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 .دمیتخت دراز کش یلباس هام رو عوض کردم و رو

 چشم هام گذاشتم.  یحوصله ساعدم رو رو یب

که حوصله نداشتم  ییمن خوب بود! از اونجا یبرا یلیخ نینزد و ا یحرف گهید بابا

 نگه.   یزیبهتر بود چ

 داشتم که برم.  از خونه رو ریبه غ ییجا کاش

 کردم بخوابم.  یسع

 

 !دیچسب یم یلیخ یلیخ دیموقع بود و شا یب خواب

 بابا و ونوس.  ن،ی. خاطره، خودم، محمدحسیهمه چ ریبود؛ درگ ریفکرم درگ اما

دوش   یها و مشکالت رو یکردم تمام سخت یشد. حس م یبدتر نم نیاز ا یزندگ

 منه. 

 

 کردم! یفکر م  ینجوریهم نبود و من ا دیشا البته

 به ساعت انداختم.  ینگاه

جام نشستم و سرم   یها فکرم مشغول بود و متوجه گذر زمان نشده بودم. تو  ساعت

 دست هام گرفتم.  ون یرو م

 . خوردیاز غذا درست کردن به هم م حالم

 شدم. یآشپزخونه هم رد نم یلومتر یواسه شکم خودم نبود از صد ک اگر

 

 آشپزخونه.  یاومدم و رفتم تو رون یم بلند شدم از اتاق بجا از

 شده بود.  رهیخ ون یزیبا اخم به تلو بابا
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 بود.  یاز دستم عصبان  یعنی نیا

 دادم و در همون حال گفتم:  هیهام رو به اپن تک دست

 درست کنم؟  یناهار چ_

 

 حوصله بودم.  ینداد. سرم رو کج کردم، خودم کم ب پاسخ

 کرد.  یهم داشت بدترش م بابا

آوردم و در همون  رون ی ب یبسته گوشت خورشت هیباز کردم و  تیرو با عصبان زریفر در

 لب شروع به غرغر کردم.  ریحال ز

 بود.  نیزم یکار رو نیبدتر واقعا

 

ازدواج   یروز هیاگر   یکردن عادت کرده بودم و حت یبود که به آشپز نیهم ا شیبد

 کردم.  یشم غذا درست م یکردم، خودم پا م یهم م

 یحوصلگ یزمان ب یغذا تو نیساده تر دیدرست کنم، شا مهیخواستم خورشت ق  یم

 من بود. 

رو هم تا آخر  ون یزیتلو یزد خرد شده بود. صدا  یبابا باهام حرف نم  نکهیاعصابم از ا

 کرد.  یاعصاب خرابم رو بدتر م  نیبلند کرده بود و ا

پرت   زیم یرو تی که دستم بود رو با عصبان ییدادم و چاقو رون یرو پر شدت ب  نفسم

 بلند گفتم: ییکردم و با صدا

 . یفاصله دار  ون یزیبابا، همش دو متر با تلو_

 

 رو کم کرد.  یو یت یحرفم، چند لحظه بعد صدا  دن یشن با
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 کردم به خودم مسلط باشم.  یو سع  دمیکش قیعم ینفس

 کنه.  یمناراحتش  شتریب  دادمیدونستم داد و ب یم

 . ون یزیتلو یجلو قای. دقستادم یو رو به روش ا رون یآشپزخونه رفتم ب از

 

 آروم، شمرده شمرده گفتم:  یبار با لحن نیا

 شرکت بهتر. نگران پول نباش  هی یکردم، تو دایپ دیکار جد هی_

 چپ چپ بهم انداخت و گفت:  ینگاه

  کاریچ یدار تی با خودت و زندگ ستی نگران توام که معلوم ن ستم،ینگران پول ن _

 ی کنیم

 

 نامعلوم دوخت و ادامه داد:  یرو ازم گرفت و به نقطه ا  نگاهش

 خودت  ی ندهیبه آ یزن یگند م یدار_

 : دیباال پر ابروهام

  یدلسوز نیا شهیچون از کارم استعفا دادم؟ م نیزنیحرفارو م نیکردم مگه؟ ا کاریچ_

 اد یاصال خوشم نم  د؟ین نکنهارو واسه م

 

 تاسف تکون داد:  یاز رو یسر

چند سالته؟ کارتو که ول  یدونیات. م ندهیمن پدرتم، نگرانتم. نگران خودت و آ_

 . ی. من نمیستیبه فکر زن گرفتنم که ن  ،یکرد

 : دمیحرفش پر ون یم

 بود؟  نیبه ا دن ی واسه رس ن،یدیچ یکبر  یهمه صغر نیآها ا_
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 کرد:  ظیغل یاخم

 ن یکن دایسر و سامون پ نیهم تو هم محمدحس خوادیمن دلم م_

 زد: یلبخند 

. من فعال حوصله خودمم ندارم، چه برسه به  دیرو درست کن نیمحمدحس یفعال کارا_

 گه یسرخر د هی

 نگاهش رو ازم گرفت. 

 گفن:  تی سرش رو باال انداخت و با عصبان

 ی خودسر و خودخواه نقدریکه ا یرفت ی. من موندم تو به کیشیتو آدم نم ریمه خ_

 : دیباال پر ابروهام

  ره،یبگ میتصم شیخودش و زندگ یو چهار ساله بخواد برا یمرد س هیعجب، _

  شه؟یخودخواه و خودسر م

 

 بهم نداد.    یجواب

در متوقف شد و   یتو دیچرخش کل یصدا دن یبزنم اما با شن یباز کردم که حرف دهن

 نگفتم.  یزیچ

 خودم رو مشغول کردم. الیخی آشپزخونه رفتم و ب به

 اتاق که بابا گفت:  یکرد و خواست بره تو  یاومد داخل و خسته سالم نیمحمدحس

 ن یمحمدحس نمیبب سایوا_

 

 دادن. ریام گرفته بود. بابا افتاده بود رو دور گ خنده
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 بود.    نیحاال بعد از من، نوبت محمدحس و

 انداخت و به بابا نگاه کرد.  نی زم یرو رو فشیو ک ستادیکالفه ا نیمحمدحس

 با اخم گفت:  بابا

 ی سر و سامون بد تی به زندگ یخوا یم یتو ک_

 

 خنده.  ریحرف، ناخودآگاه زدم ز نیا دن یشن با

 با تعجب نگاهشو از بابا گرفت و به من دوخت و گفت:  نیمحمدحس

 شده؟  یچ_

 نگفتم.   یزیهامو باال انداختم و چ شونه

 خب بابا ول کن نبود!  یول

 کردم و گفتم: یسوخت؛ اخم نیمحمدحس  یبرا دلم

 .  گهیبابا بسه د_

 اتاق.   یاشاره کردم بره تو  نیبه محمدحس و

 

 .دمیرس  یمن به دادش م دیبا زد،ینم یکه حرف خودش

 شد.  گاریو مشغول دود کردن س اطیح یاز جاش بلند شد و رفت تو بابا

قدم برداشتم و    نیانداختم. به طرف اتاق محمدحس نییزدم و سرم رو پا یپوزخند

 چند تقه به در زدم و سرم رو بردم داخل:

  یبا دست پخت خفن من خداحافظ دیبا گهید ،ی ناهار برات پختم انگشتاتم بخور ایب_

 .یکن
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 زد: یلبخند 

 هه هه هه. واال از خدامه. _

 رو تکون دادم و وارد شدم. در رو پشت سرم بستم و در همون حال گفتم:  سرم

 انگار، اعصاب نداره.  ستیبابا امروز حالش خوب ن_

 پر مفهوم زد:  یبهم انداخت و لبخند ینگاه مین

 ؟ یاعصابش خرد کرد ایاعصاب نداره _

 

 : دیباال پر ابروهام

 ؟ یدیرس جهی نت نیبه ا یهوم. چه طور _

 یتخت نشست و همونطور که جوراب هاش رو در م یرد و رورو تنش ک شرتشیت

 آورد گفت:

 ی کرد یدرست و حساب یدعوا هی. معلوم بود قبلش شناسمیآخه اخالقتو م_

 

 رو تکون دادم: سرم

 .  یکه تو چقدر باهوش  یوا_

 صداش متوقف شدم: دن یبرم که با شن رون یاز اتاق ب  خواستم

 ؟ یخوب_

 طرفش برگشتم و متعجب گفتم:  به

 بد باشم؟  دیبا یچ یبرا _
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 اشاره کرد و لب زد:  وارید یساعت رو به

خونه. نه   یایب گهیساعت د مین دیتو با م،یریرو در نظر بگ  شهی روال هم میاگر بخوا_

 ؟ یغذا هم درست کن یکه وقت کرد یاومد  یاالن. از ک

 دادم:  رون یرو پر شدت ب  نفسم

 شرکت  رمینم  گهیاستعفا دادم. د_

 

 مثل بابا و ونوس رفتار نکرد.  نیمحمدحس خداروشکر

 تکون داد: ی! سریمنطق کامال

 ؟ یکرد دایپ یدیکار جد_

 زد: یمثبت تکون دادم. لبخند  یرو به نشونه  سرم

 ره ینم یدور  یبده، جا ریدست منم گ_

 گفتم: یکردم. ابروهامو باال انداختم و به شوخ  یخنده ا

. رون ی ب یخودت رو از آب بکش میگل یریبگ ادی دیبا ،ی کنیازدواج م  یدار گهید_

 گم؟ یم یکه چ یفهمیم

 اومد گفت:   یجاش بلند شد و همونطور که به طرفم م از

 حاال توهم فاز پدربزرگا رو برندار لطفا _

 

 . میبه طرف آشپزخونه رفتو  میاومد رون ی هم از اتاق ب همراه

 بود.  دن یکش گاریهنوزم مشغول س بابا

 لب گفت:  ریزد و ز یعصب یپوزخند  نیمحمدحس
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 همن.  نی پدر و پسر ع_

 : دمیهم کش یتو اخمامو

 من نشنوم؟  یگفت یاالن مثال جور _

 

 هاشو باال انداخت:  شونه

 ی گفتم که حتما حتما تو بشنو یاتفاقا جور_

 شد.  نکیس یمشغول شستن دست هاش تو  و

 دو ابروم پررنگ تر شد:  ون یم اخم

 دست شستنه؟  یجا نکیس_

 

 و چپ چپ نگاهم کرد:  برگشت

 . ولم کن باباایونوسو گرفت یغرغرا  یجا_

 .میناهار بخور ادیو نشست. بابا رو صدا زدم و گفتم که ب دیرو عقب کش یصندل و

 . دن یخودش رو زد به نشن ای د،ینشن ای اما

 

 

 حوصله نداشتم!  واقعا

 : دیکش ییبو نیگذاشتم. محمدحس زیم یو رو دمیخاطر غذاهارو کش نیهم به

 ها  ییپا کدبانو  هیاوم.. واسه خودت _

 نگفتم.  یزیزدم و چ یلبخند 
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 رفتم و پنجره رو باز کردم و رو به بابا گفتم:  رون یآشپزخونه ب  از

 ؟ یخوریناهار نم_

 

 انداخت و پاش رو گذاشت روش و بعد اومد داخل.  نیزم یرو گارشویس

 کردم. یم  یو جسم یروح یاحساس خستگ واقعا

 داشتم.  اجیاستراحت چندماهه احت هیبه  انگار

گذاشتم و   نیحسمحمد یبعد از خوردن غذا در سکوت کامل، ظرف هارو به عهده  

 اتاق.  یرفتم تو

 بخوابم.  کمیبود  بهتر

 بودم.  دواریاومد؛ البته ام یحالم جا م دیشا

 بالفاصله خوابم برد. یبود ول ادیهام ز الیو خ فکر

 

 شدم. داریدونم چقدر گذشته بود که از فرط گرما ب ینم

 . دمیبه گردن عرق کرده ام کش  یتخت نشستم و دست یحال بد تو با

 دادن آب گلون، مطمئن شدم سرما خوردم.فرو  با

 بزرگ بود.   یفاجعه  هیبرام مثل  نیبودم و ا ضیمر بد

 

 به ساعت انداختم.  ینگاه کالفه

 وقت رفتن بود.  گهید

 اومدم و آماده شدم.  ک،یدوش کوچ هیشدم و بعد از گرفتن  پا
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 زدن نداشتم.  پی ت یبرا یهم که سرما خورده بودم، چندان حال ییاونجا از

 

 . یمشک  یساده  رهنیبا پ دم؛ یپوش  یکت تک سرمه ا هیو  نیشلوار ج هی

 اومدم. رون یموهام فرو کردم و از خونه ب  یتو یدست

 خوابش برده بود  نیزم یرو نیمحمدحس

تختش برداشتم و آوردم انداختم   یاتاقش و پتوش رو از رو   یبابا. برگشتم تو یا

 روش.

 

 بابا از پشت سرم اومد:  یباز کردم که صدا یرو به آروم در

 ؟ یریکجا م_

 اشاره کردم و لب زدم:   نیطرفش برگشتم و به محمدحس به

 آرومتر_

 کوتاه پاسخ دادم:  یبعد از مکث و

 به کلم بخوره.  یباد هی ون ی برم ب خوامیم_

 

 تکون داد:  سرشو

 . ادیعقلت سر جاش ب دوارمیخوبه، ام_

 نگفتم.  یزیکردم و چ یاخم

 اومدم. رون یلب کردم و از خونه ب ریز یخداحافظ

 بود.  دیاز بابا بع  هیهمه گوشه و کنا نیا
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 .ایقضا  نیکردم ذهنم رو منحرف کنم از ا یسع

 ه کنم.تمام تالشم رو کردم که خودم رو آماد دنمیرس تا

 سرد برخورد کردن الزم بود. یکم

 کار رو انجام بدم. نی بودم که بتونم ا دواریاون! البته ام یخودم هم برا  یبرا  هم

 

 رون یو نفسم رو پر شدت ب  ستادمیمردد دم در ا دم،یکه گفته بود رس یبه کافه ا یوقت

 دادم. 

 بگه؟  خواستیم یچ یعنی

 بودم! دواریام ن؛ یا هیشب ییزایچ هی ایدر مورد کار بود  احتماال

 وجود من جا شده بود. یچطور تو دیحجم ام  نیا

 

 کلنجار، باالخره در رو باز کردم و وارد شدم. یاز کل بعد

تکون  یرو باال آورد و جلوم تا تکون داد. سر تشید دنمینشسته بود. با د یصندل یرو

 دادم و به طرفش قدم برداشتم. 

 آروم کرد. یمقابلم بلند شد و سالم در

 رو دادم و نشستم.  پاسخش

 

 آروم گفت:  ییصدا با

 ن؟ ی خوب هست_

 زدم، حالم اصال خوب نبود!  یمصنوع یرو تکون دادم و لبخند سرم
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 د؟ یبله ممنون، شما خوب_

 دستم گذاشت.  یآروم گفت. منو رو جلو یا بله

 

 زدم و آروم گفتم: یلبخند 

 .دییبرم، امرتون رو بفرما دیکار دارم با ییجا هیمن _

 دهنش رو فرو دادم و لب زد:  آب

 د؟ یرو ندار یز یوقت خوردن چ یعنی_

 تکون دادم.   یمنف  یرو به نشونه  سرم

 

 بود بابا! یمحض؛ کارم چ دروغ

 شد. رهینامعلوم  خ یرو تکون داد و به نقطه ا سرش

 منوال، در سکوت کامل گذشت.  نیبه هم قهیدق چند

 کردم.  یو تک سرفه ا به ساعتم کردم  ینگاه

 باالخره جمع شد. حواسش

 گفت: دیترد یهم چفت کرد و با کم یدست هاش رو تو

 د؟ یاز شرکت رفت یچ یبرا _

رو   المیخی داشتم همچنان او ژست ب یکه سع یدادم و در حال رون یرو پر شدت ب  نفسم

 داشته باشم، گفتم: 

 داشتم.  یشخص  لیدال یسر هی_
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 چشم هام.  یزد تو زل

 که تپش قلبم باال رفت و عرق به تمام تنم نشست.  یاونقدر

 انداختم.  نیینفس زنان، سرم رو پا نفس

 آروم گفت: ییبا صدا 

 . میدار اجی. ما به شما احتدیلطفا برگرد_

 

 دادم: پاسخ

 کار کنم.  خوامیم یجا هی دیفکر کن_

 : دیباال پر ابروهاش

 کنن. ادیکه حقوقتون رو ز کنمیجدا؟ کجا؟ مشکل حقوقه؟ من با پدرم صحبت م_

 به غرورم بر خورد. یلینداشتم! خ یستیخودم که رودر با با

 

 دو ابروم نشوندم:  ون یم یاخم

  یلیخ دیبود، من با نیگفت یکه شما م ینجوری. اگر استی ! مشکل من پول نرینه خ_

 رفتم.  یزودتر م

 حرفم متعجب شد؛ آب دهنش رو فرو داد: نیا از

 نداشتم.  یمن منظور د،یتوروخدا ناراحت نش_

 

 تکون دادم:  یمنف  یرو به نشونه  سرم
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حرفو بشنوم. من اصال آدم پول  نیکه ا ومدمیهمه راه ن  نیا ینه ناراحت نشدم، ول _

 خانم.  ستمی ن یپرست

 و از جام بلند شدم که گفت:  دمیرو عقب کش یصندل

 د یچند لحظه صبر کن_

 و به طرفش برگشتم.  ستادمیا

 گفت:  یبه اطرافش انداخت و به آروم ینگاه معذب

 د؟ ینیبش شهیم_

 شدم.  رهی دادم و دوباره نشستم و منتظر بهش خ رون یرو پر شدت ب  نفسم

 دهنش رو فرو داد.  آب

 

ا دستش خودش رو باد زد و گل انداخته بود و مشخص بود که گرمشه. ب صورتش

 گفت: 

 د یشرکت بمون یمن دوست دارم که شما تو_

 باال انداختم:   ابروهامو

 من دوست ندارم.  یول_

 شدم.  یم وونهیک درصد حالم خوب نبود! داشتم د یزدم، ول یحرف م ینجور یا

 

 انداخت.  نییرو صاف کرد و سرش رو پا گلوش

 انگشتش چرخوندش.  یحلقه اش گذاشت و تو یرو رو دستش

 . ت یوضع  نیخورد از ا یداشت بهم م  حالم
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 شد!  دهیسرم کوب یمثل پتک تو  قتیدوباره حق باز

  یم رون یکه انگار از ته چاه ب ییبزنم که با صدا یهام رو بستم و خواستم حرف چشم

 اومد گفت: 

 . رم یگیمن دارم طالق م_

 

 شدم.  رهی حرف، سرم رو باال آوردم و با تعجب و بهت زده بهش خ نیا دن یشن با

 شدم؟  خوشحال

 دونستم.  یدونم؛ واقعا حس اون لحظه ام رو نم ینم

 خاطر گفتم:  نیجلوه بدم به هم یکردم خودم رو عاد یسع

 ه؟ ی ربطش به من چ نیچه بد، خب ا_

 

 نداشت.  تی خب اهم یحرفم متعجب شد. ول دن یشن از

  یو ظاهرا داشتم گند هم م رمیبگ یدرست و حساب میتصم هیونستم ت یلحظه نم اون 

 زدم.

 تته پته گفت:  با

 به شما گفتم. نویدونم چرا ا یمن...اوم.. نم_

 رو تکون دادم. سرم

 

  یزده بود، و فوق العاده استرس داشتم، با لحن خیخودمم  یدست ها نکهیوجود ا با

 آروم گفتم:
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  ستی ن ی. طالق الکدیریساده نگ نقدریرو ا  یزندگ کنم،یبرادرانه بهتون م حتینص هی_

 .دیکن یراحت راجع بهش صحبت م  نقدریکه ا

 . نمیعمق غم و اندوه رو توش بب تونمیکه م یزد. لبخند  یلبخند 

 لب زد: یآروم به

 از اولشم اشتباه کردم. _

 حرف ها خوشحالم.  نیا دن یشدم که از شن مطمئن

و نگران   دیکوب یام م نهیآوردم؛ قلبم محکم به س یدر م یباز عیضا یلیخ دینبا البته

 بودم که مبادا صداش رو بشنوه! نیا

 

و   ینامعلوم دوختم و در همون حال، به آروم یرو ازش گرفتم و به نقطه ا  نگاهم

 شمرده شمرده گفتم: 

 . شه یم رید یلیوقتا خ یبعض_

 گند زدم. نکهیمثل ا نه؛

 رو بهش دوختم و گفتم:  نگاهم

 برم.  دیمن واقعا با_

 

 لبش رو به دندون گرفت:  ی گوشه

 آخه من هنوز حرفمو بهتون نزدم. _

 دادم:  یام رو به صندل هیشدم و ابروهام رو باال انداختم. تک رهیتعجب، بهش خ با

  ؟ی چه حرف_

 دست هاش گرفت و گفت:  ون یسرش رو م کالفه
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 دید یر کردن نم اصال به من فرصت حرف زدن و فک_

 

 هام رو باال انداختم:  شونه

. دیر یم هیحاش دیاس فقط دار قهیشما االن چند دق  ؟یفرصت فکر کردن به چ_

 د؟ یدر مورد شرکت حرف بزن  دیخواست ی به اصل مطلب. مگه فقط نم  دیرس یتهشم نم

 تکون داد. ادامه دادم: یرو به نشونه منف سرش

 ییراهنما دیشا ایدو همکار.  نیدرد و دل ب یبه پا  میزاریرو هم م گهیخب اون مورد د_

 خواستن. 

 

 شد:  یم یتکون داد. انگار داشت عصب نیرو به طرف سرش

 خوام یکمک م خوام،ینم ییمن راهنما_

 زدم: یلبخند 

 ه؟ یدوتا چ نیخب فرق ا_

 داد.  رون ی رو پر شدت ب نفسش

 به سکوت گذشت که گفت:  یلحظه ا چند

 که نشد. وفته،یاتفاقات ب  یسر هیبود  قبال قرار_
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