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  نهاشت حربم تموم بشه«. بهسشید خانم می خواهید داخل باکس باشه یا..»_

 .« نه بقط اگر میشه با ربان قرمو بهندید:»گ ت 

 . برگشتم از روی میو ربان برداشتم به اندازه قیچی کردم ل دور گل پیچیدم

  ل از توی کیف کارت باندی و بیرون آورد سمتم گربتسمت خانم گربتم که با هوار ناز و عشوه برداشت

 .«قابل نداره:»گ تم 

  دستاهاش و تدون داد گ ت

 «ممنونم ل رموش هم سیوده بیست و  هار هست»

برگشتم سمت جایی که کارتسوان گهاشته بود .کارت و داخل دستهاه کشیدم ولی رمو یادم ربت برگشتم سمت 

 . یرم که دیدم نیست.با تعجب دور تا دور مغازه نهاه انداختم ولی نهودهمون خانم تا رمو دوباره ازش به

حتما برای پس گربتن »نهام به روی میو خورد که حتی گل ها هم با خودش نهرده بود . شددددددونه ای باال انداختم 

 .« کارت دوباره میاد

که مغازه از مشتری خالی  کارت و توی کشو گهاشتم ل کار مشتری ها راه انداختم ساعت نودیک یازده شب بود

 . شد

 . وسایلم برداشتم بعد از اینده کار ها انجام دادم و مطمئن شدم کاری از قلم نی تاده ل از مغازه بیرون اومدم

 . کنار خیابان وایسادم برای اولین تاکسی که رد شد دست بلند کردم ل  ند متر جلوتر وایساد

 . در عقب و باز کردم

 « سالم خسته نهاشید»_

 . به آرومی جوابم دادم ل آدرس و دادم تا رسیدن به خونه برای  ند دقیقه  شمام روی هم گهاشتم

 .« پسرم بلندشو رسیدیم»_

با حالت گنهی دور و اطراف نهاه انداختم که دیدم جلوی در خونه هسددددتم . کرایه و از توی جیهم بیرون کشددددیدم 

  سمت راننده گربتم

 .ب رمایید_
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  ل به عقب کردسرش و کمی متمای

 .« خدا برکت بده:»گ ت 

از ماشدددین پیاده شددددم .قدم اول که سدددمت خونه برداشدددتم ل خانم جع ری از در بیرون اومد ل متوجه من نهود و 

 « حتما دوباره از  یوی شدایت داره.»داشت زیرلب با خودش غر میود 

ه  »شددداکی برگشدددت نهام کرد و گ ت:می خواسدددتم از کنارش رد بشدددم سدددرم پایین انداختم آروم سدددالم کردم که 

 .«سالمی ل  ه علیدی ل 

 .« باز  ه مشدلی پیک اومده» آبروم ناخودآگاه باال پرید گ تم:

  دست به کمر داد زد

 . می خواستی  ی بشه ؟سه روز گهشته هنوز اجاره خونه و ندادید_

  سرم پایین انداختم آروم گ تم

 . نم صداتون پایین بیاریدخانم جع ری وسط کو ه هستیم ل خواهک مید_

رو اگر اب:»ولی بدتر از قهل بهم نودیک شد نا ار سرم باال اوردم که دست هاش و باال جلوی صورتم گربت گ ت 

 .« خیلی براتون مهم هست سعی کنید به موقع اجاره خونه بدید تا من نسواهم وسط کو ه صدام بلند کنم

ه بیرون اومد ل جلو اومد با لحن تند و خشددددددنی گ ت می خواسددددددتم جوابک بدم ولی محسددددددن ع ددددددهی از خون

 .» ش ت ساله ات شده ولی نمیدونی که وسط کو ه جای بحث کردن نیست:»

  دست محسن و گربتم عقب کشیدم خودم هم آروم به خانم جع ری گ تم

 . من تا بردا پول اجاره خونه و به حساب شما می ریوم_

  روم و بیسیال گ تقهل از اینده از کنارش رد بشیم خیلی آ

 . صدتومن روی اجاره خونه اومده_

  همین که محسن می خواست جواب بده سریع خودم دست به کار شدم گ تم

 . باشهل مهم نیست_

دیهه وایسادن بیشتر جایو ندونستم از پله ها باال ربتیم رو به روی واحد خودمون وایسادیم که محسن ع هی 

  برگشت سمتم گ ت
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 . ارتا حرف بارش کنم را نهاشتی  ه_

  سرم پایین انداختمل ک شم و بیرون آوردم گ تم

 . سن و سالی ازش گهشته زشته ما هم بسواهیم وسط کو ه باهاش دهن به دهن بشیم_

 . سرم باال آوردم که دیدم از اع هانیت زیاد توی  ار وپ در وایساده پاهاش و تدون میداد

 . اشتمبا دست کنار زدم ل ک شم و توی خونه گه

برگشتم دیدم همین جور بیرون وایساده ل از پشت دستی روی شونه اش زدم که برگشت عقب منتظر نهام کرد 

  گ تم

 . بیا داخل با حرص خوردن  یوی عوض نمیشه ل ما پنج ساله داریم تحمل می کنیم_

 . ه بودناهار نسورده بودم خیلی گرسنه بودم وارد آشپوخونه شدم روی گاز دوتا قابلمه گهاشت

 . در اولی و که باز کردم با غهای دیشب رو به رو شدم

  برگشتم محسن و صدا بونم که پشت سرم وایساده بود

 .کنی ؟ترسیدم اینجا  ی کار می_

  بیسیال شونه ای باال انداخت نودیک شد ل به کابینت تدیه زد و گ ت

  بطری آبی بیرون کشیدم گ تم حمید ل ما تا کی باید خانم جع ری و تحمل کنیم ؟ازتوی یسچال_

 .تو راه دیهه سراغ داری ؟_

  تدیه اش از کابینت گربت اومد جلو گ ت

 . اره می ریم دنهال خونه می گردیم_

  سری تدون دادم آب خوردم می خواستم توی یسچال بهارم که دست روی دستم گهاشت گ ت

 . دارم جدی باهات حرف می زنم_

  تمبرگشتم بهک نهاه انداختم گ 

 .محسن با این پنجاه میلیون پول پیک خونه االن یه انهاری هم به زور بهمون می دن_

  از آشپوخونه بیرون اومدم ل محسن همینجور که پشت سر من تا در اتاق می اومد گ ت
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حمید داداش شدددداید خدا کمک کرد خونه ای پیدا کردیم مثل همین هم باشدددده ولی صدددداحب خونه اش بهمون _

 . ه هم خوبه من قهول دارماحترام بهار 

  جلوی در برگشتم سمتک ابروی باال انداختم گ تم

گ تند توی این رنج قیمت همین یک سددددال پیک ربتیم ل آخرش دیدی که همه یا انهاری می بردن یا اینده می_

 . خونه گیر نمیاد

  برگشتم سمت اتاق که دیدم محسن داره میاد

 . اس عوض کنمخوام لهداداش اگر ناراحت نمیشی می_

  بیرون در اتاق وایساد گ ت

 . باشه ولی بعدش بیا ل باهم صحهت کنیم_

 . باشه ای گ تم در اتاق که خراب شده بود و بستم

خورد یه اتاق دیوار قدیمی بود که نهاهی به اتاق کو یک و خالی از وسایل انداختم ل تنها  یوی که به  شم می

د ل قسددمت دیهه هم رخت خواب ها گهاشددته بود .از توی کمد لهاس قسددمتی واسدده لهاس های من و محسددن بو

راحتی انتساب کردم پوشددددددیدم .لهاس های امروز هم توی سددددددهد انداختم تا بردا که جمعه هسددددددت همه و باهم 

 . بشورم

داد که برم حتی یه تسم مرغ از در اتاق بیرون اومدم ل با اینده خیلی گرسددددنه بودم ولی خسددددتهی بهم اجازه نمی

برای خودم درسددت کنم .محسددن داشددت با گوشددی سدداده ای که داشددت کار می کرد .منم رختسواب ها و از گوشده 

  خونه برداشتم پهن کردم که محسن برگشت گ ت

 .قرار شد حرف بونیم می خوای بسوابی ؟_

  روی تشک دراز کشیدم با خستهی تمام گ تم

 .بحث و برای روز دیهه بهار محسن امروز خیلی مشتری بود ل واقعا خسته هستم این_

  اما اون طهق همیشه لجهاز اومد کنارم نشست طهق همیشه ع هی گ ت

بهین داداش ل من دیهه خسددددددته شدددددددم که هر روز از اطرابیان تحقیر بشددددددنوم ل از بچهی کار کردیم هیچوقت _

ش هم یدی مثل بچهی نداشددتیم .االنم که بورش شدددیم خوشددی نداریم همک از صددهک تا شددب کار می کنیم آخر 

 . خانم جع ری میاد اعضای ما و بهم می ریوه
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  برگشتم سمت محسن دستم زیر سر بردم گ تم

این سددرنوشددت ما هسددت ل خودت شدداهد بودی که برای بهتر شدددن وخددعیت مالی خودمون کلی تالش کردیم _

 . ولی  یدار کنیم ؟نمیشه

  سم و بیرون دادم گ تمبرگشتم دراز کشیدم به سقف ترک خورده دیوار نهاه کردم ن 

 . بعضی اوقات بدر میدنم که ما قراره تا عمر دارم اینجوری زندگی کنیم_

  زیر شمی نهاه به محسن که از ناراحتی سرش و پایین انداخته بود کردم ادامه دادم

ره ولی من هنوز هم امید دارم که خدایی هسدددددددت هوای ما و امثال ماها و داره حتما یه روز دسددددددتمون می گی_

 . همیشه زندگی ما اینجوری نمی مونه

  سرش گهاشت روی بالشت ل مثل من به سقف خیره شد و گ ت

 . حتما خدایی هست_

  لهسندی زدم سرم کامال سمتک  رخوندم گ تم

 . این بار هم بساطر تو میام ل به قول خودت تیری توی تاریدی شاید به جایی خورد_

  یع خودم عقب کشیدم گ تماز خوشحالی می خواست بغلم کنه که سر 

 . خوام استراحت کنمنمی خوادل االن هم سدوت کن می_

_ 

صهک با صدای محسن از خواب بیدار شدم .هنوز بساطر خواب گیج و گنگ بودم .خمیازه ای کشیدم که محسن 

  مثل همیشه حرص میسورد جلوی من وایساد گ ت

 .می زنی ؟می خوایم بریم دنهال خونه حمید تو هنوز داری  رت _

 . توی هر کاری باید عجله کنه ل خب می ریم دیهه بنهاهی و که تا اون موقع آب نمی بره

به زور از رخت خوابم دل کندم .  شم هام بساطر خواب درست باز نمی شد ل دستهیره دستشویی و باز کردم ل 

ن اومدم . وارد آشدددپوخونه داخل شددددم اول با آب سدددرد خواب و از  شدددم ها پروندم ل بعد هم مسدددواک زدم بیرو

شددم تا صدهحونه آماده هسدت .تیده نون از توی سدهد بیرون کشدیدم ل پنیری که روی کابینت بود درش باز کردم 

 . یدم روی نون کشیدم همینجور که گاز می زدم بیرون اومدم
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 .میهم محسن االن باید از کجا شروع کنیم ؟_

  حرص براوان اشاره ای من کرد و گ ت به  ار وب در تیده دادم که برگشت ع هی و با

 . اینجور که تو داری پیک می ری ما تا ظهر هم از خونه بیرون نمی ریم_

  با دهن پر و بیسیال گ تم

 . زیاد به خودت بشار نیار درست میشه_

  همین موقع گوشیم زنگ خورد محسن که کنارش بود خم شد برداشت گ ت

 . اقای نعیمی_

ریع لقمه توی دهنم قورت دادم ل گوشددی و از دسددتک گربتم ل بعد از اینده با  ند سددربه با اسددم آقای نعیمی سدد

  صدام صاف کردم جواب دادم

 . سالم آقای نعیمی_

 .انهار جای شلوغی بود  ون صدای بچه خیلی می یومد

 . دونم امروز روز تعطیلی هست ولی کار خروری پیک اومدهسالم حمید ل بهسک می_

  کشیدم گ تم دستی توی موهام

 . نه خواهک میدنم ب رمایید_

 . محسن با سر اشاره کرد که  ی شده دستم باال آوردم لب زدم صهر کن

من یدی از دوستام عروسی دخترش هست ل زنگ زد که من بقط تویین ماشین عروسی مغازه شما پسند می _

 . هور شدم قهول کنمکنم ل و اینده دسته گل هم می خواد ل منم توی رودروایسی گیر کردم مج

  سری تدون دادم گ تم

 .مشدلی نیست ل من بهت از ظهر ساعت دو میرم مغاره بهشون بهید بیان_

  محسن ع هی دور خودش  رخید دوتا روی پاهاش زد با حرص زمومه کرد

 .  ی میهی ؟ما کار داریم  ی میهی که من میرم_

 . نده س ارش های الزم و انجام داد گوشی و قطع کردبیسیال محسن شدم جواب آقای نعیمی و دادم بعد از ای
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 همین که گوشی پایین آوردم

  محسن ع هی سمتم قدم برداشت گ ت

 . حمید بهو نمی تونی_

  همینجور که سمت اتاق می ربتم گ تم

 . زشته محسن بهم زنگ زده بهم نمی توانم این ه ته نشد ل ه ته آینده می ریم دیر که نمیشه_

 . یشرت س ید با شلوار مشدی بیرون کشیدماز توی کمد ت

 برگشتم که محسن وارد اتاق شد گ ت

 . حداقل بیا تا ظهر بریم همین بنهاهی اطراف و بهینیم_

بهمیدم تا بنهاهی نرم دست از سرم برنمی داره به همین خاطر قهول کردم . لهاسم پوشیدم موهام شونه کردم ل 

 . رون اومدیمگوشیم برداشتم از خونه همراه محسن بی

  جلوی در خم شدم ک شم درست پوشیدم محسن از پله ها پایین اومد گ ت

 .بیا زود بریم تا دوباره نیومده سر و صدا کنه_

 . درست وایسادم در و که بست تیده سنهی از خونه جدا شد

  محسن خندید و گ ت

 . حمید ل این یه زلوله دو ریشتری بیاد رو سرمون اوار میشه_

گ ت . ون یه آپارتمان سدددده طهقه بسددددیار قدیمی بود حتی زحمت نمی داد که درسددددتک کنه سددددت میاین و را

 . کنهدونم اینقدر اجاره خونه می گیره باهاش  یدار مینمی

سر کو ه یه بنهاهی بود که پیرمرد خیلی بداخالق صاحهک هست ل از کنارش می خواستم رد بشم که محسن 

 دستم از پشت گربت آروم گ ت

 . یا از همینجا شروع کنیمب_

 . نا ار و به اجهار وارد بنهاهی شدیم
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ز همین اول کار ما و با حرباش نا امید کرد .انهار توی این محله باب هسددددددت که امثال ماها و تحقیر و کو یک 

پنجاه میلیون ؟ شددددما تو نون شددددب خودتون :» کنند .با حالت تحقیر آمیوی روز میو خم شددددده برگشددددته می گه 

 .« دید ل هر کی تا حاال جای خانم جع ری بود تا حاال صد بار اسهاب وسایل شما و کف خیابون ریسته بودمون

شتیم ل  خدایا کرمت شدر خودت شاهدی که ما شب هایی بوده که تا صهک با شدم خالی سر روی بالشت گها

لوی آدم و عالم ابروی ما و می بره ولی اجاره این خانم و سر موقع می دادیم ل اما حاال  ی؟دو روز که می گهره ج

 .. قدر صهر ل  قدر حوصله ؟

یهو دستم از پشت کشیده شد که باعث شد از حرکت کردن بایستم . محسن اومد جلوم وایساد همینجور که 

  ن س ن س می زد گ ت

 .من اینقدر دارم صدات می زنم ؟_

  ع هی دستم و از دستک بیرون کشیدم غریدم

 . ی هان؟. دیدی  طوری باهامون حرف زدهمین و می خواست _

  جلو اومد دستم گربت آروم گ ت

 .باشه ل من غلط کردم تو آروم باش  شات داره از حدقه بیرون می زنه_

 . کنار خیابون نشستم ل سرم بین پاهام پایین اوردم .دیهه تا کی باید تحقیر بشنویم و سدوت کنیم

دم که محسن کنارم نشست.بطری ابی که دستک بود سمتم گربت دستی روی شونه ام نشست لسرم و باال آور 

  و به ماشین های داخل خیابون  شم دوخت گ ت

خیلی سسته که بیست و شک سال از زندگی ات و با تحقیر و توهین اطرابیانت بههره ل خیلی سسته که پول _

 . نداشته باشی حتی یه انهاری  هل متری اجاره کنی

  برگشت نهام کرد و گ ت

تا یاد دارم از بچهی بساطر اینده مجهور بودیم کارکنیم و هیچ پشددتوانه ای نداشددتیم از دوسددت و آشددنا تحقیر _

 . شنیدیم ل حتی االنم که بورش شدیم داریم از همسایه و دوست و دشمن همه می شنویم

  دستی به زانو زد بلند شد ل همینجور بهک نهاه می کردم دستک سمتم دراز کرد گ ت

 . دشو ساعت یک شده باید بری مغازه مشتری میاد معطل می مونهبلن_



                 
 

 

 زهرا رحمانی|   ماشین عروسیرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

11 

 

دستک و گربتم بلند شدم لدستی به پشت شلوارم کشیدم ل محسن دست بلند کرد تاکسی گربت .سوار که 

  شدیم گ تم

 .تو هم میایی ؟_

  سرش و تدون داد از پشت شیشه ماشین به بیرون خیره شد و گ ت

 . شد هم ع ری که هوا خنک تر شد برم دور و اطراف بهردم نه می خوام برگردم خونه اگر_

محسددن کمی جلوتر پیاده شددد .منم سددمت مغازه ربتم .هوا حسددابی گرم شددده بود و مردم کمتر توی خیابون ها 

بودن ل ولی بازم شلوغ بود .جلوی مغازه پیاده شدم کرایه و حساب کردم .برگشته ریموت زدم در باز شد .قهل از 

 .« بهسشید آقا:»د بشم یدی از پشت صدام زد اینده وار 

برگشددتم عقب نهاه کردم دیدم یه پسددر جوان با کت و شددلوار کنار ماشددین بی ام او مشدددی وایسدداده .قدمی جلو 

 .« بله ب رمایید:»ربتم و گ تم 

  اونم نودیک شد اشاره به ماشین کرد و گ ت

 . راستک واسه تویین ماشین اومدم_

  با شک و تردید گ تم ابروی باال انداختم

 .اقای مهراد ؟_

 .« بله خودم هستم:»سرش و تدون داد با لهسندی گ ت 

 . بله آقای نعیمی گ تند_

 .« ب رمایید داخل نهاه کنید بهینم می خواهید  طور ماشین و تویین کنم:»سمت در اشاره کردم و گ تم 

  گ تخودم زودتر ربتم که در باز کنم که صداش از پشت سرم شنیدم 

 . خوام برم ل خیلی کار دارم اگر می شه به سلیقه خودتون درست کنیدنه من می_

  برگشتم نهاش کردم که شونه ای باال انداخت و گ ت

 . اخه من داماد نیستمل بقط ماشین و آوردم_

 .«باشه ل بقط گ تند دسته گل هم می خواهند ؟:»سری تدون دادم نا ار گ تم 
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  ورد از توی جیهک بیرون اورد قهلی که جواب بده گ تهمین موقع گوشیک زنگ خ

 . بهسشید  ند لحظه_

منم زیر لب خواهک می کنم زمومه کردم .از ماشدددین و تی  و قیابه پسدددر می شدددد بهمید که وخدددع مالی خیلی 

 . خوبی دارند

  برگشت سمتم همین جور که گوشی توی جیب شلوارش می ذاشت گ ت

 . و میاره ساعت پنج پدرم میاد ماشین_

  دستی توی موهام کشیدم با خنده گ تم

 .مطمئنید که امشب شما داماد دارید ؟_

  با صدای بلند خندید و گ ت

 . واال من خودم می ترسم بسواهم امشب نقک داماد و هم بازی کنم_

  با لهسندی سرم تدون دادم گ تم

 .باشه ل ساعت پنج آماده هست_

 . ربتازم خداحابظی کرد تاکسی گربت و 

 . ن سم و محدم بیرون دادم با یه بسم هللا وارد مغازه شدم

 . خداروشدر دیروز بار اومده بود مشدل گل نداشتیم

 . گوشیم با ریموت در روی میو گهاشتم ل وارد اتاقی شدم که گل های طهیعی و اون جا می ذاشتیم

تم ل بعد در هم بسدددتم که دیهه کسدددی برای گل های رز قرمو و بیرون آوردم .تمام وسدددایلی که نیاز داشدددتم برداشددد

سددد ارش نیاد .اولین کاری که کردم دسدددته گل عروس آماده کردم حدود دو سددداعت کارم طول کشدددید .بالباصدددله 

 . بعدش بیرون ربتم ماشین و خیلی ساده با گل های رز قرمو تویین کردم

 . له گربتم دیدم واقعا خوب شدهکارم که تموم شد خسته بلند شدم ن س عمیقی کشیدم یدم از ماشین باص

  برگشتم برم توی مغازه که دیدم مرد میانسالی سمتم اومد ل همون جا موندم نودیک که شد گ تم

 . سالم_
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  سرش و تدون داد با لهسندی گ ت

 . سالم ل برای تحویل ماشین اومدم_

  برگشتم نیم نهاهی به ماشین انداختم و گ تم

 . بله همین االن تموم شد_

و گوشددددیم زنگ خورد از توی جیهم بیرون کشددددیدم دیدم محسددددن داره زنگ می زنه.سددددرم باال اوردم نهاهی به یه

  همون مرد کردم و گ تم

 . خوام ل باید این تل ن و جواب بدمخیلی معهرت می_

   شماش و باز و بسته کرد گ ت

 . مشدلی نیست_

 . برگشتم  ند قدم از اون مرد دور شدم تماس و وصل کردم

 . بله محسن_

  با صدای که تا امیدی ازش می بارید گ ت

 . بهین هر  ی بنهاهی بود من ربتم ل همک یه حرف میودنل که با این پول انهاری هم به زور گیر میاد_

  نهاهی به آخر خیابون انداختم و گ تم

 . من همون دیشب هم بهت گ تم که با این مهلغ خونه گیر نمی یاد ولی تو لج کردی_

  گشتم سمت همون آقا دیدم منتظر وایساده برای همین به محسن گ تمبر 

 . بهین من برم کار دارم ل یک ساعت دیهه برمی گردم_

 . انهار هنوز توی خیابون بود  ون صدای ماشین و موتور می اومد

 .باشه مواحمت نمی شم ل بعال_

 . وندمگوشی و داخل جیب شلوار گهاشتم .با قدم های بلند خودم و بهک رس

 . من واقعا معهرت می خواهم_

  لهسندی زد و گ ت
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 . خواهک می کنم ل مشدلی نیست_

.قهل «ب رمایید »برگشتم داخل مغازه دست گل و برداشتم که پشت سر وارد شد .ک کارت سمتم گربت گ ت:

 .« ممنونم:»دست گل و از روی میو برداشت گ ت .«قابل شما و نداره »از اینده کارت بردارم گ تم:

 .« بهسشید رمو:»ب کارت و کشیدم برگشتم گ تم 

  نهام کرد گ ت

 .بیست و  هار ه ت و نه_

 . کارت به همراه رسید گربتم بهک دادم

  منتظر بودم بیرون بره که نهاه عمیقی بهم انداخت و گ ت

ه می خونبهسشددید موقعی که داشددتی با برد پشددت تل ن صددحهت می کردی ناخودآگاه شددنیدم که انهار دنهال _

 .گردید ؟

بله متاسددددد انه ولی با این پول پیک خونه ای که ما داریم حتی انهاری هم به زور :»سدددددرم و پایین انداختم گ تم 

 .« ولی من خونه دارم اجاره میدم:»لهسندی زد و گ ت «. گیر میاد 

 .« اما پول پیک خونه ما پنجاه میلیون بیشتر نیست:»با تعجب بهک نهاه کردم و گ تم 

شدددونه ای باال انداخت ل از توی کت اش کارتی بیرون آورد سدددمتم گربت ل که با شدددک و تردید برداشدددتم   نهاهی 

بردا به :»سدرم باال آوردم بهک نهاه کردم که دسدت گل برداشدت گ ت « مهندس حسدین مهراد»بهک انداختم 

 .« این آدرس که روی کارت نوشته بیا

 .« ممنونم حتما ل خیلی:»سرم و تدون دادم گ تم 

 . بعد از خداحابظی از مغازه بیرون ربت

خدا »دوباره نهاهی به کارت توی دستم انداختم .یعنی میشه که بشه .نهاهی به باال سر انداختم و زمومه کردم 

از پشت میو بیرون اومدم وسایل ها و سرجای خودش گهاشتم .موبایلم برداشتم «. شدرت ل کمک کن تا بشه 

  برم که خانمی به سرعت وارد مغازه شد بدون اینده سرش باال بیاره ن س ن س زنان گ ت می خواستم بیرون

 . بهسشید ...دیروز ..کارت عابر باندی_
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دونم  ی توی صددورت من دید که همین جور ها  به این جای حربک که رسددید سددر بلند کرد بهم نهاه کرد . نمی

 .« بهسشید خانم:»و وا  داشت نهاه می کرد .دستی تدون دادم گ تم 

اها ل بهسشدددددید ل من اومدم واسددددده کارت عابر باندی که دیروزاینجا :»با صددددددای من به خودش اومد و آروم گ ت 

 .« مونده

  برگشتم از توی کشو کارتی بیرون کشیدم گ تم

 .به نام کی هست ؟_

به خودم «یعنی  ی بدر کردی من دزدم؟.:»اخمی کرد و گ ت  اشددددددداره کردم گ تم با تعجب بهک نهاه کردم 

  ولی اون شاکی تر از قهل گ ت«. خانم محترم من کی گ تم شما دزد هستید ؟:»

 واال من اینجوری از حرف شما برداشت کردم ل مهه روزی  ند تا این جا کارت گم می کنند ؟_

 .« من که نمی تونم هر کی اومد گ ت کارت بده که بهک بدم:»کالبه ن سم و بیرون دادم گ تم 

بنظر شددما خانم متشددس ددی :»حرص خوردن زیادی قرمو شددده بود دسددتی به شددال روی سددرش کشددید . گ ت از 

 .« مثل من می تونه دزد باشه

خیر  لبنده اصددددال کلمه ای بنام دزد به زبون اوردم که شددددما پشددددت سددددر هم می :»کالبه سددددرم تدون دادم گ تم 

 .«گید؟

 اگر میشه لطف کنید کارت و بدید می خوام برم دیرم شده خب حاال:»اومد جلو رو به روی میو وایساد و گ ت 

». 

 «.شما اول بهید به نام کی هست ؟:»سرم و تدون دادم گ تم 

بعد سرش و پایین آورد و آروم «.خدایا صهری بهم بده :»ن سک و محدم بیرون داد سرش و باال گربت و گ ت 

 .«.... ید ل برزند احمدبه نام خانم یاسمن راستینل خاله این جانب می باش:»گ ت 

  نهاشتم ادامه بده کارت و سمتک گربتم گ تم

 . همون اسم هم می گ تید ک ایت می کرد_

  .« واال گ تم شاید ک ایت ندنه:»کارت و از دستم کشید گ ت 

 . بعد از اینده کارت و ازم گربت بیرون ربت
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 . بقط امروز همین کم داشتم اع اب من و بهم ریست_

____ 

 . خونه تا محسن خسته و درمونده جلوی تلویویون دراز کشیدهرسیدم 

  . سالم_

صددددای من و که شدددنید نهاهی بهم انداخت و زیرلب سدددالمی کرد .بهمیدم که زیادی خسدددته و ناراحت هسدددتل 

درسته که داداش خونی من نیست ولی خب ل هیچی هم ازش کم نداره  ون از بچهی باهم بودیم ل برای همین 

 . هرو خوب می دونیماخالق همدی

  ن سم و محدم بیرون دادم کنارش نشستم و گ تم

 . می خوام خهری خوبی بهت بدم_

بقط برگشت نهاهم کرد بهمیدم که هیچ حوصله ندارهل ولی من مطمئن هستم که خوشحال میشه .بچه تر که 

ن بورش شددده و باید بود ناراحت می شددد با خریدن یه بسددتنی یا ماشددین اسددهاب بازی خوشددحال میشددد لولی اال

 . کارهای بورش کنی که حال اش خوب بشه .هر  ند که ما از همون اول هم با  یو های کو یک ذوق می کردیم

 .نمی خوای بهی این خهر خوبی که میهی  ی هست ؟_

لهسندی زدم و از توی جیب شددددلوارم کارت مهندس مهراد و بیرون کشددددیدم سددددمتک گربتم .با تعجب به کارت و 

 .«خب این االن  یه ؟:»به من نهاه کرد و گ ت بعدش 

کارت و سمت خودم آوردم همین جور که بهک نهاه می کردم قضیه امروز و مو به مو براش توخیک داد . به آخر 

 . حرف ام که رسیدم نهاهک کردم که توی  شماش برق خوشحالی و دیدم

زمومه کرد .بعد سر بلند کرد و با لحنی پر  سریع بلند شد نشست کارت و از دستم کشید نام مهندس و زیرلب

خودم هم زیاد مطمئن :»شدددونه ای باال انداختم و با تردید گ تم «. بنظرت می شددده:»از اسدددترس و نهرانی گ ت 

 .« نیستم ل ولی امیدم به خدا ل شاید شد

ساعت یازده بیدار بلند شدم اول یه دوش گربتم حالم که جا اومد لهاسم عوض کردم بیرون اومدم . اون شب تا 

 .موندیم

صددهک که از خواب بیدار شدددیم ل اولین کاری که کردیم زنگ زدیم واسدده دو سدداعت مرخ ددی گربتیم ل بعدش هم 

آماده شدیم تاکسی گربتیم و راهی آدرسی شدیم که روی کارت بود .وقتی رسیدیم تاکسی جلوی یه بر  بلند و 
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هی از پایین تا باال بر  انداختیم که محسددددن همین جور که زیها نهه داشددددت .محسددددن کرایه و حسدددداب کرد ل نها

کسددددی که شددددرکت اش توی این بر  باشدددده مطمئن باش که :»دهنک باز بود و داشددددت بر  و نهاه می کرد گ ت 

 بعد برگشت نهام کرد و با لهسند گ ت«.پنجاه میلیون یا صدمیلیون پول پیک خونه براش پول تو جیهی هست 

با اسدترسدی که توی وجودم ابتاده «. کنم از دسدت از غرغر های خانم جع ری راحت بشدیم بریم که دیهه بدر :»

بود وارد سددداختمان شددددیم .همین جلوی در نهههانی راه ما و گربت که گ تم با آقای مهراد کار دارم اونم تا اسدددم 

 . منو بهمید گ ت که می تونیم بریم

 . سوار آسانسور شدیم دکمه طهقه  هل و بشرد

رسیم از استرس مدام دست و پاهام می لرزید ل نمی دونم  را ته دلم نسهت به این موخوع شک داشتم ل تا ب

دونم شدددداید هم بساطر اینده هر کی که تا حاال دور و اطراف ما بوده آدم های مغرور و از خود راخددددی بودند و نمی

لشوره گربتم . با ورود ما همومان منشی به ما توهین می کردند االن که یدی داره دست ما و میهیره شک دارم د

 .« سالم ب رمایید:»هم بلند شد گ ت 

 «. با آقای مهراد قرار داشتیم:»محسن جلو ربت سالم کرد و گ ت 

 . برگشت سمت من که گ تم اسم منو بهه . به آقای مهراد خهر داد که خودش مشتاقانه به استقهال ما آمدند

  . سالم ل خیلی خوش اومدید_

 .« ب رمایید:»مان به سمت اتاق اشاره کرد و گ ت همو 

از کنارش رد شدددددیم همومان سددددالم هم کردیم .یه اتاق بورش با میوی بورش و که دوتا صددددندلی رو به روش بود یه 

سددددمت هم کاناپه گهاشددددته بود .ما گیج شددددده بودیم کجا بریم که خودش سددددمت کاناپه ها ربت ما هم دنهالک 

 . یم.نمیدونم که  را هر  ی بیشتر می گهشت استرس من بیشتر می شدربتیم .تعارف کرد نشست

 .خب  ی میل دارید بهم بیارن ؟:»صداش و صاف کرد و گ ت 

ممنون  یوی نمی خوریم .اگر می شدده زودتر بریم سددر اصددل مطلب  ون :»کمی خودم و جا به جا کردم و گ تم 

زد بلند شددد کت اش و درسددت کرد و همین جور که دسددتی روی زانوش «. مرخ ددی سدداعتی گربتیم باید برگردیم 

من و محسدددن سدددریع «. من خونه و بدون دریابت هیچ پول پیک بهتون میدم :»می ربت سدددمت میو اش گ ت 

 .«ولی یه شرط داره؟:»برگشتیم عقب تا بتونیم راحت تر آقای مهراد و بهینیم . اونم نهاهی بهم کرد و گ ت 

هر  ی باشده ما قهول می کنیم :»حال شدده بود سدریع بلند شدد و گ ت محسدن که از شدنیدن حرف قهلی خوشد

 «. باید بشنویم شرط شما  یه:»من که نشسته بودم دستک و گربتم بلند شدم گ تم «. 
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 .« اگر قهول کنید پول خوبی در قهالک می گیرید:» ند قدم به ما نودیک شد و گ ت 

ه کاری می خواد به ما بده که میهه پول خوبی دریابت بهمیدم این دلشددوره من الدی نیسددت ل معلوم نیسددت  

 . می کنید

منتظر بهک  شم دوختیم که برگشت روی مهل ها نشست پا روی پا انداخت و با دستک اشاره کرد که ما هم 

 بهینید شما خیلی راحت می:»رو به روش بشینیم . به اجهار قهول کردم نشستم .خوب که به ما نهاه کرد گ ت 

من همداری کنید و هر بار که کاری ازتون خواسددددتم انجام بدید پونوده تا بیسددددت میلیون پول می گیرید  تونید با

با لهسند پیروزی ما و نهاه می کرد ولی من اخم کردم می دونسددددددتم این کار یه کار خوب نیسدددددددت و هر  ی «. 

 . هست از خالف نشأت می گیره

» :می خواستم بیرون برم که از پشت سر صدام زد «. ول کنیم ما نمی تونیم قه:»برای همین بلند شدم و گ تم 

نمی خوای تو هم مثل جوان های هم سن و سال خودت خوش بههرونی ل نسواهی همک بدر آخر ماه باشی که 

من نیازی به :»برگشتم نیم نهاهی بهک انداختم که همین جور بیسیال نشسته بود «.  طور اجاره خونه بدی؟

محسددددن و دیدم که هنوز نشددددسددددته می خواسددددتم بهک بهم بلندشددددو بریم ولی با حربی که زد  «.این پول ندارم 

 . باعث شد نتونم حرف بونم

 . من قهول می کنم_

یه قدم بهک نودیک شد صداش زدم ولی برنهشت نهام کنه ل و آقای مهراد خوشحال بلند شد که محسن هم 

مطمئن باش که همداری خوبی باهم خواهیم :» ت سدددریع بلند شدددد وایسددداد دسدددت هم دادند و. آقای مهراد گ

 .« داشت

دیهه نتونستم اونجا بمون ع هی از شرکت بیرون زدم . منتظر نموندم تا محسن بیاد تاکسی گربتم خودم و زود 

به خونه رسددددوندم . در خونه که باز کردم همین که خواسددددتم بهندم کسددددی پاش و بین در گهاشددددت .یه هول داد 

 .«دونی داری  یدار می کنی ؟هیچ می:»مین که در بسته شد داد زدم محسن وارد شد. ه

اره می دونم ل می خواهم بعد از بیست :»من و با دست پس زد وارد خونه شد ل برگشت سمتم به آرومی گ ت 

 .« و شک سال مثل آدم زندگی کنم

 .« زندگی!؟تو به این کار و شغل می گی زندگی ؟:»با صدای بلند خندیدم و گ تم 

اره من و تو که نمی خواهیم کار کنیم ل بقط هر از  ند گاهی بهمون میهن یه :»قدمی بهم نودیک شدددددد و گ ت 

 .کاری و انجام بدیم همین ؟
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 .«بدر کردی به همین راحتی هست ؟:»پوزخندی زدم دستی توی موهام کشیدم و گ تم 

 .«اری سست اش می کنیاره به همین راحتی ل به خدا به همین راحتی تو د:»با داد گ ت 

به همین آسدددونی که میهی هم نیسدددت . تو می خوای نون حروم :»ربتم جلو دسدددتی توی سدددینه اش زدم و گ تم 

 .« توی س ره بیاری ل توی س ره ما دوتا که همیشه نون حالل خوردیم

 .« نون حروم  ی ؟کار می کنیم در عوخک پول می گیریم:»خودش و عقب کشید پوزخندی زد و گ ت 

 . خسته از این حرف ل می دونم که محسن پول زیادی جلوی  شمک گربته نمی دونه می خواد  یدار کنه

 . با این مواد کلی بچه های مردم معتاد می شن خانواده ای نابود میشه_

من دلم نمی خواد تو ل دوباره توی راهی بری :»کالبه دسددتی توی موهام کشددیدم پشددت به محسددن کردم و گ تم 

اونم خاله می گ ت ابتاد توی دام اعتیاد ل تو می :»برگشددددددتم بهک زل زدم و گ تم «.خدابیامرزت ربت  که پدر

خوای سرنوشت بچه هات بشن یدی مثل من و تو که هر کی از سر راه رسید بهشون سرکوبت بونند جلوی هر 

 .«کس و ناکسی تحقیرش کنند ؟

نمی کنم ل االنم می خوام برم هم خونه بهم میدن هم پول من به اینا بدر :»دستک و توی هوا تدون داد و گ ت 

 .« خوب ل تو هم دوست داری هنوز دیر نشده می تونی ت میم خودت و عوض کنی

کشددده که همونجا وایسدددادم به محسدددن که داشدددت وسدددایلک جمع می کرد زل زدم .داره خودش و به گردابی می

یک از اینی هم که هست بدتر بشه ل ولی محسن همیشه دونم هیچ امیدی واسه برگشتن نداره .قراره زندگمی

 .  شمک دنهال پول زیاد بود ل هیچوقت به این زندگی قانع نهود

وارد آشپوخونه شدم بطری آبی برداشتم سر کشیدم .بعد روی کابینت گهاشتم همونجا تدیه دادم و واسه  ند 

 . لحظه  شمام و بستم

 . من دارم می رم_

  و باز کردم بهک نهاه کردم و گ تمبا صدای محسن  شمام 

برو ل ولی بدون این راهی که داری می ری اشدددتهاه هسدددت ل این مسدددیر پر پیج و خم هسدددت یه اشدددتهاه ممدنه _

 . زندگی ات و تهاه کنه

 . بدون اینده متوجه بشه دارم  ی بهک می گم خداحابظی کرد و از در خونه بیرون ربت

 شدم مرخ ی بهیرم . یه نون و پنیر لقمه کردم خوردم .ساعتصهک که نتونستم سرکار برم مجهور 
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نودیک های دو بود که دیهه نتونستم توی خونه بمونم ل بیرون زدم . حوصله تاکسی هم نداشتم شروع کردم به 

 . قدم زندن

از وقتی  شددم باز کردم با محسددن کنار هم بودیم ل اون همیشدده دنهال  یوی بیرون از توان خودش می گشددت ل 

نمی گم من از پول بدم میاد یا نه ل کی هسدددددت که از پول خوشدددددک نیاد .درس خوندیم ولی خب هیچ کاری گیر 

  . نیومد

اینقدر بدر کرده بودم که ن همیدم کی این همه راه و اومدم .کنار خیابون وایسدددددددادم تاکسددددددی گربتم و خودم به 

م بیرون اومدم ل ریموت زدم در مغازه باز کردم وارد مغازه رسددوندم . ده دقیقه دیر کرده بودم . کرایه و حسدداب کرد

شدم . سرم پایین بود داشتم به س ارشات  ند روز آینده نهاه می کردم که در باز شد یه آقا به همراه بدر کنم 

 . دخترش بود وارد شد

 . سالم_

سددددالمت :»و گ تم منم متقابالً لهسندی زدم «.سددددالم خسددددته نهاشددددی :»همون آقا جلو اومد لهسندی زد و گ ت 

تولد خانمم هست یه دست گل خوب :»نهاهی به گل ها انداخت و گ ت «. باشی ل کمدی از دست من بر میاد

 .« می خوام

 .« حتما مهارک باشه ل بقط  ه رنگ گلی می خواهید_

مامان همیشده دوسدت داره یه دسدت گل بورش گل رز :»دخترش که بدر کنم ده سداله می شدد جلو اومد و گ ت 

 .« خب همین که دخترم میهه:»برگشت سمت من و گ ت «. رمو بهک هدیه بدهند ق

 .« ندتا شاخه باشه ؟:»سرم و تدون دادم گ تم 

 . یه ذره بدر کرد و گ ت دویستا باشه .قهول کردم و گ تم یدساعت دیهه بیان

ت بدرش نمی اون شددب هم مثل همیشدده گهشددت .وقتی برگشددتم با جای خالی محسددن رو به رو شدددم .هیچ وق

کردم که روزی بسواد بین من و محسددددن جدایی بیوبته .من و مثل مثل دوتا داداش دوقلو بودیم ل از بچهی باهم 

 .بورش شدیم ل باهم کار کردیم حتی باهم غ ه خوردیم ولی االن ل  ی بهم خدا بهک کمک کنه پشیمون بشه

 . دیهه  یوی میل نداشتم بسورم میل غها خوردن هم نداشتم همون نون پنیری که سر ظهر خوردم

دونم که این کار راه دونم  را هنوز هم منتظر بودم که محسددن برگرده بهه نمی خواهم وارد این کار بشددم .مینمی

 . به جایی نداره



                 
 

 

 زهرا رحمانی|   ماشین عروسیرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

21 

 

گوشددده اتاق به رخت خواب های خودم و محسدددن نهاه کردم ل هنوز نربته دلم براش تنگ شدددده . می خواسدددتم از 

شدددددم حوله ام برداشدددددتم وارد حموم شددددددم ل ده دقیقه دوش گربتم ل بعدش هم لهاس های و توی این ابدار رها ب

حموم شددددسددددتم .بیرون اومدم روی رخت آویوی که توی خونه بود لهاس ها و پهن کردم . گوشددددیم زدم توی شددددار  

ی  شددام بسددته جلوی تلویویون دراز کشددیدم ل اینقدر به آینده نامعلوم خودم و محسددن بدر کردم که ن همیدم ک

 . شد و خوابم برد

صددددددهک از خواب بیدار شدددددددم ل ترجیک دادم که به ات اق های دیروز بدر ندنم . کاش حداقل مناسددددددب با رشددددددته 

تح یلی ام بهم کار می دادند. صهک تا ظهر توی کارواش بودم بچه ها ربته بودند مرخ ی نهودند مجهور شدم 

ستراحت بشورم .ماشین اخری بود که مردی میانسال خودم تنها تا ظهر پنجاه تا ماشین پشت سر  هم بدون ا

 . اومد

منم با لهسند «. خسدددته نهاشدددی پسدددر :»سدددالم . سدددرش و تدون داد دسدددتی روی شدددونه ام زد و با لهسند گ ت _

 .« بهسشید دیر شد ل آخه بچه ها نهودند من خودم دست تنها موندم:»جوابک دادم و گ تم 

 .« مشدلی نیست ل عجله ای ندارم:»داشتم و گ ت دستک و از روی شونه ام بر 

گ ت خسددددته هسددددت با پیاده اومده روی صددددندلی که توی حیاط گهاشددددته بود نشددددسددددت .به رسددددم ادب کنارش 

نشددددسددددتم گ تم که براش لیوان آبی بیارم که گ ت میل نداره .کمی نشددددسددددت بعد نهاهی بهم انداخت و گ ت 

 .«مدرک تح یلی ات  یه ؟:»

 .« واال شیمی موندم مهندس هستم اگر خدا قهول کنه:»م و گ تم صدام و صاف کرد

«. اره واال :»سددددددرم و تدون دادم و گ تم «.داری جدی میهی ؟:»خندیدم کخ با تعجب ابروی باال انداخت و گ ت 

ناراحت سددرم و پایین انداختم و «. پس  را داری توی کارواش کار می کنی ؟:»دسددتی رو زانوش گهاشددت و گ ت 

 .« واال خیلی جاها ربتم واسه کار ولی نشد:»گ تم 

می تونی اگر برات کار جور کردم بری توی عسددددلویه کار کنی :»یه ذره بدر کرد و بعد برگشددددت بهم زل زد و گ ت 

اگر باشددهل  را که نه من از خدام هسددت که سددریه کار درسددت و حسددابی برم :»ابروهام و باال انداختم و گ تم «.؟

ماره«. تا دو روز آینده بهم خهر میده . وقتی ربت ن سددددددم و بیرون  لهسندی زد شدددددد من و گربت بهم گ ت که 

انداختم ل اون یدی که خالف از آب دراومد انشددالله که این یدی دیهه این جوری نشدده . برگشددتم از توی اتاقی که 

هک بده . سدددددوار گوشددددده محوطه بود لهاسدددددم عوض کردم ل کلید کارواش هم دادم به مغازه بغلی تا مهدی اومد ب

تاکسددی شدددم خودم به مغازه رسددوندم سددر کو ه یه پرس غها گربتم توی مغازه نشددسددتم خوردم ل تا سدداعت های 

 هار هیچدس نیومد منم قشدددنگ واسددده خودم اسدددتراحت کردم . هوا که خنک تر شدددد مردم همه بیرون اومده 
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سددداعت یازده دوازده شدددب توی مغازه بودند .اون شدددب هم از همون شدددب های پرکار من بود که مجهور شددددم تا 

بمونم .وقتی هم برگشددتم اینقدر خسددته بودم که حتی حوصددله نداشددتم لهاسددم عوض کنم همین جور روی زمین 

 . خوابم برد

_ 

صدددهک بیدار شددددم آقای نعیمی گ ت که می خواد مغازه و دو سددده روزی تعطیل کنه منم خوشدددحال شددددم  ون 

ی اسدددتراحت کنم . داشدددتم ناهار می خوردم که گوشدددیم زنگ خورد از کنارم واقعا خسدددته بودم الزم بود  ند روز 

  برداشتم دیدم شماره آقای برهادی ابتاده .سریع لقمه توی دهنم قورت دادم جوابم دادم

 . سالم آقای برهادی_

   ند لحظه گهشت که با صدای آروم و مهربونی جوابم داد

 .سالم پسرم خوبی ؟_

  م گ تملیوان آب توی دستم گربت

 .ممنونم شما خوبید ؟_

 . ممنونم پسرم ل می خواستم راجب به پیشنهادی که دیروز بهت بدم صحهت کنم_

  سریع از سر جام بلند شدم و گ تم

 . بله در خدمتم_

  ره بعد به من گ تانهار کسی صداش زد که گ ت  ند دقیقه دیهه می

 . یشه لطف کن آدرس خونه میدم بیا تا صحهت کنیممن یه کسالت جوئی دارم نمی تونم بیرون بیام اگر م_

  از آشپوخونه بیرون همین جوری که می ربتم سمت اتاق گ تم

 . مواحم خانواده نهاشم_

 . نه پسرم خانواده خونه نیستند بیا_

  خم شدم شلوارم برداشتم پوشیدم گ تم

 .باشه االن راه می ابتم_
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لو آیینه دسددتی توی موهام کشددیدم . به خودم دقیق شدددم از گوشددی و قطع کردم پیرهن مشدددی پوشددیدم ربتم ج

 هره ام خیلی راخددی هسددتم خداروشدددر  یوی کم ندارم مادرم همیشدده می گ ت شددهیه پدرت هسددتی .هیدل 

خوبی هم داشتم تا دو ماه قهل باشهاه می ربتم ولی دیهه بساطر شلوغی کار نتونستم برم .یهو یدی زدم تو سر 

 .« کنیا طرف قرار داری وایسادی داری از خودت تعریف میخاک تو سرت ب:»خودم 

سددریع گوشددیم برداشددتم توی جیب شددلوارم گهاشددتم از خونه بیرون اومدم .سددوار تاکسددی که شدددم پیامدی روی 

گوشدددیم اومد باز کردم تا برام آدرس برسدددتاده اینجور که مشدددس  بود وخدددع مالی خوبی دارند آخه تو باال شدددهر 

بعد رسدددیدیم جلوی یه اپارتمان بلند و مجلل ل از تاکسدددی بیرون اومدم کرایه و حسددداب کردم با  بودند . ده دقیقه

 . بسم هللا سمت آپارتمان قدم برداشتم .جلوی در نهههانی بود که گ تم با آقای برهادی کار دارم

یرون اومدم دوتا سوار آسانسور شدم دوباره نهاهی به خودم انداختم همه  یو خوب بود .آسانسور که وایساد ب

بود .سمتک قدم برداشتم زنگ و زدم که بعد از  ند دقیقه آقای ۳۸واحد بود که نداه به باالی در انداختم واحد 

 . برهادی کامال مرتب و سرحال جلوم ظاهر شد

 . سالم آقای برهادی بهسشید بد موقع مواحم شدم_

 . لهسندی زد دستم و به گرمی بشرد و توی خونه هدایتم کرد

  .بیا داخل پسر اینقدر تعارف ندن_

نهاهی زیر  شدددمی به خونه انداختم معلوم که خیلی بورش هسدددت از دکوراسدددیون خوبی هم تشددددیل شدددده بود 

  .روی مهل های سهو رنهی که بود نشستم . خودش هم رو به روم نشست و گ ت

 .خب  ه خهر ل آدرس و که راحت پیدا کردی ؟_

  سرم و تدون دادم و گ تم

 سالمتی ل نه مشدلی ن_

 . بود

  منتظر بهک  شم دوختم که خودش بهمید و گ ت

حمید جان من خودم مهندس شددددیمی بودم توی عسددددلویه که کارم و انتقال دادم همین جا نمی شددددیراز انجام _

میدم .با دوسددتان و آشددنایان اونجا صددحهت کردم بهمیدم که یدی از باز ها نیرو می گیره ل  ون رشددته تح ددیلی 

 . ت مهندسی هست صحهت کردم گ تند که  ند ماهی باید بری دوره بهینی کار کنیا
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  میسواستم بهم واسه حقوق اش که دستک و بلند کرد و گ ت

حقوق می گیری هیچ جای نهرانی نیسدددت ل کارت  هارده هسدددت یعنی  هارده روز خونه و  هارده روز سدددرکار _

 . دوری خانواده که اذیت نمیدنه

  اده لهسند تلسی روی لهم نشست و گ تمبا اسم خانو

مادرم عمرش و داده به شما همراه یه دوست زندگی می کردم که متاس انه دیروز از پیک من ربت خودم تنها _

 . هستم

  سرش و تدون داد و داد با ناراحتی گ ت

 . من واقعا عهر می خواهم_

  سرم و باال آوردم و گ تم

 . نه خواهک می کنم این  ه حربیه_

 . میسواستم یه سوال دیهه بپرسم که در خونه باز شد بعدش هم صدای غرغر های دختری به گوشم خورد

من هی میهم خونه خاله یاسمن نمیام ل ولی  ی؟مامانم میهه که نه بیا بریم خونه خاله ات هست زشته بعد _

 . نمیهن دالرام  را نیومد

  ت شمم به آقای برهادی ابتاده سری تدون داد و گ 

 . باز ربته خونه خاله اش حرف شنیده ع هی شده_

 .  یوی نههشت که اومد سرم پایین انداختم ولی تا سرم و بابا اوردم محو رنگ  شماش شدم

 . اومد جلو خیلی مو دبانه سالم کرد که باعث شد به خودم بیام آروم سالم کنم

  آقای برهادی بهک گ ت

 . یی کندالرام جان دخترم از مهمون من پهیرا_

  سریع بلند شدم و گ تم

 . نه ممنونم باید برم سرکار دیرم شده_

  آقای برهادی می خواست بلند بشه که پاهاش گربت و با معدرت خواهی گ ت
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 . بهسک پاهام درد گربته نمی تونم تا جلوی در بدرقه ات کنم_

  سه قدم نودیک شدم و گ تم

 .د برم ؟نه خواهک می کنم راحت باشید بقط من کی بای_

 .« نویسم بیا ازم بهیر و روز بعدش بروبردا ع ر برات معربی نامه می:»نهاهی بهم کرد و گ ت 

 . ند تا حرف دیهه هم زد با یه تشدر سمت در خونه ربتم . دالرام خانم تا جلوی در همراهیم کرد

 .« بهسشید زحمتتون شد:»ک شم که پوشیدم سرم پایین انداختم گ تم 

 . ی کنم  ه زحمتی خوش اومدیدنه خواهک م_

ازش خداحابظی کردم از اپارتمان بیرون زدم . سوار تاکسی شدم یه سر تا دروازه قرآن ربتم .نمی دونم  را برای 

یه لحظه هم  شددددمای اون دختر براموشددددم نمی شددددد . نمیدونم  ی شددددده بود شدددداید هم تا حاال همچون رنهی 

بود . روی صددندلی خودم تنها نشددسددتم به مردمی که داشددتند ربت و ندیده بودم نظر منو به خودش جلب کرده 

آمد می کردند نهاه می کردم . بدرم ربت واسه اون کاری که آقای برهادی گ ت .خداروشدر می دونستم که منو 

 . براموش ندردی و حواست بهم هست

بیرون کشدددددیدم. با کمال از روی نیمدت بلند شددددددم اولین قدمی که برداشدددددتم گوشدددددیم زنگ خورد از توی جیهم 

تعجب دیدم که آقای برهادی داره بهم زنگ میونه ل یهو اسددددددترس گربتم ندنه دوباره نشددددددده که سددددددرکار برم .با 

  نهرانی تماس و وصل کردم

 . سالم آقای برهادی_

  کم صداش خک دار شده بود ولی گ ت

من برای انجام کاری مجهور شدم حمید جان بهسک می دونم بد موقع تماس گربتم ولی می خواستم بهم که _

از شدهر خار  بشدم .معربی نامه نوشدتم دادم دسدت دخترم االن می تونی برو جلوی خونه من و معربی نامه و از 

 . دخترم بهیر

  کمی به دور و اطراف نهاه کردم هوا داشت تاریک می شد ولی جواب دادم

 .  شم االن می رم می گیرم ل واقعا ازتون ممنونم_

  برداشتم سمت خیابون و برای اولین تاکسی دست بلند کردمقدمی 
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 . خواهک می کنم پسرم رسیدی اونجا قهل از اینده با دوستم مالقات کنی به خودم خهر بده_

  سوار تاکسی شدم در و بستم گ تم

 . باشه حتما ل مواحمتون نمیشم_

 . مراحمی خدانههدار_

م و بی صددددددا به بیرون نهاه کردم . ون غروب بود ترابیک هم زیاد گوشدددددی و قطع کردم رو به راننده آدرس و داد

بیسددت دقیقه توی راه بودم تا رسددیدم . وقتی از تاکسددی بیرون اومدم ن سددم و محدم بیرون دادم نمی دونم برای 

 ی اینقدر اسددددددترس داشددددددتم و خددددددربان قلهم اینقدر محدم و تند میود .یه قدم مانده بود به در که دالرام خانم 

رون اومد .احساس کردم دیهه قلهم می خواد از سینه ام بیرون بونه .سرم و پایین انداختم آروم و سالم کردم و بی

  گ تم

 . بهسشید مواحم شما هم شدم ل پدرتون تماس گربتند که معربی نامه دست شما دادند_

 شددم برداشددتند از اون کار  سددرم و باال آوردم که دوباره با همون  شددم های خاص و گیرا رو به رو شدددم هر  ند

 . سستی بود ولی تمام تالش خودم و کردم تا خدایی ندرده بدر بدی به ذهنک خطور ندنه

اینم از :»بعد از توی کی ی که توی دسدددتک بود پاکت سددد یدی به سدددمتم گربت و ادامه داد «خواهک می کنم»

ودتون بسونید شدداید مشدددلی داشددته معربی نامه بقط پدرم گ ت  ون عجله داشددتند گ ت یه بار دیهه شددما خ

نه همه  یو خوب است ل دست شما درد ندنه :»در پاکت و باز کردم نهاهی کلی بهک انداختم و گ تم «.باشه 

 .« از طرف من خیلی از پدر تشدر کنید

 ر بشهخواهک می کنم حتما انشاهللا که کار براتون جو:»از در آپارتمان بیرون اومد همراه با لهسند آرومی گ ت 

». 

تشدددددددر زیر لهی کردم و بعد از خداحابظی از اون جا دور شدددددددم .اگر یک دقیقه دیرتر از اون جا دور می شدددددددم 

مطمئن بودم که قلهم از سددددددینه ام بیرون می زد . نمی دونم این  ه حسددددددی ولی هر  ی بود من تا حاال تجربه 

 . ت داده بودندرده بودم ل ولی بدر کنم بساطر رنگ  شمانک این حالت بهم دس

سدددرم و تدون دادم تا از این بدر بیرون بیام ل هر  ند که بایده ای هم نداشدددت . تاکسدددی گربتم خودم و به خونه 

رسوندم یه کیف برداشتم دوتا دست لهاس گهاشتم ل به همراه مدارک های که الزم بود آماده جلوی در گهاشتم 

 . م و غ ه های این  ند ساله هم براموش کردم. این قدر خوشحال بودم که برای  ند دقیقه تمام غ
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یعنی تمام این غم و غ ه مربوط به پیدا شدن کار می شد یا از  ی دیهه ؟!. شام که خوردم زنگ زدم و برای دو 

روز از کارواش مرخ دددی گربتم .به دوسدددتم نیما زنگ زدم گ تم آشدددنا تو برودگاه نداره پرواز شدددیراز به عسدددلویه و 

ه بهم گ ت که بردا پرواز هسددددت برات بلیط هم گربتم سدددداعت شددددک صددددهک باید اونجا باشددددم .از برام بلیط بهیر 

تشدری کردم و گوشی توی شار  زدم .ولی ای کاش محسن هم بود اون خیلی عجله کرد خدا دوباره برد دیهه ای 

 . جلوی پاهامون گهاشت ولی اون زودتر گهاشت و ربت

نهرد ل بعد هم با عجله از خونه بیرون اومدم تاکسدددی گربتم تا برودگاه  اینقدر هیجان داشدددتم که تا صدددهک خوابم

 . ربتم .بلیطم تحویل گربتم و منتظر شدم تا شماره پروازم و اعالم کنند

ساعت شک بود که سوار هواپیما شدم کنار دستم هم یه آدم مسن نشست . تا رسیدن به عسلویه  شماهم و 

م بود .سددریع  شددمام باز کردم تا بدر ندنم  ون اون حتی بدر کردن بسددتم که همک  شددم های اون دختر جلو

به همچون دختری برای من ممنوع هسددت . هواپیما نشددسددت همهی پیاده شدددند .آقا برهادی گ ت که یه پسددر 

جوان میاد برودگاه دنهالم داشددتم به دنهال مشددس ددات همون پسددر می گشددتم که یهو یدی از پشددت دسددت روی 

  م دیدم یه پسر جوان هستشونه ام زد برگشت

 .سالم ل حمید سعیدی؟_

  سرم و تدون دادم و گ تم

  . سالم ل بله خودم هستم_

اها :»لهسندی زدم و گ تم «.من از طرف آقای برهادی اومدم :»لهسندی زد با دسددت به بیرون اشدداره کرد و گ ت 

 .« بهسشید به جا نیاوردم

 .« خواهک می کنم»پارک کرده بود راهنمایی کرد و گ ت  من و به سمت پارس س یدی که اون طرف خیابون

سددوار ماشددین شدددیم که گ ت امشددب و مهمان خودش هسددتم تا بردا منو بهره اونجایی که قراربود معربی بشددم 

.هما بشدددت گرم بود طوری که آدم به زور می تونسددت دو دقیقه بیرون وایسدده وقتی گ تم شددما  طوری این جا 

ده گ ت که ما عادت کردیم نو هم باید عادت کنی کار کردن اینجا با این آب و هوا واقعا زندگی می کنید با خن

سددست هسددت .جلوی یه خونه نهه داشددت از ماشددین پیاده شدددیم که یهو نسددیم گرمی به صددورتم خورد . قدر 

  خودش برهن س کشیدم انهار توی این گرما سست بود .در حیاط و باز کرد تعارف کرد وارد بشم که گ تم اول 

 . حمید اصال احساس غریههی ندن من خودم تنها زندگی می کنم راحت باش_
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سری تدون دادم و روی مهل ها نشستم . معهب بودم درسته خودش تنها زندگی می کرد ولی خب غریهه بود و 

ر منظم و با من تا بسواهم عادت کنم زمان می بره . دور تا دور خونه نظر انداختم .خیلی کو یک بود ولی بسددددیا

  سلیقه وسایل خونه اش  یده بود .با صداش که از توی آشپوخونه بیرون می اومد نهاهم از خونه گربتم

بهسک اگر خونه کمی نامرتب هسدددت تا آقای برهادی زنگ زد دیهه عجله ای شدددد نتونسدددتم دسدددتی به سدددر و _

 . گوش خونه بدشم

  دراز کردم بردارم جواب دادماومد حرو لیوان شربتی جلوم گربت همین جور که دست 

 . کنی جنگ جهانی رخ دادخواهک می کنم ل خونه کامال مرتب هست خونه من و بهینی  ی میهی بدر می_

حمید آقای برهادی :»خندید و رو به روی من نشست لیوان شربتی برداشت جرعه ای شربت و خوردم که گ ت 

خودش زمانی که این جا مشددغول به کار بود همیشدده تالش هوای جوان های که دنهال کار می گردن و خوب داره 

جرعه از شددربت و «. می کرد پسددر های که وخددع مالی خوبی ندارند ل ولی مدرک تح ددیلی دارند اسددتسدام کنه 

همین خود من ل هیچی نداشددددددتم همیشددددددده دنهال کار بودم خدا آقای برهادی و جلوی راهم :»خورد ادامه داد 

همین خونه زندگی که می بینی هم االن یه :»انداخت و بعد بهم  شم دوخت گ ت نهاهی به خونه «.گهاشت 

منم حالت :»شدددربتم که نوشدددیدم روی میو کنار دسدددتم گهاشدددتم و گ تم «.دسدددت آوردم قهلک هیچی نداشدددته 

بلند از روی میو «. مشددابه مثل تو دارم یه روز که داشددتم توی کارواش کار می کردم با آقای برهادی رو به رو شدددم

اره واقعا این مرد یه برشدددته به تمام :»شدددد همین جور که سدددمتم می اومد با لهسندی که روی لب داشدددت گ ت 

لیوان کنار دستم برداشت که دوباره تشدر کردم . وقتی ربت برصت شد که برای آقای برهادی زنگ «.معناست 

  بونم بوق اول که خورد گوشی و برداشت

 .سالم حمید جان خوبی ؟_

  این همه مهربونی آقای برهادی ناخوداگاه لهسندی روی لهم نشستاز 

سددددالم آقای برهادی ممنونم ل بهسشددددید مواحم شدددددم می خواسددددتم اطالع بدم که  ند دقیقه ای میشدددده که _

 . عسلویه اومدم االن هم کنار عماد هستم

بری  ند تا تسددت انجام  خب خداروشدددر ل بردا برو با عماد پیک دوسددتم براش زنگ زدم هماهنگ کردم باید_

 . بدی بعد  ند ماهی هم دوره بههرونی

 .«ممنونم ل من کار خوب گیرم بیاد این دوره ها هم می گهاره:»از روی مهل کمی جا به جا شدم و گ تم 

  عماد اومد کنجداو بهم نهاهی انداخت که آقای برهادی از پشت خط گ ت
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 . تی به خودم زنگ بونخب حمید جان من کار دارم ل هر جا مشدلی داش_

  سرم و پایین انداختم گ تم

 .  شم ل بازم ممنونم ل روز خوش_

 . روز خوش پسرم_

 .« اقای برهادی بود:»گوشی که قطع کردم عماد گ ت 

 .«خب بهو بهینم ناهار  ی می خوری؟:»سرم و به نشونه بله تدون دادم که دستی زد و گ ت 

 .« ی خودت خوردی منم می خورمهر  :»دستی توی موهام کشیدم و گ تم 

خالصددددددده اون روز کنار عماد بودن خیلی حال من و خوب کرد از همه  ی باهم حرف زدیم گ ت که دختر عموی 

 . داشته که خیلی می خواستک ولی خب بساطر شرایط بد مالی اش بهک ندادند

خواسدددت ولی خب اونم زندگی ما این جور آدم ها پر از همین مشددددالت هسدددت .محسدددن هم دختر داییک می 

مثل عماد بساطر وخع مالی ردش کردند ل نمی دونم  را عشق هم پول حرف اول می زند . شاید هم بساطر این 

 . هست که توی این دوره زمونه توی همه  یو پول حرف اول می زنه

خواب بیدار  شب هم بساطر بی خوابی شب قهل خیلی زود خوابم برد . صهک با صدای عماد با استرس براوان از

شدددم ربتم یه دوش گربتم لهاس مناسددب پوشددیدم ل بعد از اینده صددهحونه و خوردیم با بسددم هللا از خونه بیرون 

اومدیم .با اینده خیلی اسدترس داشدتم ولی سدعی کردم که تمرکو کنم روی حربام که باید  ی ها بهم ل دسدتم از 

ربتم ولی همیشدده رد می شدددم . جلوی یدی از باز ها  اسددترس زیادی عرق کرده بود .خیلی جاها تا همین مرحله

ماشددددین و پارک کرد بیرون وایسددددادم تا خودش هم بیاد باهم وارد شدددددیم . همین جور که داشددددتیم سددددمت دبتر 

استرس نداشته باش ل یه مهندس باید قدرت تدلم خوبی داشته باشه امیدت به خدا :»حرکت می کردیم گ ت 

 .« باشه

ش جلوی در وایسددددادیم قهال با منشددددی هماهنگ کرده بودند .عماد در زد و وارد شددددد منم با تموم شدددددن حرف ا

پشدددت سدددرش ربتم . یه اتاق نسدددهتا بورش با یه میو که متعلق به ریاسدددت بود و جلوش به میو بلند که هشدددت تا 

 . صندلی می خورد . نهاه ام به مرد مسنی که پشت میو بود خورد

 . سالم آقای ن یری_
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بود که سالم کرد منم سالم کردم که با روی خوش جواب هر دوی ما و داد و تعارف کرد بشینم . نودیک  این عماد

ترین صددندلی انتساب کردیم رو به رو هم نشددسددتیم . آقای ن ددیری نهاهی بهم انداخت و بعد  ند دقیقه گ ت 

بهک تحویل دادم دو  مدارک و خواسددددت که«.ممنونم :»لهسندی زدم و گ تم «. خوش اومدی آقای سددددعیدی :»

 . ماه باید آزمایشی کار می کردم که اگر راخی بودند به عنوان مهندس رسمی بشم

 ند دقیقه موندیم درباره همه  ی با هم صحهت کردیم  ند تا سوال پرسید که همه اونا پاسخ دادم . ظهر بود 

هوای گرم  رخی توی شددهر زدیم  که خونه برگشددتیم .عماد  هارده روز مرخ ددی بود واسدده همین ربتیم توی این

هر  ند که زیاد هم بورش بود ولی خب همینم واسدددددده وقت تلف کردند خوب بود .آزمایک ها الزم و انجام دادم 

 . که عماد گ ت خودم می رم تحویل می دم دیهه نیازی نیست خودم برم

ون دختر ربت .دختری که از روی مهل ها تا اومدن عماد دراز کشددیدم و دوباره بدرم سددمت نهاهی های طوسددی ا

یعنی ممدنه بار دیهه بهینمک »زیهایی هیچ  یوی کم نداشددت.دسددتی توی موهام کشددیدم با خودم زمومه کردم 

با این حرف ام خودمم تعجب کردم  را من این جوری شدم . نشستم  ند باری سرم تدون دادم تا از این بدر «.

شد ولی انهار صدای آقا و خانمی هم همراه اش می اومد . درست بیرون بیام . ند دقیقه بعد عماد وارد حیاط 

نشستم سریع دستی توی موهای بهم ریسته ام کشیدم که در باز شد یا هللا کنان وارد شدند .بلند شدم ربتم 

جلو در که با کمال تعجب دیدم آقای برهادی هست .از دیدن اش واقعا خوش حال شدم ربتم جلو دستک و به 

سدددددالم پسدددددرم شدددددنیدم که از مرحله اول به خوبی رد شددددددی :»سدددددالم کردم که با مهربونی گ ت  گرمی بشدددددردم

با صددددددمیمیت «.ار ه خداروشدددددددر ل بهینم بعدش  ی میشدددددده :»خندیدم و نهاهی به آسددددددمون انداختم گ تم «.

یا با بدالرام با:»برگشت سمت عقب گ ت «. انشالله ل امیدت به خدا باشه :»دستک و روی شونه ام زد و گ ت 

 .« داخل یه  ند ساعتی پیک عماد و حمید بمونیم بعد بریم

با اسدددم دالرام دوباره قلهم مثل دیروز شدددروع به زدن کرد . نمی دونم حدایت این  یه که هر وقت بهک بدر می 

الم کنم همون موقع سر راهم قرار می گیره . عقب تر وایسادم که مثل همیشه آرام و باوقار وارد شد سر به زیر س

کرد و همراه آقای برهادی با تعارف عماد روی مهل ها نشدددسدددتند . منم به عماد کمک کردم که وسدددایل پهیرایی و 

یه مهندس بود اینجا بیسدددت و :»آماده کنه . عماد نهاهی توی خونه انداخت بعد آروم به من نودیک شدددد گ ت 

 .« ت باهاش کار کنهنه ساله یه آدم سرد و مغرور صد الهته جدی هیچ کس دلک نمی خواس

با تعجب بهک نهاه کردم که برگشددددت از توی یسچال بطری آبی بیرون آورد دوباره کنار من که مشددددتاقانه منتظر 

دختر آقای برهادی و که دید یه دل نه صد دل عاشقک شد ولی دخترش یا کمال :»ادامه بودم وایساد و گ ت 

خیلی »لهسندی زد و گ ت:«. ود راخددددددی زندگی کنم خونسددددددردی ردش کرد گ ت نمی تونم با همچون مرد از خ



                 
 

 

 زهرا رحمانی|   ماشین عروسیرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

31 

 

دختر خوبی هسددت ل همیشدده بهک می گن تو توی ناز و نعمت بورش شدددی باید با یدی هم سددطک زندگی بابات 

 .«ازدوا  کنی ولی می دونی خودش و باباش  ی میهن ؟

 . با حالت پرسشی نهاش کردم همومان محتوای توی پارچ هم بهم زدم

 . شق و ت اهم هست پول همیشه به دست میاد ل زندگی آدمی همیشه این جوری نمی مونهگ تند که مهم ع_

نهاهم به پارچ انداختم نمی دونم  را با شددددنیدن این حرف این قدر احسدددداس خوشددددحالی می کنم . اینقدر توی 

 . بدر برو ربته بودم که نمی دونستم یک ساعت هست دارم توی پارچ که آب داخلک هست قاشق میونم

 .«ندنه عاشق شدی ؟:»عماد به مسسرگی دستی روی شونه ام زد و گ ت 

اون داشددددددت شددددددوخی می کرد ولی من واقعا نمی دونم حس ام بهک  یه  را وقتی می بینمک این حس بهم 

 . دست میده طوری که قهلم می خواد از سینه ام بیرون بونه

اونم به نشددددونه تأیید سددددر تدون داد و وسددددایل «.یاد نه بابا عاشددددقی به به ما نم:»به اجهار لهسندی زدم و گ تم 

برداشت بیرون ربت .منم  ند دقیقه ای وایسادم حالم که بهتر شد وارد شدم .روی مهلی تک ن ره ای نشستم 

.می ترسیدم سرم بلند کنم و آدم های دور اطرابم از این احساسی که خودمم نمی دونم  ی هست پی بهرند . 

سدددوالی هایی که عماد پرسدددید متوجه شددددم که واسددده دیدن یدی از بسدددتهان همراه  ند سددداعتی نشدددسدددتند از 

دخترشددددددون اومدند که یه روز بموند و بعد برگردن .الهته منم باید برگردم  ون هم باید خونه و تحویل بدم پول 

ه کنم .آقای پیک خونه هم بهیرم تا بعد که کمی اوخاع مالی ام خوب شد برگردم شیراز یه خونه برای خودم اجار 

برهادی گ ت همراه اونا برگردم ولی راستک می خواستم وقتی دالرام هست دیهه نهاشم شاید این بدر و خیال 

های که هر از گاهی به سدددرم می زده و براموش کنم .امشدددب بلیط گربتم از عسدددلویه به شدددیراز که سدددعی کنم یه 

 . روزه کاراهام انجام بدم و برگردم

میهم عماد گ تی :»دیهه آقای برهادس ربت منم کیف ام برداشدددتم به عماد گ تم سددداعت شدددک ع دددر بود که 

اره ولی :»سددددرش از توی گوشددددی بیرون اورد و گ ت «.اینجا خوابهاه میدن این  هارده روزی که سددددرکار هسددددتم ؟

ستر  ت احگ تم که بیا پیک خودم تو که میهی کسی هم توی شیراز نداری که بسوای برگردی همون  هارده روز ا

شدددونه ای باال انداختم جلوی در خم شددددم ک شدددم «.هم همین جا پیک خودم بمونم با هم اجاره خونه می دیم 

ن که همی:»بلند شددد اومد کنارم وایسدداد گ ت «. نمی دونم تا برم شددیراز بهینم  یدار می کنم :»پوشددیدم گ تم 

. «باشدددده  اره ای نیسددددت قهول می کنم :»م لهسند زدم و گ ت«.من میهم دوتاییمون از تنهایی در میاییم دیهه ؟

می خواسدددتم مسال ت «. بیا تا برودگاه برسدددونمت :»خندید و برگشدددت سدددوویچ از روی میو برداشدددت اومد گ ت 

کنم که اجازه نداد و با دسددددددت به بیرون خونه هدایتم کرد .سددددددوار ماشددددددین شدددددددیم بدون هیچ حرف دیهه ای تا 
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هل از اینده از ماشین دور بشم سرش از توی شیشه ماشین بیرون اورد و برودگاه منو رسوند وقتی پیاده شدم ق

ه ای باش«.بهین رسیدی بهم زنگ بون بعد می خواستی هم برگردی خهر بده خودم بیام برودگاه دنهالت :»گ ت 

 . گ تم و سمت در ورودی حرکت کردم

هاکره بشینم .اول ربتم توی خونه وقتی رسیدم شیراز ساعت ده شب بود می تونستم برم با خانم جع ری سر م

هیچ  یو قشنهی هم نداشت که بسواهم بساطر غ ه بسورم .حتی هیچ ات اق خوشایندی هم رخ نداد .ن سم و 

بیرون دادم با ناراختی وارد تنها اتاق خونه شددددددددم ل لهاس هر  ی که بدرد می خورد برداشددددددتم توی یه سددددددداک 

یشه برداشتم . دور تا دور خونه از نظر گهروندم .وسایل خونه گهاشتم وسایل شس یم که می دونستم نیازم م

بیشددددترش مال ما بود ولی کجا می تونسددددتم با خودم بهرم همین جا باشددددند یه آدم دیهه مثل ما اگر اومد  یوی 

نداشددت ازش اسددت اده کنه . نهاهی توی حموم انداختم که وقتی لهاس جا نهاشددته باشددم .سدداعت یازده از خونه 

مدم طهقه پایین خونه خانم جع ری بود در که زدم زود اومد جلوی در حق به جانب نهاهی بهم انداخت بیرون او

االن که داشتم می ربتم هیو حوصله نداشتم که بسواهم بهک جواب بدم بساطر «.دیشب کجا بودی ؟:»و گ ت 

دارم توی همین یک روزه  من می خواهم از این خونه برم ل االنم پول پیک خونه نیاز»همین بی حوصددددددله گ تم:

حاال نوبت من بود که بعد شک سال حق به جانب و شاکی بهک نهاه کنم .با «. که اینجا هستم بهم پس بده 

دیهه داشددتم ع ددهی می شدددم «. خونه از این بهتر گیر آوردی ؟:»این حربم جا خورد  شددماش ریو کرد و گ ت 

می دادم ولی االن دیهه نیاز نمی بینم که بسواهم  این همه سددددال به احترام اینده صدددداحب خونه هسددددت جواب

تاجر :»بهک جواب بدم . یوی نه تم که یه قدم به داخل خونه ربت و با لحن محدم و قاطع گ ت  تا مسدددددد

می دونسدددتم که داره ولی نمی خواد بده برای همین کوتاه نیومدم و «. نیومده من نمی تونم پول پیک خونه بدم 

برگشتم از پله ها باال برم هنوز سه تا پله نربتم سرم و سمت پایین  رخوندم رو «.خواهم ولی من پولم و :»گ تم 

بدوه هیچ حربی دیهه ای وارد خونه شدددم در و محدم «.بردا ع ددر میام ازتون می گیرم :»به خانم جع ری گ تم 

یلیون پول پیک خونه بسددتم . ن سددم و بیرون دادم به در تدیه زدم و واسدده  ند دقیقه  شددمام بسددتم . پنجاه م

بود که همک با وام و بدبستی تونسددتیم جمع کنیم . بیسددت و پنج میلیون واسدده من می شددد که بر میدارم بقیه 

اش هم می گم به حسدداب محسددن خودش بریوه پولی که واسدده بقیه باشدده و نمی خواهم . وارد هال شدددم پتوی 

 . پهن کردم و خوابیدم

  دالرام#

ن قدر توی  شدددم من جهاب به نظر می رسدددید ل دور و اطرابم پر از همین پسدددرا بود ولی اولین پسدددری بود که ای

خب این انهار جایهاه دیهه ای پیک من داشددددت . وقتی توی خونه همدار بابا بودیم زیر  شددددمی بهک نهاه می 

دم گ تم که کردم که آروم و با خجالت سددددددرش و پایین انداخته بود . بار اول که دیدم اش بهم خیره شددددددد با خو
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حتما این یدی هم از اون دسددددددته آدم ها هسدددددددت ل ولی خب تا اینده حرف زدم به خودش اومد سددددددرش پایین 

  .انداخت .توی این دیدار های کوتاه حسابی مغو من و به خودش مشغول کرده بود

 . پخ_

شددتم با حرص ترسددیدم سددر یع سددمت عقب برگشددتم که با  هره خندان نیما مواجه شدددم دسددتم و روی قلهم گها

 .«نمیهی این جوری می کنی من سدته می کنم ؟هان !؟:»گ تم 

دالرام بدر کنم عاشددق شدددم :»بیسیال ابروی باال انداخت روی تست کن دراز کشددید به سددقف خیره شددد و گ ت 

 نمی دونم  را ولی با شنیدن این جمله اونم از دهن داداش دیوونه خودم زدم زیر خنده جوری که سریع بلند«. 

 ته ؟به  ی :»شد نشست قهل از اینده مامان به  یوی پی بهره جلوی دهن من و گربت و با اع هانیت گ ت 

 .«می خندی؟

دسدددتک از روی دهنم برداشدددت ن س عمیقی کشدددیدم با لحنی که هنوز ته مایه های از خنده داخلک بود گ تم 

 .« یهی دالرام بدر می کنم عاشق شدماخه هر بار که دوست دخترات و عوض می کنی میایی توی اتاق من م:»

خودشددم حاال خنده اش گربته بود .یهو یه  یوی یادم اومد با صدددای بلند اسددمک صدددا زدم که ترسددید بهم نهاه 

. «مهه قرار نشددد پراید وانت عمو بیاری بریم بیرون دور بونیم ؟:»کرد قهل از اینده بسواد حربی بونه خودم گ تم 

یا»خندید و گ ت: از «.رمک ل این روزا سددددددرم خیلی شددددددلوغ بوده حتما توی همین ه ته میرم میارم  را می 

میانهین این هجده سال سن تو بهیرم تو :»خوشحالی دستی بهم زدم که نهاه تاسف باری بهم انداخت و گ ت 

ک قهل از اینده بدونم  ی گ ت سریع محل حادثه و تر «.االن عقل ات به اندازه بچه هشت ساله عمل می کنه 

سریع جلوی دهنم گربتم قهل از اینده مامان «.دالرام :»کرد .جیغی کشیدم که صدای بابا از توی خونه بلند شد 

 . با بابا بیان و حساب منو برسند سریع زیر پتو خریدم و بساطر خستهی راه خیلی زود خوابم برد

م گهشت ولی خب هیچ کس بیدار صهک خیلی زود از خواب بیدار شدم .همه خوابیده بودند ل  ند دقیقه ای ه

نشدددددد منم بی حوصدددددله از توی تست ام بیرون اومدم .دمپایی ام پوشدددددیدم خرامان خرامان از اتاق بیرون اومدم . 

آهسددته از توی راهرو بیرون اومدم داشددتم از کنار مهل ها رد می شدددم که  شددمم به گوشددی بابا ابتاد .نمی دونم 

ی اش بونم .واسدده همین آهسددته قدم برداشددتم گوشددی و برداشددتم روی  را دلم خواسددت برم یه دوری توی گوشدد

مهل رو به رویی نشدسدتم که به راهرو اتاق ها دید داشدته باشدم .گوشدی هیچ وقت رمو نداشدت واسده همین ربتم 

توی واتسددددددداپ تمام مساطب ها و نهاه کردم . ولی هیچ اسددددددمی از حمید سددددددعیدی نهود .واسددددددده همین بساطر 

وارد مساطهین شدددددم شددددماره اش دیدم . واسدددده یه لحظه دلم خواسددددت زنگ بونم بهینم بیدار کنجداوی بود که 

هست یا نه ؟ نمی دونم این حس  ی بود که منو وادار کرد شماره اش و روی گوشی خودم ب رستم و بعد پیامی 

عجله و که به خودم دادم حهف کردم .سدددددریع گوشدددددی و سدددددر جای اولک گهاشدددددتم خودم و به اتاقم رسدددددوندم با 
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استرسی که داشتم گوشیم و از زیر بالشتم بیرون کشیدم .پیام و باز کردم شماره حمید توی گوشیم سیو کردم 

. ند تا ن س عمیق کشیدم می دونم کارم درست نیست ولی یه نیروی خیلی قوی منو وادار می کرد که ساعت 

  قطع کنم که گوشی و برداشتشک صهک بهک زنگ بونم . بوق اول که خورد پشیمون شدم می خواستم 

 . بله_

با صدددداش احسددداس کردم که قلهم می خواد از توی دهنم بیرون بیاد . نمی تونسدددتم خرف بونم  ون ممدن بود 

 . صدام و تشسی  بده ولی دلم نمی اومد قطع کنم

 .ب رمایید_

وی شار  زدم . همین وقتی دید کسی جواب نمی ده تماس و قطع کرد ن سم و بیرون دادم با استرس گوشی و ت

که می خواسددددددتم دوباره بسوابم نیما سددددددریع خودش و توی اتاقم انداخت وبا تعجب نهاه اش می کردم که اومد 

 .کنارم روی تست خوابید

 . این تست ظربیت یه ن ر داره داداش عویوم_

کردیم ل نوید بدون اینده نهاه ام کنه  شددددددماش گرم شددددددد و خوابیدم . توی خونه بقط من و نیما شددددددیطنت می 

 . بساطر شغلی که داشت شس یت اش سرد و مغرور بود . همون جا کنارش خوابیدم

  حمید#

تمام کارها انجام دادم بیسدددت و پنج میلیون خودم و گربتم بهک سدددپردم که حتما پول و به محسدددن بده .ع دددر 

ساعتی توی راه بودم تا رسیدم  همون روز  ون هواپیما پرواز نداشت مجهور شدم با اتوبوس تا عسلویه برم . هار

. به عماد خهر دادم که بنده خدا تا ترمینال اومد . اون شب هم مثل همیشه گهشت تا اینده روز بعد واسه کار 

ربتم . روز اول بود و کلی اسددددترس داشددددتم . یهو از خواب پریدم نهاهی به سدددداعت انداختم دیدم ه ت صددددهک و 

. سددریع بلند شدددم به سددرعت از توی اتاق بیرون اومدم .مثل پروانه به  نشددون می ده من باید ه ت اونجا باشددم

دور خودم می  رخیدم سریع به خودم اومدم وارد سرویس بهداشتی شدم .نمی دونم دستم شستم یا صورتم 

هم شدددسدددتم بقط می دونم که وقت ام داره می گهره .بیرون اومدم وارد اتاق شددددم یه لهاسدددی از توی کمد بیرون 

اصدددال نهاه ندردم که بهینم سددداعت  ند هسدددت . هر کاری می کردم پاهام وارد پا ه شدددلوارم نمی شدددد .با آوردم 

 . صدای عماد نهاهم به  ار وپ در ابتاد

 .احساس نمی کنی که داری پاهات و توی آستین پیرهن ات می کنی ؟_

 . ه پاهام واردش کنمنهاهی به پایین انداختم که دیدیم پیرهن دستم گربتم و دارم تقال می کنم ک
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خنده ام گربته بود ولی برصددت نشددد که بسواهم زیاد بهک بدر کنم .سددریع شددلوار پوشددیدم به عماد که خیلی  

لی  را ل و:»سدددرش باال گربت گ ت «. عماد تو مهه امروز نهاید سدددرکاری برگردی ؟:»بیسیال نشدددسدددته بود گ تم 

با شک و تردید ساعت توی اتاق نهاه کردم دیدم «. م خب االن ساعت پنج صهک هست هنوز دو ساعت وقت دار 

ولی سدداعت :»ه ت و ربع نشددون میده . برگشددتم توی هال جلوی عماد که داشددت  رت می زنه وایسددادم گ تم 

  .« توی اتاق ه ت صهک و نشون میده

روی میو بود شددونه ای باال انداخت که شدد ددت ام خهردار شددد کار خودش می تونه باشدده برای همین پارچ آبی که 

با لهسند نهاه اش «. دیوونه شددددی ؟:»برداشدددتم یهو توی صدددورتک خالی کردم . ترسدددیده از خواب پرید و گ ت 

 .« اره دیهه کمال هم نشین در من اثر کرد:»کردم و گ تم 

تا سدداعت شددک صددهک با هم کل کل کردیم بعد هم آماده شدددیم . خداروشدددر جایی که قرار بود کار کنم با عماد 

ی یه مدان بود . سدددوار سدددرویس شددددیم خودمون و تا اونجا رسدددوندیم . بوی گاز همه جا و گربته بود همان می تو

گ ت تا بسواهم عادت کنم زمان می بره. پشددت سددر هم اتوبوس بود که می اومد نیرو پیاده می کرد .با بسددم هللا 

شدددددم . کارهای که مربوط به من می شددددد وارد شدددددیم .اول ربتم رییس اونجا باهام حرف زد و با تدالی م آشددددنا 

همهی تا سددداعت پنج ع دددر تموم شدددده بود وقت داشدددتم ده دقیقه ای کنار عماد برم .وقتی ربتم تا اونا هم کمی 

سرشون خلوت شده با دو ن ر دیهه در حال صحهت کردن هستندل تا  شمک به من ابتاد سریع بلند شد و رو 

نه :»اهی کرد و طرف من اومد . تا بهم رسدددید ابروی باال انداخت و گ ت به دو ن ری که کنارش بودند معهرت خو

دسدددت پشدددت «.اره خوبه انشدددالله که موندگار باشدددم :»سدددری تدون دادم و گ تم .«می بینم که خوب راه ابتادی 

اگر کارت خوب باشه مطمئن باش که قهولت می کنند :»کمرم گهاشت همین جور که سمت جلو می ربت گ ت 

ن دو ن ر رسددیدیم سددالم کردم و صددندلی عقب کشددیدم کنار عماد نشددسددتم.  ند دقیقه گهشددت که وارد به او«. 

اره عماد برات :»بحث قهلی خودشددون شدددند . یدی از مرد ها که امین بود سددری تدون داد و با اع ددهانیت گ ت 

ه ر مک از زیر کار در میمی گ تم این پسره ربته زیر آب من و پیک مهندس زده میهه امین اصال کار نمی کنه ه

 . سرش و پایین انداخت با انهشت های دستک روی میو خربه زد«.

خب امین جان داداش راسدددددددت گ ته بنده خدا ل من که هر وقت اومدم تا نو بیدار همین جا روی صددددددندلی _

«.  درما و باش با کی اومدیم سددیوده به :»سددرش و باال گربت گ ت «. نشددسددتی داری با تل ن صددحهت می کنی 

بهین امین من میهم که ل برو پیشددک یه دعوا راه بنداز ما هم یهو وسددط :»عماد سددریع روز میو خم شددد و گ ت 

منتظر  شم به امین دوخت که اونم سری تدون داد بلند شد بادی «.دعوا میاییم درس حسابی بهک می دیم 

شددددددتم به عماد نهاه کردم آروم گ تم اون که ربت برگ«.باشدددددده میرم شددددددما هم بیایید:»توی غهغ انداخت و گ ت 

ره کار داره  ند دقیقه دیهه اون دوسددددت هم گ ت می«. دیوونه شدددددی ! مهه محل کار جای دعوت هسددددت ؟:»

 . برمی گرده
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کی خوان دعوا بره :»وقتی اون ربت به صددددددندلی تدیه داد پت روی پا انداخت و با بیسیالی هر  ه تمام تر گ ت 

من کارم همین هسدددت ل بچه ها که با هم مشددددل :»ه بهم نودیک شدددد و گ ت منتظر بهک  شدددم دوختم ک«.؟

دارند میان اینجا میهم برید دعوا بعد خودم اینجا می شدددددینم تماشدددددا می کنم بعد به عنوان عقل کل میرم جلو 

 این بشر دیهه  یه !بین مردم دعوا راه می ندازه بعد می ره همه  ی درست«.همه  یو و ختم به خیر می کنم 

 . می کنه . منتظر نشستم تا بهینم کی می خواد بره

  محسن#

از اون روز که ت ددددمیم گربتم از پیک حمید برم هیچ وقت احیای پشددددیمانی ندردم .توی خونه نشددددسددددتم هر دو 

گردم بسونه پونوده تا بیسددددددت میلیون ه ته ای زنگ می زنند میرم کار های که می خواهند انجام می دهم برمی

ن دیهه  یوی راحت تر از این سددددددراغ نداشددددددتم .به گ ته آقای مهراد دیهه نهاید با حمید رابطه پول بهم می د

داشته باشم . من هم که دوست نداشتم پول به این خوبی از  نگ ام دربیاد قهول کردم .از روی مهل بلند شدم 

داشدددتم کی من این و سدددمت آشدددپوخونه ربتم که گوشدددی قدیمی ام زنگ خورد . با تعجب برگشدددتم از روی میو بر 

روشن کردم .خانم جع ری داست زنگ می زد .نمی دونم  را یهو دلشوره گربتم ندنه واسه حمید ات اقی ابتاده 

 . . برای همین خیلی زود تماس و وصل کردم

 . سالم خانم جع ری_

   ند دقیقه گهشت که جواب داد

 .سالم ل محسن بیا پول پیک خونه تحویل بهیر_

 .«مهه حمید از اون خونه ربت ؟:»ک مهلی که کنارم بود نشستم و گ تم با تعجب زوی ت

 . بله همین دیروز اومد سهم خودش گربت و گ ت دیهه بر نمی گرده_

نه من از کجا باید بدونم ولی :»با بی حوصددلهی گ ت «. می دونه کجا ربته ؟:»دسددتی توی موهام کشددیدم گ تم 

 .« انهار کار پیدا کرده بود

 تم گوشدددددی و قطع کردم .توی بدر برو ربتم نمی دونم این حمید کجا گهاشدددددته ربته .بهک هم نمی باشددددده ای گ

تونم زنگ بونم  ون خط هام همهی کنترل می شن بعد ممدنه هم خودم هم حمید توی دردسر بیوبته .یهو یاد 

نم بساطر خواب بود نیما ابتادم سددددریع شددددماره اش برداشددددتم اولین بوقی که خورد با صدددددای گربته ای که بدر ک

 . « بله ب رمایید:»گ ت 
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نیما ل من محسددن هسددتم .می خواسددتم :»بلند شدددم سددمت آشددپوخونه ربتم همین جور که وارد می شدددم گ تم 

  .«بدونم خهری از حمید نداری؟

نه ندارم ل بهک زنگ زدم گ ت کار پیدا کرده مدتی از شددددددیراز می :»انهار هنوز خواب از  شددددددماش نربته بود 

 .« اهم برم همین می دونمخو

. ن سم بیرون دادم خب خداروشدر حال اش خوبه همین که کار هم پیدا تشدری کردم گوشی و خاموش کردم 

 . کرده

امروز قرار بود با آقای مهراد صدددددحهت کنم برای همین آماده شددددددم راهی محله ای که به دور از  شدددددم همه بود 

روکه به حسددداب می اومد ولی داخلک مانند ق دددر بود تمام بادیهارد شددددم .وقتی رسدددیدم دور تا دور خونه که مت

گهاشددته بودند .همه جا دوربین بود کسددی نمی تونسددت دسددت از پا خطا کنه  ون سددریع گربته می شددد. تا منو 

دیدند طهق همیشه و به دستور آقای مهراد ما رو بازرسی می کردند بعد وارد می شدیم . در آهنی و باز کردم که 

یی ازش بلند شددد .ورودی یه پله بود که به سددمت زیر زمینی میربت .جلوی در دوتا بادیهارد که دو برابر من صدددا

بودند وایسددداده بودند می خواسدددتم از کنارش رد بشدددم که یدی دسدددتک جلوم گربت و بدون اینده بهم نهاه کنه 

تدون دادم از سددداختمون بیرون  سدددرم«.رییس مهمان ویژه داره بیرون منتظر بمون تا خودشدددون خهربدن:»گ ت 

اومدم .هیچ درختی پیدا نمی شددد که بشدده زیر سددایه اون نشددسددت .همه جا خاک بود و خرابه به نا ار روی یدی 

از سددنگ ها توی آبتاب سددوزان ظهر نشددسددتم .به بادیهارد ها بیشددتر توجه کردم نودیک به دوازده تا می شدددند 

شدددک ن ر بودند سددده تا هم مس دددوص خود آقای مهراد بود .واقعا توی الهته این تعداد بقط بیرون بودند .داخل 

این آبتاب داشدددددتم تلف می شددددددم حتی قطره آبی هم نهود که بسوریم . ند دقیقه گهشدددددت که همون بادیهارد 

 .« اقا گ تند که االن می تونید داخل شوید:»جلوی در اومد نهاهی به حیاط انداخت روی من ثابت شد و گ ت 

ها بلند شدم دستی به لهاسم کشیدم وارد شدم .از پله ها که پایین ربتم باد خندی از کولر ها بهم  از روی خاک

خورد که احسدداس کردم وسددط بهشددت هسددتم .این زیر زمین شددامل یه سددالن بسددیار بورش بود با  ند تا اتاق که 

ام بهیره .پله آخری که رسیدم . کل اونجا و دود گربته بود که باعث شد سربه همهی دکوراسیون خوبی داشتند 

تعجب کردم «.خوش اومدی محسدددن جان خیلی خوش اومدی :»آقا مهراد خوشدددحال تا منو دید خندید و گ ت 

محسن می خواهم یه :»که باعث شد یه تای ابروم باال بره به دستور خودش قدمی بهک نودیک شدم که گ ت 

بهک  شم دوختم که همین جور یه لیوان آب سر کشید  سرم و تدون دادم منتظر«.کار دیهه برام انجام بدی ؟

با صددددددددای بلندی که بساطر تعجب زیادم بود «. می خواهم تو هم مثل تمام ابراد اینجا اعتیاد بیاری :»گ ت 

 .«هیچ می دونید دارید  ی میهی؟:»گ تم 
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ابد خیال ام  ارع خیلی خوب هم می دونم ل می خواهم که تا:»روی صددددددندلی رو به روی من نشددددددسددددددت و گ ت 

این توی شددرط قراردادی که :»با اع ددهانیت قدمی نودیک شدددم و گ تم «. راحت باشدده که کنار خودم می مونی 

 االن:»حاال اونم ع هی کمی روی صندلی خودش جلو کشید گ ت «.امضا کردم نهود شما هم ازش حربی نونید 

منم االن میهم که دیهه راخددددددی به :»م بهم نهاه کرد کرد که پوزخندی تحویل اش دادم گ ت«.میهم هسدددددددت 

ولی تو مجهوری که این شدددرط و بپهیری :»پشدددت ام بهک کردم که صدددداش شدددنیدم «. همداری با شدددما نیسدددتم 

سددرم و  رخوندم بهک نهاه کردم که گ ت «.وگرنه  ون به اینجا راه پیدا کردی باید یه جور سددربه نیسددتت کنم 

نهاهی به انتهای پله ها انداختم «. نشدم به دل خوش انجام بده مجهوری محسن پس تا خودم دست به کار :»

سددددر به نیسددددت بدن ولی زیر بار این :»ن سددددم و محدم بیرون دادم همین جور که به پله ها نهاه می کردم گ تم 

  کار

 .« نمی رم

 واسددده اینتو آدم خوبی :»دوتا پله و طی کردم که با صددددایی که خالی از اع دددهانیت  ند لحظه پیک بود گ ت 

کار هسدددتی پس اگر قهول کنی باهات قراداد دیهه می بندم هر ماه  ه کار کنی  ه کار ندنی بهت سدددی میلیون 

از همون جا برگشددددددتم بهک نهاه کردم که «. کنند حقوق میدم مثل تموم این ابرادی که داره واسددددددم کار می

نقطه شددددددهر می خوام ل دوتا از باالترین مدل خونه ای توی بهترین :»ابروهاش انداخت باال بدرام و کردم گ تم 

عالوه بر اون باید حقوق منو ده میلیون بیشتر :»هنوز داشت بهم نهاه می کرد ادامه دادم «.ماشین ها می خوام 

دسددددتی «.بدی  ون اونا معتاد بودند و به خواسددددته خودشددددون بود ولی تو داری من و مجهور به این کار می کنی 

تمام شرط های که گ تی تا بردا صهک برات :»از روی صندلی بلند شد سمتم اومد گ ت  روی پاهاش زد همومان

بدون اینده منتظر «.باشه پس منم اون کاری که گ تی و انجام می دم :»سرم و تدون دادم گ تم «.انجام می دم 

شدددی بود شدددم و راه بمونم از پله ها باال اومدم کنار بادیهارد ها گهشددتم سددوار ماشددینم که یه دویسددت و ه ت م

شهر و در پیک گربتم. وقتی رسیدم ساعت پنج ع ر بود خسته خودم و به کابه رسوندم پشت میو دو ن ره ای 

نشستم .نهاهی به صندلی رو به روم انداختم به یاد گهشته ها ابتادم . همیشه دوست داشتم با حمید بیام یه 

قت اش که بسواهیم این جور جاها بیاییم .ن سددددددم و کابه ولی خب حیف که هیچوقت نه پول اش داشددددددتم نه و

بیرون دادم .نمی دونم  را با اینده این شدرط گهاشدته ولی هنوز هم پشدیمون نیسدتم .اون اعتیاد که نیاز ها ربع 

میشدددددده حتی پول مواد اش هم نمی خواهم بدم .به جاش با پولی که می گیرم می تونم آینده خودم و تضددددددمین 

 . ند خوردم و بعد نیم ساعت نشستند ت میم گربتم از کابه بیرون بونمکنم .س ارش ام آورد

  حمید#
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اون روز دعوا شدددند عماد هم خیلی راحت و بیسیال نشددسددت نهاه کرد بعد آخرش که شددد ربت دعوا و خوابوند 

همهی هم بدون اینده بهک  یوی بسوان بهن سددددددرکار خودشددددددون ربتند بهک که نهاه کردم خیلی خوشددددددحال 

.سری به نشونه تاسف تدون «بهین  ه قدر خوب همه  یو و سامان دادم :»ه ابتسار خودش زد و گ ت دستی ب

 . دادم که گ ت ساعت کاری تموم شده می تونیم برگردیم

برگشتم کیف ام برداشتم به همراه لهاس های کارم از ساختمان بیرون زدم .جلوی در منتظر عماد بودن که دیدم 

ماشددین ام :»امین نشددسددتند دارند میان .جلوی پای من وایسدداد نهاهک کردم که گ ت  پشددت یه نیسددان ابی با

. «نمیایی تا ما بریم تو هم تا خونه پیاده بیا:»هنوز داشتم نهاه می کردم که گ ت «. پنجر کردند بپر باال تا بریم 

وار شدددم . عماد ربتم پشددت کیف ام سددمت عماد پرت کردم که روی هوا گربت خودمم با کمک بدنه ماشددین سدد

همون جا که نشددسددته بود یدی روی سددقف ماشددین زد که حرکت کرد .کف ماشددین نهاه کردم که حدود ده دوازده 

  . تا هندونه ابتاده بود

 .عماد ماشین هندونه بار اش بوده؟_

ه م بداشددت«.اره همین وسددط راه گربتم اش زحمت کشددید ما و تا خونه برسددونه:»از پایین نهاهی بهم کرد و گ ت 

حرف های عماد گوش می دادم که یهو روی سدددددرعت گیر ربت سدددددرعت هم زیاد بود من دو متر به جلو روز عماد 

پرت شدددم .می خواسددتم بلند بشددم که یهو ماشددین تدون دیهه خورد دوباره من روی همان ابتاده ام هم خنده ام 

 . گربته بود هم سعی می کردم که از روی اون بنده خدا بلند بشم

 . بدن ام خورد شد ل حمید بلندشو وای_

صدددددای داد و بیداد های عماد بلند شددددد .به زور و به کمک امین بلند شدددددم کنارش نشددددسددددتم یهو کنار  ند تا 

امین خواهک می کرد بشددددینه ولی مهه اون «. هندونه دارم ل آخرش هسددددت ل بیا بهر :»ماشددددین وایسدددداد گ ت 

دی ی:»رد یه ماشین که دوتا دختر سوار بودند وایسادن گ تند دست بردار بود خودش از پشت نیسان آویوون ک

یعنی آدم :»عماد هم سددریع برگشددت توی نیسددان دوتا تو سددر خودش زد گ ت « . از هندونه هات بهمون میدی 

به اجهار بلند شددددد یه هندونه گربت سددددمتشددددون که صدددددای دختره «.قحط بود باید حتما دوتا دختر می یومدن 

یهو صدددای «.اتیک زدم به مالم می خوای دوتای دیهه هم بدم ؟:»د میشدده عماد هم گ ت شددنیدم که گ ت  ن

اتیک زدی به مال خودت با مال من ؟ نسیر خانم میشدددده سدددده تومن :»راننده بلند شددددد با داد توی بلندگو گ ت 

  .«پولس حساب کن این واسه خودش حرف می زنه

یهو با امین زدیم زیر خنده که یه لهد توی «.بار می کنید ؟شدددما می رید سدددر زمین هندونه ها و :» دختره گ ت 

اروزی :».دختره خندید و گ ت « نه خانم محترم بنده مهندس هستم :»پهلوم بود ساکت شدیم که عماد گ ت 

دختره تازه به دوران رسیده  ی با خودش :»عماد ع هی برگشت توی ماشین نشست گ ت «. بچهی ات بوده ؟
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تا رسدددیدن به خونه  یوی «.تق دددیر خودت بود:»م یدی روی شدددونه اش زدم که نهاهم ندرد خندید«. بدر کرده 

ه  ته ؟دختره ی:»نه ت همین که برگشددتیم کیف اش پرت کرد وسددط خونه ع ددهی نشددسددت روی مهل که گ تم 

دم بلند شد از روی زمین کیف اش برداشت شما اتاق ربت .از این همه ربتار عماد تعجب کر «.حرف زدی ول کن 

یعنی با حرف یه دختر این جوری بهم ریست. شدددددونه ای باال انداختم و سدددددمت اتاق ربتم لهاسدددددم در آوردم ربتم 

دوش گربتم .بیرون کدده اومدددم دیدددم عمدداد روی مهددل هددا خوابیددده . پتو اوردم روش انددداختم خودم هم وارد 

بسوریم . بردا برم گوشیم عوض آشپوخونه شدم یه املت درست کردم سرش گهاشتم تا عماد بیدار شد با هم 

کنم این دیهه به درد نمی خوره .یدم نشستم دیدم واقعا حوصله ام داره سر میاد .بلند شدم کارت عابربانک و 

برداشتم از خونه بیرون اومدم .توی شهر که زیاد هم بورش نهود شروع به قدم زدند کردم به مغازه ها رد می شدم 

یه پسر جوان که پشت میو نشسته بود «.سالم خسته نهاشید :»دم .داخل شدم .کنار یه موبایل بروشی وایسا

نهاهی به گوشدددی ها انداختم در آخر هم « . سدددالم ممنونم ب رمایید در خدمتم :»بلند شدددد با خوش روی گ ت 

ت ددمیم گربتم یه گوشددی سددامسددونگ اس ده بسرم . پول اش هم حسدداب کردم از مغازه بیرون اومدم .نهاهی به 

.در که باز ت کردم که ده نشدددون می داد تا خونه راهی نهود واسددده همین با پیاده خودم و به خونه رسدددوندم سددداع

 . کردم دیدم عماد نشسته داره سریال نهاه می کنه

 .خب آقا عماد بهتری ؟_

 .«اره خوبم ل تو کجا بودی ؟:»در خونه بستم وارد شدم که برگشت نهام کرد و گ ت 

 .« ربتم تو شهر قدمی بونم دیهه ت میم گربتم گوشی هم عوض کنم:»گ تم ربتم کنارش نشستم 

ربتم توی شدددار  زدم «.خهلی گوشدددی خوبی هسدددت حاال برو بون شدددار  :»گوشدددی و بیوون کشدددید نهاه کرد گ ت 

.اونم «نن با پیاده اومدم زحمتی بدک برو غها روی گاز گهاشددددته بردار و بیا :»برگشددددتم کنارش نشددددسددددتم گ تم 

 . هیچ حرف دیهه ای ربت بدون

 . تا ساعت دوازده بیدار بودیم بعدش هم ربتیم بسوابیم که خواب نمونیم

صدددهک از خواب بیدار شددددم گوشدددی از شدددار  بیرون کشدددیدم داخل شدددلوارم گهاشدددتم با گوشدددی قهلی ربتیم بیرون 

حال  رت زدن بود.  وایسددادیم سددرویس اومد دنهالمون سددوار شدددیم .با عماد کنار هم نشددسددتیم که هی اون در

گوشددیم بیرون کشددیدم سددیم کارت گهاشددتم .شددماره ها تا رسددیدن سددیو کردم .یه شددماره هم بود که  ند باری می 

 .شد زنگ می زد ولی هیچ حربی نمی زد اینم سیو کردم بعد واتساپ ن ب کنم بهینم میشه  یوی ازش بهمید

این بوی گاز که می اومد آدم حالک بد می شددد .  رسددیدم یدی یدی از سددرویس پیاده شدددیم سددمت اداره ربتیم .

کیف ام توی کمدم گهاشتم لهاس های مس وص هم برداشتم بیرون اومدم .تا ظهر موقع ناهار همه مشغول کار 
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بودند .بعد غها ها تحویل گربتیم وارد سددالن شدددیم . دورهم نشددسددتیم با  ند تا بچه ها ناهار خوردیم . گوشددیم 

ن مواحم بود . تعجب کردم اول بدر کردم محسن هست ولی خب اگر اون باشه که حرف زنگ خورد باز هم همو

می زنه . به عماد هن شدددددددک کردم گ تم شددددددداید داره اذیتم می کنه بهک که گ تم گ ت که نه نیسدددددددت . با یه 

 . بهسشیدی بلند شدم از سالن بیرون اومدم

  .م ناهار کوبت می کنمبهسشیدا ولی اگر میشه موقع دیهه تماس بهیرید االن دار _

می خواستم گوشی و قطع کنم که احساس کردم دختری پشت خط هست . گوشی قطع کرد منم با ابدار بهم 

ریسته وارد شدددم غهام که خوردم گوشددیم برداشددتم اسددتراحت بودیم به اینترنت سدداختمان وصددل شدددم واتسدداپ 

ک نیست . حاال که اون مواحم میشه بهار یه بار ن ب کردم بعد وارد شدم که دیدم بله داره ولی هیچی پروبایل

می «.دقیقا می خوام بدونم که  یدار با من داری که هر روز زنگ می زنی ؟» هم من بشددددددم براش پیام دادم 

من کاری باهات ندارمل دلم می خواهد :»خواسدتم بیرون بیام که دیدم آنالین شدد پیامم خوند .سدریع جواب داد 

خب  را :»پیام داد «. خب ولی من دوسدددددددت ندارم :»که خوندم خنده ای روی لهم اومد پیام و « زنگ می زنم 

 . «ترسی ب همند؟دوست نداری اذیت میشی یا زن و بچه ات می

دیهه منتظر نموندم گوشددددی داخل «. اره می ترسددددم زن و بچه ام بدونند :»سددددرم تدون دادم بلند شدددددم نوشددددتم 

 . مجیب شلوارم گهاشتم سرکار خودم برگشت

یک ماهی از اومدن من به اینجا گهشددددددته بود و همه از کارم راخددددددی بودند ولی هنوز یک ماه دیهه داشددددددتم که 

 . بسواهند ت میم قطعی بهیرند

این ه ته هم استراحت بودم نمی خواستم برم .عماد هم همین جور توی خونه دراز کشیده بودم که صدای پیام 

ه کارم شددددده بود این یک ماه بدون اینده بدونم کی هسددددت باهاش گوشددددیم بود .دوباره همون شددددس  مواحم ک

 . حرف زدم نمی دونم  را ولی باهاش که حرف میودم حالم و خوب می کرد

 ند دقیقه منتظر «. اره  طور مهه ؟:»جواب پیامک دادم « . میهم حمید گ تی این ه ته استراحت هستی »

 .« جوری هیچی همین:»موندم تا دوباره آنالین شد نوشت 

 . یهو در خونه زده شد عماد بلند شد ربت  ند دقیقه بعد همراه آقای برهادی اومد .سریع بلند شد وایسادم

 . سالم آقای برهادی خیلی خوش اومدید_

حالتون خوبه آقای :»لهسندی زد با خسددددددتهی تمام جوابم و داد همون جا نشددددددسددددددت . عماد نودیک اومد گ ت 

نای حرف زدن هم نداشددت سددریع ربتم توی آشددپوخونه یه لیوان آب برداشددتم اومدم بنده خدا اصددال «.برهادی ؟

حمید جان بی :»سددددمتک گربتم که با دسددددت های لرزان ازم گربت خورد . بنده خدا حال اش که جا اومد گ ت 
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 هباشدده ای گ تم گوشددی با اجاز «.زحمت گوشددی ام بردار به دخترم زنگ بون بهو که من امشددب نمی تونم برگردم 

  برداشتم توی مساطب ها به دنهال اسمک گشتم .شماره و گربتم بعد از  ند تا بوق گوشی برداشت

 . بله بابا_

 .نهاهی به اقای برهادی انداختم بنده خدا خوابک برده بود 

 .سالم ل من حمید هستم پدرتون کار داشت گ تند که تماس بهیرم بهم که امشب نمی توانند برگردن_

 . بعد هم گوشی و خاموش کرد.« سالم باشه ممنونم :»یو صدایی نیومد بعدش گ ت  ند دقیقه ه

می خواسدددتم بیرون بیام ولی یه  یوی توجه من و به خودش جلب کرد .نهاهی به شدددماره دالرام انداختم متوجه 

 به عمادشدم که اون کسی که داره به من پیام میده دالرام هست . تعجب کردم خیلی سریع گوشی و گهاشتم . 

 . گ تم که می خوان برم استراحت کنم آخه ساعت یازده شب بود

هنوز هم نمی خوای بهی کی :»گوشددددیم برداشددددتم وارد اتاق شددددد روی تست ام دراز کشددددیدم به دالرام پیام دادم 

من نهاید باهاش حرف «.نه نمی خوام بهم ل همین جوری بمونه راحت ترم :»سریع آنالین شد گ ت «. هستی ؟

م  ون آخرش به هیچ جای خوبی ختم نمیشددددده هم خودم ممدنه از نظر روحی خدددددربه بسورم هم دالرام برای بون

 ی شددده :»می خواسددتم بالکک کنم که پیام داد «. پس دیهه بهم پیام نده ازت ممنون میشددم :»همین نوشددتم 

 .«پنج دقیقه ربتی اومدی ؟

ولی االن بهمیدم کس هستی برای همین دیهه نمی اول نمی دونستم کی هستی :»ن سم و بیرون دادم نوشتم 

 .« خواهم باهم حرف بونیم

 .«! از کجا اینقدر مطمئن هستی:»روی تست نشستم پتو روی خودم انداختم که نوشت 

 .« از همونجا که همین  ند دقیقه پیک با گوشی بابات برات زنگ زدم»

نداد . منم بیسیال ط م گوشددددددی خاموش کردم کنارم  منتظر واکنشددددددک بودم که دیدم پیام خوند ولی جوابم 

گهاشدددتم .دسدددتی روی پیشدددونی ام زدم . من این مدت بدر می کردم بهک احسددداسدددی دارم ولی هیچ وقت بهک 

بدر نمی کردم که روزی بسواهم باهاش حرف بونم ولی االن خودش بهم پیام داده و من یک ماه میشدددددده که در م 

وباره نشددسددتم .نمی دو نمسددتم  ی خوبه  ه خراب االن که بیشددتر با باهاش حرف می زنم .ع ددهی بلند شدددم د

روحیات اش آشنا شدم احساس می کنم اون حسی که دارم قوی تر شده .کالبه بلند شدم از اتاق بیرون اومدم 

به آقای برهادی و عماد که کنار هم خوابیده بودند نهاه کردم .سددمت آشددپوخونه ربتم لیوان آبی برداشددتم دوباره 
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مت اتاق برگشدتم .در که بسدتم متوجه شددم گوشدیم داره زنگ می خوره .سدریع ربتم سدمتک برداشدتم دیدم سد

  دالرام داره زنگ می زنه . ن سم و محدم بیرون دادم  ند تا ن س عمیق هم کشیدم تماس و وصل کردم

 . حمید برات توخیک میدم_

  کردم گ تمگوشه تست نشستم همین جور که به لیوان توی دستم نهاه می 

 . باشه_

 . گوشی و قطع کردم که توی واتساپ شروع کرد به پیام دادند

 .« حمید ل بسدا اولک از روی کنجداوی بود یه حسی که هی منو وادار می کرد بهت زنگ بونم»

   یوی نه تم بقط به پیام هاش نهاه می کردم

ا خودت بدر می کنی که من  ه دختر پرویی بعد دیهه تو پیام دادی این شدددددددد که ادامه دادم می دونم االن ب»

هستم که به پسرا پیام میدم ولی به خدا اینجوری نیست تو تنها پسری بودی که من بهک زنگ می زدم یا پیام 

 .« می دادم

   ند دقیقه  یوی نه ت براش نوشتم

 .«نیممن همچون بدری نمی کنم ل االن هم می خوام بسوابم اگر شد روز دیهه باهم صحهت می ک»

اون شددب تا نودیدی های صددهک بیدار موندم بعد هم با بدری پریشددان به خواب ربتم . وقتی بیدار شدددم تا آقای 

برهادی برگشدتند از عماد درباره حال اش پرسدیدم که گ ت گرما زده شدده بود .خیلی توی بدر بودم به طوری که 

 ی شده ؟  را این قدر :»خری دیهه ع هی شد گ ت . آعماد باید دو سه بار من و صدا می زد تا به خودم بیام 

سددددری یه نشددددونه هیچی تدون دادم ولی بیسیال نشددددد گ ت که تا ندونه دسددددت بر دار «.توی خودت هسددددتی ؟

 . نیست به همین خاطر ماجرای این یک ماه و براش گ تم تا حسی که نسهت به دالرام دارم

عاشدق شددی ل بعدش هم این خیلی خوبه  ون دالرام  خاک تو سدرت:»آخرش هم سدرم پایین انداختم که گ ت 

عماد می دونی :»سددرم باال آوردم بهک نهاه کردم و گ تم «.هم تو رو میسواد پس  را این قدر توی بدر هسددتی ؟

اره می دونم دارم  ی میهم تو همین االن باید بری :»بلند شد رو به روی من وایساد و گ ت «.داری  ی میهی ؟

ع ددهی « . نمیشدده عماد نمیشدده :»ع ددهس دسددتی توی موهام کشددیدم گ تم «.دالرام بهی حسددی که داری به

بهین دالرام تو رو دوسددت داره تو :»برگشددت بهم نهاه کرد ادامه داد «. را نشدده هان !؟:»پشددت به من کرد داد زد 

ودت بهتر می عماد من هیچی توی زندگیم ندارم خ:»بلند شدم داد زدم «. هم که دوستک داری دیهه  را نشه 

اصال :»دستی توی موهام کشیدم ناراحت ادامه دادم .«.دونی نه پدری دارم که پشتوانه ام باشه نه مادری دارم 
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از این ها بههریم من حتی یه خونه هم ندارم هنوز کارم هم مشدددس  نیسدددت ممدنه بعد از دو ماه بیان بهن که 

 .« ما تو و نمی خوایم برو

کارت ات می گیره من دارم بهت قول میدم ل خونه می :»اومد کنارم نشددسددت گ ت  دوباره روی مهل نشددسددتم که

ن سم و بیرون دادم که گوشیم زنگ خورد از روی میو «.خری به امید خدا تو کارت بهیره حقوق خوبی می گیری 

م گ تم اما گوشی خاموش کردم کناری انداخت«.خب جواب دختره بیچاره بده :»برداشتم عماد نهاه کرد و گ ت 

کشددده یادش می باید براموش بشددده دیهه نمی خوام زنگ بونه یا پیام بده  ند وقتی که بههره خودش کنار می:»

یعنی واقعا خاک تو سرت ل بچه دختره دوست داره تو داری دست :»عماپ بلند شد یدی تو سرم زد و گ ت «.ره 

عماد من :»سمت اتاق برداشتم و گ تم بلند شدم قدمی «.دست دختری که می خواهی از خودت دور می کنی 

تجربه تلسی توی این زمینه داشدددتم . میترسدددیدم ل میترسدددم که بازم بساطر بی پولی و نداشدددتند یه خانواده بالی 

منتظر نموندم وارد اتاق شددددم در و بسدددتم .عماد بدر می کنی برای من خیلی آسدددونه ولی « گهشدددته سدددرم بیاد 

که من دارم پر از براز و نشددیب هسددت .اگر دالرام هم بسواهد من می دونم   یدار کنم  شددمم ترسددیده . زندگی

که بعد اذیت میشددددده بامیل اقوام همه بهک زخم زبون میونند که با کسدددددب ازدوا  کرده که هیچی نداره .  ون 

من می دونم تا بسواهم کار کنم یه خونه درست و درمون بهیرم حداقل حداقل اش دو سال طول می کشه . من 

 . زندگی خودم و میهینم واسه همین می خوام که ازش باصله بهیرم هیچ دختری با من خوشهست نمی شود

روی تست دراز کشددیدم به بدر برو ربتم .زندگی من پر از براز و نشددیب بوده و هسددت . همیشدده وقتی احسدداس 

 . با سر سقوط می کنم می کردم داره به قلعه خوشهستی ها نودیک میشم با یه ابتادن یه سنگ از زیر پام

می دونم  ی میهی  ون خودمم همین ات اق برام ابتاده ل مجهور :»عماد داخل اومد کنارم نشست و آروم گ ت 

هیچی نه تم گهاشتم حرف بونه شاید اونم «.شدم بساطر بی پولی شاهد ازدوا  کسی باشم که دوستک دارم 

  مثل من امشب دل گربته است

ل متری هم توی پایین شدددهر داشدددتم ل ولی وقتی ربتم خواسدددتهاری هنوز وارد نشددددن کار داشدددتم یه خونه  ه_

گ تند تو نمی تونی دختر ما و خوشهست کنی ل در صورتی که دو سال تمام من هر  ی در آوردم همک دادم به 

دخترش که هیچی از بقیه کم نداشددددددته باشددددددده در واقع اون دو سدددددددالی که با من بود بیشددددددتر پدرش خر  اش 

بیسیال هیچوقت آدم ها سددددددعی ندردند که دسدددددددت جوان های بهیرند :»ن س اش و بیرون داد گ ت «.دمکر 

بهشددون یه برصددت بدهند همیشدده تا خواسددتیم حرف بونیم با پشددت دسددتی طوری توی دهنمون زدند که حرف 

 . « زدن یادمون ربت

به این تو دهنی ها عادت بیسیال ما دیهه بیسددت و شددک سددال هسددت که :»بلند شدددم نشددسددتم با خنده گ تم 

 .«بیا بریم لب ساحل شاید حالمون بهتر شد:»از روی تست پایین پریدم و گ تم « . کردیم 
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لهدداس عوض کردیم ربتیم توی پددارک بددا اینددده هوا خیلی گرم بود ولی بهتر از این بود کدده بسواهیم توی خوندده 

ی دریا نهاه کردم که صدای عماد باعث شد بمونیم به بدبستی هامون بدر کنیم .روی سنهی نشستیم به سیاه

 .  شم از دریا بهیرم و بهک نهاه کنم

حمید من نمی خوام که تو رو مجهور کنم ل ولی من حدود سه سال هست که این خانواده و می شناسم دختره _

می حتی نهاه هیچ پسددددری نمی کنی و اینقدر هم توی خانواده عویو هسددددت که روی درخواسددددتی که می کنه نه ن

 . یارن می دونم که دوستک داری پس برو باهاش حرف بون از شرایط زندگی خودت بهو

برگشت بهم نهاه کرد که همومان بادی اومد که باعث شد موهام بهم بریوه .دستی توی موهام کشیدم که ادامه 

ف بونی ولی بهین برو حرف بون اگر بردا روزی ات اقی ابتاد مدیون خودت نهاشددددددی که می تونسددددددتی حر :»داد 

نسواسددتی ل تو هنوز پنج روز به مرخ ددی ات مونده ماشددین منو بردار برگرد شددیراز با دختره حرف بون سددنهاتون 

وابدنید شدددرایط زندگی که داری بهک بهو باالخره خودش دختر بورش و بالغی هسدددت می دونه ت دددمیم بهیره ل 

 «. یشه متوجه میشیاگر دنهال پول باشه که با اولین کلمه ای از دهن ات خار  م

حرباش همه درست بود من باید برم حرف بونم رک و راست همه  ی بهم . از روی سنگ پایین پریدم وایسادم 

 .« بهین من یدم قدم بونم با خودم تنها باشم بعد میام تو همین جا بمون:»گ تم 

سدددوت این سدداحل و بقط  سددرش و به نشددونه باشدده تدون داد که راه سدداحل و در پیک گربتم .خیلی خلوت بوپ

صددددای مو  های آب پر می کرد .  قدر دریا حال آدم و خوب می کنه انهار همه این مو  ها که به سددداحل میان 

دارند باهات حرف میونند .رو به روی دسددت وایسددادم توی بدر ربتم . می دونم که زندگی با من نمیشدده ولی دلم 

 . حرف می زنم شاید اون مثل بقیه نهاشهمی خواد که داشته باشم پس برمی گردم باهاش 

سددمت عماد برگشددتم که اومد بدون حرف سددمت ماشددین ربتیم سددوار که شدددیم عماد برگشددت نهام کرد و گ ت 

برکسدددددتم بهک زل زدم که خندید و گ ت «.اره بردا صدددددهک می رم :»نهام و به بیرون دوختم و گ تم «. میری؟:»

بنوین زد که صدددهک نسواهم خودم برم الهته می خواسدددتم با هواپیما برم  ربت«.بهترین کار و داری انجام میدی :»

که تا دو روز آینده پرواز به شددیراز نداشددت مجهور شدددم با ماشددین عماد برم . برگشددتم هر  ی الزم داشددتم داخل 

ماشددین گهاشددت که صددهک دیهه نسواهم معطل بشددم .سدداعت سدده خوابیدم شددک هم بیدار شدددم دیهه عماد که 

 . بود باهاش کاری نداشته بیدار ندردم با یه بسم هللا سمت شیراز حرکت کردم خوابیده

  محسن#

برو به اون رییس ات بهو من که :»کل بدنم داشدددددت درد می کرد دوباره برگشدددددتم پشدددددت در دوتا پا زدم و گ تم 

دوباره «. مرش بدنه همیشددددده این تو نمی مونم باالخره بیرون میام باهاش کاری می کنم که روزی هوار بار آروزی 
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بساطر اینده مواد بهم نرسیده بود بی حال یه گوشه نشستم داشتن روانی می شدم از درد بقط داد می کشیدم 

.  «کمتر سر و صدا کن وگرنه رییس سه دستور دیهه میده :».یهو در باز شد یدی از بادیهارد ها وارد شد گ ت 

من باید م ددددرف کنم کل بدنم :»اهاش گربتم با عجو گ تم می خواسددددت بیرون بره که خودم و کشددددیدم پایین پ

من نمی تونم انجام بدم :»این یدی مهربونم تر از بقیه بود کنار پاهام زانو زد و آهسددته گ ت «. داره درد می کنه 

 . «باشه پس حداقل بهو  را دو روزه که من و اینجا زندونی کرده ؟:»اب دهنم و قورت دادم گ تم «.

بار آخری که ربتی مواد توی مهمونی :»ولی ازش خواهک کردم که صدددداش خیلی آروم کرد و گ ت مطمئن نهود 

پسک کنی رییس بهمیده ربتی مواد ها و برداشددددتی به جاش یه  یو دیهه ریستی دسددددتت بد شددددداری هسددددت 

ا بالیی االنم پلیس ها ردش زدند بدر می کنه کار تو هسددددددت می خواد از ایران بره ولی مطمئن باش قهلک حتم

توی اون مهمونی ها همک :»بلند شدددد دیهه اشدددک می خواسدددت از  شدددمم بریوه با بغ  گ تم «.سدددرت میاره 

جوان بودند من دلم نمیومد این ها که معلوم نیسدددت  ی هسدددت دسدددتشدددون بدم االن که پلیس ها بهمیدن به 

داشت می لرزید از یه طرف   یوی نه ت بدون حرف از اتاق بیرون ربت .دیهه کل بدنم«.من  ه مربوط میشه ؟

بساطر اینده مواد می خواسدددددتم از طرف دیهه هم بساطر اینده نمی دونسدددددتم قراره  ه بالیی سدددددرم بیاد .  ند 

جلوی پای  .ساعتی گهشت تا اینده در باز شد که وارد شد دست به جیب مثل همیشه مغرور و سرد وارد شد 

هو محدم با پا توی کمرم زد که احسددداس کردم برق از سدددرم پرید من که االن از درد نا نداشدددتم که حرکت کنم . ی

ها همداری کنی من :».کنارم زانو زد توی  شددددددم های خمار من نهاه کرد و گ ت  با پلیس  بدر کردی تو بری 

من هیچ همداری با پلیس ها :»هیوی نه تم دوباره یدی دیهه زد که با صدددای لرزونی گ تم «.متوجه نمی شددم ؟

 ون من آدم :»بلند شدددد با پوزخند نهام کرد و گ ت «.ن همه آدم از کجا می دونی کار من هسدددت ؟نداشدددتم ل ای

اگر :»یه زور تونستم به دیوار تدیه بدم ن ر ن س زنان بهک نهاه کردم و گ تم «. های خودم و خوب می شناسم 

من تو رو آدم :»داد زد یهو از اع ددهانیت قرمو شددد اومد جلو «.شددناسددی پس  طوری من و اسددتسدام کردی ؟می

هیچی نه تم در برابرش سددددوت کردم که ع دددهی دسدددتور داد تا می خوره من و بونند .توی اون اتاق «. می کنم 

تاریک و خراب منو به صددددندلی بسددددتند و تا می خورد زدند ولی حتی نا نداشددددتم که بسوام  یوی بهم .این قدر 

 . زدند که دیهه نمی دونم  ی شد که از هوش ربتم

  حمید#

  جلوی خونه آقای برهادی وایسادم به دالرام زنگ زدم بعد از  ند دقیقه با صدای گربته ای گوشی و برداشت

 . بله_

  نهاهی به بیرون انداختم و گ تم

 .کجایی ؟_
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   ند دقیقه گهشت که جواب داد

 .من ربتم خونه دوستم  طور مهه ؟_

 .«خونه دوستت کجاست ؟:»جوابی ندارم بقط گ تم 

 . به هوار بهونه تونستم آدرس و بهیرم

  دالرام#

کار این روز های من شده بود اشک ریستن من حمید و خیلی دوست داشتم همین حس دوست داشتن من و 

وادار کرد که باهاش حرف بونم وقتی بهمید انتظار نداشتم اینجور باهام برخورد کنه گوشی و خاموش کرده حتی 

گریه ندن دالرام تو رو :»م هم نسوند. مهسا اومد کنارم نشست دستام و گربت گ ت پیام هایی که براش برستاد

کی بود که :»سددرم و پایین انداختم که خودش ادامه «. خدا نهاه کن  یدار با این  شددم های خوشددهلت کردی ؟

 .«بهت زنگ زد ؟

بازم «.م نهرانم شدددددددده ولی بهم گ ت کجایی ل همین بعد از  ند روز زنگ زد بدر کرد:»نهاه اش کردم و گ تم 

 . همین اشک ها بود که سرازیر می شد .یهو گوشیم زنگ خورد از روی میو برداشتم که حمید زنگ می زد

 . دالرام بیا بیرون جلوی در خونه دوستت منتظرتم_

حمید :»ناخودآگاه خندیدم و گ تم «.  ی شددده ؟:»با کمال تعجب و هیجان سددریع بلند شدددم که مهسددا گ ت 

هر  ی شد :»مهسا هم مثل من خوشحال تا جلوی در بدرقه ام کرد و گ ت «گ ت که جلوی در وایساده برم بود

سرم و تدون دادم سوار آسانسور شدم .تا برسم سر تا پا از استرس زیادی می لرزید یعنی «.به خودم زنگ بون 

 .  ی میسواد بهه که از عسلویه اومدن شیراز من و بهینه

دم از حیاط بیرون زدم . هر جا نهاه کردم حمید و ندیدم که یهو  شددددددمم خورد توی یه پارس ن سددددددم و بیرون دا

سدد یدی نشددسددته .با بدم های لرزان که سددعی می کردم محدم نشددون بدم سددنت ماشددین ربتم .در و که باز کردم 

که توی خیابون حمید برگشددت نهاه ام کرد. آروم روی سددالم کردم که جوابم داد. ماشددین و روشددن کرد همین جور 

  ها می  رخید شروع به حرف زدن کرد

دالرام ل من نمی خواسددددددتم دیهه باهات حرف بونم حتی گوشددددددیم هم خاموش کردم ولی با خودم بدر کردم که _

 . بیام باهات حرف بونم

 . ماشین کنار خیابون پارک کرد کامل برگشتم سمتم که باعث شد سرم پایین بندازم



                 
 

 

 زهرا رحمانی|   ماشین عروسیرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

48 

 

 . توخیک بدی اومدم که حربام بونم بعد هم با خودت بدر کنینمی خوام  یوی برام  _

 «. اومدم اول این و بهت بهم که حسی که به من داری یه طرف نیست:»به بیرون نهاه کرد و گ ت 

ولی اومدم بعضدددددی از :»برگشدددددت توی  شدددددم هام واسددددده  ند ثانیه نهاه کرد. بد دوباره به جلو نهاه کرد و گ ت 

«. م لاول اینده بدونی من هیچ  یوی ندارم دالرام ل هیچی حتی یه خانواده هم ندارم مسددددائل و برات روشددددن کن

 .  شام و بستم من می دونستم زندگی حمید  طوری هست

من تازه به کمک بابات ربتم سدددرکار اینم آزمایشدددی اصدددال معلوم نیسدددت که بمونم یعنی قهولم کنند یا نه ل یه _

 . خونه هم از خودم ندارم

  م نهاه کرد گ تبرگشت به

شددددددرایط زندگی من اینجوری هسددددددت ممدنه با من بودند باعث بشدددددده بسوای از دور و اطرابیانت حرف هایی _

 . بشنوی که زیاد خوشایند نهاشه

سرم پایین انداختم می خواست حرف بونه که زودتر از اون من بدون اینده بسواهم بهک نهاه کنم به ناخن هام 

مام زندگی تو رو می دونم ل با شناخت کامل باهات حرف زدم ل من نمی دونم تا حاال از من ت:»بازی کردم و گ تم 

کسدی شدنیدی یا نه ولی همیشده به خواسدتهاری های که برام اومده جواب رد دادم می خواسدتم که عاشدق بشم 

من :»اه کرد به اینجای حرف ام که رسددددیدم بهک نهاه کردم که اونم همومان برگشددددت بهم نه«. بعد ازدوا  کنم 

گوشددی اش زنگ خورد از توی جیب شددلوارش بیرون کشددید .منم از «. خودم و واسدده همه  یو آماده کردم حمید 

این برصددددددت اسددددددت اده کردم . حمید خیلی جهاب بود این و بدون اغراق می گم ل رنگ  شددددددماش طوسددددددی بود 

د نهاه ام کرد و گ ت همیشددده صدددورتک ته ریک داشدددت و من خیلی دوسدددتک داشدددتم .تماس اش که تموم شددد

 .« همین تح ه ای هم نیستی:»روم سمت دیهه کردم زیر لب گ تم «.تموم شدم :»

حتما تح ه ای هسدددتم که :»ولی از اونجایی که من خیلی بد شدددانس تشدددریف دارم شدددنید و برگشدددت بهم گ ت 

من یه ذره :»زدم با لهسند مرموزی نهاه ام کرد که حرصددددددی جیغ «.داری این جوری منو با  شددددددمات می خوری 

 .« شمم بهت خورد کی داشتم با  شمام تو رو قورت می دادم ؟

ماشدددین که روشدددن کرد کمی جلوتر «.باشددده تو رو خدا جیغ نون سدددرم درد می کنه :»ماشدددین و روشدددن کرد گ ت 

 .«می خوای بری خونه خودتون یا خونه دوستت بر میهردی؟»برگشت نیم نهاهی انداخت و گ ت 

 .«یعنی به همین زودی اومدی همین حرف و بونی بری؟:»اش کردم و گ تم با تعجب نهاه 
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باید برگردم دالرام ل همین تل نی که بهم کردند از :»پشددت  راغ قرمو وایسددادیم که برگشددت نهاه ام کرد و گ ت 

د یشرکت بود گ ت شس ی که این  هارده روز باید سرکار می ربته متاس انه بستهانک بوت کرده ربتند من با

 .« برگردم

 هارده روز دیهه که مرخ دددی ام شدددد میام :»با لب و لو ه آویوون بهک نهاه کردم که سدددرش و تدون داد گ ت 

می دونسدددتم کار داره این  ند ماه هم آموزشدددی هسددت «  ند روزی اینجا می مونم باهام حرف می زنیم خوبه ؟

ماشددین «. ی قول دادی  هارده روز مرخ ددی میاییباشدده ول:»نمی دونه نه بیاره برای همین لهسندی زدم و گ تم 

جلوی در از خونه از ماشددددین پیاده شدددددم گ تم «.گ تم که حتما میام:»و روشددددن کرد سددددمت خونه ما ربت گ ت 

 .« اصال هیچ حرف م یدی هم نودیم:»

 تمام بدرات و بدن دالرام:»می خواسددددددتم در بهندم که حمید جلوش گربت دوباره حالت جدی گربت و گ ت 

زندگی کردن با من سدداختن آینده ات با من ممدنه هر ات اقی بیوبته ل من می دونم که هیچ کس راخددی نیسددت 

خیلی باید بدر کنی توی این راه هوار جور ابراد هسددتند که جلوی پای من و تو سددنگ بندازند من اومدم رو در رو 

کاری که دارم هم موقت هسددددددت هنوز  بهت اوخدددددداع زندگی خودم و بهم بدونی که من بعال هیچی ندارم ل حتی

 . باید  ند ه ته دیهه بههره

مطمئن باش که من پای همه  یو هسدددتم ل وقتی :»در و بسدددتم قهل از اینده حرکت کنه با اطمینان خاطر گ تم 

به تمام عواقهک بدر کردم  با لهسندی گ ت «. انتساب کردم پس  بازم تو :»سددددددری تدون داد همراه  خداکنه. 

 شددمی گ تم که ازم خداحابظی کرد ربت .همین موقع نوید از سددرکار برگشددت یعنی اگر من و با «. بدرات بدن 

حمید می دید بابا که  یوی نمیهه ولی نوید تا عمر دارم هی میهه . منتظر موندم با لهسند نهاه اش می کردم 

 .«مرا به حربات گوش کنماز این لهسند ها تحویل من نده که دیهه ع:»که هنوز از ماشین پیاده نشده گ ت 

اینقدر خودم و لوس کردم که مجهور شدددددد برای بردا که تولدم هسدددددت یه خرس بورش بسره .آخه نیما که سدددددرکار 

بابا هم میهه  نمی ره هنوز بابام خرجی اش میده با بیست و پنج شیک سال سن کار نمی کنه پس نمی خرید 

بسرم پس تنها گوینه ای که می مونه داداش نوید گل  دختر هجده سدددالته زشدددته که بسواهی مه برات عروسدددک

خودم بود. بساطر اینده حمید و دیده بودم حسددابی شددار  شددده بودم به همین دلیل همین جور که داشددتم ظرف 

  های شام و می خوردم واسه خودم آواز می خواندم

 . دختر آبادانی بی قراره دختر آبادانی بی قراری عاشق شده و خهر نداره_

 . ه بشقاب می شستم یه قر ریو هم باهاش همراه بودی

 . دختر حاجی الماس تی  می زنه    و راست باباش خهرنداره همیشه اینجا اونجاست_
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یهو دمپایی از پشت تو سرم خورد برگشتم تا مامان دست یه کمر شاکی داره نهام می کنه سریع خودم و مظلوم 

همچین دادی «.ت خسته هست ربته بسوابه  را سر و صدا می کنی ؟مهه نمی بینی داداش:»کردم و که داد زد 

مامان هم به جای اینده دسددددت خودش « . مامان  ی شددددده ؟:»که مامان صدددددا نوید از خواب بیدار شددددد گ ت 

د نوی«.دختره نمیهه تو خوابیدی مادر خسته هستی وایساده داره آهنگ می خونه :»شاکی باشه برگشت گ ت 

ظرف ها «. اشدال نداره مامان من بدر کردم شما طوریتون شده اینجور جیغ کشیدی:» ت خمیازه ای کشید گ

برگشددتم شددسددتم تموم که شدددم برگشددتم دیدم بابا ربته بسوابه مامان هم طهق همیشدده امشددب نوبت اون بود که 

داره پرستار  بسواهد بره پیک مامان جون بمونه آخه کسالت جوئی داره آقا جون هم میهه که نمی ذارم تا دختر

باال سرش بیاد.وارت اتاق شد نیما هم پیک دوستاش بود گوشیم برداشتم که دیدم حمید برام پیام داده رسیده 

. جوابک دادم هر  ی منتظر شدددم آنالین نشددد بدر کنم بساطر خسددتهی زیاد خواب اش برده برای همین منم 

 . دراز کشیدم که کم کم  شمام گرم شد و خوابم برد

  محسن#

به سدددستی و درد براوان  شدددم هام باز کردم که متوجه شددددم هنوز به همون صدددندلی بسدددته شددددم .این قدر زده 

بودند که احسدداس می کردم ماشددین از روم رد شددده .میسواسددتم داد بونم که گوشدده لهم سددوخت اینم نشددون می 

حساس می کردم دیهه آخر داد که حسابی صورتم داغون شده .دستم بسته بود هیچ کاری نمی تونستم بدنم .ا

یدی بیاد یه قطره :»های عمرم هسددت ن سددم به زور باال می اومد .هر  ند که درد صددورتم زیاد بود ولی داد زدم 

ولی انهار هیچدس اونجا نهود هر  ی داد و بیداد زدم کسددددددی نیومد .هر  قدر که «.اب بهم بده دارم می میرم 

قراره همین جا بمیرم . شام داشت بسته می شد که صدای تیر می گهشت من بیشتر به این پی می بردم که 

اندازی شنیدم .انهار نور امیدی توی قلهم روشن شد .برای همین با صدای تحلیل ربته ای دوباره شروع به صدا 

زدند کردم که در باز شدددد رییس اومد داخل دسدددتپا ه و با اسدددترس براوان دسدددت و پای من باز کرد به زور بلندم 

 . ه بهمیدم نمی تونم روی پاهام وایسم  ون به شدت تیر می کشید بدر کنم ساق پاهام شدسته بودکرد ک

 . ولم کن دست بهم نون_

ولی اون بدون اینده توجه کنه من نمی تونم راه برم دسدددتم گربت با خودش به طرف پشدددت بوم کشدددوند .هر ی 

 م وایساد داد زدداد می زدم انهار کور شده بود .در که باز کرد لهه پشت بو

 . اگر به نیروهاتون دستور عقب نشینی ندید همین که میهینی_

 دست کرد زیر کت اش اسلحه اش در آورد روی سرم گهاشت که آخ ام بلند شد

 . یه گلوله توی سرش خالی می کنم_



                 
 

 

 زهرا رحمانی|   ماشین عروسیرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

51 

 

با کشددددتن تو خودت همین جور جرم ات سددددنهین هسددددت :»نهاه ام به پایین ابتاد یدی از نیروها جلو اومد گ ت 

 . « یدی دیهه بدتر میشه

اره راست میهی من که آب از سرم گهشته حداقل بهار این که :»ولی اون با صدای بلند و زشتی خندید و گ ت 

 . از پشت بهم خنجر زده و بدشم

میسواسددت شددلیک کنه که یهو از پشددت دسددهند بهک زدند و ربتند .منم همونجا روی زمین نشددسددتم ده دقیقه 

ای امتحان و جمع کردند .ولی من توان بلند شدند نداشتم احساس می کردم دیهه نمی تونم راه برم تمام نیروه

از درد زیادی عرق روی پیشدددونی ام نشدددسدددته بود . یدی جلوی پاهام زانو زد سدددرم که باال آوردم با سدددرهنگ رو به 

ممنونم می دونم توی این  محسدددن جان واقعا بابت همداری که با ما داشدددتی ازت:»روشددددم لهسندی زد و گ ت 

مدت خیلی سدددددستی کشدددددیدی ولی به نظر من ارزشدددددک داشدددددت .بی جون لهسندی زدم که اومدند منو سدددددوار 

االن از اینجا می ری بیمارسدددددتان بعد :» آمهوالنس کردند قهل از اینده حرکت کنیم سدددددرهنگ اومد کنارم گ ت 

ویوی نه تم یعنی «.داشددددددتی زیاد جریمه نمیشددددددی باید بریم دادگاه ولی مطمئن باش بساطر همداری که با ما 

. وقتی برای بار اول بهم گ ت برم این مواد ها که معلوم نیسددددت  ی داخلک هسددددت توان حرف زدند نداشددددتم 

بردارم بهرم به جوان های مردم بدم دلم راخی نشد همون جا بود که بهمیدم با یه بلند خیلی بورش طرف هستم 

ه برمان می برند به پلیس گوارش دادم گ تند خودشددون  ند سددالی هسددت که دنهال که این ها هم یه جای دیه

است هستند ولی هر بار متوجه می شدن ولی با ربتن من همه  ی تغییر کرد ذره ذره به ن وذ کردم حتی وقتی 

 بهم درخواسدددت داد معتاد بشدددم هم پلیس ها بهم کمک کرده یعنی من معتاد نهودم و بقط داشدددتم ن س برای

اونا بازی می کردم .می دونسددددددتم که باید جرمی که کردم و تاوان اش بدم .دلم نمی خواسددددددت حمید و وارد این 

بازی کنم برای همین تا تمام شدددددددن پرونده می خوان همچنان ازش دوری کنم اونم بقط بساطر خودش بهمیدم 

ه بود ولی کل بدن ام کوبته . پاهام شدددسددتکه توی عسددلویه مشددغول به کار شددده خیلی برای خوشددحال هسددتم 

شدددده بود . باید مدتی بههره تا بهتر بشدددم . روز بعد از بیمارسدددتان مرخ  شددددم و به همراه سدددربازی به کالنتری 

 . ربتم سرهنگ تا من و دید گ ت باید بریم تهران  ون باند اصلی از اونجا سر  شمه می گیره

 .من  ند سال حهس می خورم ؟_

نترس تو همک پونوده روز توی جناح اونا بودی :»روی برگه های روی میو برداشت و گ ت با این سوالم سرش از 

 . و بعدش هم به ما مراجعه کردی پس خیالت راحت باشه که زیاد حهس نمی خوری من خودم هوات دارم

ن دو  یوی نه تم به امیده نامعلومی که داشددتم بدر می کردم .خونه و ماشددین واسدده خودم بود خداروشدددر همی

مورد تونسددددته بودم بردارم .با صدددددای برد دیهه ای می گ ت ماشددددین آماده هسددددت باید بریم از توی دبتر بیرون 

 . اومدیم
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 حمید#

روز بعد همین جور که داشتم استوری ها  ک می کردم متوجه شدم که تولد دالرام هست نمی دونستم  یدار 

مو با صدددددتا شدددداخه گل رز قرمو سدددد ارش دادم وقتی به کنم برای همین بدون اینده بهک بهم یه خرس بورش قر 

دسدددت اش رسدددیده بود بهم زنگ زد خیلی خوشدددحال شدددده بود می گ ت توقع نداشدددتم اینجوری سدددوپرایوم کنی 

.درسدددته  یو خاصدددی نداشدددتم ولی همین قدر هم که داشدددتم می خواسدددت خر  دختری کنم که االن با گهشدددت 

برای من شددددب نمیشدددده .گوشددددی ام برداشددددتم براش زنگ زدم که مثل  دوماه اگر یه روز صددددداش نشددددونم اون روز

  همیشه پر انر ی جواب داد

 .سالم بر حمید خان  طوری اقا؟_

  خندیدم و گ تم

 .کنی ؟سالم بانو  یدار می_

نمی دونی که دایی ام که خار  بوده زنگ زده گ ته تا یک ماه دیهه کار :»انهار دورش خیلی شددددددلوغ بود گ ت 

  . بینندم میده که واسه همیشه به ایران برگرده حاال ما اومدیم اینجا از االن دارند تدارک میهاش انجا

 اینقدر یه ماجرایی قشنگ برات توخیک می داد که دوست داشتی ساعت ها بشینی حرف هاش و بشنوی

 .یک ماه دیهه خیلی مونده ولی بهار یه خهر خوب بهت بدم ؟_

  با هیجان براوان گ ت

 .ه خهری ندنی االن پشت در هستی خواستهاری اومدی ؟ _

خودشم «.نه آخه بیام خواستهاری بعد بهرمت تو  ادر مسابرتی زندگی کنیم ؟:»با صدای بلند خندیدم و گ تم 

اخه هیچ خهری واسدددده دختر به خوبی این نیسددددت که بهن اونی که دوسددددتک داره :»خندید و به شددددوخی گ ت 

 .« ین گ تماومده خواستهاری واسه هم

باالخره بعد  ند ماه امروز به عنوان یه مهندس به طور :»سددری تدون دادم و به برگه رو به روم خیره شدددم گ تم 

 . رسمی قرارداد امضا کردند

 . یهو هیچ صدایی از نیومد ولی بعدش  نان جیغی زد که احساس کردم پرده های ج ت گوشم پاره شده

جا قراداد امضددددا کرد ؟یعنی دیهه کارت جور شددددد ؟خیلی خوشددددحالم که وای حمید جدی میهی ؟کی ؟اصددددال ک_

 . کارت جور شده
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 . از این که اجازه نمی داد من جوابک بدم و همین جور پشت سر هم حرف می زد خنده ام گربته بود

دالرام جان اروم باش عویوم می دونم بهت حق میدم بهمیدی من کارم درست شده می خوام بیام خواستهاری _

 . داری از ترشیدگی درمیایی ولی بهار منم صحهت کنم

  یهو با حرص که االن شرط می بندم که حسابی هم قرمو شده گ ت

 . من ترشیده هستم ؟باشه حمید خان شما که برمی گردی شیراز بعد من دورت می گردم_

 . خندیدم اخه هر وقت می گ ت دورت بهردم یعنی حساب ات و می رسم

 باهاش حرف زدم که عماد برگشت خونه داد زد ند دقیقه دیده 

 .مهندس کی بودی تو آخه شیطون ؟_

  سری یه نشونه تاسف دادم که وارد آشپوخونه شد از همون جا داد زد

 .مادر کی تماس بهیرم برای خواستهاری از آقای برهادی اجازه بهیرم ؟_

این جوری نهاه ندن من االن توی این »برگشدددددت سدددددرکی توی هال کشدددددید ابرویی باال انداخت و با خنده گ ت :

 .« مراسم حدم مادرت و دارم

 . می دونم اینقدر بوی گاز و این موادها بهت خورده که عقلت و از دست دادی:»بلند شدم گ تم 

می خواسدددتم برم توی اتاق یه برگه بود بیارم که بیرون اومد همین جور که دسدددت های خیس اش و به شدددلوارش 

دی میهم کارت که اوکی شددد تو هم که میهی ه ته قهل دالرام خواسددتهار رد کرده باید زود ج:»می کشددید گ ت 

 «دست به کار بشی

 . اره خودم توی بدرش بودم ل بردا زنگ بون با آقای برهادی هماهنگ کن:»برگه از روی میو برداشتم گ تم 

  رداشت روی اسپیدر گهاشت گ تروز بعد با استرس رو به روی عماد نشستم که زنگ زد خیلی راحت گوشی ب

 . سالم آقای برهادی وقت بسیر ل بهسشید بد موقع هم مواحم شدم_

حاال من از اسددترس بلند می شدددم  رخی می زدم دوباره می نشددسددتم . با آخر عماد دسددتم گربت کنار خودش 

هام نداشدددتم از دیهه کنترل پا «. راسدددتک می خواسدددتیم جهت امر خیر مواحمتون بشدددیم :»نشدددوند ادامه داد 

 . استرس بقط می لرزید

 .واسه خودت عماد ؟_
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نه من که هنوز سدددددن ام به ازدوا  نرسدددددیده لراسدددددتک برای حمید می :»عماد خندید و نهاهی به انداخت گ ت 

 . «خواهیم ؟

 . دیهه داشتم از خجالت و استرس آب می ربتم

 . باشه عماد جان من با دخترم صحهت کنم خهر می دم_

ز روی مهل بلند شد گوشی و برداشت در گوشک گهاشت از من باصله گربت .نمی دونم دوباره ربت عماد هم ا

 ی به آقای برهادی بهه .به دالرام پهام دادم که گ ت خودش بال گوش وایساده داره حرف های خانواده و گوش 

 . می ده . عماد برگشت کنارم نشست گ ت که آقای برهادی گ ته می تونیم تشریف بهریم

حمید خودت آماده کن تا بردا صهک حرکت کنیم تا شب بریم خواستهاری یه شب بیشتر توی شیراز نمونیم _

 . بعدش هم برگردیم

باشدده ای گ تم تا سدداعت سدده صددهک بیدار بودیم عماد داشددت بازی می کرد منم با دالرام صددحهت می کردم نمی 

 . دونم  را احساس می کردم از یه  یوی ناراحت هست

 . رام نمی خواهی بهی از  ی ناراحت هستی؟.خانواده ات  یوی گ تنددال_

  انهار بغ  داشت ولی سعی در مس ی کردنک داشت

 . نه حمید  یوی نه تند هیچی نیست به خدا بقط امروز خیلی کار داشتم خسته هستم_

هه بساطر همین می دونسدددددتم که ممدنه خانواده اش  یوی گ ته باشدددددند ولی شددددداید دلک نسواهد که به من ب

 . « باشه عویوم پس برو استراحت کن:»گ تم 

 . باشه ل حمید هر وقت رسیدی شیراز بهم حتما خهر بده منو به خهر نهار_

 .« باشه زنگ می زنم:»از روی تست بلند شدم همین جور که سمت در می ربتم گ تم 

عماد هنوز داره بازی می کنی . ازش خداحابظی کردم گوشددددددی و روی تست پرت کردم وارد هال شددددددددم . دیدم 

تم برگشددد«.بهینم باز  ی شدددده لب و لو ه ات اویوون کردی؟:»کنارش نشدددسدددتم که برگشدددت نهاه ام کرد و گ ت 

 دالرام ناراحت بود گمونم که اعضای خانواده مسال تی کرده بودند که باعث ناراحتی اش شدند:»سمتک گ تم 

». 

 . نجا روی زمین خوابیدم ند دقیقه ای با عماد حرف زدم بعد همو

  دالرام#
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یعنی :»وقتی بابا اومد مسئله و بین اعضای خانواده بیان کرد زودتر از همه نوید بلند شد و با اع هانیت گ ت 

 ی این دختر عقل خودش و از دست داده می گید نه خونه داره نه ماشین االن تازه ربته سرکار یعنی می خواد 

نوید خوب ربته سدددرکار :»خودم بلند شددددم رو به رو اش وایسدددادم گ تم «. ه دسدددتی دسدددتی خودش و بدبست کن

ره مهندس هست همیشه که حقوق خوبی می گیره بعد هم هر سال حقوق اش با توجه به سابقه کاری باال می

نه معلوم نیسددت پسددره  ی بهت گ ته که تو اینجوری خام شدددی :»پوزخندی زد و گ ت «.این جوری نمی مونه 

اون هیچی نه ته ل من خودم :»قدمی جلو ربتم اصال حواسم نهود که مامان و بابا هم هستند داد زدم  ع هی«.

 .«می خواهم

حمید پسر خوبیه من خودم سرکار بردم اش نوید اجاره بده بیاد :»بابا بلند شد با اخم وسط ما قرار گربت گ ت 

 .«بعد درباره اش قضاوت کن

 .« من اگر دالرام زن اون شد دیهه داداشی به نام نوید نداره»ولی اون با بی رحمی تمام گ ت :

اولین اشک که از صورتم پایین ریست مامان بلند شد دستم گربت وارد اتاق شدیم .روی تست ام نشستم که 

هیچی «.قربونت برم گریه ندن مادر انشددالله که همه  ی درسددت میشدده :»آروم و مهربون کنارم نشددسددت گ ت 

ربت با حمید حرف زدم دلم نمی خواست مشدالت االن و بهک بهم می دونم که خودش هوار  نه تم مامان که

جور مشددغله ذهنی داره برای همین  یوی نه تم . می خواسددتم بسوابم که نیما اومد الهته اخم وحشددتناکی هم 

 احترام من تو هم بیا هر  ی دلت خواست به حمید بهو اصال:»روی صورتک اش بود .بلند شدم با گریه گ تم 

به پیر و پیغمهر  که خواهرت هسددددددتم هم ندن. من می خواهم باهاش یه عمر زندگی کنم می گم که می تونم 

دیهه به هق هق ابتاده بودم که اومد کنارم نشدددددسدددددت نهاه اش «.دوسدددددتک دارم می خواهم کنارش زندگی کنم 

گریه ندن دورت بهردم باشه می دونم :»کردم دیهه از اون اخم خهری نهود سرم و توی بغل اش گربت آروم گ ت 

سددرم باال آوردم لهسندی زدم که اونم با مهربونی «.که دوسددتک داری گریه ندن هر جور که خودت دوسددت داری 

.با «حاالعدس این دوماد بده بهینیم :»اشک های روی صورتم پاک کرد دستم گربت روی مهل نشوند که گ ت 

بیرون کشیدم عدس حمید آوردم نشون دادم اش که با حسادت گ ت خوشحالی برگشتم گوشیم از توی شار  

حسدددودی ندن جغتتون جهاب و خوشدددهل :»با صددددای بلند خندیدم و گ تم «.خیلی هم پسدددر زشدددتی هسدددت :»

نوید هم منظوری نداشددته بدر :»بلند شددد گوشددی و دسددتم داد گ ت «. قربونت برم مهربونم :»گ ت «. هسددتی

از اتاق بیرون «.اون با حرف هایک دل من و شدددددوند :»پایین انداختم و گ تم  ناراحت سددددرم«.آینده تو هسددددت 

 . ربت .نماز صهک ام که خوندم دیهه از بی خوابی تا سرم روی بالشت رسید بی هوش شدم

_______ 
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تا شدددب از اسدددترس زیادی هیچی نتونسدددتم بسورم. ن سدددم و محدم بیرون دادم که در خونه و زدند .با تعجب از 

ت بلند شدددم آخه حمید گ ت که هنوز آماده نشدددن تازه از حموم بیرون اومده .با نهرانی از خونه بیرون روی تس

اومدم که دیدم پدربورش )پدر پدرم (که یه مرد خشددددک و بد اخالقی بود وارد شددددد . توی خانواده حرف اول و آخر 

ها وارث خانواده هست همیشه همیشه خودش می زد تمام این دارایی متعلق به خودش هست و  ون پدرم تن

ر امی:»بهک سددست می گیرند .با اخم وحشددتناکی وارد شددد ل قدم اول که برداشددتم دیدم با داد رو به بابام گ ت 

با این حرف آقا جون آب از «.بهم خهر دادند که می خواهی دخترت و به یه بچه بقیر بی خانواده بدی درسدددته ؟.

کسی بسواهد به حمید بی احترامی کنه . برگشت به من نهاه کرد و   شمام سرازیر شد من طاقت نداشتم که

برگشدددت «.  ه خودش هم آماده کرده سدددریع برو لهاس هات عوض کن :»با قدم های محدم سدددمتم اومد گ ت 

تو هم زنگ بون کنسل کن هیچ دلم نمی خواهد :»سمت بابام که ناراحت و سر به زیر گوشه ای وایساده گ ت 

ولی »:تمام اعتماد به ن سم و به کار گربتم همین که پشت به من کرد گ تم «. دم آس و پاس بدم نوه ام به یه آ

بدون ترس وایسادم که برگشت نهام کرد ع هی گ ت « . من حمید و دوست دارم و تنها با اون ازدوا  می کنم 

یچی نهم ولی نمی شدددددد بساطر نهاه ام به نوید ابتاد که لب زد ه«.از کی تا حاال روی حرف من حرف می زنی ؟:»

خودخواهی این مرد که همیشددده به ما خدددرر رسدددونده من از حمید خودم بههرم .نوید اومد جلو دسدددت آقاجون و 

یه من هم «.شما اینجا بشینید بعد باهم صحهت می کنیم :»گران همین جور که سمت مهل ها می ربت گ ت 

م که دیدم مامان ناراحت سدددرش روی میو گهاشدددته آروم گ ت برگردم داخل اتاق ام ولی من شدددما آشدددپوخونه ربت

 . صداش زدم که سرش بلند کرد گ ت برم کنارش بشینم

 .مامان ل این دیهه از کجا پیداش شد ؟_

می « نمی دونم مامان ل هیچی هم نه ته بود حتما یدی بهک خهر رسددددددونده:»شددددددونه ای باال انداخت و گ ت 

می «.االن یه جنگ به پا میشددده :»سدددریع بلند شدددد با اسدددترس گ ت  خواسدددتم حرف بونم که در زده شدددد مامان

دورت بهردم هر حربی :»خواسددددتم بلند بشددددم که دسددددت روش شددددونه ام گهاشددددت مجهورم کرد بشددددینم و گ ت 

به اجهار سددددری تدون دادم ولی می دونسددددتم که دلم «. شددددنیدی بیرون نیا اوخدددداع از اینی که هسددددت بدتر ندن

بعد صدددددای عماد اومد و حمید همک منتظر بودم صدددددای داد آقا جون بلند بشدددده و  طاقت نمیاره . ند دقیقه

 . همین طور هم شد

 .شما  طوری به خودتون اجازه دادید که به خواستهاری نوه من بیایید؟_

هیچی نهو مامان همین جا بمون بابات :»می خواسددتم برم بیرون که مامان اومد به عقب هول ام داد آروم گ ت 

 می دونستم حمید هیچی نمیهه و دلم از این موخوع بیشتر می گربت«. د هم هست  یوی نمیشههست نوی

. 
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این امیر عقل خودش و از دسددددت داده می خواهد دخترش و به آدم بی پول و بی خانواده ای بده من که اینجا _

 . هستم

  .« من این اجازه و نمی دم:»تن صداش بلند تر کرد و گ ت 

این پولی :»ند نشددد ولی بعدش صدددای عماد اومد با لحنی که سددرشددار از ناراحتی بود گ ت صدددا از هیچ کس بل

که شما دارید ازش حرف می زنید هیچ کاری برای شما نمی کنه ل دنیا همیشه همین جور نمی مونه ل خدا جای 

«. وشبهسشددددید آقای برهادی موقع دیهه مواحم می شددددیم ل شددددب خ:»مدثی کرد و ادامه داد «.حق نشددددسددددته 

حمید من واقعا معهرت می خواهم نمی دونم دارم با  ه رویی »گوشیم از روی میو برداشتم واسه حمید نوشتم 

برات پیام می دم ولی یهویی اومد کسی از اومدنک خهر نداشت تو رو خدا به حرف هاش بدر ندن اون همیشه 

 .«خودش و از بقیه. باالتر می بینه

م نیست عویوم ل باباتم همین االن بهم پیام داد ل بهک بدر ندن موقع دیهه مه:» یوی نههشت که جوابم داد 

 .«باشه ل تا بردا اینجا هستی؟»لهسندی زدم و براش نوشتم «. که آقا جونت نهود میام 

نوید داخل آشپوخونه شد انهار اونم خیلی ناراحت بود  ون پشت میو نشست مامان یه لیوان آب دستک داد 

خیلی پسددر مودبی بود اصددال حرف نود ل و صددد الهته معلوم بود از :»م که لهسندی زد و گ ت .رو به روش نشددسددت

.از این تعریف نوید لهسندی روی لهم اومد که « اون مرد هابی هسدددت که میشددده روی قولشدددون حسددداب باز کنی 

  « دشماره حمید برای من ب رست می خوام درباره قضیه امشب باهاش حرف بونم خیلی زشت بو:»گ ت 

اره هستم ل می تونی بیایی بهینمت »باشه ای گ تم شماره اش و براش برستادم خودم هم پیام حمید و خوندم 

من می تونم بردا بیرون برم  ند دقیقه حمید :»سرم بلند کردم به نوید که داشت به کسی پیام می داد گ تم «.

م ل بهار واسه یه وقت دیهه االن تا صهک می خواهد تمی دونم ولی بدر ندن:»نوید نهاه ام کرد و گ ت «.و بهینیم 

 . . خیلی ناراحت شدم و همین و برای حمید گ تم که گ ت  هارده روز دیهه میاد« برامون حرف بونه 

  حمید#

. به طور مسددددددتقیم بهم وقتی حرف های اون پیرمرد شددددددنیدم خیلی خودم و گربتم تا یه وقتی بی احترامی ندنم 

در یعنی آدم  قدر می تونه سدددنگ دل باشددده. کنار خیابون ماشدددین و عماد پارک کرد برگشدددت گ ت بی پدر و ما

عجب آدمی بود به خدا اگر پدر آقای برهادی نهود جوری حال اش می گربتم که تمام حرف :»سددددددمت من گ ت 

سددالم »گوشددیم برداشددتم نهاهی بهم انداختم دیدم ناشددناس هسددت باز کردم که نوشددته بود «. هاش یادش بره 

حمید جان ل نوید هسددددتم داداش دالرام بهسک مواحمت میشددددم راسددددتک نمی تونم تل نی صددددحهت کنم برای 

سددددددر بلند کردم دیدم عماد داره «. همین پیام دادم که بساطر ربتار امشدددددددب پدربورگم واقعا ازت عهر بسواهم 
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انواده خوبی هسددتند ل حیف که خیلی خ:»خیابون و نهاه می کنه براش پیام و خوندم که سددری تدون داد و گ ت 

سددالم نوید جانل :»دوباره نهاهی به گوشددی انداختم انالین بود براش نوشددتم « اون پیرمرد همه  یو و خراب کرد 

«. خواهک می کنم شدددما که حربی نودید نیاز به عهرخواهی نیسدددت به هر حال هر کسدددی عقیده خودش و داره 

ابروی باال انداختم و « دیشدددددب هم غیهتت کردم من و بهسک واال راسدددددیتک من خودم »پیامم و خوند نوشدددددت

عماد از ماشین بیرون ربت «. خدا بهسشه ل االن اوخاع خونه شما بدر کنم خیلی بهم ریسته هست ؟»نوشتم 

. «من برم اون سدددمت خیابون یه دوتا بسدددتنی بهیرم بیارم بسوریم :»سدددرش از پنجره ماشدددین داخل آورد و گ ت 

ربت سدددمت دیهه خیابون که تعداد زیادی مغازه بود .سددداعت ده شدددب بود خیلی خیابون ها  باشددده ای گ تم که

 ی بهم واال ل من که توی آشپوخونه نشستم کنار دالرام »شلوغ بود .نهاهی به گوشی انداختم که پیام داده بود 

ن سم و بیرون « بشه  و مامانم ل پدربورگم داره با پدرم صحهت می کنه انشالله همه  ی به خیر و خوشی تموم

انشدددددالله ل هر  ی خدا بسواهد می »دادم خیلی گرم بود کت ام بیرون آوردم پشدددددت ماشدددددین انداختم نوشدددددتم 

خواستم بمونم بردا با دالرام صحهت کنم ولی گ ت که نمیشهل منم دو ساعت دیهه بر می گردم بقط گوشی ام 

  « شار  نداره بی زحمت بهک بهید

بده گوشیم خاموش شد روی داشهورد پرت کردم . حسابی کالبه بودم پستی پشت گردنم  دیهه تا بسواد جوابم

کشددددددیدم . من یه راه طوالنی در پیک دارم می دونم که این مسددددددیر باید هوار جور حرف تحمل کنم .نداه ام به 

یدی سددمت دیهه خیابون انداختم که دیدم عماد داره می یاد بسددتنی ها از دسددتک گربتم خودش هم نشددسددت 

خودم برداشددتم یدی هم به خودش دادم . خیلی بدرم پریشددون بود ولی گرسددنه هم بودم درسددته بسددتنی آدم و 

سیر نمی کرد ولی توی موقعیت االن سنگ هم بهم بدی می خوردم . یه قاشق ار بستنی توی دهنم گهاشتم که 

خب میهم دو روز :»د گ ت احسدداس کردم دندونام یخ زد .عماد برگشددت سددمتم همین جور که بسددتنی می خور 

نمی دونم لولی باشدددده بهار :» شددددونه ای باال انداختم گ تم «.اینجا بمونیم بهینیم  طوری میشدددده بعد برگردیم ؟

بستنی ها و که خوردم تا ساعت دو شب با ماشین توی خیابون ها  رخ «. بمونیم بهینم نمیشه دالارم و بهینم 

بهین کی داره این :»ی جیب اش بیرون کشید سمت من گربت گ ت می زدیم یهو گوشی عماد زنگ خورد از تو

نهاه کردم دیدم دالرام داره زنگ می زنه . خودم شدددماره عماد بهک داده بودم که «.موقع شدددب بهم زنگ می زنه؟

 . اگر گوشی در دسترسم نهود یا هر  یو دیهه نهران شد به عماد زنگ بونه

 . جانم دالرام_

 .«برگشتی ؟»صداش هیجان داشت گ ت :

 .«نه گ تیم دو روز دیهه هم بمونیم  را مهه ؟:»نهاهی به بیرون انداختم و گ تم 

 . «خب خداروشدر بهین آقا جونم خوابید ل نوید من و آورده بیرون می تونی بیایی من بهینمت ؟_



                 
 

 

 زهرا رحمانی|   ماشین عروسیرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

59 

 

ی عماد برسددتاد باهم .آدرس و روی گوشدد« اره االن میام آدرس بده ؟:»اشدداره ای به عماد کردم که دور بونه گ تم 

به اون سددددمت ربتیم .کنار پارکی توی یدی از محله های پایین شددددهر وایسدددداده بودند .از ماشددددین پیاده شدددددم که 

سدددریع حرف بونید که باید :»همومان دالرام و نوید هم اومدم بهشدددون سدددالم کردم کناری وایسدددادم که نوید گ ت 

ا باشدده ای گ تم ب«. م مأموریت دارم باید خودم به اداره برسددونم برگردیم اگر بیدار باشدده قیامت به پا می کنه من

دالرام سدمت پارک ربتیم که دوتا ماشدین کنار ما وایسداد  هارتا مرد غول پیدر پیاده شددند .تا  شدمشدون به ما 

 یلهسند«.خانم و بده بریم :»خورد دالرام و پشت خودم بردم یدی اش سمتم اومد با صدای ندره و زشتی داد زد 

. نوید سددددددمت ما اومد با اخم رو به اون «جنابعالی کی باشددددددی که من بسواهم خانم و بدم بهری؟:»زدم و گ تم 

ولی «.با من اومده برید به اون رییستون بهید که من اوردمک دوست ندارم خواهرم غ ه بسوره:» هارتا گ ت 

سددده تا هم کن نداشدددتیم .لهد توی دسدددتم  اون کوتاه نیومدن که باعث درگیری شدددد اونا خیلی قوی بودند ولی ما

خورده بود دیهه نمی تونسددتم از خودم دباع کنم  ون خیلی درد داشددتم . یهو دوتا ماشددین پلیس آمدند به نوید 

بریم اداره شددددایت تنظیم کنید :»احترام نظامی کردند و اون  هارتا و بردند .نوید سدددمت من و عماد اومد گ ت 

دالرام با  شم های «. نه بابا دیهه آقا جونت ول کن ما نمیشه :»ره شده بود گ ت عماد که گوشه لب اش پا«. 

ب رما دالرام خانم خدا رحم کرد که من توی ماموریت هسدددددتم وگرنه االن :»اشددددددی بهم نودیک شدددددد نوید گ ت 

یددا جون دیهدده مددا بریم کدده تددا حدداال آ:»بددا لهسنددد نهدداه اش کردم کدده نویددد گ ددت «. همهی اش و الش کرده بودن 

با حرف نوید اخمی کردم «. بهمیده من که می خواهم برم ولی دالرام باید زودی بری توی اتاق که در امان باشددی 

«. آییم هیچ کاری نمی کنه ما هم باهاتون می:»عماد اومد جلو گ ت « . مهه می خواهد  یدار کنه ؟:»و گ تم 

برگشددتیم سددوار ماشددین «. حربی هسددت به من بونه  من میام که اگر:»نوید می خواسددت اعتراض کنه که گ تم 

شدددیم سددمت خونه ربتیم وقتی رسددیدم تا پایین وایسدداده همراه آقای برهادی دوتا مرد دیهه هم کنارش هسددت . 

از ماشین پیاده شدم عماد هم اومد . نوید با دالرام از ماشین پیاده شدند با هم ربتیم که اون پیرمرد تا  شمک 

 . د زد که من گ تم االن اهل محله همه بیرون می ریوندبه ماها خورد دا

نوید ربت جلو خیلی محدم و جدی «. شددددما از برمان من سددددر پیچی می کنید ؟ نوید از تو انتظارم نمی ربت  _

ولی اون بدون در نظر گربتن نوید اومد سمت ما به حالت «. منم توقع نداشتم که برای ما آدم ب رستید:»گ ت 

و شددددددمددا اگر دیهدده دور و اطراف دالرام بهینمتون بدده همین سددددددددادگی از کنددارتون نمی :»گ ددت تهدددیددد آمیوی 

هم که باید ب:»هیچی نه تیم بقط نهاه اش کردیم .نوید قهل از اینده بره سددوار ماشددین بشدده بهک گ ت «.گهرم

ه بته به اولین کسی کشما مقابل من این دو ن ر و تهدید کردید از این ساعت هر ات اقی که برای این دو ن ر بیو

بعد هم ع هی ربت سوار ماشین شد از کنار ما رد شد . ما هم برگشتیم سوار «.مشدوک میشن شما هستید 

 شمدی زدم « گریه ندن ل درست میشه :»ماشین شدیم که دیدم دالرام هنوز داره گریه می کنه آروم لب زدم 

من واقعا معهرت می خواهم بچه ها :»لو بهم گ ت سوار ماشین شدم که آقای برهادی واسه  ند لحظه اومد ج
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امشددددددب کلی حرف شددددددنیدید ولی من نمی تونم  یوی بهم بعد ها اگر شددددددد براتون می گم بعال منتظر بمونید 

سدددرمون و تدون دادم با یه خداحابظی از کنارشدددون رد شددددیم .وقتی رسدددیدیم هتل عماد خودش و روی تست «.

حوله ام برداشتم « ارم می میرم هیچ وقت اینقد هیجان تو یه شب نداشتمیعنی دیهه د:»انداخت با عجو گ ت 

می ترسدددم بردا برامون صدددهحونه بیارن بعد :»می خواسدددتم برم دوش بهیرم که از روی تست نیم خیو شدددد گ ت 

زیادی بیلم جناحی دیدی :»ای کودم و گ تم خنده«. طرف آدم اون پیرمرد باشدددددده یهو با  اقو بهمون حمله کنه 

سوی تدون دادم دوش و باز «.حاال بهینم کی من بهت گ تم :». وارد حموم شدم که صداش شنیدم می گ ت «

کردم . آب که روی سر و صورتم برود اومد دیدم  قدر بدن ام کوبته شده بساطر لهد هابی که خوردم .مچ دست 

 .    ام کهود شده بود مطمئنم آسیب دیده تا بردا برم بهینم  ی شده

_____ 

صهک اول ربتم دکتر  ون دستم اینقدر درد می کرد امونم بریده بود .گ ت ترک خورده  یو خاصی نیست می 

خواست اتل بهنده که گ تم نیاز نیست .سوار ماشین شدیم عماد کنار رستورانی رو به روی پارک آزادی وایساد 

 . باشددده ای گ تم گوشدددیم برداشدددتم ت  بشدددین من برم دوتا پرس غها بهیرم بعد بریم توی پارک بسوریم:»گ ت 

خهری از دالرام نهود واسدده همین پیام دادک نهران بودم که گ ت  یوی نیسددت حتما نمی دونه حرف بونه وگرنه 

تا حاال پیام داده . نهاهی به مردم که داشددددددتند توی این گرما توی خیابون ها قدم می زدند کردم . قدر من توی 

ی ربتیم تا خودمون به خونه برسددونیم .آخ محسددن کجایی کاش بودی توی این همین خیابون ها با محسددن راه م

موقع جاش خیلی خالی بود .حتی یه خهر در حال سددددددالمتی حال اش هم ندارم . نمی دونم کجا ربته داره  ی 

 کنه . ند باری بهک زنگ زدم ولی. گوشی اش خاموش بود . با تقه ای که به شیشه ماشین خورد . پیادهکار می

شدم سووپچ برداشتن در ق ل کردم با عماد وارد پارک شدیم .زیر سایه یدی از درخت ها نشستیم .عماد نهاهی 

ب خ:»غهام به هر زحمتی بود از توی کیسه بیرون کشیدم گ تم «.خیلی خلوته :»به دور و اطراف انداخت گ ت 

 .« من و تو:»خندید و گ ت «. عماد هوا به این گرمی  ه ادم بی عقلی بیرون میاد 

بلندشددددو تا بریم هتل دارم توی این گرما هالک می :»خودمم خنده ام گربت . غهامون خوردیم بلند شدددددم گ تم 

 . بلند شد ظرف غهاها توی سطلک زباله انداخت بعد بیرون اومدیم سوار ماشین شدیم«.شم 

هم خهری نداشددتم این بیشددتر من و تا شددب با عماد توی هتل موندیم با گوشددی هامون بازی می کردیم از دالرام 

اذیت می کرد الهته نوید گ ت که رسدددیده خونه ولی این قدر پدر جون ع دددهی هسدددت که کسدددی جرات نمی کنه 

کاری انجام بده .خداروشدر همین که دالرام خوبه خودش خهری خوب هست. برگشتم روی شدم خوابیدم گ تم 

گوشی ای نوی شار  زد برگشت سمت من گ ت «.سرکار باشیم  میهم عماد ل دیهه بردا برگردیم پس بردا باید:»
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یهو گوشی ام شروع به زنگ خوردن کرد از کنارم برداشتم «. اره بردا ع ر بر می گردیم که شب اونجا باشیم :»

 .« کیه:»با دیدن اسم نوید نمی دونم  را یه دلشوره عجیب گربتم . عماد گ ت 

 .«؟ بله نوید  یوی شده:»گوشی جواب دادم 

 . حمید من بیمارستان هستم همین االن خودت و برسون_

تا این بیمارسددددتان اومد بهمیدم حتما باید ات اقی واسدددده دالرام ابتاده باشدددده بلند شدددددم همین جور که با عجله 

عماد بلند شددددو باید منو تا :»داشددددتم لهاس می پوشددددیدم به عماد که ها  و وا  داشددددت بهم نهاه می کرد گ تم 

 .« ی شده اسهال داری ؟:»سریع بلند شد گ ت «. ن بهریبیمارستا

می گم نوید زنگ زد باید برم بیمارسددتان بهینم  ه خاکی تو سددرم :»به این همه گیجی عماد ع ددهی شدددم گ تم 

به خودش اومد لهاس پوشید سریع از هتل بیرون زدیم .تا برسم به بیمارستان تمام دست و پاهام می «. شده 

حال حرکت بود که در باز کردم سددددمت بیمارسددددتان ربتم به صدددددای زدن های عماد هم توجه  لرزید .ماشددددین در

 . ندردم .از پله ها که باال ربتن دور و اطراف نهاهی انداختم نوید و ندیدم خودم به پهیرش رسوندم

 . بهسشید خانم_

 . یهو یدی دست روی شونه ام گهاشت برگشتم دیدم نوید هست

  ن س ن س زنان گ تم

 .من مردم که بهو بهینم  ی شده ؟_

 .« ی شده ؟:»همین موقع عماد هم ترسیده سمت ما اومد گ ت 

. «بیا بریم روی اون صدددندلی بشدددینیم با هم دیهه صدددحهت می کنیم :»نوید سدددرش و تدون داد با ناراحتی گ ت 

سدددر عمه ام بیاد امشدددب پدر بورگم زنک زده که پ:»سدددریع ربتیم نشدددسدددتیم که نوید سدددر به زیر انداخت گ ت 

خواسددتهاری دالرام اونم بدون اطالع به دالرام وقتی اومدند آقا جون گ ت قضددیه  یه بساطر شددوک زیادی دالرام 

 . « ن س اش گربت که باعث شد بساطر نرسیدن اکسیژن بهک بی هوش بشه

  سریع بلند شدم با صدای از بشدت می لرزید گ تم

 .نوید ..اا...الن ..درا..م  طوره ؟_

اروم باش حال کامال خوبه به هوش اومده ل من نهاشتم کسی بیاد :»بلند شد دست روی شونه ام گهاشت گ ت 

سرم تدون دادم سمت اتاق ربتیم از پرستار اجازه گربتم که پنج دقیقه بهینم اش وارد «. گ تم تو بیایی بهینیک 
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رسددوندم دسددتک که روی تست بود برداشددتم  اتاق که شدددم نداه اش به من ابتاد دوباره گریه کرد . خودم و بهک

می خواست ماسک اکسیژن و از «. دالرام قربونت برم گریه ندن بهین  ه به روز خودت آوردی :»بوسیدم گ تم 

حرف نون هیچی نهو ل من اینجا هسدددتم تا نو حالت اش خوب نشددده من هیچ جا :»روی صدددورت اش برداره گ تم 

سرش تدون داد که پیشونی اش بوسیدم از «. ز من بهیره از هیچی نترس نمی رم هیچ کس هم نمی دونه تو رو ا

تو برو دیهه می ترسددم یهو سددر و کله یدی :»اتاق بیرون اومدم .ن سددم و محدم بیرون دادم نوید اومد کنارم گ ت 

هیچ نمی خواد بهک قول دادم همین جا می مونم از :»سدددرم باال انداختم گ تم «. پیدا بشددده دوباره دعوا بشددده 

عماد تو برو هتل استراحت کن من همین جا می مونم :»به عماد نهاهی انداختم و گ تم «. کس هم نمی ترسم 

خواهک می کنم جلوی اتاق بیدار حرف نونید تا اسددددددتراحت بدنه :»پرسددددددتاری اومد کنار ما وایسدددددداد گ ت «. 

تی به صددددورت اش کشددددید گ ت به اجهار بیرون اومدیم که عماد دسدددد«.خواهک می کنم بیرون تشددددریف بهرید 

من برم دوتا بطری آب بیارم :»لهسندی به لین مهربونی اش زدم که نوید گ ت «. متم اینجا کنارت می مونم :»

 . عماد گ ت می ره که نهاشت گ ت خودش می خواد بره«. 

 . عماد بهسک بساطر من تو هم توی دردسر می ندازم_

یدی توی سرش زدم که نوید اومد «تا باشه از این دردسرها :»و گ ت نهاهی به پرستاری که روی پله ها انداخت 

 . که دیهه وقت نشد باهم بحث کنیم

ساعت سه بود که نوید گ ت نیما می خواهد بیاد .بیرون زوی  من های حیاط بیمارستان نشسته بودیم .نیما 

ام و ندرده ل من نمی ذارم خواهرم و به این پیرمرد بدر دالر :»و دیدم که با عجله می اومد تا به ما رسددددددید داد زد 

از اع هانیت داشت ن س ن س می زد نوید دستک گربت کنی «. یه آدم موخرف و بدرد نسوری مثل پیمان بده

بهین این جور که اومد گ تم باید امشددددددب یه کتک از نیما هم :»از ما باصددددددله گربت . عماد نهاهی کرد و گ ت 

 .« بسوریم

دالرام روی تک صندلی که توی اتاق بود نشستم دستک توی دست هام گربتم بهک زل صهک ربتم دوباره کنار 

زدم که پلک هایک لرزید از خواب بیدار شد . با مهربونی ماسک اکسیژن از روی صورت اش برداشت با صدای 

«. ؟ مهه میشده تنهات بهارم:»لهسندی زدم بهک نودیک تر شددم و گ تم «. بدر کردی ربتی ؟:»گربته ای گ ت 

حمید نمی دونی دیشددب  ی کشددیدم .وقتی بهم گ تند اصددال یادم :»خندید و دسددتام کم جون بشددار داد گ ت 

بهک بدر ندن دورت :»ن سدددم و بیرون دادم و گ تم «. ربت ن س بدشدددم بعد هم هر  ی تقال کردم نتونسدددتم 

م ل بقط ازت خواهک می بهردم ل من کنارت هسددتم و خواهم موند قرار نیسددت با دوتا مسال ت من عقب بدشدد

لهسندی زد و سرش به نشونه باشه تدون داد . همین موقع در اتاق باز شد نیما اومد .با لهنسد «.کنم گریه ندن 

الهی دوسددددت دخترهام بدای خواهر یدی یه دونه خودم :»سددددمت خواهرش اومد پیشددددونی اش بوسددددید و گ ت 
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خودم نوکرشددم :»شددت دالرام و نهاه می کرد گ ت همین جور که دا«.پس خودت  ی :»خندیدم و گ تم «.بشددن

. همیشدده دلم می خواسددت خواهر داشددته  از این همه مهر و محهتی که بهم می کردند خیلی خوشددحال بودم «.

ن م:»از روی صدددندلی بلند شددددم و گ تم «.باشدددم ولی نمی دونم می تونسدددتم مثل نیما برادر خوبی باشدددم یانه ؟

دالرام ناراحت شددددد ولی «.خواهند بیان من اینجا نهاشددددم به صددددالح همه هسددددت دیهه برم نوید گ ت بقیه می 

بهک قول دادم که بنا دوباره بهینم اشل امروز هر جور که شدددددددده خودم با آقای برهادی حرف می زنم . کنار در 

آرومی  . سددددرم پایین انداختم بهورودی بیمارسددددتان وایسددددادم که دیدم آقای برهادی به همراه خانوم اش اومدند 

سالم کردم که آقای برهادی جوابم داد سرم بلند کردم که دیدم خانوم اش مات و مههوت من سده و انهار داشت 

 . نام یدی و سر زبون می آورد

 .«بهسشید آقای برهادی میشه  ند لحظه باهم صحهت کنیم ؟_

 من دیشب اومده:»ختم گ تم سرش و تدون داد با هم به گوشه ای ربتیم . استرس داشتم ولی سرم پایین اندا

 ند «.بودم خواسددتهاری که با اون مسال ت شدددید مواجه شدددم می خواسددتم بدونم شددما هم نظر پدرتون دارید؟

نه حمید تو پسددر خوبی هسددتی هر پدری آرزو داره دختر :»دقیقه گهشددت سددرم باال آوردم که لهسندی زد و گ ت 

نم  یوی بهک بهم اونم بساطر دالیلی ولی مطمئن باش که اش و به همچین پسددددری بده ل ولی پدرم هم نمی تو

 .« نمی ذارم تو و دالرام بسواهید زجر بدشید

 . ممنونم ل من نمی دونم بمونم یا سرکارم برگردم_

تو عماد برگردید موقع اش که شدددد خودم بهت می گم عجله ندنید من خودم :»دسدددتی روی شدددونه ام زد و گ ت 

به اجهار قهول کردم و «. هیم مسال ت کنیم ممدنه عواقب بدتری داشددته باشدده همک درسددت می کنم اگر بسوا

همراه عماد سددمت عسددلویه برگشددتیم .ولی هر یک سدداعت از نوید حال دالرام و می پرسددیدم که می گ ت بهتر 

 . شده قراره امشب خونه برگرده .وقتی رسیدیم اینقدر خسته بودیم که شام نسورده خوابیدیم

می گهشددت ل من همک تا سدداعت ه ت سددرکار بودم شددب ها بر می گشددتم تا نیمه های شددب با  روزا به سددرعت

دالرام صددحهت می کردم کارش همه اش شددده بود گریه کردند .و من خودم و لعنت می کردم که  را وارد زندگی 

ت دوازده بود این دختر شدددم که بسواهد اینقدر زجر بدشدده .امروز کار ام سددهک تر بود زودتر برگشددته بودم سدداع

که دالرام زنگ زد .با اینده خسدددددته بودم ولی دلم نمی اومد بهک بهم خسدددددته هسدددددتم بعال همین تل نی حرف 

  زدند امید ما بود و دل تنهی های ما و ربع می کرد .روی پهلو خوابیدم جواب دادم

 . سالم خانم_

  مثل همیشه  شم هایک اشدی بود این بار دیهه ع هی شدم و گ تم
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رام ل به خدا تا گریه می کنی دیهه باهات حرف نمی زنم. من خودم کم دارم زجر می کشم هر روز و هر شب دال_

دارم بدر می کنم خواب ندارم نمی دونم  ه خاکی باید تو سرم بریوم بساطر اینده خانواده ندارم پول ندارم دارند 

 . م می ریومسنگ جلوی پاهام می دارند تو اینجوری گریه می کنی من بیشتر به

  ن سم و بیرون دادم ادامه دادم

 . هر وقت ت میم گربتی گریه ندنی بعد بهم زنگ بون_

گوشدددی و خاموش کردم کناری انداختم .ناراحت دسدددت هام روی صدددورتم گهاشدددتم که در باز شدددد بعد هم عماد 

 . کنارم نشست

 . ری نه ناهار می خوریحمید  را این جوری می کنی داری خودت و نابود می کنی نه شام می خو_

میهی  ی کار کنم عماد ؟دیروز زنگ زدم نوید میهه این کارا همک وقت :»بلند شدددم نشددسددتم با ناراحتی گ تم 

 . تلف کردن هست بابام هیچ کاری نمی کنه زنگ می زنم آقای برهادی میهه که صهر کن

  ع هی بلند شدم داد زدم

 .  قدر صهر کنم عماد ؟دو ماه گهشته_

بسدا منم آدمم صدددهری دارم ل همک دارم توهین می شدددنوم کاش :»زمین نشدددسدددتم با عجو و ناتوانی گ تم روی 

یدی پیدا می شد می گ ت پول همه  یو واسه زندگی نیست ل کاش یدی پیدا می شد می بهمید عشق یعنی 

م کرد از روی زمین ن سدددم و بیرون دادم تا بغضدددم بروکک کنه .اومد بلند«.  ی معنی این کلمه و درک می کرد 

بلندشددو بردا مرخ ددی هسددت با هم می ریم شددیراز خودم می رم صددحهت می کنم مشددس  :»با ناراحتی گ ت 

 . هیچی نه تم بقط دلم می خواست یه جا که هیچ آدمی دور و اطرابم نهاشه«.می کنم 

  دالرام#

ایده نداشدددت . نمی ذاشدددتند من از کار این  ند ماه من شدددده بود گریه کردن هر  ی مامانم باهام حرف می زد ب

خونه بیرون برم پدربورش خونه ما مونده بود تا بابام نتونه کاری انجام بده .از اتاق بیرون اومدم مثل همیشددددده بی 

صدا سمت آشپوخونه می ربتم که صدام زد .هیچ واکنشی نشون ندادم بقط همونجا وایسادم .برگشت سمت 

  دردممن اومد ولی من حتی بهک نهاه هم ن

 . خودت و آماده کن بردا با پیمان می رید آزمایک خون باید تا آخر ه ته عقد کنید_
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هیچی نه تم بقط سدوت کردم می خواست حرف بونه که یهو از ته دل جیغ زدم دست کردم مجسمه روی میو 

  به دیوار کوبیدم داد زدم

داری ؟ را تو زندگی همه سرک می کشی  نمی خواهم ل این زندگی خودمه  را دست از سر زندگی ما بر نمی_

 . ؟من پیمان نمی خوام

این قدر جیغ زده بودم که احسداس می کردم ن سدم دیهه نمیاد. مامان و بابا وحشدت زده اومدند سدمتم بابا می 

کسددی بهم دسددت نونه بابا تو  را بهک نمیهی :»خواسددت دسددت بهم بونه که خودم عقب کشددیدم با داد گ تم 

دخالت ندنه . را حمید میاد باهات حرف بونه به دورغ میهی که از شهر خار  شدی . را حمید زندگی دخترمه 

شددروع کردم به گریه کردند من به  شددم دیدم ولی «. و دو ه ته قهل جلوی در خونه نو ه های این آقا زدن اش 

رف بونه کتک حمید هیچی نه ت ل همک می گ ت من شددیراز نیومدم ولی می دونسددتم هر مرخ ددی میاد تا ح

 . خورده . روی زمین ابتاده ام به هق هق ابتاده ام

  . دارین من و دق می دید ل هجده سال ام هست ولی موهام همه س ید کردید_

به پاهاتون بی ابتم خواهک کنم التماس کنم دسددددددت از سددددددرم بر می :»نهاهی به همهی انداختم با گریه گ تم 

هیچ کس هیچی نه ت .به هوار بدبستی روی زمین بلند «.ازدوا  کنم  دارید ل می ذارید با کسددی دوسددتک دارم

 . شدم سمت اتاق ام ربتم در بستم نمی خواستم کسی و بهینم

 حمید#

تا صدددددهک کنار دریا موندیم بدون اینده با هم حرف بونیم .خسدددددته بودم هر ه ته می ربتم شدددددیراز ولی همک یا 

بتنم . صددهک دیهه خسددته شدددم از بدر کردن از روی ماسدده ها بلند ناسددوا می شددنیدم یا اینده به باد کتک می گر 

شدم گوشی ام زنگ خورد از توی جیب ام بیرون کشیدم که دیدم آقای برهادی زنگ می زنه وبا تعجب به عماد 

 .«جواب بده بهینم  ی می خواهد بهه ؟:»نهاه کردم و گ تم کی هست که بلند شد گ ت 

  جواب دادم

 . سالم_

  ه بود مثل همیشه لحن اش مهربون نهود با سردی تمام گ تصداش گربت

 .بردا بیا دست دالرام و بهیر بهر ولی بقط این و بدونید دیهه دالرام حق ندارند سمت خونه ما بیاد_

 . قطع کرد به همین راحتی ل به همین سادگی گ ت برم دالرام کنار خودم بیارم
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 . وباره گوشی ام زنگ خورد این دبعه نوید بودعماد هم مثل من با تعجب نهاه می کرد که د

 .نوید بابات  ی میهه ؟_

حمید ل دیشب دالرام خونه و آشوب کرد بابا ت میم گربت که دالرام و بهت بده ولی پدربورش شرط گهاشت _

 . که دیهه حق نداره ما و خونه بیاد

  ن سم و بیرون دادم دستی به گردن ام کشیدم گ تم

 . من امروز میام_

 . کنهباید بیایی دالرام و بهری االن داره وسایل اش جمع می_

  ع هی داد زدم

 .این  ه مشدلی هست که بابات نمی دونه جلوی پدربورگت وایسه؟_

  اونم با لحن ناراحتی گ ت

نمی دونم حمید به خدا نمی دونم خودت و تا ع ددر برسددون . گوشددی و خاموش کردم ع ددهی داد زدم که عماد _

ربت من و سدددمت ماشدددین برد . نهاشدددت پیاده بشدددم ربت توی خونه وسدددایل مورد نیاز من و خودش دسدددت ام گ

 . برداشت اومد .گوشی ام روشن کردم به دالرام زنگ زدم

 . دالرام_

 صداش گربته بود این نشون می داد که حسابی گریه کرده

 .می خوای پیشم باشی ؟_

  . مع کردماره حمید معلومه که می خوام تمام وسایل ام ج_

 وسط این همه بدبستی لهسندی روی لب ام اومد

 . دارم میام_

 .  ند دقیقه باهاش حرف زدم بعد  شم هام بستم تا کمی به ابدارم سر و سامون بدم

ن ددف های راه بودیم که دوباره گوشددیم زنگ خورد . این بار شددماره ناشددناس بود به شددک و تردید تماس و وصددل 

 . گوشیم پیچیدکردم که صدای مردی تو 



                 
 

 

 زهرا رحمانی|   ماشین عروسیرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

67 

 

 . حمید رسیدی شیراز اول بیا و با خودم حرف بون می خواهم یه  یوی با  شم و گوش خودت بهینی_

  گوشی و روی اسپیدر گهاشتم تا عماد هم بشنوه

 . ممدنه  یو هایی بشنوی که باعث بشه زندگی تو تغییر کنه_

 . باره  ه موخوعی هستعماد همین جور که به جلو خیره شده بود زیرلب گ ت بهک بهم در 

می خواهی درباره  ه موخوعی صحهت کنی ؟اصال من نمی دونم کی :»سرم تدون دادم گوشی باال آوردم گ تم 

 .«هستی و  را من باید بیام کسی که نمی شناسم و بهینم ؟

. «کنی تو بیا و مطمئن باش که بعد ها از همین غریهه کلی هم تشددددددر می :»خندید و بعد از  ند دقیقه گ ت 

بهک بهو باشدده :»نهاه به عماد کردم سددرش تدون داد همراه با اخمی که وسددط پیشددونی داشددت آروم زمومه کرد 

 .« آدرس برامون ب رسته

 . همین حرف وزدم خمن تأکید که نهاید کشی  یوی بدونه برام آدرس برستاد

تدیه داد و با حالت مت دری گ ت عماد توی راه وایسداد بنوین بونه توی صدف بودیم . دسدتک به پنجره ماشدین 

منم بعد از حرف زدن با این مرد بد «. تمی دونم  را دلم گواه بد می ده ولی انشالله هر  ه هست خیر باشه :»

جور بدرم پریشدددددون شدددددده بود .بقط دعا می کردم که دوباره زندگی که داره بعداز  ند سدددددال خوب پیک می ره 

 . معدوس نشه

ماد از ماشددددین پیاده شددددد بنوین بونه .به دالرام زنگ زدم که گوشددددی اش خاموش بود سددددرم بین دسددددتام گربتم ع

شته خاموش شده  شار  ندا .عجیب بپد همین یک ساعت پیک باهاش حرف می زدم .حتما دوباره گوشی اش 

از دیشددب تا حاال :».سددرم به صددندلی تیده دادم عماد نشددسددت ماشددین و کناری پارک کرد برگشددت سددمتم گ ت 

همین موقع به بدرم زد به نیما زنگ «.سوردیم من برم کیک و آبمیوه ای بهیرم بسوریم تا خددددعف ندردیم یوی ن

حمید ل نمی تونم االن صحهت بدنم رسیدی شیراز بهم خهر :»بونم .دوتا بوق خورد که با صدای گربته ای گ ت 

 . « مت خونه ما نیابده شاید بسواهم بیام بهینمت و یه  یوایی برات بهم ولی تا خودم نه تم س

وای بابات گ ت که بیام دسدت دالرام و بهیرم با خودم بهرم  ی :»با تعجب درسدت روی صدندلی نشدسدتم گ تم 

اع دددابم بهم ریسته بود احسددداس می کردم نمی تونم توی ماشدددین « شدددده ندنه دوباره نظرشدددون عوض شدددده ؟

بهین حمید من واقعا :»یدم که گ ت درسددت ن س بدشددم . از ماشددین پیاده شدددم دسددتی توی موهای سددرم کشدد

به نا ار باشدده ای گ تم همون «.االن در شددرایطی نیسددتم که بتونم حرف بونم گ تم که میام تا با هم حرف بونیم 

جا موندم .عماد و دیدم که با یه کیسدده پر از وسددایل داشددت می اومد تا به من رسددید ابروی باال انداخت و گ ت 

بیا بشدددددین توی راه برات :»برگشدددددتم در ماشدددددین باز کردم گ تم «.توی هم ربته ؟دوباره  ی شدددددده که اخمات :»
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نشدددسدددتم اونم کیسددده ها روی پاهام گهاشدددتم ماشدددین و روشدددن کرد از پم  بنوین که بیرون « . تعریف می کنم 

مدالمه خودم و نیما بهک گ تم که سری «.خب بهو بهینم  ی شده ؟:»اومدیم نیم نهاهی بهم انداخت و گ ت 

واقعا نمی دونم  ی بهم اینا معلوم نیسددت  طوری هسددتند نه :»دون داد دسددتی توی موهاش کشددید و گ ت ت

اون موقع که سددریع قهول کردند گ تند برای ما اصددال پول مهم نیسددت نه االن که میهن تو هیچی نداری ما به تو 

که این جور آدمی نهود حتی  خودمم تعجب می کردم آقای برهادی«. دختر نمی دیم واقعا نمی دونم  ی بهم 

همه می گ تند که آقای برهادی گ ته داماد من باید خوب باشددده پول به دسدددت میاد حتی بارهای بارها خودم از 

  . زبون دالرام هم شنیدم

 . اول شیراز که رسیدم اول به همون برد ناشناس زنگ زدم

 . سالم من همین االن رسیدم اول شیراز وایسادم_

خب :»د کردم که گ ت روی اسددپیدر بهارم .همین کار کردم که اون آقا خیلی سددرد و خشددک گ ت نهاهی به عما

تماس و قطع کرد . تا اون آدرس ل دقیق ده دقیقه راه «. به همون آدرسددی که برات برسددتادم بیا منتظرت هسددتم 

مد جلوی ما نهاهی بود  ون سددددر ظهر بود یدم ترابیک کم بود .وقتی رسددددیدیم از ماشددددین پیاده شدددددیم بردی او

بقط خودتل دوسددددددتت می تونه همین جا توی ماشددددددین منتظرت بمونه :»انداخت و بدون اینده تابلو کنه گ ت 

همینجا بمون لخودم میرم مشدددددلی :»عماد می خواسددددت مسال ت کنه که دسددددت جلوش نهه داشددددتم گ تم «.

آقا سدددددمت مرد جوانی که کنار در  به اجهار خودش و عقب کشدددددید منم همراه اون«. پیک اومد تماس می گیرم 

ورودی کابه وایساده بود حرکت کردم .خیلی ساده نشون می داد ولی این بادیهارد ت ورات من و بهم می ریست 

مطمئن باش که از این در بیرون بیایی شدداید ناراحت بشددی ل ولی :». باهاش دسددت دادم که لهسندی زد و گ ت 

سددددرم و تدون دادم «. بار خدا و شدددددر می کنی ا من بدر می کنی هوار خب بعدش وقتی به این روز و آشددددنایی ب

با دسدددت اشددداره کرد وارد کابه شددددیم . خیلی تاریک « خداکنه همین جور که میهی باشددده :»مثل خودش گ تم 

. طرح داخلی تمام از  ون سدددداخته شددددده بود و جلوه بود و بقط نور های شددددمع ها بود که باعث می شددددد بهینی 

االن دو ن ر :»ای نشدددسدددتیم با تعجب نهاهی به دور و اطراف انداختم که گ ت زیهایی داشدددت .روی میو دو ن ره 

سرم تدون دادم یدم سمت میو متمایل «. میان درست پشت سر تو می شینند بقط خوب به حرباشون بدر کن

بعد ها خودت می همی »لهسندی زد و گ ت:«.میشه بپرسم  را می خواهی به من کمک کنی ؟:»شدم و گ تم 

اومدند :»برگشت پشت سر من نهاه کرد و گ ت «.ن و بدون که من واسه هر کس از این کارها نمی کنم ل ولی ای

بقط هر ات اقی که ابتاد هر  یوی که شددددددنیدی به هیچ وجه بلند نمیشددددددی و تا اونا بیرون نربتند همین جا می 

. سرم تدون دادم کارشون «مونم بعضی اوقات هم با من حرف بون قهوه بسور که باعث شک و تردید کسی نشه 

خب حمید شدددنیدم که آقای :»و صددددا زد اومد سددد ارش دوتا کیک و قهوه کرد بعد برگشدددت نهاه ام کرد و گ ت 

یهو احسدددداس کردم  یوی توی قلهم برو ریست می «. برهادی دسددددتور داده هم تو و هم عماد از کار بیرون کنند 
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جای هیچ نهرانی نیست حمیدل ممدنه :»با اطمینان گ ت خواستم حرف بونم که دستک بلند کرد خیلی آروم و 

 . هم بمونی یا جای دیهه بتونی مشغول به کار بشید . یهو صدای دختره پشت سریم شنیدم

 .می کردی ؟ نامردیبس نیست من خودم را  شم هام دیدم که داشتی به من _

 . ازه نداد که بیشتر بدر کنمنمی دونم  را صدای دختره برام اینقدر آشنا بود . صدای پسره بهم اج

من گ تم که اون سددوفت اهم بود می خواسددتند من و از تو جدا کنند ل تو هم که خوب میدون و برای دشددمن ها _

. اگر آقاجون جلوی این وصددددددلت و نمی گربتی تو االن ازدوا  کرده بودی اونم با پسددددددری که نه پول و نه باز کردی 

 . م کردخانواده ل بقط خدا به همه ما رح

دیهه بهمیدم این صدا متعلق به کی هست از اع هانیت ن سم به شمار ابتاده بود دستی که روی میو گهاشته 

بقط گوش :»بودم مشت کردم که همون برد دست روی دست های من گهاشت آروم سرش تدون داد زمومه کرد 

جای هیچ شددددک و تردیدی توی  کن و مطمئن شددددو اگر می خواسددددت بهت دروغ بهه به این حرف ها که بدر کنی

 .« دلت نهاشه

پیمان ل االن که همه  یو بهمیدم تو میهی  طوری از دست حمید خالص بشم پسره بیچاره عاشق من شده _

بهار برم بهک بهم که نیاز :». نیم خیو شدددددددم که سددددددریع مو دسددددددتم. روی میو گربت . با اطمینان خاطر گ تم 

 با تردید دسددت من ول کرد«.اری نمی کنم که بعد باعث پشددیمونی بشددهنیسددت به این مسددئله بدر کنه ل هیچ ک

که برگشددتم همین که نهاه ام بهک خورد اونم سددر بلند کرد تعجب و توی عمق  شددم هاش دیدم پیمان داشددت 

حرف می زد ولی اون هنوز به من خیره شددده بود . قدمی جلو برداشددتم دسددتی روی شددونه پیمان زدم که برگشددت 

نهاه اش کردم و خیلی «. میشه دستت و از روی شونه ای من برداری :»با حالت طلهدارانه ای گ ت  نهاه ام کرد

نیاز نیسددت بهک بهی  طوری این موخددوع به من بهه ل خداروشدددر خودم بودم و از نودیک شدداهد :»آروم گ تم 

خواسددتم خودم برات حمید می :»دیهه هیچ حربی نودم پشددت کردم که صدددای دالرام شددنیدم «. همه  یو بودم 

دیهه نمی خواهم  یوی بشونم نقشت و خوب :»دستم بلند کردم حتی نهاشتم حربک و کامل بونه گ تم ...«. 

بازی کردی طوری که هم خانواده و هم من باور کردیم که تو من و می خواهی ولی نهو که این کارا ل ربتارها همک 

ولی واسدددده انتقام راه های زیادی بود :»اش زل زدم و گ تم برگشددددتم توی عمق  شددددم«. برای گربتن انتقام بوده 

«. نمی دونم  را این و انتساب کردی ل ولی بدون ما کو یک ها خدامون بورگه ل برات آروزی خوشهستی می کنم 

سدددمت میو برگشدددتم که همون مرد با لهسند حرف های من و تایید کرد با همدیهه از در بیرون اومدیم .برگشدددتم 

 سری«.نمی دونم کی هستی ولی خیلی ازت ممنونم نمی دونم  طوری ازت تشدر کنم :»ردم و گ تم نهاه اش ک

تدون داد بعد از خداحابظی سوار ماشین شد از من دور شد . برگشتم داخل ماشین نشستم که عماد سریع 

ن ماشی«.ی شده تو حرکت کن ل من توی راه برات می گم که  :»برگشت سمت من به بیرون اشاره کردم و گ تم 
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روشددددددن کرد توی خیابون ها دور می زدیم و من تمام حرف های خودم با اون آقا برای عماد بازگو کردم .در آخر 

یعنی اون آقای برهادی ربتاراش اخالق اش :»ماشددددددین کنار خیابون پارک کرد وا ربته نهاهی بهم انداخت گ ت 

ام زنگ خورد دالرام بود عماد نهاهی انداخت و گ ت سددددری تموم دادم .گوشددددی «.همه و همه بقط تظاهر بوده ؟

با اینده دلم نمی خواسدددددددت باهاش حرف بونم ولی به نا ار «. بهار روی اسددددددپیدر بهینم  ی می خواهد بهه :»

 .«می شنونم:»جواب دادم 

یاد زن آدم مثل تو بشددددددده که هیچی _ با خودت بدر کردی که به دختر پولدار می  بهین حمید نمی دونم  ی 

 .دارهن

 . عماد می خواست حرف بونه که دست ام بلند کردم مجهور شد سدوت کنه

ولی این و بدون که توی این دنیا تا پول نداشته باشی حتی کسی باهات دوست ساده هم نمی شه دیهه  ه _

 . برسه به اینده باهات ازدوا  کنه

سی که هیچی نداره حتی یه خونه هیچی نه تم یه جورایی داشت حقیقت می گ ت که دل اش می خواهد با ک

هم از خودش نداره ازدوا  کنه ل من باید  شدددددم و گوشدددددم بیشدددددتر باز می کردم و می بهمیدم هیچ وقت اینجور 

 .  یوی امدان پهیر نیست

 . زنگ زدم بهم خیلی حواست به آدم های دور. واطراف ات باشه_

یا عماد ب:»هام کشیدم با صدای گربته گ تم گوشی و خاموش کردم روی داشهورد انداختم ع هی دست توی مو

اونم سددر تدون داد همون راهی که اومدیم «.برگردیم دیهه نمی خواهم واسدده یه ثانیه هم که شددده این جا بمونم 

دور زدیم سنت عسلویه برگشتیم. تا رسیدن به اونجا من  شم هام بستم تا ات اقات تلخ این دو ماه و براموش 

 . بدر می کردم بیشتر به حماقت خودم خنده ام می گربت کنم ولی هر  ی بیشتر

می دونم بیداری ل می گم اگر اون آقا راسددت گ ته باشدده  ی کار کنیم دوباره باید برگردیم سددرکار اولی و دوباره _

 . توی خیابون ها دنهال کار بهردیم

. دیهه  یوی نه تیم وقتی رسیدیم «نمی دونم ل ولی گ ت ممدنه این کار و ندنه :»شونه ای باال انداختم گ تم 

آقای مجد بهمون زنگ زد به ساختمون اداری ربتیم . روی صندلی نشستیم که با لهسند نهاهی به ما دوتا کرد و 

همین دیشب آقای برهادی به من زنگ زد که درسته خودش شما و معربی کرده ولی :»شروع به حرف زدن کرد 

من ولی آدم های :»اهی بهم انداختیم  یوی نه تیم که ادامه داد من و عماد نه«.آدم های خوبی نیسددددددتید 

خودم و خوب می شناسم توی این مدتی که اینجا کار کردید متوجه شدم که  ه پسر های خوب و سر به راهی 

من به همچون نیروهای جوان و کار بلد :»سدددرم باال گربتم بهک نهاه کردم که سدددرش تدون داد گ ت «.هسدددتید 
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بعد این همه بشدددار لهسندی زدم که از پشدددت میو بلند شدددد ما هم بلند «. پس نمی ذارم از اینجا برید نیاز دارم 

 .« امیدوارم همداری خوبی باهم داشته باشیم:»شدیم با هر دوی ما دست داد گ ت 

تا  مدیم یوی نه ت و ما از اتاق بیرون او«. ممنونم از اینده به ما اعتماد کردید :»کمی باصددددددله گربتیم گ تم 

دمک گرم خیلی مرد درستی هست ل خودش بهمید ما :»سوار ماشین شدیم عماد دست هاش به هم زد گ ت 

منم خوشددحال بودم ولی این ات اقات اخیر اینقدر ذهنم به خودش مشددغول کرده بود «.بچه های خوبی هسددتیم

پیاده شدددم به عماد که که اصددال نمی تونسددتم حتی ت ددور کنم که خوشددحال هسددتم .رسددیدیم خونه از ماشددین 

بهین من واقعا خسته هستم می خواهم برم بسوابم برای شام :»سرخوش داشت ساک ها بیرون می آورد گ تم 

باشددده ای گ ت کلید برداشدددتم در باز کردم وارد خونه شددددم .نمی دونم  را حتی حوصدددله این «. هم بیدارم ندن 

 . کشیدم خونه هم نداشتم .کولر زدم پتو روی سرم کشیدم دراز

بابت این که خودم بهمیدم  ی شددده خیلی خوشددحال هسددتم ل خدا یه ن ر و جلوی راه ام قرار داد که بتونم اون 

روی خانواده برهادی و بهینم . ناشدری نمی کنم  ون هنوز حس ام به عاشقی نرسیده بود که بسواهد االن زیاد 

شددتم ربتم توی گالری عدس هاش بدون اینده نهاه بهم اسددیب برسددونه . پتو از روی سددرم کشددیدم گوشددی ام بردا

کنم همک پاک کردم . شددماره اش مسدددود کردم .نمی خواسددتم زیاد بهک بدر کنم برای همین وارد اینسددتاگرام 

شدم .دو ساعت به عدس ها و بیلم ها نهاه می کردم .بعضی ها داخل عدس ها می خندیدن ولی این خنده ها 

شدددددده .این همه بدبستی و تحقیر من همه رو پشدددددت خنده ام قایم کردم .نمی هر کدوم پشدددددت یه دردی پنهون 

خواهم مردم به حال زارم بسندن .از روی تست بلند شددددددددم بیرون ربتم که دیدم عماد زیر انداز توی حیاط زیر 

درخت انداخته قلیون هم آورده نشددسددته داره تسمه می کشددنه. نهاه اش که به من ابتاد راسددت نشددسددت گ ت 

 .« اصال خواب ام نهرد که بسواهم بسوابم:»کنارش نشستم گ تم «.دار شدی ؟بی:»

 یوی «. بهین من هنوز بدرم درگیر اون پسدددددره هسدددددت که اومد بهت کمک کنه :»تسمه گهاشدددددت جلوم گ ت 

که زود قطع کرد  نه تم  ون خودم هم هنوز بدرم درگیر بود. عماد گوشددددددی اش زنگ خورد نمی دونم کی بود 

اونی که بدر می کنی روی پیشدددونی :»نهاه کردم که سدددرش به نشدددونه  یه تدون داد منم گ تم  مشددددوک بهک

بهین خانم ابسمی بود تازه توی اداره مشدددغول به کار :»خندید و بهم نهاه کرد گ ت «. نشدددسدددته خودت هسدددتی 

سدرش با «.دعواشددید؟اها همون که از روز اول باهاش برخورد کردی :»یه خورده بدر کردم که یادم اومد !«.شدده 

دیهه نمی خواهد  یوی بهی خودم :»خنده تدون داد می خواسدددددددت حرف بونه که دسدددددددت ام بلند کردم گ تم 

دختر خوبیه ل خانواده معمولی در حد خودمون هم داره :»ابروی باال انداخت و گ ت «. متوجه همه  ی شدددددددم 

 .«پس حسابی مهارک باشه:»دستی روی شونه اش زدم و گ تم «. 

  سیاوش#
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خسته وارد خونه شدم خودم روی کاناپه انداختم پاهام روی میو گهاشتم که گوشی ام زنگ خورد . از توی جیب 

با حرص و  اشددددنی جیغ «.به ثمر خانم  ه عجب یاد ما کردی ؟»ام بیرون کشددددیدم دیدم ثمر داره زنگ می زنه:

پاهام از روی میو برداشتم سمت «.ون موندی ؟هیچی نهو ل دوستت که المان بوده برگشته بعد تو هنوز ا:»گ ت 

 .« اون کار اش تموم شده بود ت میم گربت برگرده ل من هنوز اینجا کار دارم»آشپوخونه ربتم گ تم:

 . لیوان آبی برای خودم ریستم

این  ه کاری هسدددت که تموم نمیشددده ل دلم خوشددده داداش دارم ل این از تو که سدددالی یه بار هم نمیایی بهمون _

 . ر بونیس

 .« خب خوبه خودت می گ تی برو تا توی خونه آسایک داشته باشی:»خنده ای کردم و گ تم 

حرف الدی نون من شوخی کردم ل بیا جلوی این سروش بهیر معلوم نیست از :»روی کابینت نشستم ادامه داد 

د لهسندی زدم و خیلی با ما اختالف سددددنی داشددددت برای همین بسک گیر می دادن«. صددددهک تا شددددب کجا می ره

 ی کار بهک دارید جوون هست دارن خوش می گهرونه اذیت می شید میارم اش پیک خودم ل منم از :»گ تم 

نه خیر این یدی و دیهه نمی خواد بهری ل دقیقا اخالق اش هم شددددددهیه خودت :»یهو جیغ زد «.تنهایی در میام 

روسی شما دوتا بهینه میهه من زن نمی خواهم شده ل بهک می گم تو حداقل برو زن بهیر مامان دوست داره ع

خب راسدددددت می گه داداشدددددم ل زن می خواهد  یدارش کنه اصدددددال خودم :»از روی کابینت پایین پریدم گ تم «.

من. نمی دونم بابا گ ته بهک بهو :»از پله ها باال ربتم وارد اتاقم ام شدددددم «. تشددددویق اش می کنم که زن نهیره 

 .« رث محرومت می کنهبیاد برگرده وگرنه از ا

 خندیدم که ع هی«.از ارث محرومم کنید از خونه بیرونم کنید نه مو قهول ندارم :»دکمه پیراهنم باز کردم گ تم 

«. من دارم جدی باهات حرف می زنم انهار نه انهار  هل و نه سدددددالشددددده داره برای من شدددددعر می خونه :»داد زد 

هیچی نه ت «.حاال بدرام می کنم شدددداید برگردم »ختم و گ تم:خودم روی تست انداختم نهاهی به سددددقف اندا

گوشی و قطع کرد .همیشه همین طور تا زنگ می زد حرف زن و بچه یا برگشتم به ایران می زد .بلند شدم ربتم 

دوش گربتم از حموم بیرون اومدم . دیدم گوشددی ام داره زنگ می خوره از روی تست برداشددتم تا مامان داره زنگ 

 .می زنه

 .سالم بانو ل  ه عجب یادی از ما کردی ؟_

پوزخندی «.بهین من  ی میهم بهت بر می گردی ایران می خوام برات زن بهیرم:»با صددددای سدددرد و جدی گ ت 

اون موقع که خودم پیشنهاد دادم قهول ندردید :»زدم رو به وری ایینه وایسادم نهاهی به خودم انداختم و گ تم 

. شدددددما خودتون باعث شددددددید اینده من خراب ل االن هم احتیاجی به زن گربتن ندارم زندگی من و خراب کردید 
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دستی به ته ریک اش کشیدم «.بشه .ولی دیهه این حق و به شما نمی دم که آینده سروش هم مثل من بشه 

 . یه ذره بلند شده بود باید سری بعد حتما کوتاه کنم

 .این بحث گهشته و تو نمی خواهی تموم کنی ؟_

اگر اون گهشته من نهود به قول شما االن من بچه ام هم سن سروش :»بلند شدم پشت یه آیینه وایسادم گ تم 

 . کاله حوله برداشتم دستی توی موهای خیس ام کشیدم«.بود 

 . این بحث به جایی نمی رسد حداقل برگرد اینجا پیک خودمون زندگی کن_

باشدده مامان ل دارم کارهام انجام می دم امشددب :»داختم گ تم یه پیرهن سددورمه ای بیرون کشددیدم روی تست ان

کرد   ندتا سدد ارش دیهه«.دیهه ریوکاری ها انجام بدم تموم میشدده بدر کنم تا ه ته دیهه بتونم به ایران برگردم 

 . قطع کرد .روی تست نشستم ارنحم به زانوم تدیه دادم به مجد پیام دادم

 .سالم جناب مهندس مجد خوب هستی ؟_

 . شلوارم پوشیدم کوشی روی اسپیدر گهاشتم خودم ربتم جلو ایینه آماده بشم

خوبم خداروشدر ل  ه :»به مهندس راستین عویو ل  طوری ؟.برگشتم سنت کمد کراوات بیرون کشیدم گ تم _

 . جلوی آیینه خم شدم موهام شونه کردم«. خهر  یدار می کنی ؟

سددددرکار هسددددتم ل شددددنیدم که ت ددددمیم گربتی به ایران برگردی  هیچی کار خاصددددی انجام نمی دم مثل همیشدددده_

 .« اره دیهه خسته شدم خودم تنها اینجا دلم پوسید:»کراواتم درست کردم گ تم «.؟

از جلوی آیینه کنار ربتم برگشتم گوشی ام برداشتم در گوشم گهاشتم ل کت ام برداشتم روی دست ام انداختم 

 . از خونه بیرون اومدم

وبی می کنی منم دلم برات حسابی تنگ شده ل اینجا مهندسی هست خیلی شهیه تو هست من کار خیلی خ_

پس واجب شد حتما برگردم بهین این :»لهسندی زدم سوار ماشین شدم گ تم «. اون و می بهینم یاد تو می ابتم

 . ماشین روشن کردم به صندلی تیده دادم«.پسر خوش شانس کی هست که شهیه من شده 

 . مثل همیشه خودشی ته هستی هنوز هم_

باهاش حرف زدم تا نودیک عیب کابه دیهه خداحابظی کردم . همراه وکیل ام که بیرون وایسددددددداده بود داخل 

 . ربتیم

  حمید#
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این قدر این روزا کار زیاد شده بود که مجهور شدم تا ساعت نه ده شب بمونم .عماد واسه ماموریت مجهور شد 

.تنها من توی این بسک وایسددددداده بودم .و هر  ی کار بود روی سدددددرم تلنهار شدددددده بودل   ند روزی به اهواز بره .

طوری که به زور وقت می کردم ناهار بسورم . امروز هم از همون روزا بود که حسددددددابی خسددددددته شددددددده بودم روی 

 صددندلی نشددسددته بودم که خسددتهی ام در بره. مهندس مجد و دیدم که داشددت با یه سددینی غها سددمت من می

سالم حمید جان ل خیلی خسته شدی حواسم :»اومد. بلند شدم سالم کردم که سینی و روی میو گهاشت گ ت 

ممنونم  را :»سددددددرم پایین انداختم گ تم «. بود که امروز هیچی نسوردی برای همین برات شدددددددام آوردم بسوری 

می دونم  را :»ت و گ ت روی صندلی نشست به منم اشاره کرد بشینم .نهاهی بهم انداخ!«.زخمت کشیدید 

دونی دلیل این برهادی می خواسددددت شددددما و پیک من خراب کنه ل هیچ وقت این ربتارش دوسددددت نداشددددتم می

 .«کاراش  یه؟

خندید دستی روی پاهام «. نمی دونم  را احساس می کنم به شما حسادت می کنه :»نهاهی انداختم و گ تم 

همه سددرو سددامون بهیرند ل اهل ریا کاری نیسددتم واسدده آرامک خوب بهمیدی ل من دلم می خواهد :»زد و گ ت 

دل و روان خودم مار انجام می دم ل اون بعد از اینده از اینجا به شددددددیراز منتقل شددددددد داره این کارا کنه که دوباره 

متوجه شددددم ل  ون آشددددارا داره به شدددما حسدددودی می :»سدددری تدون دادم گ تم «. اعتماد دیهران و جلب کنه 

بلند شددددم ازم که دور شدددد «. غهات و بسور که یخ می کنه :»ز روی صدددندلی بلند شدددد نهاه ام کرد و گ ت ا«.کنه

سددمت غها ها حمله کردم تا آخرش خوردم هیچ وقت این قدر گشددنه نهودم ل الهته اون موقع ها که مجهور شدددم 

شتم .توی این دنیا یه آدم می  تونه من آقای مجد دست آدمی  ند جا کار کنم هیچ وقت ل وقت غها خوردن ندا

بهیره بدنه هیچ  شددددم داشددددتیل ولی آقای برهادی برای ریاکاری و اینده اعتماد های دیهران و جلب کنه دسدددت 

دوتا جوان می گیره .توی این مدت کم بهمیدم آقای مجد از همون آدم هایی هسدددددددت که بدون در نظر گربتن 

ر از کارکنان نهربت. موقع اسدددتراحت ناهارش میاره با بقیه  یوی به آدم ها خدمت می کنه هیوقت خودش باالت

سدددددر سددددد ره ای که روی زمین می ندازیم همهی غها می خوردیم میاد .خیلی آدم خوش قلهی هسدددددت .غهام که 

تموم شد دوباره برگشتم سرکارم کاغه برداشتم تمام کارها یادداشت کردم وارد سیستم کردم . ساعت دوازده بود 

از ساختمون بیرون اومدم .آقای مجد داشت با  ندتا کارکنان صحهت می کرد . از دور خداحابظی که کارم تموم 

  .کردم که اشاره کرد بمونم .منم سر به زیر کناری وایسادم که بعد از  ند دقیقه سمتم اومد

 .بهسک معطل شدی_

دستی روی شونه «.ی باشه ؟نه خواهک میدنم ل امر :»سرم بلند کردم کیف ام توی دست دیهه ام گربتم گ تم 

بردا حسابی کار داریم ل  ون مهندس ناظمی از پله ها ابتاده پاش و دست اش شدسته نمی دونه :»ام زد گ ت 

ابروی باال دادم ن سددم «.تا دو ه ته سدددرکار بیاد ل باید بهم که متاسددد انه تمام کارهاش دسدددت خودت می بوسددده 

 شددددم هاش باز و بسددددته کرد گ ت «. هسددددت دیهه پیک میاد مشدددددلی نیسددددت ل ات اق :»بیرون کردم و گ تم 
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سرم خم کردم تشدری کردم زنگ زدم آ انس «. خب دیهه برو استراحت کن بردا هم ساعت هشت سرکار بیا:»

اومد سددوار شدددم سددمت خونه ربتم .االن سدداعت دوازده برگشددتم کارهای دو ن ر انجام می دادم آقای ناظمی هم 

ید کار کنم . جلوی خونه نهه داشت ل کرایه و حساب کردم از ماشین پیاده شدم .وارد اخابه شد دیهه حسابی با

  . خونه که شدم اول یه دوش گربتم حال ام که بهتر شد مستقیم ربتم زیر کولر خوابیدم

  سیاوش#

 دو روزی می شدددددددد که برگشددددددته بودم .از اون موقع دیهه ثمر با دختر هاش ول کن من نهودند .    می ربتند

راسدددت می اومدند دایی بیا خونه ما ل دایی اونجا  ی کار می کردی ؟. بسدا بدر می کردم اینا بعد از  ند سدددال 

با دستم «. واسه عشق داداش  ی آوردی ؟:»دارند آدم می بینند .سروش خودش و توی بغلم انداخت و گ ت 

و توی بغل کن پرت می کنی  بیست و شک ساله ات خجالت نمی کشی اینجوری خودت:»هول اش دادم گ تم 

سری تدون «. تازه اومدی یدم به داداشت محهت کن :»یه رق  گردن اومد سرش روی پاهام گهاشت گ ت «. 

صددد بار بهک می :»اخمی کرد بلند شددد  هارزانو روی مهل نشددسددت گ ت «. تو  را مریم و زدی ؟:»دادم گ تم 

احیانا حسادت نمی کنی که هی :»لهسندی زدم و گ تم «. اد گم به من نهه دایی ل  هار سال ازم بورگتره بدم می

دسددددتی به شددددونه اش زدم گ تم «. نه بابا  را باید حسددددادت کنم:»پاهاش پایین انداخت گ ت «.کنار من میاد 

بهین من بردا می :»از روی مهل ها بلند شدددددم سددددمت اتاق ام ربتم برکشددددتم سددددمت سددددروش گ تم «. خودتی:»

منظورت با مهندس مجد هست :»بلند شد کمی بدر کرد و گ ت «.امیر تو هم میایی؟ خواهم برم عسلویه پیک

 . باشه ای گ تم وارد اتاق شدم«. اره میام واسه تنوع خوب هست:»سرم تدون دادم که گ ت «.؟

یا »:صددهک با هواپیما ربتیم ل وقتی زنگ زدم گ ت که برم سددرکار اونجا هسددت .سددروش تا پیاده شددد با داد گ ت 

 ؟«ی بن جع ر  قدر اینجا گرم هست ل  طوری کردم اینجا زندگی می کنند موس

از بین اون همه دسددتهاه های و شددغله های «. به اسددانی اونا نیمه عادت کردند :»دسددت پشددت کمرش زدم گ تم 

آتیک رد شدددیم وارد سدداختمون شدددیم .نسددیم خنک کولر که بهمون خورد احسدداس کردم توی بهشددت اومدم . 

ال اتاق ریاسددت می گشددتم که امیر خودش از اتاق بیرون اومد تا نهاه اش بهم خورد با قدم های بلند داشددتم دنه

بهم نودیک شد بعد از بیست و شک سال بغل اش کردم . مثل داداشم بود شاید هم نودیک تر دستی پشت 

به اینجا و اونجا سمت اتاق راهنمایی کرد نشستیم .سروش مرتب «.هنوز مثل جوونیات هستی:»کمرم زد گ ت 

نهاه می کرد انهار تا حاال  یوی ندیده .با امیر از این  ند سدددال که نهودم صدددحهت کردم . متوجه شددددم که دوتا 

دختر داره یدی مهندس شددددیمی می خونه اون یدی هم دکتر هسددددت تهران شددددوهر کرده . یهو در اتاق زده شددددد 

وارد شد . سروش با تعجب هی نهاه به من می کرد و برگشتم دیدم یه پسر که بی اندازه به من شهاهت داشت 

 . دوباره بر می گشتم نهاه به اون پسر می کرد .اون پسره هم اول اش یدم شوکه شد
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 . ولی زود به خودش اومد با دستی که بسته بود قدمی سمت جلو اومد

 . بهسشید مهندس ل منم امروز اسیب دیدم_

حمید بقط تو مونده بودی بهین :»اهی به دسددت اش انداخت و گ ت امیر زود بلند شددد ربت کنارش وایسدداد نه

نمی دونم  ی شددد یهو سددوخت ل ولی می تونم :»سددرش پایین انداخت و گ ت «. ی به دسددت خودت آوردی ؟

.هنوز «کار انجام بدم بقط اگر میشه کسی که کار سهک تری داره بیاد اینایی که می گم وارد سیستم برام بدنه 

هیچ کس نیسددت ل همه سددرکار :»بود سددروش هم متعجب نهاه می کرد .امیر یدم بدر کرد و گ ت نهاه ام بهک 

این کار باید آدم کار بلد باشددده برای همین از «.خودشدددون هسدددتند منم که نمی تونم وگرنه خودم کمک می کردم 

امروز اگر کار نداری می سالم آرام بابا :»کمدی از من یا سروش هم بر نمی اومد .امیر برگشت برای یدی زنگ زد 

 .« تونی  ند ساعتی بیایی برات یه کار دارم

تو برو بعال اسددتراحت کن :»نمی دونم  ی گ ت که امیر باشدده ای گ ت برگشددت سددمت مهندس سددعیدی گ ت 

 .« تا دخترم بیاد اگر تونست می گم بیاد برات وارد کنه

 . بهسشید_

امیر پشددددت میو «.این پدر و مادرش کی هسددددت ؟:» ت از اتاق بیرون ربت سددددروش سددددریع برگشددددت به امیر گ

واال مادرش که به رحمت خدا ربته ل پدرش هم میهه اصال اسم هم ازش نمی دونه ل شناسنامه :»نشست گ ت 

منم خیلی کنجداو شددددددده بودم که بدونم  را این بچه اینقدر شددددددهیه به من «.به بامیلی و دایی اش باید باشدددددده

سددابی ذهن من و به خودش درگیر کرده بود طوری که امیر هم متوجه شددد ولی بازم هسددت . از وقتی ربته بود ح

مثل همیشددددددده سدددددددوت کرد  یوی نه ت . ند دقیقه بعد یه دختره قد کوتاه و الغر با  هره بسددددددیار ظریف و 

این پس «.خب بابا ل باید  ی کار کنم ؟:»کو یک وارد شدددد .با حترام سدددالم کرد و رو به روی امیر وایسددداد گ ت 

دختر کویچده امیر هسددت  قدر شددهیه خودش هم بود ولی در نهاه اول من متوجه نشدددم .امیر بلند شددد گ ت 

 . باید بره به حمید کمک کنه تا کارهای امروز زود تموم کنه نسواهد بنده خدا تا نیمه های شب اینجا بمونه

  حمید#

دادم  اره ای جو این نداشتم .نشسته بودم  دست ام سوخته بود سوزش زیاد داشت ولی باید کارها انجام می

به هوار بدبستی روی برگه می نوشدددددتم که دیدم مهندس با همراه خانمی داره سدددددمت من میاد .بلند شددددددم اون 

دخترم هسدددددت امروز بهک خهر دادم که :»خانم سدددددالم کرد که جواب داد .مهندس نهاهی بهم انداخت و گ ت 

 .« بیاد بهت کمک کنه
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اختم تشدر کردم که بعد از س ارشات الزم ربت .خانم مجد هم اومد خیلی سنهین روز صندلی سرم پایین اند

 نشددسددتم اونایی که روی«. خب بهید تا من وارد کنم :»نشددسددت لب تاپ و باز کرد بدون اینده نهاه ام کنه گ ت 

ن بدم . ند سدداعتی برگه نوشددته بودم دسددتک اش دادم برام وارد کنه خودم هم ربتم به کارهای دیهه سددروسددامو

گهشددت خسددته برگشددتم روی صددندلی نشددسددتم خانم مجد و ندیدم . حتما خسددته شددده ربته که اسددتراحت کنه 

 یوی نههشت که بعد از  ند دقیقه اومد یه لیوان  ایی همراه اش بود . خانم معتمدی اومد از کنارش رد بشه 

ریست . سدددریع بلند شددددم لهاس ام از خودم یهو نمی دونم  ی شدددد بهک تنه زد که هر  ی  ایی بود روی من 

خانم محترم معلوم نیسددت حواسددتون کجا هسددت که  ایی :»جدا کردم .خانم معتمدی برگشددت ع ددهی گ ت 

مهم نیسدددددت خانم :»حاال من بدن ام داشدددددت می سدددددوخت ربتم جلو یا اخم گ تم «.روی مهندس خالی کردید 

اومده :»ربت که خانم مجد هم زیر لب غری زد و گ ت  شم غره ای بهک «. معتمدی می تونید تشریف بهرید 

مهم نیسددت ل شددما ب رمایید :»سددری تدون دادم گ تم «.به عمد به من تنه زده دو قورت نیمک هم باقی هسددت

تعارف کرد که انجام می ده ولی قهول ندردم . ند «. اسددددددتراحت کنید خودم تا اونجایی که بتونم می نویسددددددم 

دوتا متن و من بدر کردم جا به جا وارد :»اخل اش خورشددت بود باال سددرم وایسدداد گ ت دقیقه بعد با ظربی که د

یه ذره خم شدددد که اشددداره کنه ولی تمام اون خورشدددت های «. کدوم می گید ؟:»نهاهی انداختم و گ تم «. کردم 

که کنارم بود گرم روی سرم ریست .یهو از سوزش سرم دادی زدم که تمام پرسنل اومدند .سعید سریع پارچ آبی 

برداشدددددت روم خالی کرد .وا ربته نهاهی به خودم انداختم از سدددددر تا پام آب ریسته بود .خانم مجد نودیک شدددددد 

خانم :»با  شددددم های از حدقه بیرون زده گ تم «.حواسددددتون کجاسددددت ؟ را سددددرتون یهو باال می یارید؟:»گ ت 

دسددت به کمر وایسدداد و «.من مق ددر هسددتم ؟محترم شددما رو سددر من خورش به اون گرمی ریستید االن می گید 

ندادم :»گ ت  کاری انجام  که  له من  نداختم و گ تم «. ب هاهی ا خانم :»با اخم ن واال  ایی ریستید تق ددددددیر 

ع هی کاسه «. معتمدی انداختید االن که خورشت ریستید کسی دور و اطراف نهود می گید من مق ر هستم 

پشدددت کرد سدددمت دبتر ریاسدددت بره «. هه باهاتون همداری نمی کنم بله ل منم دی:»خورشدددت روی میو زد گ ت 

بدون توجه به من وارد اتاق شدددددددد . همه «. ب رمایید خانم محترم ل تا نودید دبعه بعد اتیشددددددم بونید :»گ تم 

االن خیلی خوشددهل شدددی ل موهات تمام خورشددتی شددده ل منم که :»پراکنده شددده بودند .سددعید اومد جلو گ ت 

اقای مجد گ تند که برید دبتر :»منشدددی جلو اومد گ ت «.هار تازه از توی اسدددتسر بیرون کشدددیدنتآب ریستم ان

دستی توی موهام «. برو که گاو ات زایید :»سعید سری به نشونه تاسف تدون داد و گ ت «. باهاتون کار دارند 

ر جوانی که توی اتاق بود تا کشیدم که دیدم حسابی کثیف شده به اجهار تقه ای به در زدم وارد شدم که اون پس

هیچی نه تم برگشددددتم سددددمت آقای مجد با لهسندی که سددددعی در «. بهسک :»منو دید زد زیر خنده بعد گ ت 

سدددددری تدون دادم نهاهی به دخترش «. خب مهندس بهو بهینم  ی شدددددده ؟:»مس ی کردن اش داشدددددت گ ت 

 . دانداختم که بی توجه به من داشت با قندون روی میو بازی می کر 
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واال  ی بهم آقای مجد ل داشددتم پرونده و بررسددی می کردم که خانم مجد از باالی سددر خورشددت روی سددر من _

  .« خالی کرد

واال به جای :»برگشددت نهاه ام کرد که به دور از  شددم همه براش ابرو باال دادم .ع ددهی بلند شددد وایسدداد گ ت 

زشدته :»ودیک شدد دسدتک گربت آروم گ ت کیف اش برداشدت که مهندس سدریع ن«.تشددر کردن اش هسدت 

 .« دخترم  یوی نشده که ات اقی بوده که پیک اومده

اینی که من می بینم تا بردا :»منم سدددرم پایین انداختم همون پسدددر بلند شدددد اومد کنارم آروم در گوش ام گ ت 

من اگر شددانس :»تم سددرم و تدون دادم با حالت زاری گ «.صددهک هم باهاش حرف بونی آخرش میهه کار تو بوده 

.با «درک ات می کنم :»دستی روی شونه ام زد گ ت «.داشتم االن توی سواحل آنتالیا داشتم آبتاب می گربتم 

خب دیهه حمید نو برو لهاس عوض کن همین جا دوش هم بهیر ل آرام تا اون :»صدای مهندس بهک نهاه کردم 

قهول کردم طهقه باال دوش گربتم .همون جا لهاس کار  به اجهار«. موقع کار های عقب ابتاده و انجام می ده 

دیهه گربتم پوشددیدم . موهام که خشددک شددد برگشددتم .وارد اتاق ام شدددم که دیدم نشددسددته داره کار ها و انجام 

میده .سربه م لحتی کردم که نیم نهاهی کرد به کار خودش ادامه داد .صندلی عقب کشیدم  ند تا کار انجام 

خار  شددددم .تا سددداعت ه ت توی اون گرما کار کردم .وقتی برگشدددتم تا همه ربته بودند .تمام دادم از سددداختمون 

برگه ها و پوشه های توی سیستم مرتب شده بود .درسته تو انجام مار دیهه دست و پا  ل تی هست ولی توی 

  .این کار معلومه مهارت خوبی داره

ردی ربته بود که بی اندازه شهیه به من بود. ساعت دو ساعت نه بود که خونه برگشتم ل تمام بدرم سمت اون م

بود که در خونه باز شددد عماد خسددته و کوبته اومد .من بیدار شددده بودم که آب بسورم .تا من و دید سددالم کرد و 

مردتیده معلوم نیست :»خودش روی مهل انداختم .کنارش نشستم بهک نهاه کردم که ناراحت بلند شد گ ت 

گیج و منگ بهک نهاه می کردم که گوشددددی اش برداشددددت به یدی «.آداب معاشددددرت بلد نیسددددت از کجا اومده ل 

زنگ زد جواب نداد دوباره زنگ زد که برداشددت ولی دادی که عماد زد بدر کنم پرده گوشددی طربی که پشددت خط 

 . بود پاره شد

ی سدددداده بود ولی بهین خوب خودت و نشددددون دادی ل من برام مهم نیسددددت می خواهی  ی کار کنی یه دوسددددت_

جواب اینده جلوی اون آدم شس یت من و زیر سوال بردی خواهی گربت اونم خیلی بد لبقط دیهه نمی خواهم 

 . دور و اطرابم بهینمت

 .«میشه بهی  ی شده ؟:»بلند شدم رو به روش وایسادم نهران گ تم 

ساله ایند:»ع هی دستی توی موهاش کشید گ ت  ا مشغول به کار هست من مهندس اکرمی بود ل این  ند 

با اون به این ماموریت ربته بودم .نشددددددسددددددت با ربیق هاش جلوی خودم هر  ی از دهن اش در اومد گ ت بعد 
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دسددتک «.آخرش هم یه شددوخی کردم تنگ حرباش  سددهوند ل بدر کرده که من احمق هسددتم متوجه نمی شددم 

 . دادم که یه ن س باال کشید گربتم روی مهل نشوندم لیوان آبی که روی میو بود برداشتم بهک

ول کن عماد بهک توجه ندن این ها از همون دسددددته آدم هایی هسددددتند که می خواند با خراب کردم و تحقیر _

سددری تدون داد انهار زیاد حال مسدداعدی نداشددت .بلند «.کردن این و اون خودشددون پیک بقیه عویو نشددون بدن

حوصدددله ندارمل خودت زنگ بون برای مهندس مجد همه من :»شدددد سدددمت اتاق ربت با صددددای گربته ای گ ت 

سددددر تدون دادم وارد اتاق شدددددم همون موقع گوشددددی ام باز کردم تا سدددداعت دوازده مهندس «.  یو توخددددیک بده

معظمی برام بایلی ارسددددال کرده که حتما باید انجام بدم .به مهندس مجد پیام دادم کی دونم خوابیده گهاشددددتم 

م برداشدددتم روی پاهام گهاشدددتم ولی اینقدر کف دسدددت ام می سدددوخت که برام خیلی بردا صدددهک بسونه .لب تاپ

سست بود و پوست دستم سوخته بود .داشتم به بدبستی بایل و سرو سامون می دادم کنار بایل های که امروز 

تر پیام آرام انجام داده بود .درگیر بودم که صددددددای پیام گوشدددددی ام اومد .برداشدددددتم و با کمال تعجب دیدم که دک

 . داده

 .« سالم حمید جان ل  شم پسرم مشدلی نیست بهک بهو بردا بیا تا باهم حرف بونیم»

  پیام که خوندم براش نوشتم

 .« ممنونم مهندس .بهسشید که دیر وقت هم مواحم شدم»

 گوشی می خواستم خاموش کنم که زنگ خورد . مهندس بود که زنگ می زد بلند شدم در اتاق بستم تا صدام

 . عماد و اذیت ندنه

 . سالم دکتر وقت بسیر_

  روی تست نشست به هوار بدبستی لب تاپ روی پاهام گهاشتم

سددالم ل حمید مهندس معظمی پیام داد که برات پرو ه ای برسددتاده می خواهی بایل کنی می تونی انجام بدی _

 .؟

 . نهاهی بهک انداختم واقعا حجم اش زیاد بود

 . کشه بساطر شرایط دستم وگرنه زودتر انجام می شدل میزیاد هست  ند روزی طو_

  بایل و باز کردم



                 
 

 

 زهرا رحمانی|   ماشین عروسیرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

80 

 

خب بهین همون و االن شددددددماره ارام بهت می دم بیدار هسددددددت اگر بتونه خودت هم راهنمایی اش کن تا برات _

 . انجام بده  ون حتما تا بردا ع ر من این و می خواهم

 . ماره اش برستاد برای پیام دادمباشه ای گ تم و مجهور شدم مواحم دخترش بشم .ش

سددددددالم خانم مجد وقت بسیر ..بهسشددددددید دیروقت مواحم میشددددددم ولی پدرتون گ تند که یه بایل هسددددددت اگر »

سالم ل بهسشید شما » ند دقیقه بعد آنالین شد پیام و خوند نوشت «.امدانک هست به کمک من انجام بدید

  .«؟

مهندس سددعیدی هسددتم همونی که امروز  ایی و »و معربی کنم دسددتی به پیشددونی ام کوبیدم یادم ربت خودم 

همون مهندس سعیدی هم می گ تید کابی بود می شناختم »پیامم خوند جواب داد « خورشت روش ریستید 

 .« ل بعد هم باید بهم  ایی مق ر من نهودم ل خورشت هم ویدو ک کردم دیدم هر دو مق ر بودیم

 . ام از تعجب باز می موند هر کلمه ای که می خوند بیشتر دهن

 .« من واقعا نمی دونم  را شما نمی پهیرید که توی ریستن خورشت شما مق ر هستید»

  لب تاپ روی بایل ها باز کردم  ند تا و نهاه کردم که دوباره صدای پیام گوشی ام اومد

 .«بدم ؟ خب برای اینده من خودم به تنهایی مق ر نیستم.حاال این بایل باید تا کی تحویل»

  داشتم با یه دست تای  می کردم خیلی زخمت بود برای همین وویس برستادم

 بهسشید من پیام برام سست هست که بنوسیم ل مهندس گ تند تا بردا ع ر حتما باید این بایل آماده بشه»

». 

یسدددتم خواهک می کنم راحت باشدددید ل باشددده بقط من  ون زیاد کاربلد ن»صددددام صددداف کردم که پیام نوشدددت 

 .«ممدنه به مشدل پیدا کنم هر موقع پیام بدم مشدلی نداره؟

نه  ون تعداد زیاد هسددددت خودم ن ددددف انجام می دم که به شددددما هم زحمت ندم بعد هر »دوباره وویس گربتم 

 .« موقع مشدلی بود یا پیام بدید یا زنک هر کدوم باشه مشدلی نیست بیدار هستم

تادم بعد برای وویس گربتم که اگر  ه مشدددالتی دیده شددد به خودم گوشددی خاموش کردم بسک دوم بایل برسدد

خهر بده تا ویرایک انجام بدم .تا سدددداعت هشددددت صددددهک بود که داشددددتم کار انجام می دادم مهندس گ ت امروز 

سددرکار نرم به جاش نمی خونه مشددغول به کار بشددم . سدداعت نه بود که گوشددی ام زنگ خورد . شددماره خانم مجد 

 . ابتاده بود
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 . سالم مهندس سعیدی همونی که خورشت روی سر شما و  ایی ریستم_

 خنده ام گربت داشت به خودم تیده می نداخت

 . سالم خانم مهندس خداروشدر مثل اینده متوجه شدید که شما مق ر هستید_

  سریع جههه گربت گ ت

 . خیر ل شما خودتون اینجوری معربی کردید منم صداتون زدم_

  ن سم بیرون دادم گ تم سری تدون دادم

 . باشه ل ولی به هر حال شما مق ر بودید_

بعدا درباره اش صددددددحهت می کنیم ل االن زنگ زدم بهم که مشدددددددلی توی بایل نهود همه و  ک کردم همون _

 . قسمت برای پدرم ارسال کردم نهاه کرد گ ت که مشدل خاصی نداره

  بلند شدم که احساس کردم کل بدن ام خشک شده

 . منون ل بهسشید از دیروز تا حاال مواحم شما می شیمم_

  انهار خنده اش گربته بود

 . نه خواهک می کنم من به این کارا عالقه دارم_

  صدام صاف کردم گ تم

 ...  ریستن  ایی_

  نهاشت ادامه بدم شاکی گ ت

 . کارها هم بلد هستم االن می زنم بایل و هم خراب می کنم تا متوجه بشی به جو این دوتا کار ل این_

  سمت آشپوخونه ربتم گ تم

 . نه دیهه این بی ان ابی هست هم بایل خراب کنید هم اینده  ایی و خورشت روی سر من بریوید_

 ند دقیقه کل کل کردیم که در آخر خداحابظی کرد گوشددددددی و قطع کرد .منم تا سدددددداعت دو کاراها انجام دادم 

اینقدر خسددته بودم که سددرم به بالشددت نرسددیده خوابم برد . ع ددر یا صدددای بایل کردم برای مهندس برسددتادم . 
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اواز خوندن عماد به زور بلند شدددم .نهاهی به سدداعت انداختم که متوجه شدددم هشددت شددب شددده . از تست دل 

 . کندم سمت بیرون ربتم

 . میاد جینگ و جینگ ساز میاد از باالی شیراز می یاد ل شازده داماد توی راه نامودش با ناز_

خیره انشدددالله. قرارها »با تعجب نهاه اش کردم که همین جور قر می داد سدددمتم اومد یه دور دورم  رخید گ تم:

نه بابا امین می خواهد عروسی کنه دو شب دیهه می خواهیم :»روی میل خودش انداخت گ ت «.داماد بشی؟

توی همین عسلویه می :»شیدم گ تم نشستم دستی به  شم هام ک«. بعد از  ند مدت یه عروسی توپ بریم 

سدددرش تدون داد هندونه از توی ظرف برداشدددت خورد بعد که قشدددنگ تموم کرد گ ت «. خواهد عروسدددی بهیره ؟

 .« اره دیهه همین جا خودت و آماده کن همه هستند:»

  روز عروسی

هام هم شددددونه کردم .نهاهی نهاهی توی آیینه به خودم انداختم .ته ریک ام که بلند شددددده بود کوتاه تر کردم .مو

به کت و شدددلوارم انداختم .یه کت مشددددی با شدددلوارم مشددددی همراه با ک ک کالج مشددددی سددداده . ون کت ام 

 . اسپرت بود نیازی به کراوات نهود . پیرهن زیرش هم خاکستری پوشیده بودم

رم یه نشددددددونه تأیید تدون از اتاق بیرون اومدم که همومان عماد با تی  مثل من اومد .نهاهی بهک انداختم سدددددد

دادم از خونه بیرون اومدیم . سوار ماشین شدیم تا برسیم به تاالر عماد مرتب خودش و تدون می داد می گ ت 

  . کی خواهم بعد از  ند سال یه عروسی خوب برم

 .ولیوقتی رسددیدیم عماد سددعید بهک زنگ زد که بره دنهال اش ماشددین نداره. منم خودم تنها سددمت تاالر ربتم 

جلوی در دیدم دختری دسدددددت به دیوار گربته داره به زحمت راه می ره .کنی جلوتر ربتم که متوجه شددددددم دختر 

برگشدددت نداهی بهم انداخت «.ات اقی ابتاده ؟:»مهندس هسدددت .صددددام و صددداف کردم کنارش وایسدددادم گ تم 

ره خواسدددت بیوبته که لهسند مسدددسره ای زد می خواسدددت روی پای خودش وایسددده ولی تا دسدددت برداشدددت دوبا

مهه مجهورت کردند که این ک ک به این بلندی بپوشی که بسواهی شهیه پنهوئن راه :»سریع دست دیوار گربت 

به شددددما :»انچنان از اع ددددهانیت قرمو شددددد که گ تم االن همین جا من و می کشدددده اخمی کردم و گ ت «.بری؟

من هر کجا :»ه جیب همون جا وایسادم گ تم دست ب«. مربوط نیست جناب آقای سعیدی خورشتی ب رمایید 

به نظر تو که مهندس هسددتی جلوی در :»نهاهی سددر تا پام انداخت و گ ت «. دوسددت داشددته باشددم وایمیسددم 

شدونه ای باال انداخت که غرغر کنان هم شدد روی زمین نشدسدت ک ک «.محل مناسدهی برای ایسدتادن هسدت ؟

 هاش بیرون اورد

 . با دوتا تیده  وپ راه می ربتم اخ راحت شدم انهار داشتم_
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سددرم تدون دادم بهک زل زدم بلند شددد ک ک هاش توی دسددت «.نهاه داره ؟:»نهاه اش کردم که برگشددت گ ت 

ندنه نظر کردی که هر عروسددی شددد پا برهنه بری شدداید شددوهر گیرت اومد :»گربت سددمت تاالر ربت بهک گ تم 

 یوی بهه مهندس اومد . دسددددتی به کت ام کشددددیدم برگشددددت  شددددم هاش ریو کرد همین که می خواسددددت «. 

  سمت اش قدم برداشتم

 . سالم جناب مهندس_

 . سالم کردیم زیر  شمی به آرام نهاه کردم برعدس اسمک االن خیلی طوبانی بود

 . مجلس زن و مرد یدی هست_

همه در خیال رق   وارد شددیم کناری روی میو نشدسدتم تا عماد سدعید اومدند . ما سده تا دور یه میو نشدسدتیم

 . بودند الهته قسمت خانم ها معلوم نهود .ولی محیط یدی بود

میهم این امین هم عجب مارمولدی بوده ما خهر نداشتیم ل همک دو روز هم نشد که آزمایک خون ربت االن _

 .هم عروسی اش هست

لوش گربت و آروم گ ت سعید زود ج«. من می خواهم برم برق م :»سری تدون دادیم که عماد بلند شد گ ت 

به زور نشددسددت «.بهین تو رو جون هر کی می پرسددتی بشددین تو یدی نرق  ابرو هر  ی رقاص هسددت می بری:»

اون دختره که لهاس مشددددددی بلند تن کرده دختر مهندس :»سدددددعید نهاهی به قسدددددمت خانم ها انداخت گ ت 

اره خودشه ل خانم :»اخت برگشت گ ت نهاهی انداختم دیدم آرام هست . عماد نیم نهاهی اند«.مجد نیست ؟

 .« ابسمی بهم گ ت این دختر کو یده خانواده نوزده سالشه مهندس شیمی می خونه

خب من از االن بهم ممدنه  ند وقت دیهه نوبت من باشه زیاد »سعید سری از روی بی ت اوتی تدون داد گ ت:

داره به تو یدی که دیهه هیچی امید ندارم که من به امین یه ذره امیدی :»عماد با خنده گ ت «.تعجب ندنید 

 ند سدددددداعت با کل کل گهشددددددت شددددددما که خوردیم همه ربتند بقط  ند تا از «. بتونی تشدددددددیل خانواده بدی 

من که  ه :»مهندس ها وایساده بودند .منم خودم تنها گوشه ای وایساده بودم که آرام اومد کنارم وایساد گ ت 

می کنم ولی تو بددا این آبروریوی کدده انجددام دادی تددا  نددد مدددت سددددددو ه مردم پددابرهندده بیددام  دده نیددام شددددددوهر 

 .«می اونم بپرسم کدوم آبروریوی ؟:»بیسیال به عروس و داماد زل زد ازش پرسیدم «.شدی

 .« بله می تونید بپرسید:»نهاه ام کرد و گ ت 

مل برگشت نهاه ام کرد و گ ت کا«. خب ب رمایید  ه آبروریوی انجام دادم ؟:»دستی توی موهام کشیدم گ تم 

  بعد هم ریلدس از کنارم رد شد«. برو کناری به پشت خودت نهاه کن متوجه میشی :»
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یهو با  یوی که توی ذهنم اومد دلهره گربتم با احتیاط وارد دسددددددتشددددددویی شدددددددم نهاهی از توی آیینه به خودم 

یهو متوجه شدددددم که بله خانم من و سددددرکار انداختم دیدم که نه شددددلوارم پاره نیسددددت خوب همه جا نهاه کردم . 

گهاشددته ع ددهی از توی دسددتشددویی بیرون اومدم با  شددم دنهال اش گشددتم که کنار دوتا دختر وایسدداده بودم. تا 

من رسدددددیدم اون دوتا دختر هم ربت. حاال هیچ کس اون اطراف نهود رو به روش وایسدددددادم ابرویی باال انداخت با 

نداهی بهم انداخت لیوان آبی برداشدددددددت یه قلوپ خوردم روی میو خم «.کردم ؟که من آبروریوی :»اخم گ تم 

شدم که یهو یه  یو سرد روی صورتم ریسته شده بود . شم که باز کردم که دیدم آرام تمام آب های توی لیوان 

 . توی صورتم خالی کرده

 . بله .تا شما باشید به من نهید دارم دعا می کنم که شوهر گیرم بیاد_

بهو بهینم  ی :»ام بیرون دادم هنوز داشددددددتم به جای خالی اش نهاه می کردم .عماد اومد وایسدددددداد گ ت  ن س

 بیا بریم من:»دستی یه صورت ام کشیدم بدون اینده بهک نهاه کردم گ تم «.شده  را آب روی خودت ریستی؟

ادو بده میاد .داشددتم برای آرام دیهه منتظر نموندم ربتم کنار ماشددین وایسددادم عماد هم گ ت ک« . که کادو دادم

برنامه می ریستم که اومد کنار ماشین خودشون وایساد اصال نهاه منم ندرد. در ماشین باز کردم داخل نشستم 

 ند دقیقه «. نماز شدددددب هم بدر کنم به این مسدددددئله کمک کنه ».گوشدددددی ام بیرون کشدددددیدم بهک پیام دادم 

 .« هرت نشدمثل اینده برات درس ع:»گهشت که پیام داد 

 . نهاهی از توی شیشه ماشین بهک انداختم که دیدم با اخم به صح ه موبایل زل زده

 .«راس میهه اگر دیدی خانواده به سرکه نیاز داشتند به خودم خهر بده سرکه خوب سراغ دارم»

 .«سرکه برای  ی؟:»سریع پیام خوند نوشت 

دوتا اسدددتیدر هم براش برسدددتادم نهاه کردم که «. بندازن بوای اینده تو رو ترشدددی:»لهسند مرموزی زدم و نوشدددتم 

همومان اون هم نهاه ام کرد .لهسندی زدم ابرویی باال انداختم که حرصددی سددوار ماشددین شددد در و تا جون داشددت 

 . بهم کوبید

تا »:نهاهی بهم انداخت با تعجب گ ت «. بهین بیا بریم ساحل امشب قدم بونیم :»عماد اومد سوار شد گ تم 

هیچی نه تم «. همین  ند دقیقه پیک داشدددتی بنده و قورت می دادی االن میهی که بریم سددداحل قدم بونی ؟!

تو زیادی مشدددوک می زنی حواسددم بهت بود زیاد داشددتی به دختر مهندس :»صدددای پیام گوشددی ام اومد گ ت 

سددوخته کارهای که نمی نه برات نه تم ل دسددت ام :» شددمم از روی گوشددی گربتم بهک گ تم «. نهاه می کردی 

تونم انجام بدم خود مهندس گ ت بدم دخترشون انجام بدن تا هم به من کمک کرده باشه هم اینده برای آینده 

دیهه  یوی نه ت سمت خونه ربت گ ت بردا جمعه هست ولی تا ظهر سرکاریم اگر بریم «.اش خوب هست 
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دراز کشدددیدم .گوشدددی ام بهک نهاه کردم که  سددداحل ممدنه صدددهک بیدار نشدددیم . لهاس ام عوض کردم روی تست

خندیدم بهمیدم که از اینده می تونه من و بهینه تا «. بردا می خواهم بیام کمک ات کنم :»دیدم آرام پیام داده 

 . تالبی کنه خوشحال هست .براش نوشتم خوشحال میشم زود به زود بهینمت

___________________ 

که تا حاال سدددراغ نداشدددتم .صدددهحونه خوردم لهاس عوض کردم بیرون منتظر  صدددهک از خواب بیدار شددددم با انر ی

موندم عماد اومد سدوار سدرویس شددیم ربتیم .وقتی رسدیدم تا آرام اومده بیسیال سدالم کرد به کار خودش ادامه 

داد . حتما آرامک قهل از طوبان هسدددددددت .وارد محوطه شددددددددم کارها انجام دادم به کارکنان هم سددددددر زدم بهینم 

 طوری هسددت . دسددتورهای الزم انجام دادم سدداعت دوازده بود که سددمت سدداختمون برگشددتم . دیدم آرام هیچ 

کاری انجام نمی ده ل با خودم گ تم حتما پشیمون شده . من اهل تالبی بیویدی نیستم ترجیک می دم با حربام 

عد با لیوان قهوه اومد .سدددریع ع دددهی بشددده .توی سدددیسدددتم نهاه می کردم که دیدم آرام ربت بیرون  ند دقیقه ب

پشددددت  شددددمی «. من باصددددله بهیرم که دیهه اگر قهوه ریست لهاس ندارم اینجا عوض کنم :»بلند شدددددم گ تم 

نازک کرد پشدددت میو که رو به روی میو من بود نشدددسدددت .دیدم واقعا ق دددد نداره کاری انجام بده . ولی خب من 

دیم ساختمون که خلوت تر شد من سست مشغول به کار شدم هنوز هم اطمینان نداشتم .تا ساعت دو اونجا بو

. اینقدر محو کار شده بود که از آرام غابل شده بودم .یهو با صدای ترکیدن  یوی از ترس از روی صندلی خودم 

پریدم .نهاهی توی اتاق انداختم دیدم  یوی نیسددت .نهران از اتاق بیرون اومدم دیدم عماد و سددعید هم اومدند 

سری تدون «. احساس کردم  یوی ترکید :»بسمی ترسیده و رنگ و رو ربته اومد به ما ملحق شد گ ت .خانم ا

دقت که کردم دیدم «.اره همین طور هسددت ولی خب اگر مشدددلی بود تا حاال کارکنان اومدن بودند:»دادم گ تم 

 احیانا که این:» تم خهری از آرام نیسددت .برگشددتم توی اتاق دیدم خیلی آسددوده نشددسددته .بهک نودیک شدددم گ

هر  ند که مطمئن نهودم ولی خب «. نه من نهودم :»نهاه ام کرد و گ ت «. کار ل تو داخلک دخالتی نداشددددتی ؟

کاری هم نمی شدددد انجام داد .سدددر کار خودم برگشدددتم .یک سددداعت بعد تموم شدددد آرام هم بایل ها و نوشدددته ها 

خسته بودم که حوصله نداشتم دوش بهیرم .ولی  اره ای  بهک گ تم انجام داد بعد ربت .برگشتم خونه اینقدر

نهود باید می ربتم  ون شددددب دیهه وقت نمیشدددده من شددددام بسورم بعدش باید زود بسوابم .وارد حموم شدددددم که 

  . عماد هم اومد ولی  ون زودتر رسیدم موبق شدم اول من حمام کنم

اشتم  رخی توی اینستا بونم. واتساپ باز کردم تا حمام که کردم وارد اتاق شدم لهاس عوض کردم .گوشی ام برد

شددک کردم ولی با این حال نوشددتم «.من این همه کمک ات کردم تو هم بهم یه کمک می کنی ؟:»آرام پیام داده 

 .« تا بهینم کمک ات  ی باشه:»
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از سددر  من یه پسددر خاله سددمج دارم گ تم دوسددت پسددرم دارم تا دسددت:» ند دقیقه بعد آنالین شددد جواب داد 

ریع س«.خب بهرش:»ابرویی باال انداختم وویس برستادم «. کچل من برداره االن اصرار داره که حتما اون و بهینه 

روی تست نشددسددتم دسددتی «. من اگر دوسددت پسددر داشددتم که نمی اومدم از تو کمک بسواهم :»وویس برسددتاد 

 .« ازی کنمخب پس من بیام نقک دوست پسرت ب:»توی موهای خشک ام کشیدم گ تم 

  نهاهی به آیینه به خودم انداختم

 .اره اگر میشه_

نمی دونم  را دوسددددددت دارم بهک کمک کنم برای همین آدرس و گربتم لهاس عوض کردم ادکلن هم برداشددددددتم 

زدم .از اتاق بیرون اومدم عماد خونه نهود .ولی ماشین توی حیاط زده بود .سوار شدم سمت خونه مهندس ربتم 

سددددادم که دیدم داره میاد .همین که می خواسددددت سددددوار بشدددده ماشددددین و حرکت دادم کمی جلوتر سددددر کو ه وای

 وایسادم . ند بار تدرار کردم بار آخر دیهه وایسادم که ع هی سوارشد

 . ع هی در ماشین بهم زد که برق از  شمام پرید

 . خانم مهندس ماشین امانت هست_

مواحمت شددددم ولی به کسدددی اعتماد نداشدددتم ل اونجا ربتیم بهسک :»هیچی نه ت به بیرون خیره شدددد و گ ت 

خیلی طهیعی بازی کن این عمو  ند مدته دنهال من هست هر  ی بابام میهه جواب ما من ی هست بازم میاد 

سددرم تدون دادم سددمت پارک کنار سدداحل ربتم .تا رسددیدیم !«.دیهه گ تم این کار کنم بهینم جواب می ده یا نه 

شددددددین منتظرت موندیم تا یه پسددددددر قد بلند و الغر اومد .نهاهی به آرام انداختم که گ ت  ند دقیقه توی ما

خودشه .با هم از ماشین پیاده شدیم سمت همون پسر ربتیم .سالم کردم که اول نهاهی سر تا پای من انداخت 

با اینده زیاد هم بهمیدم به هیدل ام اشددددددداره داره «.تو من و به این بچه توریقی بروختی ؟:»و خیلی پرو گ ت 

بازوم بورش نیسدت در حد متوسدط و  ون زیاد دوسدت ندارم تو  شدم باشده . یوی نه تم که آرام خودش گ ت 

من تو رو به کسدی ن روختم آقا از اول هم گ تم دنهال من نیا االن هم با همونی که گ تم دوسدتک دارم اومدم :»

هیچ دلم نمی خواد یه بار دیهه مواحم :»جدی گ تم  صدام صاف کردم خیلی«.تا با  شم های خودت باور کنی 

هیچی نه ت برگشتم به آرام نهاه کردم سمت ماشین ربتیم . تا سوار شد دست «.آرام بشی وگرنه بد می بینی 

بهسک تو رو خدا توی زخمت ابتادی نمی :»برگشددددددت من گ ت «.وای خدایا شدددددددرت :»هاش بهم کوبید گ ت 

برای این کار سددددددو اسددددددت اده کنم ولی واقعا در عهاب بودم نمی خواهم رابطه  خواسددددددتم از کمدی که بهت کردم

لهسنددی زدم و «.مدامدانم بدا خدالده ام بسداطر این پسددددددره ن هم بهم بسوره برای همین بده خدانواده  یوی نه تم 

راست می گه من که :»ماشین روشن کردم جلوی خونه نهه داشت تا بیرون ربت گ تم «.کار خوبی کردی»گ تم:

. شمدی زدم پا روی گاز گهاشتم از اونجا دور شدم .در واقع باید بهم روز خوبی « بهمیدم اون ترقه کار تو بوده 
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بود .اصددال کار خاصددی هم نداشددت معلوم بود پسددره از اون اومد های هسددت که بقط بلدن مثل  سددب دوقلو به 

ره .ماشین و جلوی خونه پارک کردم پیاده یدی بچسهن .نمی دونم  را ولی خوشحال بودم که آرام بهم اعتماد دا

 . شدم

  ارام#

نمی دونم کار درسددتی انجام دادم یا نه ولی بیسیال حداقل این شددد که دیهه از دسددت اون پسددره  شددم سدد ید 

راحت شدم .وای یاد ترقه ابتادم خیلی بد بود. وقتی  هره حمید یادم میاد خنده ام می گیره .گوشی ام برداشتم 

ام ها انداختم یعنی دوتا حرف درسددددت و حسددددابی ما با هم نوده بودیم .صددددداش پلی کردم صدددددای نهاهی به پی

 . ره .با صدای مامان از اتاق بیرون اومدممردونه خوبی داشت .یاد حرباش که می ابتم بشار خون ام باال می

 .بله مامان دوباره  ه خطایی از من سر زده ؟_

مهه من صد بار نه تم پوست تسمه توی سطلک توی اتاق :»د شاکی گ ت با یه پالستیک پر از پوست تسمه اوم

. «خب مامان جانم سددطلک زباله واسدده این کارا توی اتاق گهاشددته شددده :»با حالت زاری جلو ربتم گ تم «. ننداز 

 هاخه توی این گرما می حوصله داره واس«.برو بیرون بنداز :»اخمی کرد پالستیک و توی صورتم پرت کرد گ ت 

یه پوست تسمه بیرون بره .ولی اگر نرم مامان دست از سرم بر نمی داره .به اجهار  ادر به سر زدم بیرون اومدم 

.همومان پسددره واحد رو به رویی اومد . باهم وارد اسددانسددور شدددیم خیلی داشددت نهاه می کرد ع ددهی بهک نهاه 

همین موقع آسانسور وایساد «. اه می کنید هی من احترام می ذارم  یوی نمی گم شما بیشتر نه:»کردم گ تم 

ع ددهی بیرون اومدم .بهین واسدده یه پوسددت تسمه باید اع دداب من بهم بریوه .پالسددتیک و توی سددطلک انداختم 

زود «. این موقع روز کسددی نیسددت :»می خواسددتم برگردم سددمت خونه که حمید با ماشددین جلوم وایسدداد گ ت 

خندید و «. باید ترقه توی بغلت می نداختم :»رداشدددتم گ تم منظورش متوجه شددددم ع دددهی سدددمت اش قدم ب

به همین تیده پروندن ادامه :»خنده پیروزمندانه ای کردم گ تم «. واال ممدنه اون کار هم انجام بدی :»گ ت 

یادم :»یدی توی پیشددددددونی اش زد گ ت «.اینجا  ی کار می کنی ؟:»یهو یادم اومد گ تم «. بدی انجام می دم 

با تعجب نهاه کردم که گ ت «. م سدددریع لهاسدددی بپوش باید برم که خانم ابسمی به کمدت احتیا  داره ربت ل بر 

سدددریع برگشدددتم خونه لهاس عوض کردم که مامان اومد «.تو برو لهاس بپوش من توی راه برات تعریف می کنم:»

نودیک شددددددددم گ تم خودم و لوس کردم بهک «.دوباره کجا می خواهی بری ؟»توی  ار وپ در وایسددددددداد گ ت:

سدددددری تدون داد ربت کنار یدی توی «. مامان جونم ل من دو دقیقه با دختر عمو محمد برم سددددداحل قدم بونم :»

با اسدددم خاله شدددوکه شددددم ل آخه «. برو بقط زود برگرد  ون مهمون داریم خاله می خواهد بیاد :»سدددرم زد گ ت 

ی بونه  ه خاکی توی سرم بریوم .سریع ربتم پایین باید همین امشب می اومدند اگر اون دراز بی خاصیت حرب

برو مهه نمیهی ابسمی به کمک من :» نهاهی بهم انداخت که گ تم «. بیچاره شدم:»سوار ماشین شدم گ تم 



                 
 

 

 زهرا رحمانی|   ماشین عروسیرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

88 

 

بهین باباش توی سدداحل با عماد اونا رو دیده ل :»به خودش اومد سددمت سدداحل ربت تا برسددیم گ ت «. نیاز داره 

که ات اقی عماد و دیدهابسمی هم ن همیدم  ی  با تو بیرون اومده ل االنم ربتی بسددددددتنی بسری  «.  بهه گ ته 

ات ابا منم االن به مامانم گ تم می خواهم برم با دختر عمو محمد :»خندیدم توی جام یدم تدون خوردم گ تم 

ی مونم همه خب خیلی خوبهل حاال تو برو من اینجا م:»کنار پارک نهه داشدددددددت گ ت «.بیرون کمی قدم بونیم 

خواهک می :»در که می خواسددتم بهندم سددرش خم کرد گ ت «. ی که به خیر گهشددت بیا خودم می رسددونمت

  .«  شم جناب مهندس:»لهسندی زدم و گ تم «.کنم در و خیلی آروم بهند

باال  ابروی«.مهه نمی گم آروم بهند :»آنچنان در و زدم که بنده خدا دو متر پرید .یهو از توی ماشددددددین داد زد 

انداختم سددمت سدداحل ربتم  ند متر جلوتر عماد و دیدم که سددر به زیر اونجا وایسدداده .عمو محمد همراه سددارا 

بعد برگشتم «.سالم عمو خوب هستید :»هم رو به روش وایساده اند. خودم و طهیعی جلوه دادم جلو ربتم گ تم 

ر شددددمی به عمو نهاه کردم که دیدم زی«.سددددالم مهندس جاللی شددددما هم اینجا هسددددتید ؟:»سددددمت عماد گ تم 

برگشتم بهک نهاه «.پس بستنی ها و  را نیاوردی ؟:»خیال اش راحت شده .سارا لهسند مسسره ای زد و گ ت 

عمو که دید «.عویوم اینجا گ تم هوا گرم هسدت سد ارش دادم بریم داخل مغازه همون جا بسوریم :»کردم گ تم 

ت با یه خداحابظی از ما دور شد .همین که سوار ماشین شد حرکت قضیه همون جور که اونا تعریف کردن هس

تو  را اینقدر بی احتیاطی می کنی ؟وسددط تهران که زندگی نمی کنی شددهر :»کرد با اخم برگشددتم به سددارا گ تم 

عماد با خنده ابروی باال انداخت و گ ت «.به این کو یدی اومدی روی صددددددندلی لم دادی به دریا خیره شدددددددی 

همین موقع حمیددد هم بود «. مین حرف و بهک زدم ولی  ی کددار کنم کدده بقط بلددده بددا من لج بدندده منم ه:»

 .«واقعا خسته نهاشی:»وایساد کنار عماد دستی روی شونه اش زد گ ت 

  کنار هم وایسادیم من دقیقه ای با سارا حرف زدم

 . من باید برگردم امشب مهمون داریم_

ازشون خداحابظی کردم سوار «.باشه ل عماد من آرام خانم و می رسونم :» حمید از روی صندلی بلند شد گ ت

 ه «. وقتی سدوار شددی گ تی بدبست شددی ! ی شدده ؟:»ماشدین شددیم .وسدط های راه حمید برگشدت گ ت 

 . خوب یادش اومده بود واقعا مهندسی بهک می اومد

 . ر امروز خودمون بههخاله ام امشب خونه ما میان بعد می ترسم پسره اش  یوی از دیدا_

بهک نهاه کردم که اونم برگشت واسه  ند لحظه نهاه امون بهم گره خورد . سریع سرم پایین انداختم که گ ت 

بدر ندنم  یوی بهه ل اون که  یوی از من نمی مونه آخرش بهو داره برای اینده من بهک جواب من ی می :»

لوی خونه نهه داشت بدون اینده نهاه اش کنم بیرون اومدم سرم تدون دادم ج«. دم جلوی شما من و خراب کنه 

یا ». ازش تشدر کردم سریع وارد خونه شدم . تا در خونه باز شد مامان  اقو به دست از آشپوخونه بیرون اومد 
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امام غریبل بدر کنم پسره  یوی گ ته االن می خواهد بیاد سر من و با اون بهره امشب کهاب کنه جلوی مهمون 

 .« ارهها به

 .« مهه من بهت نه تم زود برگرد:»با ترس آب گلوم پایین دادم یه قدم نودیک شد گ ت 

ن سدددم و با این حرف بیرون دادم با لهسند می خواسدددتم بغل اش کنم که  اقو جلو وارد  ند قدم عقب اومدم با 

برد با اع هانیت گ ت  اومد گوشه لهاس ام گربت سمت اتاق«.مامان !داری  ی کار می کنی ؟:»اعتراض گ تم 

با بی میلی وارد اتاق شددددم ولی حوصدددله نداشدددتم. نهاهی به لهاس ها «. سدددریع برو آماده شدددو االن می رسدددند :»

 . انداختم خیلی خوب دیهه نیازی به تعوی  نهود .کال اهل آرایک هم نهودم ل تنها یه ر  زدن بلد بودم

یشدده با لهسند خوشددهلی که روی لب داشددت وارد اتاق شددد  ند دقیقه نشددسددتم که در اتاق باز شددد بابا مثل هم

اومد جلو باهام دسدددت داد بعد روی تست نشدددسدددت برگشدددتم «.سدددالم بر پدرم :».لهسندی زدم بلند شددددم گ تم 

بهک نهاه کردم که اشدددداره کرد روی صددددندلی بشددددینم .صددددندلی از پشددددت میو بیرون کشددددیدم جلوش گهاشددددتم 

 . نشستم

 .ف دست اش گهاشتی ؟شنیدم امروز حساب برهاد ک_

امروز بهم زنگ زد گ ت که آرام با پسددددددری اومده پیک من گ ته :»با تعجب نهاه اش کردم که خودش ادامه داد 

 .«بهک عالقه دارم دست از سرم بردار ل بعد پسره هم گ ته اگر دور و اطراف آرام بهینمت می کشمت

با صددددددددای بلندی گ تم  بیچاره بقط بهک گ ت دیهه نمی خواهم دور و  یا امام ل این حمید:»یهو بدون بدر 

بعد که حرف ام تموم شددددددد محدم روی دهن ام کوبیدم .بابا هم با صدددددددای بلند خندید و «. اطراف آرام بهینمت 

از خجالت سددددرم پایین انداختم با ناخن های دسددددتم بازی «.خب پس با مهندس سددددعیدی ربته بودی ؟:»گ ت 

ینده نهاه اش کنم براش ات اق امروز و بازگو کردم . بعد که حرف ام تموم دش کردم . بعد از  ند دقیقه بدون ا

 . واسه  ند لحظه سرم باال آوردم ل برخالف ت ورم دیدم بابا داره با لهسند نهاه ام می کنه

 . را به خودم نه تی که داره اذیتت می کنه ؟_

ر اون پسددر که هیچی حالی خودش نمی کنه اخه گ تم ممدنه بعد بساط:»از روی صددندلی بلند شدددم آروم گ تم 

من دیدم مهندس :»سددددددرم باال آوردم بهک نهاه کردم با لحن مظلومی گ تم «. بین دوتا خانواده جدایی بیوبته

سعیدی مثل بقیه نیست که از هر برصتی است اده کنه برای همین ازش خواستم بدون هیچ  شم داشتی بهم 

نه ات اقا  ون حمید :»کنارم وایساد دستی روی شونه ام گهاشت گ ت  از روی تست بلند شد اومد«.کمک کرد 

و می شدددناسدددم اصدددال ع دددهی نشددددم بلده خوشدددحال شددددم که خودت اینقدر بورش شددددی که طرف مقابل ات 

 . بشناسی
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بعد هم منتظر جواب من نموند از اتاق بیرون ربت .  یوی به حمید نه تم ل آخه می ترسددددددم بعد از بابا توی 

ر خجالت بدشددددددده .می دونم که بابا هم در این باره  یوی بهک نمی گه .زنگ خون و زدند گوشددددددی ام محیط کا

برداشددتم از اتاق بیرون اومدم .خاله با اکراه وارد شددد تا به من رسددید پشددت  شددمی نازک کرد ربت روی مهل ها 

ز بهم سددالم کرد که نشددسددت .شددوهرش هم دسددت کمی از خودش نداره .و آخرین ن ر هم شددازده بود .با نیک با

نداخت خیلی جدی بهک گ ت که خوش اومدی  با اخم نهاهی بهک ا که کنارم وایسددددددداد  با  با ندادم  جواب 

ب رمایید .این حرف معنی می داد که  شمک  رونی ندن برو اونجا میل بچه آدم بشین . وارد آشپوخونه شدم 

بمونم. هر  ند که می دونستم بعد مامان  کمک کردم مامان وسایل شام  ید .ولی دیهه واقعا حوصله نداشتم

عویوم ل یخ  ند دقیقه کنار ما :»کنه . همین که سددددددمت اتاق ربتم خاله با لحن خیلی بدی گ ت سددددددرزنک می

ن س عمیقی «. بمون ل اون آقایی که شما به پسر من ترجیک دادی  ند ساعتی باهات حرف نونه طوری نمیشه

با اشدداره بابا سدداکت شدددم وارد اتاقم شدددم .در محدم کوبیدم از پشددت کشددیدم می خواسددتم بهک جواب بدم که 

هم ق ل کردم .روی تست خودم انداختم .از حرص داشددددددتم ناخن هام می خوردم. پسددددددره خجالت نمی کشدددددده 

بیسدددت و نه سدددال داره ولی هنوز مثل بچه ها خهر ینی می کنه .مثال جلوی اون دهن گشدددادت می گربتی  ی 

گ موبایلم دست از سر ناخن هام برداشتم از کنارم نهاهی انداختم دیدم حمید داره زنگ می شد ؟.باذصدای زن

من نه تم این پسددره می ره همه  ی و کف دسددت خالم می ذاره اونم :»می زنه. صدددام صدداف کردم جواب دادم 

شددد گ ت صدددای خنده حمید بلند «. که دیهه اگر  یوی بدونه تا عالم و آدم خهردار نشدده دسددت بردار نیسددت

 ند دقیقه حرف زدیم «.این پسدددره دیهه کیه ؟ولک کن بابا بهک توجه ندن کنم واسددده همین برات زنگ زدم :»

آخرش هم گ ت خسددددددته هسدددددددت بره بسوابه منم  یوی نه تم .یهو یادم ابتاد من بردا امتحان زبان دارم .بابا 

هم نسوندم .شدال ام از روی سدرم برداشدتم مجهورم کرد تا کالس برم زبانم تقویت بشده .حاال  ی کار کنم هیچی 

سمت کتاب ها ربتم ولی نمی دونم  را هر  ی می خوندم هیچی ازش نمی بهمیدم .ع هی برگشتم توی تست 

 . ام دراز کشیدم .واال نمی دونم کالس زبان واسه  ی هست .  شم روی هم گهاشتم تا خود صهک خوابیدم

_____ 

هم خوردم کیف ام برداشددتم از در بیرون اومدم .مامان هم خداروشدددر از  صددهک بیدار شدددم دوش گربتم یه لقمه

دیشددب سددری بهم نود حتما بابا یه جوری این قضددیه و سددروسددامون داده. می دونم که  یوی از حمید به مامان 

نمیهه بهک اعتماد دارم .وارد محوطه شدددددم سدددداناز از آخر حیاط به سددددرعت اومد کنارم وایسدددداد حالت بدبست 

بهین من هیچی بلد نیسدددتم ل هیچی هم نسوندم به :»ره ها به خودش گربت که با دسدددت کنارش زدم گ تم بیچا

«. نیلو امروز مری  شددده نمیاد :»روی صددندلی نشددسددتم که اومد ور دلم گ ت «. امید نیلو اومدم امتحان بدم 

ی  ه خاکی توی سدددددرمون بقط همین کم داشدددددتم ل االن میه:»ن سدددددم و محدم بیرون دادم با حالت زاری گ تم 

نمی دونم واقع دیهه :»شونه ای باال انداخت نهاهی به کتاب توی دست اش انداخت و حرصی گ ت «.بریویم ؟
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یهوجرقه ای توی ذهنم خورد گوشدددی ام «.دارم ع دددهی میشدددم اصدددال بلندشدددو بریم نیاز به امتحان دادن نیسدددت 

مهندس من این همه :»دقیقه پیک بود سددریع نوشددتم  بیرون آوردم نهاهی به آخرین بازدید کردم که واسدده پنج

 دوباره می:» ن  دقیقه گهشت تا االن شد برام نوشت «.بهت کمک کردم ل میشه یه بار دیهه بهم کمک کنی؟

 یه منم :»خندیدم که سددارا مشدددوک بهم نهاه کرد گ تم «.خواهی کدوم خواسددتهاری و از سددر خودت وا کنی ؟

هیچی این بار کار خیلی آسونی هست .من امتحان زبان :»گوشی کردم جواب دادم سرم توی «.خنده داری بود 

دارم میشدده گوشددی با خودت بهری ل من میرم امتحان بدم دزدکی عدس می گیرم برات می برسددتم هر کدوم بلد 

یل اباشه ل ولی خودمونیم دوتاب:»بالباصله  ندتا استدیر متعجب برستاد گ ت «. بودید برام جواب ب رسنید 

بهمیدم داره شوخی می کنه برای همین «. برای من زخمت کشیدید درست کردید تا عمر دارم باید جهران کنم 

 یوی نه تم .بنده خدا راست می گه مثال امتحان زبان من  ه ربطی به این بنده خدا داره .با داد مدیر موسسه 

ی که کسی متوجه نشه تنظیم کردم .همین وارد اتاق شدیم .روی صندلی اخری نشستم .گوشی ام زیر پام طور 

خانم این :»که برگه به دسددددت ام رسددددید با تعجب به سددددوال هاش نهاه می کردم .سددددر بلند کردم به معلم گ تم 

توی همون کتاب که شدددددما به خودتون اجازه :»لهسند مسدددددسره زد و با کنایه گ ت «.سدددددوال ها دقیقا کجا بوده ؟

ماشدداال خوب هم بهمید :»سددوم تدون دادم آروم زیر لب با خودم گ تم «.ید ندادید حتی دو دقیقه بهک نهاه کن

 یوی نه تم با احتیاط اطراف و دید می زدم تا «. که من همک دو دقیقه شددددداید کمتر هم توی کتاب نهاه کردم 

متوجه شدم کسی حواس اش نیست گوشی ام بیرون اوردم سریع عدس برستادم برای حمید برستادم منتظر 

بودم تا برام جواب ب رسته .ولی دیدم نیم ساعت گهشت هیچ خهری نشد .نهاهی به گوشی ام انداختم  نشسته

دیدم خهری نیسدددددت .دیدم بقط ده دقیقه برصدددددت دارم .  اره ای نداشدددددتم همک ده بیسدددددت  هل کردم زدم 

موزشددهاه رسددید سددریع .ع ددهی بلند شدددم از اتاق بیرون اومدم . برکه هم تحویل ناظر دادم .همین که پام بیرون آ

شماره حمید گربتم ولی خاموش بود .پاهام به زمین کوبیدم .تاکسی گربتم می خواستم برگردم ولی نظرم عوض 

شددد . سددمت شددرکت ربتم ل ولی دیدم انهار اتک سددوزی جرئی پیک اومده .خیلی ترسددیدم شددماره بابا گربتم که 

د از تا بوق جواب داد .انهار وسدددددط ازدحام زیادی بود  ون جواب نداد. یهو یاد سدددددارا ابتادم برای زنگ زدم که بع

 . صداش بهم درست نمی رسید

 .سارا بهو بهینم  ی شده ؟_

هیچی نمی بهمیدم لهو  ی داد می زدم اونم صدای من نمی شنید ل می خواستم وارد بشم ولی نهههان جلوم 

مهربونیت نهاهی بهم انداخت گ ت  گربت نهاشدددت که وارد بشدددم .با گریه گ تم دختر مهندس مجد هسدددتم با

ربتم توی اتاق نهههانی نشستم با استرس پاهام تدون «.دخترم جای هیچ نهرانی نیست لکسی آسیهی ندیده :»

می دادم  ند دقیقه بعد نهههان همراه با عماد اومد . سدددریع از روی صدددندلی بلند شددددم بهک نودیک شددددم با 

سددددرش تدون داد با خسددددتهی زیاد روی صددددندلی «.بام حالک خوبه ؟تو رو خدا بهو  ی شددددده ل با:»بغ  گ تم 
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اره  یوی نیسددت ل اینا که تجمع کردند بدر کردی خهری هسددت . اتک خیلی جوئی بود اصددال :»نشددسددت گ ت 

نیاز به آتک نشان هم نداشت ولی اینا اومدند جلوی در وایسادند همه و ترسوندن .با خیال آسوده روی صندلی 

نهههان با لیوان آبی اومد جلوم گربت با تشدددر از دسددت اش برداشددتم .یه ن س باال کشددیدم کناری نشددسددتم که 

 «.مردم تجمع کردند نمی ذارند به کارمون برسددیم :»عماد گوشددی اش بیرون کشددید نهاهی بهک انداخت گ ت 

ترسیدم بغل  تا اوخاع بهتر شد همراه عماد وارد ساختمون شدم . تا بابا و دیدم سمت اش ربتم خودش بهمید

 . نهاهی به بقیه انداختم همراه بابا وارد اتاق شدیم«. یوی نهوده جای نهرانی نیست :»ام کرد و گ ت 

 . خیلی ترسیدم گ تم حتما ات اقی ابتاده که اینجور آدم توی محوطه پراکنده هستند_

 .«نه  یوی نیست خداروشدر به خیر گهشت:»پشت میو نشست شماره کسی گربت گ ت 

  د ناشناسبر #

گوشی ام برداشتم به سام زنگ زدم که جواب نداد .روی مهل نشستم دوباره زنگ زدم که با صدای خواب آلودی 

خم شدددددددم از روی میو «.بابا دسددددددت از سددددددر کچل من بردارل  را نمی ذاری یه روز میل آدم بسوابم :»جواب داد 

اینده یادت ربته که  ند روز دیهه ماموریت  ون کار مهمی باهات دارم ل مثل :»پرونده ای برداشددددددتم گ تم 

پوزنده بسدددتم بلند شددددم ریموت ماشدددین ام برداشدددتم از خونه بیرون اومدم. سدددوار آسدددانسدددور شددددم که «.داریم

من تا نیم سدداعت :»همومان با من پسددر واحد رو به رویی هم اومد . سددالم کرد که جواب اش دادم به سددام گ تم 

 .« نم ل کارم تموم شد بهت زنگ می زنم یابی تا باهم راجب اش صحهت کنیمدیهه می خواهم برم یدی و بهی

گوشدددی و خاموش کردم . آسدددانسدددور وایسددداد بیرون اومدیم هر کدوم سدددمت ماشدددین های خودمون ربتیم .سدددوار 

شدددیم من سددمت زندان ربتم .جلوی در کارت ام نشددون دادم وارد شدددم .با رییس زندان صددحهت کردم که گ ت 

منتظر بمونم . ند دقیقه بعد همون بردی که می خواسددتم دسددهند زده وارد شددد سددرش پایین انداخت توی اتاق 

آروم سددالم کرد .سددرم تدون دادم به سددربازی که کنارش بود دسددتور دادم دسددهند و باز کنند .اومد رو به روی من 

ه . خم شددم بهک نهاه کردم نشدسدت .بهک نهاهی انداختم .برام عجیب بود که  را به دام این جور کارها ابتاد

سددددوش باال آورد «.دبعه قهل خیلی باهم حرف زدیم ل می خواهم مطمئن بشددددم که همه و درسددددت گ تی:»گ تم 

بله جناب سددرگرد ل من هر  ی :»همین جور که داشددت مچ دسددت اش که جای دسددهند بود ماسددا  می داد گ ت 

سرم تدون دادم بلند شدم قدمی «.ن کردن ندارم می دونستم تمام و کمال به شما گ تم هیچ  یوی واسه پنهو

االن  ی میشددده؟قراره دوباره به بالیی دیهه سدددرم بیاد »سدددمت در برداشدددتم که صدددداش از پشدددت سدددر شدددنیدم:

نه ات اقا قراره ات اق های خیلی خوبی برات بیوبته ل و همین روزا این خهرها به :»سدددددرم یدم عقب بردم گ تم «.؟

ندان که بیرون اومدم .گوشی ام زنگ خورد از اداره بود سوار ماشین شدم جواب دادم از ز «.گوش تو هم می رسه

سالم سرگرد ل بهسشید که مواحم شدم می خواستم اطالع یه مورد سرقت :»صدای سروان اسدی اومد «.بله :»
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شته باشید  ماشین روشن «. بدم ل  ون مسلحه بودند سرهنگ دستور دادند که حتما شس  شما حضور دا

کردم آدرس گربتم یه نیم سداعت با اینجا باصدله داشدت سدریع خودم و به اونجا رسدوندم .یه خونه ویالیی خیلی 

بورش بود و با توجه به محله ای که زندگی می کرد معلوم بود از مردان ثروتمند شددددهر هسددددت .مردمی که تجمع 

کنه .وقتی جلو ربتم بهمیدم به خونه  ه کرده بودند کنار زدم و به سددددتوان جع ری دسددددتور دادم مردم و پراکنده 

کسددی اومدم .یک ام حالم بد شددد ولی زود به خودم اومدم با قدم های محدم خودم بهک رسددوندم سددالم کردم و 

نه کسددی آسددیهی ندیده ولی سددند :»خیلی جدی و سددرد بهم نهاه کرد گ ت «.کسددی که آسددیب ندیده ؟:»گ تم 

سدددری تدون دادم دیهه واقعا برام سدددست بود که «.با خودشدددون بردند باغی که داشدددتم و ارزش بالیی هم داشدددته 

داخل :»جلوش وایسم ولی هیچی به روی خودم نیارم .برگشتم یه سروان اسدی اشاره کردم به من رسید گ تم 

گ ت که متاسدددد انه هیچ اثری انهشددددتی نهوده .نهاهی به پسددددر جوانی که کنار این مرد «. خونه بررسددددی شددددده ؟

صددداف وایسددداد و انهار تازه از خواب بیدار شدددده باشددده «. این ات اق کی رخ داده ؟:»د انداختم و گ تم وایسددداده بو

با اجازه ای گ تم وارد خونه شدم اصال نمی دونستم «.واال ساعت نودیک به پنج بود که ما متوجه شدیم:»گ ت 

انجام شدددددده .این حتما باید کار  دارم  ی کار می کنم تمرکوم داره بهم می خوره .رسدددددیدم توی اتاقی که سدددددرقت

شس ی باشه که آشنایی کامل به این خونه داشته .یه مرد دیهه هم کنارش بود که خیلی خونسرد وایساده بود 

داماد خانواده :».تمام جوییات سروان برام توخیک داده به همون مرد اشاره کردم که نهاهی بهک انداخت گ ت 

«. من می تونم  ند دقیقه وقت شددددددما و بهیرم ؟:»همون مرد گ تم  سددددددرم و تدون دادم جلو ربتم یه«.هسددددددت

از لحن صددددهحت «.برای  ی ؟حتما روی من مشدددددوک هسددددتید؟:»برگشددددت نهاهی سددددر تا پام انداخت و گ ت 

درسددت صددحهت کنید آقای محترم بقط یه  ندتا سددوال سدداده :»کردنک هیچ خوشددم نیومد اخمی کردم و گ تم 

ولی اون پرو تر از این حرف ها بود توی  شددم «. خونه هم پسددرشددون پرسددیدم هسددت که من از هم صدداحب این 

بشددددار زیادی «.شددددما برید به کارتون برسددددید که مال مردم برگردونید ل وقت و الدی هدر ندید :»هام زل زد گ ت 

و به برکشددتم ر «.من خودم می دونم دارم  ی کار می کنم :»روی من بود یهو کنترل از دسددتم خار  شددد داد زدم 

ازشددون دور شدددم که همون مرد نودیک به «.همین االن این و آقا و دسددتهند بونید به اداره بهرید :»سددتوان گ تم 

من اینجا ابرو دارم ل همین جا باهاش :»ه تاد سدداله بود ولی خب هیچ بهک نمی خورد .بهم نودیک شددد گ ت 

داماد شما باید بیاد اداره واسه جوابهویی :»تم ناخودآگاه پوزخندی زدم ولی زود پاک اش کردم گ «. حرف بونید 

با اجازه ای گ تم از در بیرون «. به  ند تا سدددوالل من ازش خواسدددتم ولی خودش نسواسدددت که اینجا جواب بده 

اومدم .سوار ماشین شدم واسه  ند دقیقه سرم روی برمون گهاشتم .تموم این بدبستی های  ند ساله مریضی 

لاون بس احترامی که به مادرم شددددددد همه توی گوش ام می پیچید شدددددداید هیچ وقت مادرم جلوی  شددددددمم اومد 

مادرم هم ن همید که من یا اینده ه ت سدددددددال بودم و هیچ وقت پدر خودم ندیدم ولی همون موقع که می اومد 

رم مامانم و اذیت می کرد من پشت پنجره وایمیسادم نهاه می کردم ولی هیچ کاری از دست ام بر نمی اومد .س

از روی برمون برداشتم ماشین روشن کردم سمت اداره برگشتم .ولی واقعا حال خوبی نداشتم وسط راه ماشین 
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کنار خیابون پارک کردم پیاده شدم .سمت پارک قدم برداشتم روی نیمدتی نشستم به مردمی که در حال ربت 

م .دیدم حمید داره زنگ می زنه با تعجب و آمد بودند نهاه کردم .گوشی ام زنگ خورد از توی جیب ام بیرون آورد

سالم :» ند دقیقه بعد صداش اومد گ ت «.سالم مهندس سعیدی خوبی ؟:»ابروی باال انداختم و جواب دادم 

ه ن:»نهاهی به پسر بچه ای که داشت خودش تنها بازی می کرد انداختم و گ تم «.ل بهسشید مواحم که نشدم ؟

 . د شدم شروع کردم به قدم زدنبلن«.ات اقا موقع خوبی زنگ زدی 

 .  ند روز پیک بهم زنگ زده بودی ولی بعد که زنگ زدم دیهه جوابم ندادی_

ن سددم بیرون دادم خداروشدددر توی اردیههشددت بودیم و هوا یک ام بهتر از ماه قهل شددده بود .زیر سددایه درختی 

به تنه درخت تیده دادم به رو به «. اره سددرم شددلوغ بود بهسک نتونسددتم به گوشددی ام سددر بونم:»وایسددادم گ تم 

 . روم خیره شدم

 . کنجداو شدم بدونم  را زنگ زدید_

خنده تلسی کردم  قدر زندگی اش شددددهیه من هسددددت . حتی جنس خنده هامون و هم شددددهیه هسددددت .از اون 

 . خنده های که به همه نشون می ده من حالم خوبه ولی در واقعیت تو اصال حالت خوب نیست

 .هستید؟_

اره هستم ل می خواستم بهینمت بردا استراحت می ری می تونی :»سرم و تدون دادم از بدر بیرون اومدم گ تم 

منتظر جواب اش بودم که بعد از  ند «.بیایی  ند روزی شدددددیراز بیایی درباره موخدددددوعی باهات صدددددحهت کنم ؟

رکت کردم و گ تم لهسندی زدم می دونسددددددتم که حتما میاد سددددددمت ماشددددددین ح«. شددددددم میام:»دقیقه گ ت 

سددددددوار «.ممنونم از اینده قهول کردی ل بقط هر موقع که خواسددددددتی بیایی به خودم خهر بده تا دنهالت بیام :»

 . ماشین شدم سمت اداره ربتم

همون روز من با داماد اون خانواده صددددددحهت کردم بهمیدم هیچ کدوم حرف هایی که می زنه بهم ربط ندارند 

ا خاموش شدند دستور دادم تمام دوربین های خونه های اطراف و بهینند .توی اتاقم .وقتی بهمیدم که دوربین ه

 .منتظر بودم کسی بهم خهر بده که در اتاق ام زده شد سرباز ش یعی وارد شد

با اسم سروش «. اقایی به نام سروش راستین اومده می خواهند شما و بهینند:»احترامی نظامی گهاشت گ ت 

از پشددت میو بیرون اومدم که وارد شددد سددالم کرد اشدداره کردم بشددینه .خودم هم «. و بیاد به:»بلند شدددم گ تم 

تعجهی ندردم  ون توی «. من می دونم کار کی بوده :»نشستم بهک نهاه کردم که سرش پایین انداخت گ ت 

اه ام کرد گ ت این دو روز متوجه شدم  یوهایی می دونه ولی نمی اونه حرف بونه .منتظر بهک نهاه کردم که نه

از «. کار علی امیری داماد ما هسددت خودم وقتی سددر وقت اتاق کار بابام ربت متوجه شدددم ولی  یوی نه تم :»
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می «.من خودم متوجه شددددددده بودم برای همین دسددددددتور دادم که به اینجا بیارنک:»روی مهل بلند شدددددددم گ تم 

 . خواستم بشینم که با حرف بعدش سر جام خشک ام زد

دونم که بابا زن دیهه ای داشته وام پسر همون زنی هستی که بابا ل با بی رحمی تمام با بچه اش تنها  اینم می_

 .گهاشت

ن سددم یهو ربت .توان حرکت کردند نداشددتم این  طور بهمیده که من کی هسددتم . احسدداس کردم پشددت سددرم 

جب ندن من خیلی  یوا می دونم تع:»وایسدددددداده به زور  رخیدم بهک نهاه کردم که ابروی باال انداخت و گ ت 

هیچ کسل این باهوشددی و من به :»نشددسددت روی میو گ ت «.دیهه کی می دونه ؟:»صدددام صدداف کردم گ تم «. 

 را تو اینقدر بی :» شدددمی زد که بهمیدم منظورش با من هسدددت .پرید پایین بغلم کرد گ ت «. داداش ام ربته

گوشددی ام که «.خب بهو بهینم  ه خهر:»رون اومد گ ت بغل اش کردم بعد از  ند دقیقه بی«.احسدداس هسددتی 

تو با حمید :»روی میو بود زنگ خورد سددددددروش گوشددددددی برداشددددددت با تعجب نهاهی به گوشددددددی انداخت و گ ت 

 .« جانم حمید:»سرم تدون دادم گوشی از دست اش بیرون کشیدم جواب دادم «.سعیدی در ارتهاط هستی؟

 . هتل هستممن یک ساعت قهل رسیدم االن هم توی _

بهک گ تم که دو ساعت دیهه می رم بهینمک تا باهاش صحهت کنم .بقط من به کمک نیاز داشتم شاید خدا 

 .خواست که سروش امروز بیاد همه  ی بهه  ون خودم به تنهایی برام یه ذره مشدل بود

 . سروش می خواهم یه  یوی بهت بهم ولی بین خودمون بمونه_

د شددد وایسدداد. تمام اون  یوی که باید می بهمیدم و براش توخددیک دادم که آخرش سددرش تدون داد کنجداو بلن

یا امام علی  قدر این مدت من :»دیهه هنگ کرد یدی توی سددددددرش زدم که به خودش اومد نهاه ام کرد و گ ت 

ره الهسندی زدم برگشتم وسایل ام از توی کشو بیرون کشیدم همراه سروش از اد«. یوهای جالهی پیدا می کنم

 . بیرون زدیم

 . بهین من االن می خواهم برم پیک حمید باهاش کار دارم تو هم منتظر بمون خودم بهت زنگ می زنم_

تمام پرونده و گوارشات به دست سرهنگ دادم که دیهه گ ت نمی خواهد من دخالت کنم روی ماموریت بعدی 

یسددداده براش بوق زدم که اومد . مثل همیشددده تمرکو باید داشدددته باشدددم .تا به هتل رسدددیدم دیدم حمید بیرون وا

شدددددونه ای باال انداخت و گ ت «.کجا بریم ؟:»مهربون سدددددالم کرد توی راه بودیم برگشدددددتم بهک نهاه کردم گ تم 

سری تدون دادم سمت رستورانی که همیشه می ربتم .وقتی رسیدم طهقه پایین خیلی شلوغ بود «نمی دونم.:»

من واقعا :»خ میو دو ن ره که گوشددده بود نشدددسدددتیم .نهاهی بهم انداخت و گ ت با حمید طهقه دوم ربتیم روی ی

بابت اون کارت ازت ممنونم خیلی اشددتهاه کردم و خدا خیلی هوای من و داشددته که شددما جلوی راه ام گهاشددت تا 
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و برد  هالهسندی زدم  یوی نه تم سددرم پایین انداختم گارسددون اومد سدد ارش «. ات اقی بدتر از این برام نیوبته

دستی توی موهاش کشید گ ت «. شنیدم حسابی با مهندس مجد رابطه خوبی داری :»بهک نهاه کردم گ تم 

 .« اره خداروشدر مهندس هوای تمام نیروهاش و داره:»

 حمید#

من برم االن »نمی دونسدددتم می خواهد  ی بهه که گ ت حتما باید شدددیراز بیام .ناهارم خوردم بلند شددددم گ تم:

سددمت سددرویس بهداشددتی ربتم دسددت و صددورتم آبی زدم دوباره برگشددتم که وسددایل ناهار و برده بودن .  «.میام 

رار ق:»نشستم از همه  یو حرف زدیم ولی  یو خاصی بهم نه ت وقتی می خواستیم سوار ماشین بشیم گ تم 

ر داری می خواهی  را ولی یه موقع اش می گم ل مهه کا:»سددددددرش تدون داد گ ت «. نهود با من حرف بونید ؟

نه کاری ندارم ل ات اقا می خواهم دنهال یدی از دوسددددتانم بهردم  ند وقتی :»سددددرم تدون دادم گ تم «.برگردی ؟

 .« باشه پس بریم خونه من اونجا بمون:»نهاه عمیقی بهم انداخت و گ ت «.میشه که ازش خهر ندارم 

سوار ماشین شدیم بی هدف توی خیابون «.ستم نه ممنون توی هتل راحت تر ه:»سریع مسال ت کردم و گ تم 

کاش قهول کنی که بیایی خونه من ل  ون :»ها می  رخید که بعد من دقیقه جلوی هتل نهه داشدددددددت گ ت 

لهسندی زدم در ماشددددین باز کردم «. ممدنه دو سدددده روزی بسواهی بمونی بعد هوینه های اینجا هم باال هسددددت 

باهاش خداحابظی کردم «. رخواسددددددت دادم بردا شددددددرکت بهم خونه می ده نه د:»قهل از اینده بیرون برم گ تم 

وایسادم مایشن که دور شد وارد هتل شدم .کارت و از پهیرش تحویل گربتم وارد اتاق که شدم عماد برام زنگ زد 

اره ربتم ولی  یوی :»روی تست خودم انداختم که احسددددددداس کردم کمرم درد گربت «.ربتی  ی بهت گ ت ؟:»

دست دراز کشیدم بالشت س یدی که «. ت که تو بمون خودم سر موقع اش برات می گم که  ی شده نه ت گ

 . روی تست بود برداشتم زیرسرم گهاشتم .پاهام هم آویوون تست کردم حوصله ک ک بیرون آوردن و نداشتم

 ند روزی می یعنی  ی ؟خب بهین منم پس میام خودم تنها اینجا بمونم  یدار کنم حداقل میام می ریم _

 . گردیم

بدر خوبی بود موابقت کرد که گ ت همین االن حرکت می کنه بیاد .گوشددددی ام شددددار  نداشددددت توی شددددار  زدم 

ک ک ام بیرون آوردم رو پهلو خوابیدم از پنجره شدددددیشددددده ای اتاق یه بیرون نهاه کردم .کاش محسدددددن و پیدا می 

سددیدم ولی گ تند هیچ خهری ندارند .خیلی نهران بودم ده از همسددایه ها پر کردم هر کی زنگ می زنم جواب نمی

از من جدا شد کاش حداقل بهم خهر سالمتی خودش می داد .با صدای پیام گوشی ام برگشتم باز کردم نهاهی 

بهک انداختم توی گروه پیام داده بودند . دیهه باز ندردم خاموش کردم دوباره به حالت اول برگشتم .بعد از اون 

ی دیهه آرام بهم پیام نمی ده بدر کنم واسدددده امتحان زبان از دسددددتم ناراحت باشدددده ولی خب من روز آتک سددددوز 

براش توخیک دادم خوش هم اومد از نودیک همه  یو و دید . اینقدر بدر و خیال کردم تا اینده خوابم برد .صهک 
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دم  شم که باز نمی شد ولی ساعت پنج بود که در اتاق زده شد . خواب آلود با  شم های بسته ربتم در باز کر 

 . از صداش متوجه شدم که عماد هست . با دست کنارم زد وارد شد .منم در بستم دوباره روی تست خوابیدم

 . بچه بلندشو بهینم_

 . ولی اینقدر خوابم می اومد که دوباره خوابم برد

_______________ 

بعد ناهار که خوردیم توی پارک زیر سایه درخت ها ظهر بود که بیدار شدیم با عماد ربتیم توی شهر دوری زدیم 

 . دراز کشیدم

  . میهم حمید این عمو که امروز هیچ خهری ازت نهربت_

 .حاال حتما کار داره لامروز سراغی نهربت حتما تا بردا خهری می ده:»برگشتم بهک نهاه کردم و گ تم 

مرد پیری گهاشددددته زیرش هم نوشددددته بود  داشددددتم وخددددعیت های واتسدددداپ و نهاه می کردم که دیدم آرام عدس

  پیامم خوند نوشت«. تسلیت میهم انشالله که غم اخرتون باشه :»براش نوشتم «.پدربورش عویوم روحت شاد »

پس برای همین بوده که این  ند روز هیچ خهری ازش نهود .گوشدددی و خاموش کردم کنارم گهاشدددتم «. ممنونم »

یم بعد وارد پاسددا  شدددیم من لهاس خریدم عماد هم  ند تا  یو خرید ع ددر که شددد ربتیم توی بازار گشددت زد

.سدداعت نه بود که سددمت خونه برگشددتیم .خسددته و کوبته بدون اینده شددام بسوریم روی تست دون ره ی مشدددی 

 . که وسط اتاق بود خوابیدم

 سامیار#_______

ود .گوشددی ام بیرون آوردم به سددروش نهاهی به برگه توی دسددت ام انداختم ل حدس ام درسددت از آب در اومده ب

نداهی دوباره بهک انداختم «.گربتی ؟»زنگ زدم که اولین بوق با صدددایی که اسددترس ازش می بارید جواب داد:

هیچ صدددایی ازش نمی اومد بعد «.اره گربتم و باید بهم که حدس ام کامال درسددت از اب در اومده بود :»و گ تم 

بهک حق می دم خیلی سدددددسته برای منم «. دوباره باهات تماس می گیرم  من بعد:»با صددددددای گربته ای گ ت 

همین طور ولی خب  یدار این یه حقیقتی هسدددت که باید هر جور شدددده باور کردش .از توی آزمایشدددهاه بیرون 

اومدم سدددوار ماشدددین شددددم سدددمت خونه حرکت کردم . ند تا مدارک داشدددتم که برداشدددتم بعد سدددمت رسدددتوران 

 . حرکت کردم

تی رسددیدم تا زودتر از من رسددیده . صددندلی عقب کشددیدم نشددسددتم بهک نهاه کردم سددرم پایین انداختم آروم وق

سددددرم بلند کردم بهک  شددددم دوختم که «.نمی دونم وقتی برات این خهر و بدم خوشددددحال میشددددی یا نه:»گ تم 
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ه آخرش رسددددیدم .بهم نهاه نهران بهم نهاه کرد .سددددرم پایین انداختم شددددروع به حرف زدن کردم اینقدر گ تم تا ب

کرد احسددداس کردم  شدددم هایک از اشدددک پر شدددده ولی اجازه باریدن بهشدددون نمی داد .بلند شددددم باال سدددرش 

 . وایسادم

 . شنوی یه ن ر دیهه هم داره این حقیقت و می بهمههمین االن که تو داری از من این حرف و می_

اومدند . از قهل دسددتور داده بودم که رسددتوران کال خالی کنند  توی همین موقع بود که دیدم دوتایی از پله ها باال

.دیدم اونم حالت مشددابه داره . با قدم های آروم و لرزون سددمت ما قدم برداشددت از اونجا دور شدددم کنار سددروش 

  . وایسادم به اون دوتا نهاه کردم و هیچ حرکتی نمی کردم بقط همدیهه چ نهاه می کردند

  . میشه حرف بونیم_

این صدای لرزون سیاوش بود که داشت با حمید صحهت می کرد . حمید اینقدر شوکه شده بود که هیچی نمی 

 . گ ت

من از وجود تو خهر نداشددددتم ل حتی  ند باری بعد از ترک مادرت امیر یا همون مهندس مجد و من برسددددتادم _

 . ولی  یوی از وجود تو به من نه ت

ن ایسدددتادند نداشدددت .روی صدددندلی ابتاد . سدددیاوش بهک نودیک شدددد با حمید سدددرش پایین انداخت انهار توا

«. باور کن من هیچی نمی دونسددددددتم ل دلیل جدایی من و مادرت مسال ت خانواده هر دوتا ما بود :»بغ  گ ت 

حمید دیهه نتونسدددددت طاقت بیاره اشدددددک هاش برو ریست . سدددددرش پایین انداخت دسدددددت جلوی صدددددورت اش 

یدم که متوجه شدددم گریه کردم. سددیاوش جلوی پای حمید زانو زد .دسددت برد گهاشددت .دسددت روی صددورتم کشدد

دسدددت هاش از صدددورتک کنار زد .بهم نهاه کردند دیدم اشدددک های سدددیاوش هم ریست . بلند شدددد حمید ورتوی 

بغل خودش گربت .همین موقع دسددتی روی شددونه ام نشددسددت و برگشددتم دیدم مهندس مجد هسددت سددری به 

ن داد به صددحنه رو به رو خیره شددد .شددونه های هر دوی اونا از گریه می لرزید .سددروش هم نشددونه تأیید کارم تدو

همین جور که گریه می کرد بیلم می گربت . عماد هم از پله ها باال اومد کنار ما وایساد .از بغل هم دیهه بیرون 

 . نمی اومدند

  حمید#

رق می کرد که دلم نمی خواست بیرون بیام. دست  قدر دنیا به من ظلم کرده .اینقدر جنس بغل اش با بقیه ب

بردم اشددک هام پاک کردم .مهندس مجد و دیدم که اومد جلو ما و از هم جدا کرد با لهسند به ما دوتا نهاه کرد و 

نهاهی انداختم دیدم سدددروش و سدددامیار «.بسددده دیهه االن باید خوشدددحال باشدددید دارید گریه می کنید ؟:»گ ت 

 ه :»دند .سددددددروش تا دید دارم نهاشددددددون می کنم جلو اومد منو محدم بغل کرد گ ت عماد کنار هم وایسدددددددا
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از بغل اش بیرون اومدم از روی میو دسددتمال برداشددتم یه «. احسدداسددی داری از اینده با عموت هم سددن هسددتی؟

ر کرد د سامیار جلو اومد با لهسند بهم نهاه کرد اومد بغلم«.بعال هیچ احساس ندارم :»صورت ام کشیدم گ تم 

از بغلم ام بیرون اومد  شمدی زد کناری وایساد. «.انهار زندگی تو در حال معدوس شدن هست :»گوشم گ ت 

واسدددده حمید :»مهندس مجد دعوت کرد همهی دور به میو نشددددسددددتیم .اول با دقت به همه ما نهاه کرد و گ ت 

برگشت به «.ی زندگی هم بهینه واقعا خوشحال هستم ل  ون بعد از این همه سستی حق اش هست که اون رو

همه لهسندی زدند .سامیار «. و اینده سیاوش هم توی این سن واقعا به بچه نیاز داشتی:»بابا نهاه کرد و گ ت 

سروش «. خب دیهه من کارم تموم شد اگر اجازه بدید از حضورتون مرخ  بشم :»از پشت میو بلند شد گ ت 

تنها حمید نیسددت که :»د رو به روی سددامیار وایسدداد بغلک کرد و گ ت بلند شددد وایسدداد . بابا هم بلند شددد اوم

بهین  ه قدر :»با تعجب بهشون نهاه می کردم که سروش گ ت «.داره اون روی زندگی می بینه ل تو هم هستی 

قدمت خوب بوده ما توی این سددال صدداحب یه داداش دیهه هم شدددیم ل راسددیتک این همه گمشددده توی یه روز 

برگشددتم به سددامیار نهاه کردم که بهم لهسند مهربونی زد و منتظر توخددیک بودم که «.انهیو هسددت  واقعا شدده ت

سدددددامیار برای من خیلی عویو هسدددددتل وقتی اومد واسددددده انجام کاری تو رو اونجا دید و از :»مهندس مجد گ ت 

 ت خودش از دور اونجایی که آشنایی با خانواده پدری خودش داشت شک کرد منم همین ولی  یوی به من نه

با «. من در واقع کاری ندردم کار اصددلی محسددن کرد:»سددامیار همون جا که وایسدداده بود گ ت «. مراقب تو بود 

میو و دور زد اومد کنارم وایساد «.محسن !مهه تو محسن و می دیدی ؟:»اسم محسن بلند شدم سریع گ تم 

حرف بونی بردا بهم زنگ بون بریم باهم محسن و اره ولی االن وقت این هست با پدرت تنهایی بشینی :»گ ت 

 ند دقیقه دور هم بودیم بعد بیرون اومدیم. سددددددامیار گ ت باید بره کار داره مهندس مجد هم همراه «. بهینیم

«. خب دیهه ما شددما تازه به هم رسددیدگان و تنها می ذاریم :»اش ربت .سددروش و عماد موندن که سددروش گ ت 

شدددت باهم سدددوار ماشدددین عماد شددددند دور شددددند. حاال تنها من و بابا مونده بودیم دسدددتی روی شدددونه عماد گها

سددوار ماشددین بی ام او مشدددی که کنار خیابون زده «.بیا بریم:».برگشددتم بهم نهاه کردیم که لهسندی زد و گ ت 

 . بود شدیم .راه ابتاد توی خیابون ها منتظر بودم برام از گهشته حرف بونه

 . ادرت  ی برات گ ته ولی می خواهم برات توخیک بدم که هیچ سوت اهمی نهاشهمن نمی دونم که م_

مادرم هیچ وقت درباره گهشددددددته برام حرف نمی زد من تا :»برگشدددددددت بهم نهاه کرد به بیرون نهاه کردم و گ تم 

  .« همین  ند ساعت پیک اسم شما و هم نمی دونستم

من کندوری بودم که با مادرت همون موقع آشنا شدم .اون از »کنار خیابون وایساد برگشت بهم نهاه کرد و گ ت:

خانواده پایین شددهر بود  یوی نداشددتند ل  ند بار بیشددتر ندیده بودمک ولی همون موقع جهب اش شددده بودم 

.وقتی با مادرم صدددحهت کردم به شددددت مسال ت کرد می گ ت اون دختر اگر قهول کنه بقط  شدددمک به دنهال 

خوام ولی من قهول ندردم گ تم می:»رسددید سدددوت کرد به بیرون خیره شددده و ادامه داد  اینجا که«. تو هسددت 
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دم سددال تمام توی خونه ما سددر همین قضددیه جنگ و دعوا بود ل مادرت هم اون موقع با من بود می دونسددت  ه 

. هوا رو به «خهر هسددددت  ند بار هم می خواسددددت بساطر دعواهای من با خانواده ام بهاره بره ولی من نهاشددددتم 

 . تاریدی بود خیابون ها هم داشت شلوغ تر می شد

بیسدددت و دو سدددال ام بود که به دور از  شدددم همه محرم شددددیم ل قهول ندرد عقد رسدددمی کنیم. می گ ت که _

شددادی تا اون موقع خانواده من راخددی بشددن .ولی بدشددانسددی اون جا بود که پدر بورگت می گ ت من دخترم به 

 . سر عمویک وخع مالی خوبی داشت الهته پولک از راه خالف بودغریهه نمی دم ل پ

  نهاهی به انهشت های دستم که هنوز جا سوختی بود انداختم که با سوال بابا سرم باال آوردم

 .دستت  ی شده ؟_

سددرم تدون دادم با صدددای «. سددوخته ؟:»دسددتم مشددت کردم که دسددت دراز کرد مشددت منو باز کرد با اخم گ ت 

اره سددددددرکار بودم بهم حواسددددددم نهود دسددددددتم نمی دونم به کجا خورد از گرما زیادی این جوری :»ی گ تم گربته ا

  همین جور که دستم توی دستک بود ادامه داد«. سوخت 

درگیری ها بیشددددتر شدددددتا جایی که دوتا خانواده باهم دعوا می شدددددند همه تست بشددددار بودیم ل مادرت عقب _

 .ری ادامه بده می خواهد برهکشید گ ت که نمی تونه این جو

و همین طور هم شددد بعد از  ند روز وقتی برگشددتم خونه دیدم مادرت وسددایل اش جمع :»بهم نهاه کرد و گ ت 

 .« کرد و ربته

با محهت نهاه «. مادرم همیشدده می گ ت از گهشددته هیچی نپرس :»ن سددم و بیرون دادم سددرم تدون دادم گ تم 

 یوی نه تم مادرم من و از دیدن پدرم محروم «.ن شددددددداهد بورش بودن تو بودم اگر نمی ربت م:»ام کرد و گ ت 

کرد ولی شدددداید اونم دالیلی برای خودش داشددددته حیف که نیسددددت برام سددددوال مجهول توی ذهنم ازش بپرسددددم. 

خب دیهه من اونایی که الزم می شددد خیلی خالصدده :»دسددتم از دسددتک بیرون کشددید ماشددین روشددن کرد گ ت 

 ند متر جلوتر نمی ترابیک موندیم پسری که «. کردم االن می خواهم بدونم که من و می بسشی برات تعریف 

گل می بروخت اومد کنار ماشددددددین بابا تمام گل های رز ازش خرید پول داد . منتظر بهم  شددددددم دوخت که 

ان ما هسدددت که این تق دددیر شدددما نهوده این اشدددتهاه بعضدددی از آدم های اطرابی:»ناخودآگاه لهسندی زدم و گ تم 

از دسدددتک گربتم کنار «. این ها و بهیر :»گل های توی دسدددتک سدددمتم گربت گ ت «. زندگی ما تغییر می دن 

بیا بریم هر آدمی که :»پارک آزادی وایسدداد ربت هوار کل دیهه هم خرید بین خودم و خودش تقسددیم کرد گ ت 

خدا امروز بهترین گل روی :»ها خیره شددددددد گ ت با تعجب نهاه کردم که به گل «. توی راه ات بود بهک گل بده 

بغ  گلوم گربت حیف که من «. زمین به من هدیه داده منم میسواهم به بنده های دیهه اش گل هدیه بدم 
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این همه سددددال از محهت همچون پدری دریغ بودم .  یوی نه تم وارد پارک شدددددیم تمام گل ها به مردم دادیم . 

نیمدت نشددددسددددتیم .نهاهی به آسددددمون که پر از سددددتاره بود انداختم و گ تم  تموم که شددددد خسددددته کنار هم روی

به این بورگی :» یا  تا همین  ند سددددددداعت پیک من آدمی بودم که هیچ کس و توی دن یا عجیهه   قدر این دن

ولی االن بهمیدم که منم مثل همه مردمی :»برگشددتم سددمت بابا که داشددت بهم نهاه می کرد گ تم «. نداشددتم 

من آدم های زیادی :»بهم نودیک شد دست دور شونه هام انداخت و گ ت «. میا هستند کسی و دارم که تمیرپ

 .«کنارم هستند ولی همیشه احساس تنهایی می کردم ولی االن با وجود تو زندگی ام پر از خوشی میشه

 محسن#

مید نداشددتم نمی با همداری که با پلیس داشددتم همک یک سددال حهس می خوردم . این مدت هیچ خهری از ح

خواسددتم که درگیر گربتاری من بشدده .ولی وقتی سددرگرد درباره اش ازم سددوال پرسددید واقعا تعجب کردم اما امروز 

دوباره خیلی غیر منتظره بهم گ تند مالقاتی دارم . شددم به میو دوختم که یهو با صدددای قیژی باز شددد . تا نهاه 

یر شد .بلند شدم حمید خودش و بهم رسوند وقتی بغلم کرد ام به در خورد از خوشحالی اشک از  شمام سراز 

تازه بهمیدم که  قدر با حمید بد کردم تو اون دوران بد من تنها ولک کردم .از بغل اش بیرون اومدم با محهت 

سددرم «.این جا  ی کار می کنی محسددن ؟بهت نه تم این کار آخر و عاقهت خوبی نداره؟:»بهم نهاه کرد و گ ت 

اختم راست می گ ت تا دقیقه آخر هم گ ت که نرم ولی من  ی کار کردم ؟پول اونقدر  شم های من پایین اند

 . و گربته بود که با عواقب هیچ  یو دیهه ای بدر ندردم

 . حمید حق با تو بود همیشه می گ تی کم  شمم دنهال حد توانم هست_

 یوها بدر ندن ل االن نودیک به پنج ماه  بیسیال دیهه به این:»هیچی نه ت دسدددددتی روی شدددددونه ام زد و گ ت 

بساطر آسدددیهی که به پاهام خورد بود هنوز نمی دونسدددتم زیاد روی «. گهشدددته  شدددم روی هم بهاری تموم شدددده 

اومد روی صدندلی نشدسدت بهم نهاه «.بهسک پاهام درد می کنه نمی تونم وایسدم:»پاهام بمونم نشدسدتم گ تم 

رد وقتی قضدددیه دالرام شدددد  قدر من حرص خوردم اگر بیرون بودم و در ماجرا کرد از ات اقات اخیر برام تعریف ک

بودم حتما بالیی سددر اون دختره می آوردم .ولی وقتی از شددیطنات و کل کل های خودش با آرام می گ ت  شددم 

 . هاش برق عجیهی داشت ولی خودش نمی دونست

 . ابتاده اون از دالرام این از پدرتبهین توی این پنج ماه تو به اندازه بیست سال ات اق برات _

یک :»از پشدددت میو بلند شدددد که با تامل نهاه اش کردم گ تم «. اره واقعا خیلی ات اق ها ابتاد :»خندید و گ ت 

به هر زحمتی بود «سدداعت هسددت که اومدم لینک بساطر سددامیار بود وگرنه تا حاال ده بار اومده بودند تهکر بدن

ویه کار می کنه زیاد وقت نمی کنه بیاد ولی حتما بهم سر می زنه . بعد از پنج ماه بلند شدم که گ ت  ون عسل
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حال دلم خوب شدددده بود من و حمید همیشددده سدددنگ صدددهور هم دیهه بودیم با هیچ کس حرف نمی زنیم  یوی 

 .توی دلمون بود بقط به همدیهه می گ تیم

 . حمید#

لی تا دیدم اش همه  یو یادم ربتو یک ساعت تمام وقتی بهمیدم محسن  ی ها کشیده خیلی ناراحت شدم و

دبعه بعد از این خهرها نیست همک ده :»باهاش حرف زدم بیرون که اومدم سامیار یدی روی شونه ام زد گ ت 

 .« دقیقه می تونی بری بهینک نودیک به ده بار رییس زندان اومد به من تهکر داد

یدی «. شدددما با بورگواری خودت من بنده حقیر و بهسک  خیلی معهرت می خواهم عمو:»سدددرم خم کردم گ تم 

با خنده سدددوار ماشدددین شددددیم که گ ت «. به سدددیاوش بابا نمی گی بعد به من عمو می گی؟:»تو سدددرم زد گ ت 

جلوی خونه بابا نهه «. اره دیهه ماموریت دارم باید اهواز برم :»سددددددرم تدون دادم گ تم «. بردا باید برگردی ؟:»

روز  باور کن تو بری تا تو»خندید و گ ت:«. بدر کنم این بار تا یک ماه نتونم برگردم :»م گ تم داشدددت پیاده شدددد

توی این پنج روز همه بهمیده بودند که  قدر بابا به من وابسددددته هسددددت .ازش «. نیایی سددددیاوش خودش میاد 

 . خداحابظی کردم وارد آپارتمان شدم. خونه بابا پنت هاوس بود

یم خونه پدر بابام سروش هم  یو تعریف کرده بود ولی بجو عمه سها دیهه هیچ کس روی همون شب وقتی ربت

خوش به من نشددون نداد حتی اون عمه که تازه بهمیدم شددوهرش می خواسددته از همین خونه دزدی کنه احضددار 

ه به اون نظر کرد که شدداید من بچه سددیاوش نهاشددم .در باز کردم ک شددم جلوی در بیرون آوردم . نهاهی توی خون

بورگی انداختم ولی کسددی نهود .حتی پرده جلوی خونه که کال شددیشدده به کار ربته بود هم کسددی عقب نداده بود 

 . که توی خونه روشن باشه

 . من اومدم خیلی خوش اومدم_

 . دیدم کسی نمی یاد همین  ند دقیقه پیک بابا زنگ زد گ ت بیا ناهار یخ کرد االن کجا ربته

گوشدددی ام زنگ «.بدر کردم قرار نیسدددت عمو جونت و ول کن تشدددریف بیاری:»اومد بیرون گ ت در اتاق باز شدددد 

 . خورد که نهاشت جواب بابا بدم روی اسپیدر گهاشتم تا بابا هم بشنوه

 . سالم مهندس_

 .سالم حمید جان خوبی ؟کنار بابا خوش می گهره_

ره ا:»ن ام برگشددددتم نهاه اش کردم که گ ت یهو یدی محدم زد پس گرد«. اره خوبه :»روی مهل نشددددسددددتم گ تم 

این بابات از :»صدددای خنده مهندس اومد گ ت «. خوبه  یه؟باید بهی عالیه هیچ جا مثل در کنار پدرم نمیشدده
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خنده ی کوتاهی کردم که بابا  شم «. دوره جوانی خم همین جور بود حمید ل خیلی خودش دست باال می گیره

 . و بهندم غره بهم ربت مجهور شدم نیک ام

حمید بهین تو بردا از شددددددیراز برو اهواز من مهندس بتحی و می برسددددددتم بیاد اونم کار داره ولی  ون خانم _

ابسمی نمی دونه بیاد قراره براش خواستهار بره و خانم های دیهه هم متاهل هستند به آرام گ تم که بیاد اونجا 

 . ی ترسم نرسی که انجام بدی ند روزی کمک دستت باشه  ون کارها خیلی زیاد هست م

بابا برگشددت شدداکی بهم نهاه کرد آخه بهک نه ته بودم قراره برای ماموریت به اهواز برم . بلند شددد اومد گوشددی 

«. کی گ ته که من اجاره می دم پسرم واسه ماموریت به اهواز بره ؟:»از دست ام کشید به مهندس مجد گ ت 

س صددحهت می کرد در آخر هم مجهور شدددم خودم بابا و راخددی کنم خالصدده تا نیم سدداعت بقط داشددت با مهند

 . . ند دقیقه باهاش حرف زدم که رخایت داد ولی گ ت بیشتر از پنج روز نشه

االن دقیقا حس خانم های متاهل و بهم دست داد که از شوهرشون می خواهد اجازه بده که واسه  ند روز با _

  .دوستاشون مسابرت برن

دراورد با حرص سدددمتم پرتاب کرد که اگر خودم خم نمی کنم قشدددنگ وسدددط پیشدددونی ام می  دسدددت کرد دمپایی

 . خورد

 . اون شب تا نیمه های شب بیدار موندم با بابا صحهت کردم.صهک خودم تاکسی گربتم تا برودگاه ربتم

ا زنگ زدم و گ تم که وقتی به اهواز رسددددیدم توی برودگاه منتظر موندم تا آرام هم بیاد . توی همین باصددددله به باب

رسیدم .روی صندلی منتظر موندم تا بعد از یک ساعت دیدم آرام همراه یک کیف اومد .بلند شدم جلو ربتم که 

 . من و دید سمتم اومد

 . سالم جناب مهندس_

کیف و ازش گربتم از برودگاه بیرون اومدیم .همون جا تاکسددی «.سددالم خانم مهندس:»سددری تدون دادم و گ تم 

یم آدرس هتلی که قراربود مسددتقر بشددم دادم .یه هتل خیلی بورش بود .دوتا واحد رو به رو متعلق به ما بود گربت

.اینقدر خسته بودم که حوصله هیچی نداشتم.به آقای مجد زنگ زدم که س ارش های الزم انجام داد .ظهر بود 

م که دیدم ناهارم و آوردند .تشددددر کردم که در اتاق زده شدددد از خواب بیدار شددددم .خمیازه ای کشدددیدم در باز کرد

برام توی اتاق روی میو  یدن .دست و صورتم آب زدم برگشتم توی اتاق قاشق اولی که سمت دهن ام بردم یهک 

.بدر «بله ب رمایید :»یاد آرام ابتادم بلند شدددم گوشددی ام برداشددتم شددماره اش گربتم بعد از  ند بوق جواب داد 

 . ده بهینه کی براش زنگ زدهکنم خواب بوده نهاه ندر 

 .خواب بودید؟_
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سدددالم ل آره خسدددته بودم خوابم برده ل می خوای االن :»صددددای نیومد بعد از  ند دقیقه با صددددای صددداف گ ت 

نه ع دددددر باید بریم االن زنگ زدم بهینم ناهار خوردی »نهاهی به غهاهای روی میو انداختم گ تم:«.جایی بریم ؟

نه االن خودم می رم :»روی صددددندلی نشددددسددددتم که صددددداش اومد «.لومه ناهار نسوردی یا نه ولی این جور که مع

خب بیا اینجا غهای من آوردند :»دیدیم غها که زیاد هست ناخودگاه گ تم «.پایین توی رستوران غها می خورم 

 .« توی اتاق همین جا با هم می خوریم

 .رم توی رستوران غها می خورم نه ممنون اون غهای شما هست دیهه من کجا بیام . خودم می_

دسددتی توی موهام کشددیدم دیهه اصددرار ندردم اونم گ ت هر وقت خواسددتم برم بهک خهر بدم .غهام با بی میلی 

  . خوردم

قهل از اینده سدددددمت پاالیشدددددهاه برم به بابا زنگ زدم اطالع دادم یه وقتی زنگ زد جواب ندادم نهران من نشددددده. 

 .دیم آرام با یه تی  خیلی رسمی اومدجلوی هتل منتظر موندم که دی

 .سالم بهسشید بدر کنم زیادی منتظر موندی؟_

تاکسددی رسددید در باز کردم تعارف کردم نشددسددت «. سددالم نه منم همین االن رسددیدم :»سددرم و تدون دادم گ تم 

د نمی بعد هم خودم نشددددسددددتم .هوا اینجا هم مثل عسددددلویه گرم و طاقت برسددددا بود .آرام نهاه اش به گوشددددی بو

با «.سالم سلطان  طوری عویوم ؟:»دونستم داره  ی کار می کنه گوشی اش زنگ خورد با خوشحالی جواب داد 

گ تم عویوم یهو اخمی وسط پیشونی ام نشست .نهاه ام به بیرون دوختم و خودم و بی ت اوت نشان دادم . ولی 

یاده شددددم دیدم آرام هنوز داره با خب یه  یوی باعث می شدددد کنجداو بشدددم بهینم این کی هسدددت .رسدددیدیم پ

خانم مجد اگر کار :»خنده با اون برد پشددددت تل ن صددددحهت می کنه اخمی کردم و با لحن جدی و سددددردی گ تم 

با تعجب نهاه ام کرد ولی خودم و بی ت اوت نشان دادم سمت ورودی ربتم .کارت «. دارید من خودم تنها می رم 

ده با ریاسدددت هماهنگ کرد گهاشدددت ما بریم .آرام دیهه سددداکت  یوی نمی ام به نهههان تحویل دادم بعد از این

 . گ ت .وارد اتاق ریاست شدیم

 . سالم جناب وارسته خسته نهاشید_

جلو ربتم باهاش دسددددت دادم دعوت کرد که روی صددددندلی ها بشددددینیم . ند سدددداعت بدون وق ه باهم صددددحهت 

سددددمت عسددددولیه برگردیم .بدون هیچ حربی سددددمت هتل کردیم که قرار شددددد دو روز دیهه هم اینجا باشددددیم بعد 

برگشتیم قهل از اینده وارد اتاق بشم با همون لحن سرد که خود هم نمی دونستم  را این ربتار و دارم می کنم 

صدای باشه ی شنیدم ولی «. من شام نمی خورم شما هم خودتون می تونید رستوران همین هتل برید :»گ تم 

 . وارد اتاق شدمبرندشتم بهک نهاه کنم 
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تا صددهک درگیر همین موخددوع بودم .صددهک هم بدون اطالع خودم به پاالیشددهاه ربتم با اینده برام سددست همومان 

 ندتا کار انجام بدم ولی دوسدددت نداشدددتم آرام و با خودم بیارم .تا ع دددر کارم طول کشدددید وقتی وارد هتل شددددم 

ا برش  غندر که نیسددتم شددما تشددریف می بردید به بهسشددید من اینج:»آرام خیلی شدداکی سددمت ام اومد گ ت 

حتما لوومی نمی دونسددددددتم که به شددددددما اطالع بدم :»خودم و بیسیال نشددددددون دادم گ تم «. بنده خهر نمی دید 

اول می خواسددتم به اون موخددوع اشدداره کنم ولی بدر کردم شدداید بعد سددو ت اهم پیک بیاد برای همین  یوی «.

کار :»کرد ولی به روی خودم نیاوردم با بهت قهلی  شددددددم به جلوم دوختم و گ تم  نه تم .خیلی دلسور بهم نهاه

تموم شدددده من امشدددب به شدددیراز بر می گردم . در خدددمن پدرتون هم تماس گربتند که شدددما هم باید به شدددیراز 

کرده  بدون هیچ حرف دیهه ای وارد اتاق شدم وسایل ام جمع کردم بیرون اومدم . با پهیرش هماهنگ«.برگردید 

بودند از قهل تاکسی اومده بود . توی البی منتظر موندم تا آرام اومد .سمت بیرون ربتیم . ساک ها توی صندوق 

گهاشتم بعد خودم جلو نشستم آرام هم عقب نشست .معلوم بود که زیادی از این اوخاع خوشک نمیاد حتما 

م . بدون هیچ حربی تمام کارها صورت گربت کردیدل تنگ یار هست . تا برودگاه دیهه درباره  یوی صحهت می

.وقتی به شددیراز رسددیدم  ون ن ددف شددب بود به کسددی اطالع ندادم . جلوی برودگاه می خواسددتم تاکسددی بهیرم 

دلم نمی خواهد این موقع شدددددب :»که دیدم آرام می خواهد سدددددوار یه تاکسدددددی دیهه بشددددده اخمی کردم و گ تم 

خودم هم سددددددوار همون «.بهن مهندس راسددددددتین از عهده کاری بر نمیاد خودتون تنها برید بعد ات اقی بیوبته 

 . کنهتاکسی شدم ولی دیدم اون هنوز با اخم داره بیرون از تاکسی بهم نهاه می

 . تشریف بیارید در وقت هست باید برم_

 ربا حرص سددوار ماشددین شددد در و محدم بسددت .سددری به نشددونه تاسددف تدون دادم ولی هیچی نه تم بقط یه با

آدرس پرسیدم که متوجه شدم بقط دو سه تا خیابون از ما پایین تر هستند .پیاده که شد منتظر موندم تا وارد 

حیاط شد .منم برگشتم سمت خونه ولی  ون کلید نداشت مجهور شدم به بابا زنگ بونم .بنده خدا خواب بود 

 .که بیدار شد با  شم های بسته در برام باز کرد

 . سالم مهندس_

ش تدون داد بس حوصله برگشت روی مهل ها دراز کشید .منم ک ک ام بیرون آوردم خسته وارد خونه شدم سر 

ولی  ون شددام نسورده بودم وارد آشددپوخونه شدددم دیدم  یوی نیسددت .خم شدددم از توی یسچال  یوی بردارم که 

. وارد آشددپوخونه که  الم  روشددن شددد .برگشددتم دیدم بابا همین جور که داره خمیازه می کشدده سددمت من میاد

میشی یه طرف کال مثل توی خونه شیشه هست که می تونستی بیرون و بهینی .کنار همون هم یه میو دو ن ره 

 . گهاشته بود

 .می گم شام  یوی نهوده؟_
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کمی بدر کردم یهو «.نه من خودم هم  یوی نسوردم االن هم خیلی گرسددنه هسددتم :»سددری باال انداخت و گ ت 

تعجب نداره من بیست و شک ساله که :»با تعجب نهاه ام کرد که با لهسند گ تم «.درست کنم ؟املت :»گ تم 

برگشددتم وسددایل املت درسددت کردم «.غها درسددت می کنم الهته اون موقع ها که بچه بودم  یوی بود که بسوریم

هیتابه روی گاز ما«.باید یدی و اسدددتسدام کمک برامون غها درسدددت کنه:»که اومد کنار دسدددت ام وایسددداد گ ت 

 . گهاشتم روغن ریستم گهاشتم تا گرم بشه

 .من که  هارده روز عسلویه هستم  هارده روز بر می گردم ولی اگر می خواهی استسدام کن_

دیهه نمی خواهد سدددرکار بری یا اگر هم می خواهی بری خودم صدددحهت می کنم برات اینجا :»اخمی کرد و گ ت 

ی شددددیراز بود که به کار من مرتهط باشدددده واسدددده همین بابا اینجوری می گ ت اخه شددددرکت تو«.انتقالی می گیرم 

.غها که آماده شد ربتیم آخر اشپوخونه روی میو صندلی نشستم به بیرون که االن کل شهر زیرپامون بود نهاه 

ه ککردیم . غهامون و توی سدوت کامل خوردیم . تمام که شد بابا نداشت ظرف بشورم گ ت بسوابیم بعد صهک 

بیدار شددددیم وقت هسدددت می شدددوریم . خیلی خسدددته بودم وارد اتاق شددددم که متوجه شددددم کلی وسدددایل ریسته 

گ تم تو  ند روزی نیسددددتی خهر کردم بیان :».برگشددددتم از بابا سددددوال کنم که خودش اومد کنارم وایسدددداد گ ت 

سیون اتاق و کال عوض کنند  د لهسندی ز «. ود همونم خوب بود نیازی نه:»شونه ای باال انداختم و گ تم «. دکورا

 یوی نه تم من توی بدترین جاها زندگی کردم . ولی دلم نمی خواسدددت هی «. از نظر من خوب نهود :»و گ ت 

از گهشته بهم که باعث ناراحتی و عهاب و وجدان بابا بشه .سدوت کردم گهاشتم هر جور که خودش دلک می 

ال بهمیده بچه داره .حتما خیلی اروزها داره همین طور من که بعد خواهد بدنه .اون پدر من بود بعد از  ند سددد

از  ند سدددال بدبستی و آوارگی تحقیر و توهین شدددنیدم احسددداس می کنم زندگی ام داره معدوس میشددده دارم از 

جایی به سددددددمت باال حرکت می کنم .بقط همیشددددددده این و با خودم زمومه می کنم که باال ربتن من هیچ وقت 

ییر نمی ده .با من گهارندن اون همه سدددستی االن دارم به مرور زمان لحظه های خوش زندگی هم گهشدددته من تغ

تجربه می کنم .شدداید اگر این همه سددستی نهود من االن قدر تک تک این ابراد و زندگی و نمی دونسددتم ب همم 

  . .من گهشته ام همیشه به یاد خودم می یارم تا یادم بمونه که کی بودم

 . ی هم دادم درست کنند و اون یدی هم که اتاق کار من هستاتاق بغل_

باشه اشدالی نداره من همین جا روی مهل ها می :»ن س ام و بیرون دادم ساک ام جلوی در اتاق گهاشتم گ تم 

یه خورده معهب بودم ولی توی «. نه بیا توی اتاق من بسواب :» دسدددددتی پشدددددت کمرم گهاشدددددت گ ت «. خوابم

می خواهی خودت تنها برو بسواب من اینجا می :»ر کرده بودم انهار خودش بهمید که گ ت رودروایسددددی هم گی

سدددریع جواب دادم که نه و در آخر هم مجهور شددددم برای اولین بار کنار مردی بسوابم که بقط ه ت روز «. خوابم
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روم کنار بابا که هسدددت که بهمیدم پدر من اسدددت . لهاس ام بعد از اینده دوش گربتم عوض کردم اومدم خیلی آ

 .االن خواب بود دراز کشیدم . یوی نههشت که خوابم برد

  سیاوش#

خودم و به شددددل خوابیدم زدم گ تم شددداید معهب باشددده .وقتی اومد  ند دقیقه طول کشدددید تا خواب اش برد . 

رد به دوش گربته بود موهای خیس اش روی صددورت اش ریسته بود . همه  یوش به خودم ربته بود .خدا رحم ک

اون دایی سیهل کل ت اش نربته .با انهشت های دستم آروم موهاش و پس زدم بهک نهاه کردم . کاش یلدا این 

قضیه و از من مس ی نمی کرد . اگر بودم االن این همه حمید سستی نمی کشید . هیچی بهم نمیهه امشب هم 

سددستی های زیادی کشددیده الهته اینا و ات اقی اون حرف و موقعی که می خواسددت غها درسددت کنه زد .می دونم 

همه از دوسددتک محسددن توی زندان هسددت از طریق سددامیار متوجه شدددم .شدداهد بورش شدددن اش نهودم . . پتو 

روش کشیدم تا سرما نسوره .خودمم دراز کشیدم به سقف خیره شدم .این قدر به آینده نامعلومی که در پیک 

 . بود که  شم هام گرم شد و خوابم برد داشتم بدر کردم که نودیک های طلوع آبتاب

_________ 

صددددهک با صدددددای زنگ موبایل ام به زور  شددددم هام باز کردم خاموش کردم دوباره خوابیدم .  یوی نههشددددت که 

 . احساس کردم سرم به سنگ خورد .  شم باز کردم دیدم حمید توی حلق من اومده

 . حمید سرم ترکوندی_

 . دم که گوشی ام بردارم ولی یهو از پشت ابتادم سرم به عسلی برخورد کردهیچ واکنشی نشون نداد.  رخی

 . اخ سرم_

باید خم بسندی :»با صدای من حمید ترسیده نشست تا  شم اش به من خورد زد زیر خنده که با اخم گ تم 

با یدی بهسشددددددید می دونی خواب می دیدم :»خنده اش و قورت داد گ ت «. بابات و از تست پایین می ندازی 

گوشه «. اره سرش هم به من زدی:»به زور بلند شدم که سرم تیر کشید از درد اخم کردم و گ تم «.دعوام شده 

سدددرم تدون دادم گ تم «. بهسک :»تست نشدددسدددتم یا پسدددت سدددرم و ماسدددا  می دادم که اومد نهاه کرد و گ ت 

گمونم االن باید :» داخت و گ ت نهاهی به سدددداعت ان«. بداسددددرتل حاال برو صددددهحونه درسددددت کن تا بسوریم :»

  نهاهی به ساعت انداختم دیدم راست میهه ساعت نودیک به شک ع ر هست«. ع رونه بسوریم 

 قدر ما خوابیدم . امشب هم خونه امیر دعوت بودیم .به حمید گ تم اول مسال ت کرد ولی بعد پشیمون شد 

 .گ ت که میاد
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  ارام#

ض شددده بود و واقعا نمی دونم واسدده  ی هسددت . بیشددتر یاد ربتار های از وقتی برگشددتم حسددابی اخالق ام عو

حمید می ابتم بیشددتر لج ام می گیره و نمی دونم  ی کار کردم که این ربتار و با من داره .روی نیمدت نشددسددته 

خب بهو بهینم  ی کار می کنی :»بودم به درخت رو به روم نهاه می کردم که دالرام اومد کنارم نشدددددسدددددت گ ت 

هیچ ازش خوشم نمیاد دختره زیادی از خود راخی هست .برگشتم بهک نهاه کردم خیلی بی حوصله گ تم «.؟

ی اره ل م:»سرش تدون داد گ ت «. هیچ کاری نمی کنم بیدار هستم شنیدم که باالخره با پیمان ازدوا  کردی :»

 .«..... دونی که با پسری بنام حمید سعیدی اشنا شدم تا از پیمان

کلمه ای که می گ ت احساس می کردم دیما داره دور سرم می  رخه .یهو یاد حرف مریم دوستم شد که با هر 

دیوونه تو عاشددق شدددی ل این ها از نشددونه :»وقتی بهک گ تم وقتی حمید می بینم  ه حسددی بهم پیدا می کنه 

وارد شده باشه به خودم اما من باورش ندردم ولی با این حرف ها انهار خربه سنهینی بهم «. های عشق هست 

دیهه «. بهسک دالرام ولی من کار دارم :»اومدم . یعنی حمید عاشددق دالرام بوده ؟ با حال زاری بلند شدددم گ تم 

بهک توجه ندردم با قدم های که به شدددددت می لرزید شددددروع به قدم زدند کردم.من عاشددددق کسددددی بودم که قهالً 

اشدددک تار می دید .  ند تا پسدددر هم توی راه بهم تیده انداختند  دلک و به یدی دیهه باخته بود .  شدددم هام از

ولی توجه ندردم .  قدر دیر بهمیدم که من دلم به مهندسی ربته که روز اول دلم می خواست تک تک موهای 

سددرش و بدشددم .دیهه پاهام توان راه ربتند نداشددت روی صددندلی نشددسددتم .گوشددی ام بیرون کشددیدم روی شددماره 

دس پروبایل خودش بود . دسددددتم بی اراده روی عدس اش کشددددیدم . نمی دونم  را ولی دلم می حمید ربتم . ع

خواسددت حتی االنم باهاش حرف بونم . شددماره اش گربتم ولی اولین بوق که خورد پشددیمون شدددم می خواسددتم 

 . قطع کردم که صدای حمید توی گوش ام پیچید که باعث شد خربان قلهم بیشتر از همیشه بشه

 . م مجدخان_

من حتی براش مهم هم نیسدددددتم . اون گ ت عاشدددددق هسدددددت آدم عاشدددددق هم که هیچ وقت نمی دونه معشدددددوقه 

 . خودش و براموش کنه . ن سم و بیرون دادم احساس می کردم که ن س دارم کم میارم

 . یوی شده ؟ را  یوی نمی گید؟_

 . هه ای دادی ی بهم آخه ؟بهم عاشق ات شدم در صورتی که تو دلت قهال به کس دی

با بدر اینده من هیچ وقت به  شدددم حمید نمیام صددددای هق هق ام بی اختیار بلند شدددد صددددای نهران حمید و 

 . می شنیدم ولی توان جواب دادند نداشتم

 .ارام  ی شده ؟کسی  یوی بهت گ ته اذیتت کرده ؟_
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من هیچی نمی تونسددتم بهم . کی اذیتم کرده ؟تو اذیت ام کردی ولی حیف که ن سددم کم کم داشددت می ربت و 

 لحظه های آخر  شم هام سیاهی می ربت بقط به هوار بدبستی که بود تونستم اسم حمید بیارم ؟

 . ح..ح...می د_

  صداش شنیدم که با نهرانی گ ت

 . جان حمید ل  ی شده آرام _

م به تاریدی مطلقی من دیهه هیچی توی ذهن ام نموند به غیر از دوتا کلمه که گ ت جان حمید و بعد اش ه

 . برو ربتم

  حمید#

اسدددمم و که روی زبون آورد قلهم به شددددت خودش و به سدددینه ام می کوبید .منتظر بودم  یوی بهه ولی صددددایی 

 . نیومد

 . ارام. آرام_

 . ولی هیچ صدایی نیومد . نهران از روی مهل بلند شدم که صدای خانم دیهه ای شنیدم

 . بیمارستان می ریم آرام از هوش ربت داریم سمت _

سددریع ریموت ماشددین برداشددتم همین جور که آدرس می پرسددیدم خودم و به پارکینگ رسددوندم . سددوار ماشددین 

شدددم تا خودم و به بیمارسددتان برسددونم دلم هوار راه ربت . وقتی رسددیدم ماشددین و پارک کردم سددمت بیمارسددتان 

  . دویدم

سرم «. اقای راستین ؟:»اومد با  شم های گریون گ ت  می خواستم سمت پهیرش برم که یه دختر سمت من

 . تدون دادم ن س ن س زنان گ تم که خودم هستم

من دوست آرام هستم ل همین  ند دقیقه پیک باهم توی پارک بودیم ربتم بستنی بهیرم ولی وقتی برگشتم _

دهنم و قورت دادم گ تم دیدم کسدددی نیسدددت . جلو تر که ربتم متوجه شددددم که بی هوش روی زمین ابتاده .آب 

میشه :»سرش پایین انداخت  یوی نه ت اخمی کردم و با لحن محدم و جدی گ تم «. را این جوری شده ؟:»

به بیرون اشدداره کرد به اجهار دنهال اش ربتم توی محوطه به دور از شددلوغی وایسددادم نهاهی «. بهید  ی شددده ؟

که این حسدددی که به شدددما داره عشدددق هسدددت ل حال اش خوب  ارام تازه امروز بهمیده بود:»بهم انداخت و گ ت 
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با بهیمدن اینده آرام من و دوسددددت داره احسدددداس کردم «. نهود همک به ربتار های سددددرد اخیر شددددما می گ ت 

 . مایع شیرنی به قلب ام توریق کردند

ه ولی ن س اش مثل اینده دالرام اومده و از رابطه قهال شدددددما  یوی بهک گ ته برای همین به سدددددمت زنگ زد_

 . متاس انه می گیره

دالرام توهم زده بدر کرده من  ون باهاش حرف می زدم عاشددددق :»سددددرم و تدون دادم با صدددددای گربته ای گ تم 

 .«شدم ل حاال بیسیال این حرف ها می خواهم بدونم که حال اش  طور هست ؟

ی دکتر گ ت بساطر ناراحتی بوده بعال بسددددتری هسددددت ل ول:» نهاهی به در ورودی بیمارسددددتان انداخت و گ ت 

می خواهم باهاش حرف بونم اگر :»زیر لب خدا و شددددر کردم بهک نهاه کردم گ تم «. مشددددل خاصدددی نیسدددت 

 .« میشه لط اً به کسی اطالع ندید

  تشدری کردم و سمت بیمارستان ربتم«. باشه حتما من خودم اینجا می مونم:»لهسندی زد و گ ت 

ازه گربتم که واسدددده پنج دقیقه بیینمک وقتی آرام و مظلوم روی تست بیمارسددددتان دیدم از پرسددددتار اون بسک اج

تازه بهمیدم  قدر من دوسدددتک و داشدددتم و بقط وانمود می کردم که من بهک هیچ توجه ای ندارم در صدددورتی 

 یع نهاه اش ازمکه تمام بدر و ذکر اخیر من آرام شددده بود . در باز کردم وارد شدددم برگشددتم بهم نهاه کرد ولی سددر 

جواب سالم واجهه خانم :»گربت . نودیک شدم بهک رسیدم آروم سالم کردم جوابم نداد .لهسندی زدم و گ تم 

 .«غشی هم که هستی ؟:»شاکی برگشت نهاه ام کرد و ابروی باال انداختم و گ تم «. دست و پا  ل تی

صددورت اش زد وقتی دید خیلی دارم  اخم اش بیشددتر شددد . صددندلی آوردم کنارش نشددسددتم ماسددک اکسددیژن روز

میشدددده لطف کنید به من زل نونید :»بهک نهاه می کنه ع ددددهی ماسددددک و برداشددددت با صدددددای گربته ای گ ت 

سوم باال انداختم که ع هی برگشت پشت به من خوابید . خنده ام گربت بلند شدم ربتم اون طرف نشستم «.؟

 . کهده دیهه داشت از اع هانیت می ترکید

 . رم به دالرام خانم زل بونشما ب_

پشددددت «.من دوسددددت دارم به تو زل بونم:»آها باالخره اشدددداره ای به این قضددددیه کرد خودم و جلو کشددددیدم گ تم 

 شددددددمی نازک کرد و  یوی زیر لب گ ت ولی من متوجه نشدددددددم .در اتاق باز شددددددد و پرسددددددتار اومد نهاهی بهم 

ت بده. به زور قهول کرد ل وقتی بیرون ربت صددداش زدم انداخت با پسددت اشدداره کردم بقط پنج دقیقه بهم برصدد

که آروم  شددددم هاش باز کرد نهاهی بهم انداخت خالصدددده برای از اون ات اق توخددددیک دادم آخرش می خواسددددت 

االن  را بدده من داری میهی :»خودش و بی ت دداوت نشددددددون بددده ولی خددب نهدداه اش  یو دیهدده ای می گ ددت 

تسم «. ک بود به خاطر همین قضدددیه دور از جون لخودت و به کشدددتن بدی  ون نودی:»لهسندی زدم و گ تم «.؟
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یهم «.هیچ هم اینجوری نیسددددت خودم ن س ام گربت:»وحشددددتناکی کرد نهاه اش به دسددددتک انداخت و گ ت 

شروع به سربه کردن کرد نهران به باال سرش ربتم ماسک و به صورت اش زدم . آروم شد ن سم و بیرون دادم. 

یوی بهم از اتاق بیرون اومدم . دلم می خواسدددت توی موقعیت بهتری درباره این حس ام صدددحهت بدون اینده  

کنم . می ترسددددددم حس اش به من زودگهر باشدددددده باید مدتی بههره تا هم من و هم اون به خودمون قرآن بدیم تا 

ن توخدددیک دادم که بابا بیشدددتر درباره این حس بدر کنیم .همین موقع بود که مهندس همراه با بابا اومد . براشدددو

باشه پس امیر بردا صهک دیهه :»سرم و به نشونه بله تدون دادم که گ ت «.االن پس ترخی  میشه ؟:»گ ت 

موابقت کرد بعد از خداحابظی «.آماده باشددددددید با بقیه یخ  ند روزی بریم آبشددددددار مارگون اون طرف ها بهردیم 

یم بعدش هم ربتم من لهاس بسرم  ون خیلی کم داشددتم . بیرون اومدیم سددوار ماشددین شدددیم ربتیم ناهار خورد

وارد پاسدددا  شددددیم . همراه بابا وارد بوتیک شددددیم .همین جور که داشدددتم لهاس انتساب می کردم بر می داشدددتم 

  گوشی ام زنگ خورد نهاهی بهک انداختم دیدم عماد داره زنگ می زنه . کمی باصله گربتم جواب دادم

 .؟ سالم شاه دوماد  طوری_

  صداش زیادی گربته بود

 . سالم خوبم ل بهسک بد موقع مواحم شدم_

 نه بابا  ه بد موقعی بهو بهینم:»برگشتم سمت بابا که داشت همین جور بقط لهاس می خرید انداختم و گ تم 

 .« ی شده ؟

 . ماشین زدم توی دیوار کاپوت اش کال جمع شده_

کاش خودم اینجوری جمع شده بودم :».با صدای زاری گ ت «خودت خوبی ؟:»دستی توی موهام کشیدم گ تم 

بابا اشدددددداره کرد بریم «.دور از جون حاال بهو بهینم  قدر خر  داره ؟:»خندیدم و گ تم «.اینقدر خر  نداشددددددتم 

 . بقیه جاها هم بهینیم .از مغازه بیرون بیرون اومدیم . توی همین طهقه دوتا بوتیک دیهه هم بود

 . کنم ه ت هشت میلیونی خر  بیاره نمی دونم ولی بدر_

بابا خم وایسدداد دسددت به کمر شدداکی بهم نهاه «.اگر کم داری بهو تا بهت بدم :»بیرون از بوتیک وایسددادم گ تم 

 . می کرد لهسندی زدم که با اخم نهاه ام کرد

 . نه بابا دارم دستت درد ندنه در واقع زنگ بونم که بهم دو روز دیهه عقدم هست حتما بیا_

 .« باشه  شم ل مهارک باشه داداش انشالله خوشهست بشی:»سمت بابا قدم برداشتم و گ تم 

 . قربونت روزی خودت بشه_
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من و یک ساعت هست اینجا گهاشتی :»ازش خداحابظی کردم گوشی ام توی دست گربتم که بابا شاکی گ ت 

  گشددتیم نهاشددت من حسدداب کنم. خیلی بهسشددیدی گ تم همراه بابا تمام پاسددا«. داری با تل ن حرف می زنی ؟

خرید کرده بودیم. همه و با کمک شدداگرد یدی از مغازه ها توی ماشددین اوردیم .موقع شددام هم بیرون غها خوردیم 

حمید من بدر کنم سده  هار روز دیهه باید واسده انجام یه سدری از کارها :»سدر میو نشدسدته بودیم که بابا گ ت 

ولی یه ه ته بیشتر نمی مونم بر :»غها خوردن کشیدم به بابا نهاه کردم که گ ت  به آلمان برگردم .یهو دست از

ناراحت شدم ولی خب به روی خودم نیاوردم سرم تدون دادم بدون هیچ حربی شروع به غها خوردن «.می گردم 

بنو کنار هم  کردم .از رسددتوران بیرون اومدیم ربتیم بیرون از شددهر  ندتا ماشددین خارجی همه یا پورشدده بودند یا

پایه ای کورس بهندی :»وایسدددددداده بودند . بابا اشدددددداره کرد وایسددددددادم یدی از همون نهاهی بهم انداخت و گ ت 

ار و همین ک«. سقف و بهند برو:»برگشتم نهاهی به بابا انداختم که موابقت کرد .از ماشین پیاده شد گ ت «.؟

 ریک این کار می کرد .ماشددین بابا بی ام او کروک بود . یه انجام داد کنار  هارتا ماشددین دیهه وایسددادم . واسدده ت

ن ر جلو بین ماشددین ها وایسدداد دوتا پر م باال گربت ماشددین و روشددن کردم آماده وایسددادم تا پر م پایین آورد . 

پاهام روی گاز گهاشتم ماشین از جا کنده شد .  ون ماشین های دیهه هم توی جاده بود مجهور بودیم بین همه 

نا ها بههریم .زودتر از بقیه دوباره به سرجای اول رسیدم . تا وایسادم شیشه ماشین پایین کشیدم بابا سوار ای

 . سر تعظیم پایین آوردم گوشی اش زنگ خورد«. نه بارکال بهت امیدوار شدم :»شد یدی روی شونه ام زد گ ت 

 . بله سروش_

اره سددددروش من دارم بقط تا ما برسددددیم شدددداید دیر :» ند دقیقه هیچی نه ت بعد نهاهی بهم انداخت و گ ت 

گوشددددی و خاموش کرد اشدددداره کرد «. بشدددده برو پیک صدددددیقی مدل دو رخه خودمون واسدددده حمید بهیر تا بیام 

اراد و امیر با سدددامیار و سدددروش دارند دو رخه سدددواری می کنند گ تم که خودمون هم بریم :»حرکت کنم گ ت 

سرم تدون دادم تا خونه دیهه حربی نودیم وقتی رسیدم ماشین «. ه بردارم بقط بریم خونه خودمون من دو رخ

و پارک کردم .بابا دو رخه برداشدددت بیرون وایسددداد منم تا سدددر خیابون پیاده ربتم دیدم سدددروش با دو رخه داره 

 . میاد

 .سالم خان داداش ل سالم عمویی_

:» .اومد نودیک یدی محدم تو سددرم زد گ ت «عمویی زهرمار :»سددری به نشددونه تاسددف براش تدون دادم گ تم 

مهه نه تم دو رخه بیار االن حمید رو :»بابا اومد جلو به سدددروش گ ت «.زشدددته به عموی خودت زهرمار میهی 

همین موقع ماشدددینی وایسددداد یه پسدددره بیرون اومد دو رخه روز زمین گهاشدددت بعد از «.سدددرت تو بشدددینه بیاد ؟

اره ربت .سددوار شدددم دنده اش عوض کردم به آرامی حرکت کردیم . ند متر اینده بابا  ک کرد دید مشدددلی ند

 . جلوتر به بقیه رسیدیم
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 . سالم به همهی_

نمی دونم واال عماد :»شونه ای باال انداختم گ تم «.حمید حقوق واریو شد ؟:»همه جواب دادند مهندس گ ت 

ی زدم همون سددلطان آرام باشدده سددالم کردم سددرش تدون داد به پسددره که کنارش بود و حدس م«.بدر کنم بدونه 

 . که خیلی عادی جوابم داد همهی به ترتیب شروع به حرکت کردیم .کنار سامیار حرکت می کردم

 . ی شده زیادی توی خودت هستی ؟_

سروش جلوم وایساد که «.یه مسئله ای هست که ذهنم به خودش مشغول کرده :»نهاهی بهم انداخت و گ ت 

و ندردم دو رخه کج شددد باعث شددد بیوبتم که  ون سددامیار کنارم بود باعث شددد همهی با هم حواسددم نهود ترم

 . زمین بسوریم

 . وای سروش  را مثل آدم حرکت نمی کنی آخه  یو خیابون جای ترمو زدن هست_

سامیار بلند شد دستی به «.حرف نون تو  را  شمات باز نمی کنی :»سروش ابتاده بود شاکی برگشت گ ت 

به زحمت بلند شددددم نهاهی به دسدددت ام «.بلند بشدددید بهینم :»س هایک که خاکی شدددده بود کشدددید گ ت لها

  ی:»انداختم تا به کل روی زمین کشددیده شددده داره خون می یاد .بابا برگشددت نهاهی به ما سدده تا کرد و گ ت 

دی حمید ؟ را دستت  ی ش:»دست ام بلند کردم خیلی می سوخت .بابا دید با نهرانی گ ت «.کار می کنید؟

جناب سروش خان وسط خیابون ترمو زد حمید بهک :»سامیار ربت کنار بابا وایساد گ ت «.داره خون می یاد ؟

من واقعا نمی دونم  ی به :»سری به نشونه تاسف تدون داد گ ت «.برخورد کرد خورد به من سه تایی ابتادیم 

ه همون سمت ربت خونه ما هم برگشتیم سر خیابون از خیلی هم ربته بودیم . برگشتیم مهندس ک«.شما بهم 

هم دیهه جدا شددددددددیم برگشددددددتیم .هنوز اتاق ام آماده نهود باید امشدددددددب هم کنار بابا بمونم . دو رخه ها توی 

پارکینگ گهاشددددتیم .وارد خونه شدددددیم من توی حموم ربتم دوش گربتم همون جا لهاس پوشددددیدم بیرون اومدم . 

 . جور خودم روی تست خوابیدم  شم هام گرم شد خوابم برد اینقدر خسته بودم همین

______ 

  سیاوش

 . اومدم تا حمید بدون اینده پیرهن پوشیده باشه پتو هم که هیچی جلوی کولر خوابیده

 . پتو روش انداختم کنارش دراز کشیدم

  . شده بود نیمه های شب بود که با صدای ناله های حمید از خواب بیدار شدم . صورت اش غرق عرق

 . حمید بیدارشو_
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 . ولی انهار نمی تونست  شم هاش باز کنه . دست به صورتک زدم که مثل کوره آتیک می موند

 . حمید بابا بلندشو_

بلند شدددددم ربتم قرص اوردم به زور بهک دادم خورد . تیشددددرت خودم که کنار بود تن اش کردم . صددددداش به زور 

این واسددده اولین بار بود که بهم بابا می گ ت لهسندی زدم دوتا پتو «. مه بابا خیلی سدددرد:»شدددنیدم که می گ ت 

دیهه آوردم روش انداختم . دیدم تب اش پایین نمیاد تا صددهک بابا سددرش وایسددادم مرتب پار ه خیس می کردم 

م یروی پیشونی اش می داشتم .تا صهک بهتر شد می خواستم با بچه ها بیرون نریم ولی قهول ندرد گ ت که بر 

.سوار ماشین شدیم خیلی خوابم می اومد  ون تا صهک باال سرش نشسته بودم ولی اونم حال درستی نداشت 

.تا اول های سددددددپیدان خودم رانندگی کردم توی یه باغ وایسدددددددادیم تا غها بسوریم .ولی من خوابم می اومد توی 

  . متوجه حرکت ماشین نشده بودم ماشین خوابیدم . وقتی بیدار شدم تا به آبشار مارگون رسیدیم من اصال

 .صدام می زدی؟_

از ماشددین پیاده شدددیم به همهی سددالم کردم کناری وایسددادم یه باغ بود که باید پایین می ربتیم . باال همه سدددو 

بود که واسه شب می تونستی بمونی .پایین تر رودخونه بود که وسط آب ها همه تست واسه نشستن گهاشته 

اال توی پارکینگ باغ گهاشتیم با امیر و رخا پایین ربتیم .روی یدی از سدو ها خالی بود واسه بودند .ماشین ها ب

همه هم جا بود .همون و گربتیم ساعت  هار بود وسایل گهاشتیم با بقیه راهی آبشار شدیم .رخا با دخترش و 

شددوهر خواهرم که دوسددت ما  خانمک بود امیر هم با آرام و آراد خانم اش بود . من و حمید با سددروش با حسددین

محسوب می شد با سها هم بودند .راه باریک ابشار پشت سر هم ربتیم .با پله ها باال می ربتیم که یهو صدای 

 . مهال از پشت سر شنیدم داشت با کسی سالم و احوال پرسی می کرد

 . بهین تو رو خدا  قدر بورش شدی دلم برات تنگ شده بود_

م نهاه کردیم که متوجه شدم کمند هست .دختر دوست بابام که همیشه تا من و می بغل اش کرد همه برگشتی

دید با اینده نودیک به ده یازده سددددال ازم کو یک تر بود ولی همیشدددده تا من و می دید باید یه بالیی سددددرم می 

با بچه ها آورد . دوسددددددت همهی ما بود ولی از همه کو یک تر بود ربتند پایین باهاش سددددددالم کردند من موندم 

خندیدم که کمند بهم «.بهین هنوز ازت می ترسه :»امیر برگشت نهاهی بهم انداخت با خنده رو به کمند گ ت 

از پله ها پایین ربتم گ تم «. نه دیهه االن یه پار ه خانوم شددددددددم کاری باهات ندارم :»نهاه ندرد با خنده گ ت 

بچه ها منتظر هستند هما داره تاریک میشه :»میر گ ت  ند دقیقه موند که ا«.ولی بازم من بعید می دونم :»

کمند با اینده سی و هشت ساله اش شده بود ولی مثل خودم جوان مونده بود بهک نمی خورد اینقدر سن «. 

اش باال ربته باشه. دختری با صورت کو یک  شم های مشدی موهاش هم هنوز مشدی بود . خیلی خوشهل 

 .  را تا حاال ازدوا  ندردهبود ولی من تعجب می کنم که 
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 . اره برید من همین جا هستم همین باغ که نونین به آبشار هست_

خب پس  ه بهتر امشب :»لهسندی زد و گ ت «. ما هم اونجا هستیم :»سها دستی روی شونه اش زد و گ ت 

ی خیلی ابج:»از ما خداحابظی کرد و ربت .سددددددروش اومد پیک سددددددها وایسددددددلد گ ت «.میام دور هم باشددددددیم 

خندیدم که با  شددددم غوه بهم نهاه کرد سددددها یدی محدم پس گردن اش زد «. خوشددددهله همین من می خواهم 

با تعجب نهاه می کرد که رخددددا براش تعریف کرد . متوجه «.بچه این دوازده سددددال ازتو بورش تر هسددددت :»گ ت 

با «.خهریه ؟:»وایسددادم آروم گ تم نهاه های مرموزی که بین آرام و حمید رد و بدل می شددد و شدددم .کنار حمید 

تعجب بهم نهاه کرد که خیلی نامحسدددوس به آرام اشددداره کردم ولی سدددریع خودش و به کو ه علی    زد .منم 

اصدددرار ندردم .حوصدددله هیچ  یوی نداشدددتم بقط با گوشدددی ام با حمید عدس انداختم توی صدددح ه اینسدددتاگرام 

پیک آرام وایساده بود نمی دونم داشتند درباره  ی صحهت  گهاشتم .وقتی برگشتیم تا هوا تاریک شده حمید

می کردند که اخم های آرام توی هم بود ولی حمید داشددددت لهسند می زد .وقتی رسددددیدیم. شددددام می خواسددددتند 

درست کنند ولی امیر گ ت خسته هستند خودش می ره همین رستوران غها می گیره .کمند که دوتا سدو با ما 

شام اومد کنار ما نشست .هوا رو به سردی می ربت .بچه ها همهی اومده بودند دور کمند باصله داشت بعد از 

سدددها خندید نهاهی به سدددروش که مظلوم نشدددسدددته بود «. یوی شدددده؟:»نشدددسدددته بودند .کمند خندید و گ ت 

سروش «. سروش تا تو رو دید پسندید ولی از وقتی سن ات و بهمید شدست عشقی خورده :»انداخت و گ ت 

تق ددیر سددروش نیسددت من :»ه سددرعت نهاهی به سددها انداخت که کمند مثل همیشدده خندون و مهربون گ ت ب

بعدش  شددمدی زد .رخددا نهاهی به من که بی صدددا نشددسددته بودم انداخت رو به حمید «. زیادی جوان موندم 

 . ه حمید نهاه می کنهکمند و دیدم که با ناباوری داره ب«.این کمند خانم اینقدر بال سرت بابات آورده :»گ ت 

 . سیاوش کی ازدوا  کرد ؟تا من یاد دارم از اینجا ربت ازدوا  ندرده بود_

 . سها اشاره به یلدا کرد که تازه یاد اش اومد .لهسند م نوعی زد و دیهه  یوی نه ت

ونوده حمید ل یه شدددددددب مهمونی خونه پدربورش ات دعوت بودیم لکمند هم اومد اون موقع بدر کردم  هارده پ_

سدددال اش بود .نمی دونم بابات  ی بهک گ ت که کمند ظرف پر از ماسدددت رو سدددرش خالی کرد هر  ی نمک و 

 . بل ل هم بود برداشت همه رو سرش خالی کرد

انی بار کنم «.منم رو سددددر مهندس راسددددتین خورشددددت خالی کردم »همه بهم نهاه کردند خندیدند که آرام گ ت:

کمند نهاهی به «.خداروشدددر االن گردن گربت که خورشددت رو سددر من ریسته »خندیدم که حمید با اخم گ ت :

اره دیهه همین :»نهاهی بهک انداختم و گ تم «. کار خوبی کردی بازم از این کارا ندن :»آرام انداخت و گ ت 

 من خودم نسواستم شوهر کنم وگرنه هر:»پشت  شمی نازک کرد و گ ت «. کارا کردی که شوهر گیرت نیومده 

ما که ندیدیم به زور یه ماشین رد میشه :»پوزخندی زدم و گ تم «. روز خواستهارا پاشنه در خونه ما باال میارند 
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یهو احساس کردم یه  یو خنک رو صورت ام ریسته شد .با صدای خنده بقیه «.  ه برسه به صف خواستدار 

چ آبی که کنارم بود برداشدتم بلند شددم می به خودم اومدم .دیدم لیوان آبی رو صدورت ام خالی کرده .ع دهی پار

خواسددت برار کنه از پشددت مانتو اش گربتم برگشددت بهم نهاه کرد ابروی باال انداختم آب یخ رو سددرش ریستم که 

صدددددای جیغ اش کل محوطه و پر کرد. همه برگشددددتند بهینند  ی شددددده سددددریع کمند و بغل کردم رو به بقیه با 

مشدددتی به سدددینه ام زد بیرون اومد وقتی «. سدددت بعد از  ند سدددال من و دیده از هیجان ه:»لهسند الدی گ تم 

بقیه ربت روی پاشنه پا بلند شد موهای سرم گربت کشید .مچ دست اش گربتم پیچیدم که صدای آخ اش بلند 

و این م:»شد .برگشتم دیدم امیر داره می خنده سها هم همین جور کال همه دارند می خندن با اخم و داد گ تم 

دست اش ول کردم ربت پایین داشتم به بقیه نداه می کردم که یهو «.رو سر من نداشته بعد شما می خندید ؟

یه  یوی تو سددرم خورد شددد .برگشددتم تا یه شددونه تسم مرغ توی دسددت گربته داره سددمت ما پرتاب می کنه خم 

اش نشست .آرام هم ربت شدم ربتم کیسه گوجه ها برداشتم سمت اش پرتاب کردم که درست وسط پیشونی 

کمک اش کنه که حمید بلند شددد تا سددرویس دسددتشددویی بره آرام دسددت اش کج ربت یدی توی سددر آراد زد یدی 

هم نمی سدددر حمید زد . حاال دیهه همهی داشدددتیم به هم تسم و مرغ و گوجه پرت می کردیم .کمند تا تسم مرغ 

می خواسددددتند برار کنند ولی امیر هر دوتاشددددون گربت  ها تموم شددددد سددددریع از محل حادثه برار کرد .آرام و مهال

.آورد جلو روی زمین نشددسددتند نهاه مر موزی بهشددون انداختم که دیدم حمید ع ددهی هر  ی برنج مونده بود رو 

سددر و صددورت آرام ریست. بهمیدم از تسم مرغ بد اش میاد و آب برداشددتم از دور رو صددورتک اش ریست که اگر 

 .ربت آرام و می کشتجلوش نهربته بودم می 

 . نمی دونم این دختر  ه مشدلی با من داره االن کجا برم سرم و بشورم_

دسدددت به کمر به «. حق ات بود باید بیشدددتر از این می زدم :»آرام هم بلند شدددد حرصدددی و با اع دددهانیت گ ت 

جلوی  شددددمم یعنی می خواسددددتم هر  ی :»حمید نهاه می کرد .دسددددت اش گربتم سددددمت باال ربتیم که غر زد 

سرم تدون دادم کیف پولم برداشتم ربتم یه سوییت واسه  ند «.هست بردارم رو سر و صورت اش خالی کنم 

  . ساعت اجاره کردم تا حموم کنیم

  کمند#

بعد از  ند سددال دوباره دیدم اش ولی این بار پسددری همراه اش بود که بعد از  ند سددال بهمیده بچه داره .حال 

ود . دخترا که خوابیدند منم بلند شدم خودم تنهایی سمت آبشار ربتم .اون موقع که بهمیدم ام حسابی گربته ب

سددددیاوش یدی دیهه و دوسددددت داره  هارده پونوده سددددال ام بود .خیلی برام سددددست بود گ تم که یادم می ره ولی 

حال ام بد بود که  نربت برعدس هر روز بیشددددددتر می شددددددد . روزی که از ایران ربت هیچ وقت یادم نمی ره اینقدر

ن س کشددیدن هم برام سددست شددده بود .شددماره اش گیر آوردم تا بیسددت و پنج سددالهی ام زنگ می زدم بقط به 
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صداش که می گ ت بله ب رمایید بعد قطع می کرد گوش می دادم . دستی روی صورت ام کشیدم که بازم مثل 

برود می اومد .اشک هام پاک کردم جلوتر که  همیشه تا یاد سیاوش می ابتم اشک هام بی مهابا روی صورت ام

ربتم به تاریدی برخوردم ترسیدم ولی حوصله برگشتن هم نداشتم .جلوتر ربتم تاریدی بیشتر شد بقط صدای 

آب بود که یه گوش ام می خورد . دسدددت کردم بلک گوشدددی ام روشدددن کنم ولی طهق همیشددده گوشدددی ام شدددار  

ولی هیچ کسی رد نمی شد انهار کسی اونجا نهود .قلهم محدم خودش  نداشت .با قدم های لرزان عقب برگشتم

و به ق سه سینه ام می زد . ساعت نودیک به سه صهک بود صدای سگ ها از یه طرف بیشتر به ترس ام دامن 

می زد .آب دهنم و قورت دادم یدم قدم هام و بلند تر برداشددددتم ولی یهو احسدددداس کردم صدددددای پایی داره میاد 

واحم بشه این موقع شب توی این تاریدی بعد من  ی کار می تونم بدنم . نودیک تر شد خودم به نرده .ندنه م

ا ب«.کمند اینجایی ؟:»های که اونجا بود نودیک کردم. حتی ن س هم نمی کشیدم .نودیک تر که شد آروم گ ت 

روشدددن کرد رو صدددورت ام بلک گوشدددی اش «. اره منم :»صددددای سدددیاوش انهار جون تازه ای گربته باشدددم گ تم 

سدددددرم پایین انداختم  ی می گ تم «.کنی ؟این موقع شدددددب اینجا  ی کار می:»انداخت جلو اومد با اخم گ ت 

؟می گ تم بساطر تو ل بدر تو اینجا اومدم .ترجیک دادم  یوی نهم .سددددددرم باال گربتم قدمی بهم نودیک شددددددد به 

 به واال:»دوباره انر ی ام برگشدددت گ تم «.بیل تا آبشدددار بریم  حاال که تا اینجا اومدیم:»جلو هدایت ام کرد گ ت 

نه باهات کاری :»مثل همیشددده جهاب خندید و گ ت «. تو اعتمادی نیسدددت یهو ما بردی توی آب خ ه ام کردی 

وسددط راه یهو دسددت ام گربت که احسدداس کردم االن توی همین ثانیه دنیا باید «. ندردم اگر دختر خوبی باشددی 

 . وایسه

 .من تعجب می کنم تو که از تاریدی می ترسی  طوری تا اینجا اومدی ؟_

لهسند تلسی روی لب ام نشدددسدددت .من وقتی بهت بدر می کنم دیهه نمی دونم کجا هسدددتم .کجا اینقدر جرات 

داشتم تا می گ تم دوست دارم هر  ی جواب ات باشه مهم نیست بقط این همه دوستت داریمی که این همه 

نهه داشددتم به زبون می آوردم .به نودیدی های آبشددار رسددیدیم روی یه تست سددنهی نشددسددتم به سددال توی دلم 

آبشار خیره شدیم. شاید دیهه این لحظه برام تدرار نشه سعی کردم  یوی نهم و از در کنار سیاوش بودن لهت 

  . می بردم

 .کمند_

 . به نیم رخ جهاب اش نهاه کردم با سپاس سیاوش که بعد از بیست و شک سال اسمم و صدا می زد برگشتم

 . را وقتی زنگ می زد حتی یه بار هم باهام حرف نودی؟_
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با این حرف احسدداس کردم قدرت حرف زدن ازم گربته شددد .آب دهنم قورت دادم برگشددت با لهسند بهم نهاه کرد 

م هیچ راهی برای سرم پایین انداخت«.می دونستم تویی از تماس سومی بود که متوجه شدم تو هستی :»و گ ت 

 . اندار نداشتم .صدای ن س های و می شنیدم

این زندگی خیلی  یوها به ما بدهدار هست . من بساطر یه عشق جوانی پای بچه ای وسط کشیدم که سال _

 . ها درد و سستی بقط ن یب اش بوده .بساطر اون حس من از ایران ربتم

 . ا جرات نهاه کردمبهم نهاه کرد منم به  شم هایک واسه اولین بار ب

بعد از تماس آخری بدر کردم دیهه من و براموش کردی ل می دونسددددتی تمام این سددددوال من منتظر بودم تا نو _

دوباره زنگ بونی ؟تمام اون سددال ها همیشدده منتظر بودم تا تو سددر سدداعت زنگ بونی و من جواب بدم همین که 

 . صدای ن س کشیدن هات و می شنیدم برام کابی بود

به «.پس  را این همه سدددددال حتی یه بار هم بهم زنگ نودی؟»ا صددددددای گربته ای که بساطر بغ  ام بود گ تم:ب

 شم «. ترسیدم و این حس ترس نهاشت که سراغی ازت بهیرم:»زیر پامون که اب رد می شد خیره شد گ ت 

کرد دسدددت های مشدددت سدددرش بلند «.اگر من و امروز نمی دیدی سدددراغ ام می اومدی ؟:»ازش برنداشدددتم گ تم 

از روز اولی که ایران برگشددتم تمام مدت می اومدم از دور می دیدم :»شددده من و وسددط دسددت هاش گربت گ ت 

«. من عادت دارم کمند و خوشدددحال بهینم :»اشدددک هام سدددرازیر شددددند با لهسند اشددددام و پاک کرد گ ت «. ات

نیا واسددده من بود .واسددده منی که بیسدددت و سددده لهسندی زدم که بغل ام گربت . شددداید این بغل امن ترین جای د

سال منتظر بودم .تنها سدوت میام ما صدای آب بود که به نظرم زیهاترین موسیقی و داشتند برای ما می زدند 

 . . از بغل اش بیرون اومدم بلند شد دست ام گربت شروع به قدم زدند کردیم

 . امر خیر مواحم می شیم ون سن و سالی ازمون گهشته برگشتیم با خانواده جهت _

با  برگشت بهم نهاه کرد«.کی گ ته من زن تو می شم:»برگشتم وایسادم دست به کمر بهک نهاه کردم و گ تم 

تو حتی بهم نه تی دوست :»سرم تدون دادم گ تم «. من میهم تو هم باید بهی  شم :»اعتماد به ن س گ ت 

ام گربت برد وسدددددط اون آب که انهار پاهام روی یخ  اهانی گ ت برگشدددددت دسدددددت«. دارم بعد میام زن ات بشدددددم

سددددیاوش :»از خوشددددحالی خندیدم و مثل خودش داد زدم «. خیلی دوسددددتت دارم :»گهاشددددته بودم بلند داد زد 

توی این سن مثل آدم های بیست ساله شده بودیم واقعا برای خودمون متاسف شدم . «. خیلی دوستت دارم 

برگشدتیم تا رسدیدیم دیدیم همه دارند دنهال ما می گردند .سدریع خودم و سداعت نودیک به شدک صدهک بود که 

 سیاوش«.هیچ معلومه کجا هستید ؟ما کل اینجا و زیر پا گهاشتیم:»مظلوم کردم امیر ع هی نودیک شد داد زد 

بعد امیر وحشددددتناک به من «.واال کار خیلی مهمی داشددددتم ربتم انجام دادم :»برگشددددت نهاهی بهم کرد و گ ت 

با این دیالوش من می «.منم یه کار مهم داشددددددتم ربتم انجام دادم :»نهاه کرد که سددددددرم پایین انداختم گ تم 
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خواستیم کسی  یوی ندونه ولی متاس انه طهق همیشه من لو دادم .همه اول نهاه کردند بعد خندیدن سروش 

اخمی «.وی یه روز می گیریم هیچی دیهه عروسی تو با پسرت ت:»جلو اومد دستی به شونه سیاوش زد و گ ت 

 .« خودت و مسسره کن:»کردم محدم تو سر سروش زدم گ تم 

_______________ 

  حمید#

وقتی بهمیدم بابام داره سددرو سددامان می گیره واقعا خوشددحال شدددم .حق اش بود که االن ازدوا  کنه شدداید باید 

رم عقد عماد ولی  ون م ددددددادف با شددددددب زودتر از این ها ازدوا  می کرد. وقتی برگشددددددتیم من می خواسددددددتم ب

 . خواستهاری بابام شد نتونستم برم .سروش از ظهر که خونه ما اومده مرتب بابا و مسسره می کرد

 . حمید از بردا زن بابات هم میاد لبدرش کن اون وقت بچه خودت و بابات هم سن هستند_

آماده بیرون اومد با سه کت و شلوار سورمه  بابا«.خب بهار باشه :»کوسن برداشتم سمت اش پرتاب کردم گ تم 

سر تا پای بابا انداخت و گ ت  داداش واال من خجالت :»ای حسابی جهاب شده بود . سروش بلند شد نهاهی 

بابا بهک توجه ندرد خم شدددد ریموت ماشدددین «.می کشدددند بهم داداشدددم توی این سدددن داره می ره که زن بهیره 

حمید سدداعت هشددت شددب شددده نو هنوز :»ده نهودم انداخت و با اخم گ ت برداشددت نهاهی به من که هنوز آما

نه دیهه نمی تونه بیاد بابا گ ته حمید حق نداره :»دهن باز کردم حرف بونم که سدددددروش گ ت «.آماده نشددددددی ؟

یعنی  ه اگر این جوری :»سددددرم پایین انداختم بابا ع ددددهی روی مهل نشددددسددددت و گ ت «.بیاد وگرنه من نمیام 

بابا تو برو من خودم هم زیاد راخدددی نهودم بیام ل :»بلند شددددم رو به روی بابا وایسدددادم و گ تم «. رم هسدددت نمی 

انهار قانع نشددددده بود دسددددت اش «. ند روزی هسددددت که عمو سددددامیار ندیدم زنگ زدم قراره االن دنهال ام بیاد 

ن برو بابا حضدددور م:»ه گ تم گربتم مجهورش کردم وایسددداد . با سدددروش تا جلوی در ربتیم برگشدددت  یوی بهه ک

سدددروش هم ربت برگشدددت آروم گ ت برگشدددتم همه  ی برات تعریف می کنم .برگشدددتم توی «.زیاد مهم نیسدددت

خونه یه لهاس ست ورزشی دورتموند پوشیدم از خونه بیرون اومدم . جلوی در وایسادم منتظر تا عمو با ماشین 

و دیهه  یوی نه ت انهار مثل همیشدده سددر حال نهود .بی  اش اومد . سددوار شدددم سددالم کردم که آروم جوابم داد

هدف توی خیابون ها می گشدددت جلوی یه بسدددتنی بروشدددی وایسددداد بدون اینده از من نظری بپرسددده. ربت دوتا 

 . بستنی شدالتی گربت برگشت . یه قاشق خوردم

آب شده داره روی  نهاهی به عمو انداختم دیدم زیادی توی بدر هست . حتی حواس اش نیست که بستنی اش

 . دست اش می ریوه

 سام !؟_
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ت حال ا:»بازم متوجه نشددد دسددتی روی شددونه اش زدم که برگشددت بهم کمک نهاه کرد ابروی باال انداختم گ تم 

 . سرش و تدون داد شروع به خوردن بستنی کرد«.خوبه ؟

 . عمو می خواهی اگر بدرت زیادی مشغول هست من برگردم _

«. ای ذهنم مشدغول شدده اونم درسدت میشده نه حال ام خوبه بقط یه ذره درباره قضدیه:» ت نهاه ام کرد آروم گ

 یوی نه تم اگر  یوی بود که می تونسددت بهه حتما باهام حرف می زد برای همین منم اصددراری ندردم .گوشددی 

ت ع هی برستاد نوشزود پیام من و خوند دوتا استدیر «.خانم غشی :»ام برداشتم به آرام که انالین بود نوشتم 

 . با صدای عمو حواس ام سمت عمو ربت«. غشی نیستم :»

 .حمید تو نمی خواهی ازدوا  کنی ؟_

نه بعال ق ددددد اش ندارم نمی خواهم دوباره اشددددتهاه گهشددددته مرتدب بشددددم :»با تعجب نهاهی انداختم و گ تم 

عمو ل ولی همه  یو شهیه هم می دونم :»بستنی اش تموم شد با دستمال کاغهی دست اش تمیو کرد گ ت «.

این اولین باری بود که عمو از این «. نیسددتند اگر واقعا بدر می کنی که دلت داره برای کسددی می زنه معطل ندن

 . حرف ها می زد حتما در گهشته تجربه داشته

نم نمی دونم عمو واقعا گیج شدددددم دلم یه  یوی میهه ولی عقل ام مانع اش می شدددده میهه که بیشددددتر بدر ک_

 . ولی هر  ی هم بدر میدنم تنها یه یه  یوی می رسم که من واقعا اون و می خواهم

به خیابون که پر از «.همین خوبه عمو یعنی قلب و عقل ات با هم یه ت ددددددمیم و گربتند :»لهسندی زد و گ ت 

ش مشغول کرده ماشین بود نهاه کردم بدر دوباره سمت آرام ربت و دختری که از خیلی وقته ذهن من و به خود

 . ولی من می خواهم اون و به زور از توی بدرم بیرون کنم

این مسددیر زندگی پر از پیج و خم هسددت که باید بهترین ت ددمیم ها بهیری  ون اگر یه ذره برمون این زندگی _

 . از دستت خار  بشه بعد عواقهی داره که خیلی سست جهران میشه

  به بیرون خیره شد ادامه داد

یده شددده که به هم عشددق بورزند ل باید در کنار کسددی باشددی که وقتی بهک بدر می کنی تمام وجودت ادم آبر _

 . سرشار از آرامک بشه

عشددق درسددته بقط سدده کلمه هسددت ولی خیلی مقدسدده ل باید به حس احترام :»برگشددت بهم نهاه کرد و گ ت 

 .« این پر بیان گهاشت ل باید بهک پر و بال بدی تا تمام اونایی که دوست داری زیر
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ن س اش و بیرون «.به قلهت اجازه بده تا به اونی که براش می تپه عشق بورزه:»دستی روی شونه ام زد و گ ت 

نهار زندگی تو مثل بابات بشه که بعد از مادرت دلک لرزید ولی ترسید ل از این :»داد  ند دقیقه بعد ادامه داد 

ولی وقتی به خودش اومد که دید سنی ازش گهاشته تو اشتهاه حس دوری کرد هم خودش هم کمند آزار دیدند 

 .« پدرت تدرار ندن

برو همین االن باهاش حرف بون هر ثانیه که از دسدددت بره انهار یک سدددال گهشدددته :»لهسند مهربونی زد و گ ت 

می  منتظر بهم  شدددم دوخت که نهاهی به گوشدددی ام انداختم .من عقل و دلم باهم بقط یک ن ر و به خاطرم«.

ارند اونم آرام هسدددت .در ماشدددین باز کردم لحظه آخر دیدم که لهسند رخدددایت بر لب عمو نشدددسدددت .گوشدددی ام 

 . برداشتم بدون هیچ شک و تردیدی شماره ارام گربتم .اول قطع کرد ولی بار دیهه که زنک زد جواب داد

 .دوباره زنگ زدی تیده بندازی ؟_

 . توی پیاده رو شروع به قدم زدند کردم

 . ارام می خواستم این و رو در رو بهت بهم ولی االن دیروقت هست و من بردا ع ر باید برگردم_

 .  یوی نه ت انهار منتظر بود تا بقط من حرف بونم

نمی دونم از کی و کجا بود که دلم و بهت دادم ل ولی وقتی به خودم اومدم که من این همه مدت داشدددتم بهت _

 . شتم گول می زدمبدر می کردم بقط خودم و دا

 . ن سم و بیرون دادم به مردمی که واسه پیاده روی توی این تاریدی اومده بودند  شم دوختم

من نمی دونم  ی از زندگی من می دونی ل ولی بدون سددددددستی های زیادی کشددددددیدم االن تازه دارم کم کم به _

 .آرامک می رسم

دلم می خواهد توی این مسیری که دارم :» و گ تم خسته روی یدی از نیمدت ها نشستم سرم پایین انداختم 

منتظر بودم تا  یوی بهه بقط صدای ن س «. به مق د خوشهستی نودیک میشم تو هم باهام همس ر بشی 

 . کشیدنک و می شنیدم

 . من حاخرم که توی این مسیر باهات همراه باشم_

ام خوش بستی هست نودیک میشم . بلند با این حرف احساس کردم بقط  ند کیلومتر دیهه به مق د که به ن

بردا صدددددهک قهل از ربتنم می تونی پنج :»شددددددم دوباره سدددددمت جایی که عمو بود برگشدددددتم همین جور هم گ تم 

در «.اره بقط سددددداعت  ند ؟:»جلوی ماشدددددین وایسدددددادم که صدددددداش اومد گ ت «.دقیقه از خونه بیرون بیایی؟

هماهنگ کردم تل ن ام که تموم شدددد به عمو نهاه کردم باهاش «.سددداعت شدددک صدددهک :»ماشدددین باز کردم گ تم 
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ماشین و روشن کرد همون شب «. همینه پسر توی عشق نهاید شک کرد :»دست محدمی روی پام زد و گ ت 

تا سدددداعت یک موندیم .وقتی برگشددددتیم تا بابا هم خونه اومده .کهک اش هم حسددددابی خروس می خوند .سددددالم 

اره دیهه همه  ی خوب پیک :»از توی آشددددددپوخونه بیرون اومد گ ت « ؟ همه  ی حله:»بلندی کردم و گ تم 

 .«ربت بردا شب هم عقد می کنم  ون باید هر  ه زودتر به آلمان برگردم

به نظرم زندگی شددهیه بوتهال هسددت شدداید نیمه اول ات اقاتی توی زمین بیوبته که به ن ع رقیب باشدده و به خددرر 

 . م کم اتوباق های خوشایندی می ابتهتیم خودتت ولی درست تو نیمه دوم ک

من همیشه به خدای باال سر اعتماد داشتم می دوستم یه جایی درست موقعی که بدرش نمی کنم نیمه دوم و 

 . زندگی من و طوری رقم می زنه که ت ورش هم نمی کردم

ک و نیم با ماشین صهک از خواب بیدار شدم قرار شد تا شب بمونم ولی  ون به آرام قول داده بودم ساعت ش

طور از خواب بیدار شددده . نشددسددت جلوی در خونه موندم .یه  ادر نمازی رو سددرش انداخته بود اومد .معلوم به

  نهاهی بهک انداختم و با لهسند جواب اش دادم

 .بهسک بدر کنم خواب بودی ؟_

ز خونه ها بیرون می اومدند کردم نهاهی به مردم که داشتند ا«. نه بابا بیدار بودم :»نهاهی بهم انداخت و گ ت 

منتظر «. ارام من دیشدددددب حرف های خودم و زدم االن اینجا هسدددددتم تا بقط یه جمله یهت بهم و برم :»و گ تم 

برق خوشددحالی توی  شددم هایک «.دوسددتت دارم:»بهم  شددم دوخت که به عمق  شددم هاش نهاه کردم گ تم 

 . دیدم

 .« لی دوستت دارمخی:»منتظر بودم  یوی بهه با لهسندی گقت 

   ند ماه بعد#

امروز از خونه بابا که بیرون اومدم سامیار زنگ زد که محسن از زندان آزاد شده .سریع خودم و به زندان رسوندم 

ه انشالله که دیه:»منتظر نهاه اش کردم که با قدم های بلند خودش بهم رسوند بغل اش کردم در گوشک گ تم 

ریع سددر تدون داد که خندیدم سددوار ماشددین شدددیم تا جلوی آپارتمانی که به نام سدد«. گهرت این طرف ها نسوره 

خودش بود بردم اصرار کرد وارد خونه بشم ولی  ون خونه بابا شام دعوت بودیم مجهور شدم واسه یه روز دیهه 

 . بندازم

وع آرام و مطرح بابا همون شب که عقد کرد با کمند واسه ماه عسل یک ه ته آلمان موندن وقتی برگشت موخ

کمند خیلی «. از اینده توی این لحظه ها کنارت هسددتم واقعا خوشددحالم :»کردم که خیلی خوشددحال شددد گ ت 

برام زحمت کشددددید .زندگی خوبی با بابا شددددروع کردند می بینم که بابا خیلی خوشددددهست هسددددت . بساطر بهونه 
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کارم به شدددددیراز منتقل کردم که الهته کار  ندان گیری های آرام که نمی تونم ازت دور باشدددددم و اصدددددرار های بابام 

  .آسانی هم نهود

 . با صدای زنگ موبایل ام گوشی برداشتم دیدم بؤاد داره زنگ می زنه

 .جانم بؤاد ,_

 . جلوی خونه نهه داشتم اما پیاده نشدم

 . حمید امروز س ارش گل دادیم ولی نیاوردند_

 . پیهیری می کنماز ماشین پیاده شدم گ تم خودم زنگ می زنم 

یه مغازه گل بروشی بورش زدم حدود ده تا پونوده ن ر که مثل قهال خودم مشدل مالی دارند سرکار آوردم .اونایی 

که مدرک باالیی داشتند تمام سعی خودم کردم تا سر کار خوب بهرم .به زو  های که خونه نداشتند کمک کردم 

ه حتی توی زندون بود توی تک تک این کارها شدددددریک من تا بتوانند صددددداحب خونه باشدددددند .عماد و محسدددددن ک

بیا دسددددددت زن ات بهیر برو خونه خودت تمام ظرف :»بودند .در خونه باز کردم که کمند با حرص اومد جلو گ ت 

 .« های من شدست

ها با آرام ازدوا  کردم ولی راخی به عروسی نهود خر  عروسی تمام و کمال به خانه های سالمندان و پرورشهاه 

 . داد

حالت گریه «. بهار بشدنه بدای یه تار موش خودم دوباره برات می خرم:»با خونسردی روی مهل نشستم گ تم 

سددیاوش من اخر از دسددت پسددرت و این عروس دسددت و پا   لتی ات سدددته می کنم :»به خودش گربت داد زد 

د جون عویوم حرص نسور واسدده کمن:»آرام با لهسند اومد کنارم نشددسددت سددرش روی شددونه ام گهاشددت گ ت «. 

با تعجب برگشتم به آرام نهاه کردم بهینم واقعا داره راست میهه یا نه که دیدم دمپایی «. بچه ات خوب نیست 

می کشددمت تو  را هر جا نشددسددتی :»محدم تو سددر آرام خورد بعد هم صدددای جیغ کمند بود که خونه و پر کرد 

این حرف بهمیدم که خهری نیست و بازم آرام خانم سر به سر کمند  با«. این حرف و می زنی یدی باور می کنه 

گهاشته .بابا از اتاق بیرون اومد سالم کردم که جوابم داد روی مهل نشست به کمند که از اع هانیت قرمو شده 

اعتراض می خواستم بدنم که صدای «. زیاد حرص نسور اینم مثل شوهر اش عقل نداره :»بود نهاه کرد و گ ت 

نگ خونه اومد .واحد پایین خونه ما بود بابا نهاشت که ازش دور بشم .در که باز شد همهی سمت در ربتیم به ز 

مهندس سددالم کردیم .اراد اومد سددالم کرد آرام و بغل کرد یدم پچ پچ کردند بعد ربتند روی مهل نشددسددتند. ند 

جناب مهندس :»ی من گهاشدددت گ ت دقیقه گهشدددت که کمند با کیدی وارد شدددد . با تعجب نداه کردم که جلو

یعنی امروز بیسدددددت و نه آبان بود ؟برگشدددددتم دیدم آرام با لهسند نهاه ام می کنه اشددددداره کردم «. تولدتون مهارک 
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اومد کنارم نشددسددت شددمع ها و بوت کردم .کمند سددریع سددر وقت کادوها ربت .همه دادند ولی آرام  یوی نداد 

راخی به :»نهاه اش کردم و گ تم «. ب حاال کادو خانومت و باز کن خ:».کمند جعهه ای روی میو گهاشت گ ت 

ابروی باال انداخت کمند نشددسددت کنارم در جعهه و باز کردم که دیدم جوراب هسددت .برگشددتم «. زحمت نهودیم 

«. خب هر  ی بدر کردم پیدا ندردم مجهور شددددم جوراب بسرم :»نداه اش کردم که سدددرش پایین انداخت گ ت 

رونه کردم که یهو برگه ای ابتاد . خم شدم از روی زمین برداشتم با ناباوری بهک نهاه کردم که کمند با جعهه و وا

هنوز هم برام باورش سددددست بود که دارم پدر میشددددم .وقتی «. پدر شدددددنت و تهریک میهم :»خوشددددسالی گ ت 

یم بعد خونه خودمون اومدیم بهمون تهریک گ تند به خودم اومدم .جواب همه دادم تا ساعت یک خونه بابا بود

ممنونم که توی این مسددیر همسدد رم شدددی :». وسددط خونه دسددت آرام و گربتم با عشددق بهک نهاه کردم گ تم 

 ... امشب بدر کنم که به مق دی که خوشهستی نام داره رسیدیم

  پایان

ا  ند سدداعت دیهه زنده هسددتیم یا نه با هم مهربان باشددیم. توی سددستی ین دنیای که معلوم نیسددت  ند روز یا

ها دسددددت هم دیهه و بهیرم به همه مردم به یه  شددددم نهاه کنیم .به آدم ها احترام بهاریم .به هر دسددددتی که به 

 . بنده ای کمک کردی با همون دست پس می گیری

 . امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشی

 « در پناه خدا»
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