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بهم رفت. از جام بلند شدم و به طرف   یکرد و چشم غره ا  یاخم نیمحمدحس

 آشپزخونه گام برداشتم. 

 و گفتم: رون ی رو گرفتم و از آشپزخونه بردمش ب بازوش

 اخل د  یایب نمینب  نجاست؛یتو ا یجا_

 .ن یخودم برگشتم داخل آشپزخونه و رفتم کنار نازن و

 

 آروم گفتم:  ییبا صدا نیرو به نازن و نشستم دمیرو عقب کش یناهارخور زیم یصندل

 . نمیبب نیبش_

 گفت:  ینشست و به آروم یصندل یلبش رو به دندون گرفت و اون هم رو  ی گوشه

 شده؟  یز یچ ه؟یچ_

 زدم: یچشمک

 ؟ یگفتیم ایچ_

 

 باال انداخت:  الیخی هاشو ب شونه

 حرفا نیقراره خونه ات باشه و ا نجایمعذب نباش ا گفتیداشت م ؛ی چیبخدا ه_

 تکون دادم:  سرمو

 ؟ یگفتیم یچ گهید نایا  ریبه غ دونم،یم_

  یاما چه کنم که دلم م ده؛یو اون خجالت کش کنمیم یدونستم دارم بدجنس یم

 !ارمیدر ب یخواست خواهر شوهر باز
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 داد و گفت:  رون ی رو پر شدت ب نفسش

 کنم.  کارشیدونم چ یعجله داره من نم یلیخ م؟یعقد کن یک گهیهمش م_

 شد. متفکر بهش نگاه کردم: یم یداشت جد گهید بحث

  یاوک گهیدوتاتون بهتره. رفت و آمدهاتون د یبرا ینجوریا ه؟یخب مشکلش چ_

 . شهیم

 تکون داد.  یمنف  یه نشونه رو ب سرش

 

 لب زد: ینامعلوم دوخت و در همون حال به آروم  یرو به نقطه ا نگاهش

بهش زنگ بزنم از شهرستان پاشه   دی. با مییرو ندارم جز دا یمن کس یدونیتو که م_

 نجا یا ادیب

 هامو باال انداختم:  شونه

 . وا!گهید ادیخب زنگ بزن ب_

 سرش رو تکون داد:

جنگ و دعوا   خوادی. دلم نمادیاخالقش بده با زبون خوش راه نم  کمی. زنمیزنگ م_

 بشه. 

 باال انداختم:   ابروهامو

 یاخه. جنگ و دعوا برا  یگیم یحرف بزن من متوجه بشم چ یجور هی ن،ینازن  یوا_

 نداره که.  زارویچ نیا یمراسم خاستگار ؟یچ

 

مبل نشسته بود و مشغول حرف زدن با   یحال رو یو که ت نیبه محمدحس ینگاه مین

 بود انداخت و بعد سرش رو به طرفم چرخوند و گفت:  اریسام
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  نویا  ی نهیعقده و ک ترسمیکرد، قبول نکردم. حاال م یخاستگار مییمنو واسه پسر دا_

 به دل گرفته باشه. 

 

 درشت کردم: چشمامو

. قرار نبوده که اگر با یگرفتیم دی بوده که با یمینه بابا؛ فکر نکنم. باالخره تصم_

بده من بهش زنگ  یخوا ی. میهم ازدواج نکن  گهید یشکیبا ه ،ی ازدواج نکن  تییپسردا

 بزنم. 

 بهم نگاه کرد که با تعجب شونه هامو باال انداختم:  رهیخ یلحظه ا چند

 زنم؟ یم یبد حرف  ه؟یها چ_

 

 تاسف تکون داد:  یاز رو یسر

و برا خودشم   دیدختره برا خودش بر  گهیم شه؛یبدتر م ینجور ی . ایبخدا تو عقل کل_

 دوخت. 

 کردم:  یا خنده

 حرفام. فقط شماره اشو بهم بده.  نینگران نباش من زبون بازتر از ا_

 

 لبش رو به دندون گرفت و گفت:  یشده بود. گوشه  رهیبهم خ مردد

 ه؟ یکار درست نیا یتو مطمئن_

 مثبت تکون دادم:  ینه رو به نشو  سرم

عقد انجام بشه به نفع هردوتاتونه. من که  نیزودتر از ا یمعلومه که مطمئنم، هر چ _

 قربونت برم.  خوامیبدت رو نم
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 لب گفت.  ریز یا  خدانکنه

 عوض کردن بحث، به قابلمه ها اشاره کردم و گفتم: یبرا 

 ؟ یتو پخت_

 لبش نقش بست:   یمحو رو یلبخند 

 از منم بهتره بلده المصب.  ن،یبا کمک محمدحس_

 کردم و سرم رو تکون دادم.  یخنده ا

 یذهنم خاک م یته مونده ها یوقت بود تو یلیکه خ ییرفت سراغ خاطره ها ذهنم

 رفتم.  یخورد و سراغشون نم

  شتریب  ن،یرحسیو ام نیکردم و محمدحس یاتاق حبس م یکه من خودم رو تو ییروزا

 کردن. یخوب شدنم تالش م یرا از دوتا برادر ب

 نداشتم.   یتیمسئول چگونهیخونه ه یدختر تو هیبه عنوان  من

 

خونه بودن، من   رون یخونه و ب یکارها ریدرگ نیو محمدحس نی رحسیکه ام یاونقدر

 نبودم. 

 نیپاش رو از ا یدادم کس یبودم و اجازه نم دهیحصار کش هیفقط دور خودم  من

 حصار فراتر بزاره. 

 بود..   یبد یروزا چقدر

 نگاه کردم؛   اریرو چرخوندم و به سام سرم

 بد.  یاون روزا  یهمه  مسبب
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 بچه ام، شوهرم! پدر

 ... ستیوجود نداره و ن قیاون حس تنفر عم گهید نکهیسخت بود قبول کردن ا چقدر

 عشق بزرگ که ثمره اش بچه امون بود.  هیو  اریهستم و سام من

 گلوم رو گرفته بود.  ین یسنگ بغض

 

 ثابت کردم. نی رحسیام  یرو چرخوندم و رو نگاهم

 شد...  ریمن پ یپا

کننده   تیاذ زیچ یلیهاش خ قهیکنار شق دیسف یاون تار موها  ،یاوج جوون یتو دیشا

 بود.  یا

 . دمیکش یزجر م شتری تمام زجرهاشم، ب لیدونستم دل یکه م یمن اما

 

 دهنم رو فرو دادم بلکه بغضم نشکنه.  آب

  نیرحسیبه طرف اتاق ام ن،یآروم نازن یتوجه به صدا زدن ها یجام بلند شدم و ب از

 رفتم و همزمان گفتم: 

 ا یب قهیدق هی نیرحس یام_

 . ادیوارد اتاقش شدم و منتظر موندم ب و

 

 رو باز کرد و وارد شد و پشت سرش بست و کنجکاو گفت:  در

 شده؟  یزیچ_

زدم و جلو رفتم و دست هام رو دور   یحال لبخند نیدر ع د؛یاز چشمم چک یاشک  رهقط

 اش گذاشتم.  نهیس یگردنش حلقه کردم و سرم رو رو
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 کارم شوکه و متعجب بود. نیاز ا  یچند لحظه ا

 باالخره دست هاش رو دورم حلقه کرد و متعجب اما خندون گفت:  اما

 ؟ یکنیم هیچته؟ زده به سرت؟ چرا گر_

 بغضم بشکنه.   نیاز ا شتریحرف بزنم تا ب خواستینم دلم

 

 رو از نظر گذروندم. میزندگ یهام رو بستم صحنه ها چشم

کوه بزرگ پشتم   کیهاش، مثل  یهاش و خوب یبود که با تمام بد یکس  نیرحسیام

 !شهیبود. هم

 کردم. یبودنش افتخار م به

 دست هام رو سفت تر کردم که گفت:  ی حلقه

 فکر بچه ات باش ونوس   ،یستیدن من نفکر خفه ش_

 

 کرد.  یحرفش خنده ا ان یدر پا و

 رو باال دادم و اشک هام رو پاک کردم.  مینیو آب ب دمیکش عقب

 چونه ام گذاشت و گفت:  ریدستش رو ز یتعجب و نگران  با

افتاده؟  ی. اتفاق یونوس؟ بخدا نگرانم کرد یکن یم هیگر یدار ینجوریا یچ یبرا _

 کر...  تتیاذ اریسام

 

 . دمیحرفش پر ون یم

 لرزون گفتم: ییتکون دادم و با صدا نیرو به طرف سرم
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 دوستت دارم. یلینه، فقط... خواستم بهت بگم خ_

 شد: رهیکرد و موشکافانه بهم خ زیهاشو ر چشم

 ه؟ یراستشو بگو. مگه من گوشام مخمل_

 

 خنده. ریزدم ز هیگر ون یم

 پشت دست اشکام رو پاک کردم و گفتم: با

 نشده نگران نباش.  یزیچ_

 اش آوردم و گفتم:  قهیشق یموها یرو رو دستم

 برات رنگ کنم؟  نارویا  یخوایم_

 

 چپ بهم نگاه کرد.  چپ

 انداختم.   نییو سرم رو پا دمیکش قیعم ینفس

 گفت:  تیسکوت بود که با جد یلحظه ا چند

 ی کنیم  تمیاذ یلیخ ینجور یباهام حرف بزن ونوس، ا_

 شدم:  رهیخ بهش

 کردم.  تتیاذ  شهیمن هم_

 سرش رو تکون داد:

 . یدون یآره خوبه که م_

 لبم نقش بست.  یمحو رو یکرد. لبخند یحرفش خنده ا ان یدر پا و

 گفت:  تیکرد و آروم و با جد ینگفتم. مکث یزیچ
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 شده؟  یچ یبگ  یخواینم_

 

 پررنگ تر شد:  لبخندم

 بگم بهت   خواستمیم نویمنشده. ه  یچیبخدا ه_

 عوض کردن بحث، به طرف در رفتم و گفتم: یبرا  و

 . رون ی ب میبر ایب_

 چشم هام زل زد:  یرو گرفت. تو  دستم

 مطمئن باشم؟ _

 

 مثبت تکون دادم:  یرو به نشونه  سرم

 مطمئن. _

آشپزخونه و   یاومد. من رفتم تو رون یرفتم. بعد از چند لحظه پشت سرم ب رون یب و

 مبل نشست.  یاون هم رفت رو

 دستمو گرفت:  جان یبا ه نینازن

 ؟ یکرد هیگر ن؟یی اومده پا ملتیهان؟ چرا ر  ؟یبهش گفت یچ_

 

 چشم غره نگاهش کردم و گفتم:  با

توجه همه رو جلب نکن. فقط   نقدری. اشنوهیم اریآروم تر چه خبرته االن سام_

 بهش بگم.    یزیچ هی خواستمیم

 چشمم شدم و همزمان گفتم:  ریجعبه برداشتم و مشغول پاک کردن ز از یدستمال
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 رو بده به من.  تییشماره دا_

 

 گفت.  یآروم ی باشه

 به ساعت کردم و از جام بلند شدم: ینگاه مین

 ست؟ یگرسنش ن یکس_

 گفت:  عیسر نیمحمدحس

مراعات شکم منو   یشکی ه یول کنمیدارم مراعات شما رو م ی. من همیبخدا مرد_

 . کنهینم

 

 درآوردم و همزمان گفتم:  نتیکاب یکردم و بشقاب هارو از تو یا خنده

 شکم پرست _

 ادامه دادم:  نیبه نازن رو

 گاز رو خاموش کن  ریز_

 .میخورد نی محمدحس یها یها و لودگ یشام رو با شوخ

 یبره، بس که م نییخوش از گلومون پا یلقمه   هیذاشت  ینم یواقع  یمعنا به

 خندوندمون. 

 !گرفتیخنده اش م یهم با وجود عبوس بودنش، هرازگاه نیرحس یام یحت

 خواستم ظرفا رو بشورم مانع شد و گفت:  یجمع کردم و وقت نیرو همراه نازن زیم

 به فکر بچه ات باش  ؟یچقد سر پا بود  یدونیم ن؛ی تو برو بش_
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 زدم: یلبخند 

 م یشوریم گهیبا همد ستین یز یچهارتا ظرفم چ نینکردم که. ا یکار_

 از پشت سرم اومد؛ به طرفش برگشتم:   نیمحمدحس یصدا

 رون یب دییخانما. شما بفرما شورمیمن م_

 باال انداختم:   ابروهامو

 .مید یم لتیتحو میدار یچه گل پسر نینازن نیبب_

 

 خودش رو خجالت زده نشون داد و گفت:  یزد و الک یلبخند نیمحمدحس

 بابا  یدار اریتاخ_

 زد:  یلبخند نینازن

 شورم ظرفا رو.  یمت خودم م_

 و گفت:  دیکش رون یب نی تند، دستکش هارو از دست نازن نیمحمدحس

 صدبار تکرار کنم.  ستیحرفو که قرار ن هی_

 

 اشاره کردم. رون یزدم و به ب یچشمک نینازن به

 رفت.  رون یانداخت و ب نییسرش رو پا نینازن

 گفتم: نیآروم کنار گوش محمدحس ییصدا با

 ستایالزم ن یدلبر  نقدرمیبابا ا_

 کرد:  یا خنده

 که هست  نهیهم_
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 اومدم. رون یو از آشپزخونه ب دمیمن هم خند متقابال

دوختم که مشغول حرف زدن با بابا  اریام رو به سام رهی نشستم. اما نگاه خ نینازن کنار

 بود. 

 حوصلش سر نرفته بود!  خداروشکر

 بود.  نیبردن دل نازن  یکه فقط پ نمی زد، محمدحس یکه باهاش حرف نم نیسرحیام
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