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 باشم.  الیخیکردم ب یسع

کار و شرکت  هیتونم حواس ونوس رو از قض  یتونم م یدونستم با بردن کادو م یم

 پرت کنم. 

 بخرم براش.  یز یچ یا هی هد ،ییکادو هیبود که  نیکارم ا نی اول  نیبنابرا

 تماس رو زدم و گفتم:  یونوسه برقرار  نکهیکه دوباره زنگ خورد، با فکر به ا میگوش

 . گهید امیونوس؟ دارم م یگیم یچ_

 

 متعجب خاطره که اومد، دست و پام رو گم کردم. یصدا

 اشتباه...  نکهیمثل ا د،یببخش _

 و تند تند گفتم:  دمیحرفش پر ون یم

 ن؟ یداشت یخوام. کار یمن فکر کردم خواهرمه عذر م_

 کرد و گفت:  یا  سرفه

 نمتون یبب دیبا_

 

 شد دست و پام رو گم کنم. یواقعا باعث م نیا

 گفتم: یهم فشار دادم و به سخت یهام رو رو پلک

 افتاده؟  یاتفاق  ؟یچ یبرا _

 .  ومدی ازش ن ییصدا یلحظه ا چند

 مردم! تپش قلبم باال رفته بود.   یمن داشتم از استرس م ون یم نیا
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 دهنم رو فرو دادم:  آب

 الو؟  _

 گفت:  عیسر بالفاصله

 وقتتون آزاده؟   یباهاتون بزنم. ک دیدارم با یحرف هی ینه، ول_

 داد..  یاجازه رو بهم نم  نیقلبم ا  یول نمش؛یخواست بب ینم دلم

 رو صاف کردم: گلوم

 . ستین  ی. مشکلنیهر وقت شما بخوا_

 

 باز هم مکث کرد و گفت:   یگفت؛ چند لحظه ا یا باشه

 . کنمیپس من خبرتون م_

رو قطع   یکرد و گوش یسرسر یبزنم، خداحافظ یا  گهیمهلت بده حرف د نکهیا بدون 

 کرد.

 خراب شده بود.  اعصابم

 

 هام داشتم.  قهیشق یحس درد رو تو قایلحظه دق همون 

 .امیتونم ب یبدم و بگم نم امیخواست بهش پ یبودم؛ دلم م مون یپش انگار

 ازم نشه. یرو خاموش بکنم و خبر میکال گوش ای

 داد.  یاجازه رو بهم نم میقلب و احساس لعنت  نیاما متاسفانه، ا

 باشم.  الیخ یب دهیم امیپ یکردم تا وقت یسع

 ونوس، به طرف خونه اش رفتم.  یبرا هیاز گرفتن هد بعد
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اش چرخوندم، در رو که باز کرد، وارد   رو زدم و نگاهم رو دور تا دور کوچه فون یآ

 شدم.

 

 استقبالم اومد.  به

 زد و گفت:  یلبخند 

 ی کرد  یبه به، خونه مون رو منور و نوران_

 داشتم، گفتم:  یمن هم لبخند زدم و همونطور که به طرفش قدم بر م متقابال

 برو داخل، هوا سرده _

 

 نشوندم.  شیونیپش  یرو  ی. بوسه ادمیرس بهش

 خوبه.  یلیحالم خ دنشیز دکردم ا یم حس

 داخل. کادو رو به طرفش گرفتم و گفتم: میرفت گهیهمد با

 به خواهر زاده  ییاز طرف دا_

 گفت:  یبرق زد، کادو رو ازم گرفت و با خوشحال چشماش

 . مینیخودتو بب  میخواست یم قهیدو د ،یی دا یخجالتمون داد _

 

 .پاسخ گذاشتم  یزدم و حرفش رو ب یلبخند  متقابال

 به خونه انداختم و گفتم:  ینگاه کنجکاو

 ست؟ یخونه ن اریسام_

 تعجب سرش رو به طرفم برگردوند:  با
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 نه بابا. سر کاره. _

 

 انداختم:   وارید یبه ساعت رو  ینگاه

 وقت صبح رفته مطب  نیا_

 طرف آشپزخونه قدم برداشت و در همون حال گفت:  به

 مارستانیت هینه رفته _

 فش رو کامل کنه و با خنده گفتم:حر  نذاشتم

 نشه  وونهیبه پا د_

 

 چشم غره بهم نگاه کرد:  با

 باشه حاال_

 دن یو با د دیکش یاز سر خوشحال یغیمبل نشستم و کتم رو در آوردم. ج یو رو رفتم

 که گرفته بودم گفت:  ییکوچولو یلباس ها

 دستت درد نکنه  ،ی وا_

 به روش زدم:  یلبخند 

 اندازه اش باشه  شاهللیا  کنم،یخواهش م_

 خنده.  ریبلند زد ز یصدا با

 شد.  رهیمبل گذاشت و با لذت بهشون خ یاومد و لباس ها رو رو رون یب

 دست هاش صورتش رو قاب کرد: با

 خوشگلن  یلیخ_
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 پررنگ تر شد؛ بعد از چند لحظه گفتم:  لبخندم

 ؟ یسونوگراف ینرفت _

 تکون داد:  یمنف  یرو به نشونه  سرش

 رم یفردا نوبت بگ یهنوز نه؛ احتماال برا _

 رو تکون دادم.  سرم

 

 نه چندان کوتاه به لب آوردم: یذهنم بود رو بعد از مکث یکه تو یسوال 

 پسر؟  ایدختر باشه  یدوست دار _

 زد و متفکر، بعد از چند لحظه گفت:  ی. لبخند ستادی حرکت ا از

 تر خوبه هم پسر در موردش. هم دخ یر یگ میسخته تصم یل یدونم. خ ینم_

 

 رو تکون دادم. با ذوق گفت:  سرم

 دختر دوست داره  اریسام_

 زدم: یلبخند 

 ست ینظر اون اصال مهم ن_

 به روش کردم و سرم رو چرخوندم و گفتم:  یتصنع  یچپ نگاهم کرد. اخم چپ

 ن؟یکدوم اتاق رو براش آماده کرد_

 

 از جاش بلند شد و دستم رو گرفت:  یبه آروم ،ی خوشحال با
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 بهت نشون بدم  میبر ایب_

 . میاتاق بزرگ شد هیزدم و پشت سرش به راه افتادم. وارد  یلبخند 

 لبم نقش بست.  یرو یلبخند  ،یسمونیو س یاو همه اسباب باز دن ید با

 رو دور تا دور اتاقش چرخوندم: نگاهم

 قشنگه.  یلیخ_

 مثبت تکون داد.  یسرش رو به نشونه 

 بود برداشتم و بهش نگاه کردم و گفتم: نیزم یرو که رو یعروسک

 ؟ یکنیم یباز نایبا ا ینیشیم_

 کرد:  یا خنده

 آره_

 

 گفتم:  تیتکون دادم و دستام رو دور شونه هاش انداختم و با جد یسر

 . یعجب مامان خفن_

 طرفش برگشتم و با شک گفتم:  به

 جلف؟  ایخفن _

 

 نداشت، اسمم رو گفت.  غیکه کمتر از ج ییو با صدا دیبه بازوم کوب  یمحکم مشت

 . میرفت رون ی و از اتاق ب دیکردم. دستم رو گرفت و دنبال خودش عقب کش یا خنده

 مبل نشوندم و گفت:  یرو

 درست کنم  ییتا واست چا نیبش_
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 رفت، گفت:  یکردم. همونطور که به طرف آشپزخونه م  یزدم و تشکر یلبخند 

 ؟ یاستعفا داد یچ یبرا   نمیو ببخب بگ _

 کم داشتم.  نویبابا! هم یا

 منحرف کنم، موفق نبودم.  هیقض  نیکردم ذهنش رو از ا یچقدر سع هر

 

 شد بهش نگاه کردم:  زیر  یرو به طرفش چرخوندم و با چشم ها سرم

 مگه نه؟  ،ی نپرس یچرت و پرتا سوال  نی قرار بود در مورد شرکت و ا_

 گفت: تیشد و با مظلوم زون یو لوچه اش آو لب

 حاال؟  یشی م یعصبان یچ یبرا _

 

 شدم:  رهینامعلوم خ یرو چرخوندم و به نقطه ا  سرم

فکر کن   نیلطفا گوش کن. به ا زنه،یبهت م  یحرف هیآدم  یوقت ینشدم ول یعصبان_

 بدونه   یدوست نداشته باشم کس دیشا

 داد:  هیهاش رو به اپن تک دست

 . خواهرتمستمای ن یگیکه م ییها یمن جز اون کس_

 حرف زدن هاش رو نداشتم؛   یفلسف  یسرم رو تکون دادم. حوصله 

 نداشتم! یچ یه یحوصله  قتایحق

  هیراجع بهش صحبت کنم. تو  خوادیاالن واقعا دلم نم  ،یگیتو م یباشه ونوس هر چ_

 خوب شد؟  کنم،یم فی مفصل برات تعر نمیشی م گهیفرصت د
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تمام ابروهاش رو باال انداخت و   ییزد. انتظار داشتم قبول کنه؛ اما با پررو یلبخند 

 گفت:  ینچ

. بگو که بتونم کمکت  ست ی از ظاهرت بفهمم حالت خوب ن  تونمیاالن بگو، م نیهم_

 داره آخه؟ نوش دارو پس از مرگ سهراب؟  یا  دهیکنم. باهات حرف بزنم. بعدا چه فا

 

 دادم.  رون یرو پر شدت ب  نفسم

اومد ونوس؛ از جام بلند شدم و کتم رو از دسته مبل برداشتم و   یحرف خوش راه نم با

 گفتم:  یکردم، با دلخور  یهمونطور که تنم م

 . یدیتهش کار خودتو انجام م زنم،یحرف م واری. انگار دارم با دشهی نم ینجورینه؛ ا_

 درشت شده به طرفم اومد و دستم رو گرفت.  یچشم ها با

 

 :ارهیکرد کتم رو از تنم در ب یبهش انداختم که سع  رهیخ ینگاه

 ؟ یعصبان نقدریبابا. چته چرا ا نیبش_

 خودش بسازه.  یبرا ریتعب هی خواست  یم نمی! از ابفرما

 افتاده.  یاتفاق  هیو حتما  میمن عصبان نکهیا

 خنده.   ریاومده زدم ز  شیپ تی وضع نیاز ا  ناخواسته

 کردم. یرو فقط و فقط خودم حس م شیکه تلخ یا خنده

 

 خنده ام، چپ چپ نگاهم کرد:  دن ید با

 ؟ یا  وانهید ؟یتو مشکل دار_
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 رون یورم کرده اش ب یتاسف تکون دادم و دستم رو از حصار دستا یاز رو یسر

 و گفتم: دمیکش

  ،یهم که دار  یتیوضع  نیکه حوصله ندارم. با ا یدونینکن ونوس. م تیمنو اذ نقدریا_

 خواد بهت توپ و تشر بزنم.  یدلم نم

 

 اتاق و در همون حال گفت:  یبود از تنم در آورد و با خودش برد تو یرو به هر زور کتم

 بزن.  اینه بابا، ب_

کردم و  زیحرفش باال انداختم. بعد از چند لحظه چشم هام رو ر دن یبا شن  ابروهامو

 گفتم:

 ی ست یتو آدم بشو ن_

 مبل نشستم و اون هم به آشپزخونه برگشت.  یرو

 .برگشت و رو به روم گرفتش  یچا ینیبعد با س قهیدق چند

خودش رو هم   یگذاشتم. چا یعسل ی رو برداشتم و رو یزدم و فنجون چا یلبخند 

 برداشت و نشست. 

 و مردد گفت:  دیکش قیعم ینفس

 خط قرمزه؟  نمیا ایحرف بزنم  تونمیم نیدر مورد محمدحس_

 

 ام رو به مبل دادم:   هیکردم. شونه هامو باال انداختم و تک یا دهخن

 موافقت کردم؟  هوی شده  یچ نکهیا ؟یبگ  یخوای م یبزن، مثال چ_

 مثبت تکون داد.  یرو به نشونه  سرش

 گفتم، البته نه کامال! یرو م قتیمورد حق نیدر ا دیبا دیشا دم؛یکش قیعم ینفس
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 پاسخ دادم: یآروم با

  نیخواست رابطه ام با محمدحس ی. دلم نمدمینرس  ییهمه مخالفت کردم، به جا نیا_

 که؟   یشکسته بشه. متوجه نمون یب یخراب بشه و حرمت ها

 مثبت تکون داد.  یرو به نشونه  سرش

 

 گفت:  ح یمل یمکث کرد و بعد، با لبخند  یلحظه ا چند

تو   یچیرو؛ بخدا هپسرونه اش ن یخشن و رفتارا  ی افهیبه ق   ه؛یدختر خوب  نینازن_

 . ستیدلش ن

 خنده ادامه داد:  با

 .. گهید شیشناسیم یاز بچگ _

 

 از آه نداشت! یالبته دسته کم دم؛یکش قیعم ینفس

 پاسخ دادم:  یشد دوختم و به آروم یبلند م ییکه از چا ییرو به بخارها نگاهم

 . میدیرس نجایتا به ا میدیکش ی. چقدر بدبختارمیب ادیاون روزا رو به   خوادی دلم نم_

 

 شد. رهی بهم خ یرو تکون داد و با ناراحت سرش

  نکهیبرام نبود. ا یجالب زیاصال چ ابون ی کار کردن سر خ دیبود؛ شا یدوران سخت  واقعا

 ممکن بود.  زیچ نیخواهرم، ناموسم مجبور بود بره گل بفروشه بدتر

  ینیسنگ یلیخ یهاتموم شده؛ هر چند ب  یکردم که اون دوران لعنت یم خداروشکر

 . میداد
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 سکوت کرد. یسرش رو تکون داد و تا چند لحظه ا

 اشاره کرد و گفت:  مییبه چا بعد

 بخور سرد شد. _

ازش   یرو برداشتم و قلپ  مییدهنم گذاشتم و چا یتو یمحو زدم و شکالت یلبخند 

 خوردم.

 

 : دیپرس یدونم چقدر به سکوت گذشته بود که با کنجکاو ینم

 از اون دختره چه خبر؟ _

شکل ممکن  نی. به بدتردیگلوم پر یتو ییلحظه دست و پام رو گم کردم و چا کی

 شروع به سرفه کردن، کردم. 

 . دیکمرم کوب یبرداشت و چند بار محکم تو  زی طرفم خ به

 

  یکه تو یو اشک دمیکش قیعم یکرد! نفس یرو پس زدم؛ بدتر داشت خفم م دستش

 چشمام حلقه زده بود رو پاک کردم.

 گرفته گفتم:  ییصدا با

انجام   یاقدام چیتو گلوش، ه دهیپر یز یچ یکس یدیازت خواهش کنم اگر د شهیم_

 ؟ یند

 ابروهاشو باال انداخت:  متعجب

 خب  یشدیخفه م یداشت ؟ی چ یوا برا_
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باال انداخت و منتظر بهم   یخبر یچپ چپ بهش انداختم که شونه هاش رو با ب ینگاه

 شد.  رهیخ

 شکل خش افتاده بود، صاف کردم و گفتم: نیرو که به بدتر گلوم

 . ینجوریا یکنیسند مرگ آدم رو امضا م_

 جاش نشست.  ریرفت  یکرد و به آروم ی شده باشه، خنده ا  هیکه تازه متوجه قض انگار

 

جواب   هیذهنم دنبال  یخاطر تو نی پرسه؛ به هم یونستم بازم سوالش رو مد یم

 بگه.  یزیچ نکهیبودم، قبل از ا

 نشست، لب زد:  یوقت

 .. ینگفت_

 تعجب بهش نگاه کردم و پاسخ دادم:  با

 رو یچ_

 

 کرد و متفکر گفت:   یکردنم نبود. اخم ینقش باز  یمتوجه  چندان 

 ه؟ بود؟ شرار  یاسمش چ گه،یهمون دختره د_

 چپ نگاهش کردم: چپ

 خاطره _

 زد و با ذوق گفت:  یبشکن

 . نیآها آره، هم_

  یبود که به ذهنش م یچ زایچ نیا  یر یو یر یه نیا یگفتم حاال؟ تو یم دیبا یچ

 د؟یرس
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 افتاده.  یاتفاق هیداشت و متوجه شده بود حتما حتما  یکه حس ششم فوق العاده ا حقا

 ون یم یچهره ام نشسته و اخم  یتو یدهنم رو فرو دادم. متوجه بودم ناخواسته غم آب

 ابروهام. 

 

 پاسخ دادم:  یآروم به

 . دمشیوقته ند یلیندارم، خ  یازش خبر_

 گفت:  رانهیمچ گ یکرد و با حالت زیهاش رو ر چشم

 ست؟ ی استعفات از شرکت، به خاطر اون ن_

 : دمیبهش انداختم و توپ زیتند و ت یشدم. نگاه یحرفش، عصب دن یشن با

 .ایزن یم ییحرفا هیبه خاطر اون استعفا دادم؟  یگ یازش خبر ندارم. بعد تو م گمیمن م_

 

 هاشو باال انداخت و گفت:  شونه

 کنجکاو شدم کمی. فقط یشیم  یباشه بابا چرا عصب_

 گفتم: زیهم تند و ت باز

  ی. حتیصحبت کن دیتو هم نبا کنم،یصحبت نم یز یمن در مورد چ یوقت ،ی بش دینبا_

 ؟ ید ی. فهمیبهش فکر کن دینبا

 

 متعجب و بهت زده شده بود.  تمیحجم عصبان نیا از

شد. سرش رو   یگفتم، کامال ناخواسته زده م یکه م یکلمه ا کیخودم نبود. هر  دست

 نگفت.  یزیچ گهیتکون داد و د

 جام بلند شدم و گفتم: از
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 برم  دیبا ار،یتم رو بک_

 هاش درشت شد:  چشم

 آخه؟  یبر یخوا یکجا م ،ی ساعتم نشده که اومد میهنوز ن_

 

 توجه به لحن ملتمسش، گفتم:  یب

 انجامشون بدم  دیچندجا کار دارم با رمه،ید_

 گفت:  یو دستم رو گرفت و با ناراحت اومد

 توروخدا  نیکلمه حرف بزنم. بش هیغلط بکنم  گهیاصال من د_

 چه کرده بودم! نیگرفت، بب دلم

 

 بار آروم تر حرف زدم. نیرو به طرفش چرخوندم و ا سرم

 شد حس عذاب وجدان داشته باشم! یباعث م نی دونستم دلش شکسته و ا یم

 : دمیکش قیعم ینفس

  ام،یفردا م نی. االن واقعا کار دارم ونوس. اصال همزنمیبهت سر م  امیم گهیروز د هی_

 خوبه؟ 

 نگفت.  یز یشونه هاشو باال انداخت و چ

و   ستی ن یزیبهش زدم تا متوجه بشه چ ینشوندم و لبخند شیشونیپ  یرو یا  بوسه

 . ستمیاصال ناراحت ن

 اومدم. رون یاز خونه اش ب  ،یسرسر  یخداحافظ هیاز  بعد

 . واقعا حالم خوب نبود. دمیکش قیعم ینفس
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 کرد.  یم تمیبابا اذ  یخواست االن برم خونه؛ چون اون وقت حرفا ینم دلم

 بگذرونم.  ییجا هیبهتر بود تا عصر رو  دیشا

 

 .ونوس باشه  یتونست خونه  یاونجا نم قطعا

 نحسش رو نداشتم.  ختیاون ر دن یو د اریتحمل کردن سام یحوصله  چون 

همون چند سالش  دیه دشوهر ونوس بود و پدر بچه اش، اما همچنان ب گهید نکهیا با

 کردم.  یبهش نگاه م شیپ

 تصادف نمرده و سر و مور و گنده اس! یخوردم که چرا تو  یرو م نی هنوزم حسرت ا و

 

بهش نگاه  یدرش آوردم و با کنجکاو بمیج یاز تو  م،یگوش امیپ یصدا دن یشن با

 کردم.

 طرف خاطره بود.  از

 رو باز کردم. امشیپ دیکوب یوار قلبم م وانهیکه باز هم د یزده، در حال جان یه

 و ساعت رو داده بود.  آدرس

 امروز!  نیهم عصر

 

 نزار!   افمیشدم و ق یبمونم، قطعا خسته م رون یخواستم تا عصر ب یم اگر

 بابا بود.  یکار برگشتن به خونه و تحمل کردن غرغرها نیبهتر  نیبنابرا

سوار   ستادیا  ین دادم، وقتاومد دستم رو تکو یکه سمتم م یتاکس نی طرف اول به

 شدم و آدرس خونه رو گفتم.
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 داشتم.  جان ی ه دایشد یول گه،یم یخواد چ یدونستم م ینم

جوابش رو  یباهاش حرف بزنم و چجور یکردم که قراره چطور یهم فکر م نیا به

 بدم.

 نشه.  یز یچ یکردم تا از حالت صورتم متوجه  یخودم کار م یرو یکم دیبا

 نگاهم! مخصوصا

 دادم.  رون یرو پر شدت ب  نفسم

 افکارم فوق العاده مزخرف و خاله زنکانه بود!

رو به در انداختم و  دیشدم. کل ادهیپ هیبعد از حساب کردن کرا دم،یبه خونه که رس

 وارد خونه شدم. 

 ود.ب  ستادهیا اطیح یتو قایشانس بدم بابا دق از

 و متعجب بهم نگاه کرد و گفت:  دیباال پر دنمیاز د  ابروهاش

 خونه؟  یاالن اومد یچ یبرا _

 

 رفتار کنم. یعاد یلیکردم خ یهام رو باال انداختم و سع  شونه

 فوق آروم گفتم: ییطرف در قدم برداشتم و در همون حال با صدا به

 از شرکت استعفا دادم. _

 به طرف اتاق قدم تند کردم. و

 

 اومد.  یازش نم  ییحرفم تعجب کرده که تا چند لحظه صدا دن یبود از شن مشخص

 اتاق رو قفل کردم که طبق معمول بدون در زدن وارد نشه و غر نزنه.  در
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 دادم.  رون یشد، نفسم رو پر شدت ب نییدر که باال و پا ی رهیگ دست

 

 اومد:  شیعصبان یبندش صدا  پشت

حقوق خوب،   دادن،یکه بهت م مهیب ؟یمگه مغز خر خورد  ؟یکارو کرد نیا یچ یبرا _

 چه مرگت بود؟  گهیخوب. د یایمزا

 زدم: ادیبلند فر ییهم رفت و با صدا یشدم. اخمام به شدت تو یعصب

کجا کار کنم؟  دیکنیم نییدوست نداشتم اونجا کار کنم. مگه بچه ام که واسه من تع_

 . دمیم صیخودم بهتر تشخ 

 

 بلند تر از من گفت:  یصدا با

سر  یبه امان خدا؟ من موندم ت یرو ول کرد یدادنت؟ کار به اون خوب صیتشخ  نهیا_

 کاه گل؟ ایهست؟ گچ  یمغز چ یتو به جا

که بابا رو ناراحت   یزینزنم؛ چ یحرف  نیاز ا شیموهام فرو کردم تا ب یرو تو دستم

 کنه.
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