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  نطورینزند تا خودم جمع کنم. استکانش را برداشت و هم زی دادم دست به م شنهادیپ

کردم.  ینگاهش م  یرچشمیتنها گذاشت. ز زیمرا با م دیجو یرا م کیتکه ک نیکه آخر

گرفتم چهارتا  ادیمدت که نبودم باالخره  نیدر ا ندی خواست بب یبه لج افتاده بود و م

اپه نشسته بود و به  کان یسر هم کردم. رو خان باز هم چا ایکاسه بشقاب بشورم 

 میحل یایکردم تا بقا یم دایکرد. با مکافات ظرف مناسب پ یخاموش نگاه م ون یزیتلو

را با حوله خشک   میداشتم دست ها کهیبعد در حال ی. کمنمیو مخلفات را درونش بچ

من   متنها مبل خانه نشستم: خب ... خان یشدم و با فاصله رو کشیکردم نزد یم

 ؟ یا  هی... پامیبگرد رون یکل روز ب میخوام بر یکه نداره؟ م یامروز برنامه خاص

دست  یهنوز حوله را رو یالک نیهم یشده برا  رهی خ مرخمیبودم با حرص به ن متوجه

 یرستوران... با مشتر  هی میکردم: قبال با شهرام رفت یو نگاهش نم دمیکش یم میها

پاساژ   میبر میتون یم یمد... اگر زود حاضر بشخوشم او طشی... از محمیقرار داشت

   ه؟ی... نظرت چمیکن دیکم خر هیکنارش 

  میپا یاز نگاه کنجکاو و متفکرش فرار کرد. حوله را رو یشتر یشد مدت ب ینم گرید

:  رمیخنده ام را بگ یبه او انداختم اما نتوانستم جلو  ینگاه میزدم. ن هیانداختم و تک

 ترسم...  یم یکن ینگام م ینطوریسحر ا یوا

 نه؟  ؟ید یطالقم نم  -

 را غنچه کردم: نوچ! میباال بردم و لب ها  طنتیرا با ش میابروها

داشته   یپر عذاب یرو نداره زندگ دنتی که چشم د یبا زن ای... یباشه! دو تا راه دار  -

 شرط داره...  ای یباش

 م: قبول!از او چهارزانو نشست  دیو من هم به تقل دمیسمتش چرخ به

: من که هنوز نگفتم شرطم  د یزده اش نوش خی یاز چا یباال انداخت و جرعه ا  یا شانه

 !هیچ
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شرط او   دن یمشتاق شن  دی. از نگاهم فهمدمیرس یپسربچه ها ذوق زده به نظر م مثل

 کیما  یزندگ یفکر کن دیدانستم قرار است آچمزم کند: با یهستم. خودم هم م

و من زن... مرد اگر دستور نده... اگر قادر   یاست... تو قراره توش مرد باش شنامهینما

...اگر قهرمان زن و بچه اش نباشه... اگر  شهمطلق نباشه... اگر مثل کوه محکم نبا

  یخوا  یم ای ؟یمرد باش یتون یمترسکه... م ستیخونه رو نده مرد ن  یآغوشش بو

 ؟ یمترسک باش

 شیبخواهد اما حرف ها  شتریب یز من آزاد کردم ا یحدسم درست بود. تصور م

اومد... البته من   یمن خوشت نم  ییکرد: تو که از زورگو یرا ثابت م نیبرعکس ا

 ندارم باز هم زور بگم...  یمشکل

  یکه گفتم فکر کن زهایچ نیدرباره ا یبر دمیبهت فرصت م ؟یمن االن گفتم زور بگ  -

... ستون  زهیر یسقف م رهی م ی. وقت... مرد ستون خونه است..یتا مفهومش رو بفهم

  یخودت رو عوض کن یکن یخوام سع ی... من نم یکامل نباش ستی باش... مهم ن

ادا در    ستیو اگر ن ینشون بد   ت... اگر درونت عشق هسیخودت باش دمیم حیترج

...  یاز من رو برگردون یو اگر دوست ندار  ین یبب ادیچون خوشت م ی... نگاهم کنیارین

چشم   یخوام صاف تو  یم ینقشت نقاب داشته باش یفایخواد موقع ا یمن دلم نم

رو اول با خودت معلوم   فتیتکل گهیبار د  کی...یدار  یدرونت چ نمیهات نگاه کنم و بب

 گهیمامانم م ؟یکن یباد حرکت م ان یبا جر یهنوز دار  ای یخودت باش یخوا  یکن... م

  یچ یخوا یاون فقط باده و بهانه... تو م یعنی مرد  گهیو بابام م نیا یعنیپسر خوب 

  گهیسمت د کیبره  یوزه و بعد تو رو م یم یور نیا یکه گاه ییبادها نیبا ا ؟یباش

   ؟یهمگام بش یخوا یم یتا ک

شده بودم. با همان لحن خونسرد دوباره   جیگ ینداشتم و کم یفکر فرو رفتم. جواب به

  یدونم دار یخانواده تو رو مقصر م یمن ذره ا یاگر فکر کرد  اوشیس نیدامه داد: ببا

... بابات از اون دست  هیمهربون و دل نازک اری... مادرت زن بسیکن یاشتباه م

  نیبراتون بذاره... ا یارث حساب  هیانقدر زحمت بکشه  دیکنه با یمردهاست که فکر م

آدم  یتا آسمون با هم تفاوت دارند ول  نیپرورش دادند که از زم ییزن و مرد بچه ها
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همه اختالف بچه هاش رو کنار  نیکنه با ا یمادرت سفره پهن م  نهیب یکنه م یحض م

زده؟ مقصر   ن... بابات تو گوش مییکرده؟ مقصر تو تمیکنه... مادرت اذ یهم جمع م

هر   یستون خونه خودت باش نکهیا یبه جا رون یکه سرگشته و ح یتو بود نی...اییتو

  ی... اگر من هم به خانواده خودم اجازه میرو گرفت گهید یکیسقف  ریز یلحظه رفت

زنه  یم ادینکرد م دیبابام صدبار تهد  یکن ینداشتم... فکر م یدادم االن وضع بهتر

مراقب زبونش بود   یلیمثال مامانم خ ای ؟یبلند نکن  ترشدخ یکنه دست رو  یلهت م

 نکنه؟  رتیهمه تحق یجلو
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