اول  یقهرفت در رو باز کرد. چند دق یسام با ملود

آروم داخل  -هم آرومبغلش رو گرفت.  با یربود که رفت جلو ز یاسمین
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اش هم قربون صدقه یاومدن.  افروز خانوم هم اسپند رو آورد و کل

کاناپه نشوندش.    یرو یاسی.  گفتیلب م یرهم ز چیزهایی یکرفت.  

هم  یهکرد و بق یرلبیمن هم مانتو و شالش رو برداشتم.   تشکر ز

و از بغل سام رفت کنارش نشست.   یدشباالخره د ینشستن.  ملود

 اش رفت.قربون صدقه یهم کل یهبغلش کنه سا تونستینم

 !یهسا یقدر زشت شد: چهیاسین

 نازک کرد. یزبونش رو درآورد و پشت چشم سایه

 .یدهبپسنده،  پسند یدکه با یاون -

 !یدخند یاسین

 خودمونه؟ یناون منظورت آر -

 .یگهآره د -

 .یرنگ یبود جد یقهسل اون از همون اول بد -

 کوسن به طرفش پرت کرد. یک آرین

 ها.با زن من درست حرف بزن  -
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 یابر یهسا ی!  من به جایدنهم باز زبونش رو درآورد.  همه خند سایه

 لفظ زن من دلم قنج رفت.

 .کنییبودن رها جان! عادت م ینهم هاینا ی: از بچگیاسی

 .کنیی:   آره بابا جان عادت میبرزفر آقا

 !خندیدم

 هم دوست دارم.  یلیخ یشمنه اتفاقاً من ناراحت نم -

رو  یراییپذ یلآشپزخونه و کمکش کردم وسا یتو یمرفت یاسی با

و خنده گذشت.  من فقط به  یساعت بعد هم تو شوخ یم.   نیمآورد

قدر خوب بود.  به نظرم .   چهکردمیفکر م یمیشونجمع صم

ها.  دور هم بودن ینها،  همخنده ینهم  یگه،د ینههم یخوشبخت

ه ببودن  یاییرو یخانواده یکمهم نبود.    شدیم یهرچ اشیهبق

.  کردمیرو دوست داشتن.  بهشون حسادت م یگرنظرم.  همه همد

.   یمبلند شدن من و سام هم بعد جمع و جور کردن خونه رفت یهبق

 باشن.تنها  خواستیمی.   میمگوش نکرد ینگفتن بمون یهرچ

 آرین
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 یورو بلند کردم و ت یهرفتن،  در رو بستم.   خسته بودم!   سا همه

 اتاق بردم.

 شده. یفکث هاینکاش لباس داشتم ا -

 !خندیدم

 بازش کرد.  ید،چمدون رو د تازه

 واسم گذاشته کار رها است. یخدا همه چ یوا -

 دونی؟یاز کجا م -

بدم  یامبنداز بهش پ یادم  زنه،ینم یلمسام دست به وسا کهینواسه ا -

 و ازش تشکر کنم.

 حتماً. یاوک -

 .یرمدوش بگ یرممن م -

 .خورییم ینزم یرهم یجوقت سرت گ یکنه  -

 وان نشوندمش. یحموم،   لبه یرو گرفتم و بردمش تو دستش

 .یوفتین یرسفت منو بگ -
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 ی؟بکن خواییم کاریچ -

 سرت رو باز کنم. یبانداژ مزخرف رو ینا -

 .یآخ مرس -

هاش رو باز کردم.   لباس یاطرو برداشتم و از دور سرش با احت قیچی

دم.  حمومش رو بر یلو وسا یونبا حولش آماده گذاشتم.   شامپو،   لوس

 وان خشک بود!

سرش نشستم آب رو باز کردم و  یوان من هم باال یتو یدکش دراز

و .  وان رزهینر اشیهکردم آب رو بخ یخودم موهاش رو شستم.   سع

 براش پر کردم.

 . یامن مم ینباش یرونب یگهد ین!   پنج مهایهسا یرونب یایب یعسر -

 !خندید

 یکهام رو با آشپزخونه،  عمه غذا درست کرده بود.   لباس یرفتم تو 

عوض کردم.   راحت شدم و  یدسف یشرتبا ت یشلوار اسلش مشک

دستش رو گرفته به  آروم -آروم یدمکه د یارمشب یرونخواستم برم ب

اومده.  کمکش کردم و لبه تخت نشوندمش.    یرونو ب یوارد
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  ید،پوش یبا شلوار طوس یشرت صورتیت یک.   یدهاش رو پوشلباس

 هم روش پوشوندم که سرما نخوره. یژاکت طوس یک

 من گرسنمه.  -

 صبر کن موهات رو خشک کنم. -

 .یشهخودش خشک م ینآر خوادینم -

 .خوریینه سرما م -

روشنش رو شونه کردم و  یشده یالیتها یوسواس آروم موها با

چشمش زدم و چسب زخم  یرز ی.   پماد واسه کبودیدمسشوار کش

تر نشه.   بانداژ دستش رو محکم یفوقت کث یککه  یشزدم رو بخ

 کردم.

 حاال آروم پاشو. -

 با ذوق گفت:

 کردم؟یم کاریمن تو رو نداشتم چ -

 فقط لبخند زدم!   خودش جواب خودش رو داد. نگفتم و چیزی
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 .مردمیم -

اش گونه یبود.  دستم رو رو یکهامون نزدکنارش صورت نشستم

 .یدمکش

 نمردم. یپاشو تا از گرسنگ -

 !خندید

 .یمباهم سمت آشپزخونه رفت 

 رها

ف با رعنا حر یااتاقم خودم رو سرگرم کردم  یخونه تا شب تو رسیدیم

 .یدمتو نت چرخ یازدم 

برم  خواستمیهم کتاب خوندم و اتاقم رو مرتب کردم.  نم ذرهیک 

 یامام بود به سام پبه شدت گرسنه یرو بشم؛   ولو با اردالن روبه یرونب

.  خودم هم دوش گرفتم و موهام رو بافتم،   یادب ییندادم تا واسه شام پا

 یشرتت یکبا  یابافت بلند سورمه یککردم،   یمیمال یشآرا

.   یدمپوش یمشک یبا کتون یانتخاب کردم. شلوار کتون مشک ایسورمه

بود.   اردالن هم نشسته بود،   با  یدهسالن رفتم،   سام زودتر رس یتو
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بود که  یدهپوش یسرخاب یشرتت یکسالم من سرشون برگشت.   سام 

ام بود که با ولع گرسنه قدرین.   ااومدیم یلیخ یدشبه پوست سف

غذا،   وسط غذا خوردن بودم که اردالن از سام  ردنشروع کردم به خو

 :یدپرس

 خوبه؟ یهسا -

 سام پوزخند زد!

 ین؟رو بپرس ینا یشهروتون م -

 جواب سوالم رو با سوال نده. -

 .یستبد ن -

 :یدنگاهش کنه با همون اخم پرس کهینا بدون

 ارستانه؟یماالن کجا است؟   هنوز ب -

 مگه واستون مهمه؟ -

 آدم واسش مهم نباشه؟ یبچه یشهمگه م پرسمیمهمه که دارم م -

 . یزدینبهش م یمارستانب یسر بهش تو یکمهم بود  -
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 نزدم؟ دونییاز کجا م -

 نگفت. یزیچ یخورد؛  ول یکه سام

 شوهرشه. یخونه -

 !زدیدفعه اردالن بود که پوزخند م ینا 

 شوهر؟ -

 که گفت: یرونشد از سالن بره ب بلند

 خوامیگو مبمهرزاد  یلشو اون وک ینآر یا هاتیقبه اون رف یراست -

اً جونت گفتم که بعد یرینهمون ش یاکنم.   به مادرتم  یتازشون شکا

 نگه نامردم.

 !یدخند یعصب سام

 هاتون بهم خورد؟معامله  یست،هم ن یقتدق یکواسه  ینامرد -

 نه! -

 ین؟هست یپس ناراحت چ -

 .یرمدخترم رو پس بگ خوامیفقط م -
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درها پشوهرشه و خوشحال و خوشبخته معموالً  یشدخترتون پ -

 .ینشما برعکس یول   یزشون؛عز ی.   خوشبختخوانیرو م ینهم

 نگفت. چیزی

 گفتم پا رو دمم گذاشتن باز. یچ یباشه بهشون بگ یادت -

 اتاق سام ی.  باهم تویمن رو خوردگفت و رفت ما هم غذامو یربخ شب

فت خانوم که به مهرزاد بگه اون هم گ یرینسام زنگ زد به ش  یم،رفت

 یربخب. شیمکن یفکر یکهم زنگ زد و خبر داد تا  ینو به آر دونهیم

 بار حواسم بود در رو قفل کنم. ینگفتم و تو اتاقم رفتم،  ا

 آرین

روم آ  -گذاشتم.   آروم یزم یوو ر یدم.  غذارو کشیماومد یروناتاق ب از

که سام  خوردیمیغذا م یمبهش کمک کردم تا غذاشو بخوره،   داشت

 زنگ زد.

 جان؟ -

 خوبه؟ یهسا  ی؟خوب -
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 ین؟طورشماها چه یمآره خوب -

 .یمما هم خوب -

 چه خبر؟ -

 .یشهم یداره جد یهخواستم بگم قض ینآر یچیه -

 طور؟چه -

رزاد خواستم بگم تو از تو و مه کنهیم یتشکا یرهاردالن گفته م -

 .یدوروزه تموم کن یکی ینهم

 بکنه. تونهینم یغلط کرده کار -

 با مهرزاد مشورت کن. کنمیمن مثل تو فکر نم یول -

 . یاوک -

هاش با زارع بهم خورده،   شرکتش داره آمارش رو دارم تمام معامله -

که  بینهیو مهرزاد مهم از چشم تو  هاروینا ی.  همهیشهورشکسته م

.   مثل بشه و شرکت و کارخونه رو سروسامون بده یکنشده با زارع شر

بکنه.   یهرکار تونهیاگه ورشکست بشه م یمونهم یگرگ زخم یک
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هم مشورت کن،   از  یرینجمع کن و با مهرزاد و ش وپس حواست ر

 .یادبرم یبگ یهرکار ینا

 دمت گرم. یقباشه رف -

 باش فعالً. یهامواظب خودت و س -

 تو هم فعالً.  -

 تماس رو قطع کردم.

 گفت؟یم یچ -

 .یچیه -

 دستم رو گرفت.

 شده؟یبگو چ ینآر -

 نفس تو خودت رو ناراحت نکن. یچیه -

 ی؟حرف زد یرینبا ش -

 نه! -

 گذاشت. یکراسپ یرو بهش دادم تا تماس برقرار شد رو گوشیم
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 ی؟خوبم تو خوب یرینسالم ش -

 آره عسلم. -

 !یرینش -

 جان؟ -

 ی؟ازدستم ناراحت -

 قندعسلم؟ یواسه چ -

 عروست شدم. جوریینبعد هم یدمآخه پسرت رو دزد -

 !خندیدم

تفاق ا ینآرزوم بوده ا   ی،تو همه جونه من   ی،تو دختر من یهسا -

 یشبختخو یداالن فقط با  یارم؟ب یراز تو بهتر عروس از کجا گ  یوفته،ب

 .ینمسامم رو بب

 واقعاً؟ -

 آره عروس گلم. -

 !خندید
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 به عمو؟ یدیرو م یگوش -

 بله. -

 عروست کارت داره. یاب یراردش -

 !خندیدم

 سالم بابا جان! -

 .یادن یعمو ینسالم بهتر -

 پدرشوهر؟ یاعمو  -

 هردوش بابا جان. -

 دخترم؟ یخوب -

دستش  یگهاردالن د ذارمینم  خوبم. ینآره عمو جون تا شماها هست -

 بهت بخوره.

 . ینقهرمان من بود یشهشما هم دونمیم -

 تختم.  یاالن رو یآره؛  ول -

 بغضش رو قورت داد. یهشدم.  بابا سرفه کرد،  سا ناراحت
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 یشما قو دونمیمن م ینخوب بش یدعمو شما با  یه؟ها چحرف ینا -

 .یاییندن یعمو ینتر

 !یدخند بابا

 .ینمتبب یاچشم عروس خوشگلم ب -

 چشم! -

 اومد. یهبعد سا ذرهیکتراس  یتو رفتم

 .یرهم یجسرت گ  ی؟تنها اومد یواسه چ -

 نشست.

 خوبم. -

 .یامبرو تو االن م یشهسردت م -

 ین؟نه هوا خوبه چت شد آر -

 .یختمواسه حال بابا بهم ر -

 .یشهعمو خوب م -

 تلخ لبخند زدم!
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 هام رو ورش حلقه کردم. از پشت دست 

 تو سرده.  یمپاشو بر -

 .یمزد و دستم رو گرفت با هم داخل رفت لبخند

 آرین

 

م ه یهکه برم سرکار،   سا شدمیزودتر پاشدم،  داشتم حاضر م صبح

پاشه  ینبا نگرا یهزنگ اومد،  تا سا ی.   صداخوردیصبحانه م یزسر م

ن خانوم؟  او یمینرفتم.   مهندس زارع و س یفونخودم از اتاق سمت آ

 من؟   در رو زدم! یتو خونههم صبح زود 

 یه؟ک -

 خانوم! یمینمهندس زارع و س -

 دارن؟ کاریچ -

 .دونمینم -

   یستادم،کاناپه،   من هم جلو در منتظرشون ا ینشست رو سایه
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 یول   کردم؛یباالخره در آسانسور باز شد و اومدن.   همش نگاه م

 ییدسته گل دستشون بود،   با خوشرو یکنبود.    اییگهخوبه کس د

دسته گل رو    یان،کردم و دعوتشون کردم داخل ب یباهاشون روبوس

 کانتر،   در رو بستم و نشستم. یگرفتم و گذاشتم رو

 جان؟ یهسا یخانوم:  خوب سیمین

 ممنون! -

که من و  دونییکه افتاد م یواسه اتفاق یمخانوم:  ما متاسف سیمین

 یحاال تو یمو افروز باهم دوست بود یرینو ش تیامرزمامان خداب

 یشههم ینمتبب طوریینا خواستمینم وقتیچه   یدی،ناه یادگار

اومد گفت از تو  یامت یرو خواستم و مثل طناز وقت هاینواست بهتر

قراره عروسمون  یدکه دختر ناه یمشد وشحالخ یلیخوشش اومده خ

واسه    ی،اون هم قبول کرد و گفت تو هم راض یمبشه به پدرت گفت

افروز اومد  ی!  وقتیناز رابطه تو و آر خبریب   یم،ما اومد ینهم

شدم.   ینتو و ار یزنگ زد ماجرا رو گفت شرمنده یرینخونمون و ش

رو ناراحت کردم.   دخترشاز دستم ناراحت شده که  یدحس کردم ناه

 یجان!   فقط واسه عذرخواه یهجان،  شرمندم سا ینمن شرمندم آر
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 یدمبه بعد هم قول م ینو از ا یمخبر بود یاومدم و بگم ما از همه جا ب

بهت زنگم نزنه چه برسه به مزاحمت.  من از افروز و  یامت یحت یگهد

و رابطت  یشهگذشته جبران نم دونمیکردم و م یهم عذرخواه یرینش

سفم که ناخواسته بگم متا تونمیفقط م یول   یشه؛با پدرت خوب نم

تکرار نشه و  یگهد یدمقول م یدیم.  االن هم که فهمیمناراحتتون کرد

   یت،و چه طناز بزار واسه عصبان یامچه ت یمزد یاگه اون شب حرف

به کارتون نداشته باشن  یکار یگهد یدمها رو هم ببخش قول ماون

االن اومدم واسه   دونستم،یشد من نم یاحترام یکه بهتون ب خشیدبب

 !یاینبهم م یلیخ   یک،و تبر یادتو ع یعذرخواه

 و تشکر کرد! یداش رو بوسلبخند زد و گونه سایه

 .طورینمهندس زارع هم هم 

 بهمون بگو. یداشت یکار  ی،شاءاهلل بابا جان زودتر خوب بشان -

 حتماً! -

و افروز  یرینقدر بعد مرگ مادرت به شتو چه دونمیخانوم:  م سیمین

 یچکسه دونمیم  ی،ها رو دوست دارو مثل مادرت اون یوابسته شد
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من    ی،رو کمک من هم حساب کن تونییم یول   یشه؛ها نممثله اون

 .یمبود یمیصم یلیخ یدو ناه

 جون! یمین: ممنون سسایه

 پاشدن.

 خانوم! یمزوج نش ینمزاحم ا یشترب یگهزارع:  خب د مهندس

 !خندیدم

 . یننشد یراییناب مهندس هنوز پذج ینینبنش -

 فرصت بهتر پسرم. یک -

 ی؟راست -

 جان؟ -

 .یرانافروز بعد پنج سال اومده ا ینکه نگفت ینمعرفت یب یلیخ -

 !خندید

 خودش خواسته بود.  -

 حقم بود بدونم. یمیشممن دوست صم یول -
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 بله حق باشما است. -

 رو بغل کردم! یهو رفتن.  سا یمکرد یو روبوس خندیدن

 بودن.  ینزم یهاآدم ترینیتبرعکس دختر و پسرشون باشخص -

خانوم رو دوست  یمینس یلیمامانم خ یگهراست م یلی: آره خسایه

 داشت. 

زنگ بزن در رو قفل کن و استراحت کن،   یداشت یبرم نفس کار من

 .یاز جات بلند شد ینمهات رو بخور نبقرص

 چشم! -

 بال! یب -

 به سمت شرکت رفتم یبتدم و بعد از چند روز غجدا ش ازش

 رها

 زنگ زد. جواب دادم. یهشرکت بودم که سا توی

 جانم؟ -

 رها؟ یخوب -
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 ی؟تو خوب یزمآره عز -

 بهترم. یلیآره خ -

 ی؟خداراشکر!  جانم کارم داشت -

امه،  با عمه هفته تولد س ینبگم آخر هم خواستمیم یزمآره عز -

 یبشه کس یزقراره سوپرا یریمخودش بگ یتو خونه یمصحبت کرد

 یهابچه یهاش و بعضو دوست یمبابا!   فقط خودمون یحت یستن

 دعوتت کنم.  خواستمیشرکت،  فقط بابا و خود سام نفهمن م

 .یدمکوب یشونیمپ یرو محکم

 یمارنگران نباش!   ک یامجان حتماً م یهسا یکه خبر داد یمرس -

 . یزمبهم بگو عز یداشت

 رو دعوت کنم فعالً.  یهخوبه!  من برم بق -

 مواظب خودت باش فعالً. -

کم بود.    ینماتاق هم یتماس رو قطع کردم.   ولو شدم رو صندل -

بپوشم؟  با  یدوست داره؟  اصالً چ یچ دونمیبخرم واسش؟   نم یچ

 یداتاق سام رفتم،  من رو  که د یگذاشتم.  تو یدرعنا و سارا قرار خر
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شدم و از پشت  یکشنزد   یش،صندل یزد!  نشسته بود رولبخند 

 هام رو دور گردنش حلقه کردم.دست

 جان؟ -

 زودتر برم؟ یشهم -

 کجا؟ -

 دارم. یدخر -

 ی؟اومد یشمپ یواسه مرخص -

 با اخم ازش جدا شدم.

 معتمد. یواقعاً که آقا -

 .یدرو گرفت بوس دستم

 .یشممنگرانت  ینکن ریبرو بهت خوش بگذره د   یزم،کردم عز یشوخ -

 چشم! -

زش که ا ییاز پاساژها یکیزدم و با آژانس رفتم  یروناز شرکت ب سریع

 .   رعنا و سارا منتظرم بودن.کردمیم یدخر
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 ی؟خوب -

 نه! -

 وا؟!  چرا؟ -

 بخرم؟ یداره من چ یهمه چ یاسترس دارم آخه لعنت -

 .یگهد کنیمیم یداپ یزیچ یک -

 ی؟پول دار -

 آره دارم. -

 .یمتا اون رو فکر کن یملباس خودت رو بخر یماول بر یاب -

 !یاوک -

قرمز کوتاه تا  یراهنپ یکپاساژ،   یتو یدنبعد پنج ساعت چرخ -

بسته بود و پشتش باز بود،   تا کمرم و تنگ بود  اشیقهزانوم که  یباال

پاشنه کفش  یکو اردالن نبودن راحت بودم،   با  یامچون ت یدیمرو خر

و دوباره  یمخورد یزیچ یککافه و  یتو یم.  نشستیدمبلند قرمز خر

دستبند چرم  یکگرفتم واسش  یم.   تصمیمکرد گشتنشروع به 
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داشت.   دستبند  یککوچ یطال یکهت یکاصل بخرم که  یمشک

تمام حقوقم تموم  ینداشت؛   ول یگهخراب شده بود و د یگهخودش د

 شد؛   اما ارزشش رو داشت. 

ام سکه  یساعت نه خونه بودم.  اردالن خونه نبود. من هم جور االخرهب

 کردم. یماتاقم و کادوش رو قا ینفهمه رفتم تو

 رفتم. یینهام رو عوض کردم و پالباس 

 سام

 رها رفت.

 اومد. ینسرم با کارهام گرم بود که آر 

 سالم! -

 سالم چه خبر؟ -

وژه گفت،   چک مفخم پاس شد،  حسام زنگ زد از پر یچیه -

 .یشهدادم و چک اون هم فردا پاس م یلصدف رو هم تحو یپروژه

 .یخوبه به سالمت -
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 خوبه خداراشکر تو شرکت. یآره همه چ -

 چطور؟ -

 معتمد و اوضاع خونه.  یگهد یچیه -

 آهان نگو. -

 با مهرزاد حرف زدم. -

 خب؟ -

کنه.    یتشکا کهینزودتر بفرستم خونه قبل از ا یدرو با یهگفت سا -

 اون خونه. یتو یاددوباره ب یهسا یشهنم یدلم راض

و و !   اردالن هرچه قدر هم که با من و تینگران یخودیب ینآر -

 بد باشه. تونهینم یهبد باشه با سا یرینش

 یدی؟ند -

هم تو که  دونمیرو هم من م ینا یزد تو صورتش؛   ول یدمچرا د -

ش رو جلوت انداخت.   وگرنه خود یهکه سا زدیاون داشت تو رو م

 یهنکرده واسه سا یقدر واسه من پدرهرچه کنهینم یکار ینهمچ
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 کرده.

 بازم... -

عشق شما  کهینن مواظبشم مثل رها و بعدش هم قبل امبازم نداره  -

 باشه خواهر من هست. 

 لبخند زد! 

 !یراحته که تو مواظبش یالمخ -

 خوبه.  -

از کنه بعد خونه بانداژ دستش رو ب یددکتر با برمشیمن فردا م -

 .یارمشم

 بشه. یرختم به خ یهقض ینخوبه بذار ا -

 سرتکون داد.

 رها کو؟ -

 .یدرفت خر -

 آهان!  رابطتتون خوبه؟ -
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دنبال  یوفتهببه مهرزاد بگم  یدشماها که تموم بشه با ییهآره قض -

 طالق رها. یکارها

 خوبه. -

 ه باشه. داشت یکار یذاارمم نمراحت بشه با خانوادش ه یدآره با -

 خانوم اومدن. یمینامروز مهندس زارع و س یراست -

 خب؟ -

 بودن. یمونشپکردن و  یقدر عذرخواهبنده خداها چه یگهد یچیه -

 .یتنبا شخص یلیخ -

 ذارنینم یگهها هم گفتن دبهشون زنگ زده اون یرینواقعاً!    ش -

 نشون؟عمه افروز رفته خو دونستییبشه.   تو م یهمزاحم سا یامت

 نه! -

گفتم خودش نخواسته بعد که  هیرانا ینگفت افروز اومده چرا نگفت -

 شده و اومده. یاوضاع خرابه عصب یدهد

 نگفت؟ یزیخب چ -
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 .یننه هم -

 برس. یهخونه تو هم به سا یمخب پاشو بر یلیخ -

و من هم  یماز هم جدا شد ینگ.   تو پارکیمزد و بلند شد چشمکی

 ساعت بعد خونه بودم. یمن

 آرین

 خونه رفتم. یرو باز کردم و تو در

 !یهسا -

 جان؟ -

.   لبخند زد!  کردیتاپ من کار متخت بود داشت با لپ یاتاق رو تو

 .یدمسرش رو بوس

 ی؟بهتر -

 .یلیآره خ -

 ی؟تاپ من رو بلدشما مگه پسورد لپ ینمصبر کن بب -

 .یدخند شیطون
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 تولدم.  یختار یااسممه  یاتو  یهمه پسوردها -

 رو تا زدم. هامآستین

 عوض کنم. یدکه معلومه با طورینپس ا -

 مگه؟ تونییم -

 نه! -

 ی؟زندگ یخورد یزیچ -

 هام رو خوردم.بله قرص -

 خوبه! -

 .یمحرف بزن یدبا یهسا -

 .یاوک -

 تاپ رو بست و نشست.لپ

کنه هم کارو ب ینکنه و اگر ا یتاز من و مهرزاد شکا خوادیم اردالن

 کنه. یتشکا تونهیو هم از من م یشهوکالت مهرزاد باطل م یپروانه

 خب؟ -
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ها اتفاق ینخونه ا یم گفت تو اگه برگردمن با مهرزاد حرف زد -

ئم،   اون هم دا کنیمیمحضر و عقد م یریمبعداً سر فرصت م یوفتهنم

گاه ه دادبا اجاز یدوست ندار دونمیمفصل.   م یعروس یکبعدش هم 

 . یمعقد کن

 برگردم تو اون خونه؟ یعنی -

 سرش رو بغل کردم و گفتم:

اتفاق  ینا ذاشتمیبود عمراً م یرمن گ یاگه فقط پا یزندگ ینبب -

 یخوامنم یرهکه واسه مهرزاد بدتره آبروش م دونییم یول   یوفته؛ب

قدر اون و خواهرم خراب بشه.   من اون یخودم زندگ یواسه خوشبخت

جا سام ن.   اویستین طوریینکه توهم ا دونمیو م یستمدخواه نخو

سرت  ییاردالن بال دونمیراحته،  م یالمرها هست خ وحواسش به تو 

 . یخواستگار یانزنگ بزن نشه مثل جر یکرد فور یمکار یارهنم

 نه! -

 قول؟ -

 .یدمقول م -
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نزار  دهن به دهنش یخونه؛  ول برمتیخوبه نفس فردا بعد دکتر م -

 تونهیتورو ازم نم یکس یگه.  دیمو خالص بش یمعقد کن یمتا زودتر بر

و منتظر  یهگرگ زخم یکهم که کم شد بابات مثله  یامشر ت یرهبگ

مهندس زارع باهاش    یشه،حملس چون شرکتش داره ورشکست م

 .یادب یرشفرصت گ ایننکرده،   نذار  یهمکار

 لبخند زد!  بحث رو عوض کردم.

 ی؟کرد کاریخب واسه تولد سام چ -

 .یاسمینهفعالً همه کارها دست عمه و  یچیه -

 یاد؟م یرینآهان ش -

 .دونمینم -

 .یرهمهرزاد قراره طالق رهارو بگ -

 جداً؟ -

 آره. -

تو اون  یگهبده که د یول   یش؛زندگ یپ یرهبنده خدا م یشهراحت م -
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 .یستخونه ن

 !خندیدم

 داداشش بشه. قراره زن دونستینم 

 خندی؟یچرا م -

 !یچیه -

ون البم گذاشتم و  یرو رو یگارمس یدمرو درآوردم و دراز کش پیراهنم

 هم واسه خودش برداشت و فندک زد و مال جفتمون رو روشن کرد.

 نبودم؛ یگاریمن س"

 "!گرفتیخوشگل فندک م اون

باز  دستش رو دکتر و بانداژ یمخوابمون برد.   صبح رفت جوریهمون

سرش هم جذب شده بود و جاش  ییهنبود بخ یکرد.  مشکل خاص

 چشمش مونده بود که اون هم زود خوب یرز ینمونده بود،  فقط کبود

ن در خونشو یکه نوشت رو گرفتم.   جلو یمسکن یها.   قرصشدیم

 .یمبود
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 دوستت دارم! -

 .یزممن هم  عز -

هات رو هم هام باشه مواظب خودت باش قرصواست به حرفح -

 بخور.

 چشم! -

 !یمبال هست یب -

 بغلش کردم!

 .یشیکه ازم جدا م یهبار ینآخر یدمقول م -

 !خندید

 .دونمیم -

 شد و رفت. پیاده

 دست تکون داد،  من هم با اکراه حرکت کردم.

 سام

نه موندن رو نداشتم.  تو خو یرفتم. حوصله یگهد یزودتر از روزها صبح
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 پشت سرم وارد اتاق شد. ینآر

 !یرسالم صبح بخ -

 سالم! -

 چه خبر؟ -

 رو بردم دکتر بهتره بعدشم خونه گذاشتمش. یهسا یچیه -

 آهان خوبه. -

 ی؟تو زود اومد -

 تم زودتر انجامش بدم برم.آره کار داشتم گف -

 من برم به کارهام برسم. یاوک -

 رها به محض رفتنش اومد.

 سالم! -

 ماهت! یسالم به رو -

 ی؟چرا صبح زود اومد -
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 کار داشتم نفس. -

 کار رو بدم بهت بدم.  ینآهان اومدم ا -

 !یمرس یاوک -

شرکت بودم و بعد با رها  ۷و رفت.   تا ساعت  یزمم یرو گذاشت

و در  یههام رو عوض کردم.   رفتم تو اتاق سااتاقم و لباس یتو یمرفت

 زدم.

 بله؟ -

 اتاق لبخند زد و بغلش کردم! یتو رفتم

 یزم؟عز یخوب -

 آره بهترم. -

 نگرانت بود. یلیخانم هم خ یالل -

 . یدهاز صبح بهم رس یکل یدمشآره د -

 یدی؟اردالن رو د -

 اخم کرد!
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 نه! -

 خوبه. -

 .یمپاشو واسه شام بر -

 . خورمینه من تو اتاقم م -

 چرا؟ -

 .ینمشبب خوامینم -

 ی؟خودت رو تو اتاقت حبس کن خواییآخه م یتا ک -

 .دونمینم -

 .یهچشمت ابرو حق نداره بگه باال یپاشو تا من هستم کس -

 !خندید

 آخه... -

 یشهبعدش هم نم ینتتبب خوادیتازه رها هم م ینمآخه نداره پاشو بب -

 .یکه همش تو اتاق باش

 بلند شد.
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سالن  یتو یمکمتر شده بود.   باهم رفت یلیچشمش خ یرز کبودی

ال رها و اردالن نشسته بودن،   با سالم ما سرشون رو با  ی،غذاخور

 لبییرهم با اخم سالم ز یهاخم کرد.   سا یهسا یدنآوردن اردالن با د

ن که اردال یماز غذا رو نخورده بود یشترب ذرهیک یمکرد.   نشست

 صداش دراومد.

 چه عجب! -

 نزد. یحرف سایه

 یتزش شکاا یدکرد؟   ترس یرونتب یا   ی؟شوهرت اومد یاز خونه -

 کنم؟

 جوابش رو بده که نذاشتم. یهسا اومد

 ین؟بس کن یشهم -

به اسم تو ندارم  یدختر یگهمن رو برده اومده؟!   د یحاال که آبرو -

 یدی؟فهم یهمن سا

ن سم شما ندارم از هموابه  یپدر یگهبله جناب معتمد من هم د -

 . ینکه دست روم بلند کرد یوقت
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 .رفتیداشت م اردالن

 هاتون با مهندس زارع بهم خورد؟نقشه  شد؟یچ -

 یکمفقط  یرمخونه م یناز ا یشههم یبرا یگهمن تا چندوقت د -

 . یدنداشته باش یهم کار ینبه مهرزاد و آر ینتحمل کن

باال رفت،    یهم عصب یهاس  هاش رو مشت کرد و رفت. دست اردالن

تراس و  یرها هم دنبالش رفت تا آرومش کنه.   من هم رفتم تو

 روشن کردم. ییمطال یپویرو با فندک ز یممشک یمالبرو

 ینآر 

تولد سام کمکشون  یسام تا برا یخونه یهبا سا یمصبح اومده بود از

 یراشپزخونه گذاشتم.  به سام گفته بودم د یرو تو یدها.   خریمکن

برم شرکت و تا شب حواسم به سام  جاینقرار بود بعد از ا شرکت یرمم

بودن و به  یدهو مهرزاد رس یهو آ یرینش  جا،ینا یارمشباشه و ب

بشه.    یزسوپرا یتا سام حساب یانش هم گفته بودم بیک یهابچه

.   شدیاز همه خوشحال م یشتردلمون واسشون تنگ شده بود،   سام ب

 اومدنیراست م یکو تا فردا تهران بودن.   نرسیدیها بعدازظهر ماون
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 یاساس یشاد یکشده بودن و  یتمدت همه اذ ینسام،  تو ا یخونه

 خصوص خود سام! الزم بود.   به

ردا هم بودن و طبق قرارداد ف یلها تعطپنج شنبه بود و بچه امشب

 .گشتنیبرم

 کار؟یچ خوادیخرس گنده بادکنک م دونمیآخه من نم -

 کار کن. ین:  غر نزن آریاسی

 . یومیهکه هل یستن یمعمول هاین: اسایه

 نداره.  یبه نظر من که فرق -

 کار؟یچ خوادیبادکنک م یکلآخه با اون قد و ه یگه:  راست میاسین

 !خندیدم

 زد. یاسینبه  یاتنه یهتو عمرش حرف راست رو زد،  سا یاسین باریک

 برو کنار گنده بک.  -

 ام گرفت!خنده

 کنم؟ کاریچ هاینبگه من با ا یکی یشهم -
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 .یگهکه دچهارتا بادکن کنینیقدر سروصدا مچه ی: واآیه

 . ینکل سقف رو پر کرد  یه؟چهارتاس آ ینا -

 !یهسا -

 بله اومدم. -

 اومد. یگواش ومداد رنگ یکل با

 ی؟کن ینقاش یواررو د خوایینگو که م یهخدا!  سا یا -

 !یدخند یاسی

 …: بابا رو خونش حساسه دهنمون رویاسین

 . گیرهیم یاد یملود یتربیت: بآیه

که تازه  یبد ن کنهیبگم صاف م خواستمی: اوالً بزار حرف بزنم میاسین

 . فهمهینم یفارس یملود

 باشه حاال. -

 ی؟کن کاریچ خواییجداً م یهسا -

 . ینحرف نزن -
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 یسیبه انگل ییزهایچ یککاغذ شروع کرد  یو رو ینزم یرو نشست

 .یدننوشتن و کش

 : دخترم هنرمنده.شیرین

رو  . کنارش نشستم.  با قلمو کل صورتمیدماهرانه کش گفتیم راست

 رنگ کرد.

 شرکت برم.  ید!  من بایهسا -

 !یدنخند همه

 یوونموناز صبح د یهم غر نزن قدرینا یحقته فضول خان تا تو باش -

 . یکرد

 .یهسا ی: خوب کردمهرزاد

 ی؟هم طرف اون تو  -

 من طرف حقم آقا. -

سو  و حواسش به مهرزاد بود من هم از فرصت خندیدیداشت م سایه

 کردم.  یاستفاده کردم و با قلمو کل صورتش رو رنگ
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 . کشمتیم ینآر یوا -

 و در رفتم،  دنبالم افتاد.  خندیدم

 !خندیدنیم  همه

 اتاق خواست به لباسم بکشه. یرفتم تو 

 وقت لباس عوض کردن ی؛   ول یشهرو صورتم پاک م ینکش یهسا -

 .یخوددان یفهمهندارم سام م

 !خندید

 باشه آتش بس. -

هامون رو صورت یبا هزار بدبخت یسکردم و رفتم سمت سرو بغلش

ا برو گذاشتم خونه تا شب حاضر بشه و  یه.   سایرونب یمو زد یمشست

 .  خودم هم سمت شرکت رفتم.یادرها ب

 رها

 بود.   استرس داشتم! یدهروز تولدش رس باالخره

هم  یه.  من و سایرمگرفته بودم و بهش گفته بودم دانشگاه م مرخصی
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باهزار  یمدعوت یهدوست سا یخونه یمهمون یمبه اردالن گفته بود

هم قرار  ینو اجازه داد.  آر گردیمیکه زود برم یمکرد یشراض یبدبخت

 یشگاهخودش ببرش.   آرا یخونه و شب خونه یادبود نذاره زود ب

 یزام رو تنم کردم و نشستم پشت مگرفتم و حوله وشنرفتم،  رفتم د

کامالً که لخت   یدم،موهام رو موس زدم وسشوار و اتو کش  یشم،آرا

معلوم بشه،   خواستمیبستمش.  پشت لباسم باز بود،  م یاشد  گوجه

ک قرمزم رو زدم.  ال یلتکم یکردم و رژ قرمزم رو برا یکامل یشآرا

 اشیقهو پابندم رو انداختم.  لباسم  اعتزدم و دستبند و انگشتر و س

هام رو و کفش یدمبه گردنبند نبود.  لباسم رو پوش یازیبسته بود و ن

 یرو تن کردم.  عطرم رو رو یممشک یپام کردم.  مانتو بلندم و روسر

رو  یکمکوچ یدست یفکردم.  ک یدکردم و رژم رو تمد یخودم خال

و رژ و کادو و گلش رو داخلش گذاشتم و از اتاق  یبرداشتم و گوش

.  نشستم تو یمبر یقنبر یرفتم.  اردالن نبود!  قرار بود با آقا یرونب

 ربع بعد اومد.  فوق العاده شده بود! یک یهسالن سا

 یالیتها یستش،  موها یهابا کفش یکوتاه صورت یراهنپ یک 

 کادوش هم دستش بود. وکامل  یش،  آرااش رو فر باز کرده بودشده
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 یم؟بر -

 .یمآره بر -

 !یقدر خوب شدچه -

 !یتر شدتو خوشگل یزمعز یمرس -

ساعت بعد جلو  یک یکبا تراف یباًتقر یمشد ینو سوار ماش رفتیم

اش رو،  معرکه بودم خونه یدهمن تاحاال ند ی.  وایمسام بود یخونه

 بود!

 یو فقط نما یمفته بود.   تازه باال نرالعاده خوشگل بودبرج فوق یک

در   .یمو در باز شد،  با آسانسور رفت یمبودم،  زنگ زد یدهخونه رو د

تر از بزرگ  یلیبود وخ یحدالعاده شلوغ،  تک واخونه باز بود و فوق

و مبلمان و...  یلشده بود وسا یزایند یبود،  عال ینآر یخونه

 داشت.  یریگچشم

رو از بغلش گرفتم.  حسام و  یمن هم ملود یدام رو بوسگونه یاسمین

.  شدیخوشحال م یلیبودن اومده بودن.  سام خ یشکه از ک ییهابچه

با  یشون دست دادم؛  ولبودن.  با همه یلها تعطپنج شنبه بود و بچه



 

 

 WWW.98IA3.IR 696 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 کردم.  در گوشم گفت: یحسام روبوس

 !یگمم یکتبر -

!  یدممن و سام خبر داره خند یرابطه از یدمنگاهش کردم!  تا فهم گیج

 هام خوند.حرف دلم رو از چشم کهینمثل ا

 هم خبر نداره.  هیسا یحت دونیمیم یننترس فقط من و آر -

سمت  یاسمینرو ازم گرفت.   ینگاهش کردم،  ملود قدرشناسانه

سمت راهرو،   یمهام رو عوض کنم.  رفتکرد تا لباس ییمها راهنمااتاق

حرف  یزاینشاش فوق العاده خوشگل بود و دبود!  خونه یالاتاقش ع

 که صداش زدم. یرونب رفتیداشت از اتاق م یاسمیننداشت.   

 جان؟ -

 یان؟نم هاینخانوم ا یرینش -

 .یادجون  تولد سام. ن یریندرصد ش یکفکر کن  -

 .یدمشونند  ی؟جد -

اتاق  کردیهم کمرش درد م یهآ زدیتو تراس داشت با تلفن حرف م  -
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 . یدهبغل دراز کش

 !یآخ -

روز خودت تجربش  یکشاءاهلل تجربش رو دارم.  ان یگهد یهآره باردار -

 . یکن

 .یدلبخند زدم منظورم رو فهم تلخ

 !ییه دان  ی،هست که دوستش دار یمنظورم با اون آدم -

 !خندیدم

 یمقدر همشون ماه بودن.  مانتو و روسرچه یرونچشمک زد و رفت ب 

جا گذاشتم،   رو همون یلمرو صاف کردم و وسا یراهنمرو درآوردم،  پ

 قربون یرژم رو زدم به عکس بزرگش نگاه کردم کنار مادرش بود.  کل

دم انداختم و اتاقش به خو یقد یینهآ یتو یاش رفتم.  نگاهصدقه

 وو  با افروز خانوم  یزم یو گلم رو گذاشتم رو ادوک  یرونرفتم ب

کاناپه  یکردم و با مهرزاد دست دادم.  رو یروبوس خانوم یرینش

 نشستم.

ها اون یشپ ینداد: خوشگلم امشب عمم گفته شام برم با آر یامپ سام
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 .یاممن زود م ینمواظب خودتون باش امیهنگران تو و سا یول  یام؛زود م

 نوشتم: باشه عشقم خوش بگذره مواظب خودت باش.

گوش   یکو به موز یزم یتم رورو گذاش یفرستاد.  من هم گوش قلب

 دادم.

 سام

 شدیهم نبود.  با طناز هم که نم ینگرفته بود آر یرها مرخص امروز

ه هم جلسه رفت یبهتر بود.  توکل دیدمشیکمتر م یحرف زد هرچ

  ده بود،کار!  اعصابم خورد ش یبود.   عمالً دست تنها مونده بودم با کل

 در اتاق باز بود.  یدم،به موهام کش یکالفه دست

 داد زدم:

 ینی؟خانوم مع -

 اومد.

 مهندس؟ یبله آقا -

 خانوم؟ شدیپس چ -
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 !یستن -

 خه؟آ یکرهدر رو پ یمگه شرکت ب خانوم؟ یستن یچ یعنی -

 . کنمینم یداشپ گردمیم یبگم هرچ یواال چ -

 . کنینینم یداپرونده پ یک گردینیم ینساعته که دار یک -

ها و خودم پرونده یرفتم.  رفتم سمت قفسه یرونباز اتاق  عصبی

بودم  یکالفه و عصب قدریننبودش.   ا یرخشروع کردم به گشتن.   نه

طناز اومد من  یکه صدا گشتیبود داشت م یدهترس ینیکه مع

 . دادمیبرنگشتم و پشت بهش داشتم کارم رو انجام م

 . ینکن یرو کپ ینا ینیخانوم مع -

 باشه االن. -

 . یدمن رو د تازه

 چه خبره ؟ جاینا -

 من جوابش رو ندادم.

 . کنیمینم یداپ گردیمیم  یدجد یپروژه یی: دنبال طرح نهامعینی
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 خوای؟یتو اتاق منه االن م گفتینیخب زودتر م -

 نگاهش کردم که حرف نزد. جورییک برگشتم

 هم خبر نداشت. ینیخانوم مع  ی؟چرا برداشت -

 . یرمگببابت کارهام اجازه  یدتو شرکت خودم با دونستمینم -

 !یدمخند عصبی

 شرکت خودت؟ -

 ی؟آره شک دار -

 . یصاحب شد جاروینبا دو درصد سهامت کل ا ینبب -

جوابش نشدم و راه افتادم سمت اتاقش اومد.  پوشه رو داد  منتظر

ت .  تا خواسیسادموا یدستم،  خواستم برم صدام کرد،  برنگشتم؛  ول

 رفتم.  یروناومد و من هم ب ینف بزنه آرحر

 شده؟ی: چآرین

ر داتاقم،  اون هم پشت سرم اومد و  یاخم نگاهش کردم و رفتم تو با

 رو بست.
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 چته؟ -

 .یشمم یدارم روان یچیه -

 کردم.  یفتعر واسش

.  من یمعمه بر یاتاقم  شب باهم خونه یولش کن من برم تو یوا -

 . ذارمیم ینگپارک یرو تو ینمماش

 .یاوک -

ساعت  یمن یرونب یمدادم و از شرکت زد یامهفت بود به رها پ ساعت

 قفل در.  یانداخت تو یدخواستم در بزنم نذاشت کل یمبعد خونه بود

 تو؟   در بزن زشته! یدار یدکل -

خونه پر  ینبود فقط زم یکنداد داخل رفت.  همه جا تار جواب

بود.   یدهقرمز بود و  بادکنک هم به سقف چسب یهاو گل یزر یهاشمع

زدن و روشن شد همه باهم داد زدن  یفشفشه و برف شاد یکل

 ! یزسوپرا

با اون لباس و   دیدم،یفقط رها رو م یدمشونها روشن شد تازه دبرق 

.  امروز شدهیچ یدمبغلم کردن تازه فهم یکی  -یکیرژ قرمزش همه 
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که  ییو همه کسا یرینها و شهاصالً چندم بود؟   حسام و بچ

 یدوستشون داشتم به جز عمو و مامانم اومده بودن  باالخره رها تو

 بغلم جا شد در گوشش گفتم:

 !یطونش -

 !خندید

 تولدت مبارک عشقم! -

 بود. یاحس دن ینتر یرینتولدم بود که رها کنارم بود ش اولین

 رها

اشتم!  اومدن .  استرس دیدنبود که رس یمساعت هفت و ن باالخره

 یوقت دونستمیم یول  دیدم؛ینم یادز یکیتار یرو تو اشیافهداخل،  ق

هارو باالخره به خودش اومد.  برق  یشهقدر بامزه مچه کنهیتعجب م

خانوم بغلش کرد و  یریننفر ش یناول کردیروشن کردن،  به من نگاه م

و  یارمهسو یراهنپ یکبغلش رفتم.   ینفر بودم که تو خرینمن هم آ

!  یشگیشبود با همون ادکلن هم یدهپوش یاسورمه یو کتون ینج

بغلش و به  پریدمیجلب توجه کنم وگرنه همون اول م خواستمینم
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کاناپه  یشک نکنه زود ازش جدا شدم و رو یکس کهیناجبار واسه ا

واسم ممنوع باشه؟  که  یدعشقم با هآخه؟  ک یهچه زندگ یننشستم.  ا

تو جمع بغلش کنم و بگم تولدت مبارک و  ینتونم درست و حساب

ناراحتش کنم.  به  خواستمینم یشده بودم؛  ول یندوستت دارم؟  غمگ

آزاد  یو به زود شدمیدستم راحت م یتو یمن هم از حلقه یزود

چشمم اون  طام بود و فقچونه یردستم ز یدمکش یقیبودم.   نفس عم

.  چشمش خندیدیبود داشت و م یستادها ینو آر یما.  کنار ندیدیرو م

 به من افتاد اومد   و کنارم اومد.

 شده؟ یزیچ -

 !یخوشحال قدرینتو ا ینه خوبم وقت -

 که دوستشون دارم هستن. ییکسا یآره چون همه -

 .شدیداشت پخش م موزیک

 سام! -

 جونم؟ -

 . یدنکه همه فهم ریجوینا یمقرار شد جلب توجه نکن -
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 توئه. یرتقص -

 چرا؟ -

 !یچون خوشگل شد -

 خودم رو نگاه کردم،  قرمز شده بودم. یینهآ یو تو خندیدم

 .یشیمال خودم م یبه زود -

 یدمو خند یمگفت یخوش گذشت کل یلیخ  یمرفت یرونباهم از اتاق ب 

 . یمکرد یو باز یمو غذا خورد یدیمرقص

مال من رو  یهمه خوشش اومد؛  ول یکادوها رو باز کرد و از کادو 

 یلیخوشش اومده.  خ یلیهمون لحظه انداخت دستش و گفت خ

خوشحال بود به  یلیشب عمرم بود سام خ ینخوشحال بودم.  بهتر

بهم خوش گذشته بود که به ساعت هم نگاه نکردم،  بعد شام  یحد

داد  یو کل یایب خواییگفت نم وبود که اردالن زنگ زد  یازدهساعت 

  رسونمیم یهکرد.  خواستم برم که سام گفت من تو رو با سا دادیو ب

ها رو از اتاق برداشتم و منتظر سام نشستم  که حسام و بچه یلموسا

.  از تعجب دوتا شاخ گنده یریمنم ییبخونه وگرنه جا یدبا یگفتن سام
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 رو سرم اومد! 

ه معلومه که خون یقیلبته با اون اتاق موس.  اخونهیم دونستمینم 

 .خونهیم

 شده.  یرشها رها د: باشه بعداً بچهسام

 . یشهنم یرشد  یگه،اهنگ د یکنه  -

به من نگاه کرد و با لبخندم اشاره کردم که بخونه خودم هم  سام

خوندنش رو  یدوست داشتم صداش رو بشنوم.  صداش خوب بود؛  ول

 بشنوم. خواستمیم

 یکه ه یاردالن یلحظه مهم نبود،  حت ینا یتو یچیمهم نبود!  ه 

رو  اشیمشک یتار!  رفت و گیستمهم ن یزی.   به جز تو چزدیزنگ م

روم نشست.  همه دورتادورش نشستن.  شروع کرد به آورد و روبه

 که من دوست داشتم.  یآهنگ یکخوندن 

 یبر تونییازم؛  اما نم گیرییم فاصله

 ی؟بگ تونییچرا نم یعاشق یگنم هاتچشم
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 چرا؟ خندییبا من نم  کنی؟یفرار م یچ از

 چرا؟ بندییموهات رو م کنیینگاهم م کمتر

 همه یشپ  -همه یشصدام بزن پ یررو ازم نگ نگاهت

هام پر اشک شد و من هم چشم کردیآهنگ به من نگاه م ینجای)ا

 شدن دست خودم نبود.( یرهام سرازباالخره اشک

 همه یشهمه پ یشندونه ما دوتا حواسمون پ یهک

 پس کجا است؟ هاتیوونگید یبفهمن با من بزار

 عشق مال دوتا است ینا یستعشق فقط مال تو ن این

موهات  یبنمن نب یرو غ یچکیما نذار ه یونم یمن کنارتم مرز نترس

 رو واسم وا بذار

 همه یشپ  -همه یشصدام بزن پ یررو ازم نگ نگاهت

 همه یشپ  -همه یشنه ما دوتا حواسمون پندو کیه

من و  یربه غ یجهان کس ینار تو اها به خودم اومدم انگدست یصدا با

 اون وجود نداشت. 
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نسور آسا یکردم.  رفتم تو یرو پاک کردم و از همه خداحافظ هاماشک

 و سام هم اومد.

 نفس؟ یکرد یهچرا گر -

  زنی،یو ساز م خونییخوب م یلیشدم.  خ یاحساسات دونمینم -

 !دونستمینم

 لبخند زد!

 یهسا خواستمیرو فشردم.  نم ینگپارک یباالخره اومد و دکمه یهسا 

خونه سام   یمجلو نشست.  رفت یهبفهمه،  من پشت نشستم و سا

و  یمکرد  یمهمون داشت  خداحافظ یکه نذاشتم کل یادخواست ب

 ت.راحت شد و رف یالشتو خونه اون هم خ یمرفت

 سام

مونده بود  یششونرو گذاشتم خونه و برگشتم.   فکرم پ یهو سا رها

   یدی؟رس یزمداد: عز یام!  که باالخره پموندمیکاش م

 .ینگم: آره عشقم تو پارکنوشتم
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 .خوابمیهات برس من هم م: خوبه برو به مهموننوشت

 رها! -

 جان؟ -

 نگفت؟ یزیاردالن چ -

 نه! -

 یگی؟دروغ که نم -

هامون در هم قفله تو اتاق یمهم رفت یهغر زد من و سا یکمنه فقط  -

 نترس. 

 ی؟خوب یمطمئن یزمعز یاوک -

 آره.  -

 یام؟ب خوایینم -

هم خوابه نگران  یهبخوابم فکر کنم سا خوامینه برو خوش بگذرون م -

 !یر.  شبت بخیداردالن هم خواب یمنباش خوب

 !یزمعز یرشب توهم بخ -
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 راحت شد. خیالم

در خونه،   یدمرس یشدم و رفتم سمت آسانسور وقت یادهپ یناز ماش 

 ها هنوز نشسته بودن.  لبخند زدم!قفل،  بچه یانداختم تو یدکل

 د.به سمتم اوم ینقدر امشب خوب بود،  آرچه 

 یشون؟رسوند -

 آره! -

 که نشد؟ یزیچ -

 .یدنداد که خوبن و خواب یامنه رها پ -

 کنار حسام نشستم. سر تکون داد و

 . یچوندینخوب کار رو پ -

 .یدنخند همشون

 یچوندنی؟چه پ یرخنه -

شنبه و جمعه پنج یخودت تو قرار دادمون نوشت یگن: راست مپریا

 .یمانجام بد تونیمیم یمبخوا یهرکار یلیمتعط
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 !خندیدم

 پروازتونه؟ یک -

 فردا عصر. -

 خوبه! -

 گذاشتم.شونش  یاومد کنارم سرم رو رو شیرین

 یرین؟م یک -

 همون ساعت هست.  یم،ها پرواز دارما هم با بچه -

 ی؟بمون یشترب یشهنم -

 !خندید

 من! پسر لوس ینکرد ییرسام هنوز هم تغ هاتییمثل بچگ -

 لبخند زدم!

 . یبمون یشمدوست داشتم پ یشهآخه هم -

 . یشهکه نم دونییخودت م یول  دونم؛یم -
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 .یدمرو بوس دستش

 .دونمیم -

 یه؟اون دختر ک یبگ خواییهنوز هم نم -

قبل  فهمیدیکارهام رو م یمثل مادرم بود همه یرینخوردم ش جا

 یبود؛  ول یدهبگم احتماالً امشبم از نگاهم به رها فهم کهینا

 . یرهبدونه تا رها طالق بگ یزیفعالً چ خواستمینم

 نه! -

 . یگیرو بهم م یزچرا آخه؟  تو که همه چ -

 . یگمم یزود به یبگم؛  ول تونمیرو فعالً نم ینا یآره؛  ول -

 !خندید

 . یفهممباشه نگو خودم که م -

ها هرکدوم و رفت با نگاهم دنبالش کردم.  دوساعت بعد بچه پاشد

جا و من هم همون ینو مهرزادم رفتن خونه آر یهو آ یرینرفتن.   ش

 عمه موندم. یشپ
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 رها

اردالن  خواستیمی.   میمباال رفت ینپاورچ -ینپاورچ یهها با ساپله از

نشسته بود و به  یشگیشهم یصندل یسالن رو یتو ینفهمه؛  ول

 .کشیدیم یپو پ کردینگاه م یرونب

 که گفت: یمبر یمخواست 

 چه عجب! -

 سالم! -

 کدومتون؟ یچه ینساعت ندار -

 ما نبود. یرتقص کشهیطول م یگه: خوب تولده دسایه

 تولد کدوم دوستت بود؟ یگفت -

 رهام. -

 جا؟اون کردیم کاریآهان پس سام چ -

 سام آخر شب اومد دنبالمون. یمزنگ زد -

 آهان. -
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 .خوابیمیم یماما خسته -

 که امروز تولد میدو نفهم یمن رو دور بزن یفکر نکن تونست یبرو؛  ول -

 یره؟م یادمتولدش  یسام بود.  فکر کرد

 نه! -

 .یدمبه دروغ گفتنت نبود از همون اول فهم یازیخب پس ن -

 .یماتاقامون رفت یو هرکدوم تو یمگفت بخیرشب

هام رو عوض کردم و رو شستم و لباس یشمدر رو قفل کردم و آرا 

ا سام حرف زدم تا ب تخت رفتم.   یها رو خاموش کردم و توچراغ

 یتذ.   نور آفتاب چشمم رو ایدمراحت بشه بعدش هم خواب یالشخ

اتاق رو بکشم  یرفته بود پرده یادمچشمم رو باز کردم.  بله   کرد،یم

روز بود باالخره بلند شدم،  ساعت ده بود.  ام ممچش یتو یمنور مستق

الن س یامروز تو خونه باشم و برم تو خواستمیبود م یلشرکت تعط

 هم رفتم شنا کردم. یدورزش و ورزش کنم.  شا

شونه  یطورو بلند شدم و موهام رو همون به بدنم دادم یکش و قوس 

همون رنگ انتخاب کردم با  یبا کتون یسرخاب یشرتت یککردم.   
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کوتاه تنگ  و موهام رو ساده باز گذاشتم.   عطرم رو زدم و  ینج

صبحانه رفتم،   یززدم و  سر م یرونانگشترم رو دستم کردم.   از اتاق ب

 یال.   لرفتیم یرترها دجمعه  کرد،یرو چک م هاوزنامهاردالن داشت ر

 .   با سالم من سرشون برگشت.یچیدرو م یزخانوم م

 !یرصبح بخ -

 !یرصبح شما هم بخ -

 یرهم اومد سالم و صبح بخ یه.  سایختر ییبرام چا یالخانمل نشستم

که  خوردیمیصبحانمون رو م یمسکوت داشت یداد و مشغول شد.  تو

 اردالن به حرف اومد:

 پرواز دارم قراره لندن برم. من امشب -

 طور؟: چهسایه

ها تا شرکت با شرک یزنیابرم مذاکره و ر یدکارهام بهم خورده با -

 ورشکسته نشه. 

 ین؟هست یتا ک یآهان به سالمت -

گفتم حواستون به اوضاع خونه و شرکت باشه،   ینواسه هم دونمینم -
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بهتر بشه هستم به که اوضاع  یجا باشم تا وقتاون یتا ک یستمعلوم ن

 یطکه کارهام رو بکنم بل یرونب یرمدارم م یرامروز د ینسام هم بگ

 . یمونمم یتا ک دونمیبرگشت نگرفتم چون نم

 راحت. یالتونآهان خ -

 نوش جونتون. -

ن و م یرفت که آماده بشه واسه شب؛  ول یرونپاشد و از سالن ب اردالن

 .کردیمیفکر م یزچ یکهر کدوم به  یهسا

 ! زادیآ

 لبخند زدم و با اشتها به غذا خوردنم ادامه داد.

 سام

 شدم.  یدارخواب ب از

 . یمخورد صبحانه

بمونم،    یناز ا یشترب تونستمینم یخواست که ناهار بمونم؛  ول عمه

رو با اون مرد تنها بذارم،    یهرها و سا یناز ا یشترب تونستمینم
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 ! ترسیدمیم

م خانوم به استقبال یالگذاشتم ل یاطح یرو تو ینخونه،  ماش رسیدم

 اومد.

 .ینخوش اومد -

 خونه است؟ یممنون ک -

 همه هستن. -

 رها؟ -

 .کننیتو سالن ورزش دارن ورزش م -

 یه؟خوبه.  سا -

 .کنهیم یتو اتاقش داره نقاش -

 یهاتاق سا یبرم تو خواستمیها رو باال رفتم.   مراحت شد پله خیالم

در اتاق اردالن رد شدم باز بود داشت چمدونش رو  یکه از جلو

 .بستیم

 سالم! -
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 سالم! -

 ی؟کجا بود -

 .ینآر یخونه -

 کارت داشتم. یخوبه اومد -

 یرین؟م ییجا -

امشب پرواز  یختهم بهم رخانوم کل کارها یهسا یبله بخاطر بچه باز -

شرکت حواسشون  یهابرگردم بچه یک یستدارم واسه لندن معلوم ن

 . یستبد ن یسربزن یهست توهم گهگاه

 گردین؟یبرم یک دونینیباشه چرا حاال نم -

 یهارکبرم با ش یدبا یشهشرکت داره ورشکسته م کهینواسه ا -

 کنم.  یزنیرا یخارج

 پس؟ ینبرگشت نگرفت یطبل -

 . یمونمقدر مچه یستنه چون معلوم ن -

 .یاوک -
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 و رها و خونه هم باشه. یهحواست به سا -

 خداحافظ. یدمتونباشه اگه ند -

 خداحافظ. -

داشتم هم خوشحال بودم هم  یبیحس عج  یرون،از اتاقش ب اومدم

 یامتر برم و براحت تونمیبا رها م کهینناراحت بودم.   خوشحال واسه ا

  طالقش رو درست کنم.  یکارها یستکه ن یتا وقت تونمیو هم م

سه شرکت باالخره شرکت واسه ماها هم بود درسته ما ناراحت هم وا

 پدربزرگمه دوست نداشتم ییهارث یم بهش؛   ولیرفت و آمد نداشت

 یفتم.  رفتم تورباال  یکیها رو دوتا شاهد از دست رفتنش باشم.  پله

 .  لبخند زد!کشیدیرو م ینصورت آر یداشت نقاش   یه،اتاق سا

 طوره؟چه -

 !یعال  یه،عال -

ه ورزش وقت یلیخ یینپا یمماهم بر یاب کنهیورزش م یینرها داره پا -

 .یمنکرد

 هام رو عوض کنم.باشه بذار  لباس -
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 .یاوک -

 .یمرفت  یینو باهم  پا یدمرو پوش  یمو من هم لباس ورزش رفت

 رها

 .  رفتیاردالن م کهینخوشحال بودم از ا خیلی

ام برم و خانواده یشرو با سام بگذرونم پ یشتریوقت ب تونستمیم 

ا بساده  یدتاپ سف یکببرم.  تو اتاقم رفتم و  یشطالقم رو پ یکارها

رو پام  یدمسف یو کتون یدمپوش یو شلوارک کوتاه مشک ییشرتسو

سرم  یاالبخونه ورزش کنم،  موهام رو  یامروز تو خواستمیکردم.   م

رو درآوردم و  ییشرتمسو   یدم،سالن ورزش که رس یجمع کردم و تو

وقت بود ورزش نکرده بودم از بس کار  یلیرفتم.   خ یلتردم یرو

دورش رو  ذرهیک  -ذرهیکسختم بود.    یلیخ ینداشتم واسه هم

نفس   -ساعت کامالً عرق کرده بودم.  نفس یکتندتر کردم و بعد 

 و سام اومدن.  دستگاه رو خاموش کردم. یهکه سا زدمیم

 سالم! -

 سالم خانوم ورزشکار! -
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 !خندیدم

 .یخسته شد یحساب -

 ود. بوقت بود ورزش نکردم بدنم خشک شده  یلیخ یآره؛  ول -

 اومد و لب زد: یکمکه تو سونا رفت و سام نزد سایه

 . یخوشگل شد یلیخ -

 اشاره به سر و وضعم کردم.

 سر و وضع؟ ینبا ا -

 بله! -

خوش حالت  یزد.   موها یرجهتو آب ش یوشرو درآورد با ما تیشرتش

بود،  جذاب ترش  یختهصورتش ر یشده بود و تو یسو لختش خ

 کرده بود.   محو تماشاش شده بودم.

 تو آب؟ یاینم -

 نه! -

 چرا؟ -
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 .گیرمیباال دوش م یرمم یگهد ذرهیکخوبه  جوریینهم -

 .یهرجور راحت -

 یرس کردمینگاهش م یشروع کرد به شنا کردن.   هرچ دوباره

و  فهمیدنیم یهبس بود!   هم اردالن،  هم سا یگهد یول   شدم؛ینم

 .دیدنیخدمتکارها م یا شدیبد م

 من رفتم. -

 .وایساد

 .یعرق کرد یبرو زودتر سرما نخور یاوک -

ز بود سر خوردم تعادلم رو ا یسخ یناز کنار استخر رد شدم،  زم تا

مرم سام بود که ک  اومد،یآب افتادم.  نفسم باال نم یدست دادم و تو

 .کشیدمیند نفس مت -.  تندیدرو گرفت و من رو باال کش

 ی؟خوب -

 استخر نشستم. یرو تکون دادم.   بغلم کرد و لبه سرم

 یستی؟شنا بلد ن -
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 .یدمچرا بلدم هول شدم ترس -

 استخر باال رفت و حوله واسم آورد. یهاتکون داد و از پله سر

 خودت رو خشک کن. -

بود.   یدههام به تنم چسبکردم به خشک کردن سرم،   لباس عشرو

 اومد. یروناز سونا ب یهسا

 شده؟یچ  -

 رها سر خورد تو آب افتاد. یچیه -

 .یرآب داغ بگ آهان برو باال زودتر دوش -

رو  ییشرتمپر آب بود با همون حوله سو یممبود کتون یخوب فکر

 تم.تو اتاقم رفتم و دوش گرف یعبرداشتم و سر

 سام

دوش گرفتم  یکشنا کردم و باال رفتم.   یگهد یکمرفت من هم  رها

 که عمه زنگ زد. کردمیداشتم موهام رو خشک م

 جونم عمه! -
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 یزمعز ینخوب -

 ین؟شما خوب رسوننیهمه خوبن عمه جون سالم م -

 .یمما هم خوب -

 خب خداراشکر. -

هم  ینو آر یهتو و رها و سا رزرو کردم یزواسه امشب تو رستوران م -

 نگو. یزیبه اردالن چ یاینشام ب

 .یمبرس یرد یدچشم عمه فقط شا -

 چرا؟ -

 اون بره که یدره بالندن امشب پرواز دا یرهاردالن داره م کهینواسه ا -

 .یایمما ب

 یره؟م یباشه.  واسه چ -

ها هم ونکنه اگه ا یزنیرا یسیانگل یگذارا یهبا سرما خوادیم -

اومدنش هم  یشیمورشکست م یرونب یارنرو از شرکت ب یشونسرما

 . یستمشخص ن
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 فعالً. یبینمتونباشه عمه جون م یوا یا -

 فعالً. -

 یشها کزنگ زدم،  به ساعت نگاه کردم احتماالً با بچه یرینش به

دم و بودن برداشت و براش گفتم که اردالن قراره بره.   قطع کر یدهرس

 .حاضر شدم

 انتخاب کردم،  هوا سرد یبا شلوار کتون تنگ مشک یدسف یراهنپ یک

 که رها برام یرو برداشتم.  ساعت و دستبند یمشده بود،  بافت مشک

ام رو  پ یممشک یهابود رو انداختم.  ادکلنم رو زدم و کفش یدهخر

 یو یاتاق ت ینشسته بودن تو یهرفتم.  رها و سا یرونکردم.  از اتاق ب

 ردن.  اردالن نبود!کینگاه م

.  باالخره یمبهشون گفتم بعد رفتن اردالن حاضر بشن که شام بر

 یالاد.  به لجا د ینماش یهاش رو تواردالن اومد و آقا رحمان چمدون

ه خانوم گفتم غذا آماده نکنه،  اردالن با هممون دست داد و دوبار

 سفارشاتش رو تکرار کرد و رفت.

 ها شدم.ه و منتظر بچهکاناپ یمن هم نشستم رو 
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کوتاهش و با  یاسورمه یعمه آدرس رو فرستاد.  رها اول اومد بارون 

 یو کفش مشک یفو ک ینبود،  شلوار ج یدهستش پوش یروسر

 بود. یختهموهاشم دورش باز ر

 !یخوشگل شد یلیخ -

 . یمرس -

مز و قر یباالخره اومد.  ست مشک یهرو صاف کرد،  سا یراهنمپ ییقه

نم  -نم ییزیبارون پا یمشد ینو سوار ماش یرونب یمود.  رفتزده ب

صحبت  یبود و گهگاه یکموز یشترب ینماش ی.   توباریدیم

 .کردیمیم

  یدیم،جلو.   ساعت نه رس یهعقب نشسته بود و سا یلمرها برخالف م 

  شد،ینم یول  رفتیم؛یو باهم م گرفتمیدوست داشتم دست رها رو م

هم جز  یکس خواستمی.   نمشدینم گرفتیق نمکه طال یتا موقع

 یاسیو حسام بفهمه.  همه ازمون استقبال کردن،  رها کنار  ینآر

 .یمداد سفارشروم نشست و روبه

 . یمگرفت یمیتصم یک یبرزها من و فر:  بچهعمه
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 ی؟: چآرین

 یستشمال اردالن هم که ن یمهفته دو سه روز بر ینا کهین: اعمه

 تو اون شرکت؟ ینخسته نشد یمخوش بگذرون یکمبفهمه.  

 همه موافقت کردن

 : سام نظرت؟آرین

 یمداد یلها رو تحوبگم؟  من تابع جمعم حاال که همه پروژه یواال چ -

 در بره.  یمونخستگ یمبر یمندار یکار

 رها نظرت؟ -

 !یهعال -

 لبخند زدم!

مش نرفته بودم ه یوقت بود مسافرت دست جمع یلیخ اومدیبدم نم 

 بود. یکار

شماها هم کارهاتون رو  چینمیها رو م: خوبه پس من برنامهیبرزفر عمو

 .ینکن یفرد
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خوش  یلیو خ یمخورد یشام رو با بحث و شوخ یهتکون دادم.  بق سر

 اتفاق بود. ینگذشت.   اردالن نبود و شمال بهتر

 .شدیسفر من و رها م یناول 

 رها

تا  یمبود.   ظهر زودتر از شرکت برگشته بود یدهروز رفتن رس باالخره

ر د یعنیسپرده بود،   یتوکل ی.  شرکت رو به آقایمکارهامون رو بکن

.  قرار کردمیم یرما شرکت باز بود.   خوشحال نبودم رو ابرها س یابغ

.   اومدنیخودشون م ینبا ماش  یاسمینعمه و   یم،بود باهم سفر بر

 یهم قرار بود باهم برن.  من و سام هم باهم تو جاده ینه و آریسا

 خوشحال بودم! یلی.  خیمشمال قرار بود باش

 یبارون یکبا  یدمکوتاه پوش ینج یکدوش گرفتم و آماده شدم،   

.   یدمپوش یدسف یو کتون یاکوتاه تا رونم،  شال سورمه یاسورمه

داشتم و کولم رو کردم و موهام رو بافتم چمدونم رو بر یکامل یشآرا

 یرونرو زدم.  از در اتاقم ب ینکمدوشم و عطر زدم و  ع یانداختم رو

 یرفته بود خونه یشباز د یهسالن،  سا یبود تو شستهرفتم.  سام ن

تا باهم حرکت کنن.   نگاهش کردم هنوز متوجه حضورم نشده  ینآر
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 تنش بود و شلوار یبافت مشک یک.   زدیحرف م یبود داشت با گوش

با  یدمکه من براش خر یساعت صفحه بزرگ سواچ و دستبند ینج

و لبخند زد  یدمن رو د تازهبود.  رفتم داخل  یدهپوش یمشک یهاکفش

 بود. یرو قطع کرد.   عصب یو گوش

 یم؟بر یاآماده -

 آره من حاضرم. -

 خواست بلند بشه که مچ دستش رو گرفتم.

 جان! -

 ای؟یختهچرا بهم ر -

 .یستن یزیچ -

 خواست نگه که دوباره گفتم.

 بگو. -

 مهندس زارع هم هستن.  یخانواده یچیه -

 داد زدم:
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 ی؟چ -

جون واسه شام  یمینبه عمه زنگ زده س کهینمثل ا یچیه -

 عمه هم گفته ما قراره تا چند ساعت یراندعوتشون کنه که اومدن ا

 ایمیب  اون هم گفته اگه اشکال نداره ما هم یالمونشمال و یمبر یگهد

 یسیو رودروا.  عمه هم تیمباش یشتربره و باهم ب ینها از بکدورت ینا

به  تونییعمه گفت که تو خودت نم  یمقبول کرده من هم گفتم نر

که  یهمون مهمون ییهمثل قض یگهراست م یزن و شوهر نه بگ ینا

گه بمجبور شدم قبول کنم اون هم نتونسته  یول   یام؛قرار نبود من ب

 نه!

 .  دستم رو گرفت.یدمبه موهام کش ستید

 رها جان! -

  کنم،یحمل متدختر رو به زور تو شرکت واسه چند روز  ینآخه من ا -

 خونه باشم؟ یکشب باهاش تو  وقت چند روز از صبح تااون

 یول  یام؛شد بابت ت یهم عصب ینآر ینیمما هم هم یزمعز دونمیم -

خودمون  یمندار یها کاربه اون.  اصالً یدمفقط چند روزه بهت قول م
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 ولشون کن.  گذرونیمیخوش م

ازه ت بگم.  یزیدختره بچسبه به تو،  من هم نتونم چ یادب یه یچیه -

ا ب یسفرمون خوب و عاشقانه باشه؛  ول ینا یلیخ خواستمیمن م

 .یستیملحظه هم تنها ن یکها ما وجود اون

 بغلم کرد!

 .یگهقربونت برم قول دادم د -

نبود واسه  یاچاره کهینزدم.   مثل ا یجدا شدم و لبخند زورک ازش

 .کردمیتحملش م یدچند روز با

 سام

گذاشت.  من هم دست  ینصندوق ماش یها رو تورحمان چمدون آقا

من هم  ینماش یرفتم.  نشست تو یینها پارها رو گرفتم و از پله

آب  سفارش کرد و پشت سرمون یکل یالخانومکنارش نشستم.   ل

آماده کرده بود برامون و گفت به  یهم غذا و خوراک یکل  یخت،ر

خونه و هم به خدمتکارها  بهو حواسش هم  یگهنم یزیاردالن چ

عصر بود زود هوا  کهینبود با ا یهست.   کمربندش رو بست هوا ابر
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  ی،پشت ی.  کولش رو گذاشت صندلیگهبود د ییزشده بود،   پا یکتار

هم  یهو بق ین.  آرکردیرو نگاه م یرونب یشهاز شدستش رو گرفتم.  

هم با  یماو ن یاسینو  یاسمین.  اومدنیراه افتادن با مهندس زارع م

.  کردنیم یزندگ یرانبود که تو ا یماپدر ن یبرا یعنیخودشون  ینماش

 دست بردم و ضبط رو روشن کردم.

 بزن باران ببار از چشم من"

 بزن باران بزن باران بزن

 پنهان بماند امیهگر یدباران که شا بزن

 یمباران که من هم ابر بزن

 یمصبر یباران پر از ب بزن

 "سرگردان بماند یوانهد ینباران که ا بزن

داشبورد  یرو از چشمم برداشت.  از تو ینکمدستش رو آورد و ع رها

هام.  کرد،  گذاشت رو چشم یزشرو برداشت و تم ینکمدستمال ع

 ازش تشکر کردم.   لبخند زد! و یدمدستش رو بوس

 یکقدر ترافخداراشکر اون یمتو راه بود جوریینساعت هم یکحدود  
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 خانوم داده بود اشاره کرد. یالکه ل ینبود.  به سبد

 یست؟ات نگرسنه -

 .یلیخ -

 داده؟ یخانوم چ یالل ینیمبزار بب -

رو پر  ینماش یخوش کتلت فضا یکردم به باز کردن سبد بو شروع

 .  رها با وسواس لقمه درست کرد و دستم داد.کرد

 گفتم: یبدجنس با

 بخورم؟ یجورچه -

 .یگهبا دستت د -

 .کنیمیتصادف م کنمیم یدارم رانندگ تونمینم -

 نگاهم کرد. شیطون

اون موقع  یریرو بگ هم دست من یکن یهم رانندگ تونییطور مچه -

 کنیم؟یتصادف نم

 !یدمخند بلند
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 . خورمینم یزیچ یاون فرق داره من موقع رانندگ -

 یم؟کن کاریخب االن چ -

 .دونمینم -

 وباره؟د یوفتیمبعد راه ب  ینگه دار اول غذات رو بخور خواییم -

 .رسیمیم یرد یکههوا تار جورییننه هم -

 . خورمیپس نخور من م یاوک -

 بدجنس شروع کرد به گاز زدن.  با اعتراض گفتم:

 رها! -

 بله؟ -

 بخورم؟ یبهم لقمه رو بد خواییواقعاً نم -

 . کنیمیتصادف م یتو خودت گفت دادمیمن داشتم م -

آخه  یاددلت م یجورهبخورم که بدجنس چ تونمیخب از دست تو م -

 منم گرسنمه. 

 !خندید
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 کنیم؟یتصادف نم  یشه؟من بهت بدم حواست پرت نم یعنیآهان  -

 !خندیدم

 نه! -

گاز بزرگ ازش زدم.  خودش دوباره  یکدهنم،   یرو آورد جلو هلقم

زد و دوباره آورد سمت دهن من،  من هم همش رو  یکگاز کوچ یک

شد دستش رو محکم  یدهنم جا دادم.  بعدش هم که دهنم خال یتو

 گاز گرفتم. 

 !یآ -

 .یکارها نکن یناز ا یحقته تا تو باش -

 دستش قرمز شده بود. 

 ! یدمخند 

 .یدماش گرفت.  دستش رو گرفتم دستش رو بوسهم خنده شخود

  . یمکرده بود یرگ یکساعت بود تو تراف یکگرفته بودم حدود  سردرد

 اعصاب سام هم خورد شده بود.
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 سام! -

 جون؟ -

 ی؟تو استراحت کن یکم ینممن بش خواییم -

 از خدا خواسته گفت:

 یست؟سختت ن -

 هم که نمونده.  یزیکردم تازه چ نه بابا همش من استراحت -

.   تا نشست رفت سراغ سبد یمو جاهامون رو عوض کرد یمشد پیاده

 ام گرفت!خانوم.  خنده یالل

 .یختر ییام شده بود واسه خودش چاهم گرسنه من

 ی؟پس من چ -

 . یشما پشت فرمون -

 کنی؟یم یتالف یدار -

 !یدخند شیطون

 یتو رانندگ ینه بابا من جونم رو دوست دارم شما هم که آماتور -
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 . یچیه یگهد یهم که بخور ییچا

 مگه همه مثل توان؟ -

 طور؟چه -

 کنن؟ یبخورن هم رانندگ یینتونن هم چا -

 .یدمنم ییبهت چا یرها خودت رو هم بکش -

کردم و به حالت قهر سرم رو برگردوندم به جلو نگاه کردم.   اخم

 رو داد. ییشچا

 بخور حاال قهر نکن.  یاب -

ز بس ارو ازش گرفتم  ییو  چا یرمام رو بگخنده یجلو نتونستم

.  یخت.  واسه خودش هم ریمبود الزم نبود حرکت کن ینسنگ یکتراف

 .یمکرد یو شوخ یمحرف زد یکل

 تواندیهم م یکتراف یبا من یوقت"

 "مکث عالم باشد! زیباترین

ها لنگ عقربه یپا جاین.   کاش همشدیها تموم نملحظه ینا کاش
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 شدیلحظه!   کاش زمان متوقف م ینتو ا موندمیو من تا ابد م شدیم

 و

به  یدنرس یاز دست دادنت رو نداشتم!  دلهره یدلهره وقتیچه من

 و تموم شدن خلوت عاشقانمون. یالاون و

سام  دونستمیم کهنینگران وجود طناز بودم دست خودم نبود با ا 

زنگ خورد ضبط رو کم کردم،   یشبهش نداشت.  گوش یحس یچه

 جواب داد. قطع کرد که کرد گفت:

 عمه بود. -

 خب؟ -

 جز ما نگران شدن. یدنهمه رس -

 یدن؟واقعاً همه رس -

 !یدم.  خندیدرس یجورچه  ینآر دونمیآره من نم -

 .یمنرس وقتیچمن آرزومه ه 

 ی؟دار یدتو کل بخوابن گفتییم -
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 آره گفتم بهشون. -

  یم،کرد.  من هم حواسم رو دادم به رانندگ یادرو ز یکبرد و موز دست

 کمتر شده بود.   یکتراف

 رها

  یدیم،شب بود که رس یمه.   ساعت دو نیدخواب یکمبه اصرار من  سام

هنوز  یالو یهابرداشت و زد.  برق ینرو از داشبورد ماش یموتسام ر

پارک  هاینمن!   پشت همه ماش یبودن از بدشانس یدار.  بروشن بود

پشت  یشدم.  کولم رو از صندل یادهکردم کمربندم رو باز کردم و پ

رو  یلکمک سام که داشت از صندوق عقب وسا فتمبرداشتم و ر

 گفتم:  داشت،یبرم

 . یندار یخوشگل یالیو -

 خودم رو،   خودم دادم.  یرو خونه ینا یزایند یمرس -

 واقعاً؟ -

 اوهوم. -
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 کمکش کردم اومدم که برم بازوم رو گرفت. 

 جان؟ -

 .  نگاهش کردم.یدرو بوس موهام

 . یمتنها نش یدشا یگهد کهینبود و ا یرمال شب بخ ینا -

 !یدمخند تلخ

 دوتا دستش گرفت. ینرو ب صورتم

ه از هم کباره  ینآخر یدمقول م یشمم یوونهنگاهم نکن د جوریینا -

 .یشیمجدا م

و .  صداش لبخند ریماومد یرونب ینرو تکون دادم و از پشت ماش سرم

 از لبم گرفت. 

 .ینکرد یرچقدر د یسام یوا -

 .ینبود گفتم که بخواب یک: سالم ترافسام

 بخوابم.  تونستمی: آخه من نگرانت بودم نمطناز

شد.  به من  کردمیکر مکه ف یزیشد.  چ یزونو از گردن سام آو رفت
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عذاب  یدتموم شد.  حاال چند روز با  یومده،ن یلحظه خوش یک

با  ینواسه هم ینمشونبب خواستمینم  کردم،یو تحملش م کشیدمیم

 یکردم و رفتم.  همه نشسته بودن، سالم زورک یها رو طبغض پله

 کردن.یدادم.   همه نگاهم م

 رو کجا بذارم؟ یلممن وسا ینبگ یشهم یدخستم ببخش -

 . ینبود یکآره شما تو تراف یرمبم یخانم:  آخ سیمین

 .کنمیم ییترها جون من راهنما یا: بیاسی

 ممنون. -

خونه چه  یدمبود نفهم حواسم پرت قدرین.  ایمها باال رفتهم از پله با

 .یماتاق نسبتاً بزرگ رفت یکبود.   تو  یشکل

 رها جان. یاب -

 .یمرس -

 .یماتاق یک یتو  نداره.   من و تو، یشترپنج اتاق خواب ب جاینفقط ا -

 لبخند زدم!
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 هم خوبه. یلیخ یهچه حرف ینا -

 ی؟الزم ندار یزیچ -

 .یزمنه عز -

 .یاپس لباست رو عوض کن و ب -

هام تخت و لباس یرفت من هم نشستم رو یاسیرو تکون دادم.    سرم

سالم  یتزشت بود من ح یول  یین؛برم پا خواستمیرو عوض کردم.  نم

 هم نکرده بودم  موهام رو مرتب کردم و رفتم. یدرست و حساب

 سام

 با سالم دادنم همه سمت من برگشتن. 

 ؟دستم خسته شد یهجورها چهاتاق -

 کمکم اومد. آرین

 .برمتیمن م -

پس   کرد،یپاش بود،  نگاهم نم یهم رو ینشسته بود ملود رها

 یکبا  جوریینآخه؟  من خودم اون رو ا یهناراحت شده بود.  چه سوال
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قدر رفتم باال چه ی.   با ناراحتذاشتمیاش نمزنده دیدمیم یگهمرد د

که از همه  یاتاق آخر یتو یمراه خوب بود.  رفت یتو یهمه چ

 تر بود و تخت نداشت.بزرگ

 مال ما است؟ جاینا -

 ست.ه یامو ت یمان  اسین،یبله مال من،  تو،   -

 چه خبره؟ -

 . جا نبود یمکن کاریچ -

 .ینکرد یمبد تقس -

 رو گذاشتن. یلشونکه شده همه وسا یهکار یگهد -

 رها کجا است؟ -

 اتاق هست.  یکتو  یملود و یاسینترس حواسم به اون بود با  -

 .یدمکش پوفی

 اتاق؟ یکتو  یاماخه من با ت -

 . یستن یاچاره -
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 وقت؟اون ینزم یرو -

 . یستن یابازم چاره -

صدبرابر از خواهرش  ینا کنمیمن خواهرش رو  به زور تحمل م -

 کنم؟ کاریبدتره چ

 . یستن یاباز هم چاره -

 گرفته؟ اتیموقع شب شوخ ینزهرمار ا -

چند  من هم مثل تو یگهد یستن یابرادر من خو چاره یهچ یشوخ -

که خوش  یمبهشون فکر نکن یمکن یو سع یمتحملشون کن یدروز با

 . یشهدر بره وگرنه زهرمارمون م یمونبگذره و خستگ

 .یگیراست م -

 .یدمرو پوش یشرتمرو دراوردم و ت بافتم

 با رها دعواتون شده؟ -

 نه! -

 کرد.  یآخه نگاهت نم -
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 کردم. تعریف

 همونه پس ازت ناراحت بود.  -

 یهتو با سا یمز تحملشون کنطور چند روچه یگمآره واسه همون م -

 ی؟خوب

 خوب بود. یآره همه چ -

 نگفت؟ یزیچ یامت -

 نذاشت جوابش رو بدم. یماانداخت ن یکهت ینه فقط ه -

 .یستن یابه قول خودت چاره یخوب کرد -

 !خندید

 .  بعدش همیمو حرف زد یمخورد یوهساعت م یک.  یمرفت یینهم پا با

کردم از دل رها  یسع یچهاشون که بخوابن.  هراتاق یهمه رفتن تو

 نیاول یفکر کردم که فردا تو ینو به ا یدمنشد.   دراز کش یارمدرب

  یامدر آخر هم ت یماو ن یاسینبعد  ینکارو بکنم.  من و آر ینفرصت ا

 خسته بودم و زود خوابم برد. یلی.  خوابیدیمکنار هم خ
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 رها

 شدم. بهش لبخند زدم! یداراز خواب ب یملود یبا صدا صبح

تخت و اطرافش رو نگاه  یاتاق نبود.  نشسته بود رو یتو یاسمین 

م!  .  ساکت شده بود!  بلند شدم و رفتم کنارش و بغلش کردکردیم

 اومد. یاسمین

 کرد؟ یدارتب یدببخش -

 . یدمخواب یلیشدم  خ یدارنه بابا خودم ب -

 !یآره خسته بود -

 یدارن؟همه ب -

 ی.  من هم اومدم ملودخورنینشسته صبحونه م یکی -یکیتازه آره  -

 . یمرو حاضر کنم ببرم تو هم حاضر شو باهم بر

 یشبو دست و صورتم رو شستم و مسواک زدم.  د یسسرو یتو رفتم

 یککردم.   رفتم و از تو کمد  یزونهام رو تو کمد آوقبل خواب لباس

 یکوتاه با کتون یکساده برداشتم و شلوار کتون مش یمشک یشرتت

ساعت و انگشتر و دستبندم رو انداختم.  هوا سرد بود!   ژاکت  یمشک
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م و موهام رو از بغل بافتم.  عطرم رو زدم و یدقرمزم رو روش پوش

 یزهمه سر م یینها رفتم پارفتم.  از پله یرونکردم و از اتاق ب یشآرا

بزرگ و خوشگل بود.   یلی.  خدیدمیرو م یالنشسته بودن تازه داشتم و

کردم به  یرو دادن،  سع یرمهمه جواب سالم و صبح بخ یزرفتم سر م

ادب  یدبا یتنگ شده بود؛  ول یشباز د شسام نگاه نکنم.   دلم واس

!  مسلماً یامهم بغل ت یکیبغل سام بود  یخال یجا یک.  شدیم

 شی.  راه رو پیامتا ت ینمکه قهرم بنش یکنار سام دادمیم یحترج

جا نشست.   و همون یرونگرفتم و تا برسم طناز که تو تراس بود اومد ب

نشستم.   خواستم  یامهام رو مشت کردم و رفتم کنار تمن هم دست

 داد: یامشروع کنم که سام پ

 ینی؟نبود که تو بنش یگهد یجا -

 که نبود.  بینییم -

 ی؟عوض کن یجات رو با کس تونستیینم -

 نه! -

بودم که  یعصب قدرینو مشغول شدم.  ا یزم یتم رورو گذاش گوشی
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قدر خوردم.  تشکر کردم و شروع کردم به جمع کردن چه یدمنفهم

 سفره که سام اومد در گوشم گفت:

 یم؟حرف بزن یرونب یمبر -

 پوزخند زدم!

 با طناز؟ -

و  یمها رو جمع کردنکردم و از کنارش رد شدم.  ظرف اعتنایی

 .یمنشست

 م.که همش تو خونه باش یرانا یومدممن بعد پنج سال ن :  بابایاسین

 : آره واقعاً حوصلمون سر رفت.تیام

 .یگهد یرونب یمبر ین: خب پاشسایه

 .یما: من هم موافقم همش تو خونهنیما

 سرما بخوره. یملود ترسمی: هوا سرده میاسی

 .داریمینگهش م ینماش ی: نه بابا توهم فوقش توارین

و ناهار  داریمیرو هم نگه م یملود مونیمیخانوم:  ما خونه م افروز
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 . کنیمیدرست م

 یدبر یدمتازه بعد پنج سال دوستم رو د یم: آره ما حوصله ندارسیمین

 .مونیمیشماها ما م

 سام: آخه... 

 یمهم باش یشکه پ ینما هم یگهد ینخانوم: آخه نداره پاش افروز

 .یریمما م ینبعدش که شما اومد یحهتفر

رو داد دست مادرش  یملود یاسیو همه موافقت کردن.   یمزد لبخند

قرمز و  یچهارخونه یزشوم یک.   یمباال حاضر بش یمو ما هم رفت

شال  یکسرد،  با  یهوا ینا یبود برا یمکه ضخ یدمپوش یمشک

 ینرو آ یهرفتم.   من و سا یینرو برداشتم و پا یفمسر کردم،  ک یمشک

با  ایمو ن یاسینو  یاسیو  یام.  طناز و ترفتیم ینآر ینو سام با ماش

.  بودم یومدهوقت بود ن یلیخ  یا،کنار در یمرفتن.  رفت یمان ینماش

 سام اومد کنارم نشست.  یا،سنگ لب در یکرفتم و نشستم رو 

 یم؟حرف بزن یشهم -

 سر تکون دادم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 749 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 کردم. یطناز عذرخواه یمن بابت رفتارها -

 نشه. یزونوکه الاقل از گردنت آ یبه اون تذکر بد تونستییم یول -

هش گفتم که کارش بد ب یکه ندادم؟  تو که رفت دونییتو از کجا م -

 یبش کینزد یامبا من به ت یواسه لجباز یحت خوامیبود.  رها من نم

 لبم گذاشت. یحرف بزنم دستش  رو  رو اومدم

 یدی؟فهم -

 باشه! -

 آرین

 !یهسا -

 جون؟ -

 یم؟قدم بزن -

 یوقت بود از سرش افتاده بود و موها یلیتکون داد.   شالش خ سر

رش س .  دستش رو گرفتم و راه افتادم رقصیدیخوش رنگش تو باد م

 هاش حلقه کردمو دستم رو دور شونه امینهس یرو گذاشت رو
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 لباست کمه سردت نشه جوجه؟ -

 گه نه؟م یشهاص مشمال خ یهوا یلیخ ییزپا ینه خوبه!  تو -

 .خوبهیلیآره هوا خ -

.  یرونکه از بغلم رفت ب یمراه رفت یجورهمون ذرهیکنگفت  چیزی

 .یستادا یادر یموجا یساحل خلوت بود،  رفت جلو

 سرده! یلی!  آبش خکنییم یخ ورینا یاب خورییسرما م یهسا -

 .یومدیمن یاوقته که در یلیخ ارزهیم یول -

 .یزهمن بر یرو خوادیکه م یدمرو پر آب کرد فهم هاشدست

 نه! یهسا -

 چرا؟ -

 !یهنه من سردمه سا -

ه شد یسکامل خ یگهکرد.  حاال د یسمخ یوونهافتاد.  دختره د دنبالم

 !خندیدی!  دنبالش کردم!  مطوریناون هم هم یمبود یابودم و وسط در

 کنی؟یم یسمن رو خ -
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 آره. -

 خانم. یهباشه سا -

 کشون بردمش. -کشون

 خودته. یرتقص -

 شدم. یسخ ینآر یوا -

 !یادلم تنگ شده واسه در یخودت گفت -

 بود. یرونجلو که فقط سرهامون از آب ب یمرفت قدرینا دیگه

 دوستت دارم! یلیخ -

 خانومم. یشترمن ب -

 مهم نبود.   یچیلحظه ه ینا توی

 ینیم؟تو ساحل بنش یمبر -

 آبش سرده.  یلیآره خ -

اش حلقه کردم و شونه به شونه کردم و دستم رو دور شونه بغلش

 .یملبه ساحل و نشست یمرفت
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 .خورینیسرما م هایوونهد ی: وایاسی

 .فهممنی: عاشقن بابا داغن نمنیما

 !یدخند یاسین

 یگهده دکه عقل نداشت از اول،  عاشق هم که ش یهسا یگهراست م -

 بدتر شد. 

کردن و  یاسینو واسش درآورد.  شروع کرد دنبال زبونش ر سایه

 شد. یسهم خ یاسینباالخره 

 سام

 .یمقدم زد یکمرو گرفتم  دستش

 !یسام -

 جون؟ -

 .کننیها شک مبچه یشپ یمبر یاب -

 فهمن.بو همه رابطه مون رو  یمراحت بش یشهم یک یزمباشه عز -

 !  بغلش کردم!یدکش آهی
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تو دستت راحت  یز شر اون حلقها گیرییطالقت رو م یبه زود -

م ازدواج هو بعدش  یشمات آشنا مبا خانواده یامو بعدش هم م یشیم

 . کنیمیم

 !خندید

 دونه؟یپسرش م یقخانوم من رو ال یرین!  به نظرت شیهعال -

 کنه؟ یداجا عروس پکاز تو بهتر  - 

روش دوتا روبه یسادمام گرفت.  وااش،  خنده!  من هم با خندهخندید

اش بافته شده یافتاده بود و موها هام بود و شالشدست یدستش تو

 ازکنار رو شونش بود.

 رها! -

 جان؟ -

 یوفته؟م یچه اتفاق خندییم یوقت دونستییم -

 تکون داد. یرو به عالمت منف سرش

 تو! یبه تماشا یمیسهوا یادن -
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هاش پر چشم  کنم! یفرو توص یدنشخند تونستمینم یناز ا بهتر

 اشک شد.

 نگه.قش یدنمخند  قدرینبهم نگفته بود ا یتاحاال کس -

 .بینمیرو م هاتیمن خوشگل کهینواسه ا -

رها ازم  یمه شدک یکشونها بودن.  نزدکه بچه ییسمت جا یمباهم رفت 

 جدا شد و شال و موهاش رو مرتب کرد.

 شما؟ یین: کجاطناز

 پس بدم.به تو جواب  یدبا دونستمینم -

 من فقط نگرانت شدم. یزم: عزطناز

هاش با حرف ذاشتمینم یگهد  کرد،ینگاه م یابا اخم به در طناز

 ناراحتش کنه. 

 ام؟مگه من بچه یتو نگران باش خوادینم -

 نشو. ی: باشه حاال عصبطناز

 دستته؟ ینماش ییچسو ی: سامنیما
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 طور؟آره چه -

 کردن. یخ هاینبابا ا یچیه -

دن.  دنبال هم بو  یس،خ یهو سا یاسینکه  یابپرسم ک خواستممی

 .چکیدیهم که آب از سر و صورتش م ینآر

 جا؟ینخبره اچه -

 زدن. یخرو بده که  ییچداداش سو یچیه -

 رو پرت کردم و رو هوا گرفت و رفت. سوییچ

 استپ.  یه: سایاسین

 باشه. -

 چه بودن.تا هنوز بدو ینبشه ا یهرچ یدمخند  زدن،ینفس م -نفس

 نشدن. یس: رها و سام اصالً خیاسین

 اخم کردم!

 مرموز نگاه کرد. سایه

 !یک -
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 !یهنه سا -

 دو! -

 !یاسیننه  -

 سه! -

 ینیاسو  ینرها که کالً افتاد زم ییدنکردن دنبال من و رها دو شروع

 هم دنبال من اومدن ینو آر یاسیکرد.   یسشهم به جونش افتاد و خ

 یسو طناز خ یامساعت بعد همه به جز ت یکمن شدن.   یفو حر

اض اعتر یکس یول  زدیم؛یم یخ یمداشت   یم،بودن.   نشسته بود

 چون خوش گذشته بود. کردینم

 رها

خشک شده  یباًتقر  یم،کند  یاشش عصر بود که دل از در ساعت

هم  یزیو چ یدیمبه ناهار نرس  یم،شد هاینو سوار ماش یم.  رفتیمبود

جلو نشسته بودن و من و  ین.   سام و آریمکرد یفقط باز  یم،نخورد

بود و سام پشت فرمون،    ینتو ماش یک.   موزیمهم عقب بود یهسا

قدر سرد اون یگهد یمهمه خشک شده بود یول   ؛هم روشن بود یبخار
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 نبود.

 یریم؟: االن کجا مسایه

 .یال: وسام

 .یالو یم: نر سایه

 هاینعمه ا یایمفردا دوباره م یرونب یماز صبح اومد یه: زشته ساسام

 تنهان. 

 من گرسنمه. گذروننیها دارن خوش ماون یر: نه خسایه

 ما هم سوراخ شده.  یمعده خوریمیخونه غذا م یریماالن م یزم: عزارین

 . خوامی: نوچ من غذا نمسایه

 خوای؟یم ی: پس چ ارین

 . ی: بستن سایه

 زمان گفتن:و سام هم آرین

 ی؟بستن -

 .خوادیآره بابا تعجب نداره که دلم م -
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و  یسخ یهاشمال با لباس یسرما و بارون تو ینتو ا ییز: وسط پاسام

 خوره؟یم یبستن یکم،  ک

 : من!سایه

 . اییوونهد یاسین: آخه تو به قول سام

 توروخدا! خوامیمن م -

 یهنوچ سا -

 یگی؟م ی: رها تو چسایه

 من هم دوست دارم. -

 نگاهم کرد. یینهاز تو آ سام

من  کشهیم یمارستانکارمون به ب میریمیم ینخل شد ینه همگ -

 . دونمیم

 .یدخند آرین

 برو. یستن یاداداش چاره -

 کجا برم؟ -
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 خوشمزه است. یلیخ یریمم یشهکه هم ییجا: همونسایه

 سام سرش رو تکون داد.

 .دونمیمن م ینشد یوونهد -

بلد  اون هم یادزنگ زدن و گفتن کجا ب یما!   راه افتاد و به نخندیدم

 یمه ن.   باالخریریمنم یالبود. به افروز خانوم هم زنگ زدن گفتن که و

 یادهبزرگ نگه داشت،   همه پ یفروش یبستن یک یساعت بعد جلو

 یادههم پشت سرمون پارک شد.   همشون پ یمان ینو ماش یمشد

 کم شده بود. یلیشدن،   بارون خ

 خورین؟یم یخب چ -

 . یگهمخصوصش باشه د یشه: مثله همیاسی

 دونمیچقد بزرگه؟  من م دونینیم ین: واقعاً همتون خل شدسام

 . میریمیم

 .خوریمیم یکیدوتا  یشه: بابا مثل همنیما

 . یگه: آره دیاسی
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 .یشمنم یکشر یمن با کس خورمی: من بگم که تنها میاسین

 . یکیدوتا،   یهمال تو بق یکیه بابا : باشسایه

 خب؟ -

 .ین: من و آرسایه

 باهم.  یماتنها،  من و ن یاسین: واسه یاسی

 تا طناز اومد حرف بزنه. 

 من و رها هم باهم. خورمینم یاد: من که ز سام

 چشمک زد.

 خوبه؟ -

 .یلیآره خ -

 شد خوشحال بودم. یطناز عصب کهینا از

 .یگه: من و طناز هم باهم د تیام

هوا  یممحوطه نشسته بود یمکتن یبعد رو یقهرفت و چند دق سام

اومدن.    هایبود،  بستن ی. هوا عالاومدیبارون نم یخنک بود؛   ول
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.  سرد بود؟  نه خوردمیعمرم بود چون با سام م یبستن ینترخوش مزه

 مهم بود؟  نه! شدمیم یضمر  کردم،یحس نم

 رها! -

 جان؟ -

 لبت رو پاک کن! یگوشه -

 کجاش؟ -

لبم رو پاک کرد.  طناز  یدستمال برداشت و با وسواس گوشه خودش

و  واسم مهم نبود،   تو خنده یچیمهم نبود ه  کرد،ینگاهمون م

 طناز نه! یول  خندید؛یهم م یامت ی.   حتیمرو خورد هایبستن یشوخ

 سام

دست برد و ضبط رو  یه.   سایمو حرکت کرد ینماش یتو نشستیم

بودم از  یروشن کرد،  اگه بگم بهم مزه نداد دروغ گفتم.   راض

خوشمزه بود،  مخصوصاً که رها کنارم بود.   به  یلیخ یهسا یشنهادپ

کنارش،  هم من  یهپشت فرمون نشست و سا ینمن،   آر یشنهادپ

.   بردیمبودن لذت  یهاز کنار سا ینآر مدوست داشتم کنار رها باشم ه
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ها اهنگ یهشدم و گذاشتم رو پام.   سا یکشدست رها رو گرفتم و نزد

 /یخسرو یروان.   آهنگ سیداش رسرو رد کرد و به آهنگ مورد عالقه

 .یقاب عکس خال

قدر هممون خاطره رو،  چه یکموز ینا یمهم دوست داشت ینو آر من

باهاش،   هم خاطرات خوب و هم تلخ،  مامان که فوت شد  یمداشت

 یسخت بود،   با همه یلی.   خدادیمیآهنگ رو گوش م ینهمش ا

 داشت،  بازش کرد. یتند یتمبود ر ینغمگ کهینا

 رو؟ یکموز ینا یرها بلد -

 آره. -

 باشه؟ یمباهم بخون یممثل قد کنمیم یادشخوبه ز -

 : باشه.آرین

 یادشکارمون دوباره گذاشت آهنگ رو تا ته ز ینواسه ادلم تنگ شده  

کرد گذاشت رو داشبورد  یمروشن کرد و تنظ یشمگوش ینکرد،   دورب

و وسط  یمهم شد یک.  من و رها هم نزدیرهکه همه رو بتونه بگ

   ینن،بب یهو آ یرینشر کنه که ش خوادیم دونستمی.   میمنشست
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 .یمشروع کرد

 یمخال یمالقاب عکس خ یهروزا  این

 یم؟چه حال نمیدونی

 یوونهد یهدرست مثل  عالیم

 خونه؟ یناز ا یچرا رفت دیوونه

 یشد؟بعد رفتن چ نمیدونی

 شد یاسمون ابر حتی

 یشدکاش م یخب ا یول یگردیبرنم میدونم

 حال من غم و اضطرابه یگهتو د بعد

 چقد حالم خرابه ینیکه بب نبودی

 خونه رو ساختم ینعشقم ا یبا همه  من

 ابه یخونت رو یسخته بفهم خیلی

 خلوت بود بارون دوباره شروع شده بود خیابون
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 خوابته یشبا صدام تو یادتههنوزم اسممو  بگو

 و ساکته ینبعد من دلت غمگ یاشتباه کرد بگو

 یوشلحظه فرام یهنمخوابم که  یخوابمو نم یتابمب یتابمتو همش ب بدون

 سراغم یادن

 یستن یاب تو اسمون بعد

 یستن یانتخاب یگهغم د جز

 یستن یسراب یچه یگهکه بدتر از عشق د فهمیدم

با  شدیاهنگ رو قطع کرد،  داغون م ینرآ هق افتاد،   -به هق سایه

رو  یهرو و سا ینهم قطع کرد،  کنار نگه داشت ماش یلمآهنگ ف ینا

 بغل کرد.

 خوبم. -

 بازوش رو گرفت. دونستیکه نم رها

 یه؟سا یخوب -

 مامانم افتادم.  یاد یدآره خوبم ببخش -
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 رو روشن کردم. یگارملبخند زدم و س تلخ

 .یامرزتشون: خدا برها

 ممنون. -

 ی؟خوب ی: مطمئنآرین

 حرف بزنم. یرینبرم خونه با ش خوامیم یمآره بر -

نذاشت،  همه ساکت  یکموز یگهسر تکون داد و حرکت کرد.   د آرین

ها رو و دست ر کشیدمیم یگارمن س  یم،بودبودن،  همه ناراحت شده 

 صدایب دونستمیم یزل زده بود؛   ول یرونهم به ب یهدستم بود.   سا

گفت:   جمله رو ینکه مامان رفت هم یاون روز یادمه   ریزه،یاشک م

 ! یستن یآب ونبعد تو آسم

 بود.  یکجمله  سالگرد مامان نزد یک ینفقط هم زدینم یحرف هیچ

 ینبخواد ا کهینچه برسه به ا  شدیحساس م یهها ساموقع نیا یشههم

 .یدیمرس یالآهنگ روهم گوش کنه.  ساعت هشت بود که به و

 آرین
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 گفت:  ید،د رو یهتا عمه سا یمها باال رفتخونه،  از پله رسیدیم

 دعواتون شده؟   شده؟یچ -

 خودش رو تو بغل عمه انداخت. یهرو تکون دادم،  سا سرم

 هات برم خوشگلم.قربون اشک یاله -

 کاناپه  نشوندش.  رها و سام تازه داخل اومدن. یکرد و رو بغلش

 جان؟ یهشده سا یخانوم: چ سیمین

 مامان افتاده. یاد یچی: هسام

 امیهنکن من هم گر یهگر جوریینقربونت بشم ا یرمبم یاله -

 .گیرهیم

 .یدسرش رو بوس عمه

 .ینمپاشو بب  -

 و پاک کرد.هاش راشک سایه

 قربونت بشم؟ یبهتر -

 شما رو هم نگران کردم. یدآره  ببخش -
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 فدات بشم؟! یهها چحرف ینخانوم:  ا سیمین

 شام. یاینب ینهاتون رو عوض کنلباس ین: پاشعمه

رو  یهست سادبودن  یدهها هنوز نرس،   بچهها باال رفتنسام از پله رهاو

 ینشست رو وتاقش رو باز کردم باال،   در ا یمها رفتگرفتم و از پله

 تخت.

 یم؟زندگ یخوب -

 آره خوبم. -

 رو دادم بهش.  گوشیم

 حالت خوب بشه. یرینزنگ بزن به ش -

بالکن و  یو گذاشت رو گوشش،  من هم رفتم تو یو گوش گرفت

م بغل یاومد و  خودش رو تو یقهرو روشن کردم.   بعد چند دق یگارمس

 جا داد.

 یشم؟داغون م کنییم یهگر یوقت دونیینم -

 چرا! -
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 ی؟کرد یهپس چرا گر -

 .یکهنزد دست خودم نبود سالگرد مامان -

 سر تکون دادم.

 یه؟سا یدیهارو فهماشک ینا ینمبب یگهد خوامینم -

 چشم! -

 .یدمرو بوس سرش

 . یشک یمگفت بعد از شمال بر یرینش -

 چرا؟ -

 یتمکه اذ ونهیچمارو گوش تو رو هم بپ ینهعمو بب خوادیگفت م -

 . ینکن

 !خندیدم

 یم؟بر یدوست دار -

 نرفتم. یشوقته ک یلیخ آره دلم واسه عمو تنگ شده هم -

 شام؟ یم.  بریمبر ییتادو یومدهتا اردالن ن گیرمیم یطبل یخوبه زندگ -
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 .یمبر -

ها اومده بودن و بچه  یین،پا یمها رفترو گرفتم و باهم از پله دستش

راحت بودن باز طناز کنار سام بود و رها نا یزم نشسته بودن.  همه سر

 ز نشست.کنار طنا یهسا   یوفته،ب یاتفاق ینهمچ خواستمیبود،   نم

 طناز! -

 بله؟ -

 ی؟جات رو با من عوض کن یشهم -

 چرا؟ -

 با سام حرف بزنم کارش دارم. خوامیم -

 خانوم گفت: یمینممانعت کنه که س خواست

 .یهخال  یهکنار سا -

نشست،  من هم کنار  یهکرد و با چشم غره رفت اون طرفِ سا پوفی

رها بودم.   رها قدرشناسانه نگاهم کرد و من هم بهش  یروسام و روبه

  یاسینو  یهسا یکردن کارها یفچشمک زدم.   شام رو با تعر
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 .یمخورد

 رها

و  یدموشپ.   آروم ژاکتم رو بردیخوابم نم   یدم،زود از خواب پر صبح

 زدم. یروناز اتاق ب

 ها رفتم باال،  خواستمآب خوردم و از پله ذرهیکرفتم،   یینها پااز پله 

به اتاق پسرها  یسر یکاتاق و دراز بکشم که به سرم زد  یبرم تو

 بزنم. 

 ام گرفت!خنده  

و در باز  یدمکش ییندر رو به سمت پا ییرهدستگ وآروم رفتم   -آروم 

.  رفتم سمتش موهاش بود،  همشون خواب بودن یدهشد.   دمر خواب

بود  یشهکه بلندتر از هم یششبه ته ر یبود دست یختهتو صورتش ر

و رکه مچ دستم  یرونپتو رو انداختم روش و از اتاق زدم ب   یدم،کش

 دستش رو گذاشت جلو دهنم و آروم گفت: کشیدم ینیگرفت.   ه

 .یادر مینشده بر یدارب یهات رو بپوش تا کسلباس -

هام رو عوض کردم و اتاق و لباس یها ذوق کردم و رفتم تومثل بچه 
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 بعد اومد و نشست. یقهنشستم.  چند دق ینماش یو تو یینرفتم پا

 !یرصبح بخ -

 .یشد یدارکه ب یدببخش یسام یوا -

 .زدمیبودم فقط غلت م یدارب -

 لبخند زدم!

و دست برد ضبط ر  یرون،ب یماومد یاطرو راه انداخت و از ح ینماش 

 روشن کرد.

 یریم؟کجا م -

 طوره؟چه یدخر یکمو  یرونبعد صبحونه ب یااول در -

 !یهعال -

 لبخند زد!

 نگران نشن؟ هاینفقط افروز خانوم ا -

 گذاشتم واسشون. یادداشت -

 آهان. -
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 یادهپو  یدیمبود.  رس یشفاصله نبود،  هوا هنوز گرگ و م یادز یادر تا

 د لب ساحل!نبو یکس  یم،شد

تش رو دورم سام دس  یا،در یروها روبهشن یرو یمو نشست یمرفت 

 یادر یاش گذاشتم.   فقط صداشونه یحلقه کرد من هم سرم رو رو

 هاش و ضربان قلبش!بود و نفس

 که ازش جدا شدم. یمبود یهمون جور یساعت یمن یک 

 درموردت بدونم. یشترب خوامیمن م یسام -

 مثالً؟ یچ -

نت هم  رو از س ی.  حتیخونه دار یا یساز بلد دونستمیثالً من نمم -

 . یدمپرس ینآر

 خب تو بپرس من جواب بدم. -

 ی؟چرا با اردالن مشکل دار  -

 رو روشن کرد. یگارشلبخند زد و س تلخ

 کنم.  یتتاذ خوامیجواب نده نم کنهیاگه ناراحتت م  ی؟ناراحت شد -



 

 

 WWW.98IA3.IR 773 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 باالخره به حرف اومد.

نبود،   ینام مثل آرخانواده یادمهفقط  یادنم یادم یادرو ز یممن بچگ -

 اردالن از همون یول   یلی؛دوست داشتم،  خ یلیکالً مامانم رو خ

 رینیش   یدم،نفهم وقتیچرو ه یلشباهام بد بود دل یادمهموقع که 

دوست داشت حسادت  یلیرو خ یدناه کهینبخاطر ا یگهم یشههم

 .  کردیم

 هه!

 یتو من رو اذ کردیمسخره است نه؟   به مادر و پسر حسادت م 

   ذاشت،یکه اقاجون بود نم یبدنم کبود بود تا موقع یشه.   همکردیم

 .یمبود تا سن هفت سالگ یرکتک و فحش و تحق یشههم

 بازوش. یمکث کرد دستم رو گذاشتم رو اییقهدق چند

 ی؟ادامه ند یشهسام م -

فر حال مامان بزرگم خوب نبود من هم چون مامانم رفته بود س -

شب اردالن تو حال خودش نبود اومد خونه  یکمدرسه داشتم نرفتم.   

 فهمیدمیهاشون ماز چرت و پرت گفتن   هاش،یقاز اون رف یکیبا 
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از دستشون فرار کنم که نذاشتن  خواستمیندارن،   م ینرمال یتوضع

نه!    یکردم،  التماس کردم؛ ول یهخوردم،  گر ککت یشهاولش مثل هم

چشم اون   خریدم،یهاش رو به جون مدفعه فرق داشت من کتک ینا

قدر چه خوشگله چه کهینمرده به من افتاد و شروع کرد به گفتن ا

 .  دوستش بهم... یدهم نفهماردالن  ها،ینو ا یدناه یهشب

موم کنه رو ت تونستیکه نم یاجمله ییهخودم بق یدکه رس جاینا به

 کامل کردم.

 یادمهاصل کار اون مرد بود.    زدیو کتک م کردیاردالن فقط نگاه م -

 یرین.   مامان اومد،  شیدماز صبح روز بعدش مرده رو تا به امروز ند

ماه تمام  یک.   زدمیمن حرف نم یاومد،   عمه اومد،  عمو اومد؛  ول

هفت  یپسر بچه یکوس بودم از اون روز به بعد کاب یمارستانب یتو

تر که شدم .   بزرگبینمیازم رو م خوادیم یچ دونمیکه نم لهسا

   ،یههمه توجهش شد سا یهنداشت با اومدن سا یباهام کار یگهاردالن د

 رفتم حالم با زور قرص و روانشانس بهتر یلواسه تحص یرانمن از ا

 تر شدم.تر و کم حرفکالً آروم یشده بود؛  ول

نبود که نبود.   با اردالن هم تاروز  یکرد؛  ول یترگم از مرده شکابابابز 
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.   اردالن معشوقه یادب ینگفت:  سرخاکمم نذار یمرگش قهر بود حت

 یکاز  ینکه سرت آورد.   واسه هم ییداشت از رانت و خبر دارم و بال

واد،  خیم یاقتبهش بابا نگفتم،   به نظرم بابا بودن ل یگهبه بعد د ییجا

رفت و من تو اون خونه نموندم،   همش خونه خودم  یرانهم از ا یهسا

 بودم. 

نگفتم  هاروینا یهبه سا وقتیچبرگشتم ه یادب یهسا کهینروز قبل ا تا

بوده،    یوبخ یبابا یهواسم بوده،  واسه سا یبد یقدر باباچون هرچه

 تو ذهنش خراب بشه. یرشتصو خوامینم

 بغلش رفتم. یدم و تورو پاک کر هاماشک

 پست باشه. قدرینا کردمیفکر نم وقتیچه 

 سام

 

شدن،   یرهام سرازمن هم اشک   کرد،یم یهوقت بود گر یلیخ رها

 .شدیازم جدا م گفتمیو م کردمیم یداجرئتش رو  پ یروز یک یدبا

 موضوع باهاش قهرن؟ ینسر هم هاینخانوم ا یرینش -
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تمام  یرداربگ پدربزرگم با سند و کاله بعد مر یستن یننه فقط ا -

  یم،ابت کنث یمکه نتونست یاقدر حرفهاون  ید،اموال رو باال کش

د و اون بلد بو یول  یم؛از اموال رو بهش ند یچیپدربزگم سپرده بود ه

 جاینشد و از ا یضمر یرمفکر همه جاش رو کرده بود.   عمو اردش

 رفت.  یراناز ا همرفتن،  عمه 

 یه؟چ یضیشونمر -

 سرطان معده. -

 !یوا یا -

 یماگه ببر یبش کردن حتدکترها جوا  یست،آره حالش اصالً خوب ن -

 . ینهخارج هم هم

 ردم.متاسفم امروز همش ناراحتت ک -

 بغلش کردم!

 .یدهکدوم آزارم نم یچه یگهد -

 گفت: یاز مکث بعد



 

 

 WWW.98IA3.IR 777 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 رها! یوا یا -

 شد؟یچ -

تولد  یک جاینگفت هم ینآر یهست،   وا یهامشب تولد سا -

 و کادوش بمونه تهران حواسم نبود. یریمبگ یککوچ

 یم؟کن کاریخب حاال چ -

 خونه. یمبر یدبرناممون بازم خراب شد با یچیه -

 تره.مهم یندلم پاشو ا یزسرت عز یفدا -

شده بودن و  یدارهمه ب   یال،و یمو رفت یمشد ینسوار ماش سریع

 رو صدا کردم. ین.   آرخوردنیداشتن صبحانه م

 تو؟ ییکجا -

 .یمونه کارهارو کنختو  یمگرفت یممن و رها تصم ینحاال مفصله ببب -

 ی؟خونه اوک یارشب ب یرونهمه رو ببر ب یتو؛  ول -

 اخه؟ یجورچه -

 .یاینتا شماها شب ب کنیمیب،  ما کارهارو مبابا ببر بگردونشون خ -
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 مونین؟یچرا م یمحله شماها بگ -

 .یششپ یمونمرها حالش بده منم م یگیمم -

 زد،  دستش رو گرفتم.  یضیخودش رو به مر رها

 خدا مرگم بده چش شده؟ یوا ی:  اعمه

 تون.مسموم شده عمه نوشتم که برا -

 . یرونب یریمم ی: تو نوشتعمه

 .یگهدرمانگاه د یمخب رفت -

 مسموم شده؟ ی: از چیاسی

 .دونمینم -

 . یمخوب یول  یم؛خورده ما هم خوردرها  ی: آخه هرچسایه

 . یگهحالش بده د   یه؟سوال یستب -

.   یینفت.   من هم رفتم پااتاق ر یو تو یدها رفت باال رها خندپله از

 که نرن. کردنیداشتن بحث م

 ینتا شب بگرد یرونب یدبر ینتو خونه بود یروزمعمه جون شما د -
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 یدمن،  هم کار دارم هم مواظب رها هستم با ینرو بکن یدهاتونخر

 استراحت کنه.

 آخه...  -

 آخه نداره. -

 همه موافقت کردن که برن  و حاضربشن.

 .یمونم:  من مطناز

 .خوادینم یگهاظب رها هستم دالزم نکرده من هستم مو -

 .یینشدن و رفتن.   رها اومد پا یاصرار باالخره همه راه یکل با

 رفتن؟ -

 آره. -

 .یمبزن بر -

 ! خندید

 .یمرفت یدخر یباهم برا 

 رها
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 صندوق جا داد.  یو سام همه رو تو یمکرد یدخر کلی

خودم خواستم نباشم  یزنگ زد و گفت امروز روز عقدشه؛  ول رعنا

و اگه  کردنیشوهرم کجا است و شک م پرسیدنیچون دوباره ازم م

وهرش با ش  .  خودم خواستم بگنشدیرعنا بد م یبرا فهمیدنیم

خواهرم  بهتر بود البته دوست داشتم سر عقد جوریینمسافرت رفته.  ا

 تر بود.مهم یشخوشبخت یباشم؛  ول

 جانم؟ -

استرس  یلیتشکر کنم خ خواستمیقبل رفتن ازت م یسالم خواهر -

 دارم. 

 !خندیدم

 ی؟ااسترس نداره که آماده یوونهد -

 هامون رو فرستادم.آره عکس -

 .بینمیخوبه م -

 گذره؟یبهت خوش م -
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 به سام نگاه کردم.

 !یلیآره خ -

 .یاینم یگفتم واسه چ یخوبه به مان -

 نداره. یباون بدونه ع یخوب کرد -

 .اومدیم یدناراحت شد  گفت با یکل یول -

 .یتونوسشاءاهلل واسه عران -

 شاءاهلل!  رها من برم؟ان -

 مواظب خودت باش به همه هم سالم برسون. یزمآره عز -

 .بوسمتیم یزمباشه عز -

 من هم. -

 قطع کردم و سام نشست قطره اشکم رو پاک کردم.

 یم؟بر -

 .یمآره بر -
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 ی؟کرد یهچرا گر -

 . یستن یمهم یزچ -

 بگو. -

 کردم. یفتعر واسش

 آخه؟ داره یهگر یششاءاهلل عروسمبارک باشه ان یآخ -

 !خندیدم

 کاریکجا خوبه چ دونمینم یستخوب ن جاینا هاییکفقط رها ک -

 یم؟کن

 .یمخب نخر -

 یم؟کن کاریپس چ -

 .یمخودمون درست کن -

 ی؟بلد -

 .یمآره فقط موادش رو بخر -

 لبخند زد!
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 یست؟سختت  ن -

 نه! -

 !یدرو بوس دستم

م رو هارفتم باال و لباس یعسر  یدیم،رس یالتا به و یدیمرو خر یلشوسا 

رو تا زدم،    یینشو پا یدمتنگ و کوتاه پوش ینج یکعوض کردم.  

رو هم   یدمسف یکه وسطش قلب قرمز داشت با کتون یدسف یشرتت یک

 یکو سام هم  یین.  موهام رو باالسرم جمع کردم،  رفتم پایدمپوش

 یزبود. فقط دو ساعت کار خونه و تم یدهپوش رکو شلوا یشرتت

 .یمو بعدش خونه رو آماده کرد یدکردنش طول کش

 سام 

.   یمآشپزخونه بودم و قرار بود واسه شام کباب و جوجه آماده کن توی

 یزم یرو رو یوهو م یکارِ خونه تموم شده بود و رها داشت خوراک

 آشپزخونه اومد. ی.  توذاشتیم

 یک؟سراغ ک یمخب بر -

 مونده. یکآماده است فقط ک یآره همه چ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 784 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

و برداشتم،   از کش بندهارویشکانتر آماده کرد،   پ یرو رو یکک وسایل

 شدم و بستم.   از تو یکرو ازم گرفت من هم از پشت بهش نزد یکیش

 .خوندیرو م یهداشت طرز ته یشگوش

 .یمرو اضافه کن یلو وان شکر یدبعد با یمهارو بشکنتخم مرغ یداول با -

 لوط کردم.و مخ یختمبزرگ ر یکاسه یک یمواد رو تو یهمه

 ی؟خب حاال چ -

 دستم رو گرفت.

 دستت تندتر باشه. یدهم نزن با جوریینا -

رو از  یررفت،  ش یششروع کرد به هم زدن و دوباره سراغ گوش خودش

  آورد و بهش اضافه کرد،  کاسه رو به من داد تا هم بزنم،  یخچال

پودر و  یکینگبرداشت و توش آرد و ب یگهد یکاسه یکخودش هم 

و ودر شکالت رو مخلوط و الک کرد.   پشتش به من بود،  داشت از تپ

بود و من هم  یختهکانتر ر یخوند،   آرد رویدستور رو م یشگوش

مشت آرد برداشتم و  یککانتر و  یوسوسه شدم وکاسه رو گذاشتم رو

 زدم صداش زدم. یطونلبخند ش یک
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 رها! -

 جان؟ -

 یدکل صورتش سف   یدم،صورتش پاش یکه برگشت آرد رو رو صورتش

 شده بود.

 !خندیدم

 سام! یوا -

نکرد اولش  یدو اون هم نامر اومدیبند نم اشیافهق یدناز د امخنده

تم رو خامه رو برداشت و کل صور یول  یده؛فکر کردم جوابم رو با آرد م

 کرد. ینبا خامه تزئ

 !یدخند 

 حقته! -

 لباش رو کج کرد.   یدم،مال ینیشب یهم دوباره خامه رو رو من

 رو آخه؟ امیافهق -

 بغلش کردم!
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 .یشهم یفکث یشرتتت یوا -

 نداره. یبع -

 و یمرو درست کرد یکهم ک هایو با همون شوخ یرونبغلم اومد ب از

 .یمکرد یزهم آشپزخونه رو تم

رو  یشرتم.  تیمکرد هامون رو عوضو لباس یمباال ودوش گرفت یمرفت 

.   یدمرو پوش یمکردم و شلوار کتون مشک عوض یشمی یراهنپ یکبا 

دم.   ز یرونرو پام کردم و از اتاق ب یممشک یهاادکنم رو زدم و کفش

 همزمان رها اومد.

با پاشنه بلند قرمز پاش بود و موهاش هم لخت  یدسف یراهنپ یک 

گل قرمز سمت چپ موهاش رو جمع کرده  یکبود و با  یختهدورش ر

 کننده بود. یوونهو عطرش هم که د یشبود.  آرا

 !یخوب شد -

 فقط خوب شدم؟! -

 !یزمعز یشد ینه عال -
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 دم کرد.  ییو رها چا یمرفت یینپا باهم

 شدن بگن تا  یککه نزد یزنگ زدم که برگردن و موقع ینهم به آر من

 یکه تا اومدنشون رو یمقدر خسته بود.   اونیمها رو خاموش کنچراغ

 .یمکاناپه ولو شد

 آرین

 

 .یمگفته بود خونه بر سام

و  یمرو گرفتم و کشوندمش اون طرف،   لب ساحل بود یهسا دست

 همه نشسته بودن.

همه جارو  خونه بره،   از صبح خواستیم باریک یقههم دو دق طناز

 .یمکرده بود یدخر یو کل یمگشته بود

 جان؟ -

 خونه؟ یمبر -

 ندارم.  یآره من که حرف -
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بگو  یهوهم به بقت   ین،ماش یتو ذارمیرو م یلوساخوبه پس من  -

 پاشن.

 باشه رها خوبه؟ -

 ام شده. خونه که گرسنه یمدم،   بهتره برآره االن با سام حرف ز -

به سام  یمخونه که شد یککنارم نشست،   نزد یهرل بودم که سا پشت

 هارو خاموش کنن.دادم که برق یامپ

 دن.هم پشت سرمون بو یهرو زدم و بق یموتر   یال،و یدیمباالخره رس 

 ها خاموشه؟وا!  چرا چراغ -

 احتماالً خوابن. -

 به ساعتش انداخت. نگاهی

 ساعت هفت شبه.   ی؟زود ینبه ا -

 سام هم خسته بود،   احتماالً خوابن. یضهمر رها

 نشن.  یدارکه ب یمآروم بر -

ردم و ک یاسینشدن و من هم کمک  یادهرو تکون داد و همه پ سرش
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 .یمرو باال برد یلوسا

ل اول رفت باال،  من هم پشت سرش رفتم،  در رو باز کرد!   ک سایه

 ها روشن بود.بود و فقط نور شمع یکتار یالو

 سام و رها داد زدن:

 !یزسوپرا -

 !خندیدم

 هم یهدهنش بق یدستش رو گرفت جلو   کرد،یشوکه نگاه م یهسا 

 بغل کرد. من رو  یهتازه متوجه شده بودن سا

خانومم،   از  یدنها رو سام و رها کشنکردم همه زحمت یمن کار -

 ها تشکر کن!اون

و  همه رو بغل کرد.  از سام و رها تشکر کرد.  من یکی یکیو  خندید

ونه . رها وارد آشپزخیماشپزخونه گذاشت یرو  تو یدهاباهم خر یاسینم

 شد و گفت:

 کمک کنم؟ -
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 . ینیدهارو شما کشهمه زحمتخانوم مهندس؟   یچ یگهد -

 نه بابا! -

 که برگشتم. یرونب رفتمیم داشتم

 رها! -

 جان؟ -

 سام!  یچارهب یخوشگل شد یلیخ -

 و چشمک زدم. خندیدم

 ها صدام کرد.پله یرو یاسی

 جان؟ -

 کارت داره. یهاتاق سا یبرو باال تو -

 .بود یمشک یراهنپ یک   پوشید،یباال داشت لباسش رو م رفتم

 جان؟ -

 بندی؟یتو م رسهیپشتش رو دستم نم یپز -
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 لباسش رو و بستم. یپرو بهم کرد و من هم ز پشتش

 تولدت مبارک! -

 عمرم بود! یزسوپرا ینبهتر یمرس -

 یو رقص و غذا و شوخ یک.   موزیمرفت یینرو گرفتم و باهم پا دستش

 لباسش رو هم یطناز حت یول   کرد؛یهم شرکت م یامشروع شد ت

 تراس بود. مهم نبود! یعوض نکرد و با همون لباس صبح،  همش تو

 بود.  یمشب زندگ ینبهتر 

 رها

 یراییپذ ییو با چا یمرو برد یکرو فوت کرد و االن هم ک هاشمع

 . یمکرد

 .دادیمیانجام م کارهاروینباهم ا یاسیطناز که نبود من و  

 شحال شدم!کردن و من هم خو یفتعر یکماز ک همه

 صبح افتادم،  لبخند زدم! یاد  

رو خوابونده  یملود یاسی  یدن،بهش گفتن تهران بهش کادو م همه



 

 

 WWW.98IA3.IR 792 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

خانوم  یمینو مهندس زارع و س یبرزکم افروز خانوم و آقا فر -بود.   کم

 .یمو نشست یمجمع و جور کرد ذرهیک.   ما هم یدنرفتن خواب

 که سروصدا نشه. یمرو قطع کرد یکموز 

 .یمبکن یباز یک ین:  پاشیاسین

 ی؟: نصفه شبتیام

 مگه؟ یاد: خوابتون مآرین

 بمونن. یهبره،  بق خوادیو نم یادخوابش م ی: هرکیاسی

 خوبه حوصلم سر رفت. یلی: آره خسایه

 یم؟کن کاریخب چ -

 .یل: اسم و فامسام

 . کشهیرفته دوساعت طول م یادم ینه من نوشتن فارس ی: وایاسی

 پوچ. یا : گلنیما

 !خندیدم

 .یشیمم یمدوتا ت یست: بد هم نتیام
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 من فکر بهتر دارم. یشه: نه نصفه شب سروصدا میاسین

 ی؟: چسایه

 .یقتحق یا: جرئت یاسین

 .  طناز هم  باالخره اومد ویمنشست ینزم یموافقت کردن و رو همه

 نشست.

 .یمو شروع کرد یمآورد یبطر یکنرفت که بخوابه،    یچکسه 

 :یدپرس یهبودن که سا یهو سا یاسینبار  اولین

 یقت؟حق یاجرئت  -

 من مرد عملم.  -

 .یدهاش رو بهم کوبهم خوشحال دست یهسا یدنخند همه

 خب؟ -

واده پر آب کرفس نوشابه خان  یکهمه  یفردا صبح ناشتا جلو -

 . خورییم

 !یگفتنن وا همه
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د که کنارم بو یاسی یول      یدم؛من که نفهم زدیحرف نم یاسین 

 گفت:

 یبطر یک چه برسه به زنهیو لب نم ذارهیاز خود کرفس ب یاسین -

 آب کرفس،   اون هم ناشتا. 

 گناه داره.  یه: نکن ساآرین

 . ینشد،  بچرخون یبتصو یرخ: نهسایه

 گفت: یامبودن ت یماو ن یامدفعه ت این

 . خورمیمن آب کرفس نم  یقت،حق -

 . ینگفت یراف بکن که به کساعت یک: خب داداش نیما

روز  یک   یم،کالس بود یکتو  یرستاندب ی: من و سام توتیام

 یلین خاستادمو   دادیم،یم یلتحو یدهندسمون رو با هایینتمر

من هم  یزهسام رو م یبرگه ها یدمرفته بود د یادمحساس بود و من 

تا  استادمون دادم.  سام رو یلبرداشتم و  اسم خودم رو نوشتم و تحو

ام تاحاال به س یدرسش هم مهم بود؛   ول ندادهفته تو کالس راه  یک

 نگفتم من بودم سام فکر کرد گم کرده. 
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 بدجنس! ی: ایاسی

 سام پوزخند زد!

 !یاز همون اول متقلب بود -

 گفتم: پرسیدیم یدبه من و طناز طناز با یدچرخوندن رس دوباره

 .یقتحق -

 عشقت رو بگو! ینولاسم ا -

باالخره   آوردم،یاسم مهرداد رو م یدرو کم داشتم جلو سام با همین

شده بود  همه واسه من تموم ینه جلو یول   فهمید؛یم یدبا یروز یک

 هام رو بستم.چشم  آوردم؛یم یداسم اون رو با یول  ی؛همه چ

 مهرداد! -

 ی.   بطرینمبنداشتم به سام نگاه کنم تا عکس العملش رو ب دوست

من  یکردن؛  ول یو گفتن شوخ یدنهمه خند یدچرخ یگهصدبار د

هاشون بود.  ساعت چند بود؟ همه رفتن تو اتاق جاینفقط جسمم ا

 بخوابن. 
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 هام رو عوض کردم و دنبالش رفتم.من هم لباس یرونرفت ب سام

 سام

 رفتم. یرونب یالاز و یادهبودم ژاکتم رو برداشتم و پ عصبی

.  مهم نبود واسم،   بهم دویدیرها دنبالم م گرفتم،  یشرو پ یادر راه

اساتم مهم بود.  با احس یندروغ گفته بود،  خوردم کرده بود،  واسم هم

فراموش  وقتیچرو دوست داشت عشق اول ه یگهد یکیکرد  یباز

و فراموش کردن اون من رو انتخاب  یهم واسه لجباز یدشا  یشه،نم

 یگهبهش اعتماد نداشتم،   د یگهمکان داشت؟   دا یعنیکرده بود؟  

 یول  زد؛یدروغ؟   داشت صدام م یک   یگه؟راست م یک دونستمینم

 .زدیفس من -مهم نبود.   دستم رو گرفت،  نفس

 . یساوا یقهدق یکسام خسته شدم  یوا -

سرما  یادلباست کمه داره بارون م گفتمیصبح بود بهش م اگه

 دم.نداشت پس حرفم رو قورت دا یبه من ربط یگهد یول  خوری؛یم

 . یاینگفته دنبال من ب یکس -

 باهات حرف بزنم.  خوامیم -
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 با تو ندارم. یمن حرف -

 بدم. یحمن دارم آخه بزار توض یول -

 از کنارش رد شدم.

 توروخدا بزار من هم حرف بزنم. -

  یدم؟اشتباه شن یبگ خواییم  ی؟بد یحتوض خواییرو م یچ -

 ی؟مهرداد نگفت

 نه! -

ن رو به اون اسم صدا م یکه تب داشت بارمیکاگه اشتباه نکنم  -

 هنوز؟ یهستم؟   دوستش دار یهششب یکرد

 واسه خودت.  بافییم یدار یچه داستان یوا -

 پوزخند زدم!

 کنم؟یاشتباه م -

م درآوردم واسه من تموم شده گردنبندش رو ه یگهاون د ینه؛  ول -

 .یدمبهش م ینمشتموم شده بب یگهد



 

 

 WWW.98IA3.IR 798 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 پوزخند زدم!

 اون بود؟ ییهگردنت بود هد یشهکه هم یآهان اون گردنبند -

 .یستکه ن بینییم یآره؛  ول -

 سرم رو به دو طرف تکون دادم.

 رو هضم کنم فعالً هایهقض ینا تونمیبرو رها بذار آروم بشم،   نم -

 .کشهیمغزم نم

 . یرمنم -

 . ارمیگفکر کردنه و س خوامیکه م یزیاالن تنها چ -

 حرف نزنم. یدمقول م یمونمباشه منم م -

کر تو سرم فهزار تا   ی،که گفت یرها از دروغ یماز دستت عصب -

 نگفتم و بدترش نکردم. یزیبرو تا چ چرخهیم

 من دروغ نگفتم. -

دروغه از نظر  جورکی یپنهان کار   ی،کرد یآره فقط پنهان کار -

 من. 
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 ...یول -

 نداره رها برو. یول -

بهت  خواستمیدون من مب یول   یرم؛م خواییم طوریینباشه اگه ا -

 بگم بعدش هم تموم شده.

   یدم،کش یگارتکون دادم رفت.   تا روشن شدن هوا موندم و س سر

 .یدمکاناپه خواب یرفتم خونه و رو

 رها

اق،  برم تو ات خواستینشستم.  دلم نم یاطتو خونه رفتم و تو ح 

 . شدنیم یدارب یاسیو  یملود

 کردم!   سام حق داشت! گریه

 هام رو پاک کردم.بود که اومد،  اشک آرین

 یداری؟توهم ب -

 .یششخواستم برم پ یستسام تو اتاق ن یدمآره د -

 اشه.تو ساحل نشسته خواست تنها ب -
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 سر تکون داد.

 ی؟تو خوب -

 یست؟معلوم ن -

 !خندید

 معلومه.  یبخو یلیخ -

شت من حرف نذا یول   یه؛ناراحته،  حق داره عصب یلیاز دستم خ -

 بزنم اون رابطه واسم تموم شده.

زار آروم ب  یم،ماها عادت دار یدهگوش نم یهعصب یوقت ینهسام هم -

داره دختر  یهگر یگهد ین.  ایکنینم یو آشت یدیم یحبشه واسش توض

 خوب؟

 سرم رو تکون دادم.

 و راه.ت یشیم یتتهران اذ یمرها فردا قراره بر برو بخواب -

 !یرباشه.  شبت بخ -

 !یرشب توهم بخ -
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هام رو آروم عوض گرفتم و رفتم تو اتاق و لباس یشها رو پپله راهِ

 و زود خوابم یدمخواب بودن من هم داراز کش یاسیو  یکردم.   ملود

 یدمرو د یرونشدم از پنجره ب یدارب یینپا یبرد.  صبح با سروصدا

اعت رو نگاه کردم س  ین،ماش یتو ذاشتنیرو م یلها داشتن وسابچه

م و ع چمدونم رو بستم و اتاق رو مرتب کردم.   مسواک زدیبود سر یرد

 یمو شال طوس یرو با ساپورت مشک یمو بوت مشک یمشک یبارون

 .یدمپوش

 یرونرو برداشتم و از اتاق ب یفمکردم و چمدون و ک یمیمال آرایش

 رفتم.

 : بدو رها صبحونه بخور.یاسی

 ندارم. یلم یمرس -

 .کنمیپس من جمع م -

 !یمرس -

 کهینو سالم دادم همه جوابم رو دادن،   سام بدون ا یاطتو ح رفتم

به سام  یدنگاهم کنه سرتکون داد.  هوا سرد بود!   طناز تا من رو د
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 گفت:

 یام؟تو ب ینمن با ماش یشهم -

 سام: آره!

ببره؟    واون رو سوار کنه  خواستیبود غش کنم از لج من م مونده کم

  گفت: یامت یرمبگم باهاشون م یما!  تا اومدم به نشدیباورم نم

 ن تنهام. مپره طناز رفت  یهبق ینماش یارها تو با من ب -

 یول   نشستم؛یم ینماش یک یآدم تو ینبود عمراً با ا یگهد هروقت

 شدیم یعصب   یرم؟م یاسش مهم بود من با کالزم بود.   اصالً و یهتنب

 .  پوزخند زدم!یادطناز ب گفتیمثل من؟  نه!  اگر بود نم

 گفتم: یخاص ینگاه کنم.  با لوند یامکردم خونسرد به ت سعی

.  من ینتوناشتو م ینپس چمدون من رو بذار یستاگه زحمتتون ن -

 .یامکمک کنم و ب یاسیبرم  به 

 ی؟: نه بابا چه زحمتتیام

 ممنون! -
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تاق ا یبه خون نشسته بازوم رو گرفت و تو یهاتو و سام با چشم رفتم

 بردم. یینیپا

 یه؟چ هایمسخره باز ینا -

 .یتو شروع کرد -

 خودم.  ینتو ماش یایم یعسر -

 .ینمبش تو عقب ینتا تو ماش ینمجلو بش یامت ینتو ماش یدمم یحترج -

 .یدمکش ونیررو از دستش ب دستم

 طناز نشسته بود.   پوزخند زدم!

 خانوم. گیرهیجات رو نم ینترس کس 

 سام

 یک یتو ینمبب تونستمیلجباز بود،  نم یلیبودم از دستش خ عصبی

تا تهران  مردمی.   واقعاً واسم سخت بود میادتا تهران ب یبهغر ینماش

و کار ر ینا یدنبا یخودم بود!   درسته باهاش قهر بودم؛  ول یرتقص

 لعنت به من!  کردمیم
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.   لعنت به زدنیحرف م یشبشوند یهاداشتن درباره جرئت هابچه

 !یباز ینا

 . فهمیدمینم وقتیچکاش ه  پرسید،یسوال رو ازش نم ینکاش ا 

 یاطح ی.   رفتم توارزهیم یادن یکبه  یزیچ یدنها نفهموقت بعضی

و  زدمیم باهاش حرف یدبارها بود  یشتمام فکرم پ یها؛  ولبچه یشپ

 .دادمیرو گوش م یحاتشتوض

بود  ینر اکا ینازش بگذرم.   آره بهتر تونستمیمن عاشقش بودم و نم 

 یدم و فقط تا تهران بابکن یهاش رو بشنوم و باهاش آشتکه حرف

 نیماش یکو تنها تو  ینهبش یکهکه کنار اون مردت کردمیتحمل م

 باشن. 

آب کرفسش رو به زور خورد  یاسین   ختم،رییفکرش هم بهم م از

 قدر بد بود.بماند که حالش چه

 بود که اومد. ینآر 

 ی؟خوب -

 خوب باشم؟ یشهم -
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 ینه؟بش ینتتو ماش یخودته به طناز چرا گفت یرتقص -

 اش؟همه و خانواده یبگم نه؟  جلو شدیم -

 !دونمیچه م -

زشت بود جلو همه  یگههم طناز د من گفتم فوقش هم رها هست -

 . یادطناز بدم م ینقدر از امن چه دونهینه بعدش هم رها م گفتمیم

 رها؟ یادبگم با من ب خواییم -

 یه حتاگ یاداز شماها م یکیبگه با  تونستیخودشه م یمتصم -

 اون رو انتخاب کرد. یول  ینه؛من رو بب خوادینم

 کردی؟یکارو نم ینا یداداش تو بود -

 رو؟ یلجباز -

 آره. -

 !دونمینم -

تهران،    زنمیشده من باهاش حرف م یعصب یگهحق بده بهش د -

 .کنمیرو زودتر درست م یهقض ینا
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 یامو ت جاده همش حواسم به رها ی.  تویماومدن و راه افتاد یباًتقر همه

بود،   همش پشت سرشون بودم طناز  ینشونبود و نگاهم به ماش

 ینتو ماش یکموز ی.  فقط صدازدینمو حرف  یمبود عصب یدهفهم

 .اومدیم

م دوست نداشت رفتیمیم یمداشت یخداراشکر جاده خلوت بود وقت 

زودتر  کردمیرها باشم االن دعا م یشپ یشترباشه و ب یکو تراف یمبرس

!   یفد.   حخراب ش یدفعه همه چ یکقدر خوش گذشت و چه یمبرس

 رو کم کرد و حرف زد: یکطناز باالخره موز

دختره هفت خط رو؟ آخر خودش رو نشون داد،   ینا یدید -

 . یتونگاز اولش هم معلوم بود بخاطر پول اومده تو زند دونستمیم

 ذرهیکحرفش رو خورد.   یرتا آخر مس یگهنگاهش کردم د جورییک

اول طناز رو رسوندم خونه    یم،بود و ما غروب تهران بود یکتراف

فردا  یهو سا ینبود.  آر یومدههم رفتم خونه،   اردالن هنوز نبعدش 

و به قول خودش  ینهرو بب یهدو روز عمو سا یکی  یش،ک رفتنیم

بمونه که از همون جا فرودگاه  ینآر یرفته بود خونه یهعروسش رو سا

بود و چراغ اتاقش  یدهخانوم اومد به اسقبالم،  رها رس یالبرن.   ل
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 خوامیخستمه م خورمیخانوم گفتم شام نم یالروشن بود.  به ل

هاش رو بود داشت لباس یداراتاق رها رد شدم ب یبخوابم.  از جلو

کردم  یتو اتاقم گذاشت،  تشکر رو.  آقا رحمان چمدونم کردیمرتب م

کجا افتادم از بس  یدمهام رو عوض کردم و دوش گرفتم.  نفهمو لباس

 خسته بودم و زود خوابم برد.

 نآری

 یشبکاناپه خوابمون برده بود،  د یکه رو یمخسته بود قداین

 و یمواسه عصر پرواز داشت  یم،گرفت یطو بل یمرو جمع کرد یلمونوسا

 . یایمو ب یمزود بر یومدهقرار بود تا اردالن ن

 یک یبا رها حرف زدم و بهش گفتم عجوالنه کار نکنه بذاره تو دیشب

باهاش حرف بزنه و براش  یدخواب یتشعصبان یفرصت مناسب و وقت

 یتو یادکنه.  گفتم که چرا به طناز گفته ب یبده و باهاش آشت یحتوض

 یشترب یاماون هم گفت ت   کردی،یم یلجباز یدو تو هم نبا ینماش

 یو رشته و درس و دانشگاه و کار تو اشادهراجب خودش و خانو

!   هم من،  انجام نداده یستیحرف زده.  حرف و حرکت ناشا ینماش

راحت شده بود  یالم.  خیمکرد یو ازش خدافظ یمبهش گفت  یه،هم سا
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راحت شده بود و شرکت رفته بود.   از  یالشبه سام گفتم اون هم خ

 .یمکرده بود یاون هم خدافظ

  بود! یرد  یم،به ساعت نگاه کردم،  دو بود و ما پنج پرواز داشت 

 سمتش رفتم و گفتم: که  خواب بود نگاه کردم و به  یهسا به

 . یشهم یرموند یدیمخواب یادز یپاشو موش -

 من هنوز خستم! -

 .یمحاضر کن بخور یزیچ یکتوهم  یرمپاشو تنبل تا من دوش بگ -

 !یدمبسته سر تکون داد.   خند چشم

 یخودم رو گذاشتم تو ینماش  یم،ساعت بعد حاضر شد یک یباًتقر 

 . یمو درها رو قفل کردم.   با آژانس رفت ینگپارک

 یرینو به ش یمرفت یالبا آژانس دم و یمبود یشساعت هفت ک تقریباً

هم  یهبشه.   چمدون رو دستم گرفتم و سا یزتا سوپرا یمنگفته بود

 یدداشتم،   کل یداش انداخت،    زنگ نزدم،  کلشونه یاش رو روکوله

 کردم.قفل و در رو باز  یرو انداختم تو
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 دارم! یجانمن ه ی:  واسایه

 ام گرفت!خنده

ا تبود،    یومدهن جاینشش سال بود که ا یههلش دادم داخل،   سا 

 هاش پر اشک شد.چشم یدرو د یاطح

 . یمخاطره دار جاینقدر اچه -

 تلخ سر تکون دادم! 

شدار و آقاجون ه کردیمیم یطنتش یاطح ی!  ما توگفتیراست م 

ور نکه نبود  ینخوره.   شوخ ینکه زم یمباش یهاظب ساکه مو دادیم

جازه ا  یاط،از ح کَندیدل نم یهبود.   سا یزجونآقاجون و عز یهچشم

هاش رو پاک کرد و رو نگاه کنه.   باالخره اشک یاطدادم خوب ح

 دستم رو گرفت:

 .یمبر -

و  ها رو دادم به خدمتکارچمدون یواشکیو  یمها باال رفتهم  از پله با

 یه.   همه نشسته بودن.  سایمرو گرفتم و با هم باال رفت یهدست سا

 داخل و گفت: یدپر
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 !یزسوپرا -

 !خندیدم

 !  یگهشده بودم د یطنتشش ینبود!   اصالً عاشق هم یوونهد 

 رو بغل کرد. یهشوکه شده سا شیرین

 ات عروسم. به خونه یخوش اومد -

 نکرده. ییریتغ یچه یشاز شش سال پ جاینا یرینش یمرس -

ل مب یک یاخم کرد و رو یهکردم.   آ یو مهرزاد روبوس یههم با آ من

 پاش انداخت. ینشست و پاش رو رو

 ی؟رو بغل نکرد یهچرا سا یه: آشیرین

 تمام گفت: یتبا جد آیه

 . یگهچون خواهرشوهرشم د -

 !خندیدیم

شکمش که بزرگ شده بود  یبغلش و قربون صدقه یرفت تو سایه

 رفت. 
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 :  عمو کجا است؟سایه

 .کنهیذوق م یتو اومد ینه: تو اتاقشه ببشیرین

.  نشسته بود و طبق یماتاق بابا رفت یرو گرفتم و تو یهسا دست

 یهگر به یدنشبا د یهالغر شده بود.  سا  خوند،یعادتش شاهنامه م

به آغوشش  یطوالن یهاش رو باز کرد و بعدِ سرفه،  بابا دستافتاد

 .یدمهام رو پاک کردم و دستش رو بوس،   من هم اشکدعوتش کرد

 رها 

شدم.   امروز شرکت نرفتم و  یداراز خواب ب یمزنگ گوش یصدا با

 شده بود! یرمخسته بودم،  د

خواب آلود و خسته  یشماره ناشناس بود،  جواب دادم.   با صدا 

 گفتم:

 بله؟ -

 سالم! -

اش جام نشستم.  شماره یلحن،  همون صدا،  شوکه شدم و تو همون
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 رو نداشتم.   مهرداد بود! شماره ینرو عوض کرده بود،  چون ا

 سالم! -

 ی؟خوب -

 ی؟ممنون تو خوب -

 من هم خوبم.  -

 ینیم؟امروز هم رو بب یشهرها م -

 امروز؟ -

 باهات صحبت کنم.   مهمه! خوامیآره م -

 .رو بدم یتباهات صحبت کنم و امانت خوامیمن هم م -

 ی؟امانت -

 .تونمیامروز خوبه م فهمییم یامآره ب -

 ولش کن. ذارهیاگه سختته و شوهرت نم -

 شدم. یشلحن و کنا بیخیال
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 من هم کارت دارم.  تونمینه م -

 دانشگاه.  یجلو یساعت پنج عصر کافه -

ن م . یمبار باهم حرف زد ینو اول یمخاطره دار یکه کل جاییهمون

 .شناختنیرو باهم م جا نرفتم چون همه مااون ییتنها

 خوبه. یلیباشه خ -

 فعالً! بینمتیپس م -

 فعالً! -

و  کردمیبه موقع بود گذشته رو تموم م یلیرو قطع کردم،   خ تماس

 یکه چرا ب زدمیبهش م یدرو با ییهاحرف   دادم،یرو م یشامانت

رم ته بودم مجبوهنوز فقط بهش گف دونستیولش کردم؟!   نم یلدل

قسمم  گفتیو م اومدیروزها مبهش بدهکارم اون یحکه برم که توض

 یمهم نگفت کلمه یکما  یرو که بگن چرا؟  ؛  ول امهخانواد یحت دادیم

و  شدیواقعاً تموم م یگهبود و د یحقش بود بدونه االن فرصت مناسب

 بود! یعال  یاوردم،سام و از دلش در م یشپ رفتمیم

 وحشتناک بود!     یدم،د یینهآ یرو تو امیافهق 
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کردم و فقط رژم رو قرمز  یحیمل یشگرفتم و مسواک زدم و آرا دوش

و  یقرمز کوتاه و شلوار کتون جذب مشک یپانچو یکپررنگ زدم.   

اتن س یو موهام رو دورم باز گذاشتم. روسر یدمبوت بلند تا زانوم پوش

و  قرمزم رو برداشتم و گردنبند یدست یفرو سرم کردم و ک امیمشک

.  یدمد یینهآ ی.   عطر زدم،  خودم رو تواشتمرو توش گذ یمگوش

 معرکه شده بودم!

انس آژ یکنرفتم و با  یساعت و دستبند و حلقم رو انداختم.  با قنبر 

 که از خونه دانشگاهم   یک،و هوا سرد بود و تراف اومدیرفتم.   بارون م

 کافه بودم. یمت پنج و ندور بود و باالخره ساع

 رها

 یشهکه اومده.   هم دادیدم در نشون م یدشسف  یشو ش یستدو 

 خوش قول بود!

که  یدنج یکافه  نشسته بود،  جا یبا چشم دنبالش گشتم،   گوشه 

تنش بود،    یبود،  بافت مشک یین.  سرش پانشستیمیجا ماون یشههم

گره کرده بود.   یزم یهاش رو روساعتش هم دست انداخته بود.  دست
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 عرفان به استقبالم اومد.  صاحب کافه بود.

 .یازدواج کرد یدمها شناز بچه معرفتیسالم رها  ب -

 لبخند زدم!

 .گ شده بود!   گرفتارممن هم دلم واست تن -

 یشه؟م یادز یشگرفتار کنهیادم شوهر م -

 !دیدمخن

 مهرداد رو؟ یدید -

 آره. -

 معرفت. یب زنیمیبرو بعداً حرف م -

ن شده.  با سالم م یننفر یزتکون دادم و راه افتادم سمت اون م سر

 سرش باال اومد.

 و بارون... یککردم تراف یرد یدببخش -

 سرش رو تکون داد.

 .یدممن هم تازه رس -
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 خوبه. -

 نشستم.

 خوری؟یم یچ -

 .یکانوآمر -

 سفارش داد.  ناراحت بود.

 تو؟ یااول من حرف بزنم  -

 .یبگم اومدم خداحافظ خوامینم یخاص یزمن چ -

 تعجب کردم که ادامه داد:

 گرفتم.  یهبورس یرمم یرانرم از ادا یشهامشب پرواز دارم،  واسه هم -

عد بباالخره  یشدم؟  معلومه که آره درسته عاشقش نبودم؛   ول ناراحت

هام پر اشک شد.   سر تکون دوستش که بودم.  چشم همه سال ینا

 دادم.

 مهرداد! -

 بله؟ -
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  ی،بر یه مجبورکرو نابود کردم،   متاسفم  یتمتاسفم که زندگ -

خانواده و  یدبا کهینواسه ا   یت،واسه جوون   ی،متاسفم واسه همه چ

 .یو بر یهات رو بذاردوست

 سر تکون داد.

 . یستنکن واسه تو ن یهگر -

 .یستمن یرمتاث یب یآره؛  ول -

 بود. ینما هم ا یرها گذشته   تقدرها گذشته یخیالب -

 ی؟ات چخانواده -

 کنار اومدن. -

 دونن؟یبچه ها م -

کردم از استاد فرزانه هم  یگاه از همه خداحافظآره امروز رفتم دانش -

 .طورینهم

 نفرم؟ ینمن آخر -

 !یدخند تلخ
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 دارم کارهام رو کردم.  آره نصفه شب پرواز -

الن،   از کرده،  گفتم از ارد کاریگفتم که چرا رفتم که بابام چ واسش

ام،  نوادهسرم آسون نبود،  از خا یرچند بار رفتم ز کهیناز ا  ی،همه چ

هامون سرد تعجب کرده بود!  قهوه  ی،اجبار،  از پول،  از همه چ یناز ا

 کردم و گفتم: یهسردتر!  گر هامبود،  دست

 . یه بدونحقت یحرف بزنم؛   ول تونستمیاون موقع نم -

 گذاشتم. یزم یرو هم رو گردنبدش

 . یتهم امانت ینا -

که  پخش  یکیموز  بغض داشت!   زد،یهام بود و حرف نمچشم مات

 .کردیم یوونمد شدیم

 یرو صندل یتو خال یسکانس آخره جا یگهد"

 یسرسر یخداحافظ یهو  نگاه ساده یک

 یبهتر یشهرفتنت انگار از هم یلحظه ینا توی

 "!ینر ینشد بگم نگ ینباز حق با توئه واسه ا دونممی
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 باالخره به حرف اومد:

وستت دارم تو دمن هنوز   یم،باز هم از نو شروع کن تونیمیرها م -

 .گیرییطالق م

 سرم رو تکون دادم.

هامونم خانواده یشهما شکسته نم ینب یهانه مهرداد حرمت -

 تموم بشه. جاینبهتره هم  خوان،ینم

 بلند شدم.

ما    یم،واسه هم باش یخوب یهادوست تونیمیمن و تو مهرداد م -

آرزوها  یلینخواست ما خ یادن یول  یم؛باهم خوشبخت بش یمخواست

سفر  یدوارمکافه خاک شد.  ام ینهمشون مرد و تو ا یول   یم؛داشت

و من رو فراموش  یدختر خوب داشته باش یکبا  یخوب یب و زندگخو

 واست اتفاق هاینبهتر یدوارمنکردم ام خت.   من تو رو خوشبیکن

هام با یمونیدوستم م ین.   بهترهاییینبهتر یقچون تو ال یوفتهب

 درارتباط باش. 

 خواستم برم صدام زد.
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هام.  ه تهمتواسهام و رفتارهام،  سفم واسه قضاوترها!  من متا -

 یرحتماً باهات ارتباط دارم کا یمونیدوستم م ینتو هم بهتر یدببخش

 برادر روم حساب کن. یکمثل  یداشت

 بار بغلش کردم. ینآخر یزدم و باهاش دست دادم و برا لبخند

 .شدیهنوز پخش م یکموز 

 یارصدام نزن بذار کنده بشه نگاهم ازت تو که د یگهد یتو که رفتن "

 یسه؟هات خچرا چشم یریم

 بخوام ازت؟ یچ یمنتظر بگو

 گیری؟یم یباز به باز چرا

 یشینی؟م یک یدبه ام دلو

 " بینی؟یکشش نده مگه حالم رو نم یبر یدار یمکه تصم تو

 یامشب با سام آشت یدداشتم با یاومدم.  حس بهتر یروناز کافه ب 

 . کردمیم

کردم  یکار یه بگک یهر چ یحق دار یبر یمعذرت اگه مجبور شد "
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 " یلعنت به زندگ یکه دائماً بگ

 آرین

 .یدرو بوس یهبابا سر سا  یدیمسام خبر دادم رس به

 کنه؟یم یتتاردالن اذ -

 قهرمان دارم.  یعمو یکمن  یوقت تونهی: مگه مسایه

 !یدخند بابا

 بودم. یبود که قو هایمعموت جون نداره اون مال قد یگهد -

  ،ینخودم هست یقو یشما هنوزم همون عمو  یه؟ها چحرف ینا -

  -حواسش بهم بوده و هست،  همون که قراره زود یشهکه هم یهمون

 زود خوب بشه.

 تلخ لبخند زدم!

رفتم.  دست و صورتم رو  یروناز اتاق ب  شد،یم یرسراز هاماشک

.  یمو همه متنظر من بودن تا شام بخور یزشستم.  بابا اومده بود سر م

 ینا یدوارمام دورم بودن.  نگاهشون کردم امبودم که خانوادهخوشحال 
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 یحواسم پ ی!   نشستم همهخندیدنیتموم نشه.   داشتن م یخوش

 یخانواده یننشه.   من ترس از دست دادن ا تمومبود که  ینا

حرف  یهآ یما و بچه یخوشبخت رو داشتم!  داشتن درباره عروس

روزها بود.   شام رو  ینم شدن اتمو یرمن هم  فکرم درگ  زدن،یم

و  یهو بابا رفت بخوابه،  پرستارش باالسرش بود.  مهرزاد و سا یمخورد

ها رو ادمه دادن.  رفتم و صبحت نخورد یوهنشستن به م یرینو ش یهآ

اتاق بچه رو آماده  یه.  آخواستمیم ییتنها  ی،خستگ یباال  به بهانه

 !یدمکرده بود.   خند

و  موندیبابا م یعنی.   شدیبابا هم بابابزرگ م شدمیم ییداشتم دا 

 یمبه بدنم افتاد.  تصم یبد یاز فکرش هم رعشه   دید؟یاش رو منوه

و آرنجم رو گذاشتم  یدمتخت دراز کش یگرفتم بهش فکر نکنم.   رو

 یده؟کش یسام چ فهمیدمیو به سقف زل زدم.   حاال م یشونیمپ یرو

از دست دادن  یجون رو از دست داد.   من هم تجربه یدناه یوقت

ذره   -که بابام داره ذره ینا یپدربزرگ و مادربزرگ رو داشتم؛   ول

بعد هفت  یادوره یکتره.  سخت بود تازه سام سخت یشهجلوم آب م

شدن به مردها نفرت  یکمثل مرگ داشت از نزد یحس یک یشسالگ
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مردونه،  از دست دادن  یهاجمع زداشت.  از تنها موندن باهاشون ا

با زور  های.  تازگاومدیمردها بدش م یو بغل کردن،   از همه یروبوس

جون  یدبه ناه یشقرص و روانشناس بهتر شده بود.  بعد هفت سالگ

تو خونه معلم  رفتیمدرسه هم نم یزمان یکتا  یوابسته بود حت

 یکجون  هیدناکه مردها بود.   ییداشت متنفر بود از جا یخصوص

 یکشده بود افسرده ساکت بود.   یضمر  ذاشت،یهم تنهاش نم یهثان

هاش اون حالت زدمیکه بهش دست م یمثل برف باز ییهاوقت

به گذشتش  خوامیبهتر بود نم یلی.   االن خترسیدمیم گشتیبرم

شد،   خورد شد.  به  یرشبه پ یکجون  یدفکر کنم.  سام بعد رفتن ناه

در زد و داخل  یرینجون رو براش گرفت.  ش یدناه ین جایریجاش ش

 یدنپرس یزی.   چخوامیاالن فقط خودش رو م دونستیاتاق اومد.  م

با موهام  هامونیپاهاش گذاشتم و مثل بچگ یمن هم فقط سرم رو رو

 کرد تا خوابم برد. یباز

 رها

شدم و  یادهپ ی.  از تاکسیدمبود،  خونه رس یبا هر جون کندن باالخره

ساعت هفت بود.    بارید،ینم م  -رو حساب کردم.   باورن نم یشکرا
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 یدمرو باز کنم که شن یاطتو قفل و در ح  انداختمیرو م یدداشتم کل

طناز  یول   یدم؛اسمم رو صدا کرد اول فکر کردم اشتباه شن یکی

 بود.  جلوتر رفتم. یستادهدر خونه ا ینش و جلویماش یجلو

 ی؟دار کاریچ  یید؟بفرما -

 من... -

مروز اصالً شرکت امن هم  یستنخونه ن یکار دار یهسا یااگه با سام  -

 نرفتم. 

 کار دارم. یقهمن با خودت چند دق -

 اخم کردم!

 زود کارت رو بگو. -

اگه طالق  یحت  یشه؟که گفتم سام مال من؟  مال تو نم یادته -

 جنگم؟یگفتم باهات م یادته  یری؟بگ

من هم حوصله  کردیقبلش رو تکرار م یهاپرت چرت و داشت

نداشتم.   پشتم رو بهش کردم خواستم برم که باز صداش دراومد 
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 .یستادما

تقام ازتون ان یمبه تو و سام هشدار داد یامهم من،    هم ت یادته -

  گیریم؟یم

 برگه رو سمتم داد. یسر یکسمتش به صورتش نگاه کردم،   برگشتم

من  یامهت واز انتقام من  یفقط بخش کنمیتکرار م  ی،بخش هاینا -

ش رد شدم بزنم و از رو ینشزم خوامیفقط م خوامیسام رو نم یگهد

 از اونه.   یبخش ینکه اون کرد باهام ا یکار

ود؟  داشتم بود که نوشته ب یچ هاینمن ا یرو نگاه کردم.  خدا هابرگه

ته چاه  که از ییره با صداتموم شده بود؟  باالخ یژن.  اکسشدمیخفه م

 :یدمنال اومدیدرم

 راسته؟ هاینا -

 ینطور اده چهکه معتق یهست یدختر یکتو که  دونمیآره من نم -

 هاروینا تونییسرچ ساده تو نت م یکاالن با  ینهم یدیرو نفهم

 من کارت رو آسون کردم.  یاریدرب

صر،  ع ییقهمردم!  همون لحظه ساعت هفت و شش دق جاهمون
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وقت  یلیرها نامجو مرد!   طناز خ یبارون یهوا یو سوم آبان تو یستب

.  من مردم؛  یرهانتقام نگ یگهنموند که بهش بگم د یبود رفته بود حت

 ینا یباالتر؟  تو ینواسه حرف زدن نمونده بود.   انتقام از ا یجون یول

  ینی،د یچتحت ه  یطی،شرا یچبود من و سام تحت ه وشتهها نبرگه

با  تونهیسام نم یعنی.  یشیمتا آخر عمر بهم  محرم نم یصورت یچدر ه

و  شدمیاردالن محرم م یهاها و نوهزن باباش ازدواج کنه،  من به بچه

روش اتفاق نظر   یدممراجع تقل یزنشون بشم.   همه تونستمینم

ها هم همش نظرشون بود.   مسخره برگه ین.   انداشتند و موافق بود

تا آخر عمر زن اردالن بمونم و تو حسرت  یدبا فهمیدمیم یدبا  بود!

.   براش شدمیسام باشم،  من فقط زن باباش  بودم و بهش محرم نم

 مادر بودم،  نه زن!

 رها

 یتو اتاقم بودم؟  ک یها باال رفتم؟  کاز پله یدر رو باز کردم؟  ک کی

کردم؟  کاش  بوتم رو باز یپز یو پانچوم رو در آوردم؟  ک یروسر

تاپم رو باز کردم و طناز از رو حسادت و دروغ باشه!  در لپ یهاحرف

که  ینرو  گفته بودن با ا ین!  همه  همگفتیسرچ کردم.  راست م
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!  در اتاق دونمی.   لپ تاپ رو بستم؟  نمشدینبود، نم ینمونب یارتباط

مر تحمل تا آخر ع تونستمینشستم.   نم یرو قفل کردم و تو وان خال

رو برداشتم و با دست  یغ.  تشدیتموم م یدکنم زن اردالن باشم،  با

تا  دونستمیاش رو نداشتم و نمتجربه  یدم،راست رو دست چپم کش

 .سوختیم یلیومد،  مهم نبود.  دستم خایکجا خون م

نکنه.  دراز  یتماذ ینشتنم بود که آست یمشک یشرتت خداراشکر

وان و منتظر مرگم شدم.  ساعت چند بود؟  خنده دار بود  یتو یدمکش

نجاتم بده،   کهینمنتظر اومدن سام بودم،  پسر خوندم!   نه واسه ا

و ادکلنش رو بو بکشم،   ینمهاش رو ببچشم یگهد باریک کهینواسه ا

خونده بودم  ییجا یکادکلنش مرگ برام مثل بهشت بود.   یبا بو

شدم.   چرا  یبشن و من قربان یتا قربان یانم یافقط به دن هایبعض

خدا   ،یرههم خون داره ازم م یلیبودم خ یدهبر یادمن که ز  مردم؟ینم

من  یگناه کارش رو دوست نداشت؛  ول ی.  بندهخوادیهم من رو نم

رو هم  ینقدرت ا یول  ینم؛اومدم بش  بودم، حالی!  بدونستمیکه  نم

هام داشتم.  چشم یجهده بودم و سرگنخور یزینداشتم،  از صبح چ

.  اسمم رو پشت زدیمحکم م  زد،یداشت در م یکی.  شدیباز نم یگهد
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 یدنبلند بشم، از د تونستمیباز بود.  نم یمههام ن.  چشمبردیسر هم م

! جانمی.  ااومدیسام م یخون حالت تهوع داشتم.  صدا یصحنه

خوردم.   آخه دستش  ینبلند بشم و در رو باز کنم که زم خواستمیم

.  باالخره اومد دونمینم یدقدر طول کش.  چهزدیبه در م گرفتیدرد م

.   بغلم کرد!  یگهم یچ فهمیدمیداد زد نم  دیدم،یداخل،  تار م

خودم  یشترب ارزیدیم رگمبغلش کنم.  م تونستمیبار بود که م ینآخر

هام رو از ادکلنش پر کردم و چشم ینمس  ی.  قفسهرو بهش چسبوندم

 یزیچ یگهنبود و د یجون  یگهنمونده بود،  د یتوان یگهبسته شد.  د

 . یدمنفهم

 رابطه! ینا یدبه آخر  رس آخرش

 سام

هم  یبود مرخص یومدهشرکت بود.  رها ن یکار یهاساعت آخرین

هم که  ینآر  نزده بود،  طناز هم نبود.  ینگرفته بود،  زنگ هم حت

راحت شده بود.  با رها هم حرف زده  یالمخ  یدن،زنگ زد گفت رس

امشب تو خونه که  یدراحت کرده بود.  با یرو تا حدود یالمبود و خ

.   دلم شدیموضوع تموم م ینو ا زدمیباهاش حرف م یمتنها بود
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گذشته بوده و  یتو یزیچ یکاز دستش بدم،  اون هم  خواستینم

آخه من طاقت قهرش رو ندارم.   اون   کردمیم یو آشت دادیم یحتوض

موضوع گذشته هم تموم شده بود از االن به بعدش مهمه که با منه 

بودم.  با حسام حرف  تناراح یشمهم نبود.  از پنهان کار یشبق یگهد

کارها رو باهاش هماهنگ کردم.   خداراشکر اوضاع  ذرهیکزدم و 

.   براش از شمال رفتیمیم یشپ یمداشت یزیخوب بود و طبق برنامه ر

کرد و گفت موافقه.  باالخره  ییدرو تا ینآر یهاگفتم  اون هم حرف

 یدداد.  شایاصالً شرکت حال نم  ینتموم کارهام شد.  بدون رها و آر

.  ساعت اومدینم هنوز بارون م  -خسته شده بودم.  نم ینهم واسه ا

 خانوم به استقبالم  اومد. یالل بود که خونه بودم.  یمهشت و ن

 پسرم! یخسته نباش -

 .طورینشما هم هم یمرس -

 شام حاضره.  یزم -

 ممنون. -

 هام رو شستم و نشستم.رفتم و دست
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 یست؟رها ن -

 هست خونه اومده.  یساعت یکچرا  -

 .یمپس با هم بخور ینصداش کن -

 باشه مادر. -

 خانوم هراسون اومد. یالبعد ل یقهنشستم پنج دق منتظر

 شده؟یچ -

 از جام پاشدم.

جواب  کنمیو صداش م زنمیدر م یهرچ هایمادر هول نکن یچیه -

 در هم قفل هست.  یدهنم

 ها باال رفتم.با عجله از پله

 خوابه.  یدشا -

 . یاریناتاق و ب یدک یدکل -

 اتاق ینبود.  تو یدخانوم آورد در راحت باز شد چون پشتش کل مرضیه

هام چشم یبود.  لپ تاپش باز بود اشک تو یختههاش رو رنبود،  لباس
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در زدم،  داد زدم،  باز  یسرفتم سمت سرو یعجمع شده بود.  سر

!  صداش زدم در لرزیدیبدنم م یدمترس اومدیآب هم نم ینکرد.  صدا

 آقا فهمیدمینم یزیچ یگهبود.   د یدپشتش کل شدینم زهم با یدکبا 

 گفتیخانوم م یال.   لیمرحمان ابزارش رو آورد و به جون در افتاد

بوده،  باالخره  یینفشارش پا یا ینتو حموم سر خورده افتاده زم یدشا

بکنم،  نفسم به شماره افتاده بود و  تونستمیدر باز شد.   حرکت نم

بود و  یدغرق خون بود و رها صورتش و لباش سف ن.   والرزیدمیم

خانوم از خدا کمک خواستنش  یالل یغج یهاش بسته بود.  صدامچش

هام قفل بود و  برم جلو،  لب دادیگوشم بود،  مغزم فرمان نم یتو

کار رو  ین!  چرا ایفباالخره بغلش کردم.  تنش سرد بود و نبضش ضع

 یباهاش آشت خواستمیکه م نکه خوب بود م یکرده بود؟   همه چ

رفتم.   یمارستانو با سرعت سمت ب ینشکنم.  گذاشتمش عقب ما

نفهمه  یسروصدا کس یزنگ زدم،  ب یماو ن یاسیخونه به   یکنزد

رها از جلو  یرلحظه تصو یک یتنها!  برا یلی.  تنها بودم،  خیانب

شدم و  یرترده سال پ یراون تصو یدن.  با درفتیچشمم کنار نم

 تو اتاق عمل بردنش. یمارستانب یدیم.  تا رسشکستم
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 سام

حرف زدن  ی.   نایدنرس ایمو ن یاسیقدر گذشته بود که چه دونمنمی

ت.   فقط سر صندوق رف یک یمان دونمینم  شد،ینداشتم دهنم وا نم

اومد.  بلند شدم جلوش  یروندکتر بعد چند ساعت ب یک یادمه

 . یستادما

نزده،   یبیرگش آسه به شاهچون بلد نبود ینحالش خوبه نگران نباش -

    یینه،پا یلیخون ازش رفته فشارش خ یلیخ یمزد یهدستش رو بخ

 یقزخمش عم ینیدشبب تونینی.  میادفشارش درست بشه بهوش م

 بود،  خواست خدا بود که زنده است. 

 دکتر. ی: ممنون آقایاسی

هام آوردن.  اشک یرونبعد رها رو از اتاق عمل ب یقهو چند دق رفت

 .یدم.  دستش رو گرفتم و بوسریختیم جوریینهم

 که خوب بود.  یهمه چ  ی؟کار رو کرد ینچرا آخه ا -

بود و دست چپش هم بانداژ شده بود.   یهوشبود،  ب یدهپر یلیخ رنگش

کنارم  یاسیسالن و  یصندل یبخش منتقلش کردن.   نشستم رو یتو



 

 

 WWW.98IA3.IR 833 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 نشست.

 سام! -

 هام قدرت تکون خوردن نداشتن.فقط نگاهش کردم،  هنوز لب

 ی؟تو رها رو دوست دار -

م کرد!  شدن.  بغل یرهاش سرازو اشک یدتکون دادم.  بغضش ترک سر

  یستم،تنها ن کردیم یادآوریداشتم و  بهم  یازبغل ن ینقدر به اچه

  یتوکه  جوریینهست که دوستم داره،  هم یکی کردیم یادآوریبهم 

 اومد. یمان کردمیم یهبغلش گر

 حالش خوبه؟ -

 یرترد ذرهیک یمشانس آورد  یینه،فشارش فقط پا یست: بد نیاسی

 .اومدیسرش م ییمعلوم نبود چه بال یمارستانبود ب یدهرس

 ی؟اش خبر بدبه خانواده خوایی: سام نمنیما

 باالخره قفل دهنم وا شد.

از  یندارن از بعد ازدواجش فقط تلفنارتباط  یادباهم ز یستنه الزم ن -
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 .یمنگرانشون کن یخواد.  نمگیرنیهم خبر م

 سر تکون داد.

 ید؟نفهم یزیعمه چ -

 خوایمیم یمفقط گفت یمگفت یچ یدیمنفهم یمهول شد قدرین: ایاسی

 خونه اردالن.  یمبر

 یومده؟: اردالن ننیما

 نه هنوز. -

بود با  رو کرده،  رها که شمال خوب کارین: خداراشکر سام چرا ایاسی

 تو حرفش شده؟

 یومدم خونه آشتانبود تازه قرار بود از شرکت  یجد قدرینبا من ا -

 .یمکن

 اش.هم خانواده یدطناز؟  شا یااردالنه  یاحرف زده؟   ی: آخه کنیما

در اتاقش قفل بود.    یدمشتو وان د یشدم وقت یجخودمم گ دونمینم -

نگران شدم و بعدش هم  یدهجواب نم کنمیت صداش مخانوم گف یالل
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 شد.  جوریینکه ا

 لرزهیکردنش هم داره تنم م یف: بسه حاال به خدا از تعریاسی

 کنیمیکمکش م یگهرو م یلشدل یادخداراشکر خوبه،  بهوش م

 مشکلش رو حل کنه.

دست و صورتت رو بشور.  یستپاشو رنگ به روت ن ی: آره سامنیما

 اقعاً!خداراشکر و

گرفتم و آروم سمت  یواررفت،  دستم  رو به د یجسرم گ پاشدم

 یشمبه ته ر یبه دست و صورتم زدم و دست یرفتم.  آب یسسرو

 رفتم.  یرونو ب یدمکش

 آرین

 کهیناز ترس ا یرینش یرمبم یشدم.   اله یداربدن درد از خواب ب با

لم د ید.  توبو یدهنشم تکون نخورده بود و تا صبح نشسته خواب یدارب

 تکون یبود،  از بچگ طوریینهم یشهقربون صدقش رفتم.  هم یکل

هاش رو باز شم.   پاشدم صداش زدم،  چخوابیدیمیم یوقت خوردینم

 کرد و لبخند زد.
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 یدی؟خواب یجورچرا تا صبح همون -

 .یرراحت بودم صبحت بخ -

 !یرصبح توهم بخ -

 کنم. یدارها رو بصبحانه تا من بچه یاب یردوش بگ یکبلند شو  -

 چشم! -

 یراهنپ یکو من هم دست و روم رو شستم و دوش گرفتم.    رفت

و ادکلنم رو زدم و موهام رو شونه  یدمساده پوش ینچهارخونه و ج

 !یدمشرفتم بابا تو اتاقش بود.  بوس  یینها پاکردم. از پله

 بابا؟ یخوب -

 یدی؟آره تو خوب خواب -

 حت بودم.آره را -

 یزرفتم،  همه سر م یروناش رو آورد و من هم از اتاق بصبحانه پرستار

من سرشون برگشت و جوابم رو دادن.    یربودن.   با سالم و صبح بخ

  "زود بخوره که ظهر پروازمونه "که کنارم نشسته بود گفتم  یهبه سا
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 یوسر تکون داد.   سام گناه داشت دست تنها بود با اون همه کار ت

ضمن هرلحظه ممکن بود اردالن برسه.  همه اصرار داشتن  رشرکت د

از سر  یعذرخواه یکبود با  یمازنگ خورد ن یم.  گوشیمبمون یشترب

 اتاق کار رفتم. یبلند شدم و تو یزم

 جونم داداش! -

 یای؟م یک -

مطمئن شدم  یگهاومد د یمارستانب یجپ یاز تن صداش صدا ترسیدم

 شده.  یزیچ

 عمه؟ خدا یا -

کرده  یودکشرها خ یمارستانیمو سام ب یاسیمن و  یمنه همه خوب -

 . یابفهمه فقط زود ب یزیچ یکس خوادیحالش خوبه سام نم

 فقط گفتم: لرزیدممی

 چرا؟ -

 دونهینم یزیسام هم چ زنهیحرف نم یبهوش اومده؛  ول دونیمینم -
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 نگو.  یربناز رابطشونم به ش

 .رسونمیباشه خودم رو زودتر م -

 خوبه. -

 یمارستان؟کدوم ب -

 جا بود.هم اون یهاردالن که سا یخونه یکنزد یمارستانب همون

 یده؟اردالن رس یاوک -

 نه خداراشکر! -

 فعالً. -

رو بهش  یو همه چ یمحاضر شد یهبا سا یعرو قطع کردم و سر تماس

به  یو  ازدواج اجبار یتو راه گفتم،  از عشق سام و رها،   تا خودکش

 یکتهران  یدیمزود رس نداشت و یراش.   پرواز تاخاسرار پدر و خانواده

و قرار  میگذاشت ینماش یها رو توو چمدون  یمارستانب یمراست رفت

 .یمبرگرد ینماش مونشد با ه

 سام
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خره مونده بودم  باال یماو ن یاسی.  کل شب با یدنهم رس یهو سا آرین

  ینمش،گفت من اول برم بب یاسی پرستار اومد و گفت بهوش اومده.  

 ! لرزیدیدست و پام م

 یکواسه من  یشه.  رها همینمشبب یجورهنوز طاقت نداشتم اون 

تخت افتاده بود به  یکه االن رو یدختر ینا یبود؛  ول یدختر قو

در   یدم،کش ییندر رو پا ییرهبود.  دستگ یادختر دن ترینیفنظرم ضع

ود.  دست چپش بانداژ ب  یمارستان،تخت بود با لباس  ب یباز شد.   رو

به   اومد،یوصل کرده بودن.   داشت بارون م یوبه دست راستش آنژ

  گرفت! یتوضع ینتو ا یدنشدلم از د کرد،یپنجره نگاه م یرونب

هاش گود افتاده چشم یربود و ز یختهدورش ر یشلخت عسل موهای

 !یدسف  -یدوح بود،  سفر یبود،  دستش کبود بود، صورتش ب

بود!  انگار جون  خی  -یخِهاش رو گرفتم.  باال سرش رفتم و دست 

بر ق یبود که از تو یانداشت،  روح نداشت.   دور از جونش مثل مرده

حرف و  یقدر بمونقدر شوکه،  هقدر سرد،  همونبرگشته بود.  همون

شت.  ندا یششمال و چند روز پ یبه رها یشباهت یچساکت!  ه

 .دونستمینم یلشمبود دل ینا یشجالب
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؛  کارو کرده ینکردم!  التماس کردم باهام حرف بزنه بگه چرا ا گریه

 یلو  یعیه؛طب گفتیم یاسیبرنگشت صورتم رو نگاه کنه،   یحت یول

ق من فر یتخت بود با رها یکه رو ینینرمال نبود،  ا یرها یننبود ا

ت همه به نوب یرونداشت،  روح نداشت فقط جسم بود.  رفتم از اتاق ب

 یک ینشون نداده بود.  حت یزچ یچبه ه یعکس العمل یچه یرفتن؛  ول

ه زور ببودم.   یراض یاتو از کل دن ینگاه ساده یکنگاه ساده!   من به 

و  نی.  آرخواستیمادرش رو م یرو فرستادم خونه ملود یماو ن یاسی

 یهارو گفته بود.   حاال س یهمه چ یهبه سا ینمونده بودن،  آر یهسا

خته.  بت پدرش رو شنا کهین.   رها و اکردیم یهگر یزبخاطر دوتا چ

 شکسته بود.  یهاردالن باالخره تو ذهن سا

 یدشمن یانپدر تو ذهن دخترش بشکنه،  تازه جر یکبده بت  خیلی

 یدبا یروز یک.   باالخره ستدونیمن و اردالن رو هم هنوز نم

 ینزنه آرباهاش حرف ب تونستیهم که م یکس ین.   بهترفهمیدیم

ناز و طکرده،   یکار ینکه اردالن با رها همچ دادمیبود.  احتمال م

 یاب طوالنخو یکو منگ بودم انگار تازه از  یج.  گدونستنیهم م یامت

 بودم. یدهرو فهم یزهاچ ینشده بودم و ا  یدارب
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 رها

ه خون رو باز کردم.  مرده بودم؟  نه خنده داره با اون هم هامچشم

 جوریمیندردها ا ینا یعنیهنوز زنده بودم!  جان سخت شده بودم 

 ینگقفل سن یک یول  زد؛یکرده بودن،  پرستار باالسرم داشت حرف م

چه  شدیه زور وا مب یدنمواسه نفس کش یهام زده بودن که حتبه لب

نن.  همه نگران م گفتیم پرسدی.  حالم رو مدنرف زبرسه به ح

 زم سکوت! بگم من خود دردم!   با خواستمیم   ی؟درد دار گفتیم

 گفت:

 کر کن که خدا عمر دوباره بهت داده خوشگل خانوم!خداراش -

 یدهسر یرترد یقهفقط چند دق گفتیبودم!  چرا نجاتم دادن م ناراحت

ز خودم بهم حالم ا   رسیدم؟یموقع مبه  ید.  چرا بامردمیبودن م

ن وصف حال اال یبعج یکه دووم آوردم.  شعر عباس معروف خوردیم

 من بود:

 مرا خَردینم یارمرا،   بَردیخواب نم "

  "بَها شدم یمرا،  آه چه ب دَردینم مرگ
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 یگهد یادن ین.  تو اخواستیمن رو نم یچکسه یگهد گفتیم راست

دم اومدم؟  که زن اردالن بمونم؟  که تن ب ینداشتم.   واسه چ ییجا

رفت.   یدامهاش؟  عشقم رو تو نطفه خفه کنم؟  پرستار نابه خواسته

م به یحس خوب زدیم یشهبارون که به ش ی!  صدااومدیبارون م

د.  برنگشتم وارد اتاق ش یکی  دیدم،یرو م یرون.  از پنجره بدادیم

 ییسامه.  همون بو یدمادکلنش فهم یاز بو یول  ش؛ینمسمت در تا بب

فس نکه واسه من  ی.  همونیرمتوش غرق بشم تا بم خواستمیکه م

بود!  نگاهش نکردم،  آخه نگاه کردن تو  یبود خود خود زندگ

و کارت رو  ختهس یرسیو بهش نم یکه عاشقش یکس یهاچشم

 !کنهیتر مسخت

چون بازتاب صورتت   یش کنفراموش تونیینم کنیینگاهش م وقتی

ام بود و !  اون فقط پسرخوندهبینییحالت ممکن م ینرو تو بهتر

جور که اون شدنیسام هم به من محرم م یهابچه یمحرمم حت

سام و طناز.   یهامادربزرگ بچه یشممعلومه.   خنده داره نه؟  من م

ام هام پر اشک شد.  سدست چپم خواب رفت و چشم  ید،کش یرقلبم ت

کرد،  التماسم کرد که حرف بزنم.  چرا  یهحرف زد،  قسمم داد،  گر
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.  نگاهشم شدیقفل باز نم یننگفتم؟  آخه دست من نبود ا یزیچ

 یاتیح یقعال یداشت؛  ول یاتینکردم.   مثل مرده  بودم که عالئم ح

!   حرف زدن و یاسیا، یمن  یه،سا  ین،نداشت.  همه اومدن آر یگهد

 شنیدمیمات بارون بودم فقط م یجورمن همون یکردن؛  ول یهگر

زنده   یست؟من بس ن یواسه زندگ یهمه تلخ ینا یا.   خدایگنم یچ

دسته  یمرگ و زندگ کهینا  ی؟رو ثابت کن یکه چ ینگهم داشت

 ینداشت چرا نذاشت یواسه تو که کار  یشه؟نم یخودته؟  تا تو نخوا

 . خوامیم حقم رو ممن ه  یست؟مگه مرگ حق ن  ؟برم

من هم    کنن؟یم یسام و طناز باهم عروس ینمکه بب یداشت نگهم

 ییکحاال طناز نه!    یسم؟بشم ساقدوش و شاهد عقد و بغل اردالن وا

 هایى که باهاش در ارتباطن بدمداره؟  کالً از همه آدم یچه فرق  یگه،د

 میاد.

 سام

با  یبهوش اومده بود؛  ولبود و  یبستر یمارستانب یروز بود که تو دو

خورده بود.   دکتر گفته بود  یزیزده بود و نه چ ینه حرف یچکسه

 ینداشت از لحاظ روح یمشکل یمرخص بشه از لحاظ جسم تونهیم
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واسش از خونه  یاسی.   شدیروانشناس درمان م یکتحت نظر  یدبا

بود تو اتاقش تا حاضرش کنه،  قرار بود که تو  هلباس آورده بود،  رفت

 یها خونه بودن.   من هم کارهاخونه باشه و ازش مراقبت کنه.  بچه

بافت  یکاومد.    یروناز اتاق ب یاسیرو انجام دادم، با کمک  یصشترخ

رو گرفته بود و  یاسی.   دست کردیبهم نگاه نم یادتنش بود،  ز یمشک

 شته بود.اش گذاشونه یسرش رو رو

 ی؟دار یجهرها سرگ -

 بازم سکوت!

 حرف بزنه. خواستیم یک دونمنمی

.  رفتیاش مخانوم اسپند دود کرد و قربون صدقه یال.   لیدیمرس خونه

.   خداراشکر یماتاقش رفت یباال تو  یم،گوسفند بکش یک یدبا گفتیم

همش اون  یسکرده بود.   دوست نداشتم برم تو سرو یزخانوم تم یالل

خانوم گفتم غذا واسش  یال.   به لاومدیچشمم م یها جلولحظه

عوض کرد و کمک  یهاش رو با لباس راحتلباس یاسیدرست کنه،  

 یستو اتاقش استفاده نکرد و از سرو یساز سرو یکرد تا حموم بره؛  ول

بود.   در پنجره  یدهاتاقش تنها دراز کش یراهرو استفاده کرد.  رفتم تو
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 بستم و کنارش نشستم.رو 

 رها! -

- ... 

من که    ؟یزمعز یکارو کرد ینباهات قهر بودم ا کهینبخاطر ا -

 کنم.  یباهات آشت خواستمیم

 .یدمرو بوس یشونیشهم حرف نزد، پاشدم پ باز

 صدام کن.  یالزم داشت یزیچ -

کنار تختش بود  یزم یکه رو یششدم  که گوش یکدر اتاق نزد به

ود: داشت.  نوشته ب یامتکون خورد.  ناخودآگاه نگاه کردم از سارا پ

 رفت؟  یرانمهرداد از ا دونییم

کردن  من  یپس بگو خانوم عشقشون رفته خودکش یدمخند عصبی

رفتم و  یرونو ب یدمشکموهام  یتو یدست یقدر ساده بودم.   عصبچه

 .یدمدر رو  محکم  بهم کوب

 سام
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 بودم  یخانم اومد. عصب یالکاناپه نشستم.  ل یرفتم و رو یروناق بات از

 بگه.  یزیچ یک خواستیم  کرد،یپا و اون پا م ینا یه

 خانوم؟ یالبله ل -

گفتم  کردمیم یزاتاق رها خانوم بود داشتم تم یها رو توبرگه ینا -

 مهم باشه.  یدشا

 .گاه کردم و خوندمنها رو گرفتم.  از دستش برگه

عقد  تونستیمیو نم شدیمیمن و رها بهم محرم م  دیدم؟یم یمن چ 

راست و دروغ  یدکرده؟   با یخودکش ینرها واسه ا یعنی.  یمکن

ا اردالن باگه  ینوشته بود حت  ؟یشهآخه مگه م فهمیدمیبودنش رو م

 رابطه نداشته باشه،  زنگ زدم به مهرزاد زود جواب داد.

 مهرزاد؟  همه خوبن؟ یخوب -

 شده؟ یزیآره جانم چ -

 خب؟ ینگ یرینقول بده به ش یگمبهت م یزیچ یک -

 راحت. یالتبگو داداش خ -
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 درسته؟ یمکه من و رها بهم محرم ینا یدمفهم یزیچ یکمن االن  -

 !خندید

 مگه؟ دونستییآره نم -

 ...که باهم یمنظورم بعد طالقه در صورت دونستمینه م -

 .یدم پرحرف وسط

 . آره یدر هر صورت -

 وا رفتم.

 یدی؟رو پرس ینشده؟  چرا ا یچ  ی؟الو سام خوب -

 .طوریینهم یچیه -

 خواست حرف بزنه که گفتم:

 برم خداحافظ. یدمهرزاد با -

م ه یاسیکه  یهحرفش رو بزنه قطع و کردم.   رفتم دم اتاق سا نذاشتم

 بود.

 .ینرو بب هاینا یاسی -
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 دونستی؟یتو م -

 نه! -

 کرده؟ یخودکش ینواسه ا یعنی -

 آره. -

 یک یدبا رسیدیمیبهم نم وقتیچرفتم.  من و رها ه یرونخونه ب از

چند ساعت  دونمی.  نمگرفتمیواسه فراموش کردنش م یاساس یمتصم

شده  رو سرم خراب یاحالم بد بود انگار دن  یدم،کش یگارراه رفتم و س

 بود. 

 " خواهدیم یگارفقط س اشیهگر یمرد جا "

 رها

 

 . زدمیکم حرف م خیلی

 امروز از حمام راهرو استفاده کرده بودم و دوش گرفته بودم.

بودن.  از اون  یدهعوض کرده بود.  همشون فهم یاسیپانسمانم رو  
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 یکبود.   یومدهتو اتاقمم ن یحت یگهبود د یدهکه سام فهم یروز

شرکت هم نرم،  یگهگرفتم د یمتصم .  دیدمشیکه نم شدیم یاهفته

و  یه.  ساینهمن رو بب خواستیو نم کشیدیاون خودش داشت عذاب م

بود.   یومدههم ن باریک یاما اون حت  زدن؛یبهم سر م یاسیو  ینآر

 یمو بفهم یمفراموش کن شدیبه نفع هردومون بود.   باعث م یدور ینا

 یدنشد ید!  تشنهتموم شده.   دلم واسش تنگ شده بو یزهمه چ

من هم جواب  زدنیهر روز زنگ م یحانهبودم.  مامانم،  رعنا و ر

به خانواده  گفتیم یاسیباهاشون حرف بزنم.   خواستمی.  نمدادمینم

 یجا؛  ولچند روز برم اون یاهام خبر بدم تا حالم بهتر بشه و دوست

و ثبت  شدیداشت شروع م یدبفهمه،  ترم جد یکس خواستمیمن نم

هم  یلبه ادامه تحص خواستمینم یگهد یحت یول  کردم؛یم یدنام با

رو  ی.   حوصله کسزدمفکر کنم.   سارا زنگ زده بود با اون هم حرف ن

متحرک بودم.    یافسرده شده بودم،  مرده  خوردم،ینداشتم.  غذا کم م

   خواستم،یاون هم نم یروانشناس؛  ول یشبرم پ یدبا گفتیم یاسی

تختم نشسته بودم و پاهام  یسام بود.   رو خواستمیکه م یزیتنها چ

بود.  واقعاً خودم رو  یهام مشکشکمم جمع کرده بودم.   لباس یرو تو

 یتنها یگهرفته بود.   د یرانانگار خاک کرده بودم.   مهرداد هم از ا
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  تلخ، یدر زد و داخل اتاق اومد.   باز هم همون بو یکیتنها بودم.   

ام.  کرد که زنده یادآوریهفته قلبم رو به تپش درآورد و بهم  یکبعد 

 گرفت.  امیه.  گریدمشسرم رو باال آوردم.  د

 .دادیم یشخستش نشون از ناراحت ییافهو ق یشته ر 

 رها! -

 بله؟ -

 یم؟باهم حرف بزن یشهم -

 سرم رو تکون دادم.

و  یمم شدهعاشق  یمدونب کهینرها من و تو ناخواسته و بدون ا ینبب -

م رو ه یدوجود نداره با یراه یچه یدماتفاق افتاده.  من پرس یناالن ا

.  هیدطالقت رو داره انجام م یبا مهرزاد حرف زدم کارها یمفراموش کن

ور و هم کار ج گیرهیخونه م یکهم واست  ینآر گیرییطالق م

ات.  خانواده یشپ یبر یکه نخوا یخونیو هم درست رو م راتب کنهیم

 همه حواسشون به تو هست. 

 :یدمپرس ناخوداگاه
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 ی؟تو چ -

ام!  امروز سال مادرم بود رفتم بمونم.  خسته ینجاا تونمیمن رها نم -

فراموشت  تونمیکردم.   رها من اگه بمونم نم یسرخاک و خداحافظ

 کنارت هستن. یشهها هم.  بچهینکنم،  شرکت رو سپردم به آر

کنم،   بعدش هم  یو عمو خداحافظ یریناز ش یشک یرمامشب م 

هام.   هماهنگ کردم باهاش قراره بعد از دوست یکی یشپ یتالیاا یرمم

حواسش هم به  ینرو بفروشه و بفرسته.  آر یمرفتنم مهرزاد همه چ

بهشون بگو نگران طالقت هم  یداشت یهست هم به تو،  کار یهسا

 نباش.

 کرد. مکثی

 . یهمه چ یبرا امخویرها معذرت م -

.   داشت کردمیم یهمن هنوز داشتم گر یرو پاک کرد؛  ول هاشاشک

 که گفتم: رفتیم  یروناز اتاق ب

 یری؟م یشهواسه هم -

 یدیندارم.  رها قول م ییجا یگهد جاین.  من ایرمم یشهآره واسه هم -
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    ی؟بساز یدجد یزندگ یکها و با کمک بچه یکار احمقانه نکن یگهد

 گفتم: یالشآسوده شدن خ یبرا یول   خواستم؛نمی

 .یدمقول م -

و طناز  یامردالن و تاحواسم بهت باشه و نذارم  یدمخوبه منم قول م -

 بزنن.  یبیبهت آس

باشم شک  .  من خونهیستمن جاینمن ا یوقت یبرو؛  ول خواییاگه م "

 " یمیسمنکن بازم جلوت وا

باز من  کردیت.   فکر مرف یرونهاش رو مشت کرد و بدست  

 من خود مرگ بودم. یگهنه د  کنم،یم یخودکش

برداره  یغت کهینکنه،  نه ا یخودکش خوادیاوقات آدم دلش م یبعض "

 ".زنهیاحساساتش رو م یدنه!  ق

 سام

 

جا بده.  حوصله  ینماش یرو  دادم به آقا رحمان که تو هامچمدون
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به دورتادور  ینگاه یکودم.   نداشتم به آژانس زنگ زده ب یرانندگ

 وقتیچه یگهبودم.  من د رو برداشته هامیلوسا یاتاقم انداختم.  همه

تا االن با مامانم،    یهام از بچگ.  خاطرهذاشتمیخونه نم ینا یپام رو تو

 و رها...  یهو آ یاسیبا   ین،با آر

 آخ رها!  

رد شدن.   یلمف ینهام عاز جلو چشم کشهیم یرقلبم ت یاداسمش که م 

همه  یول  ذاشتمش؛یباهام قهر بود حق داشت.   داشتم تنها م یهسا

ل دورش بودن.  هواش رو داشتن.   باالخره از نگاه کردن به اتاق د

ام رو و خونه ینگفتم ماش ینرفتم.   به آر یرونکندم و در رو بستم و ب

مهم  واسم شدیبزاره.   شرکتم که داشت ورشکسته م فروشواسه 

بار بود  ینهاش قرمز بود اولچشم ینآر  یدم،رس یاطتو ح ییننبود.  پا

و  یاسی .   بغلش کردم!  بایرمم یرینش یشپ کهینکه ناراحت بودم از ا

 تو بغلم موند.    یشتراز همه ب یهکردم.   سا یهم خداحافظ یمان

 م. دش ینکردم و سوار ماش یخانوم خداحافظ یالباالخره دل کندم و با ل

و  یمتصم یننبود!  آخر یااتاقش بود.   چاره یرها پشت پنجره 

 یگهکردم خوب نگاهش کنم چون د یبود.   سع ینهم ینشدرست تر
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 ها نگاه کنم. چشم ینبه ا تونستمینم

بعد  یزن بابا بود و بس!  حت یکاز االن تا آخر عمرم رها  واسم فقط  

 زن بابا بود.  یکطالقش هم فقط 

 یدممن جلو چشمم فقط رها بود.   رس یدور و دورتر شد؛  ول ماشین

هام رو .   چمدونیدمرس یشو به ک یماهواپ یبه فرودگاه؛  نشستم تو

ود!  و هوا سرد ب اومدیشدم. بارون م یگرفتم.   سوار تاکس یلتحو

 عمو.  یخونه یدمرس

که  ندونستیاالن نه!  در زدم باز شد.  نم یخوشحال بودم؛  ول همیشه

.   رفتم باال،  بیننیباره که من رو م ینآخر دونستنینم   یام،دارم م

 !یدشک ینیه یدنمها و با دپله ییناومد پا یرینبودم.  ش یسخ

هات سرخه شده؟  چشم یزیسام چ  یسی؟واست چرا خ یرمبم -

 !یزترینمعز

 سردمه. یلینترس فقط خ یرینخوبم ش -

 دست زد. یشونیمپ به

 ه!ک یتب دار -



 

 

 WWW.98IA3.IR 855 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 یجور.  من چهیشهنگران شد!   آخ که دلم واست تنگ م یمبچگ مثل

 دن.هام رو باال براز تو دل بکنم و برم؟  چمدون

 هست. یادقدر تبت زسام چه -

 یرمبعدش م   ی،اسه خداحافظاومدم و  یتالیا،قراره برم واسه کار ا -

 رم.  یمتهران،   بعدش هم پرواز مستق

 کشه؟یقدر طول مچه -

 .دونمینم -

بدونه،   خواستمیبرنگردم،  نم یگهبهشون بگم قراره د خواستمنمی

 .فهمیدنیمدت م یکطاقت نداشت،  خودشون بعد  یرینش

 کجان؟ یهبق -

به سر پسرم  یچ ینمهات رو عوض کن ببلباس یرخوابن دوش بگ -

 اومده.

 هم خستم. یلیبخواب فقط خستم خ یرینخوبم ش -

 قدر خوبه بودنش!نگران نگاهم کرد.  چه
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 یبا موها یجورم.   همونهام رو عوض کرددوش گرفتم و لباس 

 خوابم برد. یسخ

 رها 

م که مامانم صحبت کرده بودم که نگران نشه.  به سارا هم گفته بود با

 یکارها یرهم درگ اون  یرم،بگ یمرخص یدبا یامب تونمیترم نم ینا

 یلمشرکت و وسا رفتمیم یدسوال نکرد.  امروز با یادبود و ز یشعروس

حاال  ینجا،  واسه من نبود.  آراون ییجا یگه.   دکردمیرو جمع م

جا کار کنم اون تونمیامل اون شرکت بود و گفته بود هنوز هم میرعمد

 عوض نشده،  خنده دار بود! یزیو چ

ره خاطاز سام  یجا کلتموم شده بود،  من اون یواسه من همه چ 

تحملش رو نداشت.    یگهلبم دقجا بمونم،   اون تونستمیداشتم،  نم

 .رسمیخونه و شرکت به جنون م یناگه بمونم تو ا دونستمیم

راهرو  یسکنم.   تو سرو یداپ یدکار جد یکدادم  یحترج ینهم واسه

و درد  سوختیمسواک زدم و دوش گرفتم،   هنوز دستم بانداژ بود،  م

ساده و کوله و شال  ینشلوار ج یکساده و  یمانتو مشک یک.   کردیم

   زدم،یحرف نم  خوردم،ینم یاد.   غذا زیدمرو پوش امیمشک یو کتون
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 یدجد یرها ینبه ا یینهتو آ   یش؟کبود شده بود. آرا هامچشم یرز

 ینداشتم.  واسه ک یشباهت یچها بودم،  هنگاه کردم.   واقعاً مثل مرده

 یبا صورت یجورخوشحالم و حوصله دارم؟   همون یلیکنم؟  خ یشآرا

رفتم و آژانس گرفتم   یاه،س یهاچشم یربود و ز یشهاز هم یدترکه سف

رفتم و رد شدم که  یعبرج بودم.   سر یجلو دساعت بع یکو 

آسانسور  یتو یادن یادمکردم  یهاش از جلو چشمم رد نشه.  سعخاطره

هام رو ببندم و رد بشم.   فکر و چشم کردم یدستم رو گرفت.  سع

در رو باز کرد.    ینی.   در زدم و معجاینهست با من ا یشههم یالتخ

 .یدنکش ینیه یدنمهمه باد

 شده؟ یزی:  رها جون چمعینی

 رو ببرم. یلمنه خوبم اومدم وسا -

 آخه...  -

اتاقم جمع کردم و  یرو از تو یلماتاقم رفتم.   وسا یبه سمت راهرو 

هم  یلهوس یسر یکبزاره  ینماش یها تا ببره و تواز بچه یکیدادم به 

 یادمچون داشت  رفتمیم جاینزودتر از ا ید.  بایختمام رتو کوله

رفتم که  یرونهام رو پاک کردم و بافتاده.  اشک ییهاچه اتفاق اومدیم
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از  یت.   آخرو محکم گرف کردیمچ همون دستم رو که درد م یکی

 درد گفتم،  طناز بود!

 چته؟ -

 یدم؟به هدفم رس یدیخواستم بگم د یچیه -

 . یدیم نرسبازم به سا یول  ی؛آره انتقامت رو گرفت -

نه   ین،ه خوشحالن  ین،دار ینه عشق یگهکه د ینهمهم نبود مهم ا -

 …یشرکت

 ی؟نه شرکت -

 کردم. یامستم با تتون یهرکار یشهآره چون داره ورشکست م -

 از ته دلم گفتم:

 . یآشغال یکتو   ی،عوض یلیخ   ی،کثافت یلیطناز،  خ یپست یلیخ -

 !یدخند بلند

 خواستم برم که صدام کرد،  برگشتم. 

هاش خراب شده بود،  من بود که نقشه یاس یاون پروژه یراست -
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من از   یست،ن هاین.   تازه فقط ایکه تو بر ینکردم واسه ا یدستکار

بخواد که  یدواسه معتمد بفرستم شا خوامیتو و سام عکس دارم م

 .یکرد یانتچون تو خ یرهحکم سنگسارت رو بگ

مه جا و...   ه یادر یهااز لحظه یدمکه دستش بود رو د هاییعکس

 عکس داشت. 

گذاشته بود دستم رو آوردم باال و زدم تو گوشش،  دست  جاسوس

 یهاارزشش رو داشت و مقابل چشم یدرد گرفت؛  ول یلیخودم خ

 ینبود.  نشستم تو ماش ینامرد یلیزدم.   خ یرونمتعجبش از شرکت ب

 کردم تا به خونه برسم. یهو فقط گر

 سام

رو جمع کرده بودم و آماده بودم.   با  یلمصبح پرواز داشتم،  وسا فردا

 تهران و بعدش هم رم.   رفتمیاول م یددوستم حرف زده بودم،   با

نمونده  یدلخوش یگهنگه داره،  د جایننبود که من رو ا یزیچ یگهد

 یرمکرده بودم و گفته بودم که دارم واسه کار م یبود،   با همه خدافظ

و  یستن یکه سفر کار دونستنیم یاسیو  ینو آر یهرم،   فقط سا

رو بفروشه و پولش رو واسم بفرسته.   یمکه قرار بود همه چ یمهرزاد
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بالکن خونه  یعموم،  تو یاتاقم،  تو خونه یبود که تو بار ینآخر

 !دونمیپاکته؟  نم ین.  چندمکشیدمیم یگاربودم و س یستادها

بلند شده بود  قدرینا یشمنخورده بودم،  ته ر یزی.  چسوختیگلوم م 

ود.  طالق رها رو انجام داده ب یبود.  مهرزاد کارها یشر یباًکه تقر

ونه واسش خهواش رو دارن.   دونستنیها مراحت بود،  بچه یالمخ

نزاشت  یمکار واسش جور کرده بودن.  زنگ گوش یکگرفته بودن و 

 بود.  جواب دادم:  ینآر   م،فکر کن یشترب

 جونم؟ -

 خراب شد؟ یاس یپروژه یادتهسام  -

 آره. -

 کار طناز بود. -

 یدی؟از کجا فهم -

 خودش امروز به رها گفته. -

 گفتم: عصبی
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 .کشمشیقبل رفتنم م -

 .یستن یننه صبر کن فقط ا -

 یه؟چ یگهد -

به رها هم  رسیدیکه گفته شما بهم نم یشرکت و اون  یورشکستگ -

قراره   ازتون عکس داره جاسوس گذاشته بوده و کهینکار طناز بوده و ا

هست  یکارها همون انتقام نیا یها رو بفرسته واسه معتمد همهعکس

فتم و ،  وا رکارها رو کرده ینا یام.  با تیرنازمون بگ یامکه قرار بود با ت

 نشستم. یصندل یرو

 .ذارهینده نماگه اردالن بفهمه رها رو ز -

  یری،امن،  توهم که م یجا یک فرستیمشیم یادنه نگران نباش تا ب -

 .یستن یمشکل گیرهیرها هم که داره طالق م

 ی؟شرکت چ -

ها و اون یمورشکسته بش ذاریمینم یدیممن و حسام سروسامونش م -

 به هدفشون برسن.
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 خوبه. -

 سام! -

 جان؟ -

 ی؟رب یشهقراره واسه هم یبگ یرینبه ش خواییهنوز نم -

 نه! -

 آخه...  -

تا  زنییحرف نم از رها هم   یگی،نم یزیتو هم چ ینآخه نداره آر -

 برم.  ذارهینم یشهنابود م یرینکه برم.  ش یوقت

 .رفتیینم شدیکاش م -

 .یشهنم -

 در زدن.

 یید؟بفرما -

رو  یناومد داخل،  چه به موقع غذا واسم آورده بود.   تماس آر شیرین

 قطع کردم و کنارم نشست.
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 خوری؟ینم یزیچرا چ -

 .یرمس -

 چته سام؟  شناسمت،یمن م -

 .یچیه -

 ی؟خوب یرینبگو به جون ش -

 یرهام سرازجونش رو قسم بخورم اون هم به دروغ!   اشک تونستمنمی

 :یدمنال یجورشدن.   همون

 خستم. یرینش -

 .کنیمیقربونت بشم حرف بزن با من باهم حلش م یاله -

 .تونهینم یچیه  یرین،ش تونیینم -

 تو بگو. -

 هام رو پاک کردم.اشک 

 یدی؟بهم م یقول یک یرینش -

 آره حتماً. -
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و من واست همون سام  یناراحت نش یدیو شن یدیازم د یهرچ -

 باشم.

 .یشمدارم نگران م  یگی؟م یواسه چ هاروینا -

 هاش جمع شد.چشم یتو اشک

 .یفهمیبعداً م  جوری،ینهم -

 وقتش بود به اسم یگهکه بره صداش زدم نه به اسمش،  االن د پاشد

 نتونم.  وقتیچه یگهد یدخودش صداش بزنم شا

 مامان! -

 گفت: یهبعد با گر یستادا یهثان چند

 جانم؟ -

 دوستت دارم! یلیخ -

 .طورینمن هم هم -

رو  یدناه یرو داشت بهش مامان بگم،  آره جا یاقتشزن ل ینا آره

 جوریینمامانم بود،   خوب شد که ا یشترب یواسم پر کرده بود حت
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 صداش کردم.

 سام

  ببره، یینراهرو گذاشتم تا خدمتکار پا یو تورو جمع کردم  وسایلم

ساعت  رفتم.   چند ییندر رو بستم و پا  یدم،بار د یناتاق رو واسه آخر

 بود جواب دادم. ینزنگ خورد،  آر یمپرواز داشتم،   گوش یگهد

 بله؟ -

 رو گفتم. یهمه چ یرینمن به ش یسام -

 داد زدم: یباًتقر 

 ی؟چ -

تو  یاالن زنگ زد من هم ماجرا یناد هممجبورم کرد قسمم د ینبب -

 رو گفتم یو طناز و،  همه چ یرانو رفتنت از ا یو رها رو،  همه چ

 مجبور شدم. یدببخش

 گند.  ی،گند زد -

 ها باال اومد.از پله یرینگذاشتم.   ش یبمج یکردم و تلفن رو تو قطع
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 .یمباهات کار دار یرمن و اردش یینپا یاب -

 .یشهم یرمد یرینش -

 یریم یدار یشهواسه هم حاال که یرسینه نترس به پروازت هم م -

 هیگد یداالن وقتشه شا یمو بگ یمکه ازت پنهون کرد یزاییچ یک یدبا

 .یمنباش

اتاق عمو  یتو  یین،جوابش رو بدم رفت و منم به دنبالش پا نزاشت

نشست  یرینتخت،   حالش خوب نبود ش ی.   نشسته بود رویمرفت

 روشون.وبهکنارش منم ر

 جانم؟ -

اال بهت حاگر تا  یرمن و اردش   ی،درکمون کن خوامیسام م ینبب -

فقط به  یارهسرت ب ییاردالن بال خواستیمیبود که نم ینواسه ا یمنگفت

 خاطر خودت پس لطفاً ازمون ناراحت نشو،  باشه؟

 .کردنیبغض نگاهم م با

 .کنیینگرانم م یدار یرینبگو ش -
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 وجوده. مدارکش هم م یقتهحق شنوییکه م یزهاییچ نیسام ا ینبب -

 .یاوک -

تمد خاندان مع یکاومدن تو،  پسر کوچ یاقبل به دن یشسال پ یلیخ -

خوشگل که  یدختر چشم و ابرو مشک یکدختر کورد شد،   یکعاشق 

هاشون خانواده یهابا وجود مخالفت  شد،یعاشقش م دیدیم یهرک

ه معتمد مجبور شدن اون دختر رو ب یباهم ازدواج کردن.   خانواده

ر .   منم عروس بزرگ اون خانواده بودم اون دختیرنعنوان عروس بپذ

 خواهر برام بود.  یکدوست داشتم مثل  یلیرو خ

ه خانواد یزسال بعد اون دختر باردار شد،   پسردار شد و شد عز یک 

 سام گذاشت. اسم اون پسر رو

 دونمیم  یگه،و اردالنه د یدکه قصه مامان ناه هاینا یرینخب؟  ش -

 کنی؟یم یفچرا تعر

تو چند ماهت بود تو  یوقت یشسال پ ینه سام اون مرد درست س -

 تصادف فوت کرد.

 اردالن که زنده بود. یگهم یهضم کنم چ تونستمنمی
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 ی؟چ -

و افروز معتمد  یرالن و اردشارد یکوچاون مرد اردالن نبود برادر ک -

 یستتو ن یبود اسمش هم ارسالن بود،  پدر تو.   اردالن پدر واقع

 داد گفت یشنهادپ یدبعد فوت پدرت اردالن به ناه یکسالتوئه  یعمو

 اومد یدکه ناه یبود تمام مدت یضاردالن مر یپسرم؛   ول یشهسام م

درت بود زن پ یوقت یبود حت یدچشمش دنبال ناه نهاون خو یتو

پدرت  ینکه ماش یدیمکه آورد.  بعداً فهم یارهبه دستش ب خواستیم

 یمنشد ثابت کن وقتیچه یکرده بود؛  ول یرو عداً دست کار

 وقتیچمال خودش باشه و پدرت رو کشت.   ه یدناه خواستیم

 .یهمه نگران بود تو نفیشهم یامرزخداب یدناه یمبگ یزینذاشت به تو چ

 سام

 بودم. اشیهبق یدنمنتظر شن کردمیفقط نگاهشون م گنگ

 یدکه برادرش رو کشت.  ناه ییاردالن رو کور کرد تا جا یدعشق ناه -

دوستش نداشت همه  وقتیچاز رو اجبار با اردالن ازدواج کرد.  ه

ازش نفرت داشت.    یگهارسالن رو کشته د یدبعد که فهم دونستنیم

کتک؟    کرد؟یم یتتچرا اردالن اذ دونییم  ی،تو بود یدتنها عشق ناه
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 یر؟تحق

 تکون دادم.  یمنف یرو  به نشونه سرم

رو دوست داره به جز اون  یکس یدناه ینهبب تونستینم کهینواسه ا -

اش کرد عشق کرد افسرده یضو مر یدناه کردیبه همه حسادت م

عاشق  یدهنا کهینکرده بود.  از تو نفرت داشت واسه ا اشیوونهد یدناه

مثل پسر خودمه شناسنامه تو به اسم خودش  گفتیم یلتو بود.  اوا

 یشتربه تو ب یدناه یبعداً که عالقه یدوباره گرفت.   خوب بود؛   ول

من و  ی.  تمام نگرانشدیم یشتربه همون اندازه به تو نفرتش ب شدیم

 دونستیمی.  میو افروز و آقاجون و مامان جون تو بود یرو اردش یدناه

 خوردیهمش قرص م ید.  ناهیارهنم یهو سا یدسر ناه ییکه بال

 یهبا سا کردیم یدشبا تو تهد  ذاشت،یه نمیرطالق بگ خواستیم

بچه دار شده اون هم دختر که  یدخوب بود.  خوشحال بود که ناه

 یهاومدن سا یابود.  عاشق اون شد بعد از به دن یدناه یهشب قدینا

 یننه  ا  یره،نه طالق بگ  ذاشت،یبازم نم یته شد؛  ولفشارها برداش

طرف و  یکاردالن از   ید،کم نکش یچارهب یدناه  یمرو به تو بگ یهقض

و  یرهطالق بگ ذاشتنیطرف،  نم یکاش هم از خانواده یفشارها
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آخه مخالف ازدواجش با ارسالن  گرفتنیازش نم یسراغ یبرگرده.  حت

آدرسشون  یقطع شد.  حت یدشون کالً با ناهبودن بعد ازدواجشون رابط

نداره،    رهم ازشون خب یکس یدنتورو هم ند یهم عوض کردن حت

از اون  یدبا کفن با گفتنیم   کردن،ینم یتشپشتش نبودن،   حما

کرده  یضشزود فوت کرد.  مر یدهم شد ناه ینهم یرونب یایخونه ب

رفت.  توهم از اون خونه  یرانکه از ا یهسا یدبودن،  بعد فوت ناه

.   حقت یمبه تو بگ ذاشتیبازم نم یاوضاع بهتر بود؛   ول یرونب یاومد

نظرت راجع به من عوض  یدوارمرو ام هاینا فهمیدییزودتر م بود

با جعل  یدارث همه رو باال کش دونییرو م یشنشه،  خودت که بق

هم  یهشد،  سا رتیضاردالن بدتر شد.   مر یدبعد مرگ ناه یکالهبردار

 یگه.  تو ددونییخوت م یگهد …و رانت و اییغهص یهارفته بود زن

رها،  اولش فکر کردم که  ییه،  بعدش هم که قضیبهش بابا نگفت

 یدبابا بودن رو نداره،  ناه یاقتل یخوشحال شدم بعد گفت یدیفهم

 . یرهکه د یدببخش یمرو بهت بگ یگفت همه چ

 باالخره لب وا کردم:

 بابام رو کجا خاک کردن؟ -
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 ییناست طبقه پا قبر مادرت دو طبقه یمونخانوادگ یتو مقبره -

 سنگ قبر نداشته.  وقتیچه یپدرته؛  ول

 با مامانم عاشق هم بودن.  یگفتم یشهاردالن هم -

فرت داشت بهش؛    دوستش نداشت،  ن وقتیچه یددروغ بوده ناه -

 به جاش عاشق ارسالن بود.  یول

 منه؟ یاردالن عمو یعنی -

 آره. -

 یه؟سا -

 .یتهخواهره ناتن یهسا -

 نه زن بابا؟ یشهمن م یپس رها هم زن عمو -

 درسته. -

 مهرزاد با شناسنامم اومد. وایسادم

دم به ساله منتظر بو یهاکه سال یزیچ یتهواقع یشناسنامه ینا -

 دستت برسه. 
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 اسم بابام ارسالن بود،  به مهرزاد نگاه کردم. دیدم

 دونستی؟یتو هم م -

 جواب داد: شیرین

 .یدنها تازه فهمبچه -

 یهات با کارهادنبال کار یوفتمبه من بده ب نامهیترضا یکداداش  -

 ات باطل بشه.طالق رها که اون شناسنامه

 رو که داد امضا کردم. ایبرگه

 کنم؟ کاریاالن چ -

 دستم رو گرفت.  شیرین

 یگهعقدتون د معطل نکن یکه دوستش دار یبرو دنبال رها کس -

 .یبرو از پرواز جا نمون یتهران که دار یطنداره بل یمشکل

 .یدمرو بوس عمو

  دوستتون دارم. یلیخ یشمازتون دلخور نشدم و نم وقتیچه -

 .طورینمن هم هم -
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 قدر دوستت دارم مامان؟ه چهبهت گفته بودم ک -

 !خندید

بهت  یدو بار یگهد یزهایچ یلینشده سام خ یر.   برو تا دیآره گفت -

 بگم.

نشستم و به سمت فرودگاه  ینکردم و تو ماش یزدم و خدافظ لبخند

 .خواستمیرفتم.   فقط رهارو االن م

 رها

هم خونه سام بود،  خدمتکارها  یاسیرفته بودن.    یرونب ینو آر سایه

 دونستمیکه مثل قبر بود نم یبودن عمالً تنها بودم.   اتاق یینهم پا

خونه رو  ینا یتحمل هوا یبرم؛  ول جاینکه از ا کشهیقدر طول مچه

ساعتم نداشتم.   نشسته بودم پشت پنجره و منتظر مرگم  یکواسه 

هارو واسه اردالن فرستاده بود،   مهم نبود بودم.  احتماالً طناز عکس

پاهام رو    ی؟داشت و به چه شکل ی.  چه فرقیرمبم تمخواسیخودم م

رو نگاه کردم هوا سردتر شده  یرونشکمم،  از پنجره ب یجمع کردم تو

 یول  یست؛ن یادم.   امروز چندم بود؟  کدوم ماه؟  اومدیبود بارون م
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 یکپرواز داشت،   رفتیباشه.   سام امروز م ییزپا آخرهایفکر کنم 

.   دلم ینمشبار بب ینفرودگاه واسه آخر برم یگهبهم م ییصدا

هام .   اشکینمهاش رو بببغلش کنم،   چشم یگهد باریک خواستیم

جلو در امارت نگه داشت،   آژانس بود.    ینیماش یکرو پاک کردم،  

دادم   یامپ ینمن دستم رو جلو دهنم گرفتم،  فقط به آر یخدا یوا

ها باال اومد.  بدو از پله  -که خودش رو برسونه اردالن اومد.  بدو

نبود که سر برسه.   سام  یسام یگهآخرمه د یهانفس دونستمیم

تا  یدقد طول کشبرسه.   چه ینخدا کردم آر -بود،  فقط خدا یشک

 یقرن،  صدا یکبکشم  تونستمیکه نفس نم یباال؟   واسه من یادب

 .اومدیدادش م

 کجا است؟ یاون عوض -

من بود؟    با  یده،هارو دآخرشون رو زدن عکس یضربه یامطناز و ت پس

 ینکردم من که اردالن رو دوست نداشتم زنش نبودم؛   ول یانتخ

صدام رو  یکس زدمیمقدرم که داد .   هرچهفهمیدیرو نم ینا یکس

   ید،خونه لرز  ید،لرز هایشهش ید.  اومد تو و در رو محکم کوبشنیدینم

 .باریدیهاش قرمز بود خون م.   چشملرزهیم وقته یلیکه خ مبدن من
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 ی؟کرد یتو چه غلط -

.   یشهاش  پاره مهر لحظه حنجره کردمیکه حس م زدیداد م طوری

بهم زد باعث شد  یمحکم ییدهنداشتم که بزنم.  اومد و کش یحرف

که خون باال  ی.   با مشت و لگد به جونم افتاد طوریوفتمب ینزم

تاق ا یلول کن نبود.   وسا یول  کرد؛یدرد م .  همه جامیاوردمم

ام رو راحت خانواده کنهیم یداشکست،   فحش داد گفت سام رو پ

 .ذارهینم

 کشمت؟یم یاآره   یدم؟طالقت م یفکر کرد -

 . کنمیم یتزندون طوریینهم یدمهر روز عذابت م یرنه خ -

که  شدیهام باز نمچشم دونمیساعت بود که کتک خوردم؟   نم چند

.   اون هم خسته نشد تا جون داشت کتک زد و همون ینمساعت رو بب

ذره  -کردم.   ذره یها رو ادمه داد گفت با آبروش بازها و فحشحرف

  کشه،یسام رو م   کنه،یم یتام رو اذخانواده یگیرهجونم رو م

 ی.   رواومدیهام خون مو لب ینیم.  از بیدکوب صورتم یها رو توعکس

.   به سرفه زدیافتاده بودم و اون هم همچنان باالسرم داد م ینزم

هنوز هم دست بردار نبود.   از  یول  یاوردم؛افتاده بودم خون باال م
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.   مطمئن بودم که رسهینم یکس یگهنبود مطمئن بودم د یخبر ینآر

 یراتاق ز ینو من تو هم گیرهین شکل میانتقامش رو به بدتر

 .دادمیهاش جون مستد

 سام

دوساعت بعد   یباًفرودگاه خداراشکر به موقع بود.  تقر یدمعجله رس با

تا خونه پرواز کنم و زودتر برسم.    شدیفرودگاه مهرآباد بودم،  کاش م

رو از حالت پرواز  یمرو بگم.   گوش یبرم به رها همه چ خواستمیم

داده بود بازش  یامپ ینگرفتم.  آر یلهام رو تحودرآوردم،  چمدون

تهران برو خونه معتمد،  اومده با رها تنها است من تو  یدی.   رسدمکر

 یسوار تاکس یعسر  کردم،یکردم.  داشتم سکته م یرگ یکهراهم تراف

رهارو گرفتم برنداشت،   اگه  یشدم و آدرس خونه رو دادم.   گوش

نه از فکرش  یواتا حاال آورده بود.    یدشا   ی؟چ یاوردسرش م ییبال

راهم،  واقعاً  یخانوم زنگ زدم خبر دادم تو یال.   به لیدلرزیهم تنم م

احتمال  یعنیرها رو خونه تنها گذاشتن  یبا چه فکر دونستمینم

بسپرم و  هاینرها رو به ا خواستمیکه اون برسه؟  بعد من م دادنینم

باالخره    دلم نبود،  حالت تهوع داشتم. یبرم.   دل تو یراناز ا
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گذاشتم.   به  یاطح یهارو توحساب کردم و چمدون رو یهکرا یدیمرس

هارو پولم توجه نکردم.   پله ییهگرفتن بق یراننده برا یهاصدا زدن

که سر من اومده،  سر رها  ییبال خواستمیباال رفتم.  نم یکیدوتا 

و  یدمب.   با شدت در رو کویدمجلو در اتاق رس  ذاشتم،ی.   نمیارهب

افتاده بود  ینرها هم رو زم کشیدیم یپداشت پ نداخل رفتم.   اردال

غرق خون،   دلم به درد اومد چند ساعت بود که کتک  یبا صورت

 .یدمرس یرخورده بود؟  لعنت به من که باز هم د

 یداتپ خواستمیم ین: به به جناب معتمد خودتون رو نشون داداردالن

 کنم بکشمت. 

 پوزخند زدم!

 سالم عمو جان! -

 .یدخورد،  رنگ از صورتش پر جا

رو  یمه چه یرو عمو اردش یرینش یفهممنم وقتیچه ینفکر کرد -

 بهم گفتن. 

 ی؟باور کرد -
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 !خندیدم

 . یگهروغ نمدبه من  یرین.  شتورو باور کردم یهانه حرف -

 . یهمه سال گفت ینتو ا یول -

.  یدر قالببهم بگه پ راستش رو یپست فطرت نذاشت یآره چون تو -

شق عاز  یشهدق مرگ شد هم طورینمامانم هم هم  ی،بابام رو تو کشت

مامانم  یهاچرا دست یفهممحاال م گفتییخودت و مامانم م یاافسانه

  برد،یو حساب م ترسیدیچرا ازت م یفهممحاال م  لرزید،یم یشههم

 .کردیم یهافسرده بود و گر یشهچرا هم یفهممحاال م

 !کردیشدم رها با تعجب داشت نگاهمون م زدیکشن

بودن  یسادهدر وا یجلو ینو آر یهسا  زد،ینفس م  -گنگ بود.  نفس 

 ها هم متعجب بودن.اون

 قدر دوستش داشتم. چه یدینفهم وقتیچ:  تو هاردالن

 . یتو به زن بردارت چشم داشت یآشغال عوض -

 !یدخند اردالن
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موت چشم من شده به زن ع ینذاتت ع یمن شد ینحاال توهم ع -

 . یداشت

 .یدمزورم داد کش یهمه با

شت،  مادرم رو ککه پدر من رو  یقاتل یکتو فقط  یسترها زن تو ن -

 کردم.  یرو تو دروغ زندگ یمرو،  جوون یمازم گرفت،  تمام بچگ

 یری؟ازم انتقام بگ خواییم -

 !خندیدم

نن ککه بخوان بدبختش  گیرنیم یتقام از کسانتقام؟  از تو؟  آخه ان -

 . یشیتر نمبدبخت ینتو از ا

 دور و برم رو نگاه کردم.

. خوادیتورو نم یچکسه یادن ینواست نمونده؟   تو ا یکس ینبب -

 !یچکسه

 اشاره کردم. یهسا به

تو بدبخت  یعنی ینتو رو دوست نداره ا یکس یگهدخترت،  د یحت -
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 یکس یگهدرخواست طالق داده د.  رها هم یمونهنم یپس انتقام یشد

 اردالن معتمد.  یآقا  یست،دورو برت ن

 دونستمی.  نمزدیفس من  -رو گرفت،  سرخ شده بود.  نفس قلبش

ن تکو یچکسافتاد،  ه ینزم یرمشکردم بگ یکنم.   سع کاریچ یدبا

 بر داد.به اورژانس خ یک دونمی. نمیمهمه تو شوک بود خوردینم

 رها

 یمناسب یتاالن موقع یبود؛  ول یادیز یهاسرم عالمت سوال توی

 یمساعد نبود،   تو یادواسه جواب دادن بهشون نبود.   سام حالش ز

 یدگیهام رساتاق داشتن به زخم ی.  من هم تویمبود یمارستانب

بودم.   عکس  یفضع یلینبودن من خ یقعم یلیخ   کردن،یم

بدنم کوفته شده بود دکتر    ،بودن یخاص یزو چ یگرفتن،   شکستگ

واسم قرص نوشت و سرم بهم وصل کردن.   سرم رو از دستم کندم و 

ام سرش رو راهرو بودن.   س یها توراهرو،  بچه یبلند شدم،  رفتم تو

اش گذاشتم.  شونه یستم رو  روهاش گرفته بود.   ددوتا دست ینب

 نگاهم کرد. اخم کرد!
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 ی؟تو چرا بلند شد  -

 شده؟ینگفتن چ خوبم -

هم داره.   یولب و آنژق یدومشه سابقه گرفتگ یسکته کرده،  سکته -

 . یمهوضعش وخ

 االن کجا است؟ -

  .icu یتو یهوشهب -

 بود؟ یچ یکه بهش گفت یزهاییاون چ -

که فوت بشه  کرده یبابام رو دستکار ینمنه،   ماش یاردالن عمو -

ن دختر اردالنه و منم پسر ارسال یهبعد با مامانم ازدواج کنه،  سا

 معتمد. 

 نگاهش کردم. غمگین

 واقعاً متاسفم سام. -

 سرش رو تکون داد.

 یاد؟نم یادتبابات رو  -
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 نه اصالً.  -

 پس من زن عموتم؟ -

 آره! -

 آروم لبخند زد! 

شونش گذاشتم.  خوشحال بودم دلم واسش تنگ شده  یرو رو سرم

 یندتر اباصالً حالش خوب نبود،    ینهعابعد از م یرونبود.  دکتر اومد ب

ر بود که سام خودش رو مقص ین.   بدتر ازدیحرف نم یهبود که سا

و که پدرش ر یو  عذاب وجدان داشت،  اون هم واسه کس دونستیم

  که رو تخت بود، یخبر دادم،  باالخره اون نمکشته بود.  به ماما

 دامادشون بود.  پوزخند زدم! 

   یمارستانه؟که شوهرم رو تخته ب شدمیناراحت م یدبااالن   داماد؟

 یتشخوشحال هم نبودم از وضع یبودم.   حت تفاوتیمهم نبود واسم ب

بود  یام آورده بود.  چه روزاون همه بال سر من و خانواده کهینبا ا

هم  یه.   بدن درد داشتم،  بقرفتیامروز از جلو چشمم کنار نم

بت  سوختیشوکه بود دلم واسش م یه.   سارفتن یهسا نارو ک یدنرس
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 شد. یکهت  -یکهشبه تو ذهنش شکست و ت یکپدرش 

 سام

نکرده بود.   عمه گفت  ییریتغ یتشبود و وضع یو یس یآ یتو هنوز

 رو خودش گفته،  خوشحال بودم چون قرار نبود به یزبه همه، همه چ

 . خواستمیبدم.   االن فقط خواهرم رو م یحصد نفر توض

و هم کنارش بود.   دستم ر ینتو محوطه نشسته بود،  آر یرونب ایهس

 بلند شد. ینآر یگذاشتم رو شونه

 ی؟ما رو تنها بزار یشهم -

 آره حتماً. -

رو نگاه به روبه یهبا چشم دنبالش کردم و نشستم کنار سا  رفت،

 .کردیهم نم یهگر  گفت،ینم یچیه کردیم

 !یهسا -

 یدبا یهنگفت خسته بودم از سکوت،  از سکوت متنفر بودم،  سا چیزی

 یزهایسر چ یاسینبا   رفت،یاز سروکولمون باال م  کرد،یم یطنتش

 قدریندوست نداشت،  ا یرو کس یهسا ینا  کردن،یکل م -کل یالک
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 ساکت و ناراحت.  

 خودم شروع کردم به حرف زدن. زنهیحرف نم دیدم

و ر یشهش یآقاجون تو با توپ زد یاطتو ح یمودبچه ب یوقت یادته -

 ی؟شکوند

 لبخند زدم!

 یرممن مجبور شدم گردن بگ یدیترس یلیتو خ دونمیم یادته -

 شدم. یهقدر تنبچه

 یهاچشم یهم حرف نزد.   نگاهم کرد باالخره لب باز کرد و کاسه باز

 پر از اشک شد. یشمشک

 ی؟بهم نگفت یزیچرا چ -

 . دورت بگردم یدمرو فهم یخودمم امروز همه چ -

 معتمده.  هاییتمنظورم اذ  یست،ن ینا منظورم

 یدی؟تو از کجا فهم -

 بهم گفتن.  یاسیو  ینآر -
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 شدت گرفت بغلش کردم. اشگریه

شته و سه سال از اون موضوع گذ یستبسه تموم شده ب یس!  هیهسا -

 من هم فراموش کردم.

 .بخشیدییاردالن رو م یاگه فراموش کرده بود -

 روشن کردم. امییطال یپویرو با فندک ز امیمشک مالبروی

  بینم؛یها کابوس اون پسربچه رو مراموش نکردم هنوز هم شبآره ف -

 یمن رو متالش تونهیهات ماشک یول  کنه؛ینم یتماون اذ یهسا یول

 یفهمی؟کنه م

 حسام.  یحت دوننیمن؟  همه مهمه محرم بودن به جز  -

پدرت بود  یحق داشت یدوست داشت یلیتو اردالن رو خ یهسا -

 رو بگم و بتش تو ذهنت بشکنه.  هاینبهت ا تونستمینم

رده؟   کبد رو  یهمه کارها ینچرا ا یادشکست،   سام ازش بدم م یول -

 چرا پدر تورو کشته؟

 مامان رو دوست داشته. کهینواسه ا -
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 !سام -

 جون؟ -

 .یباش خوامیمن نم  ی؟من یتو پسرعمو -

 !خندیدم

 یمهست یکیما از مادر  یعنیشمام  یمن برادر ناتن ییتینه سوو -

 پدرهامون فرق دارن. 

 مامانم بوده؟ یدجداً؟  ناه -

نداره  یفرق یخودم تو هنوز هم همون خواهر خوشگل یآره جداً؛  ول -

 . یناتن یا یمباش یتن

 .یدمکردم و سرش رو بوس بغلش

 .یناراحت باش ینمنب یگهپاشو د -

 .یاوک -

 بود. یرینزنگ خورد ش گوشیم

 !یرینجانم ش -
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.  خدمتکار خونه باشه زدمیبود که حدس م یخانوم یکنبود  شیرین

و  یستحالش خوب ن یگفت عموم فوت کرده و خودم رو برسونم کس

هام از هم جدا لب کردیصدام م یهسا زدمیقطع کرد.  حرف نم

خ آ  بگم؟  یهو بق ینبه آر یکرده بود.  حاال چه جور یختنم  شدینم

االخره ب!   یدرس ترسیدمیکه ازش م ی! باالخره اون روز شومیرینمش

 کشیدیاردالن م یهاکتک یرمن رو از ز یرو،  کس یمقهرمان بچگ

 یبانکوه بود محکم بود و پشت یشهکه هم یاز دست دادم.  کس یرونب

 و پدرم بود.

 !یهسا -

 زنی؟یچرا حرف نم ینگرانم کرد  شده؟یجونم چ -

ده خانوا ینا یدچون من و تو با یباش یقول بده قو یگمم یزیچ یک -

 .  خب؟یمرو جمع کن

 سرتکون داد.

 یطبل یدبا یمجا چه خبره پاشو براون دونمینم یهعمو فوت کرده سا -

حالش بده بردنش  یمفوت شده بگ یمنگ یبه کس یول   یریم؛بگ
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رو  یل.  پاشو کمک کن وسایفهمنجا همه مخب؟  اون یمارستانب

 .یمو بر یریمبگ یطو بل یمجمع و جور کن

 یجز قو یاکرد و پاشد.  چاره ییدتا ریختیکه اشک م جوریهمون

هام رو پاک کردم و باهم به .  من هم اشکیمبودن و پاشدن نداشت

 .یمرفت یسمت ورود

 سام

ور ج یرو با هزار بدبخت هایطو بل  یمو لباس برداشت یلوسا یسر یک

که  نمونده بود به جز اردالن یگهد ی.   کسیمهمه باهم رفت   یم،کرد

ه رفته بود و باهاش حرف زد یهنکرده بود،  سا ییریتغ یتشهنوز وضع

 اًیب.   تقرخواستینم یبمونه؛   ول تونهیبود.   گفتم اگه دلش بخواد م

بهشون  خواستمیم یمکه شد یالو یکنزد  یدیم،رس یششب بود که ک

 یو صدا یالدر و یجلو یمشک یهاشده بود اون پارچه یرد یبگم ول

مو عو عکس  یهخرما و حلوا و اعالم  شد،یکه پخش م یاسینیقرآن و 

 باشه.   ینسپرده بودم حواسش به آر یهبود.   به سا یهمه چ یایگو

و  کردیفقط بهت زده نگاه م زدین حرف نمیشدن،  آر یادههمه پ

 شونش گذاشتم. ی.  دستم رو روکشیدیم یطوالن یهانفس
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 متاسفم داداش. -

 یاسیرو پاک کردم،  عمه غش کرده بود و رها باالسرش بود.   اشکم

 زدیمدلم داشت پر   کرد،یم یهو گر یمارو داده بود دست ن یملود

ه برفتم تو  یمنبود ما همه تهران بود ید!  کستنها بو  یرین،واسه ش

 یدهکه از بعد فوت مامان ند یلیدوست و فام یهاگفتن یتتسل

رو  هیو آ یرینباال رفتم.   دلم ش توجهیو ب مبودمشون توجه نکرد

 یهجا است.   گراون دونستمیاتاق عمو رفتم.   م یتو  خواست،یم

و بو تخت عمو بالشش ر یتنش بود و نشسته بود رو یمشک   کرد،ینم

 .کردیم

 مادر؟ یسام اومد -

 هام رو پاک کردم.اشک

 .یمآره همه اومد -

 .یدمجلو و دستش رو بوس رفتم

 شد. یرد یدببخش -

 راحت شد و رفت.  -
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 سرم رو تکون دادم.

 یالشفت و خرو بگه گ یبود که به تو همه چ یمتنظر اون روز -

 رفت.راحت شد و 

خوب بود که   کرد،یم یهگر  ام،ینهس یقفسه یرو گذاشتم رو سرش

 .کردیم یهگر

 دارن ؟ یاجهمه به تو احت   یرین؟ش یرونب یاینم -

 جماعت رو ندارم. ینحوصله ا یامم -

 ی؟ندار یاجاحت یزیبرسم چ یهمن برم به بق -

 تنتونه؟ ینه برو لباس مشک -

اسشون برم ولباس آوردم   دونستن،ینم یهبق یآره؛  ول یهمن و سا -

 . یامرو عوض کنم و ب ینلباس آر

 هام.واسه بچه یرمبم یاله -

 رو گرفتم. یهو از خدمتکار سراغ آ یرونب اومدم

 با آقا مهرزاد هستن. یستنن -
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 کجان؟ -

 !یمارستانب -

 ی؟واسه چ -

 .یمارستانهرزاد بردنشون بمحالشون خوب نبود آقا  -

 ممنون. -

 به مهرزاد زنگ زدم.

 جان؟ -

 ین؟مهرزاد خوب -

 به،  تازه از اتاق عملکه افتضاحه به زور مسکن خوا یهاصالً،  حال آ -

 اومده و من هم داغون. 

 طوره؟کرد؟  بچه چه یمانزا یشآخ -

 بچه سقط شده.  ینه سام -

.   یگهم یچ فهمیدمیاز دستم افتاد نم یگفت،  گوش یهگر با

قدر منتظرش بودن که چه ینیسقط جن یمارستاننکدوم ب دونستمیم
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اتاقش رو هم آماده کرده بود.    یهکه آ یو وقت یاون هم تو هشت ماهگ

 یههم با گر یهنشسته بود رو تخت و سا یناتاق آر یو تو یینرفتم پا

 تخت نشستم. یین.  رفتم پازدیباهاش حرف م

 من.  رو بده به یشمشک یراهناز تو چمدون پ یهسا -

 رو عوض کردم. یراهنشپ یهکمک سا با

 یکنه ک یقبگو از داروخانه آرام بخش بخره تزر یمابرو به ن یهسا -

 . یمونهازش نم یزیچ جوریینچند ساعت بخوابه ا

 تخت خوابوندمش. یرفت. رو یهرو پاک کردم،  سا هاماشک

 ادته؟ی یمبدتر هم داشت یناز ا یگهما باهم د گذرهی!  مینآر -

 رف نزد.ح

 ی؟بدم بکش یگارس -

 نگفت. چیزی

 یکوه باش یدسقط داشته حالش بدتر از همه است تو با یهآ ینآر -

از پس  ییزود خوب شو،  من تنها یخوب شو داداش   ی،پشتش باش
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 .یامهمه کار برنم ینا

 اومد.  یه.  سایدمرو بوس پیشونیش

 اشه.ب یحواست به همه چ  یام،تا ب یهتنهاش نذار سا -

دش سقط شده به همه بگه که ازش سوال بچه یهگفتم بگه که آ بهش

 یاسینو  یاسیعمه بود.    یشرها پ  یمارستانب یرمنپرسن  گفتم م

 رفتم. یمارستانعمو رو برداشتم و ب ینها بودن.   ماشمهمون یشپ

 رها

 یدهخواب یاگوشه یک یشدم،   هرک یدارزودتر از همه از خواب ب صبح

و دست و صورتم رو شستم.    یسسرو یها رفتم تون لباسبود.  با همو

  یرون،اومدم ب   کرد،یدرد م یلیکبود بود،   بدنمم خ یچشمم کم یپا

 یدمرخصش کنن من هم با یمارستانتا از ب یهسام رفته بود دنبال آ

گروه  یکگرفته بود.  البته  یطعصر بل یبرا  کردم،یرو جمع م یلوسا

 یگرفتن جنازه و کارها یلبودن،   واسه تحو هاینخانوم ا یرینکه ش

تر ها که مهمها معطل نشن و اونکه مهمون رفتنیمراسم ختم ظهر م

آب پرتقال  یوانل یکآشپزخونه  یزودتر برن.   رفتم تو یدهستن با
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رو آروم باز کردم،  خواب بود و  ین.   در اتاق آرتمبرداشتم و باال رف

بود.   لبخند زدم و  یدهدستش بود و کنار تخت خواب یدستش تو یهسا

 یخانوم در زدم.  با صدا یریناتاق ش یآروم در رو بستم.  رفتم تو

.  لبخند کردیهاش رو جمع مدر رو باز کردم داشت لباس ییدشبفرما

 زدم!

 !یرصبحتون بخ -

 ممنون دخترم. -

 یدین؟نخواب یشبد -

 ینبعد ا نبود یشمپ یرکه اردش بود یشب ینبه نظرت؟  اول تونمیم -

 . یهمه سال زندگ

 .یامرزتشونخداب -

 هارو ازش گرفتم.هاش رو پاک کرد لباساشک

 واستون.  یدمبه من انجام م ینبد -

 رو دادم. یوهتخت نشست،  آب م یکرد و رو تشکری
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 . یننخورد یچیه یروزبه زور از د یحت ینرو بخور ینا یدبا -

هاش رو جمع کردم و در چمدون رو زد!   لباس یسر اجبار لبخند از

 که صدام زد. یرونب رفتمیبستم داشتم از اتاق م

 جانم؟ -

عالقه  ینتر که شدن ابود بزرگ یهعاشق سا یاز همون بچگ ینآر -

انتخاب رو کرده  یننگرانش نبودم چون بهتر یگهاسمش شد عشق د

 .دارم یاروعروس دن ینراحت بود و هست که بهتر یشههم یالمبود،   خ

 لبخند زدم که ادامه داد.

نبودم  یدهنگران سام بودم دست خودم نبود کمتر از نا یشهاما هم -

 یشههم خواستینداره،   دلم م یفرق یچه ینهآر ینواسش،  برام ع

اب سام انتخ ینتو بهتر بینمیباشه االن دارم م یقشکه ال یهک ینمبب

 االن راحته. یالمخ یبود

و به مامانم خبر  یرونو باهاش دست دادم.   از اتاق اومدم بجل رفتم

باالخره گروه اول   یانم یافتاده گفتن واسه خاکسپار یدادم،  چه اتفاق

و  یاسیو  یاسین یمان یبرزخانوم و افروز خانوم،  آقا فر یرینکه ش
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از   یدن،و مهرزاد رس یهساعت بعد سام و آ یکبودن رفتن.    یملود

نداشت،  اگه  یرمق یهشدن.  آ یادهپ یناز ماش دیدمیم داشتم نبالک

 یاد سوختیراه بره.   دلم واسش م تونستیسام بغلش نکرده بود نم

اون موقع که پدرم فوت کرد افتادم ناخوداگاه شروع کردم به اشک 

حال با  ینبا ا یول  یدم؛و عالقه ند یخوب یاد.   من از پدرم زیختنر

پدرشون  یشونقهرمان و زندگ یکه همه ینرو آ آیهمرگش تنها شدم 

 هام رو پاک کردم و به استقبالشون رفتم.بود.   اشک

 سام

 رو پارک کردم و ینرسوندم،  ماش  یمارستانسرعت خودم رو به ب با

 قفلش رو زدم.

 ینا ییهثان یکداغون واسه   یدم،که مهرزاد رو د یرشرفتم سمت پذ 

 یکانگار  هاشیشبود.   ر یدهپوش یمرد بود،   رفتم سمتش مشک

 اومد طرفم و گفت: یدشده بودن،   تا من رو د یدشبه سف

 . یدمپسرم رو د یدمام رو دبچه یدمشسام د -

 تر بغلش کردم.هام پر اشک شد،  محکمچشم
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 بسه مهرزاد آروم باش. -

 تو محوطه بردمش. 

کن،  داد  یهمن گر یشاالن پ  یه،واسه آ یاالن قوت قلب باش یدتو با -

 اون نه! یشپ یکن؛  ول یبزن،  خودت رو خال

 سر تکون داد.

 همه اومدن؟ -

 نداره یفیهم تعر یهکه داغونه حال بق ینآره همه اومدن،  آر -

 تهران و اردالن گفتم. یاز اتفاقات تو واسش

 ین؟گرفت یلجنازه رو تحو -

 . شهبدفن  یخانوادگ یمنتقل بشه تهران،   تو مقبره  یدنه با -

 یبدبخت من به  یاریم،ب یرگ یطبل یتجمع ینواسه ا یددوباره با یوا -

 جور کردم. 

 شیپ یو زودتر مشکل یرترساعت د یک یمنداره همه با هم نر یبع -

 . یارهنم
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 سر تکون دادم.

 یم؟بر یدبا یک -

 فردا. -

 یشه؟مرخص م یک یهآ -

 اون هم فردا. - 

 عملش خوب بوده؟ -

 بدتر باشه.  یشآره فکر کنم حال روح -

 بچه سقط شده؟ دونهیم -

 یامتوجه شده  دونمیگفتم،  نم یداریشتو خواب و ب یزهاییچ یک -

 نه.

 ی؟بخور یرمبگ یزیچ یاوک -

 نه داداش. -

هاش گود رفته بود،  چشم یربود ز یهوشب یدمرو د یهباهم تو،  آ رفتیم

 یشبه مهرزاد گفتم پ یروناومدم بو  یدمشبود،   بوس یدهرنگش هم پر
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فردا رو درست کنم اون  یزشته،  برم که کارها یستن یها کسمهمون

ها رفته رو پارک کردم مهمون ینهم موافقت کرد.  اومدم خونه ماش

.  یدنپرس یهنشسته بودن و از حال آ یمناتاق نش یتو مهبودن.   ه

و  یمکن یرو خالرفتم تا اتاق بچه  یاسینو رها و  یمامن هم با ن

تا بعداً  یتو انبار یممنتقل کن ینهنب یهآ کهینرو فعالً واسه ا یلشوسا

شد.    یتا کامل خال ید.   کار اتاق حدوداً دو ساعت طول کشیمبفروش

 یگوشه از خستگ یکخواب بود،   همه  بخشامبا زور آر ینآر

 .گشتمیم یطدنبال بل هایتخوابشون برد،  من هم تو سا

 سام

 . دستش رو گرفتم و باال آوردمش

 .یرهم یجسرم گ -

 .کنمیهات رو ببند،  بغلت مچشم یزدلمعز دونمیم -

تر از سبک یمقاومت کنه که بغلش کردم،   سبک بود، حت خواست

اتاق مشترکشون با  ی.   بردمش تویدکش یرقلبم ت  یش،قبل باردار

که  یدفهم شدیتخت گذاشتمش،   از خلوت بودن خونه م یمهرزاد رو
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ختم رو هم عمو  یرفتن تهران جنازه هم منتقل شده بود،  کارها یهبق

 از اون بابت راحت بود،  رها اومد. یالم.   خدادنمیانجام  یماو ن یبرزفر

 سالم! -

 سالم! -

 خوبه حالش؟ -

 . قبول کنه خوادینم یدهاصالً،   تازه بچه رو فهم -

 واسش. یرمبم یاله -

 ی؟تو بهتر -

 بدن درد دارم. یکمآره  -

 یه؟و سا ینآر -

 .زنهیحرف نم ینهنوز هم آر یول  ینن؛تو اتاق آر -

 سر تکون دادم.

تا وقت رفتن هنوز    کنی؟یهاش رو عوض ملباس زحمتیرها ب -

 .یموقت دار یکل
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 حتماً. -

 رفت کنارش،  مانتو و شالش رو درآورد،  من هم از اتاق رفتم رها

 یکو شلوار مش ییشرت.  سویمربع با مهرزاد داخل رفت کیبعد   یرون،ب

نشون  یعکس العمل یچتخت بود نشسته بود،   ه یتنش بود،   رو

 .اومد تو جلو دهنش رو گرفته بود یه!  سایهگر یحت  داد،ینم

 ازمرگ برگشته شده؟ یسام چرا دور از جون مثله مرده یوا -

عمل شده  یروزتازه د   ی؟چ یعنی دونییهشت ماهه م یسقط بچه -

 باشه؟ یجورچه خواینیحالش م یدهعمو رو هم که قبل مرگ د

 رفت کنارش بغلش کرد.

 قربونت بشم من! یاله -

 باالخره لب وا کرد:

 برم تو اتاق بچم! خوامیم -

 .یمبه هم نگاه کرد همه

واسه  یمحاضر بش یمبر یدبا   یست،:  قربونت بشم االن وقتش نمهرزاد
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 .یری،  بعداً مفرودگاه

 داد زد:

 کنار.  یداتاق پسرم بر یبرم تو خوامیم یگمم -

بالش اتاق بغل در رو باز کرد ما هم دن   یرون،رو زد کنار رفت ب همه

 . یمرفت

 ام کجا است؟اتاق بچه یلوسا -

 جواب نداد. کسی

 ین؟کرد کاریام چبا اتاق بچه یگمبا شمام م -

 !یهآ  اتاق رو، یلمن جمع کردم وسا -

 هان؟  ی؟سام به تو چه که دست زد یکرد یخودتو ب -

 .یهآ خوامیمعذرت م -

 مهرزاد سرش رو بغل کرد.

هم  یلیمن خ  یضم؟انگار مر کنینیرفتار م یجور یکولم کن چرا  -

 بابام.  یشبرم پ خوامیخوبم  م



 

 

 WWW.98IA3.IR 903 کاربر نودهشتیاملیکا شیری  – به رنگ بختسیاه 
 

 کرد. یهنتونست خودش رو کنترل کنه و گر یگهد سایه

 عمو رو بردن تهران. یهآ ینبب -

طرناکه،  آلوده واسش سمه خ یتهران؟  بابام هوا ینبرد یواسه چ -

 .یادمگه؟  تازه از اردالن خوشش نم دونینینم

 توئه سام واسه خاطر تو رفته؟ یرهمش تقص -

 دستش رو تو دستم گرفتم.

تو  یستن یادت  یره،عمو اردش یهامروز مراسم خاکسپار یهآ ینبب -

ات سقط شده بچه یمارستانبردنت ب یبده،  غش کرد حالش یدیشد

 بود؟

هم خوبه بچمم زنده  یلیسام بابام حالش خ یگیچرا چرت و پرت م -

 یدتگاه بادس یاومده،   تو یافقط چون زودتر به دن دونهیاست مهرزاد م

 باشه فعالً.

 .یدکش یپوف عصب مهرزاد

 به من؟ کنییگوش م یهآ -
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 کجاست؟ میگوش کنمینه گوش نم -

 خوای؟یم یواسه چ -

 بدم؟ یحبابت کارهام به همتون توض یدچرا با -

 .زنمیبگو کارت رو من زنگ م -

برده  یچ خونه واسه یارهبگم بابام رو ب یرینزنگ بزنم ش خوامیم -

 تهران؟

 فدات بشم؟ یقبول کن خواییعمو فوت شده نم یهآ -

 سام! -

 جونم؟ -

 اتاق بچم مثل قبل بشه.  یگهساعت د یکتا  -

 یدکش یششبه ر یتو اتاقش و در رو محکم بست.   مهرزاد دست رفت

زنگ خورد،  شماره  یم.  گوشیدمموهام کش یمن هم دستم رو تو

 ناشناس بود.  اخم کردم! 

 ها دور شدم و جواب دادم.از بچه 
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 بله؟ -

 تماس گرفتم. یمارستانمعتمد از ب یسالم آقا -

 بله؟ -

 یفتشر یشهفوت کردن اگه م یشساعت پ یکفانه پدرتون متاس -

 .یاریدب

 یهبه سا یجورندادم.   خوشحال نشدم از مرگش،  حاال چه جوابی

 من! یخدا یوا  گفتم؟یم

 آرین

،   بودم یدهرو باز کردم بدنم خشک شده بود،  بس که خواب هامچشم

 یو تور یمبچگ یاتاق نبود خواستم برم که نقاش یتو ینشستم،  کس

ن رو،  بودم خانوادمو یدهرو با بابام کش ینبود،   ا یزرو م یدماتاق د

تم رو برداشتم و بغل کردم.   نشس ی.   نقاشیمهمه باهم خوشحال بود

 یرو نقاش خواستمی.   نمیختمو اشک ر یختمو اشک ر ینزم یرو

 دادم.  سام داخل اومد،  یهتک یوارهام رو پاک کردم و به داشک  یزه،بر

 .کردمیرو رو نگاه منگاهش نکردم!  روبه
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 !ینآر -

 ندادم. جوابی

 یمارستاناالن از ب شکنمیم یشممن دارم خم م یحرف بزن لعنت -

و بگم؟   ت یهبه سا یجورزنگ زدن گفتن اردالن تموم کرده من چه

 !کردیم یه. گرتونمیپاشو داداش پاشو،  من نم یبگ یدبا

خانواده رو درست  ینا تونمیتنه نم یک  ین،طاقت ندارم آر یگهمن د -

 مشکالت رو درست کنم. ینا تونمیتنه نم یککنم،  

بود؟   نپدر نبود؟   مگه کوه  یکمن مثل  یپاشو مگه عمو برا ینآر -

چرا به   یستم؟من خسته ن  یستم؟مگه پشت من نبود؟   من ناراحت ن

 یهآ کنم،  یهگر یهآ یجلو تونمینم یاز همه؛  ول یشترخدا هستم ب

وهرش رو ش یرینپدرش فوت شده،  ش دونهینم یهسا   کنه،یقبول نم

رهارو آره؟   کا   ها؟ینا یشکنم پ یهگر ینماز دست داده،   منم بش

 پاشو.  تونمیتنه نم یککوه باشه پس؟  من  یبکنه؟  ک یک

  یمن،رو گذاشتم و رفتم تو نش ینقاش  ید،و در رو محکم کوب رفت

 شسته بود و پاهاش رو بغل کرده بود.ن یهسا
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بود،    یختهتنش بود و موهاش رو آزاد دورش ر یمشک یشرتت یک 

 .  آروم گفتم:اومدیدر نم یادبلند شد صدام ز یدمن رو که د

 !یهسا -

 جان؟ -

 یم؟باهم حرف بزن یشهم -

 حتماً.  یزدلمآره عز -

 یرکاره یستکه دست ما ن یوفتهم یتو زندگ ییهااتفاق یک یشههم -

   یشتره،زورش ب  تره،یخدا ازمون قو یمباش یقدرم قوهر چه یمهم بکن

 . یمشدن ندار یمجز تسل یاپس چاره یستیمجلوش با تونیمیما نم

 خب؟ -

تو نابود  خوامینابود شدم نم یدمخبر فوت پدرم رو شن یمن وقت -

گفتم دوست ندارم  یادتهخودم،   یشپ یکن؛   ول یهگر یهسا یبش

 ینه؟هات رو بباشک یکس

 آره.  -
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 کن.  یهخودم گر یشنداره پ یباالن ع -

 :نالید

 اردالن؟! -

  تموم کرده. یمارستانمتاسفم اردالن تو ب یهآره!  سا -

د،  بغلش کردم!   کم پر اشک ش -هاش کمچشم  کرد،ینگاهم م گنگ

اد تمام مدت بغلم فتهق ا -کرد به هق یهگر قدرینمحکم،  ا  -محکم

 یکیمون خوبه که   زد،یم ینممشت به س جونشیب یهابود با دست

د زد و در رد شد.   تلخ لبخن یسام از جلو   کنه،یم یخودش رو خال

کارش رو سبک  یهنقدردا یشمعن دونستمی.   مکردهاش رو پاک اشک

  یم،زکرده بودم،   بلند شده بودم.   خانوادمون رو دوباره از نو بسا

 جون؟آقا یبابام؟  ب یبا هم؟  ب   تونیم؟یم دونستمینم

 رها

رو تو  یزمان همه چ یگنزمان حالل مشکالته،  راست م یگنم راست

.   شش ماه از فوت کنهیرو درست م یهمه چ   کنه،یخودش حل م

آره خاک   کرد؟یفکرش رو م یمعتمد گذشته بود.  ک یرو اردش اردالن
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 ییرتغ یزهاچ یلیخ یبرگشتن؛  ول یسرد بود،  همه به روال قبل زندگ

  ید،تنها دخترش رس یعنی یهکرده بود.   مثالً تمام ارث اردالن به سا

 یرینافروز و ش یعنی  یش،اصل ینهم همه رو برگردوند به صاحب یهسا

داشتن  یبرنگشتن کانادا هرچ یگهز خانوم و خانوادشون دخانوم.  افرو

و  یاسینمطب زده بودن،    یکباهم  یماو ن یاسیرو فروخته بودن،  

که  یکارخونه و شرکت ین و افروز خانوم تویریو ش یبرزو آقا فر یهآ

سال گرفته بود  یانارث پدرشون بود و اردالن همه رو ازشون سال

  کرد،یشرکت کار م یلمشغول شده بودن.   مهرزاد به عنوان وک

با  یگهد تونستنیفروخته بود،   نم یشرو تو ک یخانوم همه چ یرینش

که ما  یبزرگ مارتع یکنن و حاال همه تو یزندگ یرخاطرات اردش

 یزاینو د یونساکن بودن.   البته دکوراس کردیمیم یقبالً توش زندگ

روح نبود همه  یب یگهاون خونه د ینه به کل عوض شده بود؛  ولخو

کنار اومده بود اون هم  یهبا قض یه.   آکردنیم یخوشحال باهم زندگ

همه به  یشبانه روز یهابا تالش  کرد،یتو کارها بهشون کمک م

خانوم شرکت و کارخونه رو از  یمینخصوص مهندس زارع و س

هم سخت واسه  یلیبود خ ین سختنجات دادن.    دورا یورشکستگ

خودش رو به دست آورد و واسه  یواقع یتهمه،  سام باالخره هو
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پدرش هم سنگ قبر زدند.  طناز سهامش رو فروخت به سام البته 

 یبه قول سام به آرامش یول   ؛شد یراض یمتبماند که با پنج برابر ق

 یراناز ا با برادرش   ی،خدافظ یروزم ب یک یدارز یم یمکه االن دار

شد  تریخانوم ارتباطشون با ما قو یمینمهندس زارع و س یرفتن؛   ول

 یزنیرا یسیانگل یشرکت کمک کردن.   با شرکا یروز به روز تو کارها

و خداراشکر شرکت و کارخونه  بهتر از قبل  یدنرس یجهکردن و به نت

 یتو یپروژه   یم،داشت یناکه با سا یابه کار خودش ادامه داد.   پروژه

ها تموم شد،  قرار شد بچه یزودتر از موعد و با تالش شبانه روز یشک

ها برگشته بودن شرکت و .   حسام و بچهیمنکن یهمکار ینافعالً با سا

هم شرکت  یه.   سابودطور دوستانه شده خداراشکر جو شرکت همون

 یشپ یا یهآتل رفتیاوقات هم م یرو بر عهده داشت و بعض یغاتتبل

هم رفته  یناسا یها.   مهندسکردیکمک م یهخانوم و به بق یرینش

 یدانجات پ یبودن شرکت آسمان بهتر از قبل شده بود و از ورشکستگ

.   سارا رفتمیتموم شده بود و دانشگاه م یمکرده بود.   منم مرخص

بود و  یشمراسم عروس یشماه پ طورینکرده بود،  رعنا هم هم یعروس

 یها هم باهم زندگمامانمم راحت شده بود اون یالفتن.   خخونشون ر

دوباره  ینداشتن.   همه چ یمشکل مال یگهو خداراشکر د کردنیم
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اتفاق عمرم بود،   امشب  ینامشب واسه من بهتر یروال بود؛  ول یرو

و  یخواستگار یانبله برون ب یبرا یهجون بق یرینسام و ش دقرار بو

به خودم انداختم،  آماده  یو مقدمات انجام شده بود.   نگاه یشآزما

بود  یختهبودم،   موهام لخت دورم ر یدهپوش یدسف یراهنپ یکبودم.   

کامل،   عطرم رو زدم و از  یشو آرا یدپاشنه بلند سف یهاو با کفش

ام خانواده   یم،خونده بود یتمحرم ییغه.   با سام صفتمر یینها پاپله

 نبود. یمشکل ینواسه هم ستندونیم

 سام

 یلساو  نبود که نبود.  یر.   نه خشدمیم یوونهمن داشتم د یخدا وای

 ود:ب یهآ یصدا   کردم،ینم یداو من پ یرونبودن ب یختهمن رو ر

 ی؟نشد سام یداپ -

 شد به خدا! یرموند یستن یرنه خ -

ن د و االمال خودم بو یشکه تا شش ماه پ یبدون در زدن تو اتاق رفتم

به  توجهیصاحب شده بود ب یاسین یمهنوز نرفته بودم سر خونه و زندگ

 خوابه  تمام کشوها رو گشتم،  صداش در اومد: کهینا
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 من دو ساعت بخوابم.  یناگه گذاشت -

 کروات من کجا است؟ ینمحرف نزن پاشو بب -

 اتاق منه.  جایندرضمن ا  دونم؟یمن چه م -

 !  ی؟احب شدهنوز من نرفتم تو ص -

 عمه بود که اومد.

 یدی؟واقعاً تو ند یاسین -

 زنم؟ینه مادر من آخه من کروات م -

 نباشه آخه؟ یشهمگه م -

 . یستعمه جون حاال که ن دونمیچه م -

 اومد. یروناز اتاق خوابشون ب مهرزاد

 زنی؟یمال من هست نم -

 .یمبود یدهنه اون رو با رها خر -

 بابا! یا -
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 اومد. سایه

 . یستکه ن یستن -

 ی؟خودتون نذاشت ی:  مادر تو خونهشیرین

و ر یلتهمه وسا یندار جاینا یزیچ یگهتو که د یگه:  راست میاسی

 خونه خودتون.  یبرد

 واال. دونمینم -

 .کردیبا غر داشت کتش رو تنش م یبرزفر عمو

هم  یگارمردم منتظرن به خدا زشته واسه خواست  یشین؟حاضر نم -

 . یدیمرس یرد

 داماد مونده.  یما:  وا ما که آمادهعمه

 . گیمیرها م حاال مال مهرزاد رو بزن ما به یا: بابا جان کوتاه بیبرزفر عمو

رو  ینمن هم ا ینشب ینمن سوار ماش یینپا ینباشه عمو شما بر  -

 .یامو م زنمیم

 خب. یلیخ -
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 .   داد زدم:یمفقط بر یرینبود من و عمو و عمه و ش قرار

 نره.  یادتونو حلقه رو  یرینیعمه گل و ش -

 راحت. یالتتو صندوق خ یمرو گذاشت یگهد یلنه وسا -

 خانوم اسپند یالو مهرزاد کمک کردن تا کروات رو ببندم.  ل یاسی

ها همشون صف رفتم،  بچه یینها پاواسمون دود کرد.   من هم از پله

ام گرفته بود از بس .   خندهانیب خواستنیم یاطبودن تو ح یدهکش

   یدیم،ساعت بعد رس یکو  یمفضول بودن.   باالخره راه افتاد

،  باالخره خوشگل شده بود قدرینرها بردارم ا ازچشم  تونستمینم

 یمکه باهم بود رو گذاشت یحلقه رو دستش کردم و قراره عقد و عروس

 رها

 

سام  یدمبه تخت کش یپاشدم.   دست یمآالرم گوش یبا صدا باالخره

 دم.زنبود،   احتماالً صبح زود رفته بود،  تو جام نشستم و بهش زنگ 

 سالم! -
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 خانومم! یرصبحت بخ -

 !یرصبح توهم بخ -

 . کنمیات مبلند شو ظهره دارم مسخره هایرها تنبل شد یوا -

 .یدمکش ایخمیازه

 .یادهنوزم خوابم م یول   یشه؛باورت نم -

 !خندید

 رکت؟ش یاینم -

 . یواسم رد کن یزنگ زدم مرخص یرنه خ -

 زنگ زد دعوتمون کرد.   یرینش یشپ یمبر یدشب با یاوک -

 پکر شدم.

 یم؟فردا بر یا  یم؟نر یشهسام نم -

 . یشهقربونت برم مادرمه ناراحت م یشهنم -

 .یدمکش پوفی
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 .یاتو خودت ب یرمزودتر م یشمباشه من حاضر م -

 . یزدلمباشه عز -

 یننگاه کردم امروز دوم یمونکردم و به عکس بزرگ عروس قطع

ز کرده بود مثالً امرو یزمبود پارسال سام سوپرا یمونسالگرد عروس

 شد.   مسواک طوریینکنم که ا یزشگرفته بودم من سوپرا یمرخص

عطر بود که برداشتم و نشستم  یکزدم و دوش گرفتم،   کادوش 

عوضش  یندوست داشتم واسه هم روسام  یخونه  یشم،آرا یزم یجلو

هم  ینو آر یهسا  یم،داد ییررو تغ یلشهمون خونه فقط وسا    یم،نکرد

واده سال بود که ازدواج کرده بودن و االن فقط تنها فرد مجرد خان یک

 یروسع.   همه منتظر دادیبود که به قول خودش دم به تله نم یاسین

 یلودم   ین،ود به اسم آرتب هسال بود پسر دار شد یک یهآ  یم،اون بود

 وارشدم رو گرفته بودم  یبزرگ شده بود.  من هم کارشناس یهم حساب

چند ساعت  یکدانشگاه به خواست استاد فرزانه  یاربه عنوان استاد

.   گذروندمیها تو شرکت موقتم رو با بچه یشترب یول  کردم؛یم یستدر

 زنگ خورد حسام بود،   لبخند زدم! یمگوش

 جان؟ -
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 داداش. سالم زن -

 یوفته؟کنم زنداداش از دهنت ب کاریمن چ -

 .یشهنم -

 !خندیدم

 شرکت؟ یاینم -

امشب  گیرمیفردا م هایبهش نگ ینه؛   ولنه امروز سالگرد ازدواجمو -

 فقط.  یدمکادوش رو م

 بابا چرا؟ یا -

 . یمجون دعوت یرینخونه ش -

 فعالً. یشممزاحمت نم یاوک -

 فعالً. یمراحم -

جون رفتم.   با اژانس رفتم  یرینشدم و ساعت هشت  خونه ش حاضر

خانوم مانتوم رو گرفت لباسم رو  یالل   گرفتم،یم ینماش یک یدبا

ام تعجب خانواده یصاف کردم و باال رفتم.   همه نشسته بودن حت
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 کردم!  سام از پشت بغلم کرد همه گفتن:

 !یزسوپرا -

 و بغلش کردم! خندیدم

 . یکرد یزمسال هم تو سوپرا ینبدجنس دوم -

 !خندید

 . یگهد ینیمما ا -

 گفت: یهسا  یدمش،رو بوس ینآرت 

 ینی؟بب خواییمنداداش کادوت رو زن -

 ین تورفتم!  همه اومده بود یینبرم.   با تعجب پا یاطتو ح یدبا گفتن

 یک!   دیم؟یم یمن چ یاومد.  خدا یینبالکن،  فقط سام باهام پا

 قرمز بود. یونپاپ یککه روش  یدسف ینماش

 مال منه؟ -

 بله. -

 !یمزندگ یمرس -
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 دوستت دارم رها! -

 !یزدلمعز یشترمن ب -

سر هم همش سربه یهو سا یاسیناومدن.    یینشدم،  همه پا سوارش

ون چ  بودم مگه نه؟  ینزم یزن رو ینتر.   من خوشبختذاشتنیم

شکل  ینام به بهترمرد مورد عالقه یهابازتاب صورتم رو تو چشم

 .دیدمیم

 ۲۰:۳۳ساعت  /۱۳۹۷ یبهشتارد ۱:  شنبه/ پایان
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