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 حسرترمان 
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 داستان و رمان دسته بندی: ❖

 تحسر عنوان: ❖

 معمایی عاشقانه ژانر: ❖

 محرابه سادات قدیری )رهایش( نویسنده:❖

 انتشارات : کافه نویسندگان ❖

 زبان : فارسی  ❖

  --شابک:  ❖

 بدون بررسی سطح اثر: ❖

 --     ناظر:  ❖

 تیم ویراستاری مجموعه کافه نویسندگان ویراستار: ❖

 یتیم طراح طراح: ❖

 تیم کپیست مجموعه کافه نویسندگان کپیست: ❖
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 از  اي ديگه واقعيات  شدن رو با شه مي همزمان اتفاق اين و شه مي
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 دلتنگم، روزها، ي همه دلتنگ رفته، سالهاي ي همه دلتنگ دلتنگم،
. نيست ديگر دلم نيست، تنگ دلم. هايم عاشقانه همه نبودن دلتنگ
 و گنگ ي گذشته در . ام شده گم نيستم،. باشم دلتنگ تا نمانده دلي

  که ام مانده جا مبهمي

 روزهاي رفتن حسرت در. است فروبرده سياهي در را ام آينده و حال
 . رفته

 نتونسته  اما  کنم  پيدا  رو  مامان  داروهاي  تا  بودم  زده  دو  سگ  روز   تموم
  زده يخ و گرسنه و نااميد و خسته و کالفه و بودم

 . خورد زنگ موبايلم که خونه گشتم مي بر داشتم داغون و

 هنوز و فشردم رو موبايل دکمه سرما از  شده سر دستاي با. بود کيان
 ! کرد کر رو گوشم عصبانيش صداي نگفته الو

  

  

! پسرعموت  نه و رفيقتم نه! ندارم تو با نسبتي هيچ ديگه من کاوه
 ! واقعاً؟ کشي نمي خجالت

 ! الو؟ ! مردي؟  الل: گفت زنم نمي حرفي ديد وقتي

  شما؟ - 

 ! آره؟  شناسي نمي منو:
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 . نداري نسبتي من با گفتي خودت- 

 ...  تلفن تو از  يام مي کاوه: 

  کيان؟  زدي زنگ شده چيزي- 

  شب؟  وقت اين کجايي: 

 نصفه  ساعت انگار  گه مي همچين. ها شبه  ساعت شب وقت اين- 
 ! شبه

 ! کاوه؟  کجايي: 

 . خونه رم مي دارم- 

 . نبودي که شرکت کجا؟  از: 

 . بودم مامان داروهاي دنبال! گيري؟  مي منو راپورت -

 . نداشته هم اي فايده روزه، چند االن

  کجايي؟  االن: 

  چطور؟ . ام خونه نزديکاي- 

  خودتون؟  خونه: 

 کالفه  و  خسته  کافي  اندازه  به  خودم!  ديگه  آره  خوب !  پدرجدم  خونه  نه- 
 ! پرسي؟  مي دين اصول داري هم تو هستم

  هستين؟   ما  خونه  شام  نگفت  مامانت  ديشب  ما؟   خونه  بياي  نبود  قرار : 
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 . ياد  نمي  يادم  من:  گفتم  پس  نيومد  يادم  چيزي  و  کردم  فکر  ثانيه  چند

 ! زهرمار : 

 . کيان باش مودب - 

 . اينجاست هم مامانت. ما خونه سمت بيا کن کج راهتو:

 . کيان ام خسته خيلي. ندارم حوصله- 

 با و بيام خودم يا ياي مي. توايم منتظر و نخورديم شام! چي؟  يعني:  
 ! بيارمت؟  گردني پس

. بگير براشآژانس يا بيار  رو مامان خودت  شب آخر بيافت زحمت يا-
 ! نداري؟  کاري

 بخوريم شام بياي مونديم منتظرت  شب وقت اين تا گم مي مرتيکه:
 ! دي؟  مي ايده مامانت برگشتن واسه تو

 ..  هم! نااميدم هم! ام خسته هم! ام کالفه هم کيان- 

 ! نيومدي که جهنم به! استغفراهلل...  و هم: 

 کليد.  خونه  در   دم  بودم  رسيده  ديگه.  کرد  قطع  رو  تماس  و  گفت  رو  اين
 . حياط تو رفتم و انداختم

 . اي اجاره و نقلي و قديمي خونه يه
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 بود  مامان  اين  پدري  بي  سالهاي  تموم  تو.  گذشت  مي  سالها  پدر   فوت   از 
  وقتي چند حاال و داد مي رو خرجم زحمت با که

 و  شده  التحصيل  فارغ  شهري  طراحي ليسانس  فوق  مدرک  گرفتن  با  بود
 ديگه و بودم کرده پيدا پدرم قديمي دوستاي از يکي شرکت توي کاري
 . ببره دوز و دوخت و چرخ به دست مامان دادم نمي اجازه

 مواقع اکثر تو ديدنش از. صميمي و بودم نزديک خيلي کيان با
 . بودم فراري اشون خونه به رفتن از  اما شدم مي خوشحال

 و بابا. بود تار  و تيره خيلي کيان پدر يعني کيومرث  عمو و من ارتباط
  خوب اشون ارتباط و بودن قهر هم با ها سال عمو

  وقتي.  شد  منجر  پدر  فوت  به  و  شروع  ميراث   و  ارث  سر  که  دعوايي.  نبود
  عمو با لفظي دعواي يه وسط بابا بود سالم

 برسوننش بيمارستان به تا و کرد سکته کاخش مثل ي خونه توي و
  از  بعد مالي هاي سختي و پدري بي. کرد تموم

 ديدم مي عمو چشم از رو يتيميم هاي پناهي بي و ها حقارت رفتنش،
 . شد نمي رجوع و رفع جوري هيچ داشتم ازش دلم تو که اي کينه و

 کمتر داد مي ترجيح و نداشت من ديدن به اي عالقه متقابالً  هم عمو
 . بشم ظاهر چشمش جلوي

 تونستم نمي. بود فابريک رفيق شهال عمو زن با مامان من عکس بر
  قائله احترام همه اين عمو براي چرا که کنم درکش
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 زن با شايدصميميتش. کنه مي رفتار صميمانه باهاشون انقدر  چرا و
  با هردوشون ازدواج از  قبل که بود اين مال عمو

 . بودن همسايه و رفيق هم با برادرها تا دو

 ذاشت نمي بود کشيده من خاطر به که زيادي هاي سختي و تنهايي
  خونه به رفتنش از  مانع و واستم جلوش سرسختانه

 رو پام که نخواد ازم و کنه درک رو من داشتم توقع اما بشم اينا عمو
 ! بودن داده کشتن به توش رو پدرم که بذارم جايي

 بود شده عمو و پدر ي گذشته درگير ذهنم هال،انقدر  توي رفتم وقتي
  روي تاريکي تو که کيان متوجه اول لحظه در  که

 با ديدمش وقتي و نشدم بود کشيدن سيگار مشغول و نشسته مبل
 ! عقب پريدم و کشيدم هيني وحشت

 :  گفتم و کوبيد مي شديداً  که قبلم روي گذاشتم رو دستم

 ! کردم سکته ديوونه

 خاموش ميز زيرسيگاريروي توي رو سيگارش تموم خونسردي با کيان 
  تو دست از  من بار  صد روزي: گفت و کرد

 ! کشم مي چي من بفهمي که کن سکته تو هم بار  يه کنم مي سکته

 : گفت که کشيدم عميق نفس يه روبروش مبل روي نشستم

  ترسيدي؟  واقعاً 
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 امون خونه تو تاريکي تو يکي شدم زده هيجان و خوشحال! نه- 
 ! کني؟  مي غلطي چه اينجا! نشسته

  برات؟  بيارم آب : 

 ...  يا اومدي جت با پس منين؟  منتظر و نخوردين شام نگفتي مگه- 

 ! بدم بهت پاچه کله ببرمت صبحونه واسه شم مجبور 

 از  بيشتر! که بهت گفتم. بودم مامان داروهاي دنبال! کيان نزدن داد- 
  تا. ياد نمي گير اما گذاشتم پا زير رو شهر نصف

 ! مونه نمي زنده نخوره اگه که دوني مي. نداره دارو بيشتر ديگه هفته

 دسته  روي  پالتوشکه  سمت  رفت  پاشد  و  داد  تکون  تأييد  به  سري  کيان
  يهنايلکس توش از  و بود گذاشته ديگه مبل يه

 ديگه  ي  بهونه  حاال!  داروها  هم  اين:  گفت  و  ميز  روي  انداخت  و  آورد  در 
 ! ما؟  خونه نيومدن و اعصابت بودن خورد واسه داري اي

 ! آورديشون؟  کجا از : پرسيدم متعجب

 ! گرفتي  بابات   جوني  جون  رفيق  از   نگو:  گفتم  يهو  بگه  چيزي  اومد  کيان  تا

 : گفت پوشيد مي رو پالتوش که حالي در و خونسرد کيان

  داره فرقي چه! گرفتمشون بابام رفيق همون از  اتفاقاً  چرا
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 که طرف باباي کارخونه مال داروها! ياري؟  مي بهونه الکي چرا! کاوه
 ! خريديم ازش هم ما خريده اون! نيست

  رو پولش

 ! بيرون کشم مي هم تو حلقوم از  و بهش دادم آخر قرون تا هم

 برشون:  وگفتم  کيان  سينه  تخت  کوبوندم  و  برداشتم  رو  نايلکس  پاشدم
 ! کنم مي پيدا شده که اي شده خراب هر از  خودم! گردون

 سمت بازومو کيان اما کنم عوض رو لباسام که اتاقم سمت رفتم
 ! شتري کينه اين از کاوه بردار  دست: گفت و خودش

  از 

 مي محلي کم و احترامي بي بهش نداره، عيبي داري، دل به کينه بابام
 باشي  داشته  بابام  به  کوچيکي  ربط  يه  که  چيزي  هر  با!  نداره  عيبي  کني،

 بازي مامانت جون با نداري حق ولي! نداره عيبي هم اون داري مشکل
 ! بفهم اينو! کني

 عوض حال در  و اتاقم توي رفتم و بيرون دستش از  کشيدم رو بازوم
  مي خودم يا گردون برشون يا: گفتم لباسام کردن

 ! دور  ندازمشون

 ! بکن رو کار  اين داري جرأت : گفت که شنيدم رو کيان صداي 
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 در و اومدمبيرون و شستم رومو و دست رفتم حرفش به توجه بدون
  خشکمي کاغذي دستمال با رو صورتم که حالي

 توي  انداختم  آشپزخونه  پنجره  از   و  برداشتم  ميز  روي  از   رو  داروها  کردم
 .  کوچه

 و پريد جاش از عصبانيت با بود نشسته آشپزخونه روبروي که کيان
  الي از  حرص با و واستاد من سينه به سينه اومد

 ني ني و باز  لج و غد و دنده يه و شعور  بي انقدر : گفت دندوناش
 ! بزنم بهت ندارم حرفي هيچ که کوچولويي

 . رفت و هم به کوبيد محکم رو هال در  بعد

 از  بودم، کرده عصبانيش و ناراحت حد اين تا که داشتم وجدان عذاب 
  و بارها چون دادم مي حق خودم به هم طرفي

 مادرم  و  من  زندگي  مشکالت   حل  واسه  نداره  حق  که  مسئله  اين  سر  بارها
  پدرش به ربطي که کسي هر و پدرش پاي

 رفت نمي گوشش تو اما بوديم کرده بحث هم با بکشه وسط رو داره
 ! رفت نمي که

 مي بازي باپارتي وقتي. بود شده راحت مامان هاي قرص بابت از  خيالم
  و کمتالش يک با آورد گير داروخونه يه از  شد

 . کرد پيداش هم اي ديگه جاي از  شد مي بيشتر پول
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 و نداشتم هم رو غذا خوردن و کردن گرم حال که بودم خسته انقدر 
  و تلويزيون به زدم زل و کشيدم دراز  کاناپه روي

 . برد خوابم کي نفهميدم

! شده  روشن  هوا  ديدم  تعجب  با  و  پريدم  خواب   از   موبايلم  زنگ  صداي  با
  گيجي از بخوام من تا و بود شرکت از  تماس

 و شستم هولکي هول رو صورتم و سر. شد قطع بدم جواب  و دربيام
 . خيابون سمت دوييدم و شدم حاضر سريع

  اون

 دم  پيش  ساعت  نيم  بايد  و  داشتيم  جلسه  شهرداري  توي  وقت  اول  روز
 مونده خواب  امروز  همين عدل گندم شانس از  و بودم مي شرکت در 

 . بودم

 معاون  و  کهمديرعامل  گفت  کرماني،  خانوم  شرکت،  منشي  رسيدم  وقتي
  آقاي جلسهو رفتن کارشناسها از تا دو يکي و

 و بياد تا شرکت بمونم سپرده مديرعاملمون همون يعني يوسفي
 ! کنه روشن رو تکليفم

 به من بيکار، هاي التحصيل فارغ زياد تعداد و کار  آشفته اوضاع تو
 اين بودم تونسته خسروي منصور  عمو يعني بابا صميمي دوست لطف
 داد  مي  ترجيح  که  شرکت  مديرعامل  خواسته  عليرغم  و  بيارم  گير  رو  کار 
  خواهرزاده من جاي
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 بود  اي  بهونه  همين  و  بود  شده  بند  دستم  کنه  استخدام  رو  عزيزکردش
  من پاي و پر به روز  هر و روز هر اينکه واسه

 . بگيره اسرائيلي بني ايرادهاي ايرادم بي کارهاي از  و بپيچه

 چون اما کنم کار  اون شرکت توي و برم بود خواسته ازم بارها کيان
  با مالي ارتباط کوچکترين نداشتم دوست

 خوردن درحال حسام و کاميرعلي نمي قبول باشم داشته عمو خونواده
 کنار  اومد  پاشد  نگرون  وحسام  سمتم  برگشتن  من  سالم  با  که  بدن  چاي
  اومدي؟  دير اينقدر چرا پس خوبي؟ : گفت و ميزم

 ! موندم خواب - 

  بودي؟  نکرده کوک ساعت مگه چي؟ يعني: 

 قطعش  خودم  خواب   تو  و  کردم  کوک  هم  شايد.  دونم  نمي.  رفت  يادم- 
 ! کردم

 حداقل ! برسه دادت به خدا! برزخيه خيلي! يوسفي دست دادي گزک: 
 . کنه بيدارت  سپردي مي مامانت به

 خونه شب نداشت سابقه! بود؟  نيومده خونه چرا مامان راستي مامان؟
. گرفتم رو کيان شماره و آوردم در رو موبايلم فوري. بمونه اينا کيان
 . گفت الو آلودي خواب  صداي با و خورد بوق کلي

  شماست؟  خونه مامانم کيان: پرسيدم دلهره با
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 ! دونم نمي: داد جواب دلخوره بود معلوم که صدايي با کيان

 . کرد قطع و

 ! احمق پسره

 نگفت هم الو برداشتحتي رو گوشي که اينبار  و گرفتم رو شماره دوباره
 . بزنم حرف من موند منتظر و

 ديشب  شماست؟   خونه  مامانم  گم  مي:  گفتم  و  باال  بردم  کمي  رو  صدام
 قطع رو گوشي چرا نشده؟  که طوري خوبه؟ چرا؟حالش نيومده خونه
 ! کيان الو! کني؟  مي

! عسل  زنبور   هاچ  کجاست  مامانت  دونم  نمي  من:  گفت  کوتاه  مکث  يه  با
  ما خونه برو پاشو! هستم خودم ي خونه من

 سراغشو من از  که بوديش سپرده من دست مگه! نه يا هست ببين
 ! نزن زنگ ديگه بخوابم خوام مي و ياد مي خوابم اآلنم ؟ !گيري مي

 اون بودم دل دو و گوشيم به زدم زل اخم با. کرد قطع رو تماس دوباره
  که نه يا بزنم زنگ اينا عمو خونه به صبح وقت

 ! بوده؟  رفته اينا عموت  خونه ديشب. نباش نگرون: گفت حسام

  آره: 

 . جا همون مونده رو شب حتماً  خب- 

  اشون؟  بزنمخونه زنگ نظرت  به. کرد نمي رو کار  اين وقت هيچ: 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 17 

 . بزن ناراحته اينقدر  خيالت اگه- 

 باهاش  شم  مجبور   خواد  نمي  دلم!  االن  است  خونه  عموم  احتماالً   آخه: 
 ! بزنم حرف

 . بزنه زنگ اشون خونه به گفتي مي کيان به خب - 

 ! قهره باهام: 

  چي؟  واسه: گفت کنه پنهونه رو لبخندش کرد مي سعي که حسام

 ! االن ولش- 

 حالش  اگه-   باشه؟   شده  بد  مامانم  حال  نکنه:  گفتم  و  کردم  فکر  کم  يک
 مطمئناً . نده راه بد دلت به. دادن مي تو به خبري يه که بود شده بد

  يه فکر به االن. جا همون مونده شب

 گوشاش  تو  از   که  بود  عصباني  انقدر   کن  باور.  باش  يوسفي  واسه  بهونه
  وقتي بود پر توپش خيلي! بيرون يومد مي آتيش

 ! رفت مي داشت

 دليل  هم  بار  گرفتيه  مي  بهونه  ايرادم  بدون  کاراي  از   هميشه!  جهنم  به: 
 . مامانمه  درگير  االن  ذهنم  همه!  گيري  بهونه  واسه  باشه  داشته  موجهي

 . کيان به زدم زنگ دوباره و کردم صبر هم ديگه ساعت يه

. بود دلخور  لحنش همچنان اما. نبود آلود خواب  صداش ديگه اينبار 
 ! باز؟  چيه هان: گفت گرفت که رو گوشي
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 ببين اتون خونه بزن زنگ يه! خدا رو تو بفهم! مامانمم نگرون کيان: 
 ! شبو؟  مونده اونجا

 نمي رو يابش کم اونقدر  داروهاي بودي نگرون اگه! نگرونشي؟  واقعاً - 
 ! دور  انداختي

 اتون  خونه  ببين  گم  مي!  کني؟   مي  قاطي  هم  با  چيو  همه  چرا:  زدم  دادم
 ! نه؟  يا مونده

 ! کنم صحبت تلفن با تونم نمي رلم پشت من! بزن زنگ خودت- 

 ! کني؟  مي کار  چي داري اآلن پس: گفتم کالفه

 کيان و صداياستارت  بعد و اومد ماشين در  شدن بسته و باز صداي
  درضمن! رلم پشت ديگه لحظه همين از : گفت

 ! نداره من به ربطي ور  اين به ديشب از تو مشکالت 

 ! خدافظ. کن حلشون خودت

 ! بکنم رو اش کله خواست مي دلم! کرد قطع رو تماس باز  مرتيکه

 و  شرکت  ورودي در   شدن  باز  صداي که  بزنم  زنگ  عمو خونه  به  خواستم
  خانم از که يوسفي عصباني صداي بندش پشت

 . خورد گوشمون به گرفت مي رو من سراغ کرماني

 ! من  اتاق  بياد  بگو  بهش:  گفت  بشنوم  خودم  که  جوري  بلندتري  صداي  با
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 اتاق سمت رفتم پاشدم خودم کنه صدام کرماني خانم اينکه از  قبل 
 نيمچه  يه.  بخونم  تونستم  مي  منشيمون  چشماي  تو  رو  نگروني.  رئيس
 معلوم:  کرد  زمزمه  آروم.  شدم  مواجه  منصور  عمو  با  در   دم  و  زدم  لبخندي
  تو؟  کجايي هست

 . متأسفم. موندم خواب : گفتم اون صداي از تر آروم

 و فشرد رويهم رو چشماش و گزيد سکوت  نشون به رو پايينش لب
 جلسه! شکاره خيلي دستت از. نگو هيچي تو گفت چي هر: گفت بعد
 ! نرفت پيش خوب 

 . رييس آقاي اتاق تو رفتم و زدم در  به تقي

 مکث کمي بعد. کرد مي نگاه بيرون به پنجره از  اتاق در  به کرده پشت
  تحقير واسه اتاق توي من حضور  گرفتن ناديده و

 مي  حقوق  اينجا  چي واسه:  گفت  و  واستاد  جلوم  اومد  و  برگشت  کردنم
 فاميل اينکه صرف به يا کني کار اينجا اينکه واسه ؟ !هان!گيري؟ 
 ! بگردي؟  مفت توني مي کني مي خيال هستي خسروي

 گرفت  و  باال  آورد سکوت   نشونه  به  رو دستش  که  بگم  چيزي  يه  اومدم
 شازده  تا  واستاديم  تموم  ساعت  نيم:  گفت  باالتري  صداي  تن  با  و  جلوم

 بودي  کجا!  خسروي  اصرارهاي  خاطر  به  فقط  هم  اون  بشين،  فرما  تشريف
 ! دادي؟  دست از  راحت خيال با رو مهمي اين به جلسه که
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 نه  مرگ  قانعکننده  دليل  تنها:  زد  داد  بار   اين  که  بزنم  حرفي  يه  اومدم  باز 
  اينمي ديگه دليل هيچ واال! آدمه باباي و نه

 ! جلسه به نرسوني خودتو من تأکيد همه اون بعد کنه قانعم تونه

 من دهن از  راضيه يعني! گرفتم گر که شدم عصباني چنان حرفش از 
 و بيام سروقت نتونستم همين واسه و ان مرده پدرم يا مادرم بشنوه
 ! بگيره؟  آروم خيالش

 منصور  عمو  و  شد  باز   در   که  بگم  بهش  ياد  مي  در   دهنم  از   چي  هر  اومدم
  آرومي خيلي صداي با و بست رو در  و تو اومد

 ! آخه حرفيه چه اين! علي بکش خجالت: گفت يوسفي به

 . کنم صدات  تا کاوه بيرون برو: گفت و من به کرد رو بعد

 و در  سمت داد هولم منصور عمو اما بزنم حرفي يه خواست مي دلم
 . کنم مي درستش خودم من برو. پسرم برو: گفت

 شايد  تو  بود  نيومده  منصور   عمو  اگه  که  بود  شده  متشنج  اعصابم  انقدر 
 . افتاد مي اتفاق بينمون فيزيکي درگيري

 شال و وپالتو کيف و ميزم سمت رفتم کنم نگاه رو کسي اينکه بدون
: گفت و گرفت رو جلوم حسام که در  طرف اومدم و برداشتم رو گردنم
 ! کجا؟ 
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 منصور عمو که بيرون برم خواستم و کنار  در  جلوي از کشيدمش آروم
  و گرفت رو دستم و بيرون اومد يوسفي اتاق از 

 . دارم کارت  بيا: گفت

 دست با اما بود عمو دست تو دستم يه. پله راه توي رفتيم هم با 
 . باال بياد تا زدم رو آسانسور  دکمه آزادم

 ! ري؟  مي داري کجا! ببينم وايستا: گفت منصور عمو

 . گفت چيزي يه بود عصباني

! بگه؟  ياد مي زبونش به چيزي هر بايد عصبانيه آدم: گفتم خشم با
  دلم چي هر بايد! بودم عصباني ديشب از  منم!آره؟ 

 ! بگم؟  بانيش و باعث به خواد مي

 . برسه هدفش به نذار ! چيه هدفش دوني مي که خودت ! هيس- 

 يه! نميخواسته؟  منو بفهمونه بهم! بيرون؟  بندازه منو چيه؟  هدفش: 
  گم: ميگفت! قبول باشه! اينجا؟  ام اضافي نيروي

 پايين و باال همه که شما! کرد بارم که بود چرندي اين از  بهتر برو شو
 چقدر  مادرم  و  پدر  روي نگفتين  رو اين!  گفتين  اش  واسه  رو  من  زندگي
 ! موضوع؟  همين رو گذاشته انگشت که گفتين شايد يا! دارم؟  تعصب

 ! تر آروم! هيس! کاوه- 
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 هر که جايي ولي کنين جور  کار  ام واسه کردين سعي اينکه از  مرسي: 
 ! خدافظ. خوره نمي کردن کار  درد به نياي چشم به بکشي زحمت چقدر 

. شد  بسته  منصور   عمو  زده  بهت  چشماي  مقابل  در   و  آسانسور  توي  رفتم
  سرما و برف سوز از بيرون زدم که ساختمون از 

 به زدم زنگ و پوشيدم رو پالتوم. کردم لرز  و نشست اشک به چشمام
  کار  چي بايد حاال. بود خاموش اما کيان موبايل

 همينشندرغاز  به اميدش همه که گفتم مي چي مامان به! کردم؟  مي
 ! بود؟  من حقوق

: گفتم.  برداشت  رو  گوشي  عمو  زن  و  گرفتم  رو  کيومرث   عمو  خونه  شماره
  خوبين؟ . عمو زن سالم

 کشي نمي خجالت کاوه؟  عمويي زن چه: گفت دلخوري لحن با عمو زن
  هم زنده دعوت  کارت ! زني؟  نمي ما به سر يه

 ! دلخورم ازت  خيلي نيومدي؟  و کردي ناز  ات  واسه فرستاديم

 بيام بايد که نبود هم يادم داشتم، کار  خيلي ديروز. خدا به شمرنده: 
 ! مونده؟  شما پيش مامان. اونجا

 . اينجاست عزيزم آره- 

 ! بهش؟  دين مي رو گوشي: 

 : گفت مکث لحظه چند بعد و کرد صدا رو مامان عمو زن
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 ! گيره نمي رو گوشي باهات، قهره مامانت! جان کاوه بگم چي واهلل

 از اون ازکيان، اون! شد آراسته نيز سبزه به بود گل. کردم پوفي آروم
 ! مامان از هم اين و کارم و يوسفي

 گم مي چي شنوي مي: گفت و کرد صدام که شنيدم رو عمو زن صداي
 . بيار در  مامانت دل از  اينجا بيا شو بلند! کاوه؟ 

  کرده؟  قهر چي واسه:  

 خونه مهموني که خونده گوشت تو تمام ساعت  پريشب اينکه واسه-
  کار  همين اً  دقيق تو و نندازي گوش پشت رو ما

 ! کردي رو

 پا زير رو شهر همه! علي به بودم داروهاش دنبال بگين مامان به: 
  از  چيزي مامان ياد نمي يادم اصالً  تازه. بودم گذاشته

 ! باشه بوده گفته مهموني اين

  من يعني گه مي هم زري. گفت بهش رو همين کيان! بدتر ديگه-
  بيا پاشو حاال! زدم؟ مي حرف ديوار  با داشتم ساعت

 . بيار  در  دلش از خودت

. خونه  رم  دارممي  من  بگين  مامان  به  عمو  زن:  گفتم  و  کردم  فکر  کم  يه
  مي حرف هم با خونه بياد. نيست خوش حالم

 . زنيم
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 ! شده؟  چيزي: 

 ! گين؟  مي بهش. کنه مي درد ريزه يه سرم. نه- 

 ! کنه آشتي باهات  جوري اين کنم نمي فکر ولي گم مي که رو گفتن: 

. بود  کرده  عود  ميگرنيم  سردرد.  خونه  رفتم  مستقيم  و  کردم  خداحافظي
  کنار  و گرفتم دوش يه و خوردم مسکن تا چند

 . پتو زير رفتم و گذاشتم بالشت اتاقم بخاري

 . ببره خوابم کامل ذاشت نمي سردرد اما بودم چرت  تو

  پتو زير از . بود کيان. داد تکونم يکي که گذشت چقدر دونم نمي

 دارم کارت  پاشو: گفت و کنار  کشيد رو پتو که گفتم زيرلبي هوم يه
 . کاوه

 . انداختم ساعت به نگاهي بسته چشم يه و باز  چشم يه با

 : پرسيدم و بستم رو چشمام دوباره. بود ظهر  تازه ساعت

 ! کني؟  مي کار  چي اينجا

 ! دارم کارت  پاشو- 

 ! اينجا؟  اومدي چي واسه! نبودي؟  قهر مگه: 

 ! زد زنگ بهم منصورت  عمو- 

 ! خب؟ : گفتم و بهش زدم زل اخم با و کردم باز  رو چشمام
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 ! بيرون؟  شرکت از  زدي- 

 ! که بيني مي: 

  

  که؟  گردي برنمي! کني؟  کار  چي خواي مي حاال- 

 . اوهوم: 

 ! آره؟ يعني اوهوم- 

 : گفتم و دادم فشار  دست با رو هام شقيقه و جام سر نشستم

 ! بقاپي؟  هوا رو منو اومدي بيرون زدم شرکت از  فهميدي تا

 جوهر  هنوز   کسيکه!  کردي  غلط:  گفت  و  نشست  تخت  روي  رفت  شد  بلند
 ! خوره نمي من شرکت درد به نشده خشک مدرکش

 ! چي؟  واسه اومدي اينجا پس- 

 ببينمت  ،اومدم  اي  ريخته  بهم  و  نيست  خوش  حالت  گفت  منصور  عمو: 
 ! بشه خنک دلم و وضع اين تو

 ! بري توني مي ديدي که حاال خب،- 

 بفهمه  عمو  زن  اگه!  کني؟   کار   چي  خواي  مي.  رم  مي  بخواد  دلم  وقت  هر: 
 . بوده تو رفتن کار  سر به اميدش همه! چي؟ 

 : کردم زمزمه آروم. کردنش قهر و افتادم مامان ياد يهو
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  همين ياد مي بد وقتي! شود صد ده شود، ده يک شود بد چون

 ! گذشته هم ميليون از  من هاي بدبياري! ياد مي هم پشت جوري

 ديشب يه مردي مي! شرفي بي و تخس که انقدر : گفت شاکي کيان
 ! خوردت  نمي که بابام! ما؟  خونه يومدي مي ات  خواسته خالف

 ! کن من بار  خواد مي دلت چي هر! کيان بگو- 

 ! کنه؟  مي درد سرت  چيه! گم نمي که دروغ: 

 : گفت که دادم رو سوالش مثبت جواب  سر تکون با

 ! خوردي؟  داروهاتو

 رفتم مي اتاقم از  آشپزخونه قصد به که جوري همون و پاشدم جام از 
  يعني اوهوم: پرسيد دوباره. اوهوم: گفتم بيرون

 بريم بپوش لباس: گفت و اپن به داد تکيه و افتاد راه دنبالم و! آره؟ 
 . کن آشتي مامانت با ما خونه

 قهر باهاش من: گفتم حال همون در و آب  شير زير گذاشتم رو کتري
 . نيستم

 ! ازت  دلخوره هم خيلي! قهره باهات  اون اما. دونم مي- 

  پا يام مي هي کني مي غلطي هر نيستم من ديگه که مامانت

 ! کنم مي آشتي باهات  و ذارم مي پيش
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 ! ادب  بي: 

  

 نشستم  آشپزخونه  ناهارخوريوسط  صندلي  روي  و  کردم  روشن  رو  گاز  زير
 . کيان خونه بياد کن راضيش برو: گفتم و

 ! شاکيه ازت  خيلي ديگه بار  اين اما زدم حرف باهاش کلي ديشب- 

 ! شما؟  خونه نيومدن شب يه واسه فقط: 

 که ور  اين به عيد از  که دوني مي خوب  خودت  و نيست که شب يه- 
 خيلي اينکه از  بيشتر مامانت! اونجا نرفتي ديگه ماه  حدود شه مي

 ! ناراحته شدي خودسر

 ! ديگه بريم پاشو! زهرمار : گفت کيان که زدم پوزخندي

 رو بابات و من ارتباط تونه مي کردن قهر با کنه مي خيال. يام نمي- 
  بشيم ما که داره اصراري چه فهمم نمي! کنه خوب 

 ! جوني؟  جون دوست

 خير هستيم جوني جون دوست که تو و من! تو؟  و من يعني ما: 
 ! سرمون

 بالخره. بمونه خونهشما روز  چند بذار ! باباته و من منظورم جان خنگ- 
  بهبود براي راهي هيچ که مسئله اين با بايد

 ! بياد کنار  نداره وجود ما روابط
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 ! تو؟  و من يعني ما: 

: گفت  و  کرد  خاموش  رو  کتري  رفت  و  پاشد  که  رفتم  بهش  غره  چشم  يه
 . بيرون بريم ناهار  الاقل پاشو

 رئيس و مديرعامل چه تو! ها دادي گير. کيان نيست خوب  حالم- 
 ! ما؟  خونه تو ظهر  و خوابي رخت تو صبح  که هستي شرکتي

 ! وضع اين با شرکتو اون کن تعطيل

 چيزي! مربوطه خودم به اونش: گفت و بيرون آشپزخونه از  رفت کيان
 . ناهار واسه بگيرم غذا رم مي نخور 

 . بيرون هال از رفت کنم اعتراض اومدم تا

 . موبايلم سراغ رفتم و کردم روشن رو کتري زير دوباره

 به مربوط آخريش که بود روش حسام و منصور  عمو از  تماس تا چند
 رو موبايلم ،پس نداشتم زدن حرف حوصله. بود پيش ساعت يه

  مي کيان رفتن از  ساعت نيم. ميز رو گذاشتم

 . زد رو در زنگ که گذشت

 ! نداري؟  کليد مگه: گفتم آيفون پاي از 

 ! پره دستام کن وا: زد غر
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 اومد و کرد سالم کيان. کردن دم چايي واسه رفتم و کردم باز رو در
  دستاش شستن بعد و ميز روي گذاشت رو غذاها

 زنگ بهم منصور  عمو: گفت حين همون در  و ميز چيدن به کرد شروع
 . انگار  ندادي جواب  گوشيتو. گشت مي دنبالت و زد

  داره؟  کارم چي نگفت. دارم کال ميس ديدم تازه. بود سايلنت: 

 پشت نشستم. شرکت برگردي کنه وساطت خواست مي اينکه مثل- 
 کار يه هم باشم داروهايمامان دنبال بايد هم فردا از : گفتم و ميز

 ! خودم واسطه

 داروهايي مامانت: گفت کشيد مي غذا خودش واسه که جوري همون
 ! نگرد دنبالش الکي. گرفت ازم رو گرفتم من که

 خوردن از  دست! شد زهرم غذا نرفته پايين گلوم از  لقمه اولين هنوز 
 ! چي؟  يعني: گفتم و کشيدم

. کسي از  نداره شتري کينه تو مثل مامانت يعني! کاوه نخور  حرص- 
 . مهربونه و رئوف خيلي اون

! هان؟ !  کنم؟   رفتار  جوري  چه  گردنشه  بابام  خون  که  کسي  با  داري  توقع: 
 ! رحم؟  دل و مهربون شم مي بشم، بابام مردن خيال بي اگه

 تو زد زل و گفت لب زير خدايي اي و کشيد خوردن از  دست کيان
  من باباي اگه! آخه؟  داره ربطي چه: گفت و چشمام
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 ! کاوه بفهم اينو! زندون گوشه يا بود دار  باالي يا اآلن بود کشته باباتو

 رفتم پاشدمو ميز سر از  و شدم پشيمون اما بگم چيزي يه اومدم
  کانال به کردم شروع الکي و تلويزيون جلوي نشستم

 . کردن عوض

 . بخور  ناهارتو بيا پاشو: گفت و واستاد مبل کنار  اومد کيان

 ! گم مي پاشو! چيه؟  بازيا بچه اين کاوه: گفت که ندادم جوابشو

 ! نکن باز  منو دهن! کيان کن ولم- 

 بار خواد مي دلت چي هر دهنتو کن باز  شي مي آروم جوري اين اگه: 
 ! مامانت دنبال بريم بعد بخور  ناهارتو بيا ولي کن من

 که ديگه نفر دو گنديده گذشته گفتم؟ مي چي کردم مي باز  رو دهنم
  ريختم مي رو بود گرفته رو مادرم و من دامن حاال

 و بابا مرگ قضيه با راحت خيلي! بودم دلخور هم مامان از! داريه؟  رو
  اومده کنار  کيومرث عمو خاطر به کردنش سکته

 به اصرار  کهانقدر  اي خونه اون صاحب نبود مهم براش اصال انگار . بود
  مرگ باني و باعث داشت توش آمد و رفت

 ! شده شوهرش
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 که دادم مي فشار  رو کنترل هاي دکمه هدف بي جوري همين داشتم
. بخشيد: گفت و کرد خاموش رو تلويزيون و قاپيدش دستم از  کيان
 . خوب پسر پاشو.بخور غذاتو بيا پاشو. توا   با حق

 ! شو خيال بي! خورده اعصابم اآلن! کيان خورم نمي- 

 جوري همون و پالتوش سمت رفت و کرد نگاهم ريزه يه واستاد کيان
  از  مامانتو بيا کردي وقت: گفت پوشيدش مي که

 قاتل خونه تو مونده نخوري جوش و حرص انقدر  که ببر وردار  ما خونه
 ! خدافظ! شوهرش

 اونقدر  ذهنم.  جام  توي  کشيدم  دراز   رفتم  و  موند  جوري  همون  ناهار   ميز
  از  يکي کدوم به دونستم نمي که بود آشفته

 . کنم فکر مشکالتم

 . خوابيدم رفتم زود خيلي و کردم مشغول رو خودم الکي شب تا

 و زدم سر شهرسازي شرکت تا چند به و بيرون زدم خونه از  زود صبح
  نيرو اگه که کردم پر فرم و دادم رو ام رزومه

 . بگيرن تماس باهام خواستن

 خونه رفتم مي داشتم که شب آخر و مامان داروهاي دنبال رفتم بعد
 . بود کيفم تو داروها
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 صفحه  کردن  پايين  و  باال  به  کردم  شروع  و  خوردم  هم  با  رو  ناهارم  و  شام
  افتادم مامان داروهاي ياد يهو که ها نيازمندي

 يه.  نبود  ازش  هم  خبري  هيچ  و  بود  رفته  دلخوري  با  که  کيان  ياد  بعد  و
  مامان به خواستم ازش و دادم بهش اس ام اس

 . اش واسه بفرستم داره الزم اگه و کردم پيدا رو داروهاش که بگه

 ! شو خفه: نوشت فقط جوابم در 

 ! ادبي بي خيلي: نوشتم

 و مغرور  و خودراضي از  و تخس که اينه از  بهتر باشم ادب  بي: نوشت
  مامانت فکر به خيلي! باشم عوضي و دنده يه

 در   دلش  از   و  جلوش  گفتي  مي  کردم  غلط  چهارتا  اينجا  يومدي  مي  بودي
 ! بترکه ناراحتي از  بذاري اينکه نه ياوردي مي

 ! گرده  مي  بر  خودش  کرده  قهر  کي هر!  بترکي  خودت !  تربيت  بي:  نوشتم

 ! دارم کار  نشو مزاحم! نيستي آدم واقعاً : نوشت

 . باي.بگو حتماً  داروها بابت مامانم به: نوشتم

. کني  آشتي  مامانت  با  و  اينوري  بياي  که  هستي  بهونه  دنبال  اگه:  نوشت
 . اش واسه بيار  داره، الزمشون! باشه

 ! بده پس ببر هم رو بابات رفيق داروهاي! مسخره گمشو: نوشتم
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 و بگير ازش برو خودت  خواي مي. ازم گرفت عمو زن که رو اونا: نوشت
 ! بده پس ببر

  

 عمو  از   تماس  تا  چند  موبايلم  روي.  نداد  اس  ديگه  اونم  و  ندادم  جوابشو
 . بزنم زنگ شد نمي بود ديروقت چون اما بود، هم منصور 

 : گفت و برداشت بوق اولين با. گرفتم رو حسام شماره

 ! پسر؟  کجايي هست معلوم

 . کار  دنبال- 

 . شرکت بيا صبح فردا! شدي؟  خل: 

 . کنم پيدا ديگه کار  يه بگردم بايد. حسام يام نمي ديگه- 

 مثل.  شد  دعواشون  هم  با  يوسفي  و  خسروي  رفتي  که  تو  نشو  ديوونه: 
  رو اش خواهرزاده خواسته مي يوسفي اينکه

 يوسفي هم همين سر. آورده رو تو و نکرده موافقت خسروي اما بياره
 . همش بوده بهونه دنبال

 . اينارو دونم مي- 

 تماساش  جواب   که  شد  دلگير  هم  خورده  يه.  زد  زنگ  بهت  کلي  خسروي: 
 . ندادي رو
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 . گيرم مي تماس باهاش فردا. نشنيدم زد زنگ که بار  هر- 

 . يوسفيبياد خواهرزاده هم و برگردي تو هم شد قرار  حاال: 

 حتي که بوده سنگين ام واسه حرفش انقدر . حسام گردم برنمي من- 
 يوسفي اصالً  دم مي ترجيح. بيام شم نمي پا هم حساب  تسويه واسه

 ! نبينم رو

 روي  زندگيت  تموم  من  از  بدتر  که  هم  تو  کني؟  کار   چي  خواي  مي  پس: 
 . بوده شده ريزي برنامه باريکه آب  همين

 نمي حس يوسفي به نسبت احترامي هيچ ديگه واقعاً  اما دونم مي-
  در  روش تو ناخودآگاه بزنه حرفي کوچکترين.  کنم

 کار يه گردم مي! بقيه و خودم واسه اعصاب  جنگ شه مي و يام مي
  رشته به مربوط نبايد که حتماً . کنم مي پيدا ديگه

 . باشه خودم

 روزا اين کردن پيدا کار . بکن فکراتو بازم. بگم چي واهلل دونم نمي- 
 ! سخته وحشتناک

  نداري؟ کاري فعالً . ممنون. دونم مي: 

  خدافظ. سالمت به- 

  خدافظ: 
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 همه اين وقت هيچ. بود مامان به حواسم و هوش همه ببره خوابم تا
  اونه بار  اين کنم فکر ديگه. کرد نمي قهر باهام مدت 

 کردنش  قهر  با.  بودم  دلخور   خيلي!بکوبه  محکم  رو  ميخش  خواد  مي  که
 از. بود کرده پول يه سکه عمو پيش منو خونه اون به بردنش پناه و

 و داشتم استرس شدم بيکار بفهمه و برگرده مامان اينکه از  هم طرفي
 . بشم روبرو باهاش بعد و بشه بند جايي دستم دادم مي ترجيح

 **** 

 کالفه.  برگشت  مامان  نه  و  کردم  پيدا  کاري  نه  و  گذشت  هم  ديگه  روز   يه
  دم زمين، روي هال، توي بودم نشسته کالفه

 خوشحال  مامانه  اينکه  خيال  به.  اومد  حياط  در   شدن  باز  صداي  که  بخاري
  ديدم رو کيان اما کردم باز  رو هال در  و پريدم

 . ساختمون سمت يومد مي سالنه سالنه که

 رد  کنارم  واز  زد  بهم  تنه  يه  و  اومد واستادم،  سينه  به  دست هال  در   دم
 ! سالم عليک: گفتم و رفتم دنبالش. تو رفت و شد

 بدبختت مامان! کاوه نشناسي نمک واقعاً :توپيد و طرفم برگشت يهو
 ! کني؟  مي ناراحتش جوري اين ياد مي دلت! آخه؟  نداره گناه

 نشسته بست اومده کرده، قهر الکي الکي! کردم؟  کارش چي من مگه- 
 ! بابات  خونه
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 در  دلش از  بياي نبايد! ناراحته ازت  حال هر به! دليلي هر به! چي هر- 
 ! بياري؟ 

 ...  خونه اومده شده بلند کاره يه! ناراحتم منم: 

 ! دنده يه مرتيکه! حاال تا گفتي اينو دفعه صد! بابا بسه- 

 ! البد نيست خيالشم عين کرده ضايع تو خونواده پيش منو: 

 پيش  وقته  خيلي  تو  تازه!  نيست  خيالش  عين  گي  مي  که  ديديش  تو- 
  و عالم که روزي اون از ! هستي ضايع من خونواده

 جنگ اين بيخيال و بذاري کنار  رو ها کدورت  گفتن بهت و اومدن آدم
  رو پات  تو و بشي بزرگترا ساله چند چندين

 ... بدي ادامه رو پدرت  راه که کفش يه تو کردي

 با  پول  سر  ما  پدراي  گفت،  بهت  هم  پيش  دفعه!  نگو  چرند!  ديگه  بسه: 
 ! دارم مشکل پدرت  با پدرم خون سر من اما داشتن مشکل هم

  

! بشه راحت خيالت بکشش بيا پاشو اصالً ! باش داشته مشکل! باشه- 
 مامانته من حرف! نيست خدابيامرزت پدر  يا بابام يا تو من حرف اآلن
! افتاده ناهار و شام از و خوره مي قرص تا  تا  روزه چند ناراحتي از  که
  خيال بي خيال بي



 
 

www.cafewriters.xyz Page 37 

 مي چي داره اون نيست مهم ات  واسه اصالً  و کني مي زندگيتو داري
 ! کشه؟ 

 داغون همه از  خودم بابا! کنين؟  مي جوري اين چرا! کيان نزن داد- 
 ! کارم وضع از هم اون و زندگيم وضع از  اين! ترم

 ات کله سرو! هستم؟  شرايطي چه تو دوني مي که تو ندونه کي هر
  مي دعوا واسه ياي مي که هم وقتي شه، نمي پيدا

  ؟ !ياي

 با مکثي بعد و گرفت آروم اي لحظه براي کيان عصبي و ملتهب چهره
  زندگيت وضع هم! برم قربونت آخه: گفت ماليمت

 واسه من پيش بيا گم مي! هم به ريختي خودت  رو کارت وضع هم و
  يه من شرکت گفتم بهت بار  چند! نه گي مي کار 

! شو  شريکم  بيا  که  گم  نمي!  نداره  بابام  به  ربطي  هيچ  و  مستقله  شرکت
  هر سر رو حقوقت و کن کار  من واسه بيا گم مي

! ريزي مي هم به داري خودت  هم زندگيت وضع هم بعدش!بگير ماه
  به و داشتن سرسازگاري و بودن راه به سر کم يک

 . کنه  مي  راه  روبه  رو  چيز  همه  دادن  اهميت  هاشون  خواسته  و  اطرافيان

 ! شد؟  تموم نصايحت- 
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 حقوقت بکشمکه کار  ازت  انقدر  دم مي قول. شرکت بيا پاشو فردا از : 
 ! باشه حالل حالل

 چي واسه! نه و زهرمار: غريد که دادم تکون منفي نشونه به رو سرم
  من پيش نگيم کي هيچ به اصالً  خواي مي! آخه؟ 

 مي راضي نبره بويي که بهت بدم قول! بابام؟  مخصوصاً ! کني؟  مي کار 
  شي؟ 

 برادر  کيان اگه يا و بود خوب  پدرامون ارتباط اگه که فکر تو بودم رفته
  مي تغيير زندگيم تو چي همه چقدر  بود بزرگترم

 مي فکر پيشنهادش رو دارم اينکه خيال به کيان. شد مي خوب و کرد
  يه خوام مي کن فکر اصالً  بابا: گفت ذوق با کنم

 اشکالي  چه!  کنم  جبران  رو ات   خونواده  و  تو  حق  در   بابام  نامردي  از   ريزه
 ! داره؟ 

 . گيم نمي کس هيچ به. ديگه بده بهم رو فرصت اين خب

. کني پيدا خوب  کار  يه که وقتي تا فقط. مونه مي خودت  و خودم بين
 ! باشه؟ 

 ! داري؟  نگه بسته رو دهنت توني مي تو مگه- 

 ! دمخره مي قول بهت دارم! نيستم که لق دهن ديگه! بمير خفه: 

  باشه؟ . بکنم فکرامو بذار -
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 به. شرکت بريم هم با دنبالت يام مي خودم فردا! که؟  خواد نمي فکر:
 . فکر تو رفتم و بهش زدم زل خب؟ .شه نمي خبردار  کس هيچ خدا

  

: گفتم وار  زمزمه و مبل روي نشستم رفتم. کرد مي نگاهم منتظر کيان
 ! کيان کشه مي عذاب بابام روح

 اآلن بابات ! زني مي حرف خرافاتي پيرزناي مثل که کاوه روحت تو اي: 
  داره نعمت و ناز  کلي توي و حوريا قاطي خودش

! مامانت؟  و تو حال از  از  داره خبر چه! بره مي حالشو و کنه مي زندگي
  از  رو حقت جوري يه تو که هست خداشم از تازه

 ! بگيري خورش مفت کالش داداش اون

 ! کيان زشته: 

 ! کالشه؟  مفتخورو من باباي اينکه يا حورياست با بابات  اينکه چي- 

 ! کنه نمي توهين پدرش به آدم! کيان: 

 ! کنه مي طرفداري من باباي از  داره کي ببين! اوه اوه: 

 ! کني مي نگاه بهش قاتل يه چشم به خوبه حاال

 اين بابات  به راجع نداري حق تو کنم نگاهش که چشمي هر به من- 
 ! بزني حرف جوري
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 با را ات  ارتباط گي مي راست! نده اخالق درس من به کن جمع پاشو: 
 ! کن خوب  مامانت

 مامانت: گفت حال همون در و گذاشت کتري و آشپزخونه تو رفت بعد
 ! کرده رو شکايتت من پيش کلي

 ! چي؟  واسه- 

 ! ناراحته؟  دستت از  چرا مامانت بدوني مهمه برات  واقعاً :

 به اصالً . خودتي تو همش! دي نمي گوش حرفاش به اصالً  گفت مي- 
 ...  و خونه تو چپيدي همش. نيستي خودت  فکر

  ؟ !بود پر دلش چقدر : گفتم و حرفش وسط پريدم

 که  داره  پسرممشکلي  کنم  فکر  گفت  مي.  گفته  هم  ديگه  کلي  تازه  آره: 
 . کنه مي فرار دخترا همه از 

 ! تربيتي بي خيلي! خودته ور  و شر ديگه اين خفه- 

 زندگيت تو نفر يه هنوز رسيدي سن اين به!  ديگه گم مي راست: 
 . نيست

 ! بالته؟  و دست تو چندتا تا چند! باشم؟  تو مثل- 

 يه حاال ولي رفتم دست از  ديگه من. نيست خوب  هم حد اون تا نه: 
 . گم مي خير امر واسه تازه! نداره؟  ايرادي که دونه

 ! بکني نيست قرار  که گناه
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 ! بپيچي نسخه من واسه نکرده الزم- 

 زير ،ديدم بزنم چايي توش و بشورم رو قوري که آشپزخونه تو رفتم
 روشن  رو  گاز  چرا  واستادي  جا  اين  ساعته:   گفتم.  نکرده  روشن  رو  کتري

 ! نکردي؟ 

  

 کارت   بپوش  لباس  برو:  گفت  و  بيرون  آشپزخونه از   داد هلم  اومد  کيان
 . دارم

 ! بگو رو کارت! تنمه لباس- 

 . گم مي شو حاضر برو: گفت و داد هلم دوباره

 . بذارم چايي خوام مي! کني؟  مي همچين چرا: گفتم اعتراض با

 مي  هم چايي جا همون.  شو حاضر برو. جايي يه ببرمت خوام مي- 
 ! خوريم

 ! کجا؟ : 

 ! کوچولو شهربازي بريم خوايم مي- 

 ! من جان شو خيال بي. ندارم حال. کيان کنم نمي شوخي:

 ! زني مي هم به آدمو حال! اه- 
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 بايد خواست مي که رو کاري. نداشت اي فايده کيان با کردن بحث
  در دم رفت و بيرون خونه از  زديم. دادي مي انجام

 . يام مي اآلن بمون: گفت و واستاد پاساژ يه

 . دستش تو کادو کوچيک جعبه يه با اومد، رب يه بعد

 ! کيان؟  چيه جريان: پرسيدم کرد، روشن که رو ماشين

 ! ما خونه ريم مي: گفت و افتاد راه

 ! کجا؟ - 

 کادويي  اين  آدم  بچه  عين.  بياري  در  مامانت  دل  از   که  ريم  مي.  ما  خونه: 
  غلط گي مي و مامانت به دي مي رو گرفتم که

 مي بعد و زنيم مي هم با هم شام يه و کني مي ماچ دستشو و کردم
 . خونه رسونمتون

 ! کيان دار  نگه- 

 ! چي؟  يعني:

 . دنبالش رم مي صبح فردا خودم- 

 . شرکت ريم مي که هم فردا. نيست خونه بابام: 

 فروشي گل يه پس: گفتم و شدم خوشحال نيست، بابام گفت وقتي
 . خودت  مامان به بده هم رو کادو اين. دار نگه
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 مي من چي هر! ها بدي سگ صداي که زنمت مي انقدر  خدا به کاوه- 
 ! زنه مي مخالف ساز  يه گم

  

 ! ادب  بي:

 زمين روي انسان ترين ادب  بي من که بهت بدم کاغذ من اصالً  آقا- 
  رو کادو پول هم برج سر! شي؟  مي خيال بي هستم

 . کنم مي کم حقوقت از 

 . کنم کار  تو واسه بيام کردم قبول باشم گفته ياد نمي يادم: 

 . رفته يادت  داري، آلزايمر منتها. گفتي چرا،- 

 حسن کيان ماشين بوق صداي با. نزديم حرفي کيومرث  عمو خونه تا
  باز  رو در  و اومد اشون خونه سرايدار  و باغبون آقا

 با  بود  بزرگ  خيلي  خيلي  خونه  يه  ما  خونه  برعکس  اينا  کيان  خونه.  کرد
  درک تونستم نمي. دورش تا دور  قشنگ باغ يه

 خونه اين به جوري چه رو خودش قفس مثل آپارتمان کيان که کنم
 . ده مي ترجيح دلباز 

 ساختمان سمت رفتيم مي که همونجوري و شديم پياده ماشين از
 ! داره گناه مامانت. کاوه کن رفتار آدم مثل رو امشب يه: گفت کيان
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 و جلو اومد کيان کوچکتر برادر کوشاان نفر اولين و شديم خونه وارد
  کجاست؟  مامان: پرسيد کيان و کرديم پرسي احوال و داد دست باهام

 . باالن: گفت و بشينم که کرد من به تعارف يه کوشان

 . کنم خبرشون من تا بشين: گفت و من به کرد رو کيان

 پخش سينمايي فيلم داشت که روشني تلويزيون جلوي کوشان همراه
  کوشان دانشگاه و درس از  و نشستم کرد مي

 يه  پايين  اومد  مي  ها  چله  از   که  جوري  همون  عمو  زن  بعد  و  زديم  حرف
  دست باهاش و شدم بلند. کرد بهم گرم سالم

: پرسيدم شد تموم هاش گله اينکه بعد و کرديم پرسي احوال و دادم
  کجاست؟  مامان

 . االن ياد مي: گفت و زد لبخند يه عمو زن

 : گفت زيرگوشم و پايين اومد باال از  کيان و گذشت ربع يه

  کردم غلط چهارتا يه. من اتاق کناري اتاق تو باال برو پاشو

 . ببخشدت مامانت بلکه بگو

 برده منو پاکآبروي ؟ !چيه واسه مامان بازي بچه همه اين بودم مونده
  کيان. پاشدم جام از . بودم شده عصبي واقعاً . بود

 آرامش  با  و  درست  مامانت  با:  گفت  و  گرفت  رو  دستم  ها  پله  به  نرسيده
 . کاوه بزن حرف
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 نشسته  تخت  روي  مامان.  باال  رفتم  و  دادم  تکون  مثبت  عالمت  به  سري
  رو در  و اتاق توي رفتم. بود در  به پشتش و بود

 و واستادم روبروش رفتم. نداد رو جوابم مامان. کردم سالم و بستم
 ! ان مامت کردم سالم: گفتم

 نفس تا چند و تخت روي نشستم. بود سکوت مامان العمل عکس باز 
 مي اون و اين به منو گاليه ري مي ديگه حاال: گفتم و کشيدم عميق
 ! شمام با مامان! ازم؟  پره دلت انقدر ! کني؟ 

  

 ! اومدي؟  چي براي: بهم توپيد کنه نگاهم اينکه بدون مامان

 ! يومدي نمي هم حاال

 مي خودت  جاييکه موندي و کردي قهر پوچ و هيچ سر چي واسه شما:
 ! حساسم؟  روش انقدر من دوني

 ! برداري؟  توزيت کينه اين از  دست بودم نداده قسمت مگه! خود بي- 

 اينو!  تو  شوهر  يعني!  شده  من  پدر   مرگ  باعث  خونه  اين  صاحب  مامان: 
 ! رفته؟  يادت

 اين  ديگه  سال  چند!  کاوه؟   نيست  بس:  گفت  و  چشمام  تو  زد  زل  مامان
 ! بگيره؟  رو خونواده تا  دامن بايد دلگيري

  مگه
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 دلخوري  هميشه  خواهرا  و  برادر   بين!  بوده؟   برادرش  مرگ  به  راضي  عموت 
  برادر  تا  ي گذشته دعواهاي! ياد مي پيش

 ! نداره تو به ربطي

 من شناسنومه تو خورد يتيمي مهر کذايي دعواهاي همين وسط- 
  بي تو پدرم برادر  اشتباهات  خاطر به من! مامان

 و جووني ايندعواها خاطر به تو! شدم بزرگ تحقير و نداري و پدري
 ! لعنتي خياطي چرخ اون پاي گذاشتي رو سالمتيت

 بهش پسرت  دست از  و زني مي حرف ازش که برادري همين خاطر به
 توني مي جوري چه رو اينا! شده کشيده گند به زندگيمون آوردي پناه

  ؟ !مامان کني فراموش

 شد  باز   در .  باال  بود  رفته  صدام  تن  که  بودم  شده  عصبي  انقدر  ناخودآگاه
 : گفت و کشيد رو دستم مچ و تو اومد کيان و

 ! کاوه تر يواش

 نشستم  و  موهام  توي  بردم  کالفه  و  بيرون  کشيدم  دستش  از  رو  دستم
 برو شو بلند: گفت عصبانيت با و شد بلند کنارم از  مامان. تخت روي

 ! طلبکاره  اومده  بياره  در   من  دل  از   بياد  روز  چند  بعد  اينکه  جاي  به!  بيرون

 حرف فهمم نمي اصالً  من: گفتم ماليمت با و باشم آروم کردم سعي
  معمولي هميه دور يه واسه. مامان چيه شما حساب 
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 اصالً   روز   اون  پيغمبرمن  به  پير،  به  بابا!  بيرون؟   خونه  از   زدي  و  کردي  قهر
 . اينجا بيام بايد شب گفتي که نشنيدم

  همه

 ! اومد نمي گير که بود داروهات  پي حواسم

. زنم مي حرف ديوار  و در  با بعد به اين از  من پس! گناه از  بدتر عذر - 
 ! ا   تو با زدن حرف از  بهتر کنم فکر

 ! بود درگير ذهنم گم مي: 

 با هات  لجبازي با که خودي بي هاي مشغولي دل درگير! چي؟  درگير- 
 ! کردي؟  درست خودت  واسه عموت 

  من داروهاي

 قبول رو همونا بود مهم ات  واسه من حال اگه. آورد گير کيان که رو
 ! کردي مي

 و مامان به بود داده کامل گزارش که کيان از  هم. گرفت لجم دوباره
  مي خود بي رو من هاي دلمشغولي که مامان از هم

 ؟!مامان  کني  تحميل  بهم  خواي  مي  چيو:  گفتم  و  واستادم  پاشدم!  ديد
  هيچ اينکه! کني؟  ثابت بهم خواي مي چيو
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 کامالً ! ميمونه يادم بعد به اين از ! باشه! نداري؟  کيان باباي با مشکلي
  بابام شده تباه خون از  که کسي تنها که فهميدم

 چيزايي  اون  کني  وادار   منو  زور   به  توني  نمي  مامان  ولي!  خودمم  نگذشته
  کردي فراموش راحت خيلي خودت که رو

 که نيست مهم برات حتماً ! خوام مي نه و تونم مي نه! کنم فراموش
 ! مرده سالن وسط پايين، اون و خونه همين توي بابا

 ! مرده بابا که نبوده مهم تو واسه اول از  اصالً  شايد

 بودم،  زده  حرف  نکرده  فکر.  بيرون  پريد  دهنم  از   حرف  اين  چرا  دونم  نمي
  جنون حد تا هم رو مامان و عصبانيت روي از 

 سر زد داد و گوشم زير خوابوند آبدار کشيده تا.  بودم کرده عصباني
 ! بيرون گمشو: گفت و من به کرد رو بعد! ببر جا اين از  اينو: کيان

 که بود باري اولين اصالً . خوردم مي کتک مامان از  که بود باري اولين
  بودم مونده مات . کرديم مي دعوا هم با جوري اين

 دونستم  نمي  پايينو  يومد  مي  چشماش  از  که  اشکاش  به  بودم  زده  زل  و
  دوباره مامان. بشه نرمال وضع که کنم کار  چي

 ! کن دور  چشمام جلوي از  اينو کيان: کشيد داد

 بازومو  و  واستاد  بينمون  اومد  کيان  اما  بگم  چيزي  يه  که  سمتش  رفتم
 ! کاوه برو اآلن: گفت و گرفت
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 . مامان:  ناليدم لب زير

 ! برو! ببينمت خوام نمي! بيرون گمشو: کشيد داد

 بود واستاده در  دم و باال بود اومده ما بحث وسطاي از  که هم عمو زن
  آروم رو مامان کرد مي سعي که حالي در  تو اومد

 . کاوه شه آروم تا برو: گفت من به کنه

 . دستم توي گرفتم سرمو و ها پله روي نشستم و رفتم

  کرده گير عجب. ترکيد مي داشت سرم و بود گرفته گر صورتم

 اشون خونه کارگر خانوم مريم و بيرون اومد اتاق از  عمو زن! من بودم
  آب  ليوان يه خواست ازش و کرد صدا هول با رو

 . بياره

 که تواتاق برم خواستم و! شده؟  چي: گفتم و اتاق سمت رفتم پاشدم
  و ها پله سمت کشيد بازومو بيرون اومد کيان

 . اتاق تو بري نکرده الزم! شه مي تر عصبي ببينه رو تو: گفت

 روي گذاشتم سرمو و ها پله سر دوباره نشستم و کشيدم رو دستم
 سرم. ام شونه رو اومد دستي يه که گذشت چقدر  دونم نمي. زانوهام

 گرفتم  رو  ليوان.  دستش  تو  آب   ليوان  يه  با  کوشانه  ديدم  کردم  بلند  رو
  لب زير و کشيدم سر ته تا و

 ! چطوره؟  حالش مامانم ببيني ري مي: پرسيدم و کردم تشکر
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 : پرسيدم و پاشدم. بيرون اومد اتاق از  کيان لحظه همين

 ! چطوره؟ 

 ! خوبه: گفت و زد بهم تنه يه که ازم بود دلخور  خيلي انگار 

 ! شد آروم آرامبخش با

 ! چي؟  قلبش: گفتم و افتادم راه دنبالش

  

 ! شه مي هم بهتر حتماً  نبينه رو تو اگه. خورده داروهاشو- 

 و  چشمم  تو  زلزد  و  برگشت  تو  بره  اينکه  از   قبل  و  دستشويي  سمت  رفت
 . کرد بسنده غره چشم يه به اما بگه چيزي يه خواست

 و کردم خداحافظي بود واستاده کنارم که کوشان از  و برداشتم پالتومو
  که بودم نرسيده حياط در به هنوز . بيرون زدم

: گقت  و  گرفت  رو دستم  مچ  و  رسوند  بهم  رو  خودش دوون  دوون  کيان
  ؟ !کجا

 مچم  و  نداد  اجازه  که  کنم  خالص دستش از   خودمو  که  کشيدم  دستمو
 ! کجا گم مي بهت: گفت و داد فشار  تر محکم رو

 ! خونه رم مي دارم- 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 51 

! نه؟   انداختي  روز   اين  به  مامانتو  نداري  وجدان  عذاب   هم  خرده  يه  اصالً : 
 ! بيرون بذاري پاتو ذارم نمي

 ! ننداختم روز  اين به مامانمو من:  کشيدم داد عصباني

 ! ا   تو باباي تقصير همش

 ! داري رو خيلي که واقعاً : 

 ! کن ولم- 

 خودت  کردي  چيخراب   هر  بايد!  ببينم  برگرد!  بيرون  بذاري  پاتو  ذارم  نمي: 
 ! برو بري خواستي جهنمي هر بعد! کني درست

 ! کن ولم کيان- 

 از دستم کردم حس. ساختمون سمت کشيد منو قدرت  همه با کيان
 ! کيان: زدم داد! شد کنده جا

 ! چيه؟ : گفت و کرد ولم

 . گردم برمي شد آروم مامانم رم مي- 

 ديگه ،ساعت   ساعت  يه!  بري؟  و  بذاري که  هست  راحت انقدر   خيالت: 
  طوريش نکرده خداي و بگيره مامانت قلب اگه

 ! من باباي مثل يکي شي مي! ميري؟  نمي وجدان عذاب  از بشه

 . يام مي شد آروم که صبح رم مي! شه مي تر عصبي بينه مي منو- 
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 خودتم شد طوري نکرده خداي اگه که بمون جا همين گم مي دارم: 
 ! باشي

  

. ساختمون توي برگشتيم. گه نمي بيراه ديدم و کردم مکث کم يک
 سرم   کرد،  مي  درد  بودم  خورده  که  هايي  کشيده  از   هنوز   صورتم  و  گوشم
 . بدتر

 بريم بيا: گفت و سرم باالي اومد کيان. نشستم در نزديک کاناپه روي
 . پاشو. بدم بهت راحت لباس يه من اتاق تو

 دونم  نمي.  رفت  بعد  و  واستاد  سر  باالي  ثانيه  چند.  نخوردم  تکون  جام  از 
  بودم داده تکيه رو سرم که بود گذشته چقدر 

 فکر هام بدبختي به داشتم و بودم بسته رو چشمام و مبل پشتي به
  حس دستم روي رو يکي دست گرماي که کردم مي

 مامانم: پرسيدم و نشستم صاف. بود کيان. کردم وا رو چشمام. کردم
 ! چطوره؟ 

 . کن عوض رو لباسات  بيا پاشو. خوابيده- 

 . ترکه مي داره سرم: 

 . بدم بهت مسکن يه بيا پاشو- 
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 نشستم  زمين روي  و  پوشيدم  راحتي  لباس  و  اتاقش  توي  رفتم  کيان  با
  يه با کيان. تخت روي گذاشتم عقب از رو سرم و

: گفت  و  تخت  روي  گذاشت  رو  سني  و  تو  اومد  قرص  تا  چند  و  غذا  سيي
 . رو قرصا بعدش بخور شامتو

 گذاشتم سرمو دوباره و خوردم آب  با و برداشتم سيني توي از  رو قرصا
 . تخت روي

 . ها بشه بهتر سردردت شايد کاوه بخور  چيزي يه: گفت کيان

 ! کني؟ مي خاموش رو چراغا. بعد باشه. کيان تونم نمي- 

 . تخت رو بکش دراز پاشو پس: 

 . بيرون رفت و کرد خاموش رو برق کيان

 خوابم  اما  شدم پهلو  اون  به پهلو اين  از   صبح  ساعت  تا  و  کشيدم  دراز 
 حال همون با. کرد جلب رو ام توجه پچ پچ صداي يهو  ساعت. نبرد

 زن و کيان و عمو ديدم و بيرون اتاق از  زدم افتضاح سردرد و ناخوش
  که اتاقي در  دم عمو

 . واستادن توشه مامان

 تعجب  اصالً   نباشه  خونه  بود  قرار   که  عمو  ديدن  از  که  شدم  نگرون  انقدر 
  شده؟ چي: پرسيدم نگرون و نکردم
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. کنم روشن رو ماشين رم مي: گفت کيان و کرد نگاهم برگشت عمو
 . پايين بيارينش شمام

 اتاق توي رفتم حال همون در و شده پي: گفتم ترس و هول با دوباره
 . مامان

 . بود قلبش روي دستش و بود نشسته تخت روي مامان

 ! مامان؟ : گفتم و زدم زانو تخت کنار فوراً 

  

. برگردوند ازم رو روش بود کرده مچاله رو صورتش که دردي تموم با
  اين قرآن رو تو مامان: گفتم و گرفتم رو دستش

 . خدا  رو  تو  ببخشيد!  خوبه؟ .  گفتم  چي  نفهميدم.  کردم  غلط.  نکن  جوري

 از غير من مگه: گفتم و کنارش نشستم پاشدم و کردم ماچ دستشو
 از دستشو مامان! باهام؟  کني مي طوري اين که دارم رو کسي شما

 نگاهم اينکه بدون و کشيد عميق نفس تا چند و بيرون کشيد دستم
 ! کاوه ناراحتم ازت  خيلي: گفت کنه

 شما. بياد در  دلت از که کنم مي بگي کاري هر. برم قربونت دونم مي: 
  حرف هم با بعدش بيمارستان بريم پاشو اآلن فقط

. کار   واسه  کيان  شرکت  رم  مي  دارم  فردا  از  مامان  ببين  باشه؟.  زنيم  مي
 . خواستي مي هميشه که بود چيزي اين
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  مگه

 . بريم پاشو حاال! نه؟ 

 پيش  کردن  کار   شايد  که  بود  تابيده  دلش  به  اميدي  نور   انگار   که  مامان
 رو  دردش  کرد  سعي  عمو  و  من  کردن  آشتي  واسه  باشه  اي  مقدمه  کيان
 الزم بيمارستان. شم مي خوب .خوردم قرصامو: گفت و کنه پنهون
 . نيست

 . مامان پاشو. شه مي راحت خيالمون بينتت، مي دکتر يه ريم مي: 

 . شم مي خوب  کم کم و خورم مي ديگه قرص يه. نيست احتياجي-

: گفت و اومدجلو بود واستاده اتاق در  کنار قبل لحظه چند تا که کيان
 خيال جوري اين. کنه چکاپتون دکتر يه بريم. عمو زن گه مي راست
 . شه مي راحت امون همه

 : گفت و داد تکون مخالفت عالمت به سري مصر مامان

 . جان کيان خوبم

 خاموش ماشينو برم: گفت و من شونه رو گذاشت رو دستش کيان
 ! کنم؟ 

 ! ديگه بريم مامان: گفتم و کردم نگاه مامان به ملتمس

 . خوبم: گفت و آورد در  روکشش از  رو ديگه قرص يه
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 مامان و بيرون رفت کيان. بود شده آروم ريزه يه اما بود دلخور  هنوز 
  برق برم پاشدم. کشيد دراز  و خورد رو قرصش

 . فردا  از.    آره-   کيان؟   پيش  ري  مي  واقعاً :  گفت  که  کنم  خاموش  رو  اتاق

 . شه مي راحت کم يه خيالم خوبه: 

 ! شه مي شروع وجدانم عذاب  تازه که من برعکس- 

  بيمارستان؟ نريم که مطمئني

 . بهترم خيلي اآلن: 

  

 . خير به شب- 

 قرار: گفتم و بستم رو در . تخت لبه بود نشسته. کيان اتاق تو رفتم
 ! آره؟  نياد، خونه شب بابات  بود

 حاال . اومد شب  ساعت يهو. نيست معلوم که کاراش دونم مي چه: 
 ! خوره نمي که رو تو

 چطوره؟ سرت : پرسيد. نشستم کنارش و رفتم بهش غره چشم يه
  بخوابي؟  تونستي

 ! باشيم؟  شرکت بايد چند ساعت صبح. نخوابيدم نه. افتضاحه- 
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 دوست اگه تو اما کنه مي پيدا رسمي حالت شرکت بعد به  معموالً : 
 ! باشي اونجا  توني مي داري

 . مسخره: گفتم و پهلوش تو زدم آروم آرنجم با

 . نمونده صبح به چيزي بخواب،: گفت و پاشد جاش از 

 . بخواب  خودت  جاي سر بيا: گفتم و پاشدم

 من تختپادشاهي تو دادم افتخار  بهت امشب: گفت و در  سمت رفت
 . خير به شب. کني سر

 کيان صداي با صبح. برد خوابم کي نفهميدم. بست رو در  و رفت بعد
 : پرسيد کنم باز  رو چشمام اينکه بدون

 ! ساعت؟ 

 . نيم و ده: گفت

 نمي دروغ: گفت که روم روبه ساعت به زدم زل و کردم باز  رو چشمام
  بريم و بخوريم صبحونه يه پاشو. نيمه و ده. گم

 . شرکت

 ! چطوره؟  مامانم: 

 . زنه مي حرف مامانم و خانوم مريم با داره پايين. خوبه- 

 . چطوره سردردت 
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 . بهترم: 

 روم و دست شستن از  بعد و دادم قوس و کش خودمو پاشدم، جام از 
 داشتن و بودن نشسته ميز دور  آشپزخونه تو اينا مامان. پايين رفتم
 مامان تصورم خالف بر و کردم سالم. زدن مي حرف خوردن چايي همراه
 . نداد رو سالمم جواب 

 ! کردم سالم خانوم مامان: گفتم و جلوش وايسادم

 : گفت عمو زن و داد جواب  کنه نگاهم اينکه بدون زيرلبي،

 چايي ات  واسه خانوم مريم تا ميز پشت هال تو بشين برو جان کاوه
 . بياره

 اگه ،شمام رم مي کيان با دارم مامان: گفتم مامان به و کردم تشکر
 تموم  کارم  من.  خونه  بيارين  تشريف  دارين  دوست  و  شين  نمي  ناراحت

  خدافظ. خونه گردم مي بر شد

  

 بلند خدافظ يه آمده و حاضر بعد ديقه ده و بيرون زدم آشپزخونه از 
 . بياد کيان تا حياط وسط نيمکت رو نشستم و گفتم

 تو! خوردي؟  صبحونه: گفت و کرد صدام تراس باالي همون از کيان
 ! ها بخوري نيست هيچي شرکت
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 سمت! بريم؟  بياري تشريف و کني لطف شه مي: گفتم و پاشدم
 ! همه؟  تو سگرمههات  چرا باز؟  چيه: گفت رفتيم مي که ماشينش

 ! هيچي- 

 ! شده؟  چي بگو من جان نه: 

 ! کرده قهر ساله  هاي بچه اين عين. دلخورم مامان از - 

 ! قهره؟  هنوز مگه ا  :

 ! نگرفت تحويلم اصالً . بابا آره- 

 حالت  ببينه  باالسرت   اومد  مرتبه  چند  شد  بيدار   که  زود  صبح  از !  عجبا؟ : 
  سردرد بود گفته بهش مامان آخه. نه يا خوبه

 . بودي شده

  شه؟  مي پيدا که چايي شرکتتون تو. کنه مي ناز  داره پس آهان- 

 . داريم بخواي اگه هم قهوه و نسکافه البته: 

 . کافيه چايي همون- 

 تو. بود تجاري برج يه يازدهم طبقه شرکتش. کيان شرکت رسيديم
 اما زد حرف هاشون پروژه و کارکناش و شرکت از کيان راه طول تموم
 حس.  کنم  مي  ناراحتش  دارم  ميکردم  حس.  بودم  بابام  فکر  تو  فقط  من
  کارم اين از  داره کردم مي
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 . مامان از  هم و من از هم. کشه مي عذاب 

. نشنيدم اصالً  که پرسيد چيزي يه کيان بوديم آسانسور  سوار  وقتي
 !  کجاست؟  حواست: گفت و پشتم تو زد آروم

 ! خونم؟  مي خر گوش تو ياسين دارم ساعته

 ! ادب  بي- 

 . شد دير حسابي که بريم: 

 : گفتم و گرفتم رو کيان دست تو بريم اينکه از قبل در  دم

 ! کيان؟ 

. بزنم رو حرفم موند منتظر و انداخت بهم پرسشگر نگاه يه و برگشت
 ! نيست درستي کار کيان: گفتم

  

 ! نيست؟  درستي کار  چي: گفت ماليمي صداي با اما کالفه

 . بشم مشغول اينجا يام مي دارم اينکه- 

 کنم  مي  حس-   نيست؟  درستي  کار   چرا  نيست؟   درستي  کار  کي  نظر  از: 
 ... ولي کوتاهه دنيا ازاين دستش اون. کنم مي ناراحت بابامو دارم

 هيچ دستگاهش و دم و شرکت اين! کاوه: گفت و حرفم وسط پريد
   و خودم پول با شرکت اين من! نداره بابام به ربطي
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 اينجا هم رو پاش وقت هيچ حاال تا بابام. کردم سرپا شرکام از  تا
  کنه، رحمتش خدا که بابات ! خب؟  کن تمومش! نذاشته

 فهميد  وقتي  شد  خوشحال  چقدر   نديدي!  باشي  مامانت  فکر  به  بايد.  رفته
 ! من؟ پيش ياي مي

 . تو رفتيم و کشيد رو دستم بعد

 فقط کيان شرکت تو بذارم رو پام خواستم مي وقتي صبح روز  اون
  دونستم نمي. بودم پدرم روح شدن ناراحت نگرون

 يه همون که ناسوري و کهنه زخم کردن باز  يعني شرکت اون به رفتن
 ! ده مي باد به هم رو آرامشم ذره

 و کشيد عميق نفس تا چند و بيرون کشيد دستم از دستشو مامان
 ! کاوه ناراحتم ازت  خيلي: گفت کنه نگاهم اينکه بدون

 شما. بياد در  دلت از که کنم مي بگي کاري هر. برم قربونت دونم مي: 
  حرف هم با بعدش بيمارستان بريم پاشو اآلن فقط

. کار   واسه  کيان  شرکت  رم  مي  دارم  فردا  از  مامان  ببين  باشه؟.  زنيم  مي
 . خواستي مي هميشه که بود چيزي اين

  مگه

 . بريم پاشو حاال! نه؟ 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 62 

 پيش  کردن  کار   شايد  که  بود  تابيده  دلش  به  اميدي  نور   انگار   که  مامان
 رو  دردش  کرد  سعي  عمو  و  من  کردن  آشتي  واسه  باشه  اي  مقدمه  کيان
 الزم بيمارستان. شم مي خوب .خوردم قرصامو: گفت و کنه پنهون
 . نيست

 . مامان پاشو. شه مي راحت خيالمون بينتت، مي دکتر يه ريم مي: 

 . شم مي خوب  کم کم و خورم مي ديگه قرص يه. نيست احتياجي-

: گفت و جلو اومد بود واستاده اتاق در کنار  قبل لحظه چند تا که کيان
 خيال جوري اين. کنه چکاپتون دکتر يه بريم. عمو زن گه مي راست
 . شه مي راحت امون همه

 : گفت و داد تکون مخالفت عالمت به سري مصر مامان

 . جان کيان خوبم

 خاموش ماشينو برم: گفت و من شونه رو گذاشت رو دستش کيان
 ! کنم؟ 

 ! ديگه بريم مامان: گفتم و کردم نگاه مامان به ملتمس

  

 . خوبم: گفت و آورد در  روکشش از  رو ديگه قرص يه

 مامان و بيرون رفت کيان. بود شده آروم ريزه يه اما بود دلخور  هنوز 
  برق برم پاشدم. کشيد دراز  و خورد رو قرصش
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 . فردا  از.    آره-   کيان؟   پيش  ري  مي  واقعاً :  گفت  که  کنم  خاموش  رو  اتاق

 . شه مي راحت کم يه خيالم خوبه: 

 ! شه مي شروع وجدانم عذاب  تازه که من برعکس- 

 . بهترم خيلي اآلن:  بيمارستان؟ نريم که مطمئني

 . خير به شب- 

 قرار: گفتم و بستم رو در . تخت لبه بود نشسته. کيان اتاق تو رفتم
 ! آره؟  نياد، خونه شب بابات  بود

 حاال . اومد شب  ساعت يهو. نيست معلوم که کاراش دونم مي چه: 
 ! خوره نمي که رو تو

 چطوره؟ سرت : پرسيد. نشستم کنارش و رفتم بهش غره چشم يه
  بخوابي؟  تونستي

 ! باشيم؟  شرکت بايد چند ساعت صبح. نخوابيدم نه. افتضاحه- 

 دوست اگه تو اما کنه مي پيدا رسمي حالت شرکت بعد به  معموالً : 
 ! باشي اونجا  توني مي داري

 . مسخره: گفتم و پهلوش تو زدم آروم آرنجم با

 . نمونده صبح به چيزي بخواب،: گفت و پاشد جاش از 

 . بخواب  خودت  جاي سر بيا: گفتم و پاشدم
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 من  پادشاهي  تخت  تو  دادم  افتخار   بهت  امشب:  گفت  و  در   سمت  رفت
 . خير به شب. کني سر

 کيان صداي با صبح. برد خوابم کي نفهميدم. بست رو در  و رفت بعد
 : پرسيد کنم باز  رو چشمام اينکه بدون

 ! ساعت؟ 

 . نيم و ده: گفت

 نمي دروغ: گفت که روم روبه ساعت به زدم زل و کردم باز  رو چشمام
  بريم و بخوريم صبحونه يه پاشو. نيمه و ده. گم

 . شرکت

 ! چطوره؟  مامانم: 

 . زنه مي حرف مامانم و خانوم مريم با داره پايين. خوبه- 

 . چطوره سردردت 

  

 . بهترم: 

 روم و دست شستن از  بعد و دادم قوس و کش خودمو پاشدم، جام از 
 داشتن و بودن نشسته ميز دور  آشپزخونه تو اينا مامان. پايين رفتم
 مامان تصورم خالف بر و کردم سالم. زدن مي حرف خوردن چايي همراه
 . نداد رو سالمم جواب 
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 ! کردم سالم خانوم مامان: گفتم و جلوش وايسادم

 : گفت عمو زن و داد جواب  کنه نگاهم اينکه بدون زيرلبي،

 چايي ات  واسه خانوم مريم تا ميز پشت هال تو بشين برو جان کاوه
 . بياره

 اگه ،شمام رم مي کيان با دارم مامان: گفتم مامان به و کردم تشکر
 تموم  کارم  من.  خونه  بيارين  تشريف  دارين  دوست  و  شين  نمي  ناراحت

  خدافظ. خونه گردم مي بر شد

 بلند خدافظ يه آمده و حاضر بعد ديقه ده و بيرون زدم آشپزخونه از 
 . بياد کيان تا حياط وسط نيمکت رو نشستم و گفتم

 تو! خوردي؟  صبحونه: گفت و کرد صدام تراس باالي همون از کيان
 ! ها بخوري نيست هيچي شرکت

 ! بريم؟  بياري تشريف و کني لطف شه مي: گفتم و پاشدم

 تو هات سگرمه چرا باز؟ چيه: گفت رفتيم مي که ماشينش سمت
 ! همه؟ 

 ! هيچي- 

 ! شده؟  چي بگو من جان نه: 

 ! کرده قهر ساله  هاي بچه اين عين. دلخورم مامان از - 

 ! قهره؟  هنوز مگه ا  :
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 ! نگرفت تحويلم اصالً . بابا آره- 

 حالت  ببينه  باالسرت   اومد  مرتبه  چند  شد  بيدار   که  زود  صبح  از !  عجبا؟ : 
  سردرد بود گفته بهش مامان آخه. نه يا خوبه

 . بودي شده

  شه؟  مي پيدا که چايي شرکتتون تو. کنه مي ناز  داره پس آهان- 

 . داريم بخواي اگه هم قهوه و نسکافه البته: 

 . کافيه چايي همون- 

  

 تو. بود تجاري برج يه يازدهم طبقه شرکتش. کيان شرکت رسيديم
  پروژه و کارکناش و شرکت از  کيان راه طول تموم

 دارم کردم مي حس. بودم بابام فکر تو فقط من اما زد حرف هاشون
  کارم اين از  داره کردم مي حس. کنم مي ناراحتش

 . مامان از  هم و من از هم. کشه مي عذاب 

. نشنيدم اصالً  که پرسيد چيزي يه کيان بوديم آسانسور  سوار  وقتي
 !  کجاست؟  حواست: گفت و پشتم تو زد آروم

 ! خونم؟  مي خر گوش تو ياسين دارم ساعته

 ! ادب  بي- 
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 . شد دير حسابي که بريم: 

 : گفتم و گرفتم رو کيان دست تو بريم اينکه از قبل در  دم

 ! کيان؟ 

. بزنم رو حرفم موند منتظر و انداخت بهم پرسشگر نگاه يه و برگشت
 ! نيست درستي کار کيان: گفتم

 ! نيست؟  درستي کار  چي: گفت ماليمي صداي با اما کالفه

 . بشم مشغول اينجا يام مي دارم اينکه- 

  نيست؟  درستي کار  چرا نيست؟ درستي کار  کي نظر از: 

 دنيا اين از  دستش اون. کنم مي ناراحت بابامو دارم کنم مي حس- 
 ... ولي کوتاهه

 هيچ ودستگاهش دم و شرکت اين! کاوه: گفت و حرفم وسط پريد
   و پولخودم با شرکت اين من! نداره بابام به ربطي

 اينجا هم رو پاش وقت هيچ حاال تا بابام. کردم سرپا شرکام از  تا
  کنه، رحمتش خدا که بابات ! خب؟  کن تمومش! نذاشته

 فهميد  وقتي  شد  خوشحال  چقدر   نديدي!  باشي  مامانت  فکر  به  بايد.  رفته
 ! من؟ پيش ياي مي

 . تو رفتيم و کشيد رو دستم بعد
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 فقط کيان شرکت تو بذارم رو پام خواستم مي وقتي صبح روز  اون
  دونستم نمي. بودم پدرم روح شدن ناراحت نگرون

 يه همون که ناسوري و کهنه زخم کردن باز  يعني شرکت اون به رفتن
 ! ده مي باد به هم رو آرامشم ذره

  بود؟ چطور  جلسه. عالي: گفت پور  امين خانم

 . ناهار بريم بيا شد تموم کارت  کاوه. عالي: گفت و زد لبخندي کيان

 بعد و هابوديم پروژه مشغول پور  امين خانم با ديگه ساعت نيم يه
  نزديکشرکت رستوران يه رفتيم هم با کيان و من

 کار پيشش کردم قبول که خوشحاله انقدر  گفت مي کيان. ناهار  واسه
 ! کنه مهمونم ناهار خواد مي کنم

 بي بعد و زد حرف جلسه از  ريزه يه کيان و ميز يه پشت نشستيم
 . بهم بود زده زنگ بابام: گفت مقدمه

  

 ! خب؟ : 

 . من پيش اومدي تو که شنيده- 

! نکن نيگاه جوري اين: گفت که کشيدم خوردن غذا از  دست کرده بق
 ! گفته بهش و شنيده مامانم گفتي مي مامانت به داشتي وقتي

 ! حاال؟  داشت چيکار : 
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 . بگم بهت که داد پيشنهاد يه- 

 ! چي؟ : 

 خواد مي چيه،فتاح دوني مي يعني تونه، مي داري دوست اگه گفت- 
  کسيمي دنبال وقته خيلي بفروشه، رو سهمش

 پول بهت تونه مي بخواي تو اگه گفت مي. جريانه در  هم بابا. گرده
  من شريک بشي و بخري رو فتاح سهم که بده قرض

 . بدي پس رو بابا پول خورد خورد بعد و

 بازي  حاتم  نيست  الزم  رسيده  ما  به  کافي  اندازه  به  شما  از   بگو  بابات   به: 
 ! بياره در 

 بده قرض خواد مي. بخشه نمي که رو چيزي. ياره نمي در بازي حاتم- 
 . بهت

 ! نکرده الزم: 

 يه. بخور  غذاتو حاال! نکرده الزم گفت کاوه گم مي بهش.  خب خيلي- 
  خيلي همکاره ما با که شريکم دختر. ديگه چيز

 . خودت  عين درست اخالقه، سگ و بدقلق

 +! ادب بي: 

 اي  ديگه  حرف!  :ادب   بي  گي  مي  من  به  بار    باالي  روزي  تو  بگيرن  آمار- 
 ! کنم پيدا تونم نمي تو مورد در 
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 ! کنه گير پرش به پرت ندارم دوست گفتم، مي داشتم- 

 ! طيوريم؟  ما مگه: 

 مي هستين، الري خروس دوتون هر اما نيستين خروس و مرغ نه- 
 شرکت  ترسم  مي  هم  به  بيافتين شق  کله  تا.   هم  با  شين  درگير  ترسم
 ! جنگ ميدون بشه

 . کنم کار  که اومدم. ندارم کسي به کاري من: 

 . بريم پاشو خوردي. خوبه- 

  

 توي  سرم و بودم ها پروژه سرگرم  ساعت تا و شرکت برگشتيم
 . گذشت جوري چه ساعت چند اين نفهميدم اصالً . کامپيوتر

 سراغ. بود ميزش پشت شرکت منشي فقط بيرون اومدم که اتاق از
  و رفتن پيش ساعت يه: گفت که گرفتم رو کيان

 . بگيرين تماس باهاش شما گفتن

 خدا خدا. بيرون شرکت از زدم و کردم جمع رو بساطم و کردم تشکري
  شکر رو خدا و خونه باشه اومده مامان کردم مي

 . قرآن خوندن حال در  و نماز  سجاده سر و بود خونه

 . مامان به زدم زل و بهش دادم تکيه و بستم رو در 
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  بود؟ چطور  جلسه. عالي: گفت پور  امين خانم

 . ناهار بريم بيا شد تموم کارت  کاوه. عالي: گفت و زد لبخندي کيان

 بعد و بوديم ها پروژه مشغول پور  امين خانم با ديگه ساعت نيم يه
  شرکت نزديک رستوران يه رفتيم هم با کيان و من

 کار پيشش کردم قبول که خوشحاله انقدر  گفت مي کيان. ناهار  واسه
 ! کنه مهمونم ناهار خواد مي کنم

 بي بعد و زد حرف جلسه از  ريزه يه کيان و ميز يه پشت نشستيم
 . بهم بود زده زنگ بابام: گفت مقدمه

 ! خب؟ : 

 . من پيش اومدي تو که شنيده- 

! نکن جورينيگاه اين: گفت که کشيدم خوردن غذا از دست کرده بق
 ! گفته بهش و شنيده مامانم گفتي مي مامانت به داشتي وقتي

 ! حاال؟  داشت چيکار : 

 . بگم بهت که داد پيشنهاد يه- 

 ! چي؟ : 

 خواد  مي  فتاح چيه،  دوني  مي  يعني  تونه،  مي  داري  دوست اگه  گفت- 
  مي کسي دنبال وقته خيلي بفروشه، رو سهمش
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 پول بهت تونه مي بخواي تو اگه گفت مي. جريانه در  هم بابا. گرده
  من شريک بشي و بخري رو فتاح سهم که بده قرض

 . بدي پس رو بابا پول خورد خورد بعد و

 بازي  حاتم  نيست  الزم  رسيده  ما  به  کافي  اندازه  به  شما  از   بگو  بابات   به: 
 ! بياره در 

 بده قرض خواد مي. بخشه نمي که رو چيزي. ياره نمي در بازي حاتم- 
 . بهت

  

 ! نکرده الزم: 

 يه. بخور  غذاتو حاال! نکرده الزم گفت کاوه گم مي بهش.  خب خيلي- 
  خيلي همکاره ما با که شريکم دختر. ديگه چيز

 . خودت  عين درست اخالقه، سگ و بدقلق

 +! ادب بي: 

 ! ادب  بي گي مي من به بار  باالي روزي تو بگيرن آمار - 

 ! کنم پيدا تونم نمي تو مورد در اي ديگه حرف: 

 ! کنه گير پرش به پرت ندارم دوست گفتم، مي داشتم- 

 ! طيوريم؟  ما مگه: 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 73 

 مي هستين، الري خروس دوتون هر اما نيستين خروس و مرغ نه- 
 شرکت  ترسم  مي  هم  به  بيافتين شق  کله  تا.   هم  با  شين  درگير  ترسم
 ! جنگ ميدون بشه

 . کنم کار  که اومدم. ندارم کسي به کاري من: 

 . بريم پاشو خوردي. خوبه- 

 سرمتوي و بودم ها پروژه سرگرم  ساعت تا و شرکت برگشتيم
 . گذشت جوري چه ساعت چند اين نفهميدم اصالً . کامپيوتر

 سراغ. بود ميزش پشت شرکت منشي فقط بيرون اومدم که اتاق از
  و رفتن پيش ساعت يه: گفت که گرفتم رو کيان

 . بگيرين تماس باهاش شما گفتن

 خدا خدا. بيرون شرکت از زدم و کردم جمع رو بساطم و کردم تشکري
  شکر رو خدا و خونه باشه اومده مامان کردم مي

 . قرآن خوندن حال در  و نماز  سجاده سر و بود خونه

 . مامان به زدم زل و بهش دادم تکيه و بستم رو در 

 شديم که چشم تو چشم و باال آورد رو سرش مامان ثانيه چند بعد
 . کردم سالم
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 خوندن قرآن مشغول دوباره و داد رو جوابم صبح دلخور  لحن همون با
: پرسيدم  و  کنارش  زمين  روي  نشستم  و  مبل  روي  گذاشتم  رو  کيفم.  شد
 ! دلخوري؟  هنو

 مي داري قرآنيکه همين به! ؟  قهري مامان: پرسيدم نداد که رو جوابم
 کيان خونه بيام بايد فرداشب گفتي که نشينيدم شب اون من خوني
 . اينا

  

 ! عموت  خونه و نه اينا کيان خونه- 

 نفر   ارتباط  توني  نمي  اجبار   و  زور   و  قهر  با!  کني  مي  اشتباه  داري  مامان:
 ! کني درست رو

 ! نکن پرت  منو حواس برو پاشو- 

 . ام خسته خيلي خدا به! نيست؟  بس. منو ببين مامان: 

 ! کن استراحت برو شو بلند خب- 

: گفتم  و  دادم  جا  مامان  پاي  روي  رو  سرم  زور   به  و  کشيدم  دراز  جا  همون
 ! کن بيدارم شام واسه زنم مي چرت  يه من پس باشه

 . قرآن جلو زشته پاشو: گفت و کرد بلند رو سرم زور  به

 ! کن جمع رو قرآن خب- 
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 همون  در   و  کناردستش  عسلي  ميز  روي  گذاشت  و  بست  رو  قرآن  مامان
 ! نکن لوس خودتو پاشو: گفت حال

  ازت  انقدر 

 ! بياري دست به رو دلم توني نمي کارا اين با که دلخورم

 ندادم دست از رو شما دل من: گفت بود بسته چشمام که جور همون
 ! بيارم دستش به بخوام که

 ياد مي يادت ! يادته؟  رو پيش سال:  گفتم و نشستم جام سر بعد
 بايد  يا  که  واستادي  پا  جفت  کردي،  دعوا  کردي،  قهر  دادي،  قسمم  اومدي
 جز گفتي يادته! بزنم؟  رو تو قيد يا بدم انجام رو خواي مي که کاري
  خواي نمي و نداري رو کسي من

 و ندارم رو کسي تو جز منم. گم مي بهت من حاال! بدي؟ دست از  منو
 رو  خدا!  نکن  رو  رفتاري  همچين  کست  تنها  با  ارزش  بي  آدم  يه  خاطر  به

 . ياد نمي خوش

! پدرت   برادر   يعني  عموته  زني  مي  حرف  ازش  که  ارزشي  بي  آدم  اون  اوالً - 
  خاطر به زنم مي حرفي اگه من ثاني در 

 ...  که خودته

 خواد نمي دلم! راحتم راحت جوري اين من که خودمه خاطر به اگه: 
  خواد نمي دلم.بشه درست اون و من بين هيچي
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 ! خود نمي دلم شده که هم بابا روح خاطر به مامان،

 ! کاوه گيره مي زندگيتو دامن کينه اين هاي شعله-

 ! کشيده آتيش به رو زندگيمون وقته خيلي! مامان گرفته:

 ! بيني؟  نمي وضعمونو

 يه خدا شايد اينکه واسه. کن تمومش گم مي که همينه واسه د  - 
 . بکنه بهمون نظري

  

. تونم نمي خوندي مي داشتي که قرآني همين به. مامان تونم نمي: 
  گرون خيلي ام واسه بابا فوت . نيست خودم دست

 برم من يعني چي؟  يعني دوني مي عمو با آشتي بعدشم. شده تموم
 افتخار با اونم و بکنم رو ام نکرده کار  خواهي   معذرت  و بوسش دست
 پسرش نشد، پدره بالخره اينکه از  باشه خوشحال و باال بندازه رو سرش

 ! بزنم زمين به تونستم رو

 حال درهمون و آشپزخونه سمت رفت و پاشد جاش از  دلخور  مامان
 . کنه نمي فکر جوري اين عموت : گفت

 ! زني؟  مي حرف مطمئن انقدر  که کني مي فکر اون جاي مگه شما- 

 فکر  منفي  خيلي  تو!  دادم  گوش  حرفاش  به  و  زدم  حرف  باهاش  ولي  نه: 
 . کني مي
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 که بردارم رو بود گاز  روي که اي ماهيتابه در  خواستم و گاز  سر رفتم
 ! نزن ناخونک: گفت مامان

 مي  دوري  ازش  انقدر  اينکه  از   کيومرث :  داد  ادامه  مامان  و  گفتم  چشمي
 . ناراحته خيلي کني

 : گفتم و ناهارخوري ميز به دادم تکيه و زدم پوزخندي

 ! جان؟  عمو ناراحته چي از  ديگه

 مي حرف جدي دارم نکن، مسخره: گفت و کرد نگاهم برگشت مامان
 ! زنم

 که نيست مهم من واسه اصالً  جان مامان ولي! لعنت منکرش بر- 
 ! ناراحته چيزايي چه از  خان کيومرث 

 باال   اين:  گفت  و  پيشونيم  به  زد  بود  دستش  که  کفگيري  با  آروم  مامان
 ! شي مي داغون خودت  جوري اين! کاوه کن درست رو

 بيشتر خيلي مامان هستم داغون: گفتم و آشپزخونه در  سمت رفتم
 . کني مي فکر که چيزي اون از 

 حرف صداي با. برد خوابم فکري خستگي از  و تخت روي کشيدم دراز 
 . شدم بيدار  خواب  از  ديگه نفر يه با مامان زدن

 شدن  روشن.  روز  يا  شبه  بدم  تشخيص  تونستم  نمي  و  بودم  منگ  هنوز 
 . چشمام روي بذارم رو دستم شد باعث اتاق برق
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 ! خوابيدي؟ . سالم: گفت که شنيدم رو کيان صداي

 ! ذاري مي مگه تو. سالم عليک- 

 ! بزني؟  زنگ بهم نگفت اسکندري: گفت و تخت لبه نشست اومد

 . گفت چرا:

 ! خب؟ - 

 ! خب؟  که خب: 

 ! نزدي؟  زنگ چرا! مرض و خب- 

  

 ! نداري مهمي کار  دونستم مي: 

 ! بود مهم هم خيلي کارم اتفاقاً - 

 ! کاري؟  چه: پرسيدم و شدم خيز نيم کنجکاو

 . گرفتم نوبت پزشک روان يه پيش ات  واسه- 

 ! ديوونه: 

 هم  ما  اش،  خونه  شدن  جمع  هم  دور  ها  بچه  گفت  بود  زده  زنگ  حسام- 
 . بريم

 ! بهم دادي مي اس خب: 
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 مي گوش رئيست حرف به چقدر  ببينم کنم امتحانت خواستم مي- 
 ! دي

 شرکت تو فقط! من واسه انداخته راه رئيس رئيس! کن جمع پاشو:
 ... اداري ساعت از  خارج! رئيسمي

 پاشو! توا   دست که منه افسار کاري ساعت از خارج! بله که اون- 
 . چيده رو شام ميز مامانت

 به سر کيان شام طول تو. ميز پشت نشستم و زدم صورتم به آبي يه
  مي منم. خندوند کلي رو مامان و گذاشت من سر

 . شده جريان اون خيال بي مامان که بودم خوشحال و خنديدم

 . ببينتت خواد مي يکي. جايي يه بريم پاشو: گفت کيان شام بعد

 ! کي؟ - 

 ! کنه  گزينشت و  مصاحبه  که  اش خونه  ببرمت  خواسته  شرکام  از   يکي: 

 ! چي؟  واسه- 

 . شرکت تو بشه من معاون قراره کسي چه بدونه خواد مي خب: 

 ! معاون؟ -

 . شو حاضر برو پاشو. چي هر حاال: 

 ! ميکني؟  اعتماد من به انقدر  چي واسه! کدومه؟  معاون کيان- 
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 و کنم اعتماد تونم نمي تو از غير کسي به. کاوه دارم ايمان بهت من:
 رم مي وقتي که باشي خوام مي. بهش بسپرم رو شرکت نيستم وقتي

 . دلم تو نخوره تکون آب مأموريت و مسافرت 

 ! کرده وا حساب  من هاي توانايي رو حد از  بيش- 

  

 شده حساب  هم بعديم قدماي. ذارم مي پامو دارم کجا دونم مي من:
 . باش مطمئن. است

 کيان  ماشين  بعد  ساعت  نيم  و  کردم  خداحافظي  مامان  از   و  شدم  حاضر
 بازم: گفت کيان شديم مي که پياده. واستاد وياليي خونه يه در  دم
 ! ها دي نمي يارو اين دختر پر به پر. کاوه شم مي متذکر دارم

 ! دختر؟  اين ايه لولوخورخوره چه. چشم. باشه- 

 . کمتره تو از  دزش کم يک: 

 : گفت و گرفت رو دستش که بازوش تو کوبيدم مشت با

 ! آره؟ ! بلدي رو زدن همين فقط مردونگي از ! آخ آخ

 . ديگه بريم: 

 واستاده  مسن  و  پوش  شيک  آقاي  يه.  تو  رفتيم  و  شد  باز   در   و  زديم  زنگ
  زير آروم کيان. ايوون روي هال در  دم بود
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 که باش اخمو و خشن و جدي و بداخالق هميشه مثل: گفت گوشم
 ! بگيردت  جدي

 رفت من از  جلوتر کيان. ها پله به رسيديم و گفتم مسخره يه لب زير
  منو و داد دست شريکش با و کرد سالم و باال

 مورد هم و رفيقمه هم پسرعمومه، هم: گفت و کرد معرفي بهش
 شرکت شرکاي از  هم بهمن آقا: گفت و من به کرد رو بعد. اعتمادم
 . دارن هم معماري دکتراي البته و هستن

 کالس جلوي رفتم مي داشتم انگار . دادم دست باهاش و کردم سالم
 . ناجور  خيلي بودم گرفته استرس! بدم شفاهي امتحان

 آقا جوابسواالي و بوديم اونجا که ساعتي نيم تو و خونه تو رفتيم
  خيسمي عرق شرشر از داشتم دادم مي رو بهمن

 عميق نفس يه خورد زنگ که کيان موبايل ساعت نيم بعد. شدم
 . بريم که شديم بلند چون کشيدم

: گفت کيان من با همزمان و کردم پوفي نشستيم، که ماشين توي
 ! شد راحت خيالم آخيش

  ؟!درسته تصميمت کني مي فکر واقعاً : گفتم و سمتش برگشتم

 اين  نتيجه  کني  مي  خيال:  گفتم که  انداخت  بهم  آميزي  استفهام  نگاه
  در  زياد قدر  اين هم اون من به کردن اعتماد
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  چي؟  بيام در آب  از  زرد تو وقت يه اگه شرکتته؟  نفع به نهايت

 اومدي  در   آب  از  زرد  تو  اگه:  گفت  حال  همون  در   و  افتاد  راه  و  زد  استارت 
  مرد بذار  درشو! خوريمت مي موز عنوان به

 مي ياد بهت چيو همه خودم! کني؟  القمر شق نيست که قرار ! حسابي
 . شه مي راحت خيالت بياد دستت که کار  قلق. دم

 رفتم و وخداحافظي کردم تشکر و شدم پياده ماشين از  خونه در  دم
  روپارک ماشينش هم کيان ديدم که در  سمت

 ! ري؟  نمي خونه: پرسيدم تعجب با. اومد دنبالم و کرد

 ! زدم شاقالوس درو کن وا: گفت و کرد نچي

  

 ! ري؟  نمي خونه چي واسه- 

 ! آخه؟  چه تو به: 

 ..  بي-

 دنبالت،  اينجا  بيام  خوام  مي  صبح  وقتي  بابا!  ادب   بي!  دونم  مي  خودم: 
 . شهر سر اون برم شب وقت اين کاريه چه خب

 ! ديگه ذارم مي مرگمو کپه جا همين گيرم مي
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 تنبليم بيام مترو با شم مجبور  که ديگه روز !  کني مي بدعادتم داري- 
 ! گيره مي

 قدر  که تاشرکت بياي پياده کنم مي مجبورت  هم باري چند يه حاال: 
  گفتم. يهچيزي راستي! بدوني هم رو مترو همون

 بهش سگتو اخالق کاري اول همين نگفتم باش محکم بهمن جلوي
 چايي فنجون به بودي زده زل اخم با و نشسته همچين! که بده نشون

 ! کنه مي خيس ترس از  خودشو فنجونه اآلن گفتم که

 ذاري مي چيو همه که هم تو! امتحان جلسه عين! بودم معذب  خب- 
 ! کنم آماده  ًاصال خودمو نتونستم. گي مي آدم به نود دقيقه

 بابا بريم. بخوني دم مي جزوه قبل از  بهت فتاح با برخورد در  حاال خب: 
 ! سرما تو شدم يخي بستني

 کيان  تهديد  و  داد  با  آخرش  و  زديم  مي  حرف  هم  با  داشتيم  ديروقت  تا
 نمي دلم اصالً . شد صبح کي نفهميدم. کردم خوابيدن به وادار  رو

 داره کيان کاوه پاشو: گفت و کرد صدام مامان. پاشم جام از  خواست
 . شه مي ديرتون پاشو. خوره مي صبحونه

 . شم مي پا اآلن: گفتم لب زير

 . کاوه پاشو: گفت و کشيد روم از  رو پتو مامان

 ! بيام من شه نمي بلند اگه عمو زن: گفت که شنيدم رو کيان صداي
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 ! نکرده الزم: زدم داد و پريدم جام از 

 همين ،واسه شاخشه رو کتک يا قلقلک يا بياد کيان اگه دونستم مي
 رو  اش  صبحونه  کيان  برگشتم  وقتي  و  دستشويي  رفتم  و  پاشدم  خودم
 . مبل روي بود نشسته آماده و حاضر و بود خورده هم

 که اي لحظه از . افتاديم راه نخورده و خورده چايي و شدم حاضر تندي
 در  سر به کردم شروع جدي خيلي و اتاقم تو چپيدم شرکت رسيديم
 دستم شرکت کاري روال زود خيلي خواستم مي. ها پروژه از  آوردن
 . بياد

 . صبحونه بيا: گفت و کرد باز  رو در  کيان که بود  حدود ساعت

  

 ! خورديم؟  که صبحونه: پرسيدم متعجب

 نمي  هاهيچي  بچه  بجنبي  دير  که  بيا  پاشو!  دهيه  ساعت  اين  ولي  آره- 
 ! ات  واسه ذارن

  خوردن؟  واسه اآلن داري جا واقعاً :

 و خوري مي روز  در  وعده يه فقط تو که اونجايي از  ولي آره که من- 
  و بياي توني مي کني مي سير هوا با رو روز  باقي

 . بشي آشنا بيشتر هم ها بچه با و بخوري چايي يه
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 افتادم  راه  دنبالش  و  پاشدم  جام  از   تا  واستاد  انقدر   کيان  اما  بودم  معذب 
 . آبدارخونه سمت

 جلوشون داشت سجاد آقا و ميز يه دور  بودن نشسته ها بچه همه
  مربا و پنير و نون داشتن هم اونا و ذاشت مي چايي

 . زدن مي حرف و خوردن مي

 کرد شروع و اومد در  جدي آدم يه قالب از  کيان و کنارشون نشستيم
 از آروم آروم و خنديدم مي حرفاش به داشتم. کردن شوخي ها بچه با

 . سالم گفت ظريفي صداي يه که خوردم مي چاييم ليوان

 ! زد خشکم جا در و من به افتاد نگاهش هم اون که سمتش برگشتم

 . شدن ساکت همه لحظه يه. هم به بوديم زده زل دومون هر

 ! شد نمي باورم. بود ايستاده زمان انگار 

 : گفت و داد رو سالمش جواب  که شنيدم رو کيان صداي

 خانوم هديه هم ايشون! کيا کاوه بنده اعظم وزير. کنم مي معرفي
 . بهمن آقا کرده عزيز دختر سماواتي

 خودم  به.  پام  به  زد  آروم  ميز  زير  از   کيان  که  هديه  به  بودم  مونده  مات 
 مي حس. چايي ليوان به زدم زل و پايين انداختم رو سرم و اومدم
 . لرزه مي هيجان از  دستام و ام گرفته گر کردم
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 ليوان  يه  من  واسه  سجاد  آقا:  گفت  در   دم  همون  از   نيومد  تو  اما  هديه
 . اً  لطف بيارين چايي

 تو کردم پرت  رو خودم و کردم تشکر و شدم بلند هم من رفت وقتي
 . اتاقم

 باز   رو  در  کيان  که  بشم  مسلط  اعصابم  به  بلند  هاي  نفس  با  کردم  سعي
 ! خب؟ : گفت و واستاد سينه به دست و اتاق تو اومد و کرد

 ! خب؟  چي: گفتم و سمتش برگشت

 ! چيه؟  جريان- 

 ! جرياني؟  چه: 

! نکن باز  منو دهن کاوه: گفت شده کفري داد مي نشون که حالتي با
 ! شناسي؟  مي کجا از  رو هديه

  

 ! شناسمش؟  مي گفتم من- 

 و اومد در آخم که گرفت بازوم از  محکم نيشگون يه جلو اومد کيان
 ! يا؟ گي مي: پرسيد

 ! شد داغون دستم ؟!بابا آخه چيو- 

 موندي مات  که شدي عاشقش دل صد نه دل يک اول نگاه در پس:
 ! بهش؟ 
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 ! خودت  واسه کردي هم سر پرت  و چرت ! ديوونه کن ول- 

 ! بگه دروغ نداره عادت  اون! بپرسم خودش از  برم پس:

 ! خوبه؟ ! گم مي ات  واسه شب: گفتم که در سمت رفت

 ! آره!  :همو؟  شناسين مي پس: گفت شيطاني لبخند يه با و برگشت

 ! پنيرين و کارد هم ديگه هم با- 

 ! آره: 

 ! ديگه؟  ديرينه دشمني يه- 

 ! آره: 

 ! بکشي وسط اينجا رو گذشته نداري حق! زهرمار  و آره- 

  و بوده چي دونم نمي که بوده بينتون چي هر! کاوه؟  فهميدي

 هم هديه به! کني مي دفن گذشته همون تو رو گي مي بهم شب تو
 ! فهميدي؟ ! گم مي رو همين

 ! آره: 

 . بيرون رفت اتاق از و نگفت اما کنه بارم چيزي يه اومد

 . کردن کار  واسه نداشتم تمرکز ديگه اما ميزم پشت نشستم

 به  بزنن  گند  خدا  اي!  چشمام  جلوي  يومد  مي  گذشته  از  تصاويري  مرتب
 ! شانس اين
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 تو روگرفتم سرم و نشستم بود اتاق از  گوشه يه که مبلي روي
 ! شه؟  مي مگه آخه. خدا کار  تو بودم مونده.دستام

  تو

! کني؟  گذشته درگير اينقدر  رو من داري دوست چرا! خدا موندم کارت 
  خوبي بنده ات  واسه! بدي؟  زجرم خواي مي چرا

 آرامش بهم جوري اين خواستم آرامش ات ذره يه خدايا! نيستم؟ 
  خودت  جريان اين نشده شروع نوکرتم خدايا! دادي؟ 

 ديگه يکيو اين زندگيم تو دارم مشکل کافي اندازه به! کن تمومش
 ! کن حلش جوري يه خودت

  

 به ديگه من موندن شرکت تو هديه وجود با که کردم مي فکر اين به
 کيان با داشت عصبانيت با. شنيدم رو هديه صداي که نيست صالح
 نبود منشي. کشيدم سرک راهرو توي و اتاقم در  دم رفتم. زد مي حرف
 خوب.  زد  مي  حرف  عصبانيت  با  بود  واستاده  کيان  اتاق  در   دم  هديه  اما
 . معترضه چي به فهميدم کردم، دقت که

 وقت بوديهر گفته خودت ! نيست من جواب  اين! کيان؟  چي يعني: 
 مي بررسي هم با اول کردي پيدا رو کسي اتاق اين و سمت اين واسه
 خواستي، کيو هر سرخورد! شه مي استخدام و قبول بعد کنيم،

  يه و آوردي روزه يه ورداشتي،
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 ! گردنش؟  انداختي رو خطيري مسئوليت همچين

 ببند  رو  در   اون  تو  بيا  اينکه  اول:  گفت  که  شنيدم  زور   به  رو  کيان  صداي
! چي؟  يعني کيو هر! رفت سرم نکن، جيغ جيغ انقدر  اينکه هم بعد و

 تو  ضمن  در !  دارم  ايمان  و  اعتماد  کارش  و  خودش  به  چشمام  مثل  گفتم
  بابات  با جاش به نبودي

 تو با اينکه با! هديه؟  چيه مشکلت. کرد تأييد اونم و کردم مشورت
 ! شخص؟  اين با کالً  يا داري مشکل نکردم مشورت 

 ! هردوش: 

 ! بيشتر؟ کدومش- 

 به  داشتي  نگه  خالي  رو  اتاق  اين  تموم  ماه  شيش!  کنه؟   مي  فرقي  چه: 
 بود بهونه همش! کنم نمي پيدا رو خوام مي که اوني که بهونه اين

 ! پست؟  اين تو زوربچپوني به اينو بودي فرصت منتظر! ديگه؟ 

 زني مي حرف رفيقم ترين صميمي مورد در  داري! آدمه و نيست اينو- 
 ! شناسي؟  مي کجا از  رو کاوه! هديه

 با! خوره نمي کار  اين درد به آقا اين اينکه مهم! نيست مهم اينش: 
 ! نکردي قبول کرديم معرفي بهت رو اين از  تر مسئوليت

 من  کن  تعريف  درست!  مسئوليته؟   بي  کاوه  که  مطمئني  اينقدر  کجا  از - 
 ! چيه؟  جريان بفهمم
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 به يعني گم مي بهت دارم وقتي! کيان باش نداشته کاري ايناش به: 
 و بزنه زنگ بهت که گم مي امروز  همين هم بابام به! دارم ايمان حرفم

 ! کنه اعالم رو مخالفتش

 رو در خواست و شد نزديک در  به که شنيدم رو کيان پاهاي صداي
  بودم واستاده جيب به دست. ديد رو من که ببنده

 بيا: گفت بعد و کرد مکث لحظه يه. دادم مي گوش هديه عرايض به
 ! کاوه اينجا

 چي هر! ميکردم روشن اي افاده دختر اين با رو تکليف بايد. جلو رفتم
 کفايت بي و مسئوليت بي که داشتم اطمينان خود به انقدر  بود

 ! نيستم

 دست و اخم با هديه. بست رو در  سرم پشت کيان و اتاق توي رفتم
 . واستاد اتاق و ما به کرده پشت و پنجره جلوي رفت سينه به

  

 : گفت و نشست ميزش پشت رفت کيان. در  دم بودم واستاده

 ! شناسين؟  مي کجا از  همو کنه تعريف آدم عين کدومتون يک

 هم:  گفتم  آروم  نزد  حرفي  وقتي  و  بياد  حرف  به  هديه  شايد  کردم  مکثي
 . ليسانس بوديم اي دانشکده

 ! خب؟ : گفت تعجب با و باال برد ابروشو يه کيان
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 ! همين- 

 غليظ اخم يه با هديه. کرد صداش و هديه سمت کرد روشو کيان
  و اعتماد قابل کاوه چرا: پرسيد کيان و برگشت

 ! رونداره؟  سمت و شغل اين لياقت چرا! نيست؟  پذير مسئوليت

 ! بده توضيح هديه تا منتظر و بودم واستاده سينه به دست

 ! نيست اعتماد قابل چون: گفت و چشمام به زد زل نفرت  با

 ...  چون! کنه کار  من باباي شرکت تو نداره لياقت چون

 حرف درست: گفت و ميز روي کوبيد محکم و شد بلند عصباني کيان
 ! کاوه بزن حرف! بوده؟  چي بينتون! ببينم بزنين

: پروندم  جا  از  کيان  داد  که  اتاق  کف  به زدم  زل سکوت  تو  جوري  همون
 ! کاوه توام با

 ! نزن داد: کردم زمزمه آروم

! بزنين حرف ولي زنم نمي داد. باشه: گفت و پايين آورد رو صداش
 ! کنه تعريف حسابي و درست يکيتون

 مسئوليته  بي  و  اعتماد  غيرقابل  ايشون  گفتم  من  مگه!  بگم؟   بايد  چي: 
 ! بدم؟  توضيح بخوام که

 بينتون جرياني چه گم مي: گفت و کشيد عميقي نفس کالفه کيان
 ! دارين؟  هم با مشکلي چه! بوده؟ 
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 ميز  کنار  واستادهبود  لبش  رو  پوزخند  يه  با  عصباني  که  هديه  به  نگاهي
 . ندارم مشکلي ايشون با من: گفتم و انداختم کيان

 تو  با که منم! نداري که معلومه: گفت و صورتم تو شد براق هديه
  فرسخيش صد از آقا اين که جايي کيان! دارم مشکل

 ! مونم نمي هم لحظه يه وجه هيچ به من بشه رد بخواد

 بزنه حرف يکيتون گم مي: زد داد دوباره کيان که در سمت بره اومد
 يام مي شم مي بلند خدا به! دارين مشکل هم با چرا بفهمم منم

 ! ها کنم مي راستتون و چپ زنم، مي رو جفتتون

 خواد مي چي ببينم خواستم مي. بزنه حرفي هديه بودم منتظر همش
. کنم باز  دهن من اينکه منتظر احتماالً  و من از  بدتر که هم اون و بگه
 خيال  واقعاً   لحظه  يه  که  من  سمت  اومد  و  شد  بلند  کالفه  و  عصبي  کيان
  و بزنتم خواد مي کردم

 با  و  خنديد  عصبي!  خنده  زير  زد  هديه  که  عقب  رفتم  قدم  يه  ناخودآگاه
! کيان نيستن اعتماد قابل ترسو آدماي! ترسو: گفت تحقيرآميزي لحن

 ! هنوزمهستي و بودي ترسو يه هميشه

  

 باز  رو در  و من سمت آوردش و گرفت رو دستش سمتش، رفت کيان
  هل رو جفتمون و گرفت هم رو من يقه بعد و کرد
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 هر   و  خونه  برين  و  کنين  جمع  هاتونو  وسيله:  گفت  و  بيرون  اتاق  از   داد
  و شد سرتون آدم زبون و شدين آدم وقت

 برگردين  چيه  جريان  کنين  تعريف  من  واسه  حسابي  و  درست  خواستين
 حرف بخواين اينکه مگه نباشين شرکت تو ديگه ديقه ده تا! شرکت
 ! بزنين

 امين  خانم متعجب نگاه مقابل در  و برداشتم رو پالتوم و کيف رفتم
 . بيرون شرکت از  زدم اسکندري خانم و پور 

  هوا

 تو الکي نبره بويي مامان اينکه واسه تونستم نمي که بود سرد اونقدر 
 . خونه برم  ساعت و بگردم عالف خيابونا

  حوصله

 فقط  طولمسير  تو.  خونه  رفتم  مستقيم.  نداشتم  هم  رو  خيابون  شلوغي
 . گذشت مي چشمام جلوي از  که بود گذشته

 که گفتم سالم بلند و کردم باز  رو هال در . تو رفتم و انداختم کليد
 . نکنه هول ديدنم از  مامان

: پرسيد  تعجب  با  و  بيرون  اومد  آشپزخونه  از   دستش  تو  کارد  يه  با  مامان
 ! شده؟  طوري! خونه؟  اومدي اآلن چرا
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 نه: گفتم و کنم بيرون دلش از  رو نگروني لبخند يه با کردم سعي
  داد فايل تا چند کيان هم بعدش بوديم جلسه. ماماني

 . کنم کار  روش خونه تو که

 ! روشون کردي مي کار  شرکت همون خوب ! واه؟ - 

 ديگه گفت. باره مي برف داره که بيرونم بود، نزديکيا همين جلسه: 
  تموم بازجوييتون حاال. برم باال اون تا خواد نمي

  کنم؟ عوض لباس برم تونم مي شد؟ 

 تو برگشت نشده قانع بود مشخص کامالً  که اي قيافه با مامان
  و آشپزخونه تو رفتم لباسام کردن عوض بعد. آشپزخونه

 کرد نگاهم برگشتو مامان. اپن روي نشستم ريختم چايي خودم واسه
  داري دوست رو کيان پيش ردن کار : پرسيد و

 استعفاء و شده دعوات يوسفي يا گفت مي منصور !اونجايي؟ زور به يا
 ! دادي

 ! زد؟  زنگ کي منصور عمو- 

 . ديروز : 

 . خواست نمي منو هم اول روز  از  يوسفي.دادم استعفاء آره- 

 ! آوردي؟  پناه کيان به که بودي شده رونده اونجا از  پس: 
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 کيان، پيش رفتم شدم مجبور  که بشنوي خواي مي اگه! مامان آره- 
 ! دارم وجدان عذاب  هنوزم و کردم قبول زورکي. آره

  

 بابات   روح!  چي؟   واسه  وجدان  عذاب:  گفت  و  کرد  نگاهم  چپ  چپ  مامان
  پول حالل راه از  داره پسرش اينکه از  بايد چرا

 بابات روح ناراحتنشدن فکر به که اونقدر ! باشه؟  ناراحت ياره مي در 
 ! نيستي پيشتم حاضر و حي که من فکر به هستي

 ! نکن شروع دوباره خدا رو تو جان مامان: 

 اي  نتيجه  يه  به  بايد  باالخره!  است  فايده  بي  کنيم  مي  بحث  که  بار   هر- 
 ! نه؟  يا برسيم

 عمو با من! رسيم نمي وقت هيچ نظرته مد شما که اي نتيجه به: 
 ! متنفرم ازش! نيستم قهر باهاش اصالً ! کنم نمي آشتي

 ! ندارم کيومرث  نام به عمويي  ًاصال

 دلت تو رو کينه و بغض ندونسته! کني مي رفتار  بابات عين داري- 
  نمي رو هيچي چشمات  که دادي پرورش اونقدر 

 ! بينه

 ضبط ام حافظه تو و ديدم خوب  رو چيزايي يه. نيست جوريام اين: 
 بي  و  تنهايي  مامانم،  شدن  بيوه  شدنم،  يتيم  بابام،  دادن  دست  از.  کردم
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 کتکايي زني، مي سينه به کهسنگشو هموني تحقيراي هامون، کسي
  اون از  و نخوردم پدرم از  که

 ... خوردم

 اون  و  کردي  مي  دار   جريحه  رو  غرورش!  کردي  مي  احترامي  بي  بهش  تو- 
 ! کرد مي بلند روت  دست و شد مي عصباني

  ولي کنم نمي تأييد اونو کار  من

 ! مامان کنم نمي سازش پدرم قاتل با من: 

 ! خوري؟  مي نون بابات  قاتل پسر شرکت از  داري چي واسه پس- 

 ! کنم؟  کار  اونجا خواد نمي دلت: گفتم و پايين اپن رو از  پريدم

 کني مي خيال وقتي تا نه: گفت و چشمام تو زد زل جديت با مامان
 ! ا   تو خوني   دشمن پدرش

 به ندارم اي عالقه خيلي منم: گفتم و آشپزخونه ورودي سمت رفتم
 ! کنم تحمل مجبورم کنم پيدا کار  وقتي تا ولي موندن اونجا

 بيرون ابروبزني چشمت باال گفت رئيست تا و کني پيدا ديگه کار  يه- 
 ! نو؟  از  روزي نو از  روز  باز  و

 و بابا به بوده وري دري زني مي حرف ازش داري که ابرويي چشم باال: 
  مي کار  رم مي جايي دفعه اين بعدشم! من مامان

 ! باشن داشته الزمم واقعاً  و باشن نداده راه زور به منو که کنم
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 مي  داري  گفتي  که  اولش!  بوداره  هم  کيان  پيش  رفتنت  دونستم  مي- 
  يه خواي مي و شدي عاقل کردم خيال اونجا ري

 بود، نگفته بهم ديروز  منصور  اگه! کدورت  اين رفع واسه برداري قدم
  نداري حق! موندم مي خام خيال اين تو هم هنوز 

  

 پسر هم کيان کامرانه، قاتل کيومرث  اگه! بياري رو کيان اسم ديگه
  مي زنگ هم کيان به! بابات  پسرقاتل يعني کيومرثه

 ! نپلکه تو ور  و دور  گم مي و زنم

! بدين فشارقرار  تحت منو دارين دوست چقدر  هر! بزنين زنگ باشه- 
 ! کنه نمي عوض رو چيزي اينا ولي

 چرخون صندلي روي نشستم کالفه و بستم رو در  و اتاقم توي رفتم
 . دستام تو گرفتم سرمو و کامپيوترم

. جان کيان سالم الو: گفت که شنيدم رو مامان صداي بعد لحظه چند
  ازت جديت با رو چيزي يه زدم زنگ. خوبم مرسي

 خوام  نمي  ديگه!  بندازي  گوش  پشت  وجه  هيچ  به  ندارم  دوست!  بخوام
! ببينيش  بيرون  يا  اينجا  بياي  خوام  نمي!  باشي  داشته  اي  مراوده  کاوه  با
 . گم مي چي من ببين کن گوش نه
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 و  بودي  رفيق  باهاش  حاال  تا  اينکه  يا  نداري  نام  اين  به  رفيقي  کن  خيال
 ! زدين بهم حاال

 گوش شنيدم نمي من که کيان حرفاي به و کرد مکث لحظه يه مامان
  چه شرکت تو دونم نمي من: گفت دوباره و داد

 تو  با  کاوه  خوام  نمي  ديگه  فقط.  خونه  اومده  زود  اين  که  افتاده  اتفاقي
 رو  ام  خواسته  اگه!  کنه  رفاقت  کشته  رو  پدرش  بابات   کنه  مي  خيال  که

 رفاقتتون  جلوي  خوام  مي  ازش  و  بهبابات  زنم  مي  زنگ  کيان  نکني  عملي
  که دوني مي! بگيره رو

 ! ندازه نمي زمين حرفمو

 بياي نيست الزم نه: گفت مامان ثانيه چند بعد و شد سکوت  دوباره
 . خدافظ! نداري؟ کاري! اينجا

 خوندن سرگرم و ميز پشت نشستم و کردم قفل رو اتاق در پاشدم
 همه اون از  ذهنم کم يک شايد تا شدم ها پروژه از  يکي اطالعات 

 . بگيره فاصله دلمشغولي

 ديقه  چند  بعد  و  شنيدم  رو  زنگ  صداي  اول  که  بودم  مشغول  ساعتي  دو
  حاال خوبه! رو کيان پرسي احوال و سالم صداي

 اينجا هي ساعت به دم که بزرگيه اون به شرکت يه مديرعامل اين
  ي خونه تو کالً  کنم فکر بود بيکار  اگه! شه مي ظاهر

 ! کردي مي پيداش بايد ما
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 کرد تشکري کيان و پرسيد هم رو عمو زن حال و داد رو جوابش مامان
  دلخورين؟  ازم که کردم کاري من! عمو؟  زن شده چي: پرسيد و

 بعد بيارم چايي يه ات  واسه بشين: گفت که شنيدم رو مامان صداي
 . زنيم مي حرف

 کاوه  بدين  اجازه  پس:  گفت  شد  مي  نزديک  اتاقم  در   به  صداش  که  کيان
  و درست دعواي يه تايي سه که کنم صدا هم رو

 ! بندازيم راه حسابي

 : گفت و در  به زد کيان بعد و شد پايين و باال اتاق دستگيره

 ! دارم کارت  کن وا کاوه

  

 جلوي شعور بي مرتيکه! بودم دلخور مامان از  بيشتر خودش از
  پررو ي دختره اون خاطر به شيک، خيلي کارمنداش

 ! افتاده اتفاقي انگار نه انگار  هم حاال بيرون، شرکت از  بود کرده پرتم

 و گوشم تو کردم رو گوشيم هندزفري و تخت روي کشيدم دراز رفتم
  مورد بي هاي بحث حوصله. کردم پلي رو آهنگي

 . نداشتم رو نتيجه بي و

 . بود تاريک هوا. شدم بيدار  وقتي و برد خوابم کم کم
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  مي ضعف دلم و بودم نخورده ناهار . يومد نمي خونه از  صدايي

 آشپزخونه  تو  رفتم.  نيست  خونه  مامان  ديدم  و  کردم  باز   رو  اتاق  در .  رفت
  گذاشته و بود کشيده مامان که غذايي به و

 ندادم  اهميتي  بخورم  و  کنم  گرمش  و  مايکروويو  تو  بذارم  تا  ميز  رو  بود
  ليوان يه با و کردم درست پنير و نون لقمه تا  و

 در اطالعات  سري يه داشتم و نت تو بودم رفته. اتاقم تو برگشتم آب 
  کارشناسيش بود قرار  که ها پروژه از يکي مورد

 اومد  يکي  و  شد  بسته  و  باز  هال  در   که  کردم  مي  پيدا  بگيرم  عهده  به  رو
  کردم بيشتر رو سرم مامانه اينکه خيال به. تو

 ! سالم عليک: گفت کيان که کامپيوتر تو

 اومد.  دلخورم  ازش  بفهمه  که  کردم  بيشتر  رو  اخمام  و  سمتش  برنگشتم
 باهات خوام مي بشين بيا: گفت و بست رو تاپم لپ و جلوم نشست
 . کاوه بزنم حرف

 تکون هم جام از  اما کنم مخالفت نکردم جرأت که گفت جدي اونقدر 
  بي و تخت ي لبه نشست پاشد کيان. نخوردم

 ! نکردي؟  اعتراف هديه به رو عشقت وقت هيچ چرا: پرسيد مقدمه
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 هديه بودم مونده! چشماش تو زدم زل و سمتش برگشتم شده شکه
 چرا داشتي دوستش اونقدر  وقتي: داد ادامه کيان! گفته؟  بهش چي
 ! کردي؟  دوري ازش

 . رفت مي پايين و باال ام سينه. شنيدم مي رو نفسام صداي

 اتاق از  و شدم بلند جام از . ياد مي آتيش دماغم از  کردم مي حس
 و بشنوم چيزي موضوع اين مورد در  خواست نمي دلم. بيرون رفتم
  حرفا اين از  تر سمج اما کيان. بزنم حرفي

 عصباني خوام، مي معذرت  صبح قضيه بابت: گفت و اومد دنبالم. بود
  و کردين نمي حسابم آدم اينکه از  بودم شده

 دختره چرا بدونم خوام مي اآلن اما. زدين نمي حرف حسابي و درست
 . خدا امون به کردي ولش بعد و کردي خودت عاشق رو

 چرندياتو اين: گفتم و کردم ريز رو چشمام و صورتش تو برگشت
 ! گفته؟  بهت خودش

 ! اون؟  به تو عشق يا چرندياته تو به هديه عشق! چرنديات؟ - 

 ! نبوده کار  در  عشقي: 

 ! فهميد شه مي کامالً  عصبيت واکنش اين از - 

 ! نگو چرت : 
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 کرد  مي  خطور   ذهنم  به  هم  درصد  يه  نبايد.  گي  مي  راست!  قبول  باشه- 
  عاشق توني مي پشنتي زميني سيب توي که

 ! بوده عاشقت که مطمئنم رو هديه اما! بشي هم

 ! کردي؟  کشف خودت يا گفت خودش: 

 ! پرسيدم مامانت از - 

 گفته  چيزيو  همچين  يه  مامان  نداشت  امکان. صورتش تو  موندم  مات 
 سال   به  برگشت  ذهنم.  بود  اتفاقات   همه  جريان  تو  خودش  وقتي  باشه
 تموم و افتاد و افتاد مي هرگزنبايد شايد که اتفاقاتي همه به. پيش

 . ريخت بهم رو زندگيم

 برم تا بودم منتظر مديرگروه اتاق در پشت. بودم دانشگاه سوم سال
  اردويي واسه بايد مديرگروهمون جانلو، آقاي با. تو

 بدون خانم دختر يه يهو. کردم مي ريزي برنامه داشتيم پيش در  که
  رفت و زد در  به تقي کنه توجه من وجود به اينکه

 بعد بشه انجام من کار  اول تا بمونه منتظر بايد که انگار  نه انگار ! تو
 ! بيافته راه اون کار 

 لجبازي و بحث شروع شد همون و اتاق تو رفتم دنبالش و شدم شاکي
  اين وسط وقتي و بعدش ي گونه بچه هاي
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 کردن معلق هفته  رو من و کشيد انضباطي کميته به کار  ها لجبازي
 که  کردن  مي  کاري  هر  دوستاش  با.  همديگه  خونيه  دشمن  شديم  ديگه
 . کنن مسخره و بندازن دست منو

  دانشگاه تو روزا اکثر ولي بود تر پايين من از  سال يه اينکه با

 ازش ميکردم سعي که بود آزاردهنده رفتاراش اونقدر  و ديدمش مي
 . باشم نداشته برخوردي باهاش و کنم فرار

  بيشتر

 حتي و تعليق و حراست به بکشه کار  دوباره که ترسيدم مي اين از 
  هم خودش ندارم، کارش به کاري ديد وقتي! اخراج

 . شد خيالم بي و خسته کم کم

 رو جاها بعضي. شديم همکالس هم با درس تا دو يکي سر اينکه تا
 و دادم مي توضيح اش واسه تر ساده زبون با من و شد نمي متوجه

 اکثر. دوستانه ي ارتباط يه به شد تبديل امون خصمانه ارتباط کم کم
  بوديم هم با دانشگاه توي مواقع

 هاي پروژه و بود درس بودنمون هم با بهونه اوقات  اين بيشتر و
  رو ام شماره ازم که باري اولين يادمه خوب . دانشگاهي

 خاطر به گفت مظلوم قيافه يه با که بعد و خوردم جا اول خواست
  ام شماره خواد مي اشکال رفع و بعدش روز  امتحان
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 يه  گرفتم  روازش  اش  شماره  و  شدم  خوشحال  دل  ته  از  باشه،  داشته  رو
 . زدم بهش تک

 بزنه  زنگ  بهم  که  بودم  منتظر  رو  شب  اون  طول  تموم  اما  چرا  دونم  نمي
  هيچ و شد نمي روم اصالً  که خودم. بده اس يا

 اون  من  ديد  از .  بزنم  زنگ  بهش  بخوام  که  رسيد  نمي  ذهنم  به  اي  بهونه
  ،با بودم پاس و آس من. بود نيافتني دست خيلي

 اتوبوس  و  مترو  با  و  پياده  کردم،  مي  زندگي  مستأجري  خونه  يه  تو  مامان
 هديه پاي زير که بلندي شاسي ماشين ديدن و يومدم مي و رفتم مي
 . داريم طبقاتي فاصله هم با چقدر  بفهمم تا بود کافي بود

 اينکه  خيال  به  و  خورد  زنگ  موبايلم  که  بود  ظهر  نزديکاي  روز   اون  فرداي
  ظريف صداي يه که برداشتم رو گوشي کيانه

 ! الو؟ : گفت دخترونه

  

 هم امااينو افتاده احساسم واسه اتفاقي يه دونستم مي. لرزيد تنم
  اما چرا دونم نمي. بشه سرکوب  بايد که دونستم مي

 من رفتار  از  بود معلوم که هم اون و دادم رو جوابش خشک مقدار  يه
 کرد  يادداشت  رو  جواباش  پرسيد،  رو  اشکاالتش  سريع  خيلي  شده  هول

 . کرد قطع رو تماس تشکر يه بعد و
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 مي احساسم. ببينمش نبود دلم تو دل شد شروع که جديد ترم
 توي کنارم در  بودنش به اونقدر . زد مي پسش عقلم و خواستش
 نمي شب روزم ديدمش نمي روز  يه اگه که بودم کرده عادت  دانشگاه

 مي سرکوب  رو عقلم و شدم مي احساسم اسير کم کم داشتم. شد
 . افتاد اتفاق اون که کردم

 ! نکردي؟   پيدا:  پرسيد  موشکافانه  کيان.  اومدم  خودم  به  دستي  تکون  با

 داري است ديقه ده که چيزيو همون: گفت که بهش زدم زل متعجب
 ! گردي؟  مي دنبالش من صورت  تو

 : پرسيدم دلخوري با حال همون در  و آشپزخونه سمت رفتم

 کردن رفاقت حق ديگه ما نگفت مامانم مگه! اينجا؟  اومدي چي واسه
 ! نداريم؟ 

 ! نيومده؟  بدت  همچين هم تو اينکه مثل: گفت و مبل روي نشست

 : گفت کيان. هال تو برگشتم و گرفتم يخچال از  آب  ليوان يه

 . بخور  کن گرم ميزه، رو ناهارت 

 ! باشي من نگرون نکرده الزم- 

 . کن تعريف رو هديه جريان بشين بيا: 

 چيزي! ديگه پرسيدي ور  اون و ور  اين از  رفتي خواستي مي چي هر- 
 ! بگم؟  من مونده هم
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 گفت بسته سر خيلي. نزد حرفي هم اون و پرسيدم مامانت از  فقط: 
 هم به ارتباط اين يهويي بعد و بودين هم با مدت  يه دانشگاه تو که

 ! خورده

 . نمونده  کردن  تعريف  واسه  اي  ديگه  چيز.  گفته  مامان  که  همينه  خب- 

 ! زد مي اي ديگه حرفاي صبح اما هديه: 

 فهميد شد مي اما نزد حرفي مستقيم: گفت که کردم نگاهش کنجکاو
 بدونم که دارم تجربه اونقدر  کاوه! زدي پسش تو و بوده عاشقت که

 ! آله ايده زن يه مردي هر واسه هديه

 ! نخواستيش؟  چرا

 ! کني؟  بازجوييم اومدي کيان- 

 ! کنم پيدا جديد گرفتاري اين واسه دردي يه اومدم: 

  درد؟ کدوم- 

  

 ! افتاده راه شرکت تو که جنگي همين: 

 ! شه مي تموم شرکتت از  من اومدن بيرون با فقط جنگ اين- 

 خوبي نيروي بخوام من که کن بيرون گوشت تو از  رو پنبه اين کاوه: 
 ! بدم دست از  رو تو مثل
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 ! بمالي تنت به چيو همه پيه بايد پس- 

 ناراحت دستش از خيلي. هال تو اومد مامان پشتش و اومد در  صداي
 . اتاقم توي رفتم و کردم زيرلبي سالم يه. بودم

 مامانت با: گفت و بست رو در و اومد ديقه چند يه بعد هم کيان
 ! قهري؟ 

  اً  خواهش شو خيال بي! کيان ندارم حوصله- 

 ! البد؟  من باباي سر: 

 ! هست؟  مامانم و من بين هم اي ديگه مشکل مگه تو باباي جز- 

 بشه، تو خيال بي و بزنه حرف باهاش که کنم مي صحبت بابام با: 
 ! خوبه؟ 

 مي  که  کاري  تا!  شناسي  نمي  مامانمو!  حتماً   شه  مي  خيال  بي  اونم  آره- 
 ! هديه قضيه مثل. نيست بردار  دست نشه انجام خواد

 ! قضيه؟  کدوم! هديه؟  قضيه: 

 ! کرده؟  بلغور  ات  واسه چي خودش- 

 و لج مورد در  چيزايي يه فقط. نگفت زيادي چيز! ادب  بي چيه بلغور : 
  خصوصي کالساي و گفت دانشگاه توي لجبازيش

 دوستت  زموني  يه  که  فهميد  شد  مي  حرفاش  از .  بودي  گذاشته  براش  که
 . داشته
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 ! من نه داشته دوستم اون اما! داشته دوستم زموني يه آره- 

 واسه  کرد،  تعريف  هديه  که  چيزايي  اون از !  ديگه؟   گي  مي  دروغ  داري: 
 ! باشي نشده عاشقش که قبوله غيرقابل ام

 از کردم نمي فکر. بود خودم از  اشتباه! بود ساله   دختر يه تصورات - 
 ! بکنه برداشتي همچين يه درسيم هاي کمک

 کرد نگاهم موشکافانه و کرد ريز رو چشماش جلوم، اومد متفکر کيان
 ! کاوه؟  گي مي دروغ چرا: گفت و

 رو دروغ اين انقدر . نرسيد ذهنم به هيچي اما بگم چيزي يه خواستم
 . بود شده باورم کم کم هم خودم که بودم کرده تکرار  خودم پيش

  

 حرفي خواي نمي اگه: گفت و در سمت رفت ديد رو سکوتم که کيان
  اين از  بيشتر بگي رو عشقت کتمان دليل و بزني

 صادقانه بايد يعني. بدونم خوام مي رو چيزي يه اما کنم نمي اصرار 
 ! داري؟  دوستش هنوزم. بگي

 اين هول اونقدر ! بيرون پريد دهنم از  بلند و قاطع نه يه ناخودآگاه
 يه  جاش  اما  بگه  چيزي  خواست  و  خورد  اي  يکه  کيان  که  گفتم  رو  کلمه
 . بيرون اتاق از  رفت بعد! خودتي: کرد زمزمه آروم و زد مرموز  لبخند
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 صدا رو مامان و برداشت مبل روي از رو پالتوش ديدم و رفتم دنبالش
  و بيرون اومد اتاقش از نماز  چادر با مامان. کرد

 . کيان بمون شام: گفت

 . ممنون: گفت و هال در سمت رفت و کرد تشکري کيان

 . اجازه با. جا اون برم منتظرن اينا مامان

 يادت خودتم. کن يادآوري شهال به شب فردا واسه: گفت مامان
 . برسون هم سالم.نره

 شام  شب  فردا:  گفت  من  پرسشگر  قيافه  مقابل  در   و  گفت  چشمي  کيان
 .  ًفعال! کن کمک مامانت به! داريم تشريف اينجا

 رو مامان متحکم صداي که اتاقم تو برگردم خواستم رفت که کيان
 . شنيدم

 کم و احترامي بي هيچ خواد نمي دلم! ياد مي هم عموت  فرداشب: 
 ! ببينم ازت  محلي

 ! انداختين؟  راه آشتيکنون مراسم: گفتم و سمتش برگشتم

 ! کن فکر جوري اين تو- 

 ! بکنم هم عمل نباشين منتظر اما کنم مي فکر جوري اين باشه: 

 عبادتش  دارم  که  خدايي  همين  به!  پهنه  که  اي  سجاده  همين  به  کاوه- 
 ...  برنداري دشمني اين از  دست اگه کنم مي
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 . شدم بزرگ خشک شير با من! کني؟  نمي حاللم شيرتو: 

 ! قضيه؟  اين به دادي گير وقته چند اآلن چرا! نرفته؟  که يادت

 ! شده؟  مهم برات  انقدر  چرا يهويي تاره، و تيره ارتباط اين که ساله 

 تا  همين خوام نمي! شي مي کس بي! کاوه شي مي تنها من بعد- 
 ! بروني خودت  از  داري که هم رو فاميلي دونه

 ! من؟  بعد گي مي که بري جايي شما قراره مگه: 

 ! بيارم دووم کي تا نيست معلوم! بيني؟  نمي منو قلب وضع- 

 ! مامان: کشيدم داد اعتراض با

 ! گم؟  مي دروغ مگه چيه: 

 ! نه يا باشم داشته فاميل که باشم اصالً  خوام نمي شما بعد- 

  رو هميم با که روزي دو يکي همين! باشه؟ . جان مامان بسه

 ! کنيم زندگي آرامش با هم کنار  بذار ! نکش تشنج به ديگران خاطر به

  

 ديوونه  مامان  نبود  تصور !  بودم  شده  کالفه.  بستم  رو  در  و  اتاق  تو  رفتم
  نشسته مامان با وقتي بعد ساعت يه. کرد مي ام

 با تونستم و نکشيد پيش رو بحثي ديگه مامان شام ميز سر بودم
 . بخورم ته تا رو شامم راحت خيال
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 و  کرد  پرسي  احوال  و  سالم  اسکندري  خانم  شدم  شرکت  وارد  وقتي  صبح
  رو پالتوم و کيف. کيان اتاق برم خواست ازم

 بود  واستاده  پنجره  دم.  کيان  اتاق  تو  رفتم  و  زدم  در  و  اتاقم  تو  گذاشتم
 ! کشيد مي سيگار  داشت و

 . عليک:گفت و داد جواب  و سمتم برگشت کردم که سالم

 ! اومدي؟  دير

 ! داشتي؟ کارم. جا دو يکي داشتم کار - 

 . بشين: 

 تا: گفت و روبروم نشست هم کيان و ميزش جلوي مبل روي نشستم
 . شه مي پيدا هم هديه کله و سر ديگه ساعت دو يکي

 ! خب؟ - 

 ! نذاري؟  سرش به سر بدي قول شه مي: 

 ! ذارم؟  مي سرش به سر مگه- 

 اگه کني؟  سکوت  تو گفت چي هر بدي قول شه مي گم مي يعني نه: 
 . شه مي نرم کم کم هم اون ندي رو جوابش

 که  قبل  ي  دفعه!  مطمئني؟ :  گفتم  و  لبم  رو  نشست  پوزخندي  ناخودآگاه
  و رفتم اخراج مرز  تا گذشتم کنارش از  خيال بي
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 ! بگيرم رو ليسانسم ترمه  و بشم معلق کامل ترم يه شدم مجبور 

 من ديد ووقتي بدم توضيح بيشتر موند منتظر پرسشگر نگاه با کيان
 ! چيه؟  منظورت : پرسيد زنم نمي حرفي

 . ندارم کارش به کاري من. هيچي: گفتم و پاشدم جام از 

 خاموش  مانيتور   به  زدم  زل  و  ميزم  پشت  نشستم  و  بيرون  اومدم  اتاق  از 
 . فکر تو رفتم و

 عالقه که گفتم بهش واستادم روبروش پارک توي که روزي اون بعد
  من کارهاي و رفتارها از  و بوده طرفه يه بهم اش

 ازش که اي کشيده درد جز به کردم نمي فکر کرده، اشتباه برداشت
  هم رو اي ديگه چيزاي درد بايد بودم خورده

 فرداش  از   و  گذشت  کنارم  از   بزنه  حرفي  اينکه  بدون  و  گريه  با.  کنم  تحمل
  کرد مي کاري هر. جهنم ام واسه شد دانشگاه

 دوستاش و خودش دست مضحکه رو بدم مالي وضع. کنه تحقيرم که
  به گويي متلک واسه فرصتي هر از  و بود داده قرار

 رفيقاش  و  خودش  جلو  از   که  دانشگاه  محوطه  توي.  کرد  مي  استفاده  من
  بود تحقيرآميزشون هاي نگاه فقط شدم مي رد

 بود روانداخته دانشگاه پسراي باري چند. تمسخرشون پر هاي خنده و
  کتک ازشون خود بي چيزاي سر و جونم به
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 کرده  عوض  رو  امتحانيم  هاي  برگه  شيطنت  با  دوباري  يکي.  بودم  خورده
  هميشه که استادا از  بودن شده باعث و بودن

 بود نهايي ضربه آخرش کار  و! بخورم حرف داشتن باال نمره توقع ازم
 . بشه خنک کامالً  دلش اينکه واسه

 داشتم  و  بودم  نشسته  کالس  تو.  امتحانا  نزديک  و  بود  بهاري  گرم  روز   يه
: گفت و کرد باز  رو در  هول با دوستاش از  يکي که خوندم مي درس
 ! شده هوش بي و خورده بهم حالش دستشويي تو هديه

 دستشويي  در  دم  و  طرف  دنبال  پريدم  فکر  بدون  که  شدم  نگرون  اونقدر 
 ! کجاست؟ : گفتم

 خبر مسئولو يه برم من برو، شما! تو اون: گفت و کرد نگاهم دختره
 . کنم

 گنده و ومر سر هديه! ها خانم دستشويي تو رفتم و کردم باز رو در 
  که بهش زدم زل متعجب. آيينه جلوي بود واستاده

 رو در  دم تابلوي: گفت و کرد نگاهم خونسردي با آيينه همون تو از 
 ! بود؟  روش خانم يه عکس که نديدي

 من کردن اذيت واسه: گفت و سمتم برگشت بزنم حرفي خواستم تا
  جا اين کردي خيال! ها؟  خانم دستشويي تو اومدي
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 ! صاحبه؟  بي و پيکر و در  بي

 جيغ داشت که اومدم خودم به وقتي و گرفت اوج صداش رفته رفته
  باز  در  که بگيرم رو دهنش جلوي پريدم. کشيد مي

 اکيپشون پسراي از تا چند و ها حراستي از تا  با رفيقش همون و شد
  از  يکي از چک يه. دستشويي تو اومدن

 هيچکدوم درد اما پسرا از  يکي از  هم مشت يه و خوردم ها حراستي
 دستشويي بيرون کنجکاو دانشجوهاي تحقيرآميز هاي نگاه از  بدتر
 . نبود

 چه  بماند.  رئيسدانشگاه  اتاق  تو  بردنم  ناسزا  و  فحش  با  و  کشون  کشون
 ! نکردم که التماسايي چه و نشنيدم که حرفايي

. کنه باور  اينکه به برسه چه بشنوه رو حرفم خواست نمي کس هيچ
  چون شايد اما کشيد مي اخراج به داشت کار  اولش

 التماس خاطر به شايد يا بودم دانشگاه هاي خون درس بچه از يکي
 ترم يه و کردن لطف انضباطي کميته مسئول و دانشگاه رئيس هام

 ! کردن معلقم

 ! انتقام! کردم مي فکر چيز يه به فقط ها لحظه اون تموم تو

 . هديه خيال بي و شدم آروم تا زد حرف باهام اونقدر  مامان اما

 . کرد جدا افکارم از منو در  شدن باز  صداي
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 گزارش  خالصه  يه  که  گفتن  کيا  آقاي:  گفت  و  کرد  سالمي  پور   امين  خانم
 ...  يا نويسين مي شما. اميد شهرک ي پروژه مورد در  خوان مي

 ! خواد؟  مي کي واسه: 

 اينجا از  ميتونين شما ولي منه کامپيوتر درايو تو اطالعاتش. ظهر تا- 
 . ا   دو کامپيوترم شماره. بخونينش

  

 . بپرسم ازش دارم سوالي اگه که شد متذکر و کردم تشکر

 خانم به دادمش ظهر و  شد گرم گزارش خالصه نوشتن به سرم ظهر تا
  بعد و کنه تايپش تا شرکت تايپيست ميريان،

 برداشتم رو ليوانم. بريزم خودم واسه چايي يه که آبدارخونه تو رفتم
 . شد ظاهر هديه بعد و اومد پايي صداي که بيرون برم اومدم و

 از  که کنم مي کاري هر: گفت که بيرون برم بهش توجه بي خواستم
  يه دنبال خودت واسه اآلن از! بيرون بندازنت اينجا

 ! باشي بابام خور نون ذارم نمي! باش جديد کار 

 در! بمونم اينجا که کنم مي کاري هر منم: گفتم و سمتش برگشتم
  نون نه خورم مي رو خودم فکر و هنر نون من ضمن

 نتونم تا آتيشزدي و آب  به که خورم مي رو درسي نون! رو تو باباي
  به نتونستي موقع اون که جور  همون! کنم تمومش
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 ! بري مي گور  به رو آرزوش هم اآلن برسي هدفت

 چايي خودش واسه اينکه بدون بعد! ديد خواهيم: گفت و زد پوزخندي
 . رفت بريزه

. اتاقش برم خواست ازم کيان و خورد زنگ اتاقم تلفن بعد ساعت يه
 پيشونيم  روي  اخمي  ناخودآگاه  اتاق  تو  هديه  ديدن  با  و  زدم  در   به  تقي
  داشتي؟  کارم: پرسيدم در دم. افتاد

 رو  بود  گفته  که  کاري.  ببند  رو  در   تو  بيا:  گفت  و  داد  مثبت  جواب   سر  با
  سري يه تو سرش. ميزش سمت رفتم و کردم

 رو ها برگه از  ديگه سري يه سطر چند از  خط چند هم هديه. بود برگه
 . کيان دست داد و زد عالمت خودکار  با

  منتظر

 قبل  از   رو  اميد  شهرک  پروژه:  گفت  کيان  که  کردم  مي  نگاهشون  داشتم
 ! بودي؟  خونده

 شده وپرينت تايپ گزارش خالصه دستش تو هاي برگه فهميدم تازه
 . اميده شهرک پرينت چک روي

 يه  امروز   و  ،ديروز   که  قبل  از:  گفتم  و  دادم  تکون  مثبت  عالمت  به  سري
  دست به اطالعات  انقدر  اما خوندمش ريزه

 ! چطور؟ . بيارم در گزارش خالصه يه ازش که آوردم
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 کشيده  خط  که  هايي  قسمت  اين:  گفت  و  سمتم  گرفت  رو  ها  برگه  کيان
 . باشه نداشته مشکلي شو مطمئن و بخون ديگه بار  يه رو شده

 رسيدي نتيجه اين به خودت: پرسيدم بگيرم رو ها برگه اينکه بدون
 ! دارن؟  مشکل

 . شد متوجه سماواتي خانم نه: گفت خونسرد خيلي کيان

 ...  و بخون خودت . نيستم مطمئن من البته

 کاراي  ويرايش  مسئول  ايشون  بودي  نگفته:  گفتم  و  حرفش  وسط  پريدم
 ! منه؟ 

 اين  تو  خودي  بي:  صورتم  تو  شد  براق  هديه  بده،  رو  جوابم  اومد  کيان  تا
 ! بکنيمش تو امسال اشتباهات  حروم که نخوابيده پول شرکت

 کالساي  تو  رسيدييا  علم  اين  به  دانشگاه  تو!  اشتباهه؟   مطمئني  خيلي- 
 ! خصوصي؟ 

  

 ! نگرفتم ياد اي ديگه چيز ور  و شر جز خصوصيم کالساي تو: 

 گيري  مي  ايراد  من  کار   از   اآلن  که  کردي  هم  سر  رو  ورا  شر  همون  آهان- 
 ! آره؟ 
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 حد در ! نيست هم ور  و شر به نيازي تو کار  ايراداي کردن پيدا واسه: 
 اينکه  به  برسه  چه  بنويسي  چيز  توني  نمي  هم  دبستاني  هاي  بچه  انشاء
 ! کني تهيه گزارش خالصه و گزارش

 ...  به ارزه مي من اي مدرسه بچه هاي انشاء همين- 

 جا از  گفت که بلندي ي بسه و ميز روي کيان دست محکم ضربه با
 . پريديم

 ! بشين: گفت و گرفت رو بازوم اومد و شد بلند کيان

 تون دو هر بشينين: گفت که بيارم در  دستش از  رو دستم خواستم
 ! دارم کارتون

 . پنجره جلوي واستاد رفت اما هديه نشستم، اکراه با

 تحکم  با  و  داد  تکون  تأسف  به  سري  و  انداخت  بهم  نگاهي  اخم  با  کيان
 ! باشه؟ داشته ادامه اعصاب  جنگ اين کي تا قراره:پرسيد

 ! خودته با انتخابش حق: گفت هديه که پايين انداختم رو سرم

 ! چي؟  يعني- 

 ! برگرده شرکت به آرامش دوباره تا بيرون بندازي اينو توني مي: 

 خودش  و  باشم  ساکت  کرد  اشاره  دست  با  کيان  که  بگم  چيزي  خواستم
 ! نيست شدني حل راه اين کن خيال: گفت

 ! کن پيشنهاد ديگه راه يه! باشه نداشته عالج نيست که سرطان



 
 

www.cafewriters.xyz Page 119 

: گفت و انداخت من به تحقيرآميز نگاه يه سمتمون برگشت هديه
 همون  به!  سرطان  حد  در   چيزيه  يه  رفيقت  اين!  گفتي  که  همونيه   ً دقيقا

 ! برنداشته رو شرکت ي همه کثافتش تا بيرون بندازش! خطرناکي

 رسيدن کهواسه تو يا منم خطرناک:گفتم عصبانيت با و پاشدم جام از 
  و شرف حاضري ات  احمقانه هاي خواسته به

 ! بگيري؟  بازي به رو ديگرون آبروي

 سرت آبرو و شرف تو مگه! زني؟  مي حرف چي از! آبرو؟ ! شرف؟ ! هه- 
 ! شه؟  مي

 مي چيو همه کنين مي خيال که شماها امثال و بابات  و تو از  بيشتر: 
 ! عشقو حتي! بخرين کثيفتون پول اون با شه

 خودت  اينو! خريد شه مي چيو همه پول با! واقعيته! نيست خيال-
 ! کني مي موس موس پولدارت  پسرعموي دنبال که دوني مي خوب 

  

 خواستم.  بودم  افتاده  نفس  نفس  به  و  لرزيد  مي  تنم  تموم  عصبانيت  از
  فحش جز کنم وا که دهن ديدم اما بگم چيزي يه

 رفتم بزنم حرفي اينکه بدون پس ياد نمي بيرون چيزي احترامي بي و
  که فيلمي نکن خيال: گفت هديه که در  سمت



 
 

www.cafewriters.xyz Page 120 

 احساس و ترس از  نفهميدم نکن خيال! کردم باور رو کردي بازي جلوم
  کردي مي ام خونواده و من به نسبت که حقارتي

 دادي  بهم  فرصتي  چون  خوشحالم  اآلن  البته!  ازم  کردي  پنهون  رو  عشقت
 ! نشم گونه بچه زودگذر  هوس يه اسير که

 داشتم.  دستام  بين  گرفتم  رو  سرم  و  ميز  پشت  نشستم  و  اتاقم  تو  رفتم
 ! بودم نداده که جوابايي و بودم شنيده که حرفايي از  ترکيدم مي

 رو کيان عطر بوي. شد بسته و باز  اتاق در  که گذشت چقدر  دونم نمي
 . بشم روبرو کسي با نداشتم حوصله اصالً  اما کردم حس

 گذاشت رو دستش و ايستاد ميز کنار و اومد که ديدم رو کيان پاهاي
 ! کاوه؟ : گفت و ام شونه روي

 اينکه عالمت به سري و کردم بلند رو سرم و کشيدم عميق نفس يه
 : گفت و مبل روي نشست کيان. دادم تکون چيه

 کل کل و نميدي رو جوابش و نداري کارش به کاري بودي نگفته مگه
  باهاش؟ کني نمي

 ! کنم بحث ندارم حوصله! کيان خيال بي: 

 زورت  رسي  مي  که  من  به!  داري  رو  هديه  با  جدل  و  دعوا  و  بحث  حوصله- 
 ! بزني؟  حرف باهام کلمه تا دو ياد مي
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 دستم توي خودکار  با کردم شروع و برگردوندم کيان از  رو روم عصبي
  سماجت با. نبود کن ول اما کيان. کردن بازي

 شد نفرت  به تبديل عشقت که افتاد اتفاقي چه دانشگاه تو: پرسيد
 ! کاوه؟ 

 ! کيان نبوده کار  در  عشقي: گفتم حرص با و شمرده از  و آروم

  آورد؟  سرت  باليي چه دانشگاه تو- 

 ! بزنم حرف درموردش خوام نمي: 

 ! بپرسم؟  خودش از  برم- 

 کار اون بشه روش اگه البته! بپرس خواد مي دلت کسي هر از  برو: 
 ! ات  واسه کنه تعريف رو آور  شرم

 . بگو بهم تو- 

 . نيست صالح به ديگه اينجا هم موندنم! کيان خوام نمي: 

 اين به بندمت مي زنجير با بزني رو رفتن حرف اگه ديگه بار  يه کاوه- 
 ! ميز

 ! کنم؟  کار چي گي مي: 
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 به افتادين شق کله و نفهم زبون آدم تا دو! واهلل دونم نمي که اون- 
 رقمه هيچ که بگيرم رو اتون ميونه بايد وسط اين من هم، جون

 ! شم نمي حريفتون

 ! کنه تحقيرم اين از  بيشتر بدم فرصت بهش خوام نمي: 

 يعني! بياي کوتاه ذره يه هم تو اينکه شرط به زنم مي حرف باهاش- 
! من کاراي ويرايش مسئول شده اين گفتي برگشتي کاره يه که چي

 ! ديگه گرفت رو ات  پاچه که کردي تحريکش خوب 

 ! سگه؟  مگه کيان بزن حرف درست: 

 ! اآلن؟  شدي غيرتي اوه اوه- 

 ! درستکني رو زدنت حرف ادبيات  اينکه منظورم! خيرم نه: 

 ياي  مي  هم  تو  کارفرما  با  داريم  جلسه  يه!  ديگه؟   ادب   بي  همون  آهان- 
  هست؟  هم هديه:  باهامون؟ 

 ...  ولي آره- 

  دو  و رم مي. بعد دفعه باشه. کن ولش: گفت ديد که رو سکوتم کيان
 . ناهار ريم مي هم با گردم مي بر ديگه ساعت

 . بيا بعد بخور  ناهارتو بيرون همون ندارم حوصله- 

 چند به مربوط هاي گزارش نوشتن و خوندن به رو سرم رفت که کيان
  بيرون ذهنم از  که چيزي اما کردم گرم پروژه تا
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 شده  دار   جريحه  من  زدن  پس  با  غرورش.  بود  حرفاش  و  هديه  رفت  نمي
  زخمش رو بتونه تا کرد مي کاري هر و بود

 و واستاده رحمي بي با که مني ديدن. داشت حق شايد. بذاره مرهمي
 من  هاي  محبت  روي  نداشته  حق  بودم  گفته  و  چشماش  تو  بودم  زده  زل

 کرد  مي  کاري  هر  حاال  و  بود  آزاردهنده  واسهاش  کنه  باز  عاشقانه  حساب 
  اينجا من که

 خودش  خاطر  به  مگه.  کنه  تحمل  رو  من  دقيقه  هر  نباشه  مجبور  و  نباشم
 نکشيده  زجر  تموم  سال   نشه  اذيت  اينکه  واسه  مگه!  بودم؟   نزده  پسش

 دلم روي پا که نبود خودش خاطر به مگه! بودم؟  نکرده سکوت  و
  از  رحمي بي با و گذاشتم

 سال چند مثل هم حاال! کشتم؟  رو خودم احساس و روندمش خودم
 رو کسي. کنه مي ناراحتش شرکت اين تو موندنم. بدتر حتي و پيش
 خاطر به ديگه روز يه و بستم دل بهش وجود تموم با روزي يه که

  خودم از  وجود تموم با خودش

 ! بيارم در کوفتي نون لقمه يه که دم مي زجر دارم رو روندمش

 رفتم سرما اون تو. بيرون شرکت از  زدم و کردم جمع رو هام وسيله
 . بگيرم آروم ريزه يه بلکه بابام خاک سر زهرا بهشت

 توي و روز  اونوقت تو. اطراف به زدم زل فاتحه بعد و خاک سر نشستم
 . نبود ور  و دور اون کس هيچ سرما اون
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  يه

 سرما  از  پاهام.  خونه  سمت  افتادم  راه  بعد  و  کردم  دل  و  درد  بابا  با  خورده
  شده جمع اشک چشمام تو و کرد مي زق زق

  

! نداشتم هم رو شنيدن حرف مامان از  و رفتن خونه حوصله اما بود
 و سوار  عجله با که آدمهايي به زدم زل مترو ايستگاه تو نشستم رفتم
 خودم  به  گوشيم  ويبره  تکون  با  که  بودم  خيال  و  فکر  تو.  شدن  مي  پياده
 ! شب  بود شده کردم، نگاه ساعت به. بود خونه از. اومدم

. خونه سمت افتادم راه و پاشدم جام از  حال همون در  و دادم جواب
 ! تو؟  کجايي مرتيکه: گوشي تو پيچيد کيان صداي

 ! امشب؟  نداشتين مهمون

 . يام مي دارم- 

 جلوش  هم  وما  رسيدي  وقتي  کنه  مي  رو  ات   کله  پوست  مامانت  که  بيا: 
 ! شه مي خنک دلمون چون گيريم نمي رو

 ! خونه؟ واسه بگيرم خواد نمي چيزي- 

 برسون شام واسه خودتو کن لطف تو! ديگه؟  اآلن! افتي مي زحمت: 
 ! پيشکش کردن خريد

   ًفعال- 
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 خاله  و  عمو زن و  مامان.  خونه  تو  رفتم  و  انداختم  کليد  بعد  ساعت  نيم
  عمو و بودن آشپزخونه تو منصور  عمو زن حميده

 هم  کيان  و  بودن نشسته  مبال  رو هال  توي  هم  منصور   عمو  و  کوشان  و
 ! نبود ديد در 

. گذشتم  عمو  کنار   از   و  دادم  دست  کوشان  و  منصور   عمو  با  و  کردم  سالم
 . بودم کرده هميشه سال  اين توي که کاري

 زير منو رفتار  و واستاده آشپزخونه ورودي کنار  مامان ديدم و برگشتم
 ! ابروهاشه به هم گنده اخم يه البته و گرفته نظر

 دستم  ناچاراً   کمکنم  اومدنم  دير  خاطر  به  مامان  عصبانيت  از  اينکه  واسه
  زيرلبي اکراه با و کيومرث  عمو جلوي بردم رو

. داد  گرمي  به  رو  جوابم  و  فشرد  محکم  رو  دستم  اما  عمو.  گفتم  سالم  يه
  مي ظاهر حفظ جمع توي. نداشت تعجب جاي

 . بود هميشگيش کار . کرد

 مي  حرف  تلفن  با  اتاقم  تو  داره  گفت  که  گرفتم  رو  کيان  سراغ  کوشان  از 
 . زنه

 مي رو صندلي هي گردونم صندلي رو نشسته ديدم و اتاقم توي رفتم
  حرف تلفني هم يکي با حال همون در و چرخونه

 . يام مي اآلن: گفت آروم و کرد سالم سر با. زنه مي
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 دم از  و زدم صورتم و دست به آبي رفتم و تخت رو گذاشتم رو کيفم
  اومد عمو زن. کردم سالم خاله و عمو زن به اپن

 همون از هم حميده خاله و پرسيد رو حالم و داد دست باهام بيرون
 . شدم پيدا کم چقدر  که گله و کرد احوال و حال ظرفشويي سينک دم

 کيان کله و سر شد تموم که ها کردن پاره تيکه تعارف و عذرخواهي
 کارت  بيا:  گفت  و  اتاق  سمت  کشيد  و  گرفت  رو  دستم  مچ.  شد  پيدا  هم
 ! دارم

  

 ! ظهر؟  دم زدي جيم کجا: گفت و بست رو در  و اتاق تو داد هلم بعد

 گردم نمي بر ديگه: گفتم و صندلي روي نشستم خونسرد خيلي
 . شرکتت

 صندلي  دسته  تا  دو  روي  گذاشت  رو  دستاش  اومد  کرده  اخم  و  متعجب
 ! چي؟ : گفت و صورتم تو زد زل و

 . کنم کار  هست هديه که جايي خوام نمي. شرکت يام نمي ديگه- 

 ! جديده؟  داستان: گفت و کرد پوفي عصبي و عقب رفت

 ! پيشه سال چند مال اش قضيه اتفاقاً  نه- 

 ! کاوه بري جايي ذارم نمي: 

 ! يام نمي هم تو شرکت! رم نمي جايي- 
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 پس پا دختراحساساتي يه با ساده بحث و جر تا دو واسه االغ آخه د  : 
 ! کرد؟  بارت  که مزخرفاتي مشت يه خاطر به! کشيدي؟ 

 منو ساله چندين شي مي رد کنارش از  ساده انقدر  تو که مزخرفاتي- 
  بين دانشگاه، تو ديگران، پيش! کرده تحقير

 دختر همون پدر  پيش! مادرم پيش! خودم افکار  تو دانشجوها،
 ! بشم تحقير هم تو جلوي خوام نمي ديگه! احساساتي

 گفت،  بهم  اومد  در   دهنش  از   هرچي  و  زد  زنگ  باباش  که  پيش  سال  چند
 ! توش برم کنه باز  دهن زمين خواست مي دلم

 ! بود راست گفت مي هرچي چون! چرا؟  دوني مي

 خونه تو ،ما شهر باالي و کردن مي زندگي وياليي خونه تو اونا چون
 ور  اين راننده و آنچناني ماشيناي با اونا چون! پايين اين و مستأجري

 بود،  پول  پر  اونا  بانکي  حساب   چون!  پياده  پاي  با  ما  رفتن،  مي  ور   اون  و
  دفترچه پر ما مال

 فارغ ،بعد فردا پس گفت مي که زد مي منطقي حرف باباش! قسط
  پيتزافروشي تو حتي پيزوريم مدرک با التحصيليم

 رو دخترش لياقت که گفت مي راست! کنم پيدا کار تونم نمي هم
  در  دهنش از  چي هر و خونه در  دم اومد وقتي! ندارم

 اون پشت به پشت هم مامان گفت، مامان به ها همسايه جلوي اومد
 ! بکشم خط رو هديه دور  خواست ازم و واستاد
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  هر

 موفق و داره نگه دور  خونواده اون از  رو پسرش تنها منو، که کرد کاري
  که بود هديه پدر  اين اصل در  يعني! شد هم

 خاطر به که گفته راست هديه. رسيد اش خواسته به و شد موفق
  که گفته درست! کشيدم عقب و لرزيد پاهام نداريمون

! کشيدم پس پا بعد و بشه عاشقم هم اون گذاشتم و شدم عاشقش
 با. خوام نمي اينو من و ده مي زجر رو هديه تو شرکت تو من بودن
 نتونم  که  دارم  دوستش  اونقدر  هنوز   کرده  حقم  در   که  نامرديهايي  تموم

 با  ي  لحظه  لحظه  بتونم  تا  کشيد  طول  خيلي!  کيان  ببينم  رو  ناراحتيش
 و بکشم رو احساسم تا کشيدم زجر خيلي. کنم روفراموش بودن اون
 که  ام  واسه  بود  سخت  خيلي!  بوده  طرفه  يه  عشقش  که  بگم  بهش  برم

 کار هست اون که جايي تونم نمي! نزنم دم و ببينم رو شدنش خورد
 جهنمي  روزاي  اون  به  خوام  نمي!  بشه  زنده  احساسم  ترسم  مي  چون  کنم

 ! برگردم

  

 نره باال صدام بودم کرده سعي اونقدر  و بودم زده حرف بغض با اونقدر 
 . افتادم سرفه به و گرفت گلوم که بيرون اتاق از  و

 . بخورش:  گفت  و  سمتم  گرفتش  و  برگشت  آب   ليوان  يه  با  و  رفت  کيان
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 بگه  چيزي  خواست  کيان  همينکه  و  کشيدم  سر  ته  تا  و  گرفتم  رو  ليوان
 هم  فردا  از .  اومدم  کنار  مسئله  اين  با  وقته  خيلي.  کيان  خيال  بي:  گفتم
 يه منم برو. چرخه نمي پاشنه يه روي دنيا باالخره. کار  دنبال رم مي

 . يام مي بعد شم مي آروم خورده

 اتاق از و رومبرداشت از  رو متفکرش نگاه مکث لحظه چند بعد کيان
 . ترکيد مي داشت درد شدت  از  سرم. بيرون رفت

 اما تنهايي و بود گرم آب دوش يه داشتم احتياج که چيزي تنها به
 . بودن نشسته هال تو مهمونا که حيف

 و  پام  روي  گذاشت  رو  دستش.  منصور   عمو کنار   نشستم  و  بيرون  رفتم
 . کيان پيش رفتي که شنيدم مامانت از : گفت

 تکوني يه داغون شرکت اون شي باعث تو بلکه. شدم خوشحال خيلي
 . بهم زد چشمک يه بعد! بخوره

 غبارش  و  گرد  زير  بپا  شما  خورده  تکوناشو  ما  شرکت:  گفت  معترض  کيان
 ! نشي له

 ! کيان: غريد زيرلب اعتراض با کيومرث  عمو

 انداخت من به نگاهي کنه پنهون رو لبخندش کرد مي سعي که کيان
 ! ادب  بي: گفت صدا بي و دهن حرکت با و

  بعد
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 تا چند مورد در  کرد شروع و داد تکون خودش واسه تأسف به سري
 الکي و تلويزيون به بودم زده زل. کردن صحبت منصور  عمو با پروژه
 که  کردم مي نگاه کرد مي نگاه اشتياق با کوشانداشت که رو فيلمي
  کيومرث  عمو

 ! نکردي؟  قبول پيشنهادمو چرا: گفت

 و دوختم تلويزيون به رو چشمام دوباره و انداختم بهش نگاهي نيم
 ! نگفت؟  رو دليلش کيان: گفتم

 . نکردي قبول که گفت بهم فقط: گفت عمو. شد ساکت يهو کيان

 ! رسيده ما به کافي اندازه به شما از  بگه بهتون گفتم بهش- 

: گفت  و  کرد  صدا  رو  اسمم  اعتراض  با  بود  آشپزخونه  تو  حاال  تا  که  مامان
 ! کن صحبت درست عموت با کاوه

 که روش بودم گذاشته رو دستم و خورد مي تکون عصبي راستم پاي
  يه:گفت و شکست رو سکوت عمو! بگيره آروم

 . بدي پسش خورد خورد تونستي مي. بود قرض

 ! باشم مقروض شما مثل کسي به عمرم آخر تا بينم نمي دليلي- 

 ! نيستم؟  تو مگهبا! دار  نگه رو عموت  احترام کاوه: توپيد مامان دوباره

 : گفتم و مامانم به کردم رو و شدم بلند جام از  عصباني

 ! گفتم؟  چي من مگه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 131 

:  گفت و پايين سمت کشيد و گرفت رو دستم مچ و پاشد هم کيان
 ! کاوه بشين

  

 اومد شده باز دلش و درد سر تازه انگار مامان که نشستم و کردم پفي
 : گفت و منصور  عمو روبروي نشست و جلو

 روشن  کاوه  با  منو  تکليف  که  اينجا  بياين  ازتون  خواستم  امشب  منصور 
 ! کنين

 خواد مي واقعاً  که بودم عجب در  و مامان به زدم زل کالفه و متعجب
  کيومرث  عمو الخصوص علي مهمونا جلوي

 حال به فکري يه منصور : شد بلند صداش که کنه مطرح رو مشکلمون
  نمي مرتب فوتش قبل کامران مگه! بکن کاوه

 نسپرده  تو  اونوبه  مگه!  هستي؟   کاوه  پدر   جاي  تو  شد  طوريش  اگه  گفت
  مي رو اشتباه راه داره بيني مي وقتي چرا! بود؟ 

 ! گيري؟  نمي جلوشو و کني مي سکوت  ره

 کسي  با!  اشتباهي؟   راه  چه:  گفتم  مامان  به  رو  و  پاشدم  جام  از   معترض
 ! اشتباهه؟  شما نظر از  کنم نمي سازش شده پدر  مرگ باعث که

 ! کرد سکته پدرت : گفت و روم تو واستاد خشم با مامان

 ! بفهم اينو
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 و بيرون کشيدم کنه آرومم کرد مي سعي که کيان دست از  رو دستم
 ...  دست از  ولي کرد سکته آره: گفتم

 و  نشسته  خونسرد  خيلي  ديدم  بدم  نشون  رو  کيومرث   عمو  که  برگشتم
 . مسخره تأتر اين به زده زل

 تو  خاطر  به  پسر  و  مادر   که  بري  مي  لذت   داري  خيلي:  گفتم  عصبانيت  با
 ! آره؟  هم جون به افتاديم

 گذاشتم دستمرو! پروند سرم از  برق گوشم تو زد مامان که اي کشيده
  و عمو زن که مامان به موندم مات  و صورتم رو

 . کنن آرومش کردن مي سعي و عقب کشيدنش مي خاله

  که بار  دو شد اين: گفتم حال همون در  و هال در  سمت رفتم

 مي وقتي حيف! کني مي بلند من رو دست آدمي همچين يه خاطر به
 ! ديره خيلي ديگه که نداشته رو ارزشش آدم اين فهمي

 بودم  عصباني  اينکه  با.  بيرون  خونه  از   زدم  پيرهن  ال  يه  با  و  عصبانيت  با
  داشتم. حصارام زير زدم رو دستام و گرفتم لرز  اما

 رو دستم پشت از  کيان که داشتم مي بر قدم تند تند و عصبانيت با
 ! جونم؟  از  خواي مي چي: کشيدم داد و برگشتم. کشيد

: گفت و دوشم رو انداخت بود دستش تو که رو پالتوم خونسرد خيلي
 . بيرون اومدي اينجوري خوري مي سرما سرده،. خوام نمي چيزي
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 ! جهنم به! دردک به: کشيدم داد

 به کاوه، زشته. درک به هم و جهنم به هم باشه: گفت خونسرد خيلي
 . برگرد شده که هم زنش و منصور  عمو خاطر

 ها همون خاطر به اً  اتفاق: گفتم و دادم تکون منفي عالمت به سري
  گردم نمي بر! نکرد که کرد مي آبروداري بايد مامان

 خورد پا زير قاتل يه خاطر به رو احترامم و آسايش و آرامش که جايي
 ! کنن مي

  

 ياد مي دلت خونه رفتيم ما که شب! پس؟  کني کار  چي خواي مي- 
 ! خونه؟  تو کني ول تنها مريضش قلب اون با رو مامانت

 شدم خسته! شدم خسته: ناليدم و بستم لحظه يه براي رو چشمام
 ! کيان

 رو شکست مي داشت که بغضي و ام چونه لرزش جلوي کردم سعي
 و خونه سمت برگردوند منو و ام شونه دور  انداخت دست کيان. بگيرم
 مي  حرف  مامانت  با  داشت  بابام  مييومدم  داشتم  که  اآلن  همين:  گفت
  مي که کسي تنها. زد

 همين داره شکر رو خدا که بابامه همون بخوابونه رو قائله اين تونه
  يه و بزن صورتت به آبي يه برو بيا. کنه مي رو کار 
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 . بشه حاضر شام تا کن استراحت و بکش دراز  خورده

 رفتم شد مي باز اتاقم به که تراس در  از  و خونه برگشتم کيان زور  به
  چند بعد و رفت کيان. تخت رو کشيدم دراز و تو

 . کنه گرمت که بخور اينو پاشو: گفت و اومد چايي ليوان يه با ديقه

 ! باشم تنها خوام مي برو. خوام نمي: ناليدم و بهش کردم پشت

 . زنش و عمو جلو زشته! کاوه شه نمي که جوري اين- 

 ! باشه؟ . بيرون بيا شام واسه شو آروم کم يک

 درد سرم طرف يه. بست رو در  و بيرون رفت دم نمي جواب  ديد وقتي
 پيش سال چند از  که بود اي ميگرنعصبي عاليم از  اين و بود گرفته

  بودم کرده سرمو. بودم اسيرش

 جوري همين ديقه چند دونم نمي. بگيرم آروم خورده يه که بالش تو
  بعد و اومد در  شدن باز  صداي که بودم مونده

 اما نخوردم تکون پس کيانه دادم احتمال. ام شونه رو نشست دستي
 منصور  عمو. نشستم و شدم بلند شنيدم، که رو منصور عمو صداي
 ! بهتري؟ : گفت و پام روي گذاشت دست و کنارم نشست

 . دکتر بوده رفته پيش ي هفته مامانت: گفت ندادم جوابي ديد وقتي

 . نيس خوب  هيچ قلبش وضع: داد ادامه که کردم نگاهش متعجب

 ! چي؟  يعني: پرسيدم نگرون
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 که داده گير اگه: گفت و کنه دور  ازم رو نگروني لبخند يه با کرد سعي
  خورده يه اينکه واسه فقط کني آشتي عموت با

 از خواد ومي بشه طوريش قراره کنه مي خيال. باخته رو اش روحيه
 ! باشه راحت خيالش تو بابت

 ! بهش؟  گفته چي دکتره مگه- 

 . باشه خودش مراقب بيشتر که اتش ترسونده هيچي: 

 ! مطمئنين؟ - 

  

 جوري چه نگرونشي انقدر  که تو. گفتم نمي بهت نبودم مطمئن اگه: 
 ! کني؟  ناراحتش اينقدر ياد مي دلت

 زور به نفر  شه مي مگه بابا! عمو جريان اين به داده گير وقته چند- 
 ! باشن؟  داشته دوست رو همديگه

 مي احترام خورده يه فقط مامانت. کاوه نيست داشتن دوست بحث: 
 . ازت  خواد

 ! ذارم؟  نمي احترام بهش من مگه- 

 ! گم مي کيومرثو. گم نمي رو مامانت: 

 ! نيست احترام قابل اصالً  آدم اين من واسه- 
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 ! بعيده تو از . کاوه نزن رو حرف اين:

 ! بعيده؟ من از  چرا- 

 دونم مي. احترامبذاري بهش کوچيکتر عنوان به اته وظيفه جان کاوه:
  رسيدي اينجا به که افتاده بينتون اتفاقا خيلي

 شده که هم مامانت خاطر به گم مي. که ببخشش بيا گم نمي اما
  سعي فقط تو. بکني توني مي که تظاهر الکي. بيا کوتاه

 مي حسرت  که شه مي وقتي يه! تمومه نکني احترامي بي بهش کني
 ! ها ندادي گوش مامانت حرف به چرا خوري

 ! داره؟  رو خوردن حسرت  ارزش کيومرث  کنين مي خيال واقعاً - 

 ندادي اهميت مادرت  خواسته تنها به چرا اينکه حسرت ! گم نمي اونو:
 فکر به بايد بيشتر خورده يه! نيستي بچه ديگه که تو! گم مي رو

 ! باشي مامانت

 دست عمو. دستام تو گرفتم محکم رو سرم. ترکيد مي داشت مغزم
  شام خوايم مي پاشو: گفت و ام شونه رو گذاشت

 . خوب  پسر اهلل باريک. بخوريم

 دکتره  واقعاً :  وپرسيدم  کردم  صداش  بيرون  اتاق  از  بره  پاشد  که  جاش  از 
 ! زده؟  رو حرفا اون مامان ترسوندن واسه
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 که داشتي رو حق اين مطمئناً  بود اين از غير اگه: گفت لبخند يه با
 . ناراحته خيلي مامانت بيا پاشو. بفهمي

 مامان  وضعيت  از   نگروني.  رفت  عمو  و  دادم  تکون  مثبت  عالمت  به  سري
  بعد ربع يه. بود کرده درگير رو ذهنم بدجوري

 . شام بيا پاشو: گفت و تو شد دال و کرد باز رو اتاق در  کيان

 و شدم رد کنارش از  و کرد باز کامل رو در کيان. پاشدم جام از اکراه با
  اينکه با اما بود شده چيده شام ميز. هال تو رفتم

 ميز پشت نشستم کرده بق. نداشتم اشتهايي بودم نخورده هم ناهار 
 چيزي  اش  قيافه  انداختم،  مامان  به  نگاهي  زيرچشمي.  عمو  و  کيان  بين
 مهمون داشت احتماالً . افتاده اتفاقي انگار نه انگار. داد نمي نشون رو

 ! کرد مي آبروداري و داري

  

 جو اون کردن تحمل و بخورن رو غذاشون همه تا کردم بازي شام با
  نشستم زور  به هم شام بعد! بشه تموم مسخره

 خودم درداي به و اتاقم تو بچپم و برسه زودتر شب آخر تا کنارشون
 ! بميرم

 . کرد صدام مامان که اتاقم تو برم خواستم رفتن که مهمونا
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 بابت: گفت و وايساد روبرو اومد. بزنه رو حرفش تا واستادم جام سر
 . خوام مي معذرت  امشب

 . چشماش به دوختم و باال آوردم بود زمين به که رو نگاهم

. نگرونتم اينکه حساب  به بذار . دونم مي خودم رفتم، تند: داد ادامه
 ! باشه؟ 

 ! بردي؟  رو آبروم جوري اين بودي نگرونم- 

 . متأسفم:

 . نيست خوب  حالم اصالً  اآلن. زنيم مي حرف بعداً  باشه- 

 . بخواب  برو:

 و صداکردم رو مامان. افتاد يادم چيزي يه يهو اتاق تو برم اومدم
 ! دکتر؟  بودي رفته: پرسيدم

 ! چطور؟ . آره: گفت و سمتم برگشت و کرد هول يهو

 ! بشنوم؟  بايد اون از . بهم گفت منصور عمو- 

 . کنم نگرونت خودي بي خواستم نمي: 

 ! دکتر؟  گفت چي- 

 . هميشگي حرفاي همون: 
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 تنها منو ممکنه که رسيدي نتيجه اين به هميشگي حرفاي همون از - 
 ! بذاري؟ 

 . نيست نگروني واسه چيزي: 

 ! مطمئني؟ - 

 . آره: 

 . پيشش رم مي خودم فردا- 

 دارم، نوبت خودم ديگه هفته داري دوست اگه ولي نيست احتياجي: 
 . ريم مي هم با

 باشي کرده پنهون ازم و باشه بوده اي مسئله اگه شم مي ناراحت- 
 . مامان

  

 کن سعي مهمم ات  واسه من اگه: گفت و آورد لب به لبخندي مامان
 . کار  سر بري بايد صبح بخواب  بگير برو. کني عمل ام خواسته به

 صبح. برد خوابم زور  به شديد سردرد و مامان قلبي وضع خيال و فکر با
 . پريدم خواب  از  گوشيم زنگ صداي با

  اً  مطمئن

 گوشي  بسته  چشم  و  نديده.  باشه  تونست  نمي  آزار   مردم  کيان  جز  کسي
 : گفتم خواب  از  دورگه صداي با و کردم آن رو
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 مي بيدارم زني مي زنگ داري مرض شرکت يام نمي که گفتم کيان
 ! کني؟ 

 ! پريدم جام تو از  متر سه پيچيد گوشم تو که هديه صداي

 صاف رو صدام و گفتم زيرلبي قرآن يا يه و پيشونيم تو زدم دونه يه
 ! الو؟: گفتم و کردم

 بيا  پاشو:  گفت  تحکم  با  که  خورد  گوشم  به  هديه  جدي  و  خشک  صداي
 ! دارم کارت  شرکت

 : پرسيدم مکث يه بعد و کنم مخفي رو تعجبم کردم سعي

 ! داري؟  کارم چي

 ! گم مي بهت بيا- 

 رو تماس کنه خداحافظي حتي يا بزنه اي ديگه حرف اينکه بدون بعد
  بود زده زل شده شکه لحظه چند واسه. کرد قطع

 زده  حرف  باهاش  کيان  نکنه.  رسيد  ذهنم  به  چيزي  يه  يهو  و  موبايلم  به
 دوستش هنوز  من که باشه گفته بهش نکنه! من خداي واي! باشه؟ 
 ! برسه  هديه  گوش  به  چيزي  همچين  يه  اگه  شم  مي  بدبخت  واي!  دارم؟ 

 لباساي سمت رفتم مي که جوري همون و پاشدم تخت رو از هول با
  رو کيان شماره شدم، مي حاضر سريع و بيرونم

 ! بود خاموش لعنتي. گرفتم
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 فقط. مردم مي استرس از  داشتم! بود اشغال گرفتم، رو شرکت شماره
 بود رفته يادم. باشه گرفته رو دهنش جلو کيان کردم مي خدا خدا

 ! ببره بويي زدم که حرفايي از  نبايد هديه که کنم تأکيد بهش ديشب

 با. کرد مامانمتوقفم صداي که هال در  سمت رفتم و بيرون اتاق از  زدم
 . آشپزخونه ورودي دم بود واستاده چايي ليوان

 . سالم عليک: گفت و انداخت بهم کنجکاوي نگاه

  نکردي؟  بيدارم چرا شده، ديرم. دارم عجله. مامان سالم: گفتم هول

 که همونجوري و جلو اومد و ميز روي گذاشت رو چاييش ليوان مامان
 : گفت کرد مي مرتب رو پالتوم يقه

  مي رو صورتت

 بيدار   وقت  هر  و بخوابي  بذارم  گفت  و  زد زنگ  صبح کيان!  الاقل  شستي
 . شرکت بري که بگم شدي

 ! شدم بدبخت مامان واي- 

 ! چي؟  واسه نکنه خدا: 

  

 ! زده حرف هديه با کيان احتماالً - 

 ! شده؟  پيدا اش کله و سر باز  مگه! چي؟  يعني! هديه؟ : 
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 ! شناسه؟  مي کجا از  رو هديه کيان

 ! شرکتکيانه دار سهام باباش. کنن مي کار  هم با شرکت تو- 

 ! گي؟  نمي جدي! من خداي: 

 . باشه بسته رو دهنش شده که بارم يه کيان کن دعا مامان واي- 

  مي  جو و پرس هديه و تو از  اينجا بود اومده که پيش روز  چند ديدم: 
 و  درد  اش  واسه تو  گفت  دونه  مي کجا  از   اون  پرسيدم  ازش وقتي.  کرد
 ! کردي دل

 رفته ترسم مي. گفتم مي نبايد که گفتم بهش چيزايي يه ديشب- 
 ! هديه دست کف باشه گذاشته باشه

  زدي؟  زنگ بهش: 

 ! کي؟  به- 

 ! ديگه کيان: 

 دعا  فقط.  شده  سرم  تو  خاکي  چه  ببينم  شرکت  برم.  خاموشه  گوشيش- 
   ًفعال. زنم مي زنگ بهت. مامان کن

 :  زدم داد ديدم که رو ماشين اولين و خيابون تو دوييدم

 ! دربست
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 تموم  که  خوردهبودم  حرص  انقدر   و  برسم  تا  کشيد  طول  چقدر   دونم  نمي
 طبقه نصفه پايين، بياد آسانسور تا کشيد طول وقتي. لرزيد مي تنم
 رفتم که موقعي و شدم آسانسور  سوار  رو باقيش و رفتم پله با رو ها
 قيافه ديدن از  اسکندري خانم. بودم افتاده نفس نفس به شرکت تو

 ! شده؟  طوري: پرسيد و کرد سالم و پاشد جاش از  متعجب من آشفته

 ! اومدن؟  کيا آقاي يعني کيان: گفتم و کشيدم عميق نفس تا چند

 که کيان اتاق سمت برم اومدم. داد مثبت جواب  سر با اسکندري خانم
 . گردن مي بر ديگه ساعت يه تا. جلسه رفتن. نيستن: گفت

 خودم  اتاق  تو  برم   اومدم!  مردم  مي  دلهره  از   ديگه  ساعت  يه  تا.  رفتم  وا
 . شمان منتظر سماواتي خانم: گفت که

: گفت و کرد اشاره هديه اتاق به که بهش زدم زل ترس با و برگشتم
 . اتاقشون برين بگم اومدين وقتي کردن تأکيد

 با اول بايد. شدم پشيمون اما بزنم در  خواستم و اتاقش سمت رفتم
 کار  تا چند يه: گفتم اسکندري خانم به و برگشتم. زدم مي حرف کيان
 حتماً  بهم اومد کيان وسط اگهاين فقط رم، مي بعد دم مي انجام دارم
 . باهاش دارم واجب کار  يه. بدين خبر

  

 تو کردم شروع و مبل روي انداختم پالتومو و کيف و اتاقم تو رفتم
 . بود گذشته ساعت يه. زدن قدم جا وجب نيم همون
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 تو دل اما بودم کرده گرم کار به رو سرم کامپيوتر پشت بودم نشسته
 . نبود دلم

 . کرد سالم و شد ظاهر کيان خندون ي قيافه و باز  اتاقم در 

  متعجبش قيافه به توجه بدون و پريدم جام از  ديدنش با

 آروم و بستم رو در  بيرون شرکت از  کشيدمش و گرفتم رو دستش
 ! گفتي؟  چي هديه به: گفتم

 پرسي احوال و سالم عوض:گفت و صورتم تو زد زل اخم با کيان
 ! کردنته؟ 

! کيان؟  گفتي چي هديه به: گفتم و موهام تو کشيدم رو دستم کالفه
 ! بده منو جواب 

 ! گفتم؟  چي چي، مورد در - 

 ! گفتي؟  چي بهش من ديشب حرفاي از :

 ! حرفاتو؟  بگم بهش بود قرار  مگه! هيچي- 

 ! داره؟  کار  باهام شرکت بيام گفت و زد زنگ صبح چي واسه پس: 

 ! ديگه داره کارت البد خب- 

 کيان: گفتم و کشيدم صورتم به دستي قبل از  تر مضطرب  و تر کالفه
  راضي که زدي بهش حرفي. بگو راستشو من جون
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 ! دارم؟  دوستش هنوز  من گفتي بهش نکنه! بگيره؟  تماس من با شده

 ! داري؟  دوستش هنوز  مگه- 

 تو  آورد سرم که باليي با! ندارم بهش احساسي هيچ ديگه! کيان نه:
 الکي باشي نرفته وقت يه! نداره من قلب تو جايي هيچ ديگه دانشگاه

 ! باشي؟  کرده اميدوارش

 ! هستي؟  چي نگرون تو- 

 ! باهاش زدي حرف پس: 

 زدم  حرف  باهاش  ديروزعصر!  کني  مي  فکر  تو  که  چيزي  اون  مورد  در  نه- 
  برنگردي تو اگه که دادم توضيح اش واسه و

 من  پيش  تو  جايگاه  که  کردم  روشن  اش  واسه!  بره  بايد  هم  اون  شرکت
 نبودن با مساويه تو نبودن که کردم توجيهش و مهمه و عزيز چقدر 
 ! رئيسه شرکت تو کي بشه معلوم بايد چون اون،

 گذاشتن پا زير به راضي حرفا اين با شناسم مي من که اي هديه: 
 ! شه نمي غرورش

 هر به ولي بود عجيب هم خودم واسه زده زنگ بهت گفت که صبح- 
 . اينجايي تو که هم اآلن. ديگه زده زنگ حال

  من
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 گوشش  به  رو  تو  ديروز   حرفاي  بخوام  که  ببينمش  زياد  نکردم  وقت   ًاصال
 . شهرداري تو فوري جلسه يه رفتم شرکت اومدم همينکه. برسونم

  

 اميد  دختر  اين  به  بري  نزنه  سرت   به  کيان:  گفتم  و  کشيدم  راحتي  نفس
 انداختم و کشيدم رو پوسيده دندون اون وقته خيلي من! بدي واهي
 ! دور 

 ! ريختي؟  بهم اينقدر  که همينه واسه فقط مطمئني- 

 واسه که کارايي و باباش از  چيزي گوشش به کيان. همينه فقط آره:
  نمي چيزي اون! ها نرسه کرده من کشيدن عقب

 دوستش زموني يه اگه. بزنه سرش به خياالت  خواد نمي دلم و دونه
 . ندارم بهش اي عالقه ديگه تعليقم و دانشگاه جريان بعد داشتم

 شرکت به اومدنت با ترسي مي گفتي بهم ديشب که همينه واسه- 
 ! برگرده؟  دوباره حست

 کينه انقدر  کرده باهام که کاري مطمئنم ولي هستم هم اون نگرون:
 ! بگذرم گرفتن انتقام از  نتونم کنم پيدا فرصت اگه که کاشته دلم تو

 ! ؟  کاري چه- 

 بي بده قول هم تو فقط. دم مي قول. کنم مي تعريف ات  واسه بعداً : 
 . بشي شنيدي هرچي و اون و من گذشته خيال
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 ! باشه؟ 

 وقتي  تا:  وگفت  در   سمت  رفت  و  داد  تکون  مثبت  عالمت  به  سري  کيان
  به رو خودتون دوتايي که مونه مي بسته دهنم

 ! انتقام و تنفر و جدل و جنگ و عاشقي و عشق اين سر ندين کشتن

 توجه بدون و بيرون اومد هديه و شد باز  در  که بگم چيزي يه اومدم
  شرکت تا رم مي: گفت و کرد سالم کيان به من به

 . بگيرم رو ها نقشه که سازه طراحان

 مهم  جلسه  يه  کارفرماها  از   يکي  با  فردا:  گفت  من  به  و  کرد  تشکري  کيان
  و بگير پور امين از  رو پروژه اطالعات . داريم

 . بيار  در توش از  گزارش خالصه يه

 : گفت هديه که برم دنبالش اومدم. تو رفت خودش بعد

 ! دارم؟  کارت  نگفت اسکندري

 ! داشتم کار  خودم ولي چرا: گفتم و سمتش برگشتم

 شرکت بياي که کردم قبول اگه بگم بهت خواستم حال هر به! آهان- 
 تا باشه اختيارم در  حسابي و درست فرصت يه که بوده اين واسه فقط

 داري دوست اگه هم تو بستم، رو از  شمشيررو من! بچزونمت حسابي
  جنگ يه واسه خودتو
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! ببينم  رو خوردنت  زمين  ديگه بار   يه دارم  دوست!  کن  آماده  عيار  تموم
  افتاد چو دانشگاه تو که روزي اون مثل درست

 و  آزار   مورد  دستشويي  تو  رو  پاييني  سال  هاي  بچه  از   يکي  خواستي  مي
 ! بدي قرار اذيت

 ديوار  به  دادم  تکيه.  رفت  ديدم  جلوي  از  هديه  و  شد  بسته  آسانسور  در
 . بگيرم آروم تا گذاشتم هم روي رو چشمام و

  

 فقط  و  بودن  رفته  همه.  شد  مي  تعطيل   ساعت  شرکت  و  بود  شنبه  پنج
  يه روي داشتيم و بوديم مونده کيان و من

 گير صبح از  هم کيان. شنبه ي جلسه واسه کرديم مي کار  نقشه سري
 گفت انقدر . کنيم شرکت حسام نامزد تولد جشن تو بايد که بود داده
 ديروز  از. بيرون شرکت از  زدم و رفتم در  کوره از  که کرد پيله و گفت و

  قلبي وضع ناراحت

 رفته دکترشهم و نيست خوب هيچ حالش دونستم مي. بودم مامان
 . بخوام توضيح ازش و ببينمش شد نمي و مسافرت  بود

 سر وقتي و کشيد طول کلي که بود شلوغ مترو اونقدر  خونه برسم تا
! اومد در  شاخم تعجب از  پارکه در  دم که ديدم رو کيان ماشين کوچه
 ! پسر اين بود اي بدپيله عجب
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 داشت و بود نشسته ناهارخوري ميز پشت کيان هال تو رفتم وقتي
  نگاهي و بلند رو سرش اينکه بدون! خورد مي ناهار 

 : پرسيدم و مبل روي گذاشتم رو کيفم. کرد سالم بکنه بهم

 ! کني؟  مي غلطي چه اينجا

 و داد قورت  و  جوييد  آرامش با  و دهنش  تو  چپوند  غذا  ديگه  قاشق  يه
  دست برو! بيني؟  نمي! خورم مي ناهار  دارم: گفت

 ! است خوشمزه انقدر ! بکن رو غلط همين بيا هم تو بشور  روتو و

 سالم . اومدبيرون دستشويي از  مامان که کنم بارش چيزي يه اومدم
 . بهترم: گفت که پرسيدم رو حالش و کردم

  برو

 . ناهار بيا کن عوض لباساتو

 ! خوردين؟  شما: 

 . ام روزه من- 

 ! بگيرين مستحبي ي روزه مونده فقط قلبتون اين با! مامان: 

 رو بدهيام بايد. گيرم مي دارم رو قضام هاي روزه! چيه؟  مستحبي- 
 ! زودتر بدم

 ! نيست واجب بهش روزه مريض آدم:
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 ميز  پشت  بشين  زودتر. گيرم  نمي ديگه  فردا  از. گرفتم  امروز   که  حاال- 
 . شه مي سرد غذا

 ! خورم نمي منم: 

 ! کاوه نيار  در بازي بچه! چي؟  يعني- 

 که اينم نگرون دل همش شب تا صبح از ! من؟  مامان چيه بازي بچه: 
  ،اونوقت نشه بد حالت خونه تو تنها شما وقت يه

 ! من؟  واسه گيري مي روزه شما

 . خوبه حالمم! گرفتم خدا واسه نگرفتم، روزه تو واسه- 

  نده، حرص روزه زبون اين با منم. باشي من نگرون خواد نمي

 ! ميز سر بيا بيار در  لباساتو برو

  

 بلند جاش از  اما بود کرده تموم غذاشو کيان ميز پشت نشستم وقتي
  نگاهش اخم با. من صورت  به بود زده زل و نشده

 ! بشمري؟  منو هاي لقمه نشستي! چيه؟ : گفتم و کردم

 ! کاوه برسه تو زن داد به خدا: گفت گوشم زير آروم و گفت نچي

 از اون! قرآن به اخالقي سگ خيلي: گفت که کردم نگاهش پرسشگر
  هم ،اين کردي رم و گرفتي منو ي پاچه که شرکت
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 ! مامانت به دادي گير که خونه از 

 مامانم مورد در ! کني مي خودت هم رم و گيري مي خودت  رو پاچه- 
 ! نيست خوب  هيچ حالش چون دارم حق

 کاري  مني  بهفکر  اگه  تو:  گفت  آشپزخونه  تو  از   شنيد  رو  صدام  که  مامان
 ! بده انجام رو خوام مي ازت که

: گفتم و کشيدم پفي و بشقاب تو گذاشتم دوباره برنداشته رو قاشق
! بخوابم برم بگو بندازي راه بحث دوباره خواي مي مامان! شد شروع باز 

 ! ام خسته خيلي بودم، بيدار  صبح تا ديشب

 هم پريشب کاوه ولي ندازم نمي راه بحث: گفت و بيرون اومد مامان
  رو ات ارتباط که داري فرصت ماه يه فقط گفتم بهت

 . بدي سامون و سر عموت با

 نشه  خوب   ديگه  ماه  يه  تا  عمو  و  من  ارتباط  اگه!  مامان؟   چي  نشه  اگه- 
 ! کني؟  مي کار  چي

 تو با کني مي عموت با تو که رفتاري همون! يارم نمي اسمتو ديگه: 
 ! کاوه گيرمت مي ناديده! کنم مي

 اين با رو روزمون شه مي اآلن مونده کلي ديگه ماه يه تا حاال باشه- 
 ! نکني؟  تلخ بحث
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 رفت و همپاشد کيان. اتاقش تو رفت و گفت داري رو خيلي يه مامان
  شب منو که اينجا اومده دونستم مي. من اتاق تو

. اتاقم  تو  رفتم  ظرفا  شستن  و  ناهار   خوردن  بعد.  حسام  خونه  ببره  زور  به
 . بود چشماش روي ساعدش و کشيده دراز  تختم روي کيان

 بکشم  دراز  بخاري  کنار   خواستم  و  برداشتم  پتو  و  بالشت  يه  کمد  توي  از 
 . بخواب  خودت تخت رو بيا: گفت و شد خيز نيم که

 سکوت ريزه يه بعد. زمين رو کشيدم دراز و گفتم باش راحت يه
  است؟ هديه پدر  نام به شرکت سهام از  چقدر : پرسيدم

 سهام  باباش  که  ناراحتي.  شرکتمونه  گريد  گير  هم  مدرکش.  درصدش:  
  شرکته؟ دار 

 ! کنه مي ات چاره بي ام کاوه همون من بفهمه وقتي- 

 ! است؟  هديه باباي سماواتي اين نفهميدي جوري چه تو: 

 ! بوديش؟  نديده قبالً  مگه

 شرکتش  کهرفتم  بارم  يه.  نبودم  من  خونه  در   دم  اومد  که  باري  دو.  نه- 
 باري اون و بيرون بندازن آشغال عين منو داد دستور هاش نوچه به
 ... دز  منو هاش نوچه که هم
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 خبر  کسي  بود  اومده  زبونم  به  ناخودآگاه  که  چيزي  از .  شدم  ساکت  يهو
 . نداشت

: گفت و جاش سر نشست. بگم خواستم مي چي گرفت اما کيان
 ! بهمن؟  هاي نوچه! دزديدنت؟ 

 . بخواب . بابا کن ول: گفتم و پتو زير بردم سرمو و بهش کردم پشت

. بيرون اومدم پتو زير از  سرم تو کوبيد بالشت با کيان که اي ضربه با
  و نشست کنارم اومد و بست رو اتاق در  پاشد

 ! چيه؟ جريان: گفت

 . خيال بي. پيشه سال چند مال قضيه. کيان نيست مهم- 

 بزرگي کشف به که انگار بعد و شد خيره من صورت  تو خورده يه کيان
  روز  سه که پيش سال چند: گفت باشه رسيده

 بهمن  شدبيمارستان  بستري  نگروني  و  ترس  از   مامانت  و  بودي  شده  غيب
 ! بودت؟  دزديده

! بودنت برده اشتباهي گفتي که تو: گفت که دادم مثبت جواب  سر با
 ...  که تو

 ! گفتم دروغ- 

 مخفي ازم شدي فارغ! کردي مخفي ازم شدي، عاشق! عاليه! خوبه: 
 ! نگفتي بهم دانشگاه تو شدي معلق! کردي
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  دزديده

 اتفاقايي  چه  هيجانت  سراسر  زندگي  اين  تو  ديگه!  کردي  مخفي  ازم  شدي
 ! خبرم؟  بي من که افتاده

 خبري بي تو که مونده ديگه تا چند فقط البته. زياده که اتفاق خب- 
 ! ازشون

 اش واسه هم رو اتفاق تا چند اون که بود منتظر جدي خيلي کيان
 : گفتم و اتاق در  سمت رفتم پاشدم. بدم توضيح

  يکي

 تايي  چند  يه!  امه  پرونده  تو  قتل  فقره  دو  يکي  کردم،  دزدي  آدم  فقره  دو
  که رو اينا! اختالص و بند و زد و شويي پول هم

 ! پاکه پاک ام پرونده ديگه کنم اعتراف ات  واسه

 . بيرون اتاق از  زدم کنه حمله بهم اينکه از قبل و گفتم اينو

 مامان اتاق به که بگه چيزي خواست تهديد حالت با و اومد دنبالم
 ! دونه نمي چيزي: گفتم و کردم اشاره

: پرسيد کيان و هال ميز رو گذاشتم آوردم و ريختم چايي تا  رفتم
 ! بوده؟  اون هاي نوچه کار  هم خوردي که کتکايي

 بچه  از   شده  دعوات   گفتي  مي  و  خونه  يومدي  مي  که  روزايي  اون  ي  همه
 ! خوردي؟  مي کتک سماواتي هاي
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 دعوام واقعاً  رو چندتاييش يه کنم فکر نه: گفتم و کردم فکر کم يک
  مال جريان! بابا ديگه کن ول! خيابون تو بود شده

 هستم کاوه همون من نفهمه سماواتي وقتي تا اآلن! پيشه سال چند
 . امانه و امن چي همه

 مي خوابم خيلي بزنم، چرت  يه برم: گفت کيان خورديم که رو چايي
  رو جوابم جدي بپرسم، جدي سوال يه راستي. ياد

 ! دي؟  مي

  

 کنم  معرفي  بهت  خوب  دختر  يه  اگه:  گفت  که  دادم  مثبت  جواب  سر  با
 ... حاضري

 بگير  برو!  ياد  مي  خوابت  خيلي  اينکه  مثل:  گفتم  و  حرفش  وسط  پريدم
 ! بخواب 

 مي  تأييدش  من  خوبيه،  خيلي  دختر.  خونده  معماري.  گم  مي  جدي  نه- 
  يه فقط. آليه ايده و عالي واقعاً  کيس. کنم

 خيلي خيلي مشکل تا دو يعني! وسط اين هست کوچولو مشکل
 . کوچولو
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 واستاد پاشد که بگه خواد مي چي ببينم که کردم مي نگاهش منتظر
 هم و نداره رو تو ديدن چشم خورده يه هم که اينه مشکل: گفت و

 . است هديه اسمش

! من اتاق تو کرد فرار  و داد خالي جا سمتش کردم پرت که رو کوسن
 . برد خوابم کي نفهميدم و کشيدم دراز  جا همون

 سمت  رفتيم  مي  داشتيم  و  بوديم  کيان  ماشين  تو  تايي  دو  شب   ساعت
 و شد کالفه هم مامان که گفت و گفت و داد گير انقدر. حسام خونه

 . کرد بيرون خونه از  رو جفتمون

 . کنيم شرکت جشن اين تو که کرد راهيمون يعني

 ثمين، نامزدش و حسام و قبلي شرکت کارمنداي تا چند و اميرعلي جز
 نشستيم و کرديم احوال و حال ها بچه با. ام واسه نبودن آشنا بقيه
 مي حرف اوضاعش و يوسفي شرکت از داشت. اميرعلي کنار  مبل روي
  پاشد کيان ديدم که زد

 و برگشت گرفته اي چهره با بعد و کرد پچي پچ حسام گوش دم رفت
 ! شده؟  چيزي: گفتم گوشش زير آروم. کنارم نشست

 . نه يا شده چي بگه که بود مردد و انداخت بهم نگاهي

 ! شده؟  چي: پرسيدم دوباره

 . دارم کارت  بيا: گفت و پاشد و گرفت رو دستم
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 بودن واستاده که نفري دو يکي کرد صبر. آشپزخونه توي رفتيم هم با
 بعد و بيرون برن ريختن مي نوشيدني ليوانا توي داشتن و ميز دور 
 ! ياد مي داره هم هديه: گفت آروم

 زل. نکردم درک اي لحظه براي رو فاجعه عمق اما شنيدم رو اش جمله
  چي شنيدي! الو: گفت که چشماش تو زدم

 ! گفتم؟ 

 ! چي؟  يعني: گفتم و دادم فرو زور  به رو دهنم آب 

 از و شنيدم رو اسمش ها بچه از  يکي از  اآلن همين. دونستم نمي- 
  اش دخترخاله. ياد مي داره گفت پرسيدم که حسام

 . ثمينه صميميه رفيق

! دستام  تو  گرفتم  سرمو  و  ناهارخوري  ميز  صندلي  روي  نشستم  همونجا
  به برسه پاش اگه که کردم مي فکر اين به فقط

 صندلي يه کيان. بره مي ها بچه ي همه جلوي منو آبروي حسام خونه
 اونم که دونستم نمي علي به: گفت و نشست روبروم و عقب کشيد
 . اينجا آوردمت نمي واال هست

 نگرون.  بهت  بزنه  حرفي  ذارم  نمي:  گفت  که  صورتش  به  زدم  زل  مستأصل
 ! خب؟ . نباش
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 اين به شهر! فهمم نمي من آخه: گفتم و دادم تکون تأسف به سري
 ! بشه سبز من جلوي بايد هي چرا بزرگي

 . ها بچه پيش بريم بيا: گفت و گرفت رو دستم پاشد کيان

 نمي اتفاقي هيچ. من با اش بقيه! شناسيش نمي کن وانمود فقط تو
 . افته

 نمي!  کيان  شناسيش  نمي  تو:  گفتم  حال  همون  در   و  افتادم  راه  دنبالش
 . کنه مي کاري هر کنه آروم خودشو بخواد وقتي که دوني

 به کردم شروع و نشستم سالن نقطه ترين خلوت  و دورترين رفتم
 ! بشه تموم زودتر لعنتي شب اين که خودخوري

. تو  اومدن  پور   امين  خانم  و  هديه  لحظه  چند  بعد  و  اومد  در   زنگ  صداي
  گذاشت دست و نشست کنارم اومد پاشد کيان

 جوابشو ،خودم نگو هيچي تو زد حرفي هر: گفت گوشم زير و پام روي
 ! باشه؟ . دم مي

 مثل  باشه  اين: گفت  دادم تکون  حرفش  تأييد  ي  نشونه  به  که  رو  سرم
 ! ها نباشه پيش ي دفعه

 کيان وبه سمتمون اومد هديه که بودم نداده رو کيان جواب  هنوز 
 ! آوردي؟  و راهانداختي خودت  دنبال چرا اينو: گفت و کرد سالم
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 مي حرف کيان خونگي حيوون مورد در داره انگار  زد مي حرف همچين
 ! زنه

 اينجا قراره دونستم مي اگه: گفت هديه که بگه چيزي يه اومد کيان
 سمت رفت و گفت ايشي يه بعد! يومدم نمي اصالً  کنم تحملش هم

 . ثمين

 و بودم نشسته. حسام پيش رفت پاشد و گفت يام مي اآلن يه کيان
 رو هديه صداي که کردم مي نگاه اينا حسام خونه معماري به داشتم

 موندم  خدا  کار   تو:  گفت  آرومي  صداي  اما  حرص  با.  شنيدم  سرم  پشت  از
  تو رم مي جا هر چرا که

 ! شي؟  مي سبز جلوم

 ! بشي  پشيمون  اومدنت  از   کنم  مي  کاري:  گفت  که  بگم  چيزي  يه  اومدم

 مار  يه!  کنه  مي کاري  هر  قلب قساوت  با  دونستم  مي!  ريخت  هري  دلم
  تو فرصتي هر تو رو نيشش بايد که بود زخمي

 به جوري اين: گفتم و چشماش تو زدم زل برگشتم. کرد مي فرو تنم
  کني نمي سعي چرا! گذره نمي خوش هم خودت

 هم  شايد!  کني  مي  تابلو  خودتو  کارات   اين  با!  بگيري؟   ناديده  منو  وجود
  مهمونا پيش منو که کني مي تالش داري وقتي

 اشون  واسه  رو  ات   طرفه  يک  و  گونه  بچه  و  خام  عشق  جريان  کني  ضايع
  طور  اين خوبه خيلي فان واسه! کردم تعريف
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 ! نيست؟ 

 ! داري؟  رو جرأتش واقعاً :گفت و واستاد جلوم اومد مبل پشت از 

  

! ندارم؟  رو جرأتش کني مي فکر چرا: گفتم و روبروش واستادم پاشدم
 ! هست؟  نيست، رنگي که سياهي از  باالتر ديگه

 که کني نمي چرافکر! کني؟  نمي نگاه ديگه طرف يه از  موضوع به چرا
  جلومظاهر ذارم مي پا جا هر من که تويي اين

 هم  شرکت  و  چندسالمه  و  چندين  رفيق  نامزد  تولد  که  جا  اين!  شي؟   مي
 ! صميميمه رفيق و پسرعمو مال که

 مي نمير و بخور  حقوق يه ازش که شرکتي اون: گفت و زد پوزخندي
 ! چرخه مي داره من باباي پول با نميري، گرسنگي از  تا گيري

 ... خور  مفت و کيانه پاي به زحمتاش همه بله- 

 مثل هايي بچه با پريدن کني نمي فکر ثاني در ! اوالً  بزن حرف درست: 
  کني نمي فکر! نيست؟  تو حد در  کيان و حسام

 پولدارا  بچه  اين  با  رفاقت  کني  نمي  فکر!  اونا؟   و  تو  بين  است  فاصله  کلي
 ! گشنه؟  توي دهن واسه بزرگيه ي لقمه

 نوشابه  و  آب  زور   به  رو  بزرگ  هاي  لقمه  اين  من.  نباش  من  نگرون  شما- 
  پزي همه اون با بپا شما! دم مي فرو شده هم
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 ! نکني رودل وقت يه دي مي پولدارت  باباي از  که

: گفت و سمت برگشت کيان. کيان و حسام سمت رفتم و گفتم اينو
 ! ديگه؟  خوابيد شر! خدا؟  اميد به کندين وا سنگاتونو

 . يومدم نمي کاش! تخت تخت خيالت خوابيد! آره: گفتم تمسخر با

 اين فهميد که پيش روز  چند از . بيارمت داشت اصرار  خيلي مامانت- 
 ببيني  آدم  تا   که  بيارمت  خودم  با  حتماً   خواست  ازم  دعوتيم  رو  مهموني

 ! بياموزي رو انساني رفتار  و

 ! ادب  بي: 

 ! مامانت يا من- 

 ! کيان: 

 ! رو جمله اين گفته مامانت نگفتم که من آخه خب- 

 چيزي يه بريم: گفت و پشتم تو زد آروم که کردم نگاهش چپ چپ
 ! خورديم  جوش  و  حرص  بس  از   شد  خشک!  وامونده  دهن  اين  تو  بذاريم

 چيده رو نوشيدنيها و ها خوراکي اقسام و انواع روش که ميزي دور 
  بچهها از  ديگه تا چند و اميرعلي. واستاديم بودن

 که  هايي  بازي  مسخره  و  ها  لودگي  به  همديگه  با  و  پيشمون  اومدن  هم
  بهمون هديه که خنديديم مي آورد مي در  کيان

 ! خو بخنديم هم ما بگين خندين مي چي به: گفت و شد نزديک
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 مي داشتيم چي به بگيم تونيم نمي:گفت و سمتش برگشت کيان
 ! خنديديم

  

 مقدمه به بعد! مسخره: گفت و کرد کيان بازوي حواله مشتي هديه
 ! آقا؟  کردي تيپ خوش: گفت و من سمت برگشت

 اميرعلي  که  بخونم  جديد  بازي  اين  از  رو  ذهنش  کردم  مي  سعي  داشتم
 بپوشه هم گوني! تيپه خوش هميشه داره که قدي اين با کاوه: گفت
 ! ياد مي بهش

 شلوار  و  بلوز   اين  کيان  راستي!  موافقم.  اوهوم:  گفت  و  زد  لبخندي  هديه
 ! بودمشون؟  نديده تو تن. آشناست ام واسه خيلي

 نه: گفت و زد ميز روي هاي خوراکي به ناخونکي خونسرد خيلي کيان
  کرمه منتها. دارم رو پيرهن همين عين منم ولي

 مي خريد جا يه از  وقتا بيشتر داريم عادت  کاوه و من آخه. من مال
 ! همه به نزديک خيلي هامون سليقه. کنيم

! ياري؟   مي  کجا از   پولشو:  گفت  و من  سمت  برگشت و  نياورد  کم  هديه
 ! ديگه؟  کياني مهمون

 پشتم به دستي آروم کيان که بدم جوابشو اومدم. گرفت گر گوشام
  آقاي اين! من؟  مهمون چي واسه: گفت و کشيد
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 کار  جايي سه دو گرفته دانشگاه بهترين از  که فوقي اون با دانشمند
 ! کنه مي

 گلوريا پيتزا توي باري دو يکي آره: گفت و کرد مرموزي ي خنده هديه
  مي دوستام با وقتا بعضي. کاوه بودمت ديده

 ! اونجا يايم

 هم  و  ميخوندم  درس  هم  که  زد  مي  طعنه  دانشجوييم  دوران  به  داشت
  موقعهانظر اون. کردم مي کار گلوريا پيتزا تو

 ساخته خود جوري اين آدم. نيست عار  کار  گفت مي. داشت اي ديگه
  تا و تک از که شنيدم رو کيان صداي! شه مي

 کاوه  که  عصرايي  و  پويانه  ره  شرکت  نزديکيا  همون.  آره:  گفت  و  نيافتاد
 . خوريم مي گلوريا رو ناهار  جا اون بره بايد

 و کرد نگاهش حرص با بود شده عصبي کيان جوابي حاضر از  که هديه
  ظرفا کاوه ندين رو ناهار  پول اينکه واسه: گفت

 ! ده؟  مي سرويس و شوره مي رو

 ! کني؟  مي کار  پيتزافروشي تو: پرسيد متعجب اميرعلي

 ! کنن مي مزاح ايشون: گفتم و آوردم لب به مصنوعي لبخند

 هم  کار !  نيست  غريبه  که  ها  بچه  جان  کاوه:  گفت  خونسرد  خيلي  هديه
 ! نيست عار که
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 ! هديه بسهديگه: گفت جديت با و باال برد رو صداش تن کيان يهو

 مي  کار  جا  صد  نه  من:  بدم  توضيح  شد  باعث  ها  بچه  متعجب  هاي  نگاه
  شرکتش تو کيان انقدر ! پيتزافروشي تو نه کنم،

 ! خونه رسه مي ام جنازه که کشه مي کار  ازم

! کاوه؟  کني مي کاري پنهون چرا: گفت هديه که بزنه حرفي اومد کيان
 ! کني؟  حساب  رو ناهارشون مجبورشي اونجا بيان ها بچه ترسي مي

  

 خانم  نيست  خوبي  کار  گويي  دروغ:  گفتم  و  چشمش  تو  زدم  زل  برگشتم
 ! سماواتي

 ! نداره گويي دروغ با فرقي هم کاري پنهون- 

 ! ندارم؟  خبر خودم که کردم کاري پنهون چه: 

 که هايي مهموني همين! گردي مي باهاش که وضعي و سر همين- 
  که پولداري رفقاي همين و کني مي شرکت توشون

 خونواده و افتضاحتو مالي وضع تو اينا! کني مي انتخاب  خودت واسه
 ! کنه نمي ايجاد تغييري ات 

 به  خودت   تالش  با  خودت   وقت  هر!  باباتو؟   پول!  دي؟   مي  رو  چي  پز  تو: 
 ! کن افتخار  وقت اون رسيدي جايي
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 با که باش خودت  نگرون! رسم مي بخوام جا هر به بابام پول با من- 
  اين با و زني مي درجا فقط نمير و بخور  حقوق اين

 ! زودي به کني مي هم گرد عقب مملکت اقتصادي وضع

 از بفهمن همه وقتي! رسه مي سر هم تو باباي کردناي پارو پول دوران:
  مي مجبور  رسيده ثروت  همه اين به راهي چه

 گلوتونو  بيخ  شه  مي  حناق!  نداره  خوردن  حروم  پول!  بده  پس  تاوان  شه
 ! گيره مي

 . کرد ترم جري گوشم زير خوابوند هديه که اي کشيده

 ! کاوه:گفت و گرفت جلومو کيان که طرفش برم اومدم

 گوش تو زدي که بود باري سومين نه بارت  دومين اين: گفتم حرص با
 ! باش تالفي منتظر! من

 آزادش يکيدست اون با کيان که شد نزديک بهم عصبانيت با هديه
 ! ديگه بسه: گفت و عقب داد هلش

 متعجب حسام. سمتمون اومدن هم ديگه نفر چند و ثمين و حسام
 ! شده؟  چي: پرسيد

 ! بکني توني نمي غلطي هيچ: گفت بلندتري صداي با هديه

 ... پدرتو بابام همون کني خطا پا از دست چون

 ...  به قبالً  تهديداش پي! دونم مي آره: 
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! دادم مي آب رو بند داشتم! گفتم مي داشتم چي. کردم سکوت  يهو
  ديگه باشه حواست: گفت و کرد استفاده سکوتم از 

 ! نکني  وا  من  پدر   مورد  در   گفتن  پرت   و  چرت   واسه  رو دهنت  وقت  هيچ

 فرقي زندگيش واقعيات که توا   باباي مشکل! نگفتم پرت و چرت  من- 
 ! نداره پرت  و چرت  با

 کاوه :  گفت  و  گرفت  رو  دستم  هم  اميرعلي  بار   اين  و  کشيد  بازومو  کيان
 ! دارم کارت  بيا جان

 و  هديه  سمت رفت  قراره چه  از   جريان  دونست نمي  اصالً   که  هم  حسام
 ! اينجا؟  خبره چه: گفت

 وقتي  که  ميسوزي  اين  واسه:  گفت  من  به  رو  حسام  به  توجه  بي  هديه
  تست بودن آبدرچي واسه بابام شرکت رفتي

 چشمات  تو  هم  هنوز   رو  ساله  چند  و  چندين  کينه  اين!  نکرد  قبولت  بدي
 ! ديد شه مي

 هم سر داستان بلدي خوب ! نگو مزخرف: گفتم و زدم عصبي پوزخندي
 ! کني

  

 خياطي چرخ يه با مامانت اينکه حتماً ! داستان بذار  رو اسمش تو آره- 
 ! داستانه هم داده مي رو خرجت داغون و پيزوري
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 که سمتش برم و کنم خالص اميرعلي و کيان دست از  خودمو اومدم
 و ثمين به کرد رو بعد! کن تمومش! خانم بسه: گفت تحکم با حسام
 ! اينجا از ببر رفيقتو: گفت

 اتاق تو بردنش زور به پور  امين خانم همون يعني ليلي و ثمين وقتي
  دستمو.دارم سرگيجه کردم حس لحظه يه خواب 

 و کشيد کيانبازومو. گرفتم رو سرم و بيرون کشيدم اميرعلي دست از 
 . ات  واسه بيارم آب  ليوان يه بشين بيا: گفت

 از زدم برسه بهم اينکه از  قبل و در  سمت رفتم و بيرون کشيدم بازومو
 . بيرون خونه

 مي برف. بردارم رو پالتوم رفت يادم که بودم ناراحت و عصباني اونقدر 
  نشستم رفتم هوا سرماي به توجه بدون. باريد

 دل  ته  از  تونستم  مي  که  بودم  جايي  يه  خواست  مي  دلم.  پارک  يه  توي
 ! بيافتم نفس از  که بکشم داد اونقدر بکشم، داد

 ي  شماره  و  آوردم  درش  شلوارم  جيب  تو  از .  شد  بلند  گوشيم  زنگ  صداي
 . کردم خاموش رو گوشي و رجکت رو حسام

 سمت افتادم راه کرد طاق رو تحملم و رسيد استخونم مغز به که سرما
  جا اون کيان کردم مي خدا خدا فقط. خونه

 هم  مامان  با  حتي  خواست  مي  دلم.  باشم  تنها  خواست  مي  دلم.  نباشه
 . نشم روبرو
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 کوچه  ته  به  ريزه يه  وايسادم!  دادم  وا  ديدم که  رو کيان  ماشين  در   دم
 سمت  رفتم  ماشين  تو  بود  نشسته  که  اون  به  توجه  بدون  بعد  و  زدم  زل
 . بازکردم رو در  و آوردم در  رو کليد و در 

 و در بين گذاشت رو پاش که ببندم رو در  خواستم و حياط تو رفتم
 ! وايسا لحظه يه کاوه: گفت و شد مانع

 رفتم مستقيم و خونه تو رفتم بهش توجه بدون و کردم ول رو در
 خواهش  کاوه:  گفت  و  شد  مانع  باز   که  ببندم  رو  در   اومدم  و  اتاقم  سمت
 ! ازت  کنم مي

! چيه؟ :  کشيدم  داد  و  برگشت  و  ديوار   به  خورد  که  کردم  باز   محکم  رو  در 
 ! داري؟  کار  چي

 : گفت و بيرون پريد آشپزخونه از  خورده ترس مامان

 ! کيان؟ ! کاوه؟ ! شده؟  چي! چيه؟ 

 ! کنم بلند کيان رو دست ترسيدم مي که بودم عصباني انقدر 

  يقه! کنم خالي کيان روي رو هديه دلي   دق ترسيدم مي

 تنها خوام مي! کيان گمشو: گفتم و عقب دادم هلش و گرفتم رو اش
 ! باشم

 گم مي چي ببين وايسا: گفت و جلو اومد دوباره سماجت با اما کيان
 ! اتاق اون تو بچپ برو بعد



 
 

www.cafewriters.xyz Page 169 

 ! ندارم شنيدن موعظه ي حوصله من گمشو- 

 ! کيان؟  شده چي: پرسيد کيان از جديت با و جلو اومد مامان

 ! شده؟  دعواتون چي سر

  

: گفت مامان به رو و اتاقم تو برم شد مانع و گرفت رو دستم مچ کيان
 ... کن باور  کاوه! شده بحثش هديه با

! بشنوم خوام نمي هيچيو! کنم نمي باور  هيچيو! کنم نمي باور - 
 ! کن ول دستمو

 ! باش  آروم  ديقه  يه!  افته  مي  پس  داره  مامانت  احمق:  کشيد  داد  کيان

 رفتم. مبل رو بود نشسته و گرفته رو قلبش. مامان سمت برگشتم
 ! مامان؟  چيه: گفتم و کنارش زدم زانو و جلوش

 بخورينش: گفت و مامان سمت گرفت و آورد آب ليوان يه پريد کيان
  گرفت رو ليوان مامان. که نشده چيزي. عمو زن

 ! آبي خيس کن عوض لباساتو برو: گفت من به و خورد ازش خورده يه

 ديوونه داشتم. دستام تو گرفتم رو سرم و زمين رو نشستم جا همون
  زانو کنارم اومد کيان. فشار  همه اين از  شدم مي

 بگير  گرم  آب   دوش  يه  برو  پاشو:گفت  و  ام  شونه  رو  گذاشت  دست  و  زد
 . کاوه پاشو. زنيم مي حرف هم با بيا بعد
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 بچه پاشو: گفت و گرفت بازومو جلو اومد مامان. جام از  نخوردم تکون
 ! کني مي پهلو سينه

 . دوش زير نشستم و حموم تو رفتم کيان و مامان زور  به

 . نداشتم افکارم روي تمرکزي اصالً  که بودم ناراحت انقدر 

  يه

 شده  کالفه  دوگانگي  همين  خاطر  به  و  بود  داده  دست  بهم  دوگانه  حس
  جار  جمع تو رو مامانم شغل هديه اينکه از . بودم

 مگه. کشيدم مي خجالت خودم از  حاال و بودم کشيده خجالت بود زده
  خياطي چرخ يه با و بود خياط مامان که بود گناه

 ام واسه هديه حرف چرا پس! بود؟  کشيده رو يتيمش ي بچه خرج
  جووني ي همه اينکه نه مگه! بود؟  شده تموم گرون

 ! برسم؟  اينجا به من تا بود شده حروم چرخ اون پاي مامان

 ! بودم؟ کرده حقارت  احساس چرا پس

 خونه  اومد  بار   اولين  براي  هديه  که  روزي  اون  به.  عقب  به  برگشت  ذهنم
 . امون

 *** 

 باهاش  که  اينجا  ياد  مي  هام  همکالسي  از   يکي  فردا  بودم  گفته  مامان  به
  پسره طرف اينکه خيال به مامان. کنم کار درس
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 . بود گذشته قضيه کنار  از  عادي و تفاوت  بي خيلي

. بود ديدني مامان قيافه تو رفتيم هديه با و کردم باز  رو در  که فرداش
  تا و است خونه مامانم که دونست مي هديه

 نگرون خيلي و داره افکاري جور  چه مامان که دونست مي هم حدودي
 . بود

 و  سالم هديه با گرمي به و کنه جور  و جمع خودشو کرد سعي مامان
  از . پرسيد رو اش خونواده حال و کرد پرسي احوال

 رفتم  مامان  همراه  و  برگردم  تا  بشينه  مبل  روي  هال  توي  خواستم  هديه
 توضيح  که  بهم  بود  زده  زل  بزنه  حرفي  اينکه  بدون  مامان.  خودم  اتاق  تو
 همکالسيمه  مامان:  گفتم  و  کردم  برگشتمنگاهش  تفاوت   بي  خيلي.  بدم
  درساشمشکل تو و

 هم با که بياد شد قرار  و نمونده امتحانامون به بيشتر هفته يه. داره
 . کنم کار  باهاش رو جاهايي يه من يعني. بخونيم درس

 بيرون اتاق از صداش کرد مي سعي که حالي در . نشد قانع اما مامان
 ! درستيه؟  کار  کني مي خيال: گفت نره

  

 اونا ي خونه يا پارک تو رفتيم مي! اينجايي؟  تو وقتي داره ايرادي چه- 
 ! بود؟  خوب 
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 ! کاوه بکش خجالت: 

 بيا هم تو. بخونيم درس خوايم مي فقط خودت  جون به مامان- 
 ! بشين کنارمون

 ! دارين؟  هم با اي ارتباط چه: 

 ! فقط هستيم همکالسي- 

 ! اش؟   اومدهخونه  پاشده  و  کرده  اعتماد  همکالسي  اين  به  چرا  اونوقت: 

 خورده  يه  ديگه سال  يه  بعد  کنم  مي  فکر  ولي  دونم  نمي  ديگه  اونشو- 
 بودم دختر من اگه البته. بياد همراهم که داره من به نسبت شناخت

 ! بکني  رو  ام  کله  که  داشتي  رو  حق  اين  مطمئناً   کردم  مي  کاري  همچين  و

 اً  واقع ما ديد وقتي و کرد گرم آشپزخونه تو رو سرش روز  اون مامان
 بياد هديه هم ديگه درساي واسه داد اجازه خونيم مي درس داريم
 . مون خونه

 خرج خياطي با مامان آورد در  سر هديه که بود آمدها و رفت اون توي
  حقارت  احساس روزا اون. بره مي پيش رو خونه

 ار نبود، خوب  ماليمون وضع اينکه از  بيشتر. قضيه اين از  کردم نمي
  مي حقارت  احساس بودم پدر  بي و يتيم ابنکه

 آخرين وقتي يادمه خوب . مامانم بودن خانوار  سرپرست  تا کردم
 واسه گفت. خونه برم هديه با خواست ازم مامان داديم رو امتحانمون
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 رو مانتو وقتي هديه. کنه اونپروش خواد مي و دوخته مانتو يه اش
  وروز  شد خوشحال خيلي ديد

 هديه  يه  مانتوش  که  گفت  دوستاش  به  پوشيدش  دانشگاه  تو  که  اولي
 . مهمه اش واسه خيلي که عزيز يه از است

 همون پسر راحت چقدر حاال. بود کرده تغيير چيز همه راحت چقدر 
 ! کرد مي تحقير رو عزيزکرده

 *** 

 گذاشته  احساسم  رو پا  ديگه  يکي خاطر  به  که  بود  خورد  اين  از   اعصابم
  کرده مرگ سکوت  ديگه يکي خاطر به و بودم

 ديگه  يکي  خاطر  به!  شدم  مي  تحقير  داشتم  ديگه  يکي  خاطر  به  و  بودم
  از  ديگه يکي خاطر به و بودم نرسيده عشقم به

 تا  بودم  مونده  فقط.  شنيدم  مي  رو  حرفا  بدترين  بودم  عاشقش  که  اوني
 خدا  از   فقط.  نشکنم  رو  سکوتم  و  دارم  نگه  بسته  رو  دهنم  تونم  مي  کي
 . کرد صدام کيان و خورد در  به اي تقه. خواستم مي صبر

 در  پشت کيانکه به توجه بدون و پوشيدم رو ام حوله و بستم رو آب 
  درازکشيدم و اتاقم توي رفتم بود منتظرم حموم

 رو اتاق برق و اومد چايي ليوان يه با کيان بعد ديقه چند. تخت روي
  پاشو: گفت و ميز رو گذاشت رو چايي و کرد روشن
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 مامانت  شغل از ! ناراحتي؟  و ريخته بهم انقدر  چي از  کاوه.بخور اينو
  که بوسم مي مادرتو دست من! اي؟  زده خجالت

 نمي  اصالً   که  خوبه  من  مامان.  کشيده  زحمت  پسرش  خاطر  واسه  اينقدر
  چه و شدن بزرگ جوري چه پسرش تا دو دونه

 ! کنن؟  مي زندگي دارن جوري

  

 ! نيستم زده خجالت مامان شغل از : توپيدم و نشستم

 ! چي؟  پس- 

 ! دلم دو: 

 ! چي؟  از - 

 سال چند داشتهکه رو ارزشش اصالً  که شدم دودل! افتادم شک به: 
  اونهمه که داشته رو ارزشش اصالً ! بکشم؟  زجر

 ! کنم؟  سکوت که داشته ارزششو اصالً ! کنم؟  تحمل عذابو

 ! کني؟  سکوت  چي مورد در - 

 ! هيچي: 

 ! خبرم؟  بي معمول طبق من که هست وسط اين چي! کاوه بزن حرف- 

 ! من به نکن پيله ندارم حوصله! هيچي! کيان هيچي: 
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 . رو چايي بخور. باشه- 

 درد از  داشتم که زد مي نبض عين و کرد مي درد اونقدر  سرم طرف يه
  و لباسام کمد سر رفتم پاشدم. آوردم مي باال

 ! بپوشم لباس خوام مي بيرون برو: گفتم

 و پوشيدم لباس رفت که کيان. کرد صدا رو کيان هم مامان همزمان
  و برگشت مامان همراه کيان. تخت رو کشيدم دراز 

 ! کاوه؟  بهتري: گفت مامان

 ! چطوره؟  قلبتون: پرسيدم و نشستم

 کار  به  کاري  که  نگفتي  ديشب  مگه!  کاوه؟   شده  چي.  خوبه:  گفت  مامان
 به زياد هم کاراتون که همکارين تا دو فقط نگفتي مگه! نداري؟  هديه
 زندگيمون تو اش کله و سر گذاشتي چرا دوباره! نيست؟  مربوط هم
 ! بشه؟  پيدا

 مجبور کردنش آروم خاطر به که کرد مي اشاره ديشب حرفاي به مامان
 ريخته بهم همکارم هديه با بود شنيده که صبحش از . بگم بودم شده
 نيستم کاري تماس در  هديه با زياد که بودم داده اطمينان بهش. بود
 مجبور  اون خاطرجمعي خاطر به! نيست شرکت تو رو ساعتا بيشتر و

 که رو سکوتم مامان! کنم هم سر مصلحتي دروغ مقدار  يه بودم شده
 ! کنه؟  باز سر دوباره کهنه زخم يه گذاشتي چرا کاوه: پرسيد دوباره ديد

 ! تقديره انگار ! مامان ندارم تقصيري من- 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 176 

 ! کني؟  کار چي خواي مي: 

 دختر  اين!  :نبودم  شرايط  اين  تو  اآلن  که  دونستم  مي  اگه!  دونم  نمي- 
 باباش باشه نداشته کارت  به کاري هم خودش اگه! کنه مي نابودت 
 ! بره پايين گلوت  از  خوش آب  يه ذاره نمي

 . دونم مي-

 ! ؟  دوني مي وقتي کيان پيش هنوز  موندي چرا:

 کاري!  کنم  حفظش  و  بدم  انجام  دارم  دوست  که  رو  کاري  بخوام  حقمه- 
 ! مامان دارم دوست رو دارم کيان پيش که

  ضمن

 ! داريم هم احتياج بهش اينکه

 خالص  خونواده  اين  شر  از   خودتو  و  کن  کارگري  برو  احتياجه  واسه  اگه: 
 ! کن

 ! عمو؟  زن ترسين مي چي از: گفت بود کرده سکوت حاال تا که کيان

 تو که چيزايي تموم خاطر به پسرم دونه يه اينکه از: گفت مامان
 دردسر به مونده مي گذشته همون تو بايد و افتاده اتفاق گذشته
 ! شناسي مي من از بهتر شريکتو کيان! بيافته

 ! تونه مي راحت چقدر  باشه خطرناک بخواد وقتي که دوني مي
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 تموم! شد سياه پسرم روزگار هم با هديه و کاوه آشنايي بعد سال يه
 ! کيان شد ممنوعه عشق يه حروم جوونيش

 کاوه بودي عاشق واقعاً ! بود؟  مخالف باباش چون فقط! ممنوعه؟  چرا- 
  يه ديدي و کردي چهارتا دوتا دو نشستي يا

 و بندازي خطر به رو زندگيت و خودت نداره ارزش و زودگذره هوس
 ! کنار؟  کشيدي

 ثابت عشق تو نفر يه اگه: گفت مامان که بدم رو کيان جواب  اومدم
  يه موردش در  وقت هيچ! است کاوه اون باشه قدم

 سکوتش  از  و  کاوه  رفتاراي  از   هديه  که  رو  برداشتايي!  نکن  فکري  همچين
 ! نکن تو رو کرده

 جريان  کاوه!  عمو؟   زن  ده  مي  معني  چه  زنين  مي  حرف  ازش  که  سکوتي: 
 ! چيه؟ 

 ! مامان: توپيدم که بزنه حرفي اومد مامان

 رو جريان بخواماين اگه کاوه: گفت معترض کيان و کرد سکوت مامان
 ! چيوبدونم همه بايد برسونم سامون و سر به

 ! الاقل بزنه حرف يکيتون

 و سر هيچ جريان اين: گفتم و دادم تکون منفي عالمت به سري
 ! حله غيرقابل چندمجهولي معادله يه مثل. گيره نمي ساموني
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 : گفت شه مي شل دهنش قفل داره کردم مي حس که مامان

 جريان  در   شناسه  مي  خوب   رو  اينا  که  کيان  الاقل  بذار !  نيست؟   بس  کاوه
 ! بکنه فکري يه و بگيره قرار

 همين  تو  پيش  سال!   دادي  قول  مامان:  گفتم  داد  با  و  واستادم  پاشدم
 کسي  به  که  من  به  دادي  قول  خوندي  مي  نماز   که  اي  سجاده  روي  خونه
 به!  خورم  مي  قسم!  بيني  نمي  منو  ديگه  بشکوني  قولتو!  زني  نمي  حرفي
  سجاده صاحب همون

! بگيرم آروم منم بذار . اتون خونه برو پاشو! کيان برو! خورم مي قسم
 . شرکت يام مي فردا پس برو

  

 ! کني؟  مي بيرونم: گفت و کرد نگاهم متعجب کيان

 . بيا فردا ، برو اآلن. آره کن فکر: گفتم و گرفتم بازوشو

 هم  مامان.  بيرون  رفت  اتاق  از  اکراه  با  و  کشيد  صورتش  به  دستي  کيان
 . پيش سالهاي فکر تو رفتم و تخت رو کشيدم دراز . دنبالش

 **** 

. نکشيد هم ماه چند به شايد هديه و من بودن هم با خوب  روزهاي
 دوستش  واقعاً   کردم  احساس  کم  کم.  درس  و  بود  درس  فقط  که  اولش
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 مي تاب  بي. شدم مي ديوونه ديدمش نمي روز  يه اگه. دل ته از . دارم
  نمي خوابم صبح تا و شدم

 رو همديگه خيلي و بود شرکتش تأسيس سرگرم روزا اون کيان. برد
  بود لق دهن اونقدر  ديديم مي هم اگه. ديديم نمي

 . بزنم بهش رو دلم حرف و کنم اعتماد بهش تونستم نمي که

 شب  يه و کرد سکوت  اولش برد هديه به عشقم به پي مامان وقتي
 هديه  خونواده  اصاًلشايد  اينکه  از .  گفت  طبقاتيمون  فاصله  از  و  نشست
  برسهو سرانجام به عشق اين ندن اجازه

 که اتفاقاتي ي همه پي بايد دارم دوست رو هديه واقعاً  اگه اينکه از 
 . بمالم تنم به رو بده رخ برام بهش رسيدن تو ممکنه

 مانع  تونه  نمي  چيز  هيچ  و  خوام  مي  دل  ته  از   رو  هديه  که  گفتم  بهش
 . بشه اون به رسيدنم از 

 هديه  واسه  رو  چيز  همه  و  بچينم  موقعيتي  امتحانا  بعد  داشتم  تصميم
 . نيومد پيش فرصتش هرگز اما. کنم اعتراف

  پدر 

 تراشي  مانع  از  هديه.  هم  به  ما  نرسيدن  واسه  مانع  بزرگترين  شد  هديه
  طور  اين پدرش چون موند خبر بي پدرش هاي
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 رو احساسي بي و نامردي انگ و کنم سکوت شدم مجبور . خواست مي
  احترامي بي ي همه شدم مجبور . بخرم جون به

 طرف  از   شد  مي  متوجه  اگه  چون  نيارم  بر  دم  و  کنم  تحمل  رو  هديه  هاي
 ده نمي من به رو ابرازش اجازه که پدرشه اين و هست عشقي هم من

 شد مي رو گذشته از حرفايي. بهم ميريخت زندگيش ي همه اونوقت
  همهي و هديه که

 دل ته از  رو هديه. خواستم نمي اينو من و کرد مي نابود رو اش آينده
  واسه که داشتم دوستش اونقدري. داشتم دوست

 . بود فهميده خوب  خيلي سماواتي اينو و بکنم کاري هر نشدنش نابود

 هديه  اسم  آوردن  که  بود  ترسونده  رو  مامان  اونقدري  سماواتي  تهديداي
  چيزو همه ديگه. کرد ممنوع ام واسه هم رو

 غيبم  روز   سه  واسه  و  افتاد  اتفاق  اون  اينکه  تا  خودم  دل  تو  ريختم  مي
 . زد

 به تا و جلوم پيچيد ماشين به که گشتم مي بر دانشگاه از  داشتم
  و گرفتن و گاز  و توش کردن پرتم زور  به بجنبم خودم

 هم  روز   نصفه  يه  و  بستن  رو  چشمام  ماشين  همون  تو!  رفتي  که  برو   د  
  انباري يه تو انداختنم بيان سراغم اينکه بدون

 تو   بعد  و  پذيرايي  کتکازم  با  خورده  يه  هم  رو  بعد  روز   دو  و  تاريک  و  نمور 
 . پرتمکردن تهران اطراف فرعي ي جاده يه
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 بود اون باباي چون دزدين کيان جاي به اشتباهي منو کردم مي خيال
  از که تماسي اما رفت مي باال پارو از پولش که

 . کرد مشخص چيزو همه شد گرفته باهام بعدش روز  چند هديه باباي

  

 جاده  به  رسوندم  رو خودم  الش  و  آش  و  داغون  و  خسته  و  پياده  پاي  با
 . شهر به رسيدم عبوري ماشيناي با و اصلي ي

 جواب   رو  تماسم  هول  با.  کيان  به  زدم  زنگ  آوردم  گير  که  رو  تلفن  اولين
 ! کاوه؟  هستي گوري کدوم: پرسيد و داد

 و بود خيابون همون تو که بانکي ي شعبه اسم و کردم نگاه اطراف به
  بمونم جا همون خواست ازم تأکيد با کيان و گفتم

 . بياد تا

 کيان که تودستام بودم گرفته رو سرم و بانک ي پله رو بودم نشسته
  جلومو پريد دلنگرون و ترسيده. رسيد راه از 

 هست معلوم کاوه: گفت و کرد صدام و ام شونه رو گذاشت دست
 ! کجايي؟ 

 مات ديد رو داغونم و کبود و خوني ي چهره و کردم بلند رو سرم وقتي
 ! شده؟  چي: گفت مکث يه بعد و موند

 . شم بلند کردم سعي و دادم تکون راست و چپ به رو سرم
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  در  و ماشين تو بشينم کرد کمک و گرفت رو حصارم زير کيان

 ! کاوه؟  آورده سرت  رو بال اين کي: پرسيد حال همون

 بعد روز  دو اما دونستم نمي واقعاً  دونم نمي گفتم وقتي لحظه اون
 . نگفتم کسي به چيزي و کردم سکوت فهميدم که هم

 که  کنه  دور   دخترش  از  و  تهديد  رو  من  کار   اين  با  خواست  مي  سماواتي
  هديه با براي قضيه اون بعد! نشد هم موفق البته

 استفاده نقطهضعفم از  راحت خيلي پدرش اما شدم مصر بيشتر بودن
 ! کرد دخترشدور  زندگي از  هميشه واسه رو من و

 تته  با  کيان  وقتي.  بيمارستان  ي  گوشه  بود  افتاده  من  نگروني  از   مامان
 جوري  چه  زارم  حال  اون  با  نفهميدم  بيمارستان  مامانم  که  گفت  بهم  پته
 و منصور  عمو حضور  به توجه بدون و رفتم باال رو بيمارستان هاي پله
  عمو زن و حميده خاله

. گريه زير زدم و تخت روي مامان دست روي گذاشتم رو سرم شهال
  قيافه به دقيقي نگاه تنها، مامان با و شدم که آروم

 ! است هديه باباي کار  که دونم مي: گفت و انداخت ام خورده کتک ي

! مامان؟   مطمئني  انقدر   چطور :  گفتم  و  دادم  تکون  منفي  عالمت  به  سري
 ! ندارم خبر هم خودم من
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 نمي! بکش خط رو هديه دور ! کاوه مطمئنم من: گفت قاطع اما مامان
  به سرتو گونه بچه و خام عشق يه خاطر به خوام

 ! بدي باد

 بيمارستان تخت روي که قلبي بيمار  يه با شد نمي چون کردم سکوت
 . کرد بحث و جر بود

.  شد تر جزم هديه از  من کردن دور  واسه مامان عزم روز  اون فرداي از 
  بي کنه مي کاري هر دونست مي خوب  خودش

 مجبور و فهميدم فهميدم مي نبايد که رو چيزي اينکه تا است فايده
 ! بگذرم هديه خود خاطر به هديه عشق از  شدم

 خود  از   حتي.  برونم  خودم  از   رو  هديه  گرفتم  تصميم  وقتي  شدم  داغون
  من از  گرفتن انتقام با اون. تر داغون هم هديه

 روز به روز  سکوت  با من و کرد مي درمون رو اش شده دار  جريحه غرور 
  با که روزايي اون تموم تو. شدم مي تر تکيده

 حرف با فقط و بود کنارم مامان گذشت حسرت  و افسوس و تابي بي
  سخت روزاي که گفت مي واسم. داد مي دلداريم

  

 انتخاب  رو  راهدرستي  اينکه.  مونه  مي  خاطره  يه  فقط  هديه  از   و  گذره  مي
  دوبارهعاشق ي واسه دارم وقت کلي و کردم
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 . کردن تجربه رو جديد زندگي يه و شدن

 نيرو  بهم  که  چيزي  تنها.  نبود  دلم  واسه  مرهمي  اما  شنيدم  مي  حرفاشو
 بهش  که  داشت  اي  خونواده  هنوز   اينکه  و  بود  هديه  بودن  سرپا  داد  مي

 ازش دوري آتيش تو رو خودم اينکه از  بودم خوشحال. کنه افتخار
  ي گذشته ولي انداختم

 . نشده  رو  اش  واسه  بکشه  آتيش  به  اونو  زندگي  تونست  مي  که  تاريکي

 **** 

 . برد خوابم که کردم فکر و کردم فکر اونقدر 

 خواب از  وحشتناک درد گلو و سردرد يه با بود جمعه که فرداش صبح
  همه اونقدر  و بود  نزديک ساعت. شدم بيدار

 برگشتم. رونداشتم تخت رو از شدن بلند حال که کرد مي درد تنم ي
  خودم کردهتوي لرز  که جوري همون و در  سمت

 دونستم نمي. يومد نمي صدايي. انداختم هال به نگاهي بودم جمع
 نماز  بعد داشت عادت  چون بود، بيدار  مطمئناً . نه يا است خونه مامان
 ناجور اونقدر  شد خارج گلوم از  که اي سرفه صداي. نخوابه ديگه صبح
 . خوردم يکه خودم که بود

 اون! کاوه خوردي سرما: گفت و اتاق تو اومد ام سرفه صداي با مامان
  اون تو نازک پيرهن يه با! آخه بود وضعش چه
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 ! کردي هم روي پياده ساعت دو سرما،

 بريم شي مي پا: گفت که نگرونش ي چهره به بودم زده زل حال بي
 ! دکتر؟ 

! ديگه  همين:  گفت   و  کرد  ترش  رو.  نه  ي  نشونه  به  باال  انداختم  ابروهامو
  و درست نه! خوري مي غذا حسابي و درست نه

 و قرص دکترو از  شي مي که هم مريض! داري خودتو هواي حسابي
  خودکشيداري قصد بگو باره يه! کني مي فرار  دارو

 نام ثبت کوفتي دانشگاه اون توي رفتي که روزي اون به لعنت! ديگه
 ! ديدي رو هديه که روزي اون به لعنت! کردي

 ...  لعنت

 شدم،  خفه  پيچيد  گلوم  تو  که  دردي  از   که  کنم  صداش  اعتراض  با  اومدم
 . بيرون رفت و نداد ادامه ديگه هم اون

. بودم  افتاده  تخت  رو  همچنان  شد،  پيدا  اش  کله  و  سر  که  کيان  عصري
 و گلودرد و ريه درد و استخونا درد و بيني آبريزش و سردرد و لرز و تب

 بد هم خيلي حالم کنار  ذاشتي مي که رو دردناک و خشک هاي سرفه
 ! نبود

 صدام آروم و کنار  زد صورتم رو از  موهامو تخت، ي لبه نشست کيان
 پنهون  لبخند  يه  با  رو  صورتش  نگروني  کرد  سعي  کردم  باز  که  چشم.  کرد
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 تو که يومدم مي هديه با مريضي فهميدم مي زودتر اگه: گفت و کنه
 ! بشه خنک خورده يه دلش و ببيندت اسفبار وضع اين

 بگو  بهش  زنگبزن  خواي  مي  نشده دير  هم  اآلن: گفتم  و  کردم  اي  سرفه
 ! داره رو اينجا آدرس! بياد

  

: گفت دماغي تو صدايي با بياره در  منو اداي کرد مي سعي که کيان
 ! اتون؟  خونه ياوردي مي زدي مي گول رو دختره مکنه

 سماجت  با  که  سرم  رو  کشيدم  رو  پتو.  نداشتم  رو  بهش  دادن  جواب  حال
 . دکتر بريم پاشو: گفت و کنار  کشيدش

 که بيارم در  دستش از  رو پتو کردم سعي و گفتم لبي زير باباي برو يه
 ! ها شه مي بد حالت شب نصفه. کاوه پاشو: گفت

 ! داده مأموريت بهم مامانت پاشو

! بشي؟   جونم  بالي  تو  داده  مأموريت  مامانم:  گفتم  و  بهش  زدم  زل  کالفه
 که هم تو! شم مي خوب  خوردم، دارو: گفتم و کردم اي سرفه دوباره
 ! شم مي بهتر خيلي نبينمت و بري

 ! زدم يخ بده رو پتو

! شي  نمي  نخوريخوب   آمپول  تا:  گفت  و  داد  تکون  تأسف  به  سري  کيان
 ! نيار  در بازي بچه پاشو
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 . دکتر برم باهاش کرد وادارم تا داد گير اونقدر  خالصه

  کلي خوردن بعد. شد بدتر حالم خورد تنم به که بيرون سرماي

 روزه  چند  بايد  که  مريضي  و  خونه  برگشتم  سرم  يه  کردن  وصل  و  آمپول
  شرکت از  و انداخت منو هفته يه شد مي خوب 

 . واموندم هم رفتن

. صالح  امامزاده  بودن  رفته  دوستاش  از   تا  چند  و  مامان  و  بود  جمعه  شب
 کيان و شد باز  در  که ديدم مي اخبار داشتم و بودم نشسته تنهايي
 . تو اومد

  ياد؟  مي گير چايي بساطت تو: پرسيد و کرد سالم و نشست روبروم

 . ريزم مي اآلن بشين. آره: گفتم و پاشدم جام از 

 رو تلويزيون کيان. جام سر نشستم و ميز رو گذاشتم رو چايي ليوان
  نيام؟ : شرکت؟  ياي مي فردا: پرسيد و کرد خاموش

 ! داري؟  جرأت - 

 ! موندم خونه تو بس از  رفت فنا به ام حوصله:

 . بگم بهت بايد رو چيزي يه کاوه. خوبه- 

 افتاد  اي  دلهره  يه  چرا  دونم  نمي.  بهش  زدم  زل  و  نشستم  صاف  کنجکاو
 دور انگشتاش با داره و پايين انداخته سرشو ديدم وقتي. جونم به

 : گفتم کنه مي لمس رو چايي ليوان
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 ! شده؟  چيزي! کيان؟  چيو

 روز چند اما نه يا مهميه چيز دونم نمي: گفت کنه نگاهم اينکه بدون
 . بدم انجام کاري يه خواست ازم مامانت پيش

 ...  که شدم مجبور  منم و داد قسمم

 ! کاري؟  چه: 

  

: گفت  و  چشمام  تو  زد  زل  و  باال  آورد  رو  سرش  خورد،  يکه  بلندم  صداي  از 
 . زدم حرف هديه با

 : پرسيدم لکنت با بعد و بشه لود مغزم کشيد طول ثانيه چند

 ! موردي؟  چه در ! زدي؟  حرف

 : گفت کشيد طول زيادي من نظر از که مکث يه بعد کيان

 هاي تراشي مانع و تهديدا مورد در . کشيدنت پس پا دليل مورد در 
 ! باباش

 ! کيان؟  کردي کار  چي: گفتم و پريدم جام از  فنر عين

 که نديدم دليلي منم! خواست ازم مامانت: گفت و شد بلند هم کيان
 ! باباش کاراي از  باشه خبر بي هديه
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 و دهنم جلوي بودم گرفته دستمو. لرزيد مي وضوح به استرس از  تنم
  تر نزديک بهم. کيان دهن به بود زده زل ترس با

 تو اشک خوشحالي از بودي عاشقش تو فهميد وقتي: گفت و شد
  کنم راضي بهمنو تونم مي من. کاوه نشست چشمش

 ... بذار . برداره سرتون از  دست که

 قيافه  فقط.  گه  مي  چي  شنيدم  نمي  ديگه.  بهش  بودم  زده  زل  باز   دهن  با
  ،توي عمرش ساعتهاي آخرين تو هديه مادر  ي

 . بود چشمم جلوي بيمارستان

 که خوند نگاهم از انگار. سمتش برگشتم. تو اومد مامان و شد باز در 
  کرد آويزون رو چادرش و کيف. عاديه غير اوضاع

 ! شده؟  چيزي: گفت و جلو اومد و لباسي چوب  به

 زودتر  اما  کيان.  بزنم  حرفي  و  کنم  تر  رو  ام  شده  خشک  لباي  کردم  سعي
 . عمو زن گفتم چيو همه هديه به: گفت من از 

 از زانوهام کردم مي حس. من سمت برگشت ترس با ناخودآگاه مامان
  ديگه کوفتي احساس هزارتا و دلهره و عصبانيت

 ! مامان؟  چرا: پرسيدم و مامان سمت رفتم قدم يه. لرزه مي داره

: گفت  باشه  خونسرد  کرد  مي  سعي  که  حالي  در   و  مبل  روي  نشست  رفت
 ! چرا؟  چي
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 ! بودي داده قول مامان: ناليدم گلو ته از 

 قراره کردم نمي فکر دادم مي قول وقتي: گفت کنه نگاهم اينکه بدون
 نمي  فکر  دادم  مي  قول  وقتي!  جونت  بالي  بشه  دختر  اين  بعد  سال  چند
 قول  وقتي!  بشي  دنيا  تارک  و  بگيري  عزلت  ي  گوشه  اون،  بعد  قراره  کردم
  نمي فکر دادم مي

 ! بره بين از  بود وجودت  تو که هم زندگي شور  انقدر  همون کردم

 رازمو! دادم قسمت نماز  سر: کشيدم داد مامان حرفاي به توجه بدون
 ! بموني قولت پاي که شرطي به گفتم بهت

 دادم هلش که بگيره رو دستم جلو اومد کنه آرومم اينکه واسه کيان
  جواب  مامان! بعداً  دارم کار هم تو با: گفتم و عقب

 ! اومد؟  دلت جوري چه! بده منو

  

! نياد؟  دلم چي واسه: گفت و واستاد روم تو عصبانيت با پاشد مامان
! پسرم؟  تنها واسه يا غريبه پشت هفت واسه! بسوزه؟  کي واسه دلم
! کردي گذشتگي خود از  چقدر  هر بسه! شدي تحقير چي هر ديگه بسه
 خود  بي  قول  موت   به  رو  زن  يه  به  هديه،  مادر  به  کردي  اشتباه  اولش  از 

 ! دادي

  از  ديگه يکي اشتباه رو گذاشتن سرپوش واسه کردي اشتباه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 191 

 که نکردم بزرگت سختي به! گذاشتي مايع زندگيت و جووني و خودتو
  که اشتباهي خاطر واسه مرده، يه خاطر واسه

 تازه! نزنم دم و ببينم رو شدنت آب ذره ذره شده مرتکب ديگه يکي
 بسته دهنشو باشه آدم خيلي اگه سماواتي! نيافتاده اتفاقي که هنوز 
 ! برسين هم به تا دو شما ذاره مي و داره مي نگه

 هديه  اسم  ندارم  حق  گفتي  و  واستادي  پا  جفت  که  نبودي  خودت   مگه- 
 هم به رو ما زني مي آتيش و آب به شده چطور  حاال! بيارم؟  رو

 ! برسوني؟ 

 کنم مي سعي دارم! برسونم هم به رو شما زنم نمي آتيش و آب  به: 
  باباش سمت به تو سمت از هديه اتهام انگشت

 زموني يه بگي بهش بري توني مي خواييش نمي ديگه اگه. برگرده
  کرد دانشگاه تو باهات که کاري بعد و بودي عاشقش

 ! نداري دوستش ديگه

 سکوت  و کشيدن زجر سال چند! دختر؟  اين با کردي کار  چي مامان- 
  بود قرار  اگه! کارت  اين با دادي باد به منو کردن

 خوب بپاشه هم از  دختر اين زندگي بود قرار اگه! بشه رو چي همه
  اآلن الاقل! کردي مي باز  لب پيش سال چند همون

 چي  واسه  گذشته  کار  از  کار   ديگه  که  حاال!  نبود  متنفر  انقدر   من  از  شايد
 ! بودم کرده اعتماد بهت من! قولت زير زدي
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 ديگه  کردن  بحث:  گفت  و  واستاد  اتاقش  در  دم  و  شد  رد  کنارم  از   مامان
 پسرمه صالح به کردم احساس که رو کاري من. کاوه نداره اي فايده
 . دادم انجام

 تحليل  نيروم  ي  همه  کردم  مي  حس.  بست  رو  در   و  اتاقش  تو  رفت  بعد
 . ندارم جوني هيچ ديگه کردم مي حس. رفته

  گر

 سرمو و مبل روي نشستم. سوختم مي داشتم تو از و بودم گرفته
 به فکري يه لحظه يه. يومد نمي در  کيان از صدايي. دستام تو گرفتم
 ! زدي؟  حرف هديه با کي: پرسيدم و کيان سمت برگشتم. رسيد ذهنم

 . صبح امروز: 

 ! امروز؟ -

 نداشت، ماشين. امروز  بود باز  شرکت داريم، پروژه تحويل فردا آره: 
 . زدم حرف باهاش مسير تو و خونه رسوندمش

 . بگير اشو شماره- 

  کيو؟  ي شماره: 

 ! رو هديه- 
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 باباش با خواد نمي چون کنه مي خاموش رو موبايلش گفت! خاموشه:
 . گرده مي بر فردا. اصفهانه بهمن. بزنه حرف تلفني

 . کنه صحبت باهاش رودرو خواد مي هديه

 راضيش  شده  جوري  هر  بايد.  اش  خونه  بريم  پاشو:  گفتم  و  پريدم  جام  از 
 ! دروغه مشت يه گفتي بهش که حرفايي که کنم

 تا رفتم کيان گنگ و گيج و زده بهت چشماي مقابل در  و گفتم اينو
 . بشم حاضر

 پنهون  اش،  جنازه  تشييع  و  هديه  مامان  فوت   بيمارستان،  گنگ  تصاوير
  هديه هاي گريه ديدن و ماشين يه پشت بودنم

 انجام کردنش آروم واسه کاري تونستم نمي اينکه از تابي بي و دور  از 
  دم چيز يه. گذشت مي چشمم جلوي از بدم،

 اتاق در که هال در سمت برم اومدم و روش پالتومو و پوشيدم دستي
 : پرسيد عصبانيت با مامان و شد باز  مامان

  کجا

 ! کردي؟  کاله و شال

 وضعيتو اين رم مي. هديه ي خونه رم مي: گفتم و سمتش برگشتم
  که اتفاقي اون کن دعا مامان! کنم درست جوري يه

 ! نيافته بيافته نبايد
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! کني درست وضعيتو بايد که نيستي تو اين: گفت و جلو اومد مامان
 ! اآلن نه افتاده پيش سال  بيافته نبايد که اتفاقي

 ! مامان- 

 ! ديگه بسه! درد و مامان! کوفت و مامان: 

 کشيدم  زجر  سکوت   تو  تموم  سال  چند!  چي؟ !  من؟   مادر  ديگه  بسه  چي- 
 آخرش  که  گذشتم  عشقم  از !  هيچي؟   به  برسم  که!  اين؟   بشه  آخرش  که

 اآلن که اينجايي به که کشيدم دست هام دلخوشي از! کنم؟  نابودش
 ! نرسيم رسوندي رو کار 

! بدي؟  خواي مي چي خداتو جواب ! دختر اون با مامان کردي بد خيلي
  خواي مي چي شيکوندي که رو قسمي جواب 

 که حرفايي کنم متقاعدش بتونم بيارم شانس که خيلي! مامان؟  بدي
! نشه باز  سماواتي پيش دهنش بيارم شانس که خيلي! دروغه شنيده
 . کيان بريم!مامان دير! ديره اآلنشم همين

 برم من کن روشن ماشينو برو: گفتم کيان به پوشيدم مي که کفش
 . مامان پيش بياد بگم امون همسايه منتظر، خانم به

 . بشه بد حالش ترسم مي

 حالش و تنهاست مامان که گفتم منتظر خانم دختر   به و رفتم دو با
 نشستيم که ماشين تو. اونجا بره که بخواد مامانش از  و نيست خوب 
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: گفت ايستاد که قرمز چراغ اولين پشت و افتاد راه عجله با کيان
 ! کاوه؟ چيه موضوع

 هنوز  که  کردنت  باز   لب  با  زدي  گندي  بدون  قدر   همين!  بعد  واسه  باشه- 
 ! بزرگه چقدر  دوني نمي

 حرف! عذابم تو کنم مي بازي خنگو آدم يه نقش دارم اينکه از  کاوه: 
 ! چيه جريان ببينم بزن

  

 ! بگم چيزي تونم نمي. کيان دادم قول- 

 اون با! هديه؟  مامان به چه رو تو! هديه؟  مامان! دادي؟  قول کي به: 
 ! بوده؟  قولي چه! داشتي؟  کار  چي

 کاري اون با من: گفتم و گزيد لبمو و دادم تکون طرف دو به سري
  تموم مزخرف راز  يه گفتن با که بود اون! نداشتم

 . ريخت بهم زندگيمو

 ! هديه؟  مورد در ! راز؟ - 

 افتاد  راه  کيان.  شد  سبز  برو:  گفتم  و  دادم  تکون  مثبت  عالمت  به  سري
! زدم؟   گند  گي  نمي  مگه  ببينکاوه:  گفت  شمرده  شمرده  و  محکم  خيلي  و

  که گندي چه بدونم بايد خوب 
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 ريم  مي  که  اآلن  خواد  نمي  دلم!  کنم  کمک  بهت  کردنش  جمع  تو  بتونم
  پا و دست و بشينم ها ابله عين سماواتي ي خونه

 و دانشگاه جريان ديگه اين! ببينم ماجرا اين حل واسه رو تو زدن
  و باشه گذشته که نيست آبرويي بي اون و تعليقت

 ! نياد بر دستم از  کاري

 ! آره؟  گفته ات واسه چيو همه کالً  مامان- 

 ! پرسيدم هديه از! نگفت مامانت: 

 ! آورده؟  روزم به چه کرد تعريف ات  واسه افتخار  با! واقعاً؟- 

 ! بزن حرف حاال!بود ناراحت و سرشکسته کنه افتخار  اينکه از  بيشتر: 

 بعد زنيم، مي حرف هديه با و ريم مي: گفتم بعد و کردم فکر کم يک
 باور بايد هديه که بدون قدر  همين فقط. گم مي ات  واسه چيو همه
 . ندارم و نداشتم بهش اي عالقه من کنه

 . نداشته ما ماجراي تو دخالتي هيچ پدرش که کنه باور  بايد

 بيرون  ذهنش  از  رو  امروزت  حرفاي  که  بکن  ياد  مي  بر  دستت  از  کاري  هر
 ! کني

 ! چيه؟  جريان بگي بهم بعدش دي مي قول- 

 . اً  حتم. آره:
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 کيان و شديم پياده. هديه ي خونه دم برسيم تا گذشت قرن يه انگار 
  و داد جواب رو آيفون خانمي يه و زد رو در  زنگ

 کيان: پرسيد آيفون پاي اومد که هديه. گرفت رو هديه سراغ کيان
 ! کني؟  مي کار  چي اينجا! شده؟  طوري

 حرف  آيفون  پاي  از  در،  دم همين  يا  بديم  توضيح  تو بيايم:  گفت  کيان
 ! هم؟  با بزنيم

 : پرسيد يهو و کرد باز  رو در  و گفت بخشيدي آخ هديه

 ! تويي؟  نيوشا! مگه؟  هستي کي با! بيايم؟ 

 و کرد صاف گلوشو و گفت اي کنه خير به خدا يه ابرو و چشم با کيان
 ! ام کاوه با: گفت

 تعجبه ازروي بود معلوم که مکث يه بعد بزنه حرفي اينکه بدون هديه
 . جاش سر گذاشت رو آيفون گوشي

  

 در  و اومد مسن خانم يه. بياد پيش چي قراره اصالً  بودم مونده خودم
 سالن از  گوشه يه مبالي روي کرد هدايتمون و باز  امون واسه رو سالن
 مي خانم اآلن: گفت و بوديم نشسته سماواتي با پيش ي دفعه که
 . يان
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 تکون جلوي کردم مي سعي. اشونه خونه کارگر که داد مي نشون اين
 صداي  بعد  ديقه  چند.  کنم  پيدا  خونسرد  ظاهر  يه  و  بگيرم  رو  پام  عصبي
 . باال  ي  طبقه  رفت  مي  که  هايي  پله  سمت  برگردوند  سرمونو  هديه  سالم

 اخمم  اينکه  بدون  من  و  داد  رو  سالمش  جواب   کيان  و  پاشديم  جامون  از 
 . نشستيم و دادم تکون سري کنم باز رو

 بود کنجکاو خيلي مطمئناً . زد مي موج سوال و تعجب هديه نگاه از
  و کنم مي کار  چي اونجا شب وقت اون من بدونه

 . دارم کارش چي

 امروز کيان: حرفزدن به کردم شروع خشک خيلي و کردم صاف گلومو
 . زده بهت حرفايي يه که گفت بهم

: گفت  و  من  سمت  کرد  رو روش  دوباره و  انداخت  کيان  به  نگاهي  هديه
 . حرفاش بود تو مورد در  اتفاقاً . آره خب

 ! خونده گوشت تو که بوده دروغ مشت يه: گفتم مقدمه بي

 رو چشمام آروم. کيان معترض و زده بهت ي قيافه به افتاد نگاهم
  مامانم واسه که دروغايي: گفتم و کردم باز  و بستم

 ! رسيده تو گوش به سال  کردم،بعد رديف

 نمي! دروغي؟  چه: گفت شد مي بيشتر اخماش رفته رفته که هديه
 ! فهمم
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 با اونقدر  ما ي ارتباط ديد من مذهب خشک مامان وقتي پيش سال:  
 و شرعي امون ارتباط بايد. بگيرمت بايد که داد گير شده صميمي هم
 که خواستمت نمي اونقدري. نبود تو با کردن ازدواج قصدم. بشه حالل
  و پدرت  تحقيراي با عمر يه

 اينکه  از !  کردم  بارش  دروغ  مشت  يه  همين  واسه  بيام  کنار   ات   خونواده
 به اينکه از! مخالفه پدرت  و زدم آتيش و آب  به آوردنت بدست واسه
 و ساکت مامانو جوري اين و ازدواج بهاين ده نمي رضايت وجه هيچ
  تموم تو با امو ارتباط

 . دوني مي خودت  که هم رو باقيش. کردم

 تحقير رو تو جوري چه ام خونواده يا پدرم بود قرار! تحقيري؟  چه- 
 ! کنن؟ 

! شما  بودن  پولدار   همين!  طبقاتي  ي  فاصله  همين:  گفتم  و  زدم  پوزخندي
  موافقت ما ازدواج با هم ميل کمال با بابات  اگه

 ! موند مي همراهش هميشه پايينش به باال از  نگاه کرد مي

 نگاه گوش به حلقه پادوي چشم به من به ازدواج بعد نداشتم دوست
 . بشه

 بابام به نسبت شناختي که تو! کردي؟  داوري پيش کني نمي فکر- 
 ! نداشتي



 
 

www.cafewriters.xyz Page 200 

 همين! کنه مي کور  آدمو پول! شناختم مي خوب  که رو دخترش: 
  مي حسام ي خونه مهموني تو هفته اون که فخرايي

 اونقدري  ضمناينکه!  نيست؟   طور   اين!  حرفام  روي  تأييديه  مهر  فروختي
 ! کنم انتخابت ازدواج واسه که خواستمت نمي

  

 و گرفته گر صورتي با بود، شده عصباني خيلي من حرفاي از  که هديه
  از مرتعش صدايي با کيان به رو و پاشد جاش از 

 ! بيرون ببر من خونه از  آشغالو اين کيان: گفت خشم

 توي! لياقت بي! نديدم آدم تو از  منفورتر: گفت و من به کرد رو بعد
 ! بودم شرمنده پدرم داشتن از ساعت چند اين

  از 

 شرمنده  خودمم  از   کردم  مي  رفتار  و  فکر اشتباه موردت   در  اونقدر  اينکه
  بايد که نيستم من اين بينم مي حاال ولي بودم

 به! بکشي خجالت بايد بودنت آدم خاطر به که تويي! باشم شرمنده
  خدا از  بايد کشي مي نفس و هستي اينکه خاطر

 بازي جوون دختر يه احساسات  با! کاوه پستي خيلي! باشي شرمنده
 اينو! دي مي پس تاوانشو! دور  انداختيش آشغال عين بعد کردي

 ! باش مطمئن
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 : گفتم در  سمت رفتم مي که جوري همون و پاشدم جام از 

 بايد  همش  و  هي  که  همين!  بيني؟   نمي!  دم  مي  پس  دارم  که  تاوانشو
 ! ديگه تاوانه کنم تحمل عذاب  يه مثل رو تو

 يه:  گفتم  و  نگاهش  به  دوختم  رو  نگاهم  و  برگشتم  شدم  که  در  نزديک
 کسي از عشقو وقت هيچ بمونه يادت هميشه بهت کنم مي نصيحت
 کسي محبت زور  به بخواي که ايناست از بيشتر لياقتت! نکن گدايي

  که کن پيدا يکيو. بخري رو

 پيدا رو آدم اون مطمئنم. کنه محبت دل ته از  بهت و باشه عاشقت
 . خدافظ. کني مي

 بعد ديقه ده کيان. ماشين در  دم رسوندم خودمو جوري چه نفهميدم
  رو سرم و ماشين تو پريدم و زد رو دزدگير. اومد

 ماشين  و  شنيدم  رو  کيان  زدن  استارت   صداي.  داشپورت  روش  گذاشتم
  کيان که گذشت چقدر  دونم نمي. کرد حرکت

 ! کاوه؟ : کرد صدام و ام شونه رو گذاشت دست

 شونه  زور   با  و  داشت  نگه  رو  ماشين  گوشه  يه  دم،  نمي  جواب   ديد  وقتي
 پشتي روي سرموگذاشتم! کاوه: گفت دوباره و عقب کشيد رو ام

 چرا: گفت و دستم روي گذاشت دست کيان. بستم چشمامو و صندلي
  رو کارا اين اون و خودت  با
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 مي  هم  به  رسيدنتون  از   مانع  که  تره  قوي  عشق  از   چيزي  چه!  کني؟   مي
 ! کاوه؟  شه

 باورايي اش، خونواده مادرش، هويتش، زندگيش،: کردم زمزمه لب زير
 . داره که

 ! چي؟  يعني! فهمم نمي- 

 ! نداشته بشه من خاطر به هاش داشته ي همه خوام نمي: 

 نمي. شه مي نابود هديه کنه رو اگه که دونه مي رو چيزي سماواتي
 . بيافته اتفاق اين خوام

 ! چي؟ - 

 همه نذارم که دادم قول مرگ به رو آدم يه به. دادم قول مادرش به: 
 از و کنم سکوت  دادم قول بهش. بره بين از  بهش هديه ايمان ي

 . بشه حفظ هميشه واسه مادرش جايگاه تا بگذرم دخترش

 . کرد مي نگاهم کنجکاو و متعجب. کيان سمت برگشتم

. دونم  نهنمي  يا  کنم  اعتماد  بهش  تونستم  مي  بود،  رفيقم  ترين  صميمي
 يه بود شده مادرم به اعتمادم نتيجه که بود پيش ساعت چند همين

  که کيان. هديه زندگي واسه کابووس
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 دوست اگه: گفت و کرد روشن رو ماشين ديد زدن حرف تو رو ترديدم
  مونه مي يادم اما. نزن حرف بزني، حرف نداري

 ! ندونستي اعتماد قابل منو که باريه چندمين اين که

 کنارمون از  سرعت با که خيابون ي گوشه درختاي به پنجره از  زدم زل
 . کردم باز  لب و گذشتن مي

 ****** 

 . بود ناشناس شماره. خورد زنگ گوشيم روز يه پيش سال 

  مي ازم که بود بيمار زن يه صداي دادم جواب  وقتي

 وقتي.  کرد  معرفي  هديه  مادر  خودشو.  مالقاتش  بيمارستان  برم  خواست
 . نبود اتاق بيرون کسي اونجا رسيدم

  پرستار 

 . نيست بهبودي به اميدي و بده خيلي حالش گفت مي بخش

 مامانش  بودکه  نگفته  هم  بار   يه  بودم  هديه  با  که  روزايي اون  تموم  تو
 . بود نزده مامانش بيماري از  حرفي وقت هيچ. مريضه

 هديه مادر  اتاق همون توي! اتاق اون توي رفتم نمي وقت هيچ کاش
  و عشقم که گرفت ازم رو قولي و گفت بهم رو رازي

 . سوزوندم پاش به احساسمو
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 دونست،  مي  هديه  مادر  فقط  اينو.  شد  نمي  دار   بچه  وقت  هيچ  سماواتي
 ! سماواتي خود و مامان و من

 ي دخترخونده هديه يعني!هديه؟ ! يعني؟ : پرسيد متعجب کيان
 ! سماواتيه؟ 

 عشق.  عشقه  يه  حاصل  هديه.  گذاشت  شه  مي  چي  اسمشو  دونم  نمي: 
  از  قبل قبل، ها سال از که مردي و هديه مادر 

 عاشقش بشه پيدا هديه مادر  زندگي تو اش کله و سر سماواتي اينکه
 همون  فرخنده،  و  سماواتي  ازدواج  بعد  سال  دو  يکي  تا  اشون  ارتباط.  بوده
 که بود جا اون! شه مي اينکهحامله تا داشته ادامه هديه مامان

 هرگز  که  دونسته  مي  خوب   خودش.  شه  خبرمي  با  چيز  همه  از   سماواتي
 ! بيافته اتفاق نيست قرار  هم اي معجزه و بشه دار  بچه تونه نمي

 ! يعني؟ - 

 گفتن مي بهت اگه! گناهي؟  يه حاصل گفتن مي بهت اگه: 
  دوستش اونقدر  که مادرت  گفتن مي بهت اگه! نامشروعي؟ 

 که مردي به سال چند بوده، ارزش با بت يه مثل ات  واسه و داشتي
! داد؟  مي دست بهت حسي چه کرده، مي خيانت پدرته کني مي خيال
 واقعي پدر  کردن نيست به سر با رو قضيه سماواتي! شدي؟  نمي نابود
  پاي وقتي و داد فيصله هديه
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 . کرد سوءاستفاده موضوع اين از  شد باز  زندگيشون به من

 منو خواست هديه مامان از  گه مي هديه به رو ماجرا اينکه تهديد با
 بويي  ماجرا  از   هديه  تا  بدم  قول  شدم  مجبور.  کنار   بکشم  که  کنه  متقاعد

  خودم از  رو هديه اينکه بعد. نبره

 اسپند  عين  ديدمهديه  مي  وقتي.  دلم  به  افتاد  شک  بارها  و  بارها  روندم،
 . کشيدم مي عذاب  شه مي ولز و جلز آتيش رو

 ! عذابه در  هديه که هم باز خب کردم مي فکر خودم پيش

  اون و کجا عذاب  اين خب، ولي خواستم، نمي اينو که من

  

 ولي  کنه  آروم  خودشو  تونست  مي  من  جزوندن  با  جوري  اين!  کجا  عذاب 
  شد مي خبر با پدرش و مادر  ي گذشته از  اگه

 ! کنه؟  آروم خودشو خواست مي جوري چه

 زندگيش  تو  بياد  که  جديد  آدم  يه  و  بگذره  که  روز   دو  گفتم  خودم  پيش
 . کنه مي فراموش منو

 بي از اما ميره نمي عشق تو ناکامي از آدم که کردم فکر خودم پيش
 ! چرا هويتي

 از منو اگه که کنار  کشيدم. بمونه جاش سر باوراش که کنار  کشيدم
 . بمونن اش واسه اش خونواده جاش به ده مي دست
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 خونه در رفتدم خودش سماواتي ولي نگفتم هم مامان به جريانو اين
  خواست ازش و گفت مامان به چيو همه و امون

 آدم ترين پست با رفتي کيان! بمونه بسته دهنش تا بگيره منو جلوي
 ! نداري خبر خودت  شدي، شريک زمين روي

 ! باشه خودش حرف حرف ولي بکنه کاري هر حاضره که کسي

 دهن اونم داد، مي قرار  بازخواست مورد رو سماواتي هديه، امروز  اگه
 ! گفت مي بهش چيو همه و کرد مي باز 

  اين اونوقت

 کني  درک  توني  مي  حاال!  رفت  مي  باد  به  فايده  بي  من  سکوت   سال  همه
  يه رو قضيه و بريم زودتر که زدم جز انقدر چرا

 . دلخورم خيلي مامان از ! کنيم؟  ريس و راست جوري

  فنا به رو هديه زندگي داشت احساسش با و کرد عمل احساسي

 تنهايي  اينکه  از   ام  خسته.  کني  کمک  بهم  که  گفتم  بهت  رو  اينا!  داد  مي
 مامان  با  انقدر   ام  خسته!  بذارم  جاشون  سر  مرتب  چيو  همه  کردم  سعي

 کمکم آوردم کم وقتي که روگفتم اينا! جنگيدم هديه و سماواتي و
 ! گم؟  مي چي فهمي مي. کني

 ساعتي نيم. من به بود زده زل غليظ اخم يه با. کيان سمت برگشتم
 گوش حرفام به دقت با و خيابون ي گوشه بود کرده پارک که شد مي
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 حرفا  اين:  گفتم  محکم  خيلي  و  چشماش  تو  دوختم  رو  چشمام.  داد  مي
  مونه مي خودمون بين

 چه گذشته تو بفهمه نبايد احدي هيچ شرايطي، هيچ تحت! کيان
 ! گم؟  مي چي شنوي مي! افتاده اتفاقايي

 اين از  متعجب و موندم مات ! کرد حصارم محکم حرکت يه تو کيان
  چي: گفتم و کنار  کشيدم حصارش تو از  خودمو! واکنشش

 ! خيابون وسط زشته! کني؟  مي کار 

 ! خيلي! کاوه َمردي خيلي: گفت لرزيد مي که صدايي با

 ! بگم که رسه نمي ذهنم به ديگه چي هيچ

 نخواي  وقتي  تا.  جمع  خاطرت:  گفت  و  افتاد  راه  و  کرد  روشن  ماشينو  بعد
 . بندم مي دهنمو من ببره، بويي ماجرا از  کسي

 . اي خسته خيلي. ديگه برو: گفتم خونه در  دم رسيديم وقتي

 . بينمت مي شرکت تو صبح

: گفت  که  سمتش  برگشتم.  گرفت  دستمو  مچ  کيان  که  شم  پياده  اومدم
 کاري  هر!  بهش  بگي  چيزي  نري!  باش داشته بيشتر  مامانتو  هواي  کاوه
 ! اي؟  متوجه! بوده پسرش خاطر به کرده

 نري: گفت که شم پياده اومدم و دادم تکون مثبت عالمت به سري
 ! بندازي راه دعوا دوباره
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 ! کنم مي سعي: 

  

 مي وجدان عذاب  از  بشه طوريش مامانت! کنم مي سعي و زهرمار - 
 ! ها ميري

 ! دونم مي:

 ! دونم مي و زهرمار - 

 . خدافظ! ديگه برم بذار ! خوبه؟ ! دونم نمي خب: 

 منتظر کردمخانم مي خيال. تو رفتم و انداختم کليد بعد و زدم زنگ
  روي تلويزيون جلوي و بود تنها اما مامانه پيش

 ! گرفت نديد منو کالً  کردم که سالم. بود کشيده دراز  مبل

 شدم  خوردن  شام  خيال  بي  پس  نداشتم  جدل  و  بحث  ي حوصله  اً  واقع
 . کردم گرم نت به رو سرم و اتاقم تو رفتم و

  فقط

 مي شرکتو فردا از  هديه امشبم، حرفاي و رفتار  با که بودم فکر اين تو
 ! بود بهشت حاال تا نکه البته! جهنم ام واسه کنه

 ! جهنم اون آتيش تو ريخت مي بيشتري هيزم فردا از  يعني
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 واسه بود آرومي خيلي روز  کردم مي فکر که چيزي اون برعکس شنبه
 هم هفته آخر تا و مسافرت  بود رفته و گرفته مرخصي هديه چون ام

 جدل و بحث از  پر و متشنج ي هفته چند بعد! گشت نمي بر احتماالً 
  حدي تا آرامش باآلخره

 زد عمو با آشتي از  حرفي نه ديگه هم مامان چون. برگشت زندگيم به
 داشتم و بود  ساعت نزديکاي شنبه.  کرد هديه مورد در  اي گله نه و

 چند.  تو  اومد  کيان  و  شد  باز   اتاقم  کهدر   خونه  برم  کردم  مي  جور   و  جمع
  روي گذاشت رو نقشه تا

 ! تراشيدم کار  فردات  واسه: گفت و ميزم

 ايه  فرسوده  بافت  هاي  نقشه:  داد  توضيح  اون  و  کردم  نگاهش  پرسشگر
 ! بکني؟  کاريش يه شنبه تا توني مي. گفتم که

 ! بدم؟  انجام روزه يه خواي مي رو هفته دو هفته، يک کار : گفتم غر با

 : گفت و کرد مظلوم پوش چکمه ي گربه مثل رو اش قيافه

 ! تونستي که جاشو هر تا

 يکي  من  ندونه  کي  هر!  نکني  مظلوم  الکي  اتو  قيافه  که  شرطي  به  باشه: 
 ! هستي مارمولکي چه دونم مي

 ! کن صحبت درست رئيست با هوي- 

 ! رئيس آقاي چشم: 
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 . دعوتي هم تو. دربند بريم خوايم مي شام واسه- 

 ! اينا؟  مامانت با: 

 واسه رهدربند مي باباش و مامان با شب شنبه پنج عاقل آدم آخه- 
 ! شام؟ 

 ! بري؟  خواي مي کيا با: 

  

 . هستن هم ثمين و حسام- 

 ! ديگه؟  هست هم هديه هستن، ثمين و حسام! آهان: 

 ! مسافرته که اون- 

 راهرو  همين  تو  تلفن،  پاي  پيش  ساعت  نيم  بود  من  بيامرز  خدا  ي  عمه: 
 ! برگشته ديشب هديه گفت مي داشت يکي به

 ! آره؟ 

 ! کاوه بديه خيلي کار  وايسادن گوش- 

 ! بشنوم که زدي مي حرف بلند اونقدر ! وانسادم گوش: 

 . بيام تونم نمي

 ! منتظرتن؟  خونه ات  بچه و زن- 

 ! هست هم هديه که مخصوصاً . ندارم هم حوصله. تنهاست مامانم: 
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 هم  هديه!  خودنداري  بي  که  هم  حوصله.  گرفتم  رو  ات   اجازه  مامانت  از - 
 ! باشه نداشته کارت  به کاري گيرم مي قول ازش

 ! نشد؟  و بگيري جلوشو خواستي که قبل بارهاي تموم مثل: 

 تا.  بياد  نيست  معلوم  اصالً   تازه.  کنم  مي  سعيمو  ي  همه  ديگه  بار  اين- 
  خونه، برو. ياد نمي و است خسته گفته که اآلن

 يام  مي  کن،  پيک  و  شيک  بعد  و  کن  استراحت  خورده  يه  و  بخور   ناهارتو
 . دنبالت

 ! حاال؟  هست چي مناسبتش: 

 . داده سور  حسام- 

 ! چي؟  واسه: 

 شام خواد مي خوشحالي از کنه، کار من واسه شده مفتخر شنبه از - 
 ! بهمون بده

 ! اينجا؟  ياد مي: 

 . آره- 

 ! نيشتو ببند: توپيد کيان که لبم رو نشست لبخندي ناخودآگاه

 رفاقت عتيقه توي با نداره حق هيچکي من جز! ها شه مي حسوديم
 ! کنه
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 بدبخت:  گفتم  شدم  مي  پا  جام  از   که  جوري  همون  و  شد  تر  پهن  لبخندم
 . بگذره خوش برين! تويي رفيقم تنها که من

 . بمونم پيشش دم مي ترجيح نيست، خوش خيلي حالش مامان

  

 مي  من هي حاال: گفت خشونت ريزه يه با و دستم داد پالتومو کيان
 حرف  پيش  ساعت  نيم  همين  مامانت  با  من!  بدوش  گه  مي  اين  نره،  گم
 عنق  و  افسرده  پسر  که  خوشحال  خيلي  هم  و  بود  خوب   حالش  هم!  زدم
  خوام مي رو آدمش از  دور  و

 ! نياوردي باال منو روي اون تا خونه برو بيا! ددر  ببرم

 ! دنبالت يام مي  ساعت

 . بيرون داد هولم اتاق از  و گرفت بازومو بعد

 تحمل اصالً  ديدم کردم فکر چقدر  هر خونه به برگشت راه طول توي
  جمع تو هم اون هديه طرف از  دوباره شدن   تحقير

 آدم ذاشت مي کيان مگه اما نرم گرفتم تصميم پس ندارم، رو رفيقا
 ! بمونه تصميمش سر

 دم، نمي جواب  ديد وقتي و زد زنگ موبايلم به که بودم خواب عصر
  سيم بي گوشي با مامان و گرفت رو خونه شماره

 . خطه پشت کيان کاوه، پاشو: گفت و سرم باال وايساد اومد تلفن
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 ! خوابه بگين: گفتم و کشيدم پوفي

 در  و تکرار کيان واسه رو ام جمله مامان. سرم رو کشيدم رو پتو بعد
 . کرد قطع رو تماس و خداحافظي ديدم تعجب کمال

 ! باشه برداشته سماجت از  دست کيان که ام واسه بود عجيب

 از! چيه جريان فهميدم شنيدم رو کيان سالم صداي که بعد ساعت يه
 و زدم مي خرغلت الکي و بودم کشيده دراز  جام توي پيش ساعت يه

 تحمل رو حرفاش و هديه و برم نشدم مجبور اينکه از بودم خوشحال
  و حال مامان با کيان. کنم

 ! خوابه؟  هنو کاوه: پرسيد و کرد احوال

 . بريزم چايي اتون واسه کن بيدارش: گفت و داد مثبت جواب  مامان

 زورش ي همه با چنان و اتاق تو اومد مستقيم و گفت چشمي کيان
  و کنار  دادم هولش زور  به! گرفت نفسم که روم پريد

 ! ديوونه شدم له: گفتم و جام سر نشستم

 مي تاش داشت که جوري همون و کشيد روم از  رو پتو و پاشد کيان
 ! پيچونيم؟  ميزنم زنگ ديگه حاال: گفت کرد

 ! کشي؟  نمي خجالت
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 از منتها! کشم مي خجالت بينم مي کنم مي فکر خوب  که اآلن چرا،- 
 يام نمي گفتم! کيان؟  کني مي کار  چي اينجا! تو مثل رفيقي داشتن
 ! ببري؟  منو زور  به اومدي

 ! ها مايه همين تو چيزي يه: 

 ! شي؟  مي حريفم کردي فکر چرا اونوقت- 

 ! طرفي مامانت با بشم حريفت من نيست قرار  چون:

  

 : گفت و اتاق تو اومد چايي سيني يه با مامان لحظه همين

 . برو کيان با شو حاضر بگير، دوش يه. کاوه پاشو

! چيه؟ : گفت که کردم نگاه مامان به متعجب و باال انداختم ابرومو يه
 من باز ! نه؟  يا باشه جوون توي و پيرزن من بين بايد فرقي يه خب

 انقدر   همين  تو!  رم  مي  رفيقام  با  امامزاده  و  مسجد  و  قرآن  جلسه  چهارتا
 ! کردي حروم خودت  به هم رو

 تو  که  پاشو  پسرم  آفرين:گفت  و  برداشت  رو  چايي  ليواناي  از  يکي  کيان
 ! دربند برم خودم و صالح امامزاده بذارم راه سر رو

 ديوونه:  گفت  و  روش  بريزه  چايي  بود  نزديک  که  بازوش  تو  زدم  دونه  يه
  جلسه گفت مامانت! مگه؟  گم مي بد! سوختم
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 خيلي مامان! کردي حروم خودت  به رو رفتن امامزاده و مسجد و قرآن
: گفت و من به کرد رو بعد! نکن شوخي چيزا اين با کيان: گفت جدي
 . نشه ديرتون که شو حاضر پاشو

 پيش  رم  مي  رفت  سر  اگه  هم  ام  حوصله.  خوبه  حالم  نباش،  منم  نگرون
 . منتظر خانم

 آوردم صدامو و بستم سرش پشت رو در  بيرون رفت اتاق از  که مامان
  مامان با باشه آخرت  دفعه: گفتم کيان به و پايين

 درميون  مامان  با  امشبو  مهموني  اصالً   کردي  غلط!  شي  مي  همدست  من
 ! گذاشتي

 بخاري  انقدر   آخيش:  گفت  و  بخاري  کنار  زمين  رو  نشست  خونسرد  کيان
 ! ده نمي مزه کنارش خوابيدن مثل هيچي زمستون تو. دارم دوست رو

 ! باهات  زنم مي حرف دارم! زهرمار - 

 کوفت  هم  رو  چايي  اون  کن  لطف زني  مي  حرف  داري که  جوري  همين: 
 ! شه مي دير! شو حاضر بعد و کن

 و  رفتم  که  ديدي  و  بودي  خودت   خوبه!  کيان؟   کردي  فکر  چي  خودت   با- 
 خوبه! شکوندم غرورشو شکل بدترين به و کردم نگاه هديه چشم تو

! بياره در  سرم شبو اون تالفي نکرده فرصت هنوز  که دوني مي خودت 
  امشب خواي مي

 ! اش؟  واسه کني فراهم شرايطشو
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 . ياد نمي هديه احتماالً : 

 برو بيا. کيان خيال بي! درصده؟  چند احتمال اين اونوقت احتماالً؟- 
  همه دماغ از  بياد اونم و بيام من. بگذرون خوش

 ! ياد مي در اتون

 تخت  ي  لبه  نشستم  منم.  شد  چاييش  خوردن  مشغول  و  کرد  اوفي  کيان
 . بهش زدم زل و برداشتم رو چاييم ليوان و

 بعد و گرفت شماره يه و آورد در رو موبايلش شد، تموم که چاييش
 : زدن حرف به کرد شروع مکث لحظه چند

  سالم

 نمي من بگم زدم زنگ ببين. آهان! افتادين؟  راه! خوبي؟ . جان حسام
 . نشده خاصي چيز. نه. نه. نباشين من منتظر يام،

 . بهت اً  بعد گم مي. بابا نه. هم با کنيم مي صحبت بعداً  حاال

 .  ًفعال

  

 دنبالش.  بيرون  اتاق  از   رفت  و  آورد  در   پالتوشو  پاشد  و  کرد  قطع  تماسو
  به يارو! شدي؟  ديوونه کيان: گفتم و افتادم راه

 ! ري؟  نمي گي مي زدي زنگ تو ده، مي سور  داره تو خاطر
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 ! خودش خاطر به و نه من خاطر به- 

 ! بده سور  خواسته مي که تو به! چي هر حاال: 

 ! ما به و نه من به- 

 ! کن گم گورتو پاشو! کيان نکن بازي ها کلمه با: 

 کردن پا و دست فکر به عمو زن. کنم مي گم گورمو شام بعد باشه،- 
 ! تلپم اينجا منم که باشين شام يه

 خونسرد خيلي خورد مي چايي داشت و بود نشسته مبل رو که مامان
 ! شام بي شام: گفت و انداخت من به نگاهي

 دستي کالفه! بخورين شام دارين دعوت که جايي همون برين پاشين
 ! شدي؟  خل کيان: گفتم و کشيدم موهام به

 ! بودم- 

 ! بري؟  خواي نمي! بودي گي، مي راست:

 . رم نمي نياي تو ولي. دارم که دوست. چرا- 

 ! شد عوض نظرت  بگو حسام به بزن زنگ! يام مي باشه: 

 . زنم مي زنگ من شو حاضر برو تو- 

 پوشيدم مي کفشامو تراس رو داشتم و شدم حاضر وقتي بعد ربع يه
 ! حسام؟  به زدي زنگ: پرسيدم
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 ! ريم؟  مي داريم کجا پس: گفتم. در سمت رفت و گفت نچي کيان

 ! بهش بودم نزده زنگ کالً : گفت و کرد باز  رو کوچه در 

 که  مامان  سمت  برگشتم.  بست  رو  در  و  بيرون  رفت  که  دنبالش  دوييدم
 ! باشه؟  نمون، تنها: گفتم و بود واستاده تراس رو لبخند با

 . بگذره خوش برو. باشه: گفت و کرد درست پالتومو يقه

 ! شهال؟  عمو زن پيش ببريمت خواي مي- 

 . بينمت مي شب. سالمت به برين. دارم کار  کلي. مادر  نه: 

  

  خدافظ فعالً . باشه- 

 . همراهت به خدا: 

 : گفت کيان که بگم چيزي يه اومدم شدم که ماشين سوار 

 ! آبائم و جد هفت و خودمم بگي چي هر! دونم مي دونم مي

 ! بياي؟  نبودي راغب خيلي مطمئني! خوبه؟ 

 ! چي؟  يعني: 

 ! نداشتي؟  اومدن قصد مطمئني گم مي يعني- 

 ! کيان؟  چيه منظورت : 
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 ! کردي؟  پيک و شيک اينقدر  حسام و من واسه- 

 ! کردم؟  پيک و شيک کجا: 

 مي فکر که خوب  فقط هستي پيک و شيک هميشه! گي مي راست- 
 نمي خرج به وسواس اينقدر شدن آماده واسه معموالً  بينم مي کنم
 ! دادي خرج به امشب که دي

 ! نکن جمع منو گناه انقدر  برو بيافت راه: 

 روي  پسر  سهتا  و  دختر  تا  دو  و  اميرعلي  و  ثمين  و  حسام  رسيديم  وقتي
  و گفتن مي داشتن و بودن نشسته تختا از  يکي

 نشستيم  کردن  پاره  تيکه  تعارف  و  دادن  دست  و  سالم  بعد.  خنديدن  مي
  رو ها بچه خواست حسام از  کيان و حسام کنار 

 ! نياوردي؟  رو نيوشا: پرسيد کيان از  ثمين يهو بعد و کنن معرفي

 ! رفت يادم نه واي اي: گفت و کشيد جيباش به دستي کيان

 ! کيه؟  نيوشا: پرسيدم آروم

 مگه. نيوشاست موبايلم اسم! چيه و نه کيه: گفت جدي خيلي کيان
 ! ؟  تو دونستي نمي

 موبايلت اونوقت: گفت کنه جمع رو اش خنده کرد مي سعي که ثمين
 ! مؤنثه؟ 
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 همون در  و دادن اس يکي به موبايلش با کرد شروع جدي خيلي کيان
 يه  بلکه  بگيرم  دختر  موبايلمو  گفتم  پسره،  ماشينم  ديدم  آره:  گفت  حال

 ! بيافتيم عروسي

 ! چيه؟  پساين: گفت و کرد کيان دست تو موبايل به اي اشاره حسام

 ! سوال؟  زير گرفتين رگباري منو بيکارين! ايناست نيوشا کارگر اين- 

  

 شبي همون. شنيدم هم هديه زبون از  رو نيوشا اسم افتاد يادم يهو
 خانم  نيوشا:  گفتم  کيان  گوش  زير  آروم.  اشون  خونه  دم  بوديم  رفته  که

 ! شه؟  نمي ناراحت نيوشا گي مي موبايلتم به بفهمه

 گنده  کادوي  اون  فکر  به  شما:  گفت  آروم  و  رفت  بهم  غره  چشم  يه  کيان
 اي اشاره بعد! بشه خراب  سرت  رو ديگه ديقه چند تا قراره که باش اي
 کادو ي دخترخاله اتفاقي طور  به که نيوشا: گفت و کرد موبايلش به

  اعالم اآلن هست هم خانم

 ! رسن مي ديگه دقايقي تا کردن

 ازم اش دخترخاله و هديه سالم صداي رو کنم تعجب اينکه فرصت
  تو چشم که نياوردم باال رو سرم اصالً  که من. گرفتن

 و کنارموننشستن و کرد باز  جا اشون واسه کيان. بشم هديه چشم
 غذا و دادن سفارش ديزي شام ها بچه. احوال و حال به کردن شروع
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 و کردم مي بازي غذا با داشتم. شد حاضر بايد چه اون از  زودتر خيلي
  بازيشو هديه بودم منتظر

 واسه  لوبياها  و  نخود  از   داري:  گفت  گوشم  زير  آروم  کيان  که  کنه  شروع
 ! کني؟  مي عذرخواهي کردي لهشون اينکه

 بخور : گفت و گوشم زير شد دوال دوباره که کردم نگاهش پرسشگر
 ! نشستي کرده بق که اونه خاطر به کنه مي خيال هديه اآلن! ديگه

 . سيرم خوردم دير ناهار : گفتم آروم

 ! پايين؟  بره گلوت  از  غذا ذاره نمي عاشقي بغض يا کرده سيرت  ناهار - 

 زير  ساعته  دو  نامزدا  عين  چيه:  گفت  حسام  که  بدم  کيانو  جواب   اومدم
 ! کنين؟  مي وز  وز هم گوش

 جاي ثمين و تو مگه: گفت و سمتش کرد پرت  پيازو تيکه يه کيان
 ! هم؟  با کنين مي وز  وز  زدن حرف

 کيان سمت پرتکرد دوباره بود قاپيده هوا رو که رو پيازي تيکه حسام
 ! ها نکن شوخي من نامزد با! خفه: گفت و

  ثمين

 ! نداره شوخي کسي با

 شوخي  کسي  با من  نامزد  مگه:  گفت  و  کرد  من  به  اي اشاره سر  با  کيان
 ! داره؟ 
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 کار حساب  ببيني اشو قيافه: داد ادامه کيان و خنده زير زدن ها بچه
  دست اخالقي سگ تو برم قربونش! ياد مي دستت

 ! بسته پشت از هاره سگ هرچي

 ! خوبه؟  باشم جلف تو مثل: گفتم من اينبار و خنديدن ها بچه دوباره

 آدميزاد  مثل  خوبه  آدم:  گفت  هديه  بگه  چيزي  بخواد  کيان  اينکه  از   قبل
 زندگي  از  و  بخنده  و  بگه  هم  وقتش  به  باشه،  جدي  وقتش  به!  کنه  رفتار 
 ! ببره لذت 

 درد دستت که اولش: گفت فوري بزنم حرفي من اينکه ترس از  کيان
 من نامزد اينکه دوم! حرفت اين با کردي تأييد منو بودن جلف! نکنه

 . آدمانيست شبيه که همينه واسه! است فرشته

 ! الهي مغضوب  ي فرشته منتها: گفت و زد من به چشمک يه بعد

  

 عذاب  مأمور   منظورت :گفت  هديه  که  شد  بلند  ها  بچه  خنده  صداي  دوباره
 ! ديگه؟  الهيه

 دو شما: پرسيد مقدمه بي حسام بزنيم حرفي کيان يا من اينکه از قبل
 ! شناسين؟  مي قبل از  رو همديگه تا

 تحمل اصالً  ديدم کردم فکر چقدر  هر خونه به برگشت راه طول توي
  جمع تو هم اون هديه طرف از  دوباره  شدن   تحقير
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 آدم ذاشت مي کيان مگه اما نرم گرفتم تصميم پس ندارم، رو رفيقا
 ! بمونه تصميمش سر

 دم، نمي جواب  ديد وقتي و زد زنگ موبايلم به که بودم خواب عصر
  سيم بي گوشي با مامان و گرفت رو خونه شماره

 . پشتخطه کيان کاوه، پاشو: گفت و سرم باال وايساد اومد تلفن

 ! خوابه بگين: گفتم و کشيدم پوفي

 در  و تکرار کيان واسه رو ام جمله مامان. سرم رو کشيدم رو پتو بعد
 . کرد قطع رو تماس و خداحافظي ديدم تعجب کمال

 ! باشه برداشته سماجت از  دست کيان که ام واسه بود عجيب

 از! چيه جريان فهميدم شنيدم رو کيان سالم صداي که بعد ساعت يه
  و بودم کشيده دراز  جام توي پيش ساعت يه

 هديه   و  برم  نشدم  مجبور   اينکه  از   بودم  خوشحال  و  زدم  مي  خرغلت  الکي
  و حال مامان با کيان. کنم تحمل رو حرفاش و

 ! خوابه؟  هنو کاوه: پرسيد و کرد احوال

 . بريزم چايي اتون واسه کن بيدارش: گفت و داد مثبت جواب  مامان

 پريد  يزورش  همه  با  چنان  و  اتاق  تو  اومد  مستقيم  و  گفت  چشمي  کيان
  و کنار  دادم هولش زور  به! گرفت نفسم که روم

 ! ديوونه شدم له: گفتم و جام سر نشستم
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 مي تاش داشت که جوري همون و کشيد روم از  رو پتو و پاشد کيان
 ! پيچونيم؟  ميزنم زنگ ديگه حاال: گفت کرد

 ! کشي؟  نمي خجالت

 از منتها! کشم مي خجالت بينم مي کنم مي فکر خوب  که اآلن چرا،- 
 يام نمي گفتم! کيان؟  کني مي کار  چي اينجا! تو مثل رفيقي داشتن
 ! ببري؟  منو زور  به اومدي

 ! ها مايه همين تو چيزي يه: 

 ! شي؟  مي حريفم کردي فکر چرا اونوقت- 

 ! طرفي مامانت با بشم حريفت من نيست قرار  چون:

 : گفت و اتاق تو اومد چايي سيني يه با مامان لحظه همين

 . برو کيان با شو حاضر بگير، دوش يه. کاوه پاشو

  

! چيه؟ : کهگفت کردم نگاه مامان به متعجب و باال انداختم ابرومو يه
 من باز ! نه؟  يا باشه جوون توي و پيرزن من بين بايد فرقي يه خب

 انقدر   همين  تو!  رم  مي  رفيقام  با  امامزاده  و  مسجد  و  قرآن  جلسه  چهارتا
 ! کردي حروم خودت  به هم رو

 تو  که  پاشو  پسرم  آفرين:گفت  و  برداشت  رو  چايي  ليواناي  از  يکي  کيان
 ! دربند برم خودم و صالح امامزاده بذارم راه سر رو
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 ديوونه:  گفت  و  روش  بريزه  چايي  بود  نزديک  که  بازوش  تو  زدم  دونه  يه
  جلسه گفت مامانت! مگه؟  گم مي بد! سوختم

 ! کردي حروم خودت به رو رفتن امامزاده و مسجد و قرآن

 به کرد رو بعد! نکن شوخي چيزا اين با کيان: گفت جدي خيلي مامان
 . نشه ديرتون که شو حاضر پاشو: گفت و من

 پيش  رم  مي  رفت  سر  اگه  هم  ام  حوصله.  خوبه  حالم  نباش،  منم  نگرون
 . منتظر خانم

 آوردم وصدامو بستم سرش پشت رو در بيرون رفت اتاق از  که مامان
  مامان با باشه آخرت  دفعه: گفتم کيان به و پايين

 درميون  مامان  با  امشبو  مهموني  اصالً   کردي  غلط!  شي  مي  همدست  من
 ! گذاشتي

 بخاري  انقدر   آخيش:  گفت  و  بخاري  کنار  زمين  رو  نشست  خونسرد  کيان
 ! ده نمي مزه کنارش خوابيدن مثل هيچي زمستون تو. دارم دوست رو

 ! باهات  زنم مي حرف دارم! زهرمار - 

 کوفت  هم  رو  چايي  اون  کن  لطف زني  مي  حرف  داري که  جوري  همين: 
 ! شه مي دير! شو حاضر بعد و کن

 و  رفتم  که  ديدي  و  بودي  خودت   خوبه!  کيان؟   کردي  فکر  چي  خودت   با- 
 خوبه! شکوندم غرورشو شکل بدترين به و کردم نگاه هديه چشم تو
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! بياره در  سرم شبو اون تالفي نکرده فرصت هنوز  که دوني مي خودت 
  امشب خواي مي

 ! اش؟  واسه کني فراهم شرايطشو

 . ياد نمي هديه احتماالً : 

 برو بيا. خيالکيان بي! درصده؟  چند احتمال اين اونوقت احتماالً؟- 
  همه دماغ از  بياد اونم و بيام من. بگذرون خوش

 ! ياد مي در اتون

 تخت  ي  لبه  نشستم  منم.  شد  چاييش  خوردن  مشغول  و  کرد  اوفي  کيان
 . بهش زدم زل و برداشتم رو چاييم ليوان و

 بعد و گرفت شماره يه و آورد در رو موبايلش شد، تموم که چاييش
 : زدن حرف به کرد شروع مکث لحظه چند

  سالم

 نمي من بگم زدم زنگ ببين. آهان! افتادين؟  راه! خوبي؟ . جان حسام
 . نشده خاصي چيز. نه. نه. نباشين من منتظر يام،

 . بهت بعداً  گم مي. بابا نه. هم با کنيم مي صحبت بعداً  حاال

 .  ًفعال
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 دنبالش.  بيرون  اتاق  از   رفت  و  آورد  در   پالتوشو  پاشد  و  کرد  قطع  تماسو
  به يارو! شدي؟  ديوونه کيان: گفتم و افتادم راه

 ! نميري؟  گي مي زدي زنگ تو ده، مي سور  داره تو خاطر

 ! خودش خاطر به و نه من خاطر به- 

 ! بده سور  خواسته مي که تو به! چي هر حاال: 

 ! ما به و نه من به- 

 ! کن گم گورتو پاشو! کيان نکن بازي ها کلمه با: 

 کردن پا و دست فکر به عمو زن. کنم مي گم گورمو شام بعد باشه،- 
 ! تلپم اينجا منم که باشين شام يه

 خونسرد خيلي خورد مي چايي داشت و بود نشسته مبل رو که مامان
 ! شام بي شام: گفت و انداخت من به نگاهي

 ! بخورين شام دارين دعوت  که جايي همون برين پاشين

 ! شدي؟  خل کيان: گفتم و کشيدم موهام به دستي کالفه

 ! بودم- 

 ! بري؟  خواي نمي! بودي گي، مي راست:

 . رم نمي نياي تو ولي. دارم که دوست. چرا- 
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 حاضر برو تو-!  شد عوض نظرت  بگو حسام به بزن زنگ! يام مي باشه: 
 . زنم مي زنگ من شو

 پوشيدم مي کفشامو تراس رو داشتم و شدم حاضر وقتي بعد ربع يه
 ! حسام؟  به زدي زنگ: پرسيدم

 ! ريم؟  مي داريم کجا پس: گفتم. در سمت رفت و گفت نچي کيان

 ! بهش بودم نزده زنگ کالً : گفت و کرد باز  رو کوچه در 

 که  مامان  سمت  برگشتم.  بست  رو  در  و  بيرون  رفت  که  دنبالش  دوييدم
 ! باشه؟  نمون، تنها: گفتم و بود واستاده تراس رو لبخند با

 . بگذره خوش برو. باشه: گفت و کرد درست پالتومو يقه

 ! شهال؟  عمو زن پيش ببريمت خواي مي- 

 . بينمت مي شب. سالمت به برين. دارم کار  کلي. مادر  نه: 

  

  خدافظ فعالً . باشه- 

 . همراهت به خدا: 

 : گفت کيان که بگم چيزي يه اومدم شدم که ماشين سوار 

! خوبه؟ ! آبائم و جد هفت و خودمم بگي چي هر! دونم مي دونم مي
 ! بياي؟  نبودي راغب خيلي مطمئني
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 ! چي؟  يعني: 

 ! نداشتي؟  اومدن قصد مطمئني گم مي يعني- 

 ! کيان؟  چيه منظورت : 

 ! کردي؟  پيک و شيک اينقدر  حسام و من واسه- 

 ! کردم؟  پيک و شيک کجا: 

 مي فکر که خوب  فقط هستي پيک و شيک هميشه! گي مي راست- 
 نمي خرج به وسواس اينقدر شدن آماده واسه معموالً  بينم مي کنم
 ! دادي خرج به امشب که دي

 ! نکن جمع منو گناه انقدر  برو بيافت راه: 

 پسر تا سه و دختر تا دو و اميرعلي و ثمين و حسام رسيديم وقتي
  و گفتن مي داشتن و بودن نشسته تختا از  يکي روي

 نشستيم  کردن  پاره  تيکه  تعارف  و  دادن  دست  و  سالم  بعد.  خنديدن  مي
  رو ها بچه خواست حسام از  کيان و حسام کنار 

 ! رونياوردي؟  نيوشا: پرسيد کيان از  ثمين يهو بعد و کنن معرفي

 ! رفت يادم نه واي اي: گفت و کشيد جيباش به دستي کيان

 ! کيه؟  نيوشا: پرسيدم آروم
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 مگه. نيوشاست موبايلم اسم! چيه و نه کيه: گفت جدي خيلي کيان
 ! ؟  تو دونستي نمي

 موبايلت اونوقت: گفت کنه جمع رو اش خنده کرد مي سعي که ثمين
 ! مؤنثه؟ 

 همون در  و دادن اس يکي به موبايلش با کرد شروع جدي خيلي کيان
 يه  بلکه  بگيرم  دختر  موبايلمو  گفتم  پسره،  ماشينم  ديدم  آره:  گفت  حال

 ! بيافتيم عروسي

 ! چيه؟  اين پس: گفت و کرد کيان دست تو موبايل به اي اشاره حسام

 ! سوال؟  زير گرفتين رگباري منو بيکارين! ايناست نيوشا کارگر اين- 

  

 که  همونشبي.  شنيدم  هم  هديه  زبون  از   رو  نيوشا  اسم  افتاد  يادم  يهو
 خانم نيوشا: گفتم کيان گوش زير آروم. اشون خونه دم بوديم رفته

 ! شه؟  نمي ناراحت نيوشا گي مي موبايلتم به بفهمه

 گنده  کادوي  اون  فکر  به  شما:  گفت  آروم  و  رفت  بهم  غره  چشم  يه  کيان
 اي اشاره بعد! بشه خراب  سرت  رو ديگه ديقه چند تا قراره که باش اي
 کادو ي دخترخاله اتفاقي طور  به که نيوشا: گفت و کرد موبايلش به

  اعالم اآلن هست هم خانم

 ! رسن مي ديگه دقايقي تا کردن
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 ازم اش دخترخاله و هديه سالم صداي رو کنم تعجب اينکه فرصت
  تو چشم که نياوردم باال رو سرم اصالً  که من. گرفتن

 و نشستن کنارمون و کرد باز  جا اشون واسه کيان. بشم هديه چشم
 غذا و دادن سفارش ديزي شام ها بچه. احوال و حال به کردن شروع
 و کردم مي بازي غذا با داشتم. شد حاضر بايد چه اون از  زودتر خيلي
  بازيشو هديه بودم منتظر

 واسه  لوبياها  نخودو  از   داري:  گفت  گوشم  زير  آروم  کيان  که  کنه  شروع
 ! کني؟  مي عذرخواهي کردي لهشون اينکه

 بخور : گفت و گوشم زير شد دوال دوباره که کردم نگاهش پرسشگر
 ! نشستي کرده بق که اونه خاطر به کنه مي خيال هديه اآلن! ديگه

 . سيرم خوردم دير ناهار : گفتم آروم

 ! پايين؟  بره گلوت  از  غذا ذاره نمي عاشقي بغض يا کرده سيرت  ناهار - 

 زير  ساعته  دو  نامزدا  عين  چيه:  گفت  حسام  که  بدم  کيانو  جواب   اومدم
 ! کنين؟  مي وز  وز هم گوش

 جاي ثمين و تو مگه: گفت و سمتش کرد پرت  پيازو تيکه يه کيان
 ! هم؟  با کنين مي وز  وز  زدن حرف

 کيان  سمت  کرد  پرت  دوباره  بود  قاپيده  هوا  رو  که  رو  پيازي  تيکه  حسام
 ! ها نکن شوخي من نامزد با! خفه: گفت و
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  ثمين

 ! نداره شوخي کسي با

 شوخي کسي منبا نامزد مگه: گفت و کرد من به اي اشاره سر با کيان
 ! داره؟ 

 کار حساب  ببيني اشو قيافه: داد ادامه کيان و خنده زير زدن ها بچه
  دست اخالقي سگ تو برم قربونش! ياد مي دستت

 ! بسته پشت از هاره سگ هرچي

 ! خوبه؟  باشم جلف تو مثل: گفتم من اينبار و خنديدن ها بچه دوباره

 آدميزاد  مثل  خوبه  آدم:  گفت  هديه  بگه  چيزي  بخواد  کيان  اينکه  از   قبل
 زندگي  از  و  بخنده  و  بگه  هم  وقتش  به  باشه،  جدي  وقتش  به!  کنه  رفتار 
 ! ببره لذت 

 درد دستت که اولش: گفت فوري بزنم حرفي من اينکه ترس از  کيان
 ! حرفت اين با کردي تأييد منو بودن جلف! نکنه

 . نيست آدما شبيه که همينه واسه! است فرشته من نامزد اينکه دوم

 ! الهي مغضوب  ي فرشته منتها: گفت و زد من به چشمک يه بعد

  

 عذاب   منظورتمأمور :گفت  هديه  که  شد  بلند  ها  بچه  خنده  صداي  دوباره
 ! ديگه؟  الهيه
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 دو شما: پرسيد مقدمه بي حسام بزنيم حرفي کيان يا من اينکه از قبل
 ! شناسين؟  مي قبل از  رو همديگه تا

 کرده سکوت  ديدم وقتي و نه يا ده مي جوابي هديه ببينم کردم صبر
  من به نسبت خوبي شناخت گويا که ايشون: گفتم

 ! داره

 ! بگيرم دهنمو جلوي يعني کرد لمس پهلومو آروم کيان آرنج

 ! شناسيش؟  نمي تو: پرسيد و شد کنجکاوتر حسام

 نه: گفتم و انداختم کرد مي بازي غذاش با داشت که هديه به نگاهي
 ! عذاب  يا رحمته ي فرشته بدم تشخيص بتونم که حد اون تا

 : توپيد بهم هديه. بود تر محکم اينبار  پهلوم تو کيان ضربه

 ! کنم مي زندگي آدم عين! آدميزادم من

 آدم تونيعين مي که خوشحالم. خوبه: گفتم و چشماش به زدم زل
 ! کني زندگي

 بذارين  اتونو  گونه  بچه  دعواهاي!  بگذرونيم  خوش  اومديم:  توپيد  کيان
 ! شرکت واسه

 گل  نشستيم  کيان  پيشنهاد  به  و  دادن  سفارش  قليون  ها  بچه  شام  بعد
  من دست تو گل دور آخرين. کرديم بازي پوچ يا

 ! گم مي من: گفت يهو هديه و بود
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 رسيد که من به و کرد پوچ رو گروه بقيه دستاي از يکي دونه دونه
 ! پوچي کالً  که تو: گفت کنه نگاهم اينکه بدون

 : گفتم و بخندم نکردم جرأت  اما گرفت ام خنده متلکش از 

 ! مطمئني؟ 

! همينه باشم مطمئن خيلي چيز يه به اگه: گفت و چشمام تو زد زل
 ! پوچي هم خيلي! پوچي

 ! کنم؟  وا: گفتم و کردم نگاه گروهياشو هم بقيه

 بده : گفت و دستم زير گذاشت دستشو کيان و کردن موافقت ها بچه
 بازي خواست مي کيان! گل! گله من داداش! هديه کردي اشتب! گلو
 ! بريم؟  خواي نمي ديرشد، کيان: گفتم که بده ادامه رو

 ها بچه عين نشستين. بريم پاشين: گفت و انداخت ساعت به نگاهي
 ! کنين؟  مي بازي پوچ يا گل دارين

 ! بود داده پيشنهاد خودش خوبه حاال

 ! رفيقي؟  نيوشا با: پرسيدم سکوت  مدت  يه بعد برگشت مسير تو

 ! نه: گفت و انداخت بهم نگاهي اخم با

  

 ! کني؟  مي پنهون چي واسه خب- 
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 مي  ديگه  سال   کن  صبر  حاال!  کردي؟   پنهون  ازم  رو  هديه  چي  واسه  تو: 
 ! نه يا بودم رفيق باهاش که گم مي يام

 فردا:  گفتم  شديم  مي  پياده  که  خونه  در   دم  و  گفتم  لب  زير  مسخره  يه
 پيش ام واسه ها نقشه تو سوالي اگه که بذار  دست دم نيوشاتو اون
. رفت  و  داد  گاز   و  پروند  بهم  شرف  بي  يه!  خدافظ!  بدي  زنگمو  جواب   اومد
 . بود خواب  تختش رو مامان. تو رفتم صدا و سر بي. ساکتبود خونه

  لباسامو

 به گرفت پام که بخورم آب  آشپزخونه تو برم خواستم و کردم عوض
  خونه تو وحشتناکي صداي و مبل کنار  عسلي ميز

 .  منم نترس مامان: گفتم هول با. پيچيد

 از ديدم و اتاقش سمت رفتم تعجب با نشنيدم، مامان از جوابي وقتي
  و کردم روشن برقو هول با. نخورده تکون جاش

 نفس. بود سرد سرد دستم، تو گرفتم دستشو و زدم زانو تختش کنار 
  بهم ذهنم ناخودآگاه! نداشت نبض! کشيد نمي

 با کردم شروع. بذارم باز  رو کوچه در  و اورژانس به بزنم زنگ داد فرمان
  وقتي که اونقدر . دادن ماساژ قلبشو دست

 منو يکيشون. بودم خيس خيس عرق از رسيدن اورژانس مأموراي
  نمي و شدن مامان ي معاينه مشغول و عقب کشيد
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 . آمبوالنسم تو ديدم اومدم خودم به که گذشت چقدر دونم

 کرده ام کالفه آمبوالنس آژير صداي. بودن برگردونده شوک با مامانو
 . بود

 راهم ديگه بعد و باشم مامان همراه تونستم يو سي سي در  دم تا
 منو  خانمي  يه  صداي  ديقه  چند  بعد  و  رفتم  وا  راهرو  صندلي  روي.  ندادن

 ديد  وقتي  و  گفت  چيزايي  يه.  بود  پرستار.  کردم  نگاهش.  آورد  خودم  به
  تکونم نيست جمع حواسم

 بدتر  وضعت  خودت .  بياد  آشناهاتون  از   يکي  بزن  زنگ  پاشو:  گفت  و  داد
 . بدين تشکيل پرونده براش بايد! که بيماره از 

 ! بيرون؟   اومدي  جوري  اين  سرما  اين  تو  نزدي  يخ  کن  پات  هم  چيزي  يه

 بدون و ورزشي کن گرم و شرت  تي يک با. انداختم خودم به نگاه يه
  پشت بودم پريده هول با فقط. جوراب  و کفش

 . نمونم جا ازش که بودم نشسته مامان کنار  و آمبوالنس

 . زدم مي زنگ کيان به بايد

 . بزنم زنگ بايد: گفتم و پرستاره همون سمت رفتم

 بوق تا چند. بيارن گرم لباس برات  بگو: گفت و جلوم گذاشت رو تلفن
 ! کاوه؟  چيه: شنيدم رو کيان صداي بعد و خورد

 ! ها؟  نقشه پاي نشستي شبي نصفه نکنه
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 ! مامان کيان: ناليدم

 ! الو؟ ! کاوه؟  چي: گفت هول با کيان

 . بيمارستانم. کيان بيا: ناليدم باز 

  

 ببين! بيمارستان؟  کدوم: گفت کنه آروم منو کرد مي سعي که کيان
 . رسونم مي خودمو اآلن! خب؟  نيست چيزي کاوه

 ! بيمارستاني؟  کدوم بگو فقط

 زنگ بابام به. کاوه کن گوش: گفت کيان و گفتم رو بيمارستان اسم
  مي راه دارم خودمم. بهت تره نزديک اون. زنم مي

 ! خب؟  نباش نگرون. يوفتم

 جمع  پاهامو  و  صندلي  روي  نشستم  رفتم  و  سرجاش  گذاشتم  رو  گوشي
  اما چرا دونم نمي. روش گذاشتم سرمو و کردم

 هيچ!  شد  بدمي  مامان  حال  که  قبل  هاي  دفعه  با  داشت  فرق  اينبار   انگار 
  دلم! بودن نداده شوک بهش حاال تا وقت

 گذشته  من  تماس  از   ربعي  يه.  بودم  باخته  امو  روحيه.  داد  مي  بد  گواهي
  بلند سرمو. ام شونه رو نشست دستي. بود

 پالتوشو عمو. کوشان و عمو زن هم پشتش و بود کيومرث  عمو. کردم
  گريه با عمو زن و ام شونه رو انداخت و آورد در 
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 ! چطوره؟  حالش: گفت

! حاليه؟  چه تو مامان دونستم نمي هم خودم وقتي بگم داشتم چي
  زودتر کيان کاش. زانوهام رو گذاشتم سرمو دوباره

 . بده روحيه بهم دوباره و بياد کاش. بياد

 زدم زل و کردم بلند سرمو. برد رو اسمم آروم که شنيدم کيانو صداي
 ! کيان: ناليدم و چشماش به

 بست  هاشو  دکمه  و  کرد  تنم  کامل  باباشو  پالتوي  و  واستاد  روبروم  اومد
  حالت تازه! کاوه؟  وضعيه و سر چه اين: گفت و

 مامانت از کيبايد بيافتي اگه! بخوري؟  سرما خواي مي ،باز شده خوب
 ! اومدي؟  چرا پابرهنه! هان؟ ! کنه؟  پرستاري

 ! گيري؟  مي چيزي ايدزي پات  تو بره چيزي يه نگفتي

 مگه! باختي؟  خودتو چي واسه! چيه؟: گفت و چشمام به زد زل بعد
 نگرون. اآلن باالسرشه دکتر کلي! شه؟  مي بد حالش که باره اولين
 . باشه خدا به اميدت. نباش

 بد حالش حد اين تا وقت هيچ. دادن شوک بهش: کردم زمزمه زيرلب
 ! کيان بود مرده خونه رسيدم وقتي! شد نمي

 داد  قورت   رو  دهنش  آب .  بود  مشهود  کامالً   کيان  صورت   تو  حرفم  تأثير
 : گفت و بشه مسلط خودش به کرد سعي و
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 صندلي رو بذار پاهاتو موقع اون تا. بياره کفش ات  واسه رفته کوشان
 . الاقل

 ! دي؟  نمي اميدواري بهم چرا: گفتم حرفش به تفاوت  بي

 مي خوب  خدا اميد به: گفت و صندلي رو گذاشت و کرد بلند پاهامو
! ببيني مادرتو شدن خوب  و باشي زنده تو موقع اون تا اگه البته. شه

 موقع به که شکر رو خدا! مييوفتي پس داري! کاوه کن جمع خودتو
  رسونديش موقع به و رسيدي

 واسه کن دعا بشين ببازي خودتو زود انقدر  اينکه جاي به. بيمارستان
 . کن فکر خوب  چيزاي به. اش

 . بستم چشمامو و سرم پشت سرد ديوار  به دادم تکيه سرمو

 نمازخونه برم که بودم فکر تو. شد بلند اذون صداي که گذشت اونقدر 
 شونه  رو  نشست  دستي  که  کنم  دعا  مامان  واسه  بشينم  و  بيمارستان  ي
 و پاشدم جام از. داغون کامالً  ي چهره يه با کيانه ديدم و برگشتم. ام

 ! شده؟  چي: پرسيدم

  

 اومده  يو  سي  سي  از  انگار   که  پوش  سفيد  آقاي  يه  به  افتاد  نگاهم  بعد
  مچ کيان که سمتش برم خواستم. بيرون بود

 که بودم فکر اين تو و کردم نگاهش. گفت چيزي يه و گرفت دستمو
  نمي چرا! زنه؟ مي حرف صدا بي داره کيان چرا
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 ! بپرسم؟ مامانمو حال دکتره از  برم ذاره

 هاي معنيگريه اما شنيدم نمي صدايي هيچ. شنيدم نمي کيانو صداي
  که سري معني. فهميدم مي رو عمو و عمو زن

! شد جمع کيان چشماي تو که اشکي و داد تکون تأسف به دکتر اون
 دست بهم بچه يه حس که شدم کس بي و تنها اونقدر  لحظه يه تو
 . کرده گم مادرشو شلوغ جاي يه تو که داد

  راهرو صندلي روي زور  به. بود کيان به فقط نگاهم

. ندادم نشون العملي عکس هيچ. اش سينه تو برد سرمو و نشوندم
 يک  و  خواست  مي  گرم  جاي  يه  دلم.  خونه  برگردم  خواست  مي  دلم  فقط
 . شه  تموم  کابوس  اين  تا  شدم  مي  بيدار   و  خوابيدم  مي  بايد.  خواب   کم

 خونه  مبل  رو  بودم  نشسته.  اومدم  خودم  به  تا  گذشت  چقدر   دونم  نمي
 با کيان. بود خونه ي گوشه که آکواريومي به بودم زده زل و کيان ي
. کرد  صدام  و  پام  رو  گذاشت  دستشو  و  کنارم  اومد  دستش  تو  ليوان  يه

  دهنش فقط ماهي مثل ديگه

 : گفت ماليمت با. شنيدم مي صداشو خورد، نمي تکون

 ! خوري؟  مي اينو! ؟  کاوه

 کردم  دراز   دستموکه.  يومد  مي  بيرون  ليوان  از   که  بخاري  به  افتاد  نگاهم
  شديد لرزش ي متوجه تازه بگيرم ازش ليوانو
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 تو   و  گذاشت  و آورد  جلو  ليوانو  کيان.  موند  دستم  رو  نگاهم.  شدم  تنم
 . کنه مي گرمت بخورش:گفت و دستم

 ! شدم تنها: ناليدم آروم و ليوان توي سياهي به زدم زل

 و بود سرما از  نه لرز  اين. داشت رعشه وجودم ي همه مثل هم صدام
  بيمارستان تو از  که ترسي! بود ترس از . ضعف از نه

 ترس مامان، رفتن ترس کسي، بي ترس تنهايي، ترس. جونم به افتاد
 . نديدنش

 کشيد منو و ام شونه دور انداخت رو دستش و نشست کنارم کيان
 ! خب؟  نگو چيزي اآلن. هيش: گفت و خودش سمت

  باشه؟ . زنيم مي حرف هم با شدي بيدار . بخوابي بايد

 روي  گذاشتم  نزده  ست  ليوانو.  رفت  ديدم  جلوي  از   و  شد  پا  جاش  از   بعد
  تو و کشيدم دراز مبل همون روي و وسط ميز

 و بيرون خواباومد اتاق از پتو و بالشت يه با کيان. شدم جمع خودم
  کشيد هم رو پتو و سرم زير گذاشت رو بالشت

: گفت و پيشونيم رو گذاشت رو دستش و زد زانو صورتم کنار  و روم
 ! بدم؟  بهت آرامبخش يه خواي مي

 تشييع تو هديه هاي گريه. بستم چشمامو و دادم منفي جواب  سر با
 سمت  رفت  مي  داشت  که  تابوتي.  ذهنم  تو  يومد  مي  هي  مادرش  جنازه
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 دنبال زور به و گرفته خانم تا چند رو حصارش زير که اي هديه و قبرا
 . بردنش مي جنازه

  رو چشمام

 . آکواريوم تو هاي ماهي حرکت به زدم زل باز  و کردم باز 

  واجور  جور  فکراي اونقدر . شد باز  هوا که گذشت زمان اونقدر 

 يه فقط. نداشتم تمرکزي هيچ! نکردم فکري هيچ اصالً  انگار  که کردم
 ! شه؟  مي چي حاال. بود ذهنم تو گنده سوال

  بعد

 داشته رو عشقم تونم نمي حتي وقتي شه مي چي زندگيم مامان
 ! باشم؟ 

  

 جواب کيان. حسام سالم صداي ديقه چند بعد و اومد در  زنگ صداي
 . نخوردم تکون جام از .گفت بهش هم تو بيا يه و داد رو سالمش

 : پرسيد آروم صدايي با حسام و آشپزخونه تو رفتن هم با

  نبود؟  بد که مامانش حال! يهو؟  شد چي

 روي به بود بد: خونه تو پيچيد آب  شير صداي همراه کيان صداي
 نمي کاوه.بود کرده جوابش دکتر قبل ي دفعه. آورد نمي خودش
 . دونست
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 ! شده؟  بد حالش وقتي بوده کاوه: 

 . خواب  همون تو انگار . بوده خواب  عمو زن خونه رسوندمش وقتي- 

: گفت  و  بست  رو  آب  و  کشيد  پوفي  و  گذاشت  تموم  نيمه  حرفشو  کيان
 ! پسر اين واسه بود کم يکي همين فقط

  حالش؟ چطوره: 

 گوشيم  تو  اشو  شماره  گشتم  چي  هر!  زدي؟   زنگ  منصور   آقا  به!  افتضاح- 
 . نکردم پيدا

 . برو تو کارا پي بيمارستان بري بايد اگه. اينجا ياد مي داره: 

 . کنه مي رديف رو کارا خودش بابام- 

 کاوه:  گفت  و  زد  زانو  کنارم  بازه  چشمام  ديد  وقتي  و  شد  رد  جلوم  از   کيان
  ماهي و آکواريوم از  مکث با نگاهمو! بيداري؟ 

: گفت و کنار زد صورتم رو از موهامو. دوختم چشماش به و گرفتم ها
 ! اصالً؟ نخوابيدي

 . سرم: ناليدم باشه شنيده نبود مطمئن اصالً  که صدايي با

 . بدم قرص يه بهت پاشو: گفت و پاشد جاش از 

: گفت و گرفت دستمو و نشست کنارم اومد حسام و نشستم جام سر
 . متأسفم. کاوه بگم چي دونم نمي
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 و کردن گريه و شنيدن تسليت و زدن حرف حوصله. نداشتم حوصله
 ! هيچي و هيچي و کردن همدردي

 : گفت و دستم تو گذاشت رو آب  ليوان يه و قرص يه کيان

 . شه بهتر سردردت  بخور  اينو. بيا

 . منصوره آقا حتماً : گفت کيان و اومد در زنگ صداي

 حصارم  ومحکم  اومد  مشکي  تا  سر  ريخته،  بهم  و  شده  شکه.  بود  خودش
  نشون هاش شونه تکون. نگفت هيچي اما کرد،

 زل و کرد جدا خودش از  منو ثانيه چند بعد. کنه مي گريه داره داد مي
  و نگفت اما بگه چيزي يه اومد و صورتم تو زد

 چند بعد و شکست رو سکوت  کيان موبايل زنگ صداي. کرد سکوت 
  بيرون اومد خواب  اتاق از  کيان وقتي ديقه

 مي که حالش به خوش. کرده گريه بود معلوم و سرخ سرخ چشماش
  حال در  که من. کنه خالي خودشو اشک با تونست

 . درون از  بودم انفجار 

  

 اين تو فقط و باريد مي برف. زهرا بهشت رسيديم وقتي بود شده ظهر
  اونقدر  و بود سرمايي اونقدر  مامان که بودم فکر
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 قرار حاال. موند مي خونه تو برفي روزاي اکثر که يومد مي بدش برف از 
  و بيابون اون تو بذاريمش برف اين توي بود

 ! هامون خونه برگرديم

 چند داشتن هم رو ديگه نفر يه. يومد مي دور  از  گريه و جيغ صداي
  حسام و کيان کنار . کردن مي خاک تر اونطرف متر

. هديه به افتاد چشمم که غسالخونه دم بودم وايساده منصور  عمو و
 . من به بود زده زل و واستاده شرکت هاي بچه کنار 

: گفت  و  کرد  سالم  سرش  با  و  جلو  اومد  کنم  مي  نگاهش  دارم  ديد  وقتي
 . گم مي تسليت

. بود کرده اون بکنم بودم نتونسته من که رو کاري. بهش زدم زل فقط
  شاهد دور  از  فقط من مامانش جنازه تشييع تو

 . بودم هاش تابي بي

 واستادن فاصله کمي با و کرد صدا رو کيان دم نمي جوابي ديد وقتي
 . کردن صحبت به

 نمي:  گفتم  کيان  گوش  دم  آروم  نماز،  واسه  وايساديم  که  مامان  پشت
 . ببينمش خوام

 به سري. ببينم خوام نمي مامانو: گفتم که کرد نگاهم سوالي کيان
 . گفت  باباش  گوش  چيزيدم  يه  و  جلو  رفت  و  داد  تکون  فهميدن  عالمت
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 بنده  مي  نقش  ذهنم  تو  مامان  از   که  تصويري  آخرين  خواست  نمي  دلم
 . قبر تو هم اون باشه اش جنازه تصوير

 تو نشستيم و شد تموم که جنازه تشييع کاراي. بود گرفته شدت  برف
 ! خونه؟  بري خواي مي: پرسيد کيان ماشين

 ! من؟  ي خونه بريم: گفت که کردم نگاهش مات 

 به دادم تکيه ترکيد مي داشت که رو سرم و انداختم باال اي شونه
  و باز  ماشين در. بستم رو چشمام و صندلي پشتي

 ناهار واسه مهمونا: گفت و ماشين تو نشست هم حسام و شد بسته
 حالش  کاوه  اگه  گفت  بابات .  کيان  کرده  رزرو  بابات   که  رستوراني  رن  مي

 . بياين نيست الزم شما نيست خوب 

 : گفت حال همون در  و افتاد راه ماشين و زد استارت  کيان

 ! آورديم شانس نريم بيمارستان کاوه وضع اين با

 : گفت و انداخت بهم نگاهي نيم که سمتش برگشتم حال بي

 براش  نبايد  اشک  قطره يه!  کرديم  خاک  مامانتو!  ها  نکني گريه  وقت  يه
 ! بريزي؟ 

: نبود کن اماول کيان. بستم چشمامو و خيابون سمت برگردوندم رومو
  کم! بيافتي پس آخر که خودت  تو بريز انقدر 
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 زحمتتو اونقدر  که تو مادر  اونم! مادر  دادن دست از  نيست داغي
  اش واسه آدم و عالم قبرش، سر باال واستادي. کشيده

 ! تماشا فقط تو کردن گريه

 . اش خونه رسيديم. شد ساکت بعد و زد غر و زد غر کيان

 . خودمون ي خونه رفتيم نمي که بودم خوشحال دلم ته از 

 . نداشتم مامان بدون رو خونه اون تحمل

  

 خواب اتاق سمت کشيد و گرفت دستمو مچ کيان رفتيم که خونه تو
 . دارم کارت  بيا: گفت و

 و کرد ول مچمو و بست رو اتاق در  کيان و شدم کشيده دنبالش
 ! گذره؟  مي چي مغزت  تو کاوه: گفت و چسبيد بازوهامو

 ! کني؟  مي مجازات  خودتو داري چي واسه

 نبودن ناراحت  که بود  فهميده خوب  چقدر.  شناخت  مي  منو  خوب   چقدر 
 ديشب  از   که  بود  شده  متوجه  خوب   چقدر .  هستم  ديشبم  رفتن  بيرون  و

 اآلن مامان بودم نرفته دربند اگه اينکه اونهم و سرمه تو فکر يه فقط
 . بود زنده
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 مي بيافته بخواد اگه اتفاق: گفت ديد خودش به که رو ماتم نگاه
 دست  و  اً   خواهش  بفهم  اينو!  نه  چه  موندي  مي  خونه  تو  تو  چه!  يافته

 ! بردار  خودخوري از 

 سرمو  و  تخت  رو  نشستم  و  کردم  آزاد  دستش  از   و  عقب  کشيدم  خودمو
 اوضاع کاوه: گفت و واستاد سرم باال و جلو اومد کيان. پايين انداختم

 . نبوده خوب  هيچ مامانت قلب

  هم کرده مي بابام و تو دادن آشتي واسه که اصرارهايي همه

 چند اون خودش. نيست موندني دونسته مي. بوده همين خاطر واسه
 . گفته مامانم به رو اينا بود ما ي خونه که روزي

 . دونم مي: گفتم زيرلب و کردم تر زبون با خشکم لباي

! خودت؟   با  کني  مي  جوري  اين  چرا  پس  خب:  گفت  و  نشست  کنارم  کيان
 ! کاوه؟  اش واسه نکردي گريه چرا

! عصبانيم مامانم از ! عصبانيم بابات  از ! عصبانيم خودم از ! عصبانيم- 
  خاطر به نداشت حق! بره و بذاره منو نداشت حق

 خاطر به حقنداشت! کنه تيره اونقدر  امونو ارتباط آخرا اين تو باباي
  حق! بخوره جوش و حرص اونقدر  تو عوضي باباي

 ! بذارم تنهاش شب وقت اون تا نداشتم حق! کنم اذيتش نداشتم
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 و کشيدم باال تخت رو خودمو. ترکيد بغضم که گفتم و گفتم انقدر 
  برو: کردم زمزمه لب زير و زانوهام رو گذاشتم سرمو

 ! باشم تنها خوام مي کيان،

 . هام شونه شديد لرزش با شد همراه در  شدن بسته صداي

 تونستم  نمي  ديگه  اينکه  واسه  و  کردم  مي  گريه  خودم  کسي  بي  واسه
 . بودم دلتنگش نشده هيچي هنوز. ببينم مامانو

 مي زودتر هم روزا اين کاش. بود کرده هواشو دلم نشده هيچي هنوز 
 . گذشت

  ------- 

 ميز  روي  ساعت  به  بودم  زده  زل  و  کيان  اتاق  تخت  رو  بودم  کشيده  دراز 
  مامان رفتن از  هفته يه. اتاق ي گوشه توالت

 درست ونه خورده غذا حسابي درست نه هفته يه اين تو. بود گذشته
  امونمو ميگرني سردرداي.بودم خوابيده حسابي و

  

 آدم عين ختم اون به ختم اين از يا اينکه بود شده کارم. بود بريده
 و بشم ولو اش خونه مبل و تخت روي يا بيافتم راه کيان دنبال کوکي
 دادم، مي تن بهش بايد باالجبار که هم ديگه کار  يه البته. فکر تو برم

  غرغراي و نصيحتها شنيدن



 
 

www.cafewriters.xyz Page 250 

 . بود نگرانم شديداً  خدا ي بنده که بود کيان

. خونه  ببره  منو  خواستم  کيان  از  رفتن  که  مهمونا  و  شد  خلوت  که  خونه
 ! بري؟  خواي مي مطمئني: گفت و کرد نگاهم ترديد با

 بايد  ولي  نيستم  مطمئن:  گفتم  کردم  مي  تنم  پالتومو  که  جوري  همون
 . برم

 پيش  جا  همين  چرا.  کاوه  نيستي  مجبور :  گفت  محکم  خيلي  و  جلو  اومد
  مي پس فرصت سر هم رو خونه! موني؟  نمي من

 . ديم

 : گفتم و کردم تشکر و دادم تکون منفي عالمت به سري

 . منتظرم پايين من شو آماده

 ماشينو  کيان.  آورد  درد  به  دلمو  خونه  ديوار   دور   تا  دور   مشکي  هاي  پارچه
  شم پياده خواستم تا و داشت نگه در روبروي

 . من ي خونه برگرديم بردار  ريز خورده سري يه برو کاوه: گفت

 خر سر ندارم عادت: گفتم و زدم بهش اي مسخره و مصنوعي لبخند
 ! باشم

 دنيا به وقتي  از   تو!  ات  عمه جون آره:  گفت  بازومو  تو  زد  آروم مشت  با
 ! بودي من خر سر اومدي
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 خرده يه تو ريم مي اآلن. نه نگو من جان کاوه: گفت و شد جدي بعد
  ريم مي و کنيم مي جمع آشغاالتو و آت و لباس

 . افتاده خالي مواقع اکثر خونه اون دوني مي که تو. من خونه

 ! شدي؟  جدا اينا بابات از چي واسه پس: 

 با رو بازي دل بزرگيو اون به ي خونه کي واال! مسخره دعواي يه سر-
 . جا وجب نيم تو تپه مي کنه مي ول حشم و خدم کلي

 ! نيستا وجب نيم هم همچين ات خونه: 

 ! ياي؟  مي. چي هر حاال- 

 ! کرده؟  بيرونت خونه از که بابات  با بوده شده دعوات  چي سر: 

! نداره ربطي تو به هم چيش سر! رفتم خودم! نکرد بيرونم خونه از - 
 ! ياي؟  مي بده، منو جواب 

 رفت نمي پيش پام و دست واقعاً . شدم پياده ماشين از  و کردم نچي
 . رفتم مي بايد اما خونه تو برم که

 تو رفتيم مي که جوري همون و کرد باز  رو در و انداخت کليد کيان
 . برداريم رو ها پارچه بايد: گفت

  

. بود  مامان  اتاق  در   بستن  کرد  که  کاري  اولين  کيان  شديم  که  هال  وارد
  رو کتري که همونجوري و آشپزخونه تو رفت بعد
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 . جديه نيوشا با قصدم: گفت گاز  رو ميذاشت

 کلي  و  بگيرم  بل  اش  جمله  همين  از   تونستم  مي  بود  اي  ديگه  شرايط  تو
  چيز يه فقط لحظه اون تو اما بذارم سرش به سر

 در به بودم زده زل و هال وسط بودم واستاده! مامانم. بود ذهنم تو
 برم کرد مي اصرار  اونقدر  که داشت حق کيان. مامان اتاق ي بسته

 جاي  جاي.  شدم  مي  ديوونه  مامان  بدون  خونه،  اين  تو  تنهايي.  پيشش
 . داد مي اونو بوي خونه

   ًاصال

 واستادم مات ديد که کيان. کرد تصور  رو خونه مامان بدون شد نمي
  کشوند و گرفت دستمو و کنارم اومد هال وسط

 بخواي  اآلن  زوده  کاوه.  من  ي  خونه  بريم  کن  جمع  بيا:  گفت  و  مبل  سمت
 . باشي تنها

 : گفتم و دادم فرو بغضمو و تکون منفي عالمت به سري

  اينجا خوام مي. مادري بي واسه زوده بازم بگذره که هم عمر يه

 . باشم تنها خوام مي. باشم

 تو!  تنهايي  وقتهکه  خيلي  تو!  بدي؟   زجر  خودتو  که  باشي  تنها!  چي؟   که-
 نمي. دوني مي خوب  اينو خودت  و تنهايي هستي که هم جمع توي
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 وسيله ري مي. بشي تر داغون هم هستي که ايني از  و بشيني ذارم
 ! برم؟  خودم يا کني جمع هاتو

 زنگ  شم  مي  اذيت  دارم  و  تونم  نمي  ديدم  اگه.  بمونم  خوام  مي  کيان: 
 . پيشت يام مي و بهت زنم مي

 کتري.  کنم  جمع  رو  مشکيا  پارچه  رم   مي:  گفت  و  پاشد  و  کرد  نچي  کيان
 . کن دم چايي اومد جوش

 اولش. رفت پاشد من اصرار  با البته و اکراه با چايي خوردن بعد کيان
 تو  رفتم  و  نياورد طاقت  دلم  اما  بذارم  مامان  اتاق  تو پامو  نداشتم  قصد

 . گريه به نشستم و

 الو: پيغامگير روي رفت کيان صداي بعد و شد بلند تلفن زنگ صداي
 . دارم کارت  بردار  رو گوشي! کاوه؟ 

 ساعت   اين  عين  و  بود  گذشته  کيان  رفتن  از   ساعت  کردم  نگاه  ساعت  به
 . گريه به مامان اتاق تو بودم نشسته رو

 اينکه از  قبل. برداشتم رو گوشي و کشيدم صورتم به دستي و پاشدم
 ! بودي؟  حموم. کردم مي قطع ديگه داشتم:گفت بگم چيزي

  نه- 

 ! خوبي؟ : 

 ! نه- 
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 ! اينجا؟  بياي دنبالت بيام: 

 ! نه- 

 ! کردي؟  گريه: 

  

 ! نه- 

 ! خوردي؟  نه نه قرص! زنه مي داد صدات ! کردي غلط: 

 ! برسم کارام به راحت خيال با منم که اينجا بيا پاشو من جون کاوه،

 . باشه راحت خيالت تو- 

 خونه گردونم مي برت  بعد بيرون ريم مي شام دنبالت يام مي پس: 
 . ات 

 ! نداري؟  کاري. کيان ندارم حوصله-

 هم ات مرده به من اونوقت! ها بياري خودت  سر باليي نشي خر کاوه:
 ! کنم مي پارت  و لت زنم مي و کنم نمي رحم

 ! نداري؟  کاري! بابا شو خفه- 

 ! نه:

  داده؟  بابات رو روز چند اين هاي هزينه. چيزي يه آهان- 

 . آره: 
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 . کنم مي تسويه باهاش زود خيلي بگو بهش. برگردونم بهش بايد- 

 مي پس پولشو کي که گرفته حصار  غم زانوي نشسته، اونم. باشه: 
 ! نباش چيزا اين نگرون! دي

 . اومدم شايد-  شرکت؟  ياي مي فردا

 . خوبه: 

 و گوشي و زدي زنگ ديگه ديقه دو. بگيرم دوش برم خوام مي- 
 . نشو نگرون برنداشتم

 اونجا  ام  کله  سرو  ديگه  ساعت  يه  احتماالً   زنم  نمي  زنگ  ديگه  ديقه  دو: 
  خدافظ! شه مي پيدا

 به افتاد چشمم. بشم آروم که دوش زير واستادم و حموم تو رفتم
 باز  زور  به که بود قرمز و کرده پف اونقدر  چشمام. آيينه تو ام قيافه
 اومدم وقتي. شد حس بي پاهام تا آب  زير واستادم اونقدر. موند مي

 ! چينه مي شامو ميز داره کيان ديدم بيرون

 بيا  بپوش  لباس  برو:گفت  من  به  کردن  نگاه  بدون  که  بهش  بودم  زده  زل
 . شام

 ! کني؟  مي کار  چي اينجا: پرسيدم خشک خيلي و کردم صاف صدامو
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 و جلو اومد و صورتم به موند مات  يهو بده جوابمو که سمتم برگشت
 رفتم  من  وقتي  از:  پرسيد  گرفت  مي  دست  با  امو  چونه  که  جوري  همون

 ! باشي؟  تنها خواي مي جوري اين! آره؟  کردن گريه به نشستي

 اومدي واسهچي! کيان ندادي جوابمو: پرسيدم و عقب کشيدم سرمو
 ! اينجا؟ 

 . گرفتم شام- 

 ! سيرم من: 

 باهاش تو که گرفتم شام! هفته يه اين کل معمول طبق. دونم مي- 
 ! بخورم و روبروت  بشينم من و کني بازي

 ! کني تعطيل من خاطر واسه زندگيتو تموم نيست الزم! کيان برو: 

 . کرد يخ غذا بجمب. نکردم تعطيل زندگيمو من- 

 . کيان برو خوردي غذاتو: گفتم و روبروش وايسادم مصر

 . شرکت ريم مي هم با صبح و هستم شبو- 

 . نکرده الزم: 

 ! کاوه؟  نکرده الزم چرا- 

 ! باشم تنها خوام مي بودم گفته بهت: 
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 تنها خودت  با همش! بودي خودت  تو همش هفته يه اين کل تو- 
 ! کني مي سکته خودت  تو ريزي مي که انقدر ! بودي

 ! جهنم به: 

 رم، خورديممي شام: گفت و کشيد گردنش به دستي کالفه کيان
 ! خوبه؟ 

 ! خوبه: گفتم و اتاقم سمت رفتم

 . کردم بازي باهاش فقط بعدش و خوردم غذا از  قاشق چند

  غذاتو کاوه: گفت مي که بود گوشم تو مامان صداي مرتب

 منتظر من نخور  چيزي بيرون کاوه. کردم گرم ناهارتو کاوه. کن تموم
 ! کاوه کاوه کاوه است، آماده شام کاوه. مونم مي

 تو انگشتامو و صندلي به دادم تکيه و بشقاب  تو گذاشتم رو قاشق
 . چشمام رو گذاشتم راست و چپ از  و کردم گره هم

 ! هنو؟  داري سردرد: گفت و کشيد خوردن از  دست هم کيان

 رو کوچه در  ري مي داري: گفتم و پاشدم ميز پشت از مکث يه بعد
 . خير به شب. کن قفل

  

 مي کيان صدايآروم و تخت رو بودم کشيده دراز که بود ساعتي دو
  بود نرفته. زنه مي حرف تلفن با داره که يومد
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 . نداشتم هم رو کنم بحث باهاش اينکه حوصله و خونه

 کشيده  طول  زدنش  حرف  انقدر   که  زد  مي  حرف  نيوشا  با  داشت   ًاحتماال
 برگشتم  و  گاز  روي  گذاشتم  رو کتري  و  پاشدم.  خواست  چايي  دلم! بود
 به زدم ناخودآگاه. وسطي ميز رو بود کرده دراز  پاهاشو کيان. هال تو

 : گفتم و پاش

  پاتو

 ! شه مي عصباني ببينه مامان وردار

 تماس  و  نشست  درست.  همين  هم  کيان.  موندم  وا  لحظه  يه  خودم  بعد
 . شد ساکت اما بگه چيزي خواست و کرد قطع رو

 ديگه مامان کنه باور  ذهنم تا کشه مي طول: گفتم و نشستم کنارش
 . نيست

 ! يادته؟ . رفت بابات  وقتي مثل. آره: گفت کيان

 جور   و  جمع  زودتر  خودمو  بودم  مجبور   مامان  حضور   خاطر  به  موقع  اون- 
  نمي من و خورد مي غصه خيلي مامان. کنم

 غم  از   که  کاريبکنم  هر  خواست  مي  دلم.  ببينم  خوردنشو  غصه  تونستم
 . بيافته بابا ياد کمتر و بمونه دور 

 . ديگه جاي يه بري و بدي پس رو جا اين بايد: 

 . بودم فکر همين تو خودمم. آره- 
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  نداره؟  عيبي که بکشم سيگار : گفت و پالتوش سمت رفت پاشد کيان

 و پنجره کنار  رفت و زد آتيش سيگاري. انداختم باال شونه تفاوت  بي
 . بود زده زنگ هديه: گفت و حياط تاريکي به زد زل

: گفت و زد سيگارش به پکي. بده ادامه تا شدم منتظر و نگفتم چيزي
 ! اساسي نگرونته. ببيندت  بياد خواست مي

 نگاه کرد مي محلي بي بهم همه اين يکي و بودم اون جاي اگه من- 
 ! نداختم نمي بهش سگم

 ! لنگه مي کار  جاي يه دونه مي: 

 ! چي؟  يعني- 

  چطور؟ -. کني مي پنهون ازش رو چيزي يه دونه مي کنم مي حس: 

. ديدنت اومد بودي خوابيده و خورده آرامبخش که پيش روز  چند: 
  که زد مي حرف جوري زديم مي حرف هم با وقتي

 . تو کردناي فرار  واسه است کننده قانع دليل يه دنبال انگار 

 . بدونه چيزي نداره امکان- 

  

 رو چيزي يه اما هستي فراري ازش چرا تو بفهمه نتونسته هنوز: 
 . دونه مي خوب  که مطمئنم
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 ! چي؟ - 

 ! داري دوستش هم تو اينکه: 

 شايد  بزنم؟   حرف  سماواتي  با  ذاري  نمي  چرا:  گفت  و  سمتم  برگشت  کيان
 ... هديه و تو اينکه به بشه راضي اآلن

 ! نداره امکان- 

 . شه مي عوض نظراتشون. کنن مي تغيير آدما! نداره؟  امکان چي: 

 اگه  ضمن  در !  شه  نمي  عوض  من  به  نسبت  نظرش  وقت  هيچ  سماواتي-
  افته مي که اتفاقي تنها بزني حرف باهاش و بري

 از  کنه مي کاري ام کاوه همون من بفهمه وقتي! منه شدن کار  بي
 ! برم شرکت

 ! اونه؟  دست مگه: 

! نشم  رد  هم  دخترش  فرسخي  صد  از   من  بوده  قرار !  اونه  دست  که  فعالً - 
 ! چي؟  يعني دوني مي کنم، مي کار  گوشش بيخ دارم اومدم حاال

 ! کنيم عوض نظرشو تونيم مي بخواي اگه تو: 

 که نرفت پيش از کاري اما کردم تالشمو همه و خواستم زموني يه-
 ! شد هم بدتر چي همه هيچ

 ! پشتتم کوه مثل من اآلن! بودي نکرده حساب  من کمک رو زمون اون:
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 جوري همين چي همه بذار : گفتم و دادم تکون منفي عالمت به سري
 ! کنه تغيير هيچي خوام نمي! بمونه

 روز.   کني  فکر  درست  توني  نمي.  هنو  داغي  اآلن.  زني  مي  حرفو  اين  اآلن-
  بيني مي آورد فشار  بهت تنهايي که ديگه

 . باشه کنارت  و کنه درکت تونه نمي هديه از  بهتر کس هيچ که

 : گفت و نشست کنارم اومد اما بشه ساکت تا ندادم جوابشو

 تونه نمي کنه مي کاري هر گفت مي! گفت؟  مي چي هديه دوني مي
 کلي و کفريه دستت از  کلي اينکه با گفت مي. کنه فراموش رو تو

  ته هم باز  اما بياره بال سرت  که داره دوست

 مي!  باشه  متنفر  ازت   شکوندي  ازش  که  غروري  خاطر  به  تونه  نمي  دلش
 ! داشتن دوست ته يعني! چي؟  يعني اين دوني

 دور هم از حيفه دارين دوست رو همديگه اونقدر  دوتاييتون وقتي
 . بکنم تالشمو منم بده اجازه بعد بگذره مدت  يه بذار  کاوه. بمونين

 رفتن  ي  ذهنمآشفته  هنو!  کنم  فکر  موضوع  اين  به  اآلن  خواد  نمي  دلم-
 . کيان مامانه

 به  براي  هنو  اميدي  اينکه  به  کردن  فکر  شايد  ولي  داري  حق.  دونم  مي: 
 . کنه آرومت هست هديه آوردن دست
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 ! کيان خوشبيني خيلي: گفتم و پاشدم جام از 

 ! منه دست سماواتي خواب  رگ! نباشم؟  چرا- 

 ضعفش  نقطه  و  راز   بزرگترين  از   که  کسي  به  بده  دخترشو  ياد  نمي  اون: 
 ! داره خبر

 ! کنيم راضيش تونيم مي گم مي که دليله همين به اتفاقاً - 

 ! کني؟  گروکشي خواي مي نکنه! چي؟  يعني: 

 ! نه- 

 ! چي؟  پس: 

 ! هيچي- 

 چي هر ماشين اون تو شب اون کيان: گفتم و گرفتم کيانو ي يقه
 فکر بهش خلوتت تو حتي نداري حق! کردي مي چال بايد و شنيدي

 ! فهميدي؟ ! کني

 ! کني مي خيال تو که نيست اوني منظورم-

 دنبالم. چايي کردن دم واسه آشپزخونه تو رفتم و کردم ول اشو يقه
 خورده  يه  که  ديگه  وقت  چند  بذار   سرمه  تو  هايي  نقشه  يه:  گفت  و  اومد
 . زنيم مي حرف هم با شدي آروم

 . نکنه پيدا ادامه بحث تا دادم تکون مثبت عالمت به سري
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 . است فايده بي دونستم مي اول همون از که بحثي

 اما  بودم  خسته  خيلي  روحي  لحاظ  از   هم  و  جسمي  لحاظ  از   هم  اينکه  با
  باز  چشم که صبح. نبرد خوابم شب هاي نصفه تا

. شرکت رفتم من: بود نوشته هم يادداشت يه و بود رفته کيان کردم
 شوخي! اخراجي که نه هم اگه. بيا بود حالش و داشتي دوست اگه
 ! بينمت مي شب نيومدي هم اگر. شم مي خوشحال بياي اگه. کردم

 که در  از .  شد شرکت برسم و شم حاضر تا. بود  کردم نگاه ساعت به
  سالم و پاشد جاش از  اسکندري خانم تو رفتم

: گفت اتاقم تو برم اينکه از  قبل و شنيد رو تشکرم و گفت تسليت و
 تکون  باشه  عالمت  به  سري.  اتاقشون  برين  اومدين  اگه  گفتن  کيا  آقاي
 موندن خونه از  اما نداشتم کردن کار  حوصلهي. اتاقم تو رفتم و دادم

  فکر گذشته به و

  کارام سرگرم. بود بهتر خيلي خوردن حسرت  و کردن

  سرمو اينکه بدون کيانه اينکه هواي به. شد باز  اتاق در  که بودم

 فرسودهه بافت اين به سرم اتاقت بيام خواستم مي: گفتم کنم بلند
 ... يه کيان. شد گرم

 واستاده هديه کيان جاي ديدم که بدم ادامه حرفمو باال آوردم سرمو
  و جمع خودمو تا کشيد طول ثانيه چند! در  دم
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 . بگيرم خودم به خشکي و خونسرد ي قيافه و کنم جور 

 ! داشتي؟  کاري: پرسيدم و پايين انداختم رو سرم دوباره

  

: گفت و اتاق گوشه مبل رو نشست اومد من محلي کم به توجه بدون
 . خونه بموني هم رو هفته اين کردم مي خيال

 ! کردي فکر اشتباه: گفتم کنم نگاهش اينکه بدون

 مامانت بابت: گفت اي ثانيه چند سکوت  يه بعد و کرد مکثي هديه
 . بود خوبي خيلي زن. متأسفم

: داد  ادامه  لحظهسکوت   چند  بعد.  چشماش  به  زدم  زل  و  کردم  بلند  سرمو
 کرده تربيت رو محکمي پسر همچين يه که زني کردم مي فکر هميشه
 . باشه مقتدر  بايد خيلي

 پيزوري  خياطي  چرخ  يه  با  که  بود  خياط  يه:  گفتم  و  پايين  انداختم  سرمو
 ! برد مي پيش اشو بچه و خودش زندگي

 ... شب اون بابت: گفت و شد تر نزديک ميز به و وايساد پاشد هديه

 از باشم ناراحت تو از  اينکه از  بيشتر شب اون بعد! نکن عذرخواهي: 
  مهموني اون از زدم مي نبايد! بودم ناراحت خودم

 و وايميسادم محکم بايد! کشيدم مي خجالت حرفت از  نبايد! بيرون
 ! مادري همچين داشتن به کردم مي افتخار
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 ...  من- 

 يکي ندارم دوست. باشي ورم و دور  خواد نمي دلم! هديه بيرون برو: 
 ! بهم بچسبه آدمس مثل هي

 نگاهش تفاوت  بي. ببينم اش چهره تو حرفمو تأثير تا باال آوردم سرمو
  که دستم به دوخت و گرفت ازم مکث با رو

 روزي  يه.  همگفتم  کيان  به:  گفت  آروم  بعد  و  بودم  کرده  مشتش  عصبي
  روزي يه! فهمم مي رو کارات  اين دليل حتماً 

 ! زدي پس خواستي مي وجود تموم با منو وقتي چرا فهمم مي باالخره

 به زدم زل و پنجره جلوي وايسادم و پاشدم کالفه رفت که هديه
 کسي  بي  احساس  اونقدر !  بگم  دروغ  تونستم  نمي  که  خودم  به.  خيابون

 ترسيدم مي که بودم هديه محبت محتاج اونقدر  و کردم مي تنهايي و
 . بگيرم خودمو جلوي نتونم ترسيدم مي! بدم وا کنارم بودنش با

 محض به و اومدي ساعته:  گفت و تو اومد عصباني کيان و شد باز  در 
 ! دارم کار  باهات  که گفت اسکندري ورودت 

 ! انداختشون تأخير به شه مي و نيست واجب معموالً  تو کاراي- 

 ! کاوه داري رو خيلي: 

 ! دونم مي- 
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 بريم خوايم مي هفته آخر واسه! بپرسم ازت  خواستم مي سوال يه: 
  هم؟  تو ياي مي رامسر

 ! هوا؟  اين تو- 

 . هست هم حسام. ريم مي نگين وياليي شهرک کاراي واسه:

  

  حسام؟  و تو- 

 کماليان  احتماالً   و  پوريگانه  و  نيوشا  و  هديه  و  ثمين  و  حسام  و  من!  نه: 
 . ياد مي هم

 يومد مي پيش کم. بودن شرکت پسراي از   کماليان و پوريگانه
 مرتضي با. شرکت با کردن مي همکاري اي پروژه بيشتر. ببينمشون
 . بودم هم همکالس فوق ي دوره کماليان

 ! لشکرکشيه نيست مسافرت  بگو پس- 

 ! ياي؟  مي: 

 . کنم نمي فکر- 

 ! آخه؟  چي واسه: 

 هم رو موندن جا يه هديه با ي حوصله. ندارم رو شلوغي ي حوصله- 
 ! ندارم
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 ! ياي مي هم تو که گم مي ها بچه به من پس:

 قابل نيومدن واسه داليلت: گفت که کردم نگاهش سوالي و متعجب
 ! بياي مجبوري! نيست قبول

 ! کيان؟  سمجي خيلي گفته بهت کسي حاال تا- 

 ، گفته مامانم هم باري چند يه. گفتي بهم خودت باري دو يکي آره: 
 ! شنيدم نيوشا دهن از  هم باري سه دو اواخر اين

 صد تخريب تا بکن حالشون به فکري يه هم رو ها فرسوده بافت اون
 ! نشدن صد در 

 اين به که بودم مطمئن. کردم گرم کار به رو سرم منم و رفت کيان
  کيان ديگه اينبار  که بودم مطمئن. رم نمي مسافرت 

 فکر  گذشته  به  و  بمونم  خونه  تو  دادم  مي  ترجيح!  کنه  وادارم  تونه  نمي
 ! ببينم چشمم جلوي رو هديه مرتب بخوام اينکه تا کنم

 با شد تموم که اش جلسه تا شرکت تو بمونم بود کرده تأکيد کيان
 که کاري ساعت بدم گوش حرفش به اينکه بدون. خونه برگرديم هم

 رفتم راه خيابونا تو سرما توي اونقدر  و بيرون شرکت از  زدم شد تموم
  ساعت خونه رسيدم وقتي که

 راحت  خيال  با  نديدم  خونه  در   دم  رو  کيان  ماشين  وقتي.  شب   بود  شده
  خواست نمي دلم. تو رفتم و انداختم کليد
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 کار پي بره دادم مي ترجيح. کنه تعطيل من خاطر به رو زندگيش همه
 . کنم سر خاطراتم با هام تنهايي تو منم و خودش

 اي  آشپزخونه  به  زدم  زل  و  مبل  روي  نشستم  و  کردم روشن رو هال  برق
  مي دلم. باشه توش مامان نبود قرار  ديگه که

 و بزنيم حرف هم با و کنارم بشينه و بياد چايي سيني يه با خواست
 . بود محال آرزوي يه فقط ديگه اين اما بخوريم چايي

  

 جوري همون چي همه. لباساش کشوي سر و اتاقش تو رفتم پاشدم
 تخت ي گوشه اش سجاده. تميز و مرتب. بود چيده خودش که بود
 همون  با  جوري  همون  و  کردم  بو  گرفتمو  رو  چادر .  روش  چادرنمازش  و  بود

  پالتودراز  و بيرون لباس

 . جونم به کشيدم تنشو بوي و تختش رو کشيدم

 تموم  ها  زاري  و  گريه  که  مدت   يه  بعد  رفت  يکي  وقتي  کنن  مي  فکر  آدما
  اما زندگي عادي روال به برگشت شه مي شد

 هم  و  بودم  شده  پدرم  عزادار   هم  که  مني  واسه  الاقل.  نيست  جوري  اين
  بگذره که چي هر. نبود جوري اين مادرم عزادار 

 رو  روزايي  و  مناسبتها  اون  ي  همه!  شي  مي  رفتنش  تنگ  دل  بيشتر  تازه
  اون بدون بايد حاال و کردي تجربه بودنش با که
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 . کنه مي ات ديوونه کنه سر

 رفتيم  مامان  همراه  تحويل  سال  واسه  نبود  کنارمون  بابا  که  عيدي  اولين
 سال وقتي بعد و کرد گريه سير دل يه و نشست مامان. زهرا بهشت
 از  زندگيم مرد: گفت و کرد حصارم و پاک رو اشکاش پاشد شد تحويل
 . کاوه تويي بعد به اين

  تکيه

 . بمون خوبي پسر ام واسه و نکن نوميد منو. تويي گاهم

 يا بود نااميد ازم رفت مي وقتي مامان بدونم خواد مي دلم خيلي حاال
  هم با خيلي کيومرث  عمو خاطر به آخرا، اين. نه

 ! بمونه دلم به بزرگ حسرت يه بود شده باعث عمو بازم! بوديم درگير

 تکون يه با مامان و بود کابوس اينا ي همه کاش. بودم خواب  کاش
 . کرد مي خالص کابوس اين از  و بيدار  منو

  و در  صداي

 از و کردم باز  چشم که اومده فهميدم وقتي و نشنيدم رو کيان اومدن
. زده تکيه در  چارچوب  به که ديدم رو اش سايه مامان سفيد چادر  زير

 دوست! ببينه روز  و حال اون تو منو نداشتم دوست. بستم رو چشمام
  منو احدي هيچ نداشتم
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 گذاشت و برداشت رو چادر و جلو اومد! ببينه داغون و شکسته اونقدر 
 : گفت و تخت کنار  زد زانو و کناري

 ! کاوه بسه

 دستشو. نبينه اشکامو که بالشت تو کردم فرو سرمو

 . اينجابموني نبايد! کنم مي خواهش کاوه: گفت موهامو تو انداخت

 نبود ما زندگي تو پدرت  وقت هيچ کاش! شم مي داغون دارم: ناليدم
 ! باشه دلم به حسرتي همچين يه حاال که

  کاش

 همش  ما  آخر  هاي  هفته!  بده  آشتي  هم  با  رو  ما  که  داد  نمي  گير  مامان
 مي  حرصش  همش!  خورد  مي  حرص  همش!  داشتيم  دعوا  و  بحث  هم  با

 ! دادم

! بدي  عذاب   خودتو  رفتنش  بعد  تو  که  بود  نداده  گيري  همچين  يه  اون- 
 پاشو! آره؟  بخوري خودتو تنهايي تو بشيني که نکردي گريه سرخاکش

 هم شب نصفه ديشب! بشه؟  چي که اتاق اين تو ياي مي هي. کاوه
  رو بودي نشسته و اومده

 ! گرده نمي بر عمو زن کارا اين با! تخت اين

 ! کنم آروم خودمو تونم نمي جوري هيچ! پس؟ کنم کار  چي:
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 بخواي کههي خونه اين تو بياي اصالً  نداره لزومي! بودم گفته بهت- 
 رو ديگه جاي يه و بديم پس رو اينجا تا من خونه ريم مي. بکشي زجر
 که هايي وسيله من بيرون بياي تا بگير دوش يه برو پاشو. کني اجاره
 . کنم مي جمع رو داري الزم

  

 غم ديوارش و در  از  که خونه اون توي تونستم نمي. داشت حق کيان
 ساک يه بيرون اومدم حموم از وقتي. بيارم دووم و بمونم باريد مي

 هم شرکت هاي نقشه از سري يه و تاب  لپ و بود هال در ي گوشه
 . کنارش

 جلسه: گفت کرد قطع که رو تماس. زد مي حرف تلفن با داشت کيان
 . بيافتيم راه فردا بايد. دوشنبه افتاده رامسر

 مي. کيان يام نمي من: گفتم پوشيدم مي لباسامو که جوري همون
 . ندارم حوصله هم رو رامسر اما يام نمي اينجا و تو ي خونه مونم

 دراز خواب  تختاتاق روي و اش خونه تو بعد ساعت يه. نزد حرفي کيان
  تنهاتصميمي و تصميم بهترين. بودم کشيده

 دادن پس کاراي کيان شد قرار . گرفت شرايط اون توي شد مي که بود
  و بده انجام رو جديد خونه يه کردن پيدا و خونه

 . بمونم اش خونه تو و پيشش من موقع اون تا
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 نمي و شمال بودن رفته دوشنبه از  ها بچه و کيان. بود شنبه پنج
  وقتي بود روشن هنوز هوا. برگردن قراره کي دونستم

 کنارش  و  قبر  رو  گذاشتم  بودم  گرفته  که  گلهايي.  مامان  خاک  سر  رسيدم
  فاتحه اش واسه کشيد نمي دلم. نشستم

 قبول يعني دي مي فاتحه يکي واسه و کني مي باز  لب وقتي. بخونم
 . رفته و نيست ديگه که کردي

. شد ظاهر جلوم پا تا دو که قبر روي مشکي ي پارچه به بودم زده زل
 ! کيومرثه عمو ديدم و باال آوردم سرمو

  فوت  بعد

 کولي اونقدر موقع همون و بودمش ديده بابا سرخاک بار يه فقط بابا
 مي وقتي هم شايد. نيومد وقت هيچ ديگه که بودم آورده در بازي
 . نباشيم خاک سر مامان و من که يومد

 صحنه  و  بهش  بودم  زده  زل.  روش  گذاشت  رو  دستش  و  زد  زانو  قبر  کنار 
  بودم شده درگير اون خاطر به مامان با که هايي

 چشم  و  باال  آورد  سرشو  خوند  که  رو  فاتحه.  گذشت  مي  چشمام  جلوي  از 
 : گفتم سردي خيلي لحن با. شد چشمم تو

 ! اينجا بياي ندارم دوست
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 دوست  تو  نيست  قرار:  گفت  برداره  ازم  چشم  اينکه  بدون  مکث  کمي  بعد
 ! يام مي زري خاطر به! باشي داشته

! بياي  ندارم  دوست  زري  همون  خاطر  به:  گفتم  و  گرفتم  ازش  رومو  عصبي
  و دزديدي ازش جوونيشو همه اينکه خاطر به

 ! باشي اينجا خواد نمي دلم کردي اش بيوه

 ! بود مريض اون! کاوه نداشت من به ربطي پدرت  مرگ- 

 ! گم مي اينو دارم که باره هزارمين اين! کرد سکته تو با دعوا تو: 

 ! داشت اي ديگه نظر مامانت- 

 کنم  اينجاتحملت  پنجشنبه  هر  بايد  که  منم  اين  اآلن  داشت  نظري  هر: 
 ! خوام نمي اينو من و

 ! نداره اهميت برام تو نخواستن و خواستن- 

  

 . هم چشماي تو زديم زل و واستاد هم اون واستادم، پاشدم

 ! بدي زجر منو که بياي خواي مي پس: گفتم حرص با

 ! کني مي فکر اشتباه داري- 

 ! ده مي زجر منو ديدنت و اومدنت اما: 
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 آخرا اين رفته يادت ! نداد تکونت مادرتم مرگ! اي کاوه همون هنوز - 
 ! داشت؟  خواسته يه ازت  فقط

 که اي ماهرانه نقشاي خاطر به و تو خاطر به آخرا اين که نرفته يادم: 
  پسرش دونه يه با چقدر  کردي مي بازي اش واسه

 خوب اون و من بين چي همه نبودي تو اگه که نرفته يادم! بود درگير
 ! بود

 ذره يه خواي نمي! من گردن بندازي رو تقصيرا داري عادت  هميشه- 
 اآلن کنار  ذاشتي مي خودخواهيتو اگه که ببيني و کني باز چشماتو
 ! داد نمي آزارت  وجدان عذاب 

 اينکه بدونه مامان که ناراحتم اين از  فقط! ندارم وجداني عذاب  من: 
  دنيا اين از  ببره تو مثل نامردي اصلي هويت به پي

 اين! بود درگير پسرش با ارزش بي آدم يه سر که ناراحتم اين از ! رفت
  قاتل با من داشت اصرار  انقدر  چرا فهمم نمي که

 ! ده مي زجرم کنم مصالحه پدرم

 رسيدن  سر  با  شد  مصادف  خوردم  کيومرث  عمو  از  سرما  اون  تو  که  چکي
 : گفتم عمو به نفرت  با و برگشتم! کيان

  وقتي تا

 ! مامانم خاک سر ذارم نمي پامو من اينجا بياي بخواي
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 بعد ديقه چند و شدم دور  مامان قبر از  و بابا خاک سمت افتادم راه
 . ياد مي دنبالم داره هم کيان کردم حس

 روي گذاشتم رو سرم بود گرفته که باروني به توجه بدون و نشستم
 واسه  مامان!  بود  سوخته  بيشتر  دلم  اما  سوخت  مي  خيلي  صورتم.  قبر
 مي احترام زور  به کسي چه واسه من از! زد؟  مي جز جز جوري اين کي

  کيان باباي از ! خواست؟ 

 نشسته سرما تو اونقدر ! نبود عمو اسم گفتن اليق حتي!  بودم متنفر
 رو گذاشت رو دستش کيان. بود بسته يخ وجودم ي همه که بودم
 . ديگه پاشو کاوه: گفت و کرد صدام و ام شونه

 پاشو. سنگ اين رو زدي يخ پاشو:گفت خورم نمي تکون ديد وقتي
 . شده شديد بارون

 رو از و عقب کشيد رو هام شونه زور به کيان و نخوردم تکون هم باز
  مي منو ببين! ديگه بسه: گفت و کرد بلندم قبر

 ! خب؟ . زنيم مي حرف جا يه شينيم مي ريم

 ! نياد من مامان خاک سر ديگه بگو بابات  به- 

 ! خوبه؟ . بياد ديگه ذارم نمي اصالً ! گم مي بهش. باشه: 

 . خوب پسر آفرين. پاشو حاال
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 افتاد راه و کرد زياد ته تا ماشينو بخاري کيان نشستيم که ماشين تو
 تونم  مي  که  چند  هر!  شد؟   حرفتون  چي  سر:  گفت  سکوت   کم  يک  بعد  و

 ! بزنم حدس

  

 ! ببينمش هفته هر ندارم دوست! مامانم خاک سر بياد خواد نمي دلم-

  شد؟  عصباني اينقدر  که گفتي چي:

 ! کيان کن ول- 

  باشه: 

 و گرفتم دوش يه. نشدم گرم هم خونه تا که بود شده سردم اونقدر 
  تو که کيان عصباني صداي. کشيدم دراز  کاناپه روي

 يعني:  يومد  مي  هم  هال  توي  تا  زد  مي  حرف  تلفن  با  داشت  خواب   اتاق
  گفتم هم ديگه بار  يه! بابا کن گوش شما نه! چي؟ 

 نمي  اسمتو  ديگه  بزني  حرفي  يا  بکني  کاري  بخواي  گم  مي  دارم  هم  اآلن
  مي فکر موقع همون بايد موضوع اين به! يارم

 من  اصالً !  حاال  نه  پيش  سال   يعني  موقع  همون!  بله! بله!  اآلن  نه  کردي
 باز   و  شد  سکوت  ثانيه  چند  يه.  مامان  به  بده  گوشي!  ندارم  حرفي  شما  با

 مامان،.  اينجاست  آره.  برگشتم  امروز .  نهخوبم.  مامان  سالم:  گفت  کيان
 ! گه؟  مي چي بابا
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 کاوه ور و دور  بگو بابا به! بده گوش شما نه! ديگه بسه! چي؟  يعني
  بده ادامه کاراش اين به بخواد اگه قرآن به! نپلکه

 ! ذارم نمي اتون خونه تو پامو ديگه

 اومد اتاق از کيان بعد و رفت فرو سکوت تو خونه اي ديقه چند يه
 . بگيرم دوش يه رم مي: گفت و بيرون

:  پرسيدم و نشستم جام سر مبل رو نشست و اومد حموم از  که کيان
 ! کرده؟  مي فکر بهش بايد بابات  که بوده موضوعي چه پيش سال

 تفاوتي  بي  قيافه  کرد  سعي  ثانيه  چند  بعد  و  خورد  جا  سوالم  از   اول  کيان
 . گم مي رو بابام و بابات  دعواي همون: گفت و بگيره خودش به

 ! مطمئني؟ : گفتم و کردم نگاهش

 ! هست؟  هم اي ديگه موضوع مگه: گفت و پاشد جاش از 

 ! ها شدي بين بد

 و جديد جريان يه به کردن فکر ي حوصله که کرد مي درد سرم اونقدر 
 . نداشتم رو بازي کارآگاه

 مي بعد و زدم مي قدم خيابونا توي ديروقت تا شبا روز  اون فرداي از 
 خودمو تا من اما وضعيت اين از  بود شاکي کيان. کيان ي خونه رفتم

 پا از  بايد. بذارم بالشت رو سر تونستم نمي کردم نمي کوفته و خسته
 . ببره خوابم تا افتادم مي
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 آپارتمان  يه  دادم  پس  رو  خونه  مدت   اين  تو  کيان  کمک  با  و  گذشت  ماه 
 هفته  آخر  که  داد  خبر  کيان  کشي  اسباب   روز   فرداي.  کردم  اجاره  کوچيک

 مجبور  و برم در  رفتن زير از  نتونستم ديگه بار  اين. رامسر بريم بايد
  کنم همراهيشون شدم

 زود صبح بود رار! زندگيم تو جديدي ماجراهاي با شد مصادف رفتنم و
 حسام ماشين منتظر هم خروجياتوبان و نيوشا و هديه دنبال بريم

  نشستم غر با. بيافتيم راه و باشيم

 دوست  خواب،  ي  کالفه  و  بودم  خوابيده  که  بود  ساعت   تازه.  ماشين  تو
 ! جاده تو بيافتم راه نداشتم

 ! پيرزن ننه نکن غر غر: گفت و رل پشت نشست کيان

 ! بخوابي؟  بگيري رامسر تا اآلن از  قراره

 ! کن بيدارم چالوس نه: گفتم و رفتم بهش غره چشم يه

 سالم صداي که بود شده گرم تازه چشمام. افتاد راه و گفت مسخره يه
 لبي زير رو سالمش جواب  و نشستم صاف. پروند سرم از  خوابو هديه
 خوابم  ديگه.  افتاد  راه  دوباره  کيان  و  کردم  احوال  و  حال  نيوشا  با  و  دادم
  به بودم زده زل. نبرد

 و هديه و کيان و شديم مي رد سرعت با کنارشون از  که ماشينايي
  بخوام اينکه از. زدن مي حرف هم با داشتن نيوشا
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 معذب بگذرونم هديه از  کمي اين به ي فاصله تو و زمان همه اين
  رو هديه که بود اومده پيش کم ماه دو اين توي. بودم

 . بوديم ديده رو همديگه ها جلسه توي مواقع بيشتر و ببينم

 ! خوابي؟  نمي چرا! منه؟  مال فقط غرغرات : گفت بيدارم ديد که کيان

 . ياد نمي خوابم: گفتم برگردونم رو سرم اينکه بدون

 ! ندارم جرأت  بهت بگم چيزي يه خوام مي- 

 ! بترسي ازش تو شد پيدا يکي باآلخره: گفت نيوشا چي بگم اومدم تا

 ! بترسم؟! من؟  کي: گفت و کرد نگاهش آيينه تو از  کيان

 ! بيافته پس کاوه ترسم مي! عمراً ! اين؟  از 

 ! چيه؟  جريان: گفتم و سمتش برگشتم

 از و بشي دمغ اونجا تا ترسم مي. گم مي بهت رسيديم حاال باشه- 
 ! بياري در  ما دماغ

 ! بگو تهشو تا گفتي که حاال يا گفتي مي نبايد يا: 

 ! رامسره هم بابام! چشم- 

 نه يا کنه مي شوخي بفهمم که بهش دوختم نگاهمو! موند وا دهنم
 ! البته هست هم مامانم: گفت که
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 به رو سرش! کيان؟  کني مي شوخي: گفتم و دادم قورت  دهنمو آب
 خودم.  تو  جان  به  نه:  گفت  انداختو  باال  ابرويي  و  داد  تکون  منفي  عالمت
 ! تلخ واقعيت يه! واقعيته ولي باشه شوخي خواست مي دلم خيلي

 خودي بي آدم خيلي: گفتم و ريخت هم به اعصابم مضحکش لحن از 
 ! نگفتي؟  زودتر چرا! کيان هستي

 سير دل يه خواد مي گفت مي. نگم بهت که داد قسمم مامانم: 
 ! نرفت بار زير نداره ديدن تحفه اين گفتم بهش هم چي هر! ببيندت 

  

 تکيه رو سرم کنم تحمل رو عمو بايد روز  چند اينکه از  خورد اعصاب  با
 ! بستم رو چشمام و صندلي پشتي به دادم

  بعد

 . گردن مي بر فردا احتماالً : گفت کيان سکوت  خورده يه

 تو هديه و من و زدن حرف نيوشا با کلي و روند کيان رو جايي يه تا
  و کنار  زد کيان بعد و کردم نگاه جاده به سکوت

 . کشم نمي ديگه من بشين بيا: گفت

 من! کشتنمونبدي به هپروت  تو نري: گفت کيان و رل پشت نشستم
 ! ها خوابم مي دارم
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 ويالشون در دم! خوابيد رو رامسر خود تا. افتادم راه و ندادم جوابشو
 . واکن رو در  برو پاشو: گفتم و کردم صداش رسيديم که

 رجب آقا بزن بوق  تا دو: گفت و کشيد صورتش به دستي گيج کيان
 . کنه مي وا ياد مي

 بردم  ويال  ساختمون  در  دم  تا  رو  ماشين  و  دادم  انجام  رو  گفت  که  کاري
  بخار سرم از پارکينگ تو عمو ماشين ديدن از  و

: گفت  و  من  سمت  برگشت  کيان  شدن  پياده  که  نيوشا  و  هديه!  شد  بلند
 بي  بهش  ديقه به  دم  نکني  سعي  و  نذاري  من  باباي  سر  به  سر  اگه  کاوه

 کاريت که ذارم نمي من يعني! نداره کارت  به کاري اونم کني احترامي
 . باشه داشته

  مي

 ! گم؟  مي چي شنوي

 اندازه  به  اينسفر  تو  هديه  بودن.  شدم  پياده  بدم  رو  جوابش  اينکه  بدون
  هم کيان باباي بايد حاال و بود آور عذاب  کافي

 افتادم  راه  و  برداشتم  ماشين  پشت  از  ساک  تا!   مضاعف  عذاب  شد  مي
  و رسوند بهم خودشو هم کيان. ويال سمت

 اش  همه  که  مدت   يه  بعد  بذار .  بگذره  بد  بهت  نکن  کاري  يه  کاوه:  گفت
  يه حاال بوده خوردکن اعصاب  ات واسه چي همه
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 . بگيري آرامش خورده

 هديه و بابات  با نبود قرار  و موندم مي تهرون اگه من: بهش توپيدم
 ! بود بيشتر آرامشم خيلي بگذرونم رو روز  چند سقف يه زير

 ! بهت که گفتم. گرده مي بر فردا احتماالً  بابام- 

 است هديه نيومدن دربند احتمال درصد   همون به هم احتمال اين: 
 ! ديگه؟ 

 زن. ساختمون  سمت  رفت  و  کرد  بيشتر  رو سرعتش  و  گفت  اوفي  کيان
  اومد و کرد باز  رو سالن در  که ديدم رو عمو

 کشيد منو رفتمباال وقتي. برسم تا کرد صبر و داد دست کيان با بيرون
 ! نديدمت؟  وقته چند دوني مي معرفت بي: گفت و حصارش تو

: گفتم و کردم حلقه پشتش رو دستم و زمين رو گذاشتم رو ساکا
 . ماه دو اين تو بود شلوغ سرم عمو زن شرمنده

  

 سرت ات  شبانه هاي روي پياده واسه: گفت که شنيدم رو عمو صداي
 ! نداري؟  وقت داره دوستت مادر  مثل که کسي ديدن برا خلوته

 تنه بندازم نگاهي عمو به اينکه بدون و بيرون اومدم عمو زن حصار  از 
 ! ساختمون تو رفتم و زدم کيان به اي

  انگار ! احترام
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 ! شد مي سرش احترام باباش

 خودم و بود دوم ي طبقه که خوابا اتاق از  يکي توي گذاشتم رو ساکا
 به واستادم و داشت دريا به قشنگ ويوي يه که سوم طبقه رفتم

 . دريا تماشاي

 خوايمصبحونه مي کاوه بيا: گفت و باال اومد بعد ساعت نيم کيان
 . بخوريم

 ! خورم نمي: زدم غر لب زير

 شرکت تو! بموني؟  باال اين رو روز  کل قراره: گفت و سمتم اومد کيان
 ! بابام؟  نديدن خاطر واسه ،اينجا صبحونه ياي نمي هديه نديدن واسه

 ! بشينم ميز يه سر بابات  با خواد نمي دلم- 

! بخوريم صبحونه خوايم مي! بشيني؟  خواي نمي که قرارداد ميز سر: 
 ! ديگه؟  تعطيله هستيم تا شامم و ناهار پس

 چيزي  يه  اگه  ضعيفه  اعصابم  ام،  خسته.  ندارم  حوصله.  کيان  برو  اآلن- 
  مي جوابشو و کنم کنترل خودمو تونم نمي بگه

 . پايين يام مي بعد زنم مي چرت  يه. شه مي دعوا دم،

 باال اون که کاناپه يه روي منم. رفت و گفت راحتي جور هر يه کيان
  تا کردم خيال و فکر اونقدر  و کشيدم دراز  بود

 . برد خوابم
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 باعث سالن گرمي و هوا باالي رطوبت و قبل شب خوابي بي و خستگي
  از  بعد رو عميق و راحت خيلي خواب  يه شد

 ! بود تاريک تاريک هوا شدم بيدار  وقتي و کنم تجربه مدتها

 ديدم و پايين رفتم ها پله از . بودم گيج گيج که بودم خوابيده انقدر 
 صورتم و سر به دستي يه و دستشويي رفتم. نيست صدايي و سر

 سالن از  گوشه يه مبل روي تنها عمو زن. سالن تو برگشتم و کشيدم
  رو اي مجله داشت و بود نشسته

 ديدنم با و باال آورد رو سرش. کردم سالم و سمتش رفتم. زد مي ورق
 ! خواب  صحت: گفت و لبش رو نشست لبخند

 . انگار  بودي خسته خيلي

 بچه. بودم نخوابيده اينجوري بود وقت خيلي: گفتم و کنارش نشستم
 ! کجان؟  ها

 . ساحلن لب: گفت گرفت نمي ازم نگاه که جوري همون

 . نشدي بيدار  اما کرد صدات اومد حسام

  

 نبايد. کاوه بود شده تنگ خيلي ات  واسه دلم: گفت مقدمه بدون بعد
 ! نيست خونه هميشه که عموت ! زدي؟  مي سر يه بهم
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 ناراحتم مامان بدون ديدنش بگم خواستم و پايين انداختم رو سرم
 . نگفتم اما کنه مي

 حساب  به ريختي چرا پولو همه اون: گفت و شکست سکوتو عمو زن
 ! شد ناراحت خيلي کيومرث ! آورديش؟  کجا از ! کيومرث؟ 

 فروختن  با  پيش  ماه  يه  که  گفت  مي  مراسم  هاي  هزينه  مورد  در  داشت
 . عمو حساب به بودم ريخته مامان طالهاي

 ! هستي؟  راضي کيان پيش: داد ادامه عمو زن

 ! هم کيانو و دارم دوست کارمو. خيلي. آره- 

 بود  تو  خاطر  واسه!  داره  دوستت  خيلي  اون:  گفت  و زد  لبخندي  عمو زن
 ! شد جدا ما از  که

 شده دعواش باباش با تو سر: گفت که بهش زدم زل اخم با و متعجب
  گرفت خونه که هم بعدش و اساسي دعواي يه. بود

 . رفت ما پيش از  و

 ! بود؟  چي سر دعواشون- 

 . تو سر که گفتم: 

 ... گم مي يعني فهميدم که اونو نه- 

 در  ازت دفاع به اونم و گفت موردت در  چيزي يه عموت  دونم مي چه: 
 . درگيريشون شروع شد همين و اومد
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 . بود نگفته وقت هيچ من به- 

 . ازم شه مي شاکي گفتم بهت بفهمه اگه هم اآلن: 

 ! نيارم روش به که دم نمي قولي- 

  ياي؟ نمي مامانت خاک سر. نيست مهم: 

 ! نبينم رو عمو که رم مي ها جمعه- 

: گفتم  و  کردم  حصارش  و  نشستم  کنارش  رفتم!  گريه  زير  زد  عمو  زن  يهو
 . افتن مي دماغ و دل از  ببينن ها بچه اگه. کنم مي خواهش عمو زن

 : گفت و کرد پاک اشکاشو و عقب کشيد خودشو عمو زن

  و همسايه هم با بچگي از ما. شده تنگ خيلي زري واسه دلم

 که شد همين اصالً . بوديم تر نزديک بهم خواهر تا دو از . بوديم رفيق
 . برادر  تا دو زن شديم

  

 . دلتنگشم منم: کردم زمزمه آروم

 نمي. ببخشيد: گفت و پاشد جاش از  ديد چشمام تو که اشکو عمو زن
 . ها بچه پيش بريم پاشو. کنم ناراحتت خواستم

 يه آب  لب که ها بچه سمت رفتيم مي آروم آروم تايي دو داشتيم
  و چرت  به داشتن و بودن کرده روشن بزرگ آتيش
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 زن. ديد رو ما و برگشت کيان که خنديدن مي کيان هاي گويي پرت 
 که دريا سمت رفتيم مي هم با و بازوم دور بود انداخته دست عمو
 عجب چه! به به: گفت بلند صداي با و سمتمون اومد دوييد کيان
 ! مادمازل؟  دادين افتخار

 دست و دادکنار  هول منو اومد کيان و کرد نگاهش لبخند با عمو زن
  چه!ببينم ور اون برو: گفت و گرفت رو مامانش

 ! زنن مي آدمو مامان مخ روشن روز ! شده اي زمونه و دوره

 ! روزه؟  اآلن: گفت آتيش کنار  بود نشسته ثمين همراه که حسام

 حسوديم  نکن  فکر  خانم  مامان!  کنه  نمي  فرقي!  روشن  شب:  گفت  کيان
 ننر اين تا اونوقت نيومدي، و کشيدم نازتو تموم ساعت نيم که نشده

 ! افتادي راه ديدي رو

: گفتم  ساحل  سمت  رفتم  مي  و  گرفتم  مي  فاصله  ازش  که  جوري  همون
 ! کوچولو ني ني نترکي حسودي از  وقت يه باش مواظب

 آب  زير  فرستادمت  وقتي!  ببينم  وايسا:  گفت  و  دنبالم  دوييد  يهو  کيان
 ! بترکه بايد کي فهمي مي اونوقت بخوري خيس ماهيا همراه

 و رسيد بهم که کنم فرار  اومدم و کردم ترس احساس واقعاً  لحظه يه
 . دريا سمت رفت و کرد بلندم هوا رو ضرب  يه با

 آب قطره يه قرآن به کيان! زمين بذارم! کشمت مي کيان: کشيدم داد
 ! کيان! دوني مي خودت  بخوره بهم
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 التماست هرچي که ياد مي يادت عيدو پارسال: گفت و خنديد کيان
 ! آب  تو کردي پرتم و ندادي گوش کردم

 برسه حسام تا. خواستم کمک حسام از  بار  اين و زدم داد سرش دوباره
  اً  واقع که شد کم آب  با انقدر  امون فاصله ما به

 : زد داد هديه کنه پرتم اينکه از  قبل اما خوندم رو اشهدم

 ! سرده آب کيان

 : گفت و زمين گذاشت منو و رفت عقب عقب کم يک کيان

 ! خانم؟  هديه شما خوبين! نديدم برادرمو مدافع وکيل بود شب اوه

 ! نيستم مدافع وکيل! خوبين؟  شما خوبم: گفت و خنديد هديه

 ! شه مي کوفتمون مسافرت  بخوره سرما

: گفت  دادو  لم و  آتيش کنار   بود  نشسته  که  مامانش  سمت  رفت  کيان
 ! مسافرتي نگرون پس آهان

 ! ديگه آره: گفت شد مي پا جاش از که جوري همون هديه

 ! کردي فکر چي پس

  بزنيم؟  قدم بريم ياي مي: گفت و نيوشا به کرد رو بعد
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 باش  تالفي  منتظر:  گفتم  و  آتيش  کنار   نشستم  رفتن  که  نيوشا  و  هديه
 ! کيان

 ! آب  تو ننداختمت که من- 

  سرم  باليي  همچين  يه  نزنه  سرت   به  ديگه  که  ندازمت  مي  بازم  من  ولي:
 ! بياري

 عمو کله و سر. ويال تو برگشت بعد و موند پيشمون مقدار  يه عمو زن
  ثمين پيشنهاد به. نبود پيدا خدا لطف به که هم

 کيان نوبت رفت بازي که دور .  کنيم بازي بطري نشستيم آتيش دور 
  بار   داد نمي رو سوالي جواب اگه مجازاتش. شد

 . بود ويال تا بوديم نشسته که جايي اون از دوييدن

 ! چيه؟  اسم نيوشا: گفت ثمين همه از  اول

 ! ادب بي چيه چيه: گفت و کرد نگاهش آميز تهديد کيان

 ! من عزيزان از  يکي اسم! کيه اسم نيوشا

 ! چيه؟  موبايلت اسم: پرسيد حسام

 . گفت  رو  موبايلش  مارک  و  انداخت  هم  اون  به  آميز  تهديد  نگاه  يه  کيان

 ! شدي؟  عاشق حاال تا: پرسيد هم هديه

 ! کنم فکر بايد: گفت بندازه نيوشا به نگاهي اينکه بدون کيان
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 که کيان پشت تو زد محکم يدونه بود نشسته کيان کنار که نيوشا
 ! نداريم بيشتر مجازات  يه بابا: گفت معترض اونم

 ! شدم عاشق آره: گفت جدي خيلي بعد!  که نبود کتک من مجازات 

 ! من؟  عاشق: پرسيد مقدمه بي خيلي هم نيوشا

 : گفت و داد مثبت جواب سر با و کرد نگاهش لبخند با کيان

 ! ها پرسيدي سوالتو

 بپرس! بودديگه سوال خوب  ا  : گفت کيان که کنه اعتراض اومد نيوشا
 . کاوه

 بود گفته چي من مورد در  بابات : پرسيدم و کردم نگاهش جدي خيلي
 ! بيرون؟  خونه از زدي که

 خاطر به گفت مي عمو زن: دادم توضيح. بهم زد زل شده شکه کيان
 ! بيرون زدي تون خونه از  که بوده من

 و  آورد در   رو  کنش  گرم  و  شد  بلند جاش  از  سکوت  ثانيه  چند  بعد  کيان
  اينکه بدون و نيوشا دست داد موبايلش همراه

 وسط اين چيزي يه بودم مطمئن. دوييدن به کرد شروع بزنه حرف
 چيزي يه داره کيان بودم مطمئن. ياد نمي در  آب  از  درست که هست

 دور.   سخت  هم  شنها  رو  دوييدن  و  بود  زياد  مسافت.  کنه  مي  مخفي  رو
 ! اومد در  پدرش! بسه بابا: گفت اعتراض با نيوشا رفت که رو
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 رسيد مي بهمون وقتي اما کردم نمي نگاهش و دريا به بودم زده زل
 بسه بگم خواست مي دلم. شنيدم مي رو زدناش نفس نفس صداي
 برگشت  و  رفت  رو دور    وقتي!  کفريبودم  بود  نداده  جوابمو  اينکه  از   ولي

  دراز  شنا روي کنارمون

 نگاه منو داره هم اون ديدم برگردوندم سمتش به که رو سرم. کشيد
 . کنه مي

 خيلي که نيستم من فقط اين: گفتم و لبم رو نشست تلخ لبخند يه
 ! کردم پنهون ازت  رو چيزا

 از تو که چيزايي: گفت و نشست زد مي نفس نفس که جوري همون
  که چيزايي! شد تموم ضررت  به کردي پنهون من

 ! نفعته به کنم مي پنهون ازت  من

 که کردم مي نگاهش بده توضيح بيشتر اينکه براي منتظر و متعجب
 ثابت من رو و چرخيد بطري اينکه محض به. بديم ادامه: گفت هديه
 تعيين  من  مجازاتو:  گفت  هديه  بپرسه  سوالي  کسي  اينکه  از   قبل  موند
 ! کنم مي

 منو مشتاقه اونقدر  که بودم خوشحال. لبم رو نشست محو لبخند يه
  نگي کشکي مجازات  يه: گفت کيان! کنه مجازات 
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 جواب کهاگه بگو چيزي يه! دوييدم راهو همه اين اومد در  پيرم! ها
 ! بيافته کردن غلط به نداد رو سوالي

 . شدم هديه زدن حرف منتظر و کردم کيان نثار  ادب  بي يه

 آب تو ديقه  بري بايد ندي جواب اگه: گفت و کرد اشاره دريا به هديه
 ! گردن تا! واستي

 مي  سوالمو  اول  من:  گفت  دوباره  خودش  و  کردم  تأييد  رو  حرفش  سر  با
 ! پرسم

: گفت مقدمه بي که بپرسه خواد مي سوالي چه ببينم موندم منتظر
 ! نکردي؟   اعتراف  رو  عشقت  داشتي  دوستش  که  اوني  به  وقت  هيچ  چرا

 کرده خطر احساس لحظه يه انگار  که حسام. بهش بودم مونده مات 
 . کنين انتخاب  ديگه مجازات  يه ها، بچه خطرناکه دريا: گفت بود

 ! نرفته که يادت ! نداريم ارفاق: گفت برداره ازم چشم اينکه بدون هديه

 رو گذاشتم و آوردم در  پالتومو! همين هم کيان. واستادم پاشدم
 عوض مجازاتو هديه! کاوه بشين: گفت عصبي حالتي با کيان. زمين
 ! کن

: زد داد معترض دوباره کيان. آوردم در  رو جورابم و کفشا و شدم دوال
 ! هديه! بسه کاوه
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 پشيمون  بودم  منتظر  دلم  ته.  هديه  به  بودم  زده  زل  لحظه  اون  تموم  تو
  اون توي و ماه بهمن وسط. زده که حرفي از  شه

 از هديه اگه اما بود خريت واقعاً  مواجي اون به دريايي تو رفتن سرما
 . کردم مي رو کار  اين گشت نمي بر حرفش

 : گفت و گرفت دستمو مچ کيان آوردم در  که پليورمو

 ! هديه! شدين؟  ديوونه

  

 و پالتومو روي گذاشتم رو موبايلم و بيرون کشيدم دستش از  دستمو
 . زدم هديه به لبخند يه

 نبود قرار  بود بازي ها بچه. کاوه خيال بي: گفت و پاشد هم حسام
 . بخوريم شام بريم امه گرسنه من. کنيم جديش

 هيچي صورتش تو. پاشد هم هديه دريا سمت رفتم عقبي که قدم يه
 حرص به توجه بدون. کرد مي نگاهم و بود واستاده سرد سرد. نبود

 يه تو و آب  سمت دوييدم مانعمبشه خواست مي که کيان خوردناي
 که بودم رفته عقب اونقدر . شد خيس پام تا سر زدن هم به چشم

 . ريخت  مي  هم  صورت   و  سر  رو  موج  هر  با  و  بود  گردنم  زير  آب   ايستاده

 ! تو و دونم مي من بيرون بياي کاوه: کشيد داد دوباره کيان
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 دوباره  و  گفت  بهش  عصبانيت  با  چيزايي  يه  و  هديه  سمت  برگشت  بعد
 ! بيرون بيا بسه: کشيد داد و من به کرد رو

 بشم دور  ساحل از جوري همين اگه. گذشت ذهنم از چيزي يه آن يه
  جلو برم برگشت مسير جاي به اگه! شه؟  مي چي

 بين  از   مرگ  با  زندگي  نکبتاي  ي  همه  اينکه  نه  مگه.  افته  مي  اتفاقي  چه
  مامان نديدن ي غصه ديگه جلو برم اگه ره؟  مي

 بشم دور  ساحل از جوري همين اگه. خورم نمي رو هديه نداشتن و
 ! برسم بودم اش پي هميشه که آرامشي به شايد

 حسي  يه.  شد  مانعم  چيزي  يه  اما  بدم  گوش  احساسم  حرف  به  خواستم
  مي رو کيان. نيست درست کار  اين گفت مي که

 : کشيدم داد جا همون از. ياره مي در کفشاشو داره که ديدم

 ! آب  تو نيا کيان بيرون يام مي دارم

 شده  سر  و  لرزيد  مي  سرما  از   وجودم  تموم.  ساحل  رسوندم  خودمو  شنا  با
  با دستمو مچ کيان رسيدم که ساحل به. بود

 ! دارم کار  بعداً  تو با: گفت و هديه سمت برگشت و گرفت عصبانيت

 منو بردارم هامو وسيله و موبايل و پالتو بده اجازه اينکه بدون بعد
  راه عجله با و عصبانيت با اونقدر . ويال سمت کشوند
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 زمين بود نزديک بار  چند که کشوند مي خودش دنبال منو و رفت ي
 . بخورم

 آب پام تا سر از  اينکه به توجه بدون و کرد باز  رو ويال در عصبانيت با
  هاي قيافه به کردن نگاه بدون و ريخت مي شن و

 : گفت و ها پله سمت داد هولم عمو زن و عمو متعجب

 ! دارم کارت  باال گمشو

: گفتم و انداختم کيان به بعد و عمو زن و عمو به نگاه يه و وايسادم
 ! ندادي؟  انجام بودن گفته که رو کاري خودت  تو مگه! کيان بود بازي

: کشيد هوار و داد نشون رو باال طبقه من حرفاي به توجه بدون کيان
 ! کاوه باال برو

: پرسيد  که  رسيد  گوشم  به  عمو  زن صداي  باال  رفتم  مي  ها  پله  از   وقتي
 ! کيان؟  شده چي

 و  بود  ساکم  که  اتاقي  تو  رفتم  چون  داد  بهش  جوابي  چه  کيان  نشنيدم
  بيد عين و اتاق وسط بودم واستاده. بستم رو در 

 محکم رو در  دوباره و تو اومد کيان و شد باز  صدا با در که لرزيدم مي
 . کوبيد هم به

 الکي چي واسه! کيان؟  چيه: گفتم خونسرد خيلي و سمتش برگشتم
 ! کردي؟  شلوغش
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 چه خرابت مغز اون تو دونم مي: گفت و چشمام تو زد زل و جلو اومد
 ! کاوه بوده خبر

  

 ! بوده؟  خبر چه- 

! بيني نمي رو نگروني دل همه اين که احمقي خيلي! احمقي خيلي: 
 از!  کيان  نکش  هوار -!   عوضي  احمقي  خيلي!  بيني  نمي  محبتو  همه  اين
 ! زني؟  مي حرف چي

 ! دوني مي خوب  خودت :

 انگشت و شد تر نزديک بهم حرص با. صورتش به زدم زل سکوت  تو
  صورتم جلوي گرفت تهديد نشونه به رو اش اشاره

 خودم  بگو  کني  نيست  به  سر  خودتو  خواستي  که  ديگه  ي  دفعه:  گفت  و
 ! بکشمت قبلش

 . کوبيد بهم محکم رو در  و بيرون رفت بعد

 از.  تخت  رو  کشيدم  دراز   قرص  تا  دو يکي  خوردن  و  دوش  يه  گرفتن  بعد
 حوصله  اما  بود  کرده  ضعف  ام  معده  و  بودم  نخورده  چيزي  ديگه  قبل  شب
 . نداشتم هم رو رفتن پايين ي

 پشتم.  شد  نزديک  تخت  به  يکي  و  اومد  اتاق  در   شدن  بسته  و  باز   صداي
  ي لبه آروم هديه. کيه که ديدم نمي و بود در  به
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 . خوام مي معذرت : گفت و نشست تخت

 چند سکوت  يه بعد. کرد نمي نگاهم. بهش زدم زل و سمتش برگشتم
 و  کردم صاف صدامو! بزنم بهم بينتونو خواستم نمي: گفت اي ثانيه
 . کنيم مي دعوا باهم هميشه تا دو ما. نيست مهم: گفتم

 ! عصبانيه واقعاً  کيان بار اين: گفت و سمت برگشت

 . کنه مي کش فرو عصبانيتش- 

 . شام واسه پايين ببرمت که فرستادن منو: 

 ! پايين يام نمي دنبالم نياد کيان تا بگو برو- 

 ! منو کشه مي بيارم اسمتو که ناراحته و عصباني انقدر  اون:

  بندي؟  مي شرط- 

 ! آره: 

  

 ! چي؟  سر- 

 . شام يه سر: 

 . قبوله- 

 ! جمع اين ي همه به! خودت  پخت دست با خودت  ي خونه تو: 

 ! دم نمي راه ام خونه تو عمومو- 
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 ! جوونا فقط: 

 ! چي؟  باختي تو- 

 . ما خونه تو جريان همين:

 ! شما؟  خونه تو ولي بپزم شام من- 

 ! بودم نديده رو اش خنده بود وقت خيلي. خنده زير زد هديه

 ! پزم مي شام من! بابا نه: گفت اون و لبم رو نشست لبخندي

 . حاال بگو برو. قبوله- 

 بهش،  دي  نمي  گرا:  گفتم  بيرون  بره  اينکه  از   قبل  و  پاشد  جاش  از  هديه
  امو جمله همين! ها کني نمي زياد داغشم پياز 

 . بگو زيرگوشش عادي خيلي

 ! جمع خاطرت  کنم نمي تقلب: 

 از خواستم مي. بيرون رفتم دنبالش و پاشدم جام از  رفت که هديه
  که هديه! ببينم کيانو العمل عکس ها پله راه باالي

 وقتي  و  هاانداخت  پله  به  نگاهي  زيرچشمي  کيان  پايين  رفت  مي  داشت
 . شد بيشتر اخماش نيستم هديه همراه من ديد

 رفت  و  انداخت  باال  اي  شونه!  نيومد؟ :  پرسيد  که  عمو  زن  جواب   در   هديه
  پشت نشست و گفت چيزي يه کيان گوش زير
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 کيان! رفت مي ويلي قيلي ميز رو غذاهاي واسه داشت دلم. شام ميز
  به کرد شروع بعد و جلوش غذاي به زد زل اخم با

 . بشه کوفتت: گفتم دلم تو! خوردن

 و کشيد خوردن از  دست عمو يهو! لبش رو نشست لبخند يه هديه
 ! اينجام منم دونستي مي وقتي ياورديش مي نبايد: گفت

 منه خاطر به: داد ادامه عمو. عمو به زد زل و باال آورد رو سرش کيان
  لب صبح از  که منه خاطر به! ياد نمي ميز سر که

 ! نزده غذا به

  

 تن کرد سعيمي که صدايي با و گذاشت بشقاب  توي رو قاشق کيان
  ما دونستين مي که شما: گفت باشه داشته پاييني

 ! اومدي؟  زودتر روز  يه پاشدي چي واسه بيايم قراره

 ! کسي؟  از بگيرم اجازه بايد خودمه ويالي- 

 تنها رو کاوه که فرصتي يه منتظر! بابا چيه منظورم دوني مي خوب : 
  و بياري گير

 ! شنوه مي! ساکت! کيان بسه: توپيد يهو عمو زن

 رو برنامه اين! گم؟  مي دروغ مگه: گفت و برد تر پايين صداشو کيان
 ! بهم بريزين رو بچه اين زندگي که دادين ترتيب
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 ! نبود بند سنگ رو سنگ اآلن که نبودم همراهش من اگه

 و بودن کنجکاو من اندازه به هم نيوشا و هديه و ثمين و حسام
 ! بودم؟ خبر بي من که اينا زدن مي حرف چي از . متعجب

 تو از  رو پنبه اون بابا، گم مي بهت دارم: گفت و پاشد جاش از  کيان
 ! زنه نمي حرفي هيچ هيچکي! بيرون بکش گوشت

 ريخته زندگيشوبهم بخواين هست، ريخته هم به کافي اندازه به کاوه
 ! طرفين من با کنين تر

 اما کشيدم دراز  تخت رو و اتاق تو دوييدم. ها پله سمت اومد بعد
  من اگه که بود چيزي چه. سوال از  بود شده پر ذهنم

 گفتنش از کيان که بود چي! هم؟  به ريخت مي زندگيم فهميدم مي
 ! داشت؟  واهمه همه اين

 ! کاوه شام بيا پاشو: گفت سردي لحن با کيان و شد باز  در 

 توي اومد کيان. سرم رو کشيدم رو پتو بدم رو جوابش اينکه بدون
 ! خوري؟  نمي شام: گفت و بست رو در  و اتاق

 : گفت و کنار  کشيد رو پتو اومد دم نمي محلش ديد وقتي

 ! کاوه پاشو

 چيزو  همه  که  بگم  اومدم  آن  يه.  ناراحتش  چشماي  تو  زدم  زل  و  برگشتم
 مي. شدم پشيمون اما شده گفته پايين اون که چيو هر ، شنيدم
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 فهميدم مي خودم بايد. بياره هم رو تهش و سر دروغ يه با تونست
 . قراره چه از  جريان

 من! نخوردي هم ناهار  و صبحونه: گفت کنم مي نگاهش ديد وقتي
 خيلي:  گفتم  و  تخت  رو  نشستم!  ديگه  پاشو  ندارم  کشي  نعش  حوصله

 ! کيان شعوري بي

 ! دونم مي: گفت و اتاق کف به زد زل و کنارم نشست

ه-   ! دوني؟  مي ا 

 ! کرد يخ شام! دارم خودمو داليل بودن شعور  بي واسه: 

  

 ! بدي پيشنهاد نبايد نداري بازي ي جنبه- 

 يه که تا دو شما! نداريم؟  بازي جنبه کدوممون! هديه؟  يا تو يا من: 
 ! من؟  يا گرفتين جدي رو مسخره بازي

 . نکن توهين هديه به- 

 ! باغيرت  آقاي چشم: 

 . ببخشيد کردم ناراحتت اگه- 

 هم عذرخواهي! بابا نه: گفت و بهم زد زل دراومده چشماي با کيان
 ! کرد ثبت رو لحظه اين تاريخ تو بايد! بلدي؟ 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 302 

 ! شام؟  واسه بريم که من دنبال اومدي تو اآلن: گفتم و پاشدم

 بريم اومدم نه! ديگه آره خب: گفت و پاشد سرم پشت هم کيان
 ! بشماريم رو بقيه لقمه ميز پشت بشينيم

 ! مطئمنيديگه؟ : گفتم بيرون رفتم مي اتاق از که جوري همون

 ! شدي؟  خل: گفت گم مي چي فهميد نمي که کيان

 نزديک رسيدم وقتي. پايين رفتم و کردم نچي و انداختم باال ابرويي
 . بود لبم رو پيروزمندانه لبخند يه ناخودآگاه ميز

 ! هم؟  با کردين تباني: گفت و باال داد رو ابروش تاي يه هديه

 ! نداشتيم جرزني قرار : گفت و کردم اخمي اعتراض با

 ! چيه؟  تباني جريان: گفت تعجب با و ميز پشت نشست کيان

 ! هيچي: گفتم و کيان کنار  نشستم

 دست  هم  با  جا  اين:  گفت  و  انداخت  هديه  و  من  به نگاهي  ناباور   کيان
 ! يارم مي در  پدرتونو شرکت تو بکنين، يکي به

 ! باشم گفته

 و خوشحال حسام. گفتيم ها بچه واسه رو بندي شرط جريان شام بعد
 ! افتاديم شام يه جون آخ: گفت شاد
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 شام  بشه  رو  نيمرو  اسم  اگه  البته:  گفت  و  کرد  نگاهش  چپ  چپ  هديه
 ! گذاشت

 کم يک بعد کيان و بوديم اتاق يه تو کيان و من خواب موقع شب
 ! خوابيدي؟ : پرسيد سکوت

 کيان و گفتم نچي. يومد نمي خوابم اصالً  که بودم خوابيده روز  اونقدر 
  هم ظهر دم. پروژه سر بريم سر يه بايد فردا: گفت

 . جلسه بريم بايد

 . دونم مي- 

  

 . هست هم سماواتي فردا جلسه تو: 

 ! چي؟ : پرسيدم و شدم خيز نيم متعجب

 ! چي شنيدي- 

 . نيست مهم: گفتم و کشيدم دراز  دوباره و کردم مکث کم يک

 ! بزنم حرف باهاش خوام مي- 

 ! مورد؟  چه در : 

 ! هديه و تو- 

 ! شدي؟  رواني: گفتم و جام سر نشستم
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 ! بقيه شن مي بيدار! هيس: گفت و نشست هم اون

 ! کيان؟  چي يعني- 

 . بدم انجام تا دو شما واسه ياد مي بر دستم از  کاري هر خوام مي: 

 ! دهنته بستن ياد مي بر ازت  که کاري تنها! نکرده الزم- 

 ! نيست تو نفع به اما باشه شايد هديه نفع به اين: 

 گفت  بهت  که  کرد  فکرو  همين  روز   اون  هم  اون!  مامانم؟   شدي!  نباشه- 
 ! باباش جون به بندازي رو هديه بري

 حرف سماواتي با خوام مي اآلن. چيه جريان دونستم نمي موقع اون:
 . بزنم

 مي  اونوقت  بکن  کارو  اين  تو:  گفتم  و  بهش  کردم  پشت  و  کشيدم  دراز 
 ! يارم مي سرت  باليي چه من بيني

 ! خواي؟  نمي رو هديه دل ته از  و واقعاً  نکنه! کاوه؟  چرا- 

 ...  چون نکنه

 ! چي؟  چون نکنه: گفتم و صورتش تو شدم براق و برگشتم

 ديگه چيز غيرتت ي برآمده رگ اين: گفت و انداخت بهم نگاهي کيان
 ! گه مي اي

 ! کردم نمي وا جلوت  دهنمو کاش اي بگم نذار  کيان: 
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 کشي مي زجر داري ساله چهار  سه. کاوه کني مي اذيت خودتو داري- 
 ! نيست؟  بس

 . کنم  مي  خواهش  کيان!  ببند  دهنتو  گم  مي  که  همينه  واسه!  بسه  چرا:

 مي هدف به خورد اگه کنيم مي ولش. ديگه تاريکيه تو تير يه- 
 ! باشه؟ . کنيم مي خوشحالي و شينيم

  

 . کيان نه: گفتم و پنجره دم رفتم و پاشدم جام از کالفه

 ! ازت  کنم مي خواهش

 ! کاوه کنم درکت تونم نمي- 

 ...  و بشين! کن سکوت ! نکن درکم. نداره عيبي: 

! خودتو؟  کني مي ديوونه داري ببينم و بشينم! کنم؟  نگاه و بشينم- 
 مي داري ببينم تونم نمي! عزيزي؟  ام واسه چقدر نفهميدي هنو! آره؟ 

 ! زني نمي دم و سوزي

 ! کيان؟  سوزه مي داره من کجاي! گفته؟  کي: 

 دروغ ميشناسمت خوب  اينقدر که مني به الاقل شعور  بي! اونجات - 
 ! نگو

 بينمت مي دارم من: گفت و وايساد روبروم اومد کيان و زدم پوزخندي
 ! کني مي بازي نقش داري که بينم مي دارم! کاوه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 306 

 ! کني فرار  هديه از کني مي سعي مرتب که بينم مي دارم

 جوري  چه  نيست  حواسش  کسي  کني  مي  خيال  وقتي  که  بينم  مي  دارم
 کنار دلت با نتونستي هنو که بينم مي دارم! کني مي نگاهش عشق با

 ! بينن مي هم بقيه من فقط نه! بياي

  تو

 کسي بيني نمي رو جايي و بستي چشماتو خودت  چون کني مي خيال
 من با شون دو هر ثمين، همين حسام، همين! بينه نمي رو تو هم
 رو هديه  تو  که مطمئناً   اما  دونن  نمي  اتون  گذشته  از  چيزي.  زدن  حرف
 ! ذاري نمي پيش پا که کشي مي خجالت کنن مي خيال! خواي مي

 ! کن فکر جوري همين هم تو! کنن خيال جوري همين بذار - 

 کني  نمي  عشقتاعتراف  به  و  کشي  مي  خجالت  کنم  مي  فکر  من!  باشه: 
 ! حرفبزنم تو جاي خوام مي که همينه واسه

 حرص با چفتيشون زير از و دادم فشار هم روي عصبانيت با دندونامو
 ! کيان: گفتم

! اي؟  کاوه همون تو که بفهمه هديه باباي قراره مگه اصالً  بابا! چيه؟ - 
 ! داداشم  واسه!  کنم  خواستگاري  پسرعموم  واسه  دخترشو  خوام  مي  من

 اما  پسرعموتم من  درسته کيان:  گفتم  و  خنديدم  عصبي خنده،  زير  زدم
 ! دارم فاصله خيلي تو با! دارم فرق خيلي تو با
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 من داري پدرت  پول پشتوانه به تو که اعتباري! نفهميدي؟  اينو هنو
  بودن تو برادر  به ربطي بودن تو پسرعموي! ندارم

 عشقم و من بين سماواتي وقت هيچ شايد بودم برادرت  اگه که نداره
 ! گرفت نمي قرار

 اين من: گفت و روش نشست و تخت سمت رفت کيان

  نيستکه سماواتي اين اصالً  من نظر به. کنم نمي فکر جوري

 قدم از قدمي خواي نمي که خودتي اين! شده هديه به رسيدنت مانع
 . برداري

. پاشيد مي زخم اين به نمک لحظه هر هم کيان و بودم آورده جوش
 ! خوام؟  نمي من: توپيدم

 ! کنم مي خيال جوري اين من- 

  

 آتيش و آب  به که روزايي اون بودي کجا! کني مي جا بي خيلي تو: 
 و کشيدم چي ببيني بودي گوري کدوم! بهش؟  رسيدن واسه زدم مي
 ! ببرم؟  پيش از کاري نتونستم وقتي شدم چي

 مي که هم حاال! حاال همين مثل نخواستي خودت چون نبودم کنارت - 
 ! ذاري نمي بکنم کاري خوام
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 ريختن بهم شه مي تهش برداري بخواي که قدمي هر چون ذارم نمي: 
 ! هديه زندگي

 و  اون  از   کهمن  اي  ارتباط.  زده  بلوف  سماواتي  شايد!  نيست  اينجوريام- 
  کهبخواد اونيه از  تر محکم خيلي ديدم دخترش

 . کنه خرابش

 نمي وقت هيچ جونوريه چه دونستي مي و شناختيش مي اگه تو: 
 ! بشي شريک باهاش رفتي

 دو يا گفت مي. گذاشت شرط فتاح. نشدم شريک باهاش من- 
 . هيچي يا خرن مي سهام تاييشون

 . شناسيش نمي تو! چي هر حاال: 

 ! داره خوابي رگ يه آدمي هر کاوه- 

 ! کرده نيست به سر زده رو هديه پدر  طرف کيان! آره آدم: 

 ! کشه مي هم آدم بيافته پاش يعني! چي؟  يعني دوني مي

 ! جونتي؟  نگرون- 

 ! ام هديه نگرون! نباش احمق: 

. دادي  مي  گوش  من  حرف  به  خورده  يه  الاقل  بودي  هديه  نگرون  اگه  تو- 
 ! عذابه؟  تو جوري چه بيني نمي
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 ! کنه مي فراموش. کنه مي عادت : 

 ! نکرده فراموش هنو و گذشت سال سه که ديدي- 

 ! کنه فراموش بايد: 

 خواسته چي هر به دختره! نشد؟  و کردي سعي که تو مثل! تو؟  مثل- 
 نمي هم بخواد! عقده يه اش واسه شدي! تو اال رسيده زندگيش تو

 لج سر و بجنگي باهاش بيشتر که هم چقدر  هر! کنه فراموشت تونه
 ! کشوني مي سمتت به اونو بدتر باشي

 که کنم گور و گم خودمو برم! خوبه؟  برم بذارم! کنم؟  کار  چي گي مي: 
 ! زندگيش؟  پي بره

 ...  بذار ! بزنم حرف سماواتي با بذار ! بکنم تالشمو منم بذار  گم مي- 

 ! اهَ ! اينو بفهم! شه نمي! کني مي ام ديوونه داري کيان: 

  

 که راکي صندلي روي نشستم و سوم طبقه رفتم. بيرون اتاق از  زدم
  به نه که دريا به. دريا به زدم زل و بود پنجره کنار 

 و اونقدرنشستم. نبود معلوم هيچي سياهي اون توي چون دريا سمت
 . برد خوابم تا کردم فکر و کردم فکر

 شده که روزي يه. گذشته روزاي از خواب  يه. ديدم مي خواب  داشتم
  گذشته بابا فوت  از  سال يه. کابوس ام واسه بود
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 و مشهد بود رفته هاش اي روضه هم با روزي چند واسه مامان. بود
 . اينا کيان ي خونه بود گذاشته زور  به منو

  مي وقتي

 که اي لحظه از! گريه و دعوا و داد با و زور  به واقعاً  يعني زور  به گم
  چپيده بودم رفته کيومرث  عمو خونه بودم اومده

 . زمين کف به بودم زده زل کرده بق و کيان اتاق تو بودم

  که بودم عصباني عمو از  اونقدر  هنوز  و بود تنم بابام سياه هنوز 

 برم  نشدم  حاضر  شام  وقت.  بريزم خونشو  خودم  دستاي با  تونستم  مي
 شد باز  کيان اتاق در  ديقه چند بعد. کنم تحمل رو عمو حضور  و پايين

 . سالم عليک: گفت طعنه و عصبانيت با و تو اومد عمو خود و

 گفتم لبي سالمزير يه کنم نگاهش و بخورم تکون جام از  اينکه بدون
 . نه يا شنيد دونم نمي اصالً  که

 زنم مي حرف باهات  وقتي: گفت تحکم با و واستاد پاهام جلوي اومد
 ! وايسا شو بلند

 بودم نشسته که جوري همون و لبم رو نشست پوزخند يه ناخودآگاه
 : گفتم و چشماش به زدم زل و باال آوردم رو سرم

 ! بذارم؟  احترام بابام قاتل به خواي مي! داري؟  احترام توقع من از 
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 با و کرد بلندم و گرفت رو ام يقه که شد تموم گرون براش حرفم انقدر 
  رو خون مزه. دهنم تو کوبيد محکم دست پشت

 : زد داد و کنار  کشيدم خودمو عصبانيت با و کردم حس

  و کنه مي گل وجدانت عذاب  بيني مي منو! داري حق! بزن! آره

 ! شي مي وحشي سرکوبش واسه

 دستم از  داشت حق شايد. دهنم تو کوبيد تر محکم بار  اين و دوباره
 شدن  مي  راست  دوال اش  واسه  آدم کلي.  نبود  کسي کم.  بشه  عصباني

 مي احترامي بي بهش و بود روشواستاده تو برادرش ساله  پسر حاال و
 . کرد

 حق! بابا ديگه بسه: زد داد سرمون پشت از کيان که سمتم بياد اومد
 ! بزنيش نداري

 دستش  مات   کيان!  کيان  گوش  زير  خوابوند  هم  دونه  يه  و  برگشت  عمو
  عمو و باباش به زد زل و صورتش رو گذاشت رو

 تکون جاش از  کيان ديد وقتي و! بيرون گمشو: کشيد هوار  کيومرث 
  و بيرون اتاق از  کرد پرتش و گرفت بازوشو نخورده

 و چشماش تو زدم زل نفرت  با. من سمت برگشت و کرد قفل رو در 
  احترام خودت  واسه توني نمي کتک و زور  به: گفتم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 312 

 توني نمي من کردن خورد با! کردي پدرم بي تو! کردي يتيمم تو! بخري
 ! کني پاک دستاته رو که خوني

 سکته مرز تا ديدم مي که بودم خوشحال. گرفت چشماشو جلوي خون
 شالقاي زير داشتم بود ديقه چند دونم نمي! شده عصباني و جوشي

 جوري  چه  نفهميدم  اصالً .  رسيد  زنعمو  که  زدم  مي  پا و  دست کمربندش
  چرا و کرد وا رو در  قفل

 بيداد و داد با و خورد اون هم ضربه تا چند. کرد من بالي سپر خودشو
 . بيرون فرستاد رو عمو

 که   کردم  مي  گريه  بلند  بلند  اونقدر .  گريه  زير  زدم  بيرون  رفت  عمو  وقتي
  نمي رو عمو زن و عمو بيداد و داد صداي

 کنه  آروم  منو  کرد  مي  سعي  که  هم  رو  کيان  حرفاي  معني  حتي.  شنيدم
 . فهميدم نمي

  

 کابوس  داشتم  چرا  دونم  نمي  ماجرا  اون  از  سال   حدود  گذشت  بعد  حاال
  هق خواب توي اونقدر . ديدم مي رو شب اون

 خواب از  دستي شديد تکوناي با. بود گرفته نفسم که بودم کرده هق
 . بود واستاده سرم باالي نگرون کيان. پريدم

 خوابيدم  مي  وقتي.  بود  شده  خشک  راک  صندلي  روي  نشستن  از  گردنم
 با و خسته و آلود خواب . شد مي روشن داشت هوا بود زد سپيده
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: گفت و دوخت بهم رو نگاهنگرونش. کيان به زدم زل خشک گلويي
 ! خوابيدي؟  اين رو شبو تموم

 نصيحتهاي ي حوصله. بود صبح خوابيدم مي وقتي که بهش نگفتم
  و کشيدم گردنم به دستي. نداشتم رو اش مادرانه

  چنده؟  ساعت: پرسيدم

. شهرک سمت ريم مي ديگه ساعت نيم ،:  گفت و ها پله سمت رفت
 . صبحونه بيا پاشو

 و من از  غير به. پاشدم جام از  زور  به بعد و نشستم حرکت بي ديقه 
  اينکه با. بودن شده بيدار  هم حسام و هديه کيان،

 ميز  پشت  نشستم.  يومد  مي  خوابم  هم  باز   اما  بودم  شسته  رو صورتم
  و جلوم گذاشت چايي ليوان يه کيان. کردم سالم و

 آلود خواب  جلسه تو که خوابيدي مي زود رو ديشب يه الاقل: گفت
 . نباشي

 خواب، به برسه چه پره  مي سرم از برق سماواتي ديدن با بگم اومدم
 . بستم دهنمو باالجبار  نشسته، ميز سر هديه افتاد يادم يهو

 رفت چايي ليوان با بود خورده ما از  قبل رو اش صبحونه انگار که کيان
 : گفت حسام به و نشست مبل روي و

 . نره يادت رو ها نقشه
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 : پرسيد من از  و داد تکون مثبت عالمت به سري حسام

 ! آوردي؟  رو کار  گزارش

 ديگه ربع يه: گفت کيان و دادم تکون مثبت عالمت به سري هم من
 ! که؟  بياي کن گرم با نداري قصد کاوه! ها حرکته

 آوردي  کجا  از   انرژيو  همه  اين:  گفتم  و  بهش  زدم  زل  و  بلندکردم  رو  سرم
 ! زني؟  مي حرف داري سره يه صبح سر

 هم تو! عشقه وجود گرماي از: گفت و باال داد رو ابروش يه تاي کيان
 ! کني اش تجربه توني مي شو عاشق

 . هديه سمت شد کشيده نگاهم اراده بي کامالً  و ناخودآگاه

  پايين انداختم فوراً  رو سرم. کرد مي نگاه منو داشت هم اون

 بخواد ازاينکه شدم نگرون لحظه يه. افتادم کيان ديشب حرفاي ياد و
 مي قضيه از  بويي سماواتي اگه. بزنه سماواتي به حرفي يا بکنه کاري
 ! هديه زندگي فاتحه هم ،شايد بود خونده کارم فاتحه برد

 بود قرار  که شرکتي سمت رفتيم کارا انجام و شهرک از  بازديد از  بعد
 . سماواتي ي دوباره ديدن از نبود دلم تو دل. باشه جلسه توش

 اعضا باقي اومدن منتظر و بودم ايستاده کيان کنار  شرکت سالن تو
 : خورد گوشم به هديه صداي که جلسه شروع براي

 ! سماواتي جناب  سالم
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 اينکه براي. داد دست سماواتي با و برگشت هديه سمت به هم کيان
  رو رو چشمام اي لحظه کنم حفظ رو خونسرديم

. کردم  مي  نگاهش  ديگه  چشم  يه  به  اينبار .  برگشتم  بعد  و  گذاشتم  هم
 من و بود ايستاده روبروم بود پردردم روزاي از خيلي مسبب که کسي
 . بود مشکل واقعاً  برام اين و ميکردم رفتار  خونسرد خيلي بايد

 با. کرد سالم و آورد جلو رو دستش ديد سالم براي رو من مکث وقتي
 . کردم سالم و گذاشتم دستش تو رو دستم اکراه

 رفتيم  پيش  ساعت  يه  ما:  گفت  شده  ايجاد  جو  کردن  عوض  براي  کيان  و
  شهرک

 ! بود؟   روال  رو  کارا!  خب؟ :  پرسيد  جدي  و  خشک  قيافه  همون  با  سماواتي

 برنامه  از   تر  عقب  خيلي  کنم  مي  فکر:  گفت  و  انداخت  باال  اي  شونه  کيان
 . ره مي پيش داره

 کشيده شهرک به مربوط مسائل به بحث شد باعث کيان جمله همين
 . بشم مسلط اعصابم به تا باشم داشته زمان کمي بتونم من و بشه

 ياد. گذشته سمت گشت مي بر ناخودآگاه ذهنم جلسه طول تموم تو
  امون خونه در  دم بود اومده هديه که افتادم روزي

 . بره کنهتا ردش و نيستم بگه بهش بودم خواسته مامان از  من و
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 خواسته ازش رحمي بي با و بودم داده اسي ام اس قبلش ساعت چند
 اومده. باشم اون با ديگه ندارم دوست چون بگيره فاصله ازم که بودم
 نمي  ياريم  پاهام  اما  محضه  شوخي  يه  دادم  که  اسي  که  کنه  باور  تا  بود
  در  رو و در  دم برم کرد

 مامان از  پس. خوامش نمي ديگه که بگم بهش و بايستم روش
 . نيستم خونه من که بگه بهش و در دم بره خواستم

 خواد نمي دلم و ام خونه من که گفت بهش ناراحتي با مامان وقتي
  و شکست که ديدم بشم روبرو باهاش و در  دم بيام

 شنيدم  رو  اون  قلب  برداشتن  ترک  صداي.  شکستم  اون  از  بيشتر  خودم
 ! بود آوار  صداي خودم شکستن صداي اما

 با  رو  تضاد  نهايت  که  حرفي  گفتن  براي  شدم  مجبور   وقتي  و  بعدش  روز 
  قرار  پارک توي باهاش داشت قلبيم خواسته

 وجودم از  چيزي يه. خونه نگشتم بر هميشگي کاوه مثل ديگه بزارم
 و!  مرد  روحم  و  شد  جدا  ازم  هستيم  از  تيکه  يه.  موند  جا  پارک  اون  توي
 پاشم خواست مي دلم. بود نشسته اتفاقروبروم اين باني و باعث حاال
  بگم بهش و بزنم فرياد و

 ولي کنه جدا هم از  رو هديه و من  کرد سعي وجود تموم با اينکه با
  حيف اما داده قرار  هم راه سر دوباره رو ما تقدير

 ! 
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 سماواتي از  کيان نشنيدم، رو ازش اي کلمه حتي من که جلسه از  بعد
  تشکر سماواتي اما بياد ويال به ما همراه خواست

  ياي؟  مي من با تو: گفت هديه به و کرد

 . ويالست تو هام وسيله ولي آره: گفت و انداخت ما به نگاهي هديه

 ويال به سماواتي اومدن با هام بدبختي کلکسيون کردم مي خدا خدا
 بعد  و  بگذرونن  ما  با  رو  ناهار   شد  قرار   کيان  اصرار   با!  شد  که  نشه  تکميل
 ! تهرون سمت کنن حرکت

  

 سماواتي همديدن حاال و بودم کالفه خواب اون ديدن خاطر به صبح از 
 ! بود کرده ترم ديوونه کيان اصرارهاي و

  هديه

 . کيان ماشين سوار کيان و حسام و من و شد پدرش ماشين سوار 

 از بودم زده زل اخم با و نشسته عقب و بودم رفته عصباني و کرده بق
  کيان شد طي که راه از مقداري. بيرون به پنجره

 کردي بق زهرمار  برج عين چرا! کاوه؟  چيه: گفت و شکست رو سکوت
 ! پشت؟  اون

 ! نيست مربوط تو به: گفتم کنم نگاهش اينکه بدون

 ! شده؟  چي باز: رسيد متعجب
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 مي  هم  رسمي  دعوت   کارت   يه:  گفتم  و  بهش  زدم  زل  اخم  با  آيينه  تو  از 
 ! بهش دادي

 ! کي؟  به- 

 خيلي بعد و کنه فکر کمي شد باعث رفتم بهش که اي غره چشم
! کردم؟  مي کار  چي خب! گي؟  مي رو سماواتي آهان: گفت خونسرد

 ! ها شريکمه طرف

 ! تعارفنبود همه اين به احتياجي! داره ويال اينجا که خودش- 

 ! ها داري خوب رو سماواتي هاي داشته آمار : 

 ! گما مي بهت چيزي يه ندارم حوصله کيان شو خفه-

 و خوره مي ناهارشو! کردي مي مشاعره باهام داشتي اآلن تا که نه: 
  چند يه! ره مي و گيره مي رو گلش دختر دست

 ! خوره نمي بر جايي به باشي آدم ساعت

 شريکت اين با زياد منم: گفت حسام که کنم بارش چيزي يه اومدم
 ! جوريه يه اخالقش. کنم نمي حال

 جوري يه از : گفتم کردم مي نگاه کيان به آيينه از  که جوري همون
 که مشترکه کيان با اخالقا سري يه تو احتماالً  البته. ديگه گذشته
 ! بياد کنار  باهاش تونسته
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 حس  ديدمش  که  بار   اولين:  گفت  و  رفت  بهم  اي  غره  چشم  کيان  بار   اين
  اونجايي از  و شبيه تو به اخالقياتش خيلي کردم

 کردم  انتخاب   اونو  کني،  کار   پيشم  يومدي  نمي  تو  کردم  مي  کاري  هر  که
 کاوه! بشه کم ناراحتيم از اون ديدن با شم مي تو دلتنگ وقتي که

 ! کنما وامي سماواتي جلو دهنمو نبندي دهنتو

: گفتم  کشيدم  مي  نشون  و  خط  اش  واسه  ابروم  و  چشم  با  که  حالي  در 
 . بکن داري دوست کاري هر

 دوست  کاري  هر  ذاري  مي  کاوه  واقعاً :  گفت  و  آورد  لب  به  لبخندي  کيان
 ! بکنم؟  دارم

 کني روشن ضبطو شه مي: گفتم حسام به بدم رو جوابش اينکه بدون
 ! شه؟  خفه کيان صداي که

  

 حسام  اينکه  با  که  بود  اين  جالب  و  نزديم  حرفي  ديگه  ويال  به  رسيدن  تا
 خيلي اين و نپرسيد هم چيزي نبود کيان و من حرفاي جريان در 

 . کرد خوشحالم

 قدم خورده يه رم مي من: گفتم حسام به شديم پياده که ماشين از 
 . بزنم

 . بخوريم ناهار  خوايم مي ديگه اآلن: گفت معترض کيان
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 شماها  برنگشتم  اگه.  مونده  خيلي  ناهار  تا  حاال:  گفتم  و  دريا  سمت  رفتم
 . بخورين ناهارتونو

 ! کاوه: گفت حرص با کيان

 اونقدر. ساحل سمت رفتم و دادم تکون خداحافظي عالمت به دستي
  و بريد امونمو خستگي تا رفتم راه و کردم فکر

 . ها شن رو نشستم

 شد مي پيدا اشون کله و سر کم کم سياه ابراي و بود گرفته بدي باد
  شر شر زير بودم حاضر. داد مي بارون از  خبر و

 تحمل  سماواتي  و  عمو  وجود  با  رو  ويال  اون  اما  بشم  يخمک  سرما  از   بارون
. بود کرده مشغول رو ذهنم هم پدرش و کيان قبل شب حرفاي. نکنم
 ! بشم؟  باخبر موضوع اصل از  تونستم مي جوري چه

 فاصله به ماشين يه که کرد مي دنبال رو دريا عصباني موجاي چشمام
  به. سماواتيه ماشين ديدم و برگشتم. ايستاد ازم

 سماواتي خود ديدن با و پاشدم جام از  دنبالم اومده هديه اينکه خيال
 . زد خشکم جام سر شده شکه يومد مي سمتم به که

 طول کمي و داشت مي بر قدم خونسرد و محکم خيلي

 . کردم سالم و دادم قورت زور  به رو دهنم آب . برسه بهم تا کشيد
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 نشستي تنها ديدم: گفت و داد رو جوابم بود لبش رو که لبخند يه با
 ! بشينيم؟ . کنيم اختالط هم با خورده يه اومدم

 بميرم بودم حاضر که بود حالي در اين و سنگ تخته يه لبه نشستيم
 ! نباشم وضعيت اون توي اما

 پيش خوب  کيان پيش کارا. خب: پرسيد سماواتي سکوت کمي از  بعد
 ! ره؟  مي

 . خوبه: گفتم و کردم تر زبون با بود شده خشک که رو لبم

 ! گويا؟  داري دوست رو پيشش کردن کار - 

  

. چيه سواال اين پرسيدن و اومدن از  قصدش بدونم خواست مي دلم
 دادم  تکون  مثبت  عالمت  به  سري.  کنه  رو  زودتر  بازيشو  داشتم  دوست

 . راحتم پيشش مطمئناً  پسرعمومه: گفتم و

 . بموني پيشش داري قصد پس. خوبه:

 . غريبه يه واسه تا کنم کار  کيان براي دم مي ترجيح- 

 ! داشتي اي ديگه نظر قبال: 

 : گفت کنه نگاهم اينکه بدون اون و بهش زدم زل متعجب

 . کني کار  اش واسه نداري دوست که بودم شنيده کيان از 
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 زد مي حرف داري که نويي هاي ايده از  و کرد مي تعريف ازت  هميشه
  نمي بار زير که خورد مي افسوس هم هميشه و

 . کني همکاري شرکت با ري

 . نيست تعريفي کارم هم اونقدرها. کرده غلو کيان- 

 قرار. بچينن رو ناهار  ميز ميخواستن بيرون يومدم مي ويال از  وقتي: 
 . ويال برگردي که بگم بهت برخوردم تو به مسير تو اگه شد

 گفتم  کيان  به:  گفتم  و  شد  راحت  خيالم  حدودي  تا  حرف  اين  شنيدن  از
 . نيستم خوردن شام و ناهار  اهل زياد معموالً . نمونن من منتظر

 ! خيلي خرجي کم پس: گفت و زد پهني لبخند

 روزي:  گفت  دوختو  چشم  دريا  به  من  به  کرده  پشت  و  پاشد  جاش  از  بعد
 خونه به من به تو معرفي براي شب که گفت و زد زنگ بهم کيان که

 ! نيست احتياجي که بگم بهش خواست مي دلم خيلي ياين مي امون

. بده ادامه تا موندم منتظر و بهش زدم زل متعجب و پاشدم جام از
  بهش خواستم مي: گفت چشمام به خيره و برگشت

 کردم سکوت  اما! دارم خبر عزيزش پسرعموي پوک و جيک از  که بگم
  هم هديه بفهمي وقتي ببينم دادم ترجيح چون

 خيال. دي مي نشون العملي عکس چه کنه مي کار  شرکت همون تو
 شي نمي حاضر دادي هديه مادر و من به که قولي خاطر به کردم مي
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 صد از بودي داده قول بهم! نرفته؟  که يادت! شرکت اون تو بموني
 ! نشي رد هم هديه کيلومتري

 دختر با کاري من: گفتم پته تته با و دادم قورت  زور  به رو دهنم آب
 ! همين کنم مي کار  اونجا دارم فقط! ندارم شما

 هديه  شب  اون  وقتي:  گفت  و  دريا  سمت  کرد  روشو  دوباره  و  زد  پوزخندي
  که کردم شک پرسيد رو سوال اون ازم

 چي دوني مي. گفتي بهش چيزايي يه و قولت زير زدي تو  ًاحتماال
 سال   بابا:  گفت  مقدمه  بي  شام  ميز  سر  برگشتم،  که  اصفهان  از   پرسيد؟ 
 ! داشتي؟  دخالتي شما کاوه و من جريان تو پيش

 دادم  منفي  جواب   وقتي  که  داره  هم  هنوز   البته  و  برام  داشت  سوال  جاي
 ! گفتي؟  بهش چي! شد قانع سريع خيلي چرا

 خبر هيچي از  اون! هيچي: گفتم و دادم تکون منفي عالمت به سري
 ! کنين باور . نداره

  

 سر از  که ندارم باور  هم رو شرکت تو موندنت و رفتن! کنم نمي باور - 
  وقتي راحت خيلي! باشه کيان و کار به عالقه

 طور  اين!  :کردي نزديک بهش خودتو همکاره کيان با هديه فهميدي
 اون توي شما کهدختر نداشت خبر روحمم! سماواتي آقاي نيست
  سماواتي همون شما يا کنه مي کار  شرکت
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 رو شما فاميلي حتي شما ديدن کيان با اومدم که روزي من! هستين
 . دونستم نمي هم

 ! قولت؟  زير زدي چرا! فهميدي؟  که بعدش- 

 ! ندارم و باشم نداشته کاري هديه به دادم قول فقط من! قولي؟  چه: 

 ! کني مي ترش تشنه اونو هات  محلي کم با! همينه- 

 ! قرآن به نيست اين قصدم: 

. منتفيه داشتيم هم با که قراري و قول من نظر از . کاوه شد تموم- 
  مي هديه به رو جريان ي همه تهرون برگرديم وقتي

. بذاري  پيش  پا توني  مي  خواستيش  مي  هم  هنوز   اگه  وقت  اون  و  گم
 ! واقعيت دونستن بعد بمونه هديه از چيزي اگه البته

 . کردم مي نگاه رو سماواتي رفتن و بودم وايساده ناباور 

  که رو سرم و زمين روي نشستم شد ناپديد رسم تير از  وقتي

 بود داده دست بهم که شوکي. دستام تو گرفتم ترکيد مي داشت
  العملي عکس هيچ تونستم نمي که بود قوي اونقدر 

 داشت  هديه!  کرد  مي  عبور   صورتم  جلوي  از   مدام  تصوير  يه.  بدم  نشون
  مي فرياد مرتب صدايي يه و کرد مي گريه

 ! زاده حروم! نامشروع! خائن! زاده حروم: کشيد
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 کار چي خواي مي خدايا. بود گرفته وجودمو همه ضعف. بودم کرده رز 
  همين بار  يه مگه! جديده؟  امتحان اينم! کني؟ 

 مي ازم داري دوباره که بودم شده رد مگه! بودم؟  نداده امتحانو
 ! نه من به. بکن رحمي يه خودت خدايا! گيريش؟ 

  به

 ! کن رحم هديه جووني

 وقتي  از   بارون.  افتادم  راه  ويال  سمت  به  و  کندم  زمين  از   رو  خودم  زور  به
  و شده شروع زد مي حرف باهام سماواتي که

. بودم خيسخيس ويال دم رسيدم رمق بي وقتي. بود گرفته شدت  حاال
 همه  سماواتي  البته  و  هديه  و  کيان  از  غير  به.  تو  رفتم  و  کردم  باز   رو  در
 اومد عمو اما باال برم که پايين انداختم سرمو. بودن نشسته سالن تو
  و گرفت بازومو و جلو

 ! تو؟  کجايي معلومه: گفت

 که شم رد کنارش از  اومدم و ندادم جوابشو و عقب کشيدم دستمو
 ! هوا؟  اين تو کاوه بودي کجا: گفت و گرفت جلومو

 ! قبرستون: گفتم عصبانيت با و چشماش تو زدم زل

 ! کيومرث : گفت و رسوند ما به خودشو فوراً  عمو زن
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 بچه!  نياوردين  که  برده:  گفتم  عمو  به  تذکرش  و  عمو  زن  به  توجه  بدون
  هر و برم تونم مي بخواد دلم جا هر! نيستم هم

 ! برگردم تونم مي بخواد دلم وقت

 خودي  بي  نبودي  بچه!  مطمئني؟ !  نيستي؟  بچه:گفت  و  زد  پوزخندي  عمو
 ! شام و ناهار  ميز سر يومدي مي آدم عين نبودي بچه! کردي نمي لج

! نيست  بچگيم  سر  از   که  اون:  گفتم  حال  همون  در   و  ها  پله  سمت  رفتم
  کنم مي عقل! عقلمه سر از ! شعورمه سر از  اون

 ! شينم نمي ميز يه سر تو با که

 مستقيم.  نه  يا  رسيده  انفجار   حد به  ناراحتي  از   عمو  که  ببينم برنگشتم
  قفل رو در  و اتاق تو چپيدم و باال رفتم ها پله از 

. بودم بريده کلمه واقعي معناي به! رفتم وا و دادم تکيه بهش و کردم
 تو تموم ساعت يه! بود جهنم قعر به مسافرت! نبود شمال به مسافرت 
 . کردم فکر و نشستم وضعيت همون

 . خوردم حسرت  و کردم فکر. خوردم غصه و کردم فکر

  فکر

 مي بهش بايد. زدم مي زنگ سماواتي به بايد.گرفتم تصميم و کردم
 مي  گم  گورمو  و  رم  مي  گفتم  مي بايد.  رم  مي  کيان  شرکت  از   که  گفتم
 ! کنم
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 ! واميستادم بايد! واميستادم هديه مادر  به قولم پاي

. در به قفلهکوبيد در ديد وقتي و کرد پايين و باال رو دستگيره يکي
  صداي ديقه چند بعد! نداشتم رو کسي ي حوصله

 چند! بود؟  نرفته مگه! کنم باز  رو در خواست مي ازم که شد بلند هديه
 : گفت ديگه نفر يه به بعد و زد در به هم ديگه بار 

 ! ده نمي جواب 

 از. کنم باز  رو در خواست ازم و کرد صدام که شنيدم رو کيان صداي
  پشتش و کيان. کردم باز  رو در  قفل و پاشدم جام

 هستي  گوري  کدوم  معلومه:  گفت  عصبانيت  با  کيان  و  تو  اومدن  هديه
 ! کاوه؟ 

 تنها  رو  ما  شه  مي:  گفت  و  کردم  هديه  به  رو  کيان  سوال  به  توجه  بدون
  بذاري؟ 

 و  شد  پشيمون  اما  بگه  چيزي  خواست  و  من  به  زد  زل  نگرون  و  متعجب
  رو دستم مچ پريد فوراً  کيان. بست رو در  و رفت

 ! شده؟  چي! ببينم بشين: گفت و تخت سمت کشوندم و گرفت

 ! وضعيه؟  و سر چه اين

 ! بده رو سماواتي ي شماره: گفتم مقدمه بي

 ! خواي؟  مي چي واسه: پرسيد و کرد نگاه متفکر منو و ريز رو چشماش
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 ! دارم کارش- 

 در باهاش خواي مي: گفت و زد لبخندي مکث اي لحظه از  بعد کيان
  مي رو درست کار  آفرين! بزني؟  حرف هديه مورد

 رو  قلقش  بهتر  من.  بزنم  حرف  باهاش  من  خود  بذار   کاريه  چه  اصالً !  کني
  هم اولش از !کنم راضيش تونم مي تر راه و دارم

 . بود بهتر خيلي من به سپردي مي رو کارا اگه

  

 واسه  خوام  مي  کرده  خيال  فهميدم  تازه!  گه  مي  چي کيان  فهميدم  تازه
. دستام بين گرفتم رو سرم کالفه. کنم تالش هديه آوردن دست به

 ! بود رويا فقط اما بود شيريني روياي

 چيزي!  کاوه؟   چيه:  گفت  و  ام  شونه  رو  گذاشت  دست.  کرد  سکوت   کيان
 ! شده؟ 

 ! هديهبگه به چيو همه خواد مي سماواتي: ناليدم خفه صدايي با

 ! چي؟  يعني- 

 و شناخته مي منو اول روز  همون از  که گفت بهم و ساحل لب اومد:
 برگرده  گفت! شده مي پيدا هديه ور  و دور  ام کله و سر نبايد اينکه
 ! گه مي بهش چيو همه برگرده که هم هديه و تهرون

 ! نداره امکان- 
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 ! خدا واي:

 ! کنيم مي براش فکري يه باش آروم- 

 . بده اشو شماره! فکري؟  چه: 

 بهم رو سماواتي شماره کيان تا موندم منتظر و آوردم در  رو گوشيم
  رفت مي ور گوشيش با که جوري همون و بده

 ! بزنيم؟  حرف يعني! بزني؟  حرف باهاش رو در  رو نيست بهتر: گفت

 . رو شماره بگو. شه مي دير- 

 ! بگي؟  بهش خواي مي چي: 

 . بزنم حرف باهاش بايد ولي. دونم نمي- 

 چند. دستم داد رو تلفن و گرفت برام خودش گوشي با رو شماره کيان
 . جان کيان سالم: گفت و.برداشت تا خورد بوق تا

 حا رو چيزي يا شدي دلتنگم بيرون، زدم ويالتون از  نشده ساعت  هنو
 ! گذاشتم؟ 

 ! ام کاوه من- 

 ! خواي؟  مي چيزي! تويي؟ ! اه؟ : 

  

 ! بزنيم حرف هم با بايد- 
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 . شنوم مي بگو: 

 ! نه تلفني- 

 . بگي خواي مي چي هر بگو. خوبه هم تلفني: 

 جايي  ديگه.  ذارم  نمي  شرکت  اون  تو  پامو  ديگه.  رم  مي  کيان  پيش  از - 
 ! مونم نمي باشه هديه که

 ! ازتشنيدم رو همينا هم قبالً ! ديره؟  خرده يه کني نمي فکر: 

 کنم مي خواهش! بده رخ ذارم نمي ديگه! بود اتفاق يه هم اينبار - 
 ...  آقاي

 زير  بزني  بار  يه  وقتي.  گرفتم  ياد  خوب   رو  چيزي  يه  من  جون  بچه  ببين: 
 ! کار  اين تره راحت برات  بعد هاي دفعه قولت

 ! نزدم قولم زير من- 

! جون  بچه  گم  مي  چي  ببين  کن  گوش!  کنم  نمي  فکر  طور   اين  من!  هه: 
  چند اين گذاشتم و کردم سکوت  که هم حاال تا

 و بود خوبي زن خدا ي بنده! بود مادرت فوت  حرمت به فقط بگذره ماه
 ! خانم زري! بود؟  چي اسمش! من از  داشت شنوي حرف تو از  بيشتر

 ! نيار  منو مادر  اسم- 

 مي  و  رفتم  مي  داشتي  کار  و  کس  اگه  هم  اآلن!شدي؟   غيرتي!  اوه  اوه: 
  وقتمو اينکه نه زدم مي حرف بزرگترت  با شستم
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 از تونمبيشتر نمي رلم، پشت هم اآلن! کنم تلف تو با کردن بحث با
 ! بزنم حرف اين

 بعد  و  موندم  حرکت  بي  لحظه  چند  براي!  کرد  قطع  رو  تماس  و  گفت  اينو
 مشغول  پنجره  کنار  مدت   تموم  در   که  کيان.  تخت  رو  گذاشتم  رو  گوشي
 خيس.  کن  عوض لباساتو  پاشو:  گفت  و  کنارم  اومد  بود  کشيدن  سيگار 
 . خيسه

 ! نکرد قبول: ناليدم و دادم قورت زور  به رو دهنم آب 

  مي راضيش: گفت و ام شونه روي گذاشت دست کيان

 . بيافته اتفاقي همچين يه ديم نمي اجازه. نباش نگرون. کنيم

 . خوري مي سرما اينجوري. بگير دوش يه پاشو

 ! کارش؟  اين با کنه ثابت خواد مي چيو! روانيه- 

  

 مي راه. بخور  چيزي يه بيا بعد. بگير دوش يه برو! کاوه منو ببين: 
  رو و سراغشو ريم مي مستقيم و تهرون سمت افتيم

. گيريم مي اتفاقو اين جلوي. زنيم مي حرف باهاش شينيم مي رو در 
 ! حاال پاشو! خوبه؟ .  دم مي قول بهت

 گرفتن  دوش  کهبراي  کردم  باز   رو  اتاق  در   و  شدم  بلند  جام  از   کيان  زور   به
  ايستادهو ديوار  ي گوشه هديه ديدم که برم
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 ! زمين به شده مات 

 . شنيده رو حرفامون همه بودم مطمئن! دادم وا لحظه يه

 ! هديه؟ : گفتم آروم و کنارش رفتم

 نشسته  اشک  چشماش  تو.  چشمام  به  زد  زل  و  باال  آورد  رو  سرش  تعلل  با
: گفت و کرد ساکتم و باال آورد رو دستش که بزنم حرفي خواستم. بود
 ! کردي؟  کار  چي کاوه...  که داره آتويي چه تو از  من باباي...  بابام

 ... هديه ببين- 

 ! ترسي؟  مي بابام از  اينقدر  که کردي کار  چي: 

 ! بزنيم حرف هم با بشينيم بيا! نکش داد! هيس- 

 و دوييدم دنبالش. ها پله سمت رفت من حرف به توجه بدون هديه
 ! هديه: گفتم و گرفتم رو دستش

. بيرون زد ويال از و پايين رفت ها پله از  سرعت با و زد پس رو دستم
 ! بودم شده درمونده کلمه واقعي معناي به

  دنبالش

 گوش:  وگفتم  گرفتم  رو  دستش  و  رسيدم  بهش  ساحل  نزديک  و  دوييدم
 . هديه کن

! کنم؟   گوش:  گفت  و  چشمام  به  زد  زل  بغض  و  حرص  با  و  سمتم  برگشت
  زدي مي بهم بايد پيش سال  که حرفي! چيو؟ 
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 تحمل  محلياتو  کم  سال  سه!  کشيدم  زجر  سال  سه!  بشنوم؟   بايد  اآلن  رو
  فکر موضوع اين به فقط تموم سال سه! کردم

! رفت بين از  يهو چرا بود چشمات  تو که عشقي همه اون که کردم
  سرد ازم که کردم کار  چي که بودم اين دنبال همش

 تغيير همه اين يهو چرا که کردم فکر اين به مرتب سال سه! شدي؟ 
  دونم مي فقط حاال! دونم نمي هنو هم حاال! کردي

 ! کاوه  داري  واهمه  ازش  همه  اين  که  کردي  کار   چي!  ترسي  مي  پدرم  از  تو

 ! هيچي- 

 داشتي اونجوري لعنتي اتاق اون توي چي واسه پس! گي مي دروغ: 
  کهگفتي شنيدم خودم! ديوار؟  و در  به زدي مي

 نمي  من  ور  و  دور  دادي  قول  پدرم  به  که  شنيدم  خودم!  ري  مي  شرکت  از 
 سه چي واسه! چيه؟  جريان کاوه...  که شنيدم خودم...  خودم! پلکي
 ! کني؟  ولم که دادي قول پدرم به پيش سال

 ! باشيم هم با ما خواست نمي- 

  

 دادي قول بهش راحت خيلي هم تو! آره؟  خواستي مي همينو هم تو: 
  مي دروغ داري بازم! آره؟ ! کردي و کني ولم که
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 لعنت! کاوه تو به لعنت! گي مي دروغ و کني مي بازي فيلم مرتب! گي
  ساعتايي اون همه به لعنت! ديدمت که روزي به

 ! کشيدم  زجر  که  سالي  سه  اين  ي  همه  به  لعنت!  بودم  کنارت   عشق  با  که

 نمي!  :گم مي چي ببين کن گوش! کافيه! ديگه بسه! بسه! هديه- 
! خوام مي بابامتوضيح از  تهرون گردم مي بر! بشنوم حرفي هيچ خوام
! برسم عشقم به نذاشت چرا بگه بايد! ماست؟  داستان کجاي بگه بايد
! بگيري فاصله ازم کنه راضيت تونسته جوري چه بده توضيح بهم بايد
 ! کني مي التماسشو که ترسي مي ازش اينقدر  چرا بفهمم بايد

 شده دور  ازم قدمي چند. ويال سمت برگشت و کشيد هواراشو هديه
 ! گرفتم پول ازش: گفتم که بود

 پايين انداختم  رو سرم.  بهم  زد  زل و  سمتم  برگشت  ناباور مکث  يه  بعد
 خواست  نمي  داماد  عنوان  به  منو!  کنم  ولت  که  گرفتم  پول  ازش:  گفتم  و
 بردارم  سرت  از  دست  تا  بده  بهم  بخوام  مبلغي  هر  که  داد  پيشنهاد  بهم  و
  که خودت ... خوب  و

. بخونم درس خواستم مي هنوز  من. بودي ديده رو زندگيمون وضع
  ديگه و بود مريض خيلي مادرم و بودم فوق دنبال

 . کنم قبول شدم مجبور . بکشه خرجمونو تونست نمي

 . متأسفم
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 شد بهمنزديک قدم چند هديه. بود پايين داشت جا که حدي تا سرم
  قطرهاشک يه. رفت بزنه حرفي اينکه بدون اما

 شروع.  شد  گم  بارون  هاي  قطره  همراه  و  پايين  چکيد  صورتم  رو  از   سمج
  خواستم مي. دوييدن ساحل مسير تو کردم

 فرو توش که کثيفي نقش از ! شم دور  خودم از  که و برم و برم اونقدر 
  واسه خودم از که لجني تصوير اين از ! بودم رفته

 مي تو از  داشتم. بودم گرفته گر سرما اون تو! بودم ساخته هديه
  ام ريه. شنها روي شدم ولو زنون نفس نفس! سوختم

 تاريک  هوا  که  نشستم  اونقدر .  بود  آتيش  تو  بدتر  اما  قلبم.  سوخت  مي
  مي حرف سماواتي با بايد. گشتم مي بر بايد. شد

 لجظه اون تو من و وايسه زمان خواست مي دلم. بودم خسته اما زدم
 اصالً  چون کيه ببينم نگشتم بر. ام شونه رو نشست دستي. بمونم جا

 و نشست روبروم اومد کيان. نداشتم هم رو خودم حوصله. نبود مهم
  به بود حرفي چه اين: گفت

 ! زدي؟  بيچاره دختر اون

 شد  تر  غليظ  بود  صورتش  رو  که  اخمي.  کردم  نگاهش  تفاوت  بي  و  مات 
 ! پسر؟  خودت  با کني مي داري کار  چي:گفت و

 . برگرديم پاشو. پاشو
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 سماواتي از  گفتم بهش! هه: گفتم و لبم رو نشست عصبي لبخند يه
 . کنم ولش که گرفتم پول

 . زنيم مي حرف ويال تو ريم مي پاشو. گفت بهم- 

 ! فروش آدم يه به کردم تبديل خودمو: گفتم بعد و خنده زير زدم

  

 درستش: گفت و کرد بلندم زور  به و گرفت بازومو زير سماجت با کيان
. ات  واسه کنم مي درست چيو همه و تهرون گرديم مي بر. کنيم مي
 . پاشو اآلن. بهت دم مي قول

 همچين يه که بگم بهش بايد...  بايد. بگم سماواتي به بايد: ناليدم
 منو ديگه داره عمر تا ديگه که گفتم دروغي! دخترش به گفتم دروغي
 . کنه تأييد حرفامو که هماهنگکنم سماواتي با بايد! کنه نمي نيگا

. نکن فکر هيچي به ديگه! بگير آروم اآلن. زنم مي زنگ بهش خودم- 
 . خوب  پسر آفرين

 يه  رفت ويال سمت بره اينکه جاي به اون و شدم کيان ماشين سوار 
 . ويال برگشتيم و زدن بهم آرامبخش يه. درمونگاه

  از 

 پيش برم بايد. تهرون برگرديم: گفتم کيان به و نشدم پياده ماشين
 . سماواتي
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 مي! سماواتي به لعنت: گفت و فرمون به کوبيد محکم عصبي کيان
  مي راه شدي که بهتر! شه نمي دير! کاوه ريم

 ! يوفتيم

 نمي!  کيان  برگردم  خوام  مي:  گفتم  و  دادم  تکون  منفي  عالمت  به  سري
 تابمو  لپ  و  ساک  برو!  کافيه  ببري  ترمينال  تا  منو!  باشم  اينجا  ديگه  خوام
 . بيار 

 درمونگاه از  اآلن همين کاوه: گفت و من سمت برگشت عصباني کيان
 ! گفت چي دکتره که ديدي! بيرون اومديم

  وضعت

 عوض  لباساتو  بايد!  خيسه  پات   تا  سر!  کني  استراحت  بايد!  نيست  خوب 
 ! بخوري چيزي يه بايد! خورده يه بخوابي بايد! کني

 به: گفتم و ويال در  سمت رفتم خوران تلو تلو و شدم پياده ماشين از 
 ! رسوني نمي هم ترمينال تا حتي منو که جهنم

 تو برو بيا. خب و خيلي: گفت و گرفت رو بازوم و دنبالم دوييد کيان
  مي راه بعد کنم، جمع رو ها وسيله رم مي ماشين

 ! يوفتيم

 . برد خوابم که بودم کيان منتظر ماشين تو
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. آلود  خواب   يا  بودم  خواب   يا  رو  مسير  بيشتر  بودم  زده  که  آرامبخشي  با
 و فرمون پشت بود نشسته کرده بق. زد نمي حرفي هيچ هم کيان

 خواب  و کردم اي سرفه. کشيد مي سيگار  هم پشت و کرد مي رانندگي
  چقدر  کيان: زدم غر آلود

 ! شدم خفه! کشي مي سيگار

 ! خوابي که تو: گفت و انداخت بهم نگاهي نيم

 مي خفه داري خودتم! بشم؟  خفه که کشم نمي نفس خوابم چون- 
 ! کني

  دم برو زني بيل اگه تو! باشي من نگرون نيست الزم تو: 

 ! بزن بيل خودتو باغچه برو... 

 ! نياوردي؟  خودت با چرا رو نيوشا- 

  

. باشه  ناراحتش  و  غمگين  و  افسرده  ي  دخترخاله  با  خواست  مي  نيوشا: 
 ! بده دلداريش خرده يه خواست مي

 ! گردن؟  مي بر جوري چه- 

 مي بر حسام يا بابام با بعد و مونن مي ديگه روز  دو يکي احتماالً : 
 ! برگشتنشوني؟  نگرون وير و هير اين تو حاال. گردن

 ! برگرده؟  خواد مي جوري چه نگروني حاال کردي نابود مردمو دختر زدي
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 ! ندارم حوصله! بابا کن ول- 

 تو  دست  از   دختر  اين  که  اونقدري  قرآن  به!  احمقي  خيلي  کاوه!  آفرين: 
 ! کشيد مي زجر کنم نمي فکر فهميد مي رو واقعيت اگه کشيده

 ! نگو چرت - 

 نمي  کورت   چشماي  احتماالً   که  گم  مي  رو  واقعيتي  دارم!  گم  نمي  چرت : 
 ! بينه

 که بگو بهم دروغ يه اآلن! ندارم واقعيتو شنيدن حوصله اصالً  اآلن- 
 ! کنه خوب  حالمو

 تو نام به بابام ي کارخونه سهام نصف. ببينم بذار  خب. باشه... هوم: 
 ! ا  

 ! مسخره! هه-

 ! نبودم بلد اين از  تر شيرين دروغ: 

 . سماواتي پيش برو مستقيم تهرون رسيديم- 

 از بيرون ندازتمون مي تيپا با! شبه نصف تهرون برسيم! قربان چشم: 
 ! آره؟  بخوابي باز  خواي مي اآلن! اش خونه

 . بشمرم  سماواتيگرفتمو  از  که  پواليي  خواب   تو  و  بخوابم  خوام  مي.  آره- 

 ! کاوه اي ديوونه تو: 
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 ! دونم مي- 

 ! چطوره؟  سرت : 

 ! گفت؟  بهت چي ويال برگشت وقتي هديه. ترکه مي داره- 

 ! ات؟  واسه مهمه: 

 ! داده فحش بهم چقدر  بدونم مهمه آره- 

  

 کاوه،  هم  و  بابام  هم:  گفت  و  چشمام  تو  زد  زل  فقط.  نداد  فحشي  هيچ: 
 شاهکارتو که کنم آرومش خواستم! آشغالن! نيستن آدم تا دو هر

 زبون به واسه نرسيد ذهنم به حرفي هيچ منم و داد توضيح ام واسه
! الاقل داشت واقعيت کاش! آره؟  کنار  بکشي گرفتي پول که! آوردن
 هويج عين گفتي دختره به رفتي! کردي؟  فکر چي خودت  با کاوه

 ! فروختيش؟ 

 ! ديوونه؟   کردي  اش  معامله  باباش  با  گفتي  بهش  و  چشماش  تو  زدي  زل

 . ببينه اشکامو کيان خواستم نمي و بود پنجره سمت به روم

 تونستم  نمي  جوري  هيچ.  بود  اومده  بدم  خودم  از .  بودم  شده  مستأصل
 داري: گفت لحظه چند بعد و شد ساکت يهو کيان. کنم آروم خودمو
 ! شدي؟  خل! کاوه؟  آره! کني؟  مي گريه

 ! ببينمت کاوه: گفت و داشت نگه رو ماشين و جاده کنار  کشيد بعد
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 . شه مي دير برو! کيان برو: ناليدم

 مي دير کي واسه! شه مي دير که جهنم به: کشيد داد عصبانيت با
 خودت  با  کني  مي  داري  کار   چي  کاوه!  اصالً؟  شه  مي  دير  چي  واسه!  شه؟ 

 ! توام با دالمصب! بدبخت؟  دختر اون و

 رم مي من و تهرون ريم مي: گفت دوباره و شد ساکت کم يک بعد
  اين با کنم مي سرويس دهنشو و سماواتي سراغ

 خواسته  به  ديگه  بار   اين  ذارم  نمي!  فهميدي؟ !  آورده  تو  سر  که  بالهايي
  تو نذارم رو دختره اون و تو دست تا! برسه اش

 رفتاري  هر!  داريبکن  دوست  که  هم  کاري  هر!  نيستم  کن  ول  هم  دست
  دروغاتو ي همه! باش داشته خواي مي که هم

 حاال کني، گريه ننشستي مامانت جنازه سر! کنم مي رو هديه واسه
 ! گرفتي؟  حصار  غم زانوي داره عالج که اي مسأله همچين يه واسه

 رو ماشين سرعت اينبار  و افتاد راه دوباره زنم نمي حرفي ديد وقتي
  کم کم. عصبانيه و ناراحت بود معلوم. کرد بيشتر

 . بود شب نصفه رسيديم وقتي. برد خوابم و شدم آروم

 پيش رفتن واسه رو کمتري مسير صبح تا کيان ي خونه رفتيم
  بالشت روي رو سرش و نرسيده کيان. کنم طي سماواتي
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 مبل  روي  نشستم  سرگردون  و  ناراحت  و  کالفه  من  و  برد  خوابش  نذاشته
  روشن رو کتري پاشدم شد باز که هوا. هال

 که بود  ساعت. شدم حاضر و زدم صورتم و سر به آبي رفتم و کردم
  جاش از  غر غر با. کردم بيدار  خواب  از  رو کيان

 انداخت ساعت به نگاهي بيرون اومد وقتي و دستشويي رفت و پاشد
 ! بهمن سراغ بري پاشي اآلن خواي مي که نگو: گفت و

 . خوردي صبحونه اينکه بعد. نه اآلن- 

  

 . ره نمي  از  زودتر شرکت بره اگه بهمن! خورديم؟  يا خوردي: 

 . مونم مي منتظرش اونجا رم مي. نيست مهم- 

 ! مونيم؟  مي يا مونم مي: 

 ! ها دادي گير کيان کن ول- 

 ! کني نمي استفاده درستي افعال از تو ندادم گير: 

 . بزنم حرف باهاش تنها خوام مي- 

 غلطي چه طرفبودي باهاش تنها حاال تا! بزنم حرف تنها! بابا شو خفه: 
 ! بکني خواي مي حاال که کردي

 ! بياد بر دستم از  که غلطي هر- 
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 کاوه! قبل دفعه مثل! بيرون دفترش از  کنه مي شوتت زباله يه عين: 
 ...  که باهات  بيام بذار 

 بردار  دست  ماجرا  اين  به  نزني  گند  آخرش  تا  تو!  کيان  ديگه  کن  ول!  اه- 
  از  هديه کنه وا دهن سماواتي بابا! نه؟  نيستي

 ! شه مي نابودتر هست که هم ايني

 ! گذشته  فهميدن  حتي!  ده  نمي  تکونش  هيچي  باشه  که  تو  کنار  هديه: 

 ! نزن توهم- 

 نمي ديگه شرکت اومدي که بعدش ولي بکن داري دوست غلطي هر:
 ! فهميدي؟ !  کني  مي  تمومش!  بشنوم  و  ببينم  ماجرا  اين از  هيچي  خوام

 تو رفت و گفت لب زير استغفراهلل يه که ندادم رو کيان جواب 
 . آشپزخونه

 و بياد کهزودتر کردم مي دل دل. بودم سماواتي شرکت تو/  ساعت
 از . کشيد طول ظهر  ساعت تا انتظار  اين اما بزنم حرف باهاش بتونم

 شرکتش البي تو بودم نشسته که من به نگاهي نيم تو اومد که در
 . اتاقم تو نفرست رو کسي دارم کار  ظهر تا: گفت منشي به و انداخت

. بست رو در  و اتاقش تو رفت سماواتي و گفت چشمي هم منشي
 منشي کنجکاو هاي نگاه از . پام دادن تکون به کردم شروع عصبي
 . شدم مي تر کالفه هم رفتن مي و يومدن مي که کارمندايي و شرکت
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. نزد  زنگ  ديگه  دم  نمي  جواب   ديد  وقتي  و  زد  زنگ  بهم  بار   دو  يکي  کيان
 و رم مي ناهار  واسه: گفت و بيرون اومد اتاقش از  سماواتي  ساعت
 . گردم مي بر ديگه ساعت دو يکي

  

. بيرون شرکت از  زد سماواتي و گفت اي بله و شد بلند جاش از  منشي
 . بهش زدم زل آسانسور  تو و افتادم راه دنبالش

 زل هم تونهاون نمي ديد وقتي و بگيره ناديده نگاهمو کرد سعي اول
  و کردم باز  لب. کرد نگاهم سوالي و من به زد

 ! نکنه نگاهم هرگز ديگه هديه که کردم کاري يه: گفتم

 ! پاشيدي؟  اسيد روش نکنه! هه!کردي؟  کار  چي- 

 تکون تأسف به سري. زد مي هم به رو حالم داشت مضحکش ي خنده
 ! کردم معامله تو با عشقش سر که گفتم بهش: گفتم و دادم

 ! بهش؟  گفتي چي: گفت و کرد نگاهم و ريز رو چشماش

 . بردارم سرش از  دست تا گرفتم پول ازت گفتم بهش: 

 جلو دادي جلوه شرف بي يه هم منو خودت  همراه! اهلل باريک! آفرين- 
 ! دخترم

 ! دخترت؟ : 

 ! نزن زيادي حرف- 
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 رفت سماواتي و بود پارکينگ که زيرزمين طبقه به رسيد آسانسور 
  مي هم به خودم از  حالم. دنبالش منم و بيرون

 مي  کاريشهمکاري  کثافت  تو  و  اش  پي  بودم  افتاده  جوري  اين  که  خورد
 بي يه نه کني ايفا رو خوب  باباي يه نقش توني مي: دادم ادامه! کردم
 منو تا بودي داده من به رو پيشنهاد اين بگي بهش توني مي! شرف

  اين تو من و کني امتحان

 ! بگي خودت  تبرعه واسه دروغ تا هزار  توني مي! شدم رد امتحان

 ! کردي جاشو همه فکر. آفرين- 

 بازي هديه زندگي با اما بکش لجن به منو داري دوست قدر  چه هر: 
 ! نکن

 بشه خبر با زندگيش سياه واقعيت از  اون اگه! رسه؟  مي تو به چي- 
 ! رسه؟  مي تو به ضرري چه

 ! بريزه هم به زندگيش دارم دوست که اوني خوام نمي: 

 ! دادم قول هديه مادر به من

 بود کي پدرش که بفهمه هديه اگه کني مي خيال راستي! قول! هه- 
 نظر به بشه خبر با مادرش ماهيت از  اگه! ده؟  مي نشون واکنشي چه
 ! چيه؟  العملش عکس تو
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 نقش خيالراحت با توني مي هم تو. کيان شرکت گردم نمي بر ديگه:
 ! کني ايفا هديه واسه دلسوزو پدر  يه

 از حالم! تو داشتن دوست اين! ده؟ مي آزارم چي بيشتر دوني مي- 
  دوني مي! خوره مي بهم عاشقيه و عشق هرچي

 مي عاشقيا و عشق ي همه ته ته! ندارم اعتقاد اصالً  بهش چون! چرا؟ 
 ! خيانت و سردي شه

 ! نکرده خيانت عشقش به هديه مادر - 

  

 صورتم تو کوبيد مشتي چنان و برگشت جمله اين شنيدن با سماواتي
  به گرفتم رو دستم. رفت سياهي چشمام که

 که ثانيه چند بعد و پايين نشم پرت تا بوديم کنارش که ماشيني
  تو زدم زل و ايستادم کنم حفظ رو تعادلم تونستم

 کني خودت  عاشق اونو نتونستي وقت هيچ چون: گفتم و صورتش
  که تويي اين! کني مي تالفي دخترش و من سر داري

 وسط هم حاال و پدرش و هديه مادر  عشق وسط پريدي

 . کنار  کشم مي من! بردي تو. قبول. باشه! هديه و من عشق

  ولي
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 خوردم  ساله  چند  اين  تو  که  زخمايي  از  انقدر!  نکن  فراموش  رو  چيزي  يه
  هديه زندگي و کني وا دهن بخواي اگه که پرم

! تونم  مي  که  دوني  مي  خوب !  کشم  مي  آتيش  به  زندگيتو  بهم  بريزي  رو
  از  اگه سماواتي بهمن زن خيانت رسوايي تشت

 شه مي خوبي ي سوژه! گيره مي رو دنيا کل صداش بيافته، بوم رو
  ببره، بويي موضوع اين از  اگه هديه! ها روزنامه واسه

 بچه راز. گم مي دنيا ي همه به! فهمه مي که نيست هديه فقط اين
  مي دنيا ي همه به زنتو بودن معشوقه و نشدنت دار 

 ! کن جمع حواستو پس! گم

 حالي در  اين و بيرون تاريک و خفه پارکينگ اون از  زدم و گفتم اينو
  بهم رو زهرش تا سماواتي بودم مطمئن که بود

 ! نميشه خيالم بي بگيره چشم زهره ازم نکنه سعي و نريزه

 کرده خاموش گوشيمو خونه بودم اومده که ظهر از. بود شده غروب
  در  دم بود اومده بار   نفر يه. بودم خوابيده تخت

 حوصله. باشه کيان دادم مي احتمال که بود زده رو واحد زنگ و خونه
 کار، بي! خط سر بودم رسيده دوباره. نداشتم چيزو هيچ و کس هيچ
 ! تنها عار، بي
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 آيينه تو. پايين اومدم تخت از  که بود گذشته شب ده از  ساعت
  جاي. موندم مات انداختم صورتم به که نگاه دستشويي

 چشمم که بود کبود و متورم قدري به چپم چشم زير سماواتي مشت
  توي رفتم و زدم صورتم به آبي! بود شده کوچيک

 صدا  به  واحد  زنگ  دوباره  که  کنم  پيدا  خوردن  واسه  چيزي  يه  آشپزخونه
 . کيانه ديدم و کردم نگاه چشمي از . اومد در 

. آشپزخونه  تو برگشتم تو  بياد  شم  منتظر  اينکه  بدون  و  کردم  باز   رو در 
  و اومد کيان که ريختم مي آب  کتري تو داشتم

 اخم ديدنصورتم با بزنم حرفي که سمتش برگشتم. بست رو آب شير
 چرخوند نور  به رو صورتمو و گرفت دست به رو ام چونه و کرد غليظي

 ! نامرد؟  کرده کارت چي: پرسيد و

 . نيست اون کار : گفتم و کردم خالص دستش از  سرمو

 ! نگو دروغ- 

 . نيست مهم ولي اونه کار :

 اگه  نامردم:  گفت  حال  همون  در  و  بيرون  رفت  آشپزخونه  از  کالفه  کيان
 ! جاش سر نشونمش

 . نکرده الزم- 
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 گماشته به پيش سال چند که آدميه همون اين! نکرده الزم چيو: 
 ... فردا کرده بلند روت دست امروز ! بدزدنت داده دستور  هاش

 . ندارم کارش به کاري ديگه. نيست کار  در  فردايي- 

 ...  وقتي تا! نيست کنت ول اون. کني مي خيال: 

 يام نمي کهديگه حاال! نبود کنم ول بودم مي تو شرکت تو وقتي تا- 
 ! نداره کارم به کاري اونجا

 اما کنم روشن رو گاز کبريت با داشتم سعي که حالي در  گفتم اينو
 ! شد نمي روشن کبريت چرا دونم نمي

 گوشه  يه  کرد  پرت   و  قاپيد ازم  رو  کبريت  و  آشپزخونه  تو  برگشت  کيان
 ! چي؟ يعني: گفت و

 از و شدم دوال و کبريت پي رفتم خورد مي که حرصي به توجه بدون
 : گفتم و گاز  سر برگشتم و داشتم برش کابينت زير

 ! که خواد نمي معني. زدم حرف فارسي. شنيدي که همين

 صندلي  روي  نشست  عصبي  کيان.  کنم  روشن  رو  گاز   شدم  موفق  باآلخره
 ! نزن خود بي حرف: گفت و ناهارخوري

  شده

 از تو ذارم نمي بره بفرستم رو هديه يا بزنم بهم باهاش رو شراکتم
 . بري پيشم
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 رو گذاشتمش و برداشتم يخچال تو از  معدني آب  کوچيک بطري يه
 : گفتم و کيان روبروي ميز پشت نشستم و ام گونه

 اونقدري کنيکيان؟  مي مختل من خاطر به زندگيتو داري خودي بي چرا
  از  ذاري مي مايه رفاقت اين واسه داري تو که

 . کنم جبران که ياد نمي بر کاري ات  واسه دستم

 ! عزيزي ام واسه کوشان اندازه به يعني! برادرمي تو- 

 . بکنم ات  واسه تونم مي که کاري هر بايد

 ! ببينم تونم مي اينو! نداري کوشانو هواي داري منو هواي که اونقدر: 

 تويي  اين  اآلن  ضمن  در !  پشتشه  که  داره  کلفت  گردن  باباي  يه  کوشان- 
  يه تو هم کوشان اگه. داري کمک به احتياج که

 سماواتي به.باشم داشته هواشو کردم مي سعي بود شرايطي همچين
 ! کرده؟  ات  حواله مشتشو که گفتي چي

 منم  باشه  داشته هديه  کار  به  کاري  اگه  گفتم.  اومدم در  خودش  در   از:
 ! کنم مي اي مصاحبه يه ها روزنامه با

 ! کردي؟  تهديدش- 

 ! ها مايه اين تو چيزي يه. تقريباً : 

 ! مرتيکه اون ذاره نمي ات  زنده- 
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  خبر؟  چه هديه از ! ام زنده که فعالً : 

 حرف که نيوشا با اما نيومد شرکت البته. آوردشون حسام. برگشتن- 
 . شده آرومتر خرده يه گفت مي زدم مي

  

 . خوبه: 

 تو آب  ديگه! شد؟  تخت تخت خيالت تو! شدي؟  آروم تو! چي؟  تو- 
 ساختي  کثافت يه  خودت   از   که  نيستي  ناراحت!  خوره؟   نمي  تکون  دلت
 ! داري؟  دوستش که کسي ذهن تو

 . شم مي خوب  منم زمان مرور  به اما طوفانه که دلم تو: 

 . شم مي آروم منم

 . زني مي گول خودتو داري- 

 . شايد: کردم زمزمه آروم

 ! خوري؟  مي. کنم درست املت خوام مي: گفتم و پاشدم جام از  بعد

 در و جلو اومد کيان که کردم باز  رو درش نيمه تا و يخچال سمت رفتم
 ! زنم مي حرف باهات دارم: گفت و بست رو

 ! زني نمي حرف: گفتم و شدم خيره صورتش تو و برگشتم

 ! کيان خيال بي! کني مي بدترش تو آشوبه دلم تو
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 ! شه؟  مي احساس اين خيال بي تو ذهن شم خيال بي من- 

 مي!  تو؟   خواي  مي  اينو!  بره؟   ايرون  از   بخواد  شايد  گفته  نيوشا  به  هديه
 ! نبينيش؟  ديگه و بره خواي

 ! سياه ي گذشته اون دونستن بدونه! کنه زندگي خوام مي: 

 اون از  فهميدن بدون کنه زندگي تو با که کنيم کاري يه شه مي- 
 کنيم  راضي  رو  سماواتي  تونيم  مي!  کابوس  شده  تو  واسه  که  اي  گذشته
 . کاوه

 . خوام نمي: 

 ! خودخواهي خيلي- 

 ! زني؟  مي سينه به کيو سنگ تو: 

 سوخته بدبخت دختر اون واسه دلم بيشتر اما! تورو سنگ کن خيال- 
 ! شه مي تباه زندگيش وسط اين داره که

 چند و بختش پي ره مي! نبينه منو ديگه اگه شه نمي تباه زندگيش: 
  محو و دور  ي خاطره يه شم مي من ديگه سال

 ! اش واسه

 که عشقي حسرت ! حسرت  يه اش واسه شي مي تو ديگه سال چند- 
 در اآلن همين اگه خداييش کاوه! نداشته و باشه داشته تونست مي
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 از يوفتي نمي پس ات واسه بيارن رو هديه عروسي کارت  و بزنن
ت ! ناراحتي؟   ! کشه؟  نمي جنون به کار 

  

 دعوتم عروسيش که شم مي خوشحال! شم مي هم خوشحال! نه: 
 . کرده

 ! شعوري بي خيلي- 

 ! دارم خودمو داليل بودن شعور  بي واسه! دونم مي: 

 ! نده پس خودم به منو حرفاي- 

 ! دم مي پس دارم درس: 

 . نره يادت اينو! بري شرکت از  ذارم نمي- 

 زور به توني نمي بيام نخوام وقتي. کنه نمي فرقي بمونه هم يادم: 
 ! کني وادارم

 ! بکني؟  خواي مي غلطي چه پس! رواني- 

 ! کار  دنبال گردم مي: 

 بري  قراره  خاليه  شهرسازي  و  مسکن  وزارت   پست!  ات   واسه  ريخته  آره- 
 ! کني کار  سمت اون تو

 ! داشتم هم پيشنهادي همچين يه شايد! ديدي؟  چه رو خدا: 
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 ! سنگينه مسئوليتش. کنم نمي قبول خودم البته

 ! زنم مي حرف جدي دارم! کاوه انقدر  نيار  در  بازي مسخره- 

 بابا شد کر گوشام! کشي مي هوار  داري مرتب! زني نمي حرف که تو: 
  چند هر بزرگه منم خداي! نخور  حرص انقدر! جان

 . کنيم مي پيدا همو دوباره ولي شدم دور خيلي ازش که

 . کنم مي پيدا اونو من يعني

 در و آپارتمان ورودي در  سمت رفت و داد تکون تأسف به سري کيان
  منتظرتم شرکت تو صبح فردا: گفت حال همون

 ! يارم نمي اسمتم! تو نه! من نه ديگه نياي اگه

 فردا از  که بگو کاوه تا چند يه اآلن همين پس: گفتم و رفتم دنبالش
 ! موندي مي شام! نشي من اسم گفتن دلتنگ

  ساعت صبح فردا: گفت شمرده شمرده و چشمام تو زد زل عصبي کيان
 ! حالت به واي نياي! بينمت مي شرکت تو

 . دستام تو گرفتم رو سرم و مبل روي نشستم. رفت کيان

  من و رفت مي و زد مي حرفايي رحمي بي با و يومد مي کيان

 رفتنش خارج يا هديه کردن ازدواج فکر! خيال و فکر کلي و موندم مي
 ريخته بهم اونقدر . باهاش شدن روبرو به برسه چه کرد مي ام ديوونه
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 از خود بي فکراي بلکه سرد آب زير وايسادم و دوش زير رفتم که بودم
 . بره بيرون سرم

 اي معجزه ،نه آورد ازم اسمي کيان نه کردم، پيدا کار نه. گذشت روز
  بود نريخته که کار . گفت مي راست کيان! داد رخ

 رسيدم مي نتيجه اين به کم کم داشتم! کنم جمع خيابون و ازت  برم
  رستوراني، يه توي برم و بشم مدرکم خيال بي

  

 احوال  و  سالم  بعد.  زد  زنگ  بهم  منصور   عمو  که  کنم  کار   جايي  فروشگاهي
 : گفت زنم نمي بهشون سري چرا که پرسي

 . رفتي پيشش از  گفت کيان

 . چهارمه روز  اآلن. آره- 

 ! بدونم؟  دليلشو تونم مي خب: 

 . کنم کار  جا اون موقت بود قرار  هم اول از - 

 حيف. کردي مي پيشرفت خوب  داشتي. بودم خبر با کارت  از  دور  دورا: 
 . کني ول بود

 . حاال کنم مي کاريش يه. ديگه بيرون اومدم ولي دونم مي- 

 يه! ري نمي که کيانم پيش! ياي نمي که يوسفي پيش! کاريش؟  چه:
 ! بري؟  حاضري بفرستمت من جايي
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 ! خودمه؟  رشته با ارتباط در - 

 . خوب  پسر ديگه آره! پتروشيميه صنايع مورد در ! پس نه:

 . نيست باال خيلي هم حقوقش احتماالً  و زياده کاريش ساعت فقط

 .  بگيرنم اگه البته. بهتره بيکاري از - 

 تايپ يکي ات  واسه گم مي اينجا منم. بگير نامه معرفي يه کيان از :
 اونجا بري فردا پس ذارم مي قرار  يه. کنم مي سفارشتو خودمم کنن
  ممنون-  مصاحبه واسه

 . ناراحته ازت  خيلي فرخنده. بيا هم وري اين کاوه:

 . وقت چند اين بود شلوغ سرم خرده يه ولي داره حق خاله-

  نداري؟  کاري. زنم مي زنگ بهت! خوب  پسر نيار  بهونه:

 . ممنون بازم نه- 

 چه کيان از  رو نامه معرفي حاال که بودم فکر تو شد قطع که تماس
  پا اين کم يه! نياره؟  اسممو قراره وقتي بگيرم جوري

 بوق تا چند بعد که گرفتم رو موبايلش شماره بعد و کردم پا اون و
 کار  من شايد! کيان اي مزه بي خيلي: دادم اس اش واسه! کرد رجکت
 ! باشم؟  داشته واجب

 ! شما؟ : داد جوابمو
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 ! ام کاوه! گرفته؟  آلزايمر گوشيت-

  

 ! کسيو همچين شناسم نمي:

 ! دارم کارت  گوشيتو وردار  کيان-

 ! ندارم تو با کاري من:

 !  بنداز  راه منو کار ! باش نداشته من به کاري تو باشه-

 ! بگو:

 ! اآلن زنم مي زنگ شه نمي اس ام اس تو-

 : دادم اس عصباني. کرد رجکت باز  و زدم زنگ دوباره

 ! ها کنم مي ات  خفه دستام با و کنم مي پيدات  يام مي کيان

  وردار

 ! اتو لکنته کوب  گوشت اون

 ! بگو  اس  ام  اس  همين  تو  داري  کاري  اگه  ندارم  صداتو  شنيدن  حوصله-

 ! اش واسه داري خودتو داليل که دونم مي و شعوري بي خيلي:

  ...- 
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 شرکت يه واسه! بدي؟  نداري جوابي يعني! چي؟  يعني نقطه تا سه: 
 . ازت  خوام مي نامه معرفي

 ! داري رو خيلي-

 ! هست که هميني:

 ! دم نمي نامه معرفي منم- 

 ! کيان پستي خيلي: 

 ! هست که هميني- 

 واسه اونجا برم خوام مي کرده معرفي بهم شرکتو يه منصور  عمو: 
 . بگيرم نامه معرفي ازت گفت مصاحبه،

 ! بده بهت پدرسگ يوسفي اون بگو- 

 . گيره مي اونم از  منصور  عمو: 

 ! بدم نامه معرفي بهت بخوام که شناسمت نمي من- 

 ! ديگه؟  نکنم حساب  تو رو پس: 

 ! خدافظ! کني نمي حساب  من رو وقته خيلي تو- 

  

 ! باشه يادت  کيان:
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 رفتم و مبل روي انداختم رو گوشي خرد اعصابي با. نداد جوابمو ديگه
 عمو خونه  از .  خورد  زنگ  موبايلم  بعد  ساعت  يه.  رزومه  دنبال  کاغذام  تو

 عمو زن برداشتم که رو گوشي. کيانباشه دادم احتمال. بود کيومرث 
  خوبي؟  جان کاوه سالم: گفت

 ! خوبين؟  شما. مرسي ممنون- 

 بيا. هستيم منتظرت  شام واسه جان کاوه! شما هاي پرسي احوال از :
 . ما پيش

 ...  من عمو زن ممنون-

 نيست کار  در  جشني! نرفته؟  که يادت ! کيانه تولد شب! نيار  بهونه:
  حتي بيامرز  خدا زري خاطر به کيان. هميم دور  فقط

 . کني خوشحالش که بيا الاقل. بگيريم کيک اش واسه نشد حاضر

 مي  خودمو  شام  بعد.  نمونيم  من  منتظر  شام  واسه  فقط.  عمو  زن  باشه- 
 . رسونم

 . باش  اينجا  شام  واسه  هم  تو.  يان  مي  شام  واسه  رفيقاتونم!  ديگه  نه: 

 ! رفيقامون؟ - 

 . هايشرکت بچه از  تا دو يکي و علي امير و خانمش و حسام: 

 . يام مي ديگه ساعت دو يکي تا عمو زن باشه- 

   ًفعال. منتظرتيم. خوبه: 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 360 

 واسه  حاال که کردم فکر موضوع اين به نشستم شد قطع که تماس
  از  زدم و شدم حاضر! بخرم کادويي چه تحفه اين

 از. برسه ذهنم به اي ايده ها مغازه ويترين ديدن با شايد بيرون خونه
  ترجيح داشت خاصي عالقه لباس به که جايي اون

 پايين  و  باال  رو  پاساژ  تا  چند  و  بخرم  پليور   يا  پيرهن  يه  اش  واسه  دادم
 اش واسه و نشست دلم به اي سرمه مردونه پيرهن يه آخر و رفتم

 ! بياد هم ماشينش رنگ به که خريدم

 معمول طبق و زدم رو زنگ. بود شب  ساعت اشون خونه رسيدم وقتي
  منتظر و ايوون روي اومد باز  روي با عمو زن

 باز  رو دستاش باال همون از. ها پله به برسم و بگذرم حياط از  تا موند
 که جوري همين! اينجايي که خوشحالم خيلي کاوه واي: گفت و کرد
 ! ببينيمت مناسبتي خاطر به و زور بايدبا حتماً ! زني نمي بهمون سري

 ! خوبي؟ : گفت و کرد حصارم بعد

 : گفتم و سمتش گرفتم رو کادو و بيرون اومدم حصارش از 

 ! خوبين؟  شما. ممنون

  

 از   وضع  اون  با  که  کرد  ناراحتت  اونقدر   چي  نفهميدم:  گفت  و  زد  لبخندي
  سرحال اآلن که خوشحالم ولي برگشتي رامسر
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 . اومدن هم ها بچه. تو بريم. بينمت مي

. نباشه گه مي عمو زن که هايي بچه جزو هديه کردم مي خدا خدا
  مبل يه روي اميرعلي کنار  کيان. سالن توي رفتيم

 گذار  نگاهي. بودن پروژه يه مورد در  زدن حرف مشغول و بود نشسته
  هم رو پور  امين خانم و ثمين و نيوشا و انداختم

 . ديدم

 رو جوابم پاشدنو جاشون از  بچه و برگشت سمت به سرها من سالم با
 برگشت بعد و پرسيديم رو همديگه حال و دادم دست امير با. دادن
 ! سالم عليک: گفتم و بود نشسته تفاوت  بي که کيان سمت

 ! سالم فرض بر: گفت کنه نگاهم اينکه بدون

 کرده قهر ها بچه عين: گفتم اميرعلي به و دادم تکون تأسف به سري
 ! گنده مرد

 شناسم نمي رو تو چون فقط! نيستم قهر: گفت و کرد اخمي کيان
 ! نزنم  حرف  ها  غريبه  با  داده  ياد  بهم  بچگي  از   مامانم!  ندارم  کاري  باهات 

 نه بود بچگيت مال اون: گفتم و نشستم تکي مبل يه روي روبروش
 ! بياريم مصنوعي دندون کادو تولدت  واسه بايد که اآلن

 ! خنديدم! هر هر هر- 

 ! بکشي خجالت که کردم يادآوري سنتو! بخندي که نگفتم: 
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 ! تره جوون خيلي تو از دلم باشه که چقدر  هر سنم- 

 معلومه  کردي  منجووني  از  بيشتر  خيلي  چون!  لعنت  منکرش  بر  که  اون: 
 ! تري سرزنده که

 چه بدي توضيح شه مي! کيان؟  چي يعني: گفت اعتراض با نيوشا يهو
 ! کردي؟  جووني جوري

 من جووني تموم عزيزم هيچي: گفت و رفت من به اي غره چشم کيان
 ! شد حروم ناباب  رفيق اين پاي به

 رفيق هيچ من جز که مخصوصاً  آره: گفتم و لبم رو نشست لبخندي
 ! نداشته هم اي ديگه

 مقدمه بي ببنده رو دهنم اينکه واسه و شد ام کنايه متوجه کيان
 ! ياد؟  نمي چرا پس! موند؟  کجا هديه: گفت

 نيست امشب اون که کنم باور  داشتم دوست همش دلم ته! رفتم وا
 ديدنش  آرزوي  ديدم  مي  کردم  مي  جارو  و  آب   خوب   که  رو  دلم  ته  ته  اما
 ! دارم رو

  کجاست؟  حسام: پرسيدم ثمبن از 

 حرف  اون  با  داره  زده  زنگ  آلمان  از   پدرش:  گفت  کردو  اشاره  باال  طبقه  به
 . زنه مي

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 363 

 حسام. گوشدادم ها بچه حرفاي به و نشستم سکوت  تو ساعت نيم
 اذيت مشغول اميرعلي با و بود پيوسته جمع به پيش ربع يه از هم

 سمت  به  که  حالي  در   عمو  زن  و  شد  زده  آيفون  زنگ  که  بودن  کيان  کردن
 : گفت رفت مي آيفون

 ! کيومرثه  ً احتماال

 ! شد آراسته هم کود و سبزه به بود گل

 تو کادو يه و بزرگ گل دست يه با. بود هديه و نبود عمو که البته
  به وقتي و کرد پرسي احوال و سالم همه با. دستش

 بودي  نگفته  مگه:  گفت  و  رفت  کيان  به  اي  غره  چشم  برگشت  رسيد  من
 ! ياد نمي اين

 اين تازه! ياد نمي يادم چيزي همچين: گفت و گرفت ازش رو گل کيان
 ! است کاوه اسمش! جان هديه داره اسم

 ! قهري؟  باهاش نگفتي پيش روز  چند خودت- 

 ! داره؟  تولدم روز  به ربطي چه باشم قهر خب: 

 ! يومدم نمي دونستم مي-

 رو هديه سعيداشت که نيوشا اعتراض به توجه بدون و پاشدم جام از 
  که اتاقي توي و باال طبقه رفتم کنه ساکت
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 تو.تخت روي نشستم گوشم زير بود خوابونده توش مامان بار  آخرين
  کردم نمي قبول اصالً  کاش اي که بودم فکر اين

 احتماالً  بود هديه و من بين که تنشي اين و من وجود با حاال. بيام
 ! شد مي تکرار دوباره ثمين تولد داستان

 از که تصويرايي آخرين که سخته خيلي. داد مي آزارم هم مامان فکر
  سر جدل و بحث مشت يه داري کست عزيزترين

 دستام  و  نشسته  تخت  روي  زانو  چهار !  باشه  ارزش  بي  و  مورد  بي  چيز  يه
  رو سرم و پاهامو روي بودم گذاشته آرنج از  رو

 بسته و باز اتاق در  که روتختي به بودم زده زل و داده تکيه بهشون
  فکر هم درصد يه و آوردم باال مکث با رو سرم. شد

 و ام چونه زير بودم زده رو دستام! بود اما باشه هديه کردم نمي
 چند بعد و نشست پنجره زير مبل روي و اومد که کردم مي نگاهش
 ! ناراحتم و دستتعصباني از  خيلي: گفت سکوت  لحظه

 ! دونم مي- 

 ! نباشي تو هستم که جايي خواد مي دلم:

 ! دونم مي- 

 ! هستي تو ذارم مي پا که جا هر متأسفانه اما: 

 ! متأسفم- 
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 ! همين؟  فقط: 

  

 ! کني تحملم نباشي مجبور  که رفتم شرکت از - 

 ! فروختي؟  چقدر  منو! ... ترسيدي مي بابام از  چون رفتي شرکت از: 

 ! باشم گرفته پول چقدر  کنه مي فرقي چه- 

 ! داشتم؟  ارزش چقدر  بابام و تو پيش بدونم خوام مي: 

 من به شده حاضر که بوده باال ارزشت خيلي احتماالً  که بابات پيش- 
 ! بده؟  باج

 ! دي؟  مي باج بهش داري تو هم شايد: 

 ! چي؟  يعني- 

 به  ترسي  مي  ازش  چقدر   ديدم  چون!  گفتم  جوري  همين! ...  دونم  نمي: 
 نمي در  جور  هم با وسط اين چيزايي يه! چيه؟  دوني مي! رسيد ذهنم
 چرا کنار  بکشي و بگيري پول بابام از شدي حاضر اگه اينکه مثالً . ياد

  آب  به من که روزا همون

 بهم بفهمم رو شدنت سرد دليل و رفتارات دليل تا زدم مي آتيش و
 ! نگفتي؟ 

 از بيشتر خواستم نمي. ام واسه بودي شده خطرناک کافي اندازه به- 
 ! نرفته؟  يادت  که دانشگاهو جريان! بخورم زخم ازت بايد که اوني



 
 

www.cafewriters.xyz Page 366 

 ! کردي؟  رو معامله همين ديگه نفر چند با:

 ! منظورتو؟  فهمم نمي- 

 سوء خوبت باالي و قد و قيافه از! نه؟  کار  اين درآمدت  کسب راه: 
  شيفته منو مثل احمقي دختراي! کني مي استفاده

 طور گيري،اين مي باج هاشون خونواده از  بعد و کني مي خودت 
 ! نيست؟ 

 . بدم بهش که نداشتم جوابي هيچ! هديه دهن به موندم مات 

 ! کرد مي فکر جوري اين موردم در  اگه داشت حق

! اينجايي؟  تو چرا اآلن: گفتم و دادم تکون تأسف به سري ناخودآگاه
 که باال اين اومدم خب! نريختي؟  بهم پايين اون من ديدن از  مگه

 ! ديگه برو پاشو!کني تحملم نباشي مجبور 

 ها بچه! فداکاري و ايثار مرسي: گفت بعد و خنده زير زد عصبي هديه
 ! پايين ببرمت بيام کردن وادارم زور  به

 ! ترم راحت جا همين من. نيست احتياجي- 

 ! ناراحته باشي باال اين اينکه از کيان: 

 ! نيست مهم- 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 367 

 آدمايي!نيست  مهم  چيز  هيچ  و  کس  هيچ  تو  واسه.  دونم  مي  که  اونو:
 خونشون  هم  از   که  وجدانن  بي  اونقدر   کنن  مي  معامله  عشقشون  سر  که
 ! گذرن نمي هم

  

 : گفتم و کردم باز  رو در  و پايين اومدم تخت از  عصبي

 ! هديه بيرون برو

 حال  همين  در  و  کردن  بازي  ناخوناش  با  کرد  شروع  حرفم  به  توجه  بدون
 ! نشده تموم حرفام هنوز : گفت

 ! متلکات؟  يا حرفات : گفتم عصبي

 ! کنه يادآوري بهت يکي بايد که محضي حقيقتاي- 

 يادآوري به احتياجي!  آشغالم و حقير و پست چقدر  دونم مي خودم: 
 ! نيست تو

 ! کنم نمي زندگي پيشش ديگه!رفتم پدرم خونه از - 

 ! کرد  مي  ام  شوکه  امشب که  بود دومي  بار   اين!  دهنش  به موندم  مات 

 همچين من زندگي با نداشت حق: گفت خونسرد خيلي و زد لبخندي
  ظاهري هم چقدر  هر رو عشقت. بکنه اي معامله

 که همونقدر ! بخره اونو پول با نداشت حق و خواستم مي دروغي و
  هم اون به نسبت ببينم رو تو نيستم حاضر ديگه
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 دونه   مي  رومقصر  تو  همه  از   بيشتر  رفتنم  توي!  دارم  رو  احساس  همين
  گم نمي! کشيده نشون و خط کلي ات  واسه و

 شايد. شم نمي هم ناراحت اما شم مي خوشحال بياد سرت  باليي اگه
. داره دوستت اينقدر  که کيانم ناراحت اما بشه هم خنک کلي دلم ته
 سر! شده درگير پدرم با کافي اندازه به خودش چون نزدم حرفي اون به

  پاشو دليل بي که شراکتي

 حواستو که گفتم خودت به. زنه مي بهمش داره و کفش يه تو کرده
  دونگ شيش با دارم شک که البته. کني جمع

 هر به اما! کني حفظ پدرم از  خودتو بتوني کني زندگي که هم حواست
 فروش آدم توي و واقعي عاشق من   بين بايد فرقي يه کردم حس حال
 ! باشه خائنم باباي و

 عاشق کي واقعاً . رفت و گذاشت بهت تو منو و زد رو حرفاش هديه
  چهره تموم با که بود تر عاشق اون! اون؟  يا من! بود؟ 

 براي  که  من  يا!  بود؟   نگرونم  هم  باز   داشت  ذهنش  تو  من  از   که  کثيفي
 کيان  شايد!  بودم؟   گذشته  خودم  بودن  آدم  از   آرزوهام  بت  از   محافظت

 رو هديه  شد  مي  واقعاً   شايد!  وبجنگم  بايستم بايد  که  گفت  مي  راست
 هم باز  بايد شايد! بخوره تکون دلش تو آب  اينکه بدون آورد دست به

  عشقمو و امو آينده حقمو، بار  اين و کردم مي علم قد سماواتي جلوي
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 کرد مي صدام ها پله پايين از  که کيان صداي. گرفتم مي پس ازش
  از  قبل ديقه چند مثل ديگه. آورد خودم به منو

 . بودم گرفته جديد نيروي يه انگار . نبودم پشيمون اومدنم

 ! کشي؟  مي هوار چيه: گفتم باال همون از  و بيرون رفتم

 کن کوفت شامتو بيا: گفت و کرد نازک ام واسه چشمي پشت کيان
 ! اتاق اون تو بتپ برو بعد

 پيرتر سال يه کيان: گفتم پايين رفتم مي ها پله از که جوري همون
 ! الاقل بشي تر مؤدب خورده يه کن سعي شدي

 منصورته عمو اون پير: گفت و نشست نيوشا کنار  ميز پشت و رفت
  بفهمه که کنم مي بارش ليچار تا دو ببينمش اگه که

 ! چي يعني کردن پيدا کار  من نيروي واسه

  

 سر وقتهدورانش خيلي داري برده: گفتم و روبروش نشستم رفتم
 ! اومده

 ! جدي؟ ! اه؟ : گفت و باال آورد سرشو جدي خيلي يهو کيان

 ! چي؟  داري کنيز دوران

 ! نيست مرسوم چيزا اين ديگه کالً : گفتم و کردم بارش مسخره يه
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 خونه  برو  پاشو!  خانم  پاشو:  گفت  و  نيوشا  سمت  برگشت  جديت  با  کيان
  به رو شما تونم مي کردم مي خيال من! خودتون

 همچين يه نيست باب  ديگه گويا! کنم استخدام خودم کنيز عنوان
 ! چيزي

 آب پارچ کل و پاشد جاش از حرص با نيوشا و خنده زير زدن ها بچه
  خالي کيان سر روي رو بود دستش جلوي که يخي

 تو زد زل اومد سرجا بود رفته آب  سرماي از  که نفسش وقتي! کرد
  سرت  به باليي که نخند يکي تو: گفت و من چشماي

 ! بيافتي کردن غلط به خودت  يارم مي

 قيافهتهديدآميز  با  کيان  و  نبودم  موفق  اصالً   که  ببند  نيشمو  کردم  سعي
 ! نخند؟  گم نمي مگه: گفت و پاشد جاش از 

 کيان:  گفتم  و  پاشدم  جام  از   که  کردم  خطر  احساس  اش  قيافه  از   اونقدر 
 ! کنم کوفت چيزي يه منم بذار  بخور شامتو بشين

 ! کردن کوفت واسه زياده وقت حاال: گفت و سمتم اومد

 ! کنما مي صدا مامانتو کيان: گفتم نخندم تونستم نمي که حالي در 

 آب با اينکه بعد: گفت و برداشت رو بود ميز سر که اي ديگه آب  پارچ
  حوله ات  واسه که کن صداش گرفتي دوش يخ

 ! بياره
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! پستي خيلي: گفتم و گرفتم پناه هديه پشت و ميز سر سمت رفتم
 ! کردي مردم دختر بار  پرت  و چرت  خودت ! نداشتم کاريت که من

: گفت  حال  همون  در   و  صندليش  سمت  برگشت  و  زمين  گذاشت  رو  پارچ
  موقعيتش و زمان که وقت هر تو که کاريه اين

 ! من نه دي مي انجام کني پيدا رو

 يام  نمي  ديگه  چرا  که  ايني  ناراحت:  گفتم  و  ميز  پشت  نشستم  خونسرد
 ! شرکت؟ 

 ! آره: گفت و چشمام تو زد زل

 ! يام مي فردا از  خب: گفتم و زدم لبخندي

  

 غذاش  به.  گم  مي  جدي  يا  کنم  مي  شوخي  ببينه  که  کرد  مي  نگاهم  مات 
 ! شد سرد بخور : گفتم و کردم اشاره

 يا کنه مي شوخي: گفت و انداخت حسام به نگاهي تعجب با کيان
 ! گه؟  مي جدي

 !  توا   پسرعموي واهلل: گفت و انداخت باال اي شونه حسام

 . شناسيش مي بهتر تو

 شوخي تو با کي من! کنم نمي شوخي: گفتم و خوردم غذا از  قاشق يه
 ! باشه؟  بارم دومين اين که کردم
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 ! خورده؟  تکون ديقه چند اين تو مغزت ! خورده؟  سنگ به سرت  پس- 

 مغزم ولي نيست شکي محضه ديوونگي تو واسه کردن کار اينکه در : 
 ! سوخت برات  دلم چون شرکت يام مي فردا از نخورده، تکون

 ! بياي نکرده الزم اصالً ! کردي غلط- 

 ! بزنم  دو  سگ  ديگه  جاي  يه  برم  که  بده  رو  کوفتي  نامه  معرفي  اون  پس:

 ! بهت دهم مي شرکت اومدي که صبح فردا. باشه- 

 ! مرسي:

 نيوشا  پيشنهاد  به  اما  باريد  مي  برف  و  بود  سرد  هوا  اينکه  با  شام  از  بعد
 استخر لب و بودن کرده روشن سيگار  کيان و حسام. حياط تو رفتيم
 فکر تو منم و زدن مي حرف داشتن و بودن نشسته حياط وسط خالي

  ساعت يه که تصميمي

. بجنگم هديه آوردن دست به واسه خواستم مي. بودم گرفته پيش
 خودم نظر از . بود داده آرامش بهم هم مسئله اين به کردن فکر انگار 
 . بودم کرده فرار  هرچي بود بس ديگه

  که بودم فکر تو. گرفتم مي زندگي اين از حقمو جايي يه بايد

 کارت مثبتبيا بچه هي: گفت که سمتش برگشتم. کرد صدام کيان
 . دارم
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 از اشون واسه داشت و هديه و نيوشا و ثمين پيش بود رفته حسام
 : گفتم و کيان کنار  زد،رفتم مي حرف موضوعي يه

 ! جانم؟ 

 مغزت  گم مي! جانم؟! بله؟ : گفت و انداخت باال تعجب با ابروشو يه
 ! شدي؟  مهربون! نه گي مي خورده تکون

 داشته خوبي رفتار باهات  امشبو گفتم. ديگه تولدته شب يه خب- 
 ! باشم

 ! جديه؟  شرکت واسه تصميمت! بود يادت خيلي نکنه! کردي غلط:

 ! ندارم شوخي که گفتم- 

 ! کني؟  مي کار  چي رو هديه: 

 ! بيام کنار  باهاش کنم مي سعي- 

  

 ! بياد کنار باهات بتونه اون بايد کنم فکر: 

 ! بياد کنار  باهام کنه مي سعي اونم خب-

 ! کني؟  مي کار  چي رو سماواتي: 

 ! بيام کنار  کنم مي سعي اونم با- 
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 کنار! کنه مي تکرار رو کلمه يه ضبط عين گم مي چي هر! کوفت! اه: 
 ! زنم مي حرف باهات  جدي دارم! بياد کنار  بيام،

 سماواتي دونم مي چه من! کيان دم مي جوابتو جدي دارم منم خب- 
 ! ديگه کنم مي کاريش يه! کنم؟  مي کار  چي رو

! کنم؟  مي کاريش يه گي مي حاال ريختي مورچه سوراخ تو آب  رفتي: 
  کردي نمي کاري کني کاريش يه بود قرار  اگه

 ! بشه زخمي مار  يه مثل

 . بيرون ياد مي زدن نيش واسه زخمي مار  اين باالخره- 

 ! بجنگم باهاش کنم مي سعي اونوقت

 ! چي؟  يعني: 

 . بدم انجام گفتي مي که رو کاري خوام مي- 

 ! فهمم نمي: 

 اول بايد کهحاال چند هر! بجنگم هديه آوردن بدست واسه خوام مي- 
  يه دم مي ترجيح ولي کنم ثابت هديه به خودمو

 ! بذارم دست رو دست بخوام اينکه تا بردارم قدم از  قدمي

 ! رو؟  حرفا اين گي مي جدي داري:

 ! شناختي؟  شوخي آدم منو واقعاً  کيان- 
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 ! عاليه اين پسر! من خداي! شه نمي باورم: 

 . نيست مهم اما داره خودشو خاص خطرات ! نيست عالي هم خيلي- 

 ! کاوه باهاتم تهش ته تا: 

 سماواتي  اول  بايد.  بفهمه  چيزي  هديه  فعالً   خوام  نمي.  چيزي  يه  فقط- 
  و درست چاخان يه بعد جاش، سر بشونم رو

 تو  خودم  از   که داغوني  تصوير  اين  بتونم  اينکه  واسه  کنم  پيدا  حسابي
 . کنم پاک ساختم هديه ذهن

 . کنه مي باورت هديه باشي که خودت ! نيست چاخان به احتياج: 

 ريس و راست جوري يه بايد رو پول گرفتن و باباش از  ترس قضيه- 
  نه و ببره گذشته جريان از بويي نه که کنم

 ... 

  

 تو خورد پشت از  برف بزرگ گوله يه که بود نشده تموم حرفم هنوز 
  پريدم استخر لبه از ! حسامه ديدم برگشتم! سرم

 ! زني؟  مي شبيخون نامرد: گفتم و پايين

 جوري اين و کمکم اومد هم کيان که کنم درست گوله يه شدم دوال
  خنده! خنديديم کلي و شد شروع بازيمون برف
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 و بودم گرفته بزرگ تصميم يه چون بود دل ته از  مدتها از بعد هام
 . داد مي انرژي بهم هم فکرش

! اومدن  در  خجالتم  از   حسابي  هديه  و  کيان  بازي  برف  اون  توي  شب  اون
  تموم ساختمون تو رفتيم مي وقتي که اونقدر 

 تو  بودن  ريخته  برف  ام  يقه  توي  از   که  اونقدر !  بود  خيس  خيس  لباسام
  دراز  برف روي ساعتها کردم مي حس پشتم

 حسام  وبا پاشدم جام از . بود شده ديروقت! شده سر پشتم و کشيدم
 شرکت  تو  فردا:  گفتم  کيان  به  و  کردم  خداحافظي  بقيه  از   و  دادم  دست
 . بينمت مي

 .  که شبه سر تازه! کجا؟ : گفت و افتاد راه دنبالم معترض کيان

 موقع  به  صبح  که  رم  مي  سرپام  صبح  از !  التا  واسه:  گفتم  و  زدم  لبخندي
 . شرکت برسم

 همين شب منم! کاوه ديگه بمون! باشي شناس وقت نکرده الزم حاال- 
 . بمون هم تو. گرفته قول ازم مامانم. هستم جا

 ! کو؟  مامانت راستي:

 خوب.  کنه  مي  درد  سرش  و  نداره  رو  شلوغي  حوصله  گفت  مي.  باالست- 
  که نيست دليل بي بينم مي کنم مي فکر که

 ! همه شبيه خيلي رفتارتون! داره دوست انقدر  رو تو



 
 

www.cafewriters.xyz Page 377 

 ! لحاظ؟  چه از: 

 ! حوصلگيتون بي و دماغي گند همين- 

 ! کيان ادبي بي خيلي: 

 ! ادبم؟  بي من گنددماغين تا دو شما چون- 

 ! زنه نمي حرف جوري اين مامانش مورد در آدم تربيت بي:

 ! کنم؟  بررسي و نقد مامانمو نبايد اصالً  يعني- 

 بهش  حتماً   ببينم  رو  عمو  زن  وقتي:  گفتم  و  دادم  تکون  تأسف  به  سري
 ! کرده انگاري سهل تو تربيت تو خيلي که گم مي

 بودم گوشش بيخ که موقع اون! دونه؟  نمي خودش کني مي خيال: 
  بي خيلي: گفت مي رفت مي راه بار  صد روزي

 در  اآلن!  کيان  اومدي  بار   ادب   بي  خيلي!  کيان  بدي  خيلي!  کيان  شعوري
 ! الاقل گه مي بهم باري پنج چهار  يه هفته

 ! شده کاري کم تربيتت تو واقعاً ! گه مي راست خب- 

  

 چي  خودتو!  شده  کار  تربيتم  رو  حاال  خرده  يه  که  باقيه  شکرش  جاي  باز: 
 ! نکرده؟  کار  تربيتت رو کسي کالً  که گي مي

 ! تراس تو زدم يخ ديگه برو
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 بگو. ميبينمت صبح فردا: گفتم حال همون در  و پايين رفتم ها پله از 
  که کنن تايپ من اومدن از  قبل رو نامه معرفي

 يکي اون برسونم خودمو تر سريع و شرکتت تو نره حدر  وقتم زياد
 ! شرکت

 جاخالي که سمتم کرد پرت  و آورد در  رو پاش دمپايي و شد دوال يهو
 مي  نبود  آماده  نامه  معرفي  و  اومدم  اگه!  نخور   حرص  خب:  گفتم  و  دادم
 ! فعال! بشه آماده تا شينم

 . سمتم نده ول رو ديگه دمپايي يه که در  سمت دوييدم بعد

 يه خيس لباسام هم و سرد هم و بود ديروقت هم که اونجايي از 
 دراز وقتي. خونه رسيدم سريع خيلي و کردم مهمون خودمو دربست

 سراغ  برم  دوباره بود  قرار که  فردايي. بودم  فردا  فکر  تو  فقط  کشيدم  مي
 ! کنم حجت اتمام باهاش و سماواتي

 هديه نه و ديدم رو کيان نه ظهر تا و شرکت رسيدم زود خيلي صبح
 عقب  کار   کلي  هم  خودم  و  نيومدن  جلسه  يه  تو  شرکت  واسه  دو  هر.  رو

 اسکندري خانم به ناهار  وقت. بود گرم اونا به سرم که داشتم افتاده
 و ام رفته جايي تا من بده خبر بهش اومد کيان اگه که کردم يادآوري

 . گردم مي بر ديگه دوساعت يکي تا

 بيرون شرکت از هنوز  خوشبختانه و سماواتي شرکت رفتم مستقيم
  خبر سماواتي آقاي به: گفتم منشي به. بود نرفته
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 . هستم کيا! اومدم؟  من که دين مي

 . تو برم گفت کيانه اينکه خيال به احتماالً  داد خبر بهش منشي وقتي

 افتادم  پيش  سال  چند  ياد  گذاشتم  اتاقش  به  قدم  و  کردم  باز   که  رو  در 
  و اينجا بودم اومده باهاش کردن صحبت براي که

 داده  دستور   و  بده  گوش  حرفام  به  بود  نشده  حاضر  و  نداده  راه  اصالً   منو
  قدم يه انگار  بار  اين! کنن بيرونم شرکت از  بود

 ! بذارم پا اتاق اين به بودم تونسته که بودم جلوتر

 بدون بود، ميزش روي تاب  لپ مانيتور  توي سرش که جوري همون
 و پيغوم روز  چند بعد! کيان؟  آقا عجب چه: گفت کنه نگاهم اينکه

 ! حضوريبياي؟  خودت  گرفتي تصميم پسغوم

 ! ام کاوه: گفتم و دادم قورت رو دهنم آب 

 هم در  ابروهاش ديدنم با و کرد بلند رو سرش سري خيلي و تعجب با
 ! کني؟  مي غلطي چه جا اين: گفت و شد

 ! بزنم حرف باهاتون اومدم- 

 ! گفتي پارکينگ تو روز  اون که حرفاتو! هنو؟  مونده هم حرفي مگه: 

  

 . بذارم ميون در  باهاتون اومدم که مونده مهم چيز يه- 
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 کنم  نمي  فکر!  مهم؟ :  گفت  و  آورد  لب  به  پوزخندي  و  کرد  نگاهم  کنجکاو
  به و باشه مهم که باشه داشته وجود اي مسئله

 ! مربوط تو

 و مهمه هم که ايه مسئله يه. کنين مي فکر اشتباه جسارتاً  بار  اين- 
 ! کنم خواستگاري ازتون رو هديه اومدم! هديه و من به مربوط هم

 جلوم اومد شدو بلند جاش از . خورد جا من ي مقدمه بي حرف اين با
 ! کني؟  کار  چي: پرسيد و واستاد

 خوابوند  محکم  خيلي  که  کنم  تکرار  رو  ام  جمله  اش  واسه  دوباره  اومدم
  تير مغزم تمام کردم حس که اونقدر ! گوشم زير

 : گفتم و دوختم چشم بهش دوباره و نيافتم پا از  اما کشيد

 خواستگاري داره رو پدرش حکم که کسي از  اونو و بيام بود ام وظيفه
 ايجاد تغييري گرفتم که تصميمي توي شما منفي جواب البته! کنم
 ! کنه نمي

 تصميم همچين يه که کردي فکر چي: گفت و زد پوزخندي عصبي
 جنگ اين توي پيش سال  که همونيم من! رفته؟  يادت  نکنه! گرفتي؟ 
 که شدي قوي اونقدر سال سه اين توي که کردي فکر چرا! شدم برنده
 ! واستي؟  روم تو بتوني

 ! نيست ديگه حاال که داشتم ضعف نقطه يه پيش سال سه- 
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 واسه  تو  پاي  به  پا  تو،  حرفاي  با  که  داشتم  پيري  مادر   يه  پيش  سال  سه
 که ترسيدم مي اين از  پيش سال سه! کرد تالش من کشوندن عقب
! بخوره غصه مادرم و بياري سرم باليي! ببينه آسيب مادرم کني کاري

 و چنگ با خوام مي! ندارم باختن واسه چيزي! تنهام خودم امسال
 ! بگيرم پس عشقمو دندون

 ! کردي؟  پيدا جلوش که لجني هويت اين با! هه- 

 ذهنيت. شناسونم مي بهش خودمو! شست آب  با شه مي لجنو: 
  توي پيش روز  چند کاش اي. کنم مي پاک اشتباهشو

. بکنم  اشتباهي  همچين  يه  که  بودم  نترسيده  تهديدات  از   اونقدر   رامسر
  خيلي شه مي و هواست باد حرف که چند هر

 ! کرد مافات جبران راحت

 زندگي من جلو بذاري پا که دوني مي خوب  خودت! پسر احمقي تو- 
 ! رفته؟  يادت ! بهم ريزم مي رو هديه

 نخوام که بوده جونم ي خوره اونقدر  پيش سال سه از  تهديدات ! نه:
 ! نبود؟  بود، تهديد جورايي يه منم پارکينگ تو حرفاي اما کنم فراموش

 رو دستش مچ بار اين. بزنه که جلو آورد رو دستش دوباره سماواتي
  بيشتر مطمئناً  بودي هديه پدر  اگه: گفتم و گرفتم

 ي همه که دونم مي چون ولي بودم، قائل احترام ات  واسه اين از 
  واسه است ساده نقش يه اون مقابل در  پدريت وظيفه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 382 

 کارم  جريان  در   بخوام  اين  از   بيشتر  بينم  نمي  دليلي  خودت   آبروي  حفظ
  اين واسه اينجا اومدم که هم امروز. بگيري قرار

 بود  اين  هم  اش  ديگه  دليل  يه.  باشم  گذاشته  احترام  هديه  به  که  بود
 زياد ديدي هديه ور  و دور  يا کيان شرکت تو منو اگه فردا پس که

  خدافظ.نگردي دليل دنبال و نشي متعجب

  

 هست  که  اي  پاشنه  اين  روي  در  باش  مطمئن!  بچه  شي  مي  پشيمون- 
  هر به! ببري جنگ اين تو ذارم نمي! چرخه نمي

 ! هديه  دادن  دست  از   قيمت  به  حتي!  کاوه  دم  مي  شکستت  شده  قيمتي

 هديه  نيست  مهم  ات  واسه  که  چيزي  تنها.  نداره  تعجب  جاي  که  اون: 
  ببري رو بازي اين بخواي کنم نمي فکر اما! است

 ! آبروت  دادن دست از  قيمت به

 . انگار  بودم شده سبک. بيرون اومدم اتاق از  و گفتم اينو

  اما باشه کننده نگرون تونست مي سماواتي تهديداي که گرچه

 ! آوردم مي دست به رو هديه دل بايد حاال. برام نبود مهم

 رونده خودم از  اشتباهاتم با خودم و بست بهم پيش سال  که دلي
 ! بودمش
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 بذارم پا توش کردم مي سعي همينکه اما داشتم پيش در  سختي راه
 . بود کننده دلگرم ام واسه

 ديدن با و اتاقم تو رفتم. بود نيومده هنوز  کيان شرکت برگشتم وقتي
 . خوردم جا ميزم پشت بود نشسته که هديه

 گزارشتو: گفت و باال مانتيور  تو از آورد رو سرش که بود روش نگاهم
  آمارا. اومده در آب  از  خوبي چيز نظرم به خوندم

 ! آوردي؟  گير کجا از  رو

 ! خواي؟ مي چيزي- 

 ! کني؟  مي کار  چي جا اين: گفت و واستاد جلوم اومد پاشد

 ! چي؟  يعني- 

 ! شرکت؟  نياي ديگه نبود قرار مگه:

 ! ؟  که گفتم ميز سر ديشب-

 ! برگشتي؟  چرا: 

 ! ندم دست از کارمو دادم ترجيح. نداره خاصي دليل- 

 ! کشيدم؟  دستت از  کم! آره؟  بدي زجر منو که برگشتي:

 ! کنم کار  که اومدم فقط- 
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 من ور  و دور  که نگرفتي پول بابام از  مگه! شم مي اذيت ديدنت با: 
 ! نباشي؟ 

 ! نه- 

 : پرسيد اخم با بعد و صورتم تو موند مات  لحظه يه هديه

 ! نه؟ 

  

 ! بهت گفتم دروغ! نيست کار در  پولي: 

 ! نگو چرت - 

 روز اون. نبوده کار  در  پولي! هديه گم مي جدي دارم! گم نمي چرت : 
 ! بري که بهت گفتم دروغ ساحل تو

 ! چي؟  يعني- 

! مونده  صورتم  رو  دستش  جاي  هنوز !  يام  مي  بابات   پيش  از   دارم  اآلن: 
 ! داره هم سنگيني دست عجيب

 ! برسي؟  چي به خواي مي دوباره! آره؟  جديده بازي يه- 

 ! تو به: 

 ! شو خفه- 

 ! بدم توضيح ات  واسه چيو همه تونم مي! کن گوش هديه: 
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 ! برو اينجا از  و شو خفه فقط! کاوه شو خفه- 

 ! هديه:

 ! کاوه ندارم باورت  اصالً  ديگه! بشنوم هيچي خوام نمي- 

  توني نمي ديگه که کردي کاري کثافت سال  اين توي اونقدر 

 ! شو دور  ازم و بکن لطفي يه فقط! بدي نشون موجه جلوم خودتو

 جا همون. محکمکوبيد رو در و بيرون اتاق از  رفت و گفت اينو هديه
 . زمين به زدم زل و اتاق گوشه مبل روي نشستم

 که لجني اين قراره جوري چه دونستم نمي. افتادم سماواتي حرف ياد
  بودم مطمئن اما کنم پاک رو ماليدم خودم به

 اونقدر  هنوز  بده اخطار  بهم حاضره جونم نجات  واسه که اي هديه
 . بشنوه رو توضيحاتم و بشينه باالخره روزي يه که داره دوستم

 آوردم  رو  سرم.  کرد  سالم  و  شد  پيداش  در   بين  کيان  و  خورد  در  به  تقي
  در  و اتاق تو اومد. دادم رو سالمش جواب  و باال

 جوري اين دختره اين گفتي چي: گفت اي آهسته صداي با و بست رو
 ! بيرون؟  شرکت از  زد برزخي

 ! واقعيتو- 

 ! چي؟  يعني واقعيت: 
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 ! اون آوردن بدست واسه بودم باباش پيش که گفتم بهش- 

 ! بودي؟  سماواتي پيش: 

  

 . پيش ساعت يه. آره- 

 ! خب؟ : 

. کردم  تهديدش  و  اومدم  در   خودش  در   از   منم  کرد  تهديدم  اون!  هيچي- 
 ! کردم خواستگاري ازش هم رو هديه البته

 ! شدي؟  خل کاوه:

 ! شم مي عاقل دارم تازه- 

 ! ياره مي در پدرتو مرتيکه اون کاوه: 

 دختره اين از  دست چرا گي مي بار يه! کن روشن منو تکليف کيان- 
 جلو  رفتم  و  کردم  سپر  سينه  که  حاال!  نجنگيدي  باباش  با  چرا  و  کشيدي

 ! ياره؟ مي در  پدرمو و شدم خل گي مي

 دم با برو گفتم کي من! افتادي؟  در  کي با دوني مي! کاوه جنگي چه:
  رو کارا و کن صبر گفتم بهت من! کن؟  بازي شير

 رضايت اون-!  ازدواج اين به کنم راضيش من بذار  گفتم! من به بسپر
 شراکتتو  داري  که  نرفته  ضمنيادتم  در !  گفتم  بهت  هم  قبالً   اينو!  ده  نمي
  از  اتفاقاً ! زني؟  مي هم به اون با
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 ! بود شاکي بودي فرستاده اش واسه که پيغومايي

 ! اي ديوانه واقعاً  کاوه:

 ! شايد- 

 صحبت آدم اين بودن خطرناک از  همش خودت خوبه! کوفت و شايد: 
 ! دلش؟  تو رفتي مستقيم چي واسه! کردي مي

 ! بکشيم اي نقشه يه ذاشتي مي الاقل

 بودي  کجا  صبح  از   تو.  حاال  خيال  بي!  کيان  کرد  بازي  رو  بايد  آدم  اين  با- 
 ! نمونه؟  مديرعامل شده پيدا ات  کله و سر تازه که

 سوالم  دادن  جواب   بدون  بود  سماواتي  به  حواسش  تموم  انگار   که  کيان
 ! ديديش؟  کي: پرسيد

 ! کيو؟ - 

 ! گم مي سماواتيو:

 ! پيش ساعت دو يکي- 

 . امروزعصر واسه گذاشته قرار  باهام! من به زده زنگ بعدش: 

 ! کجا؟ -
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 وا سنگامونو و بشينيم تا ياد مي گفت کاري ساعت بعد. جا همين: 
  حاضر بابام. کنيم روشن شراکتو اين تکليف و بکنيم

 . بخره سهمشو شده

 ! چي؟  مدرکش- 

 . کردم پيدا نفرو يه: 

 شراکتتو خواي مي جدي جدي پس: گفتم و کشيدم گردنم به دستي
 ! باهاش بزني بهم

 خودتو  و  خودم  شوخي  شوخي  دارم  اتفاقاً :  گفت  و  کرد  پوفي  کالفه  کيان
  مي بدبختمون داري تو يعني! کنم مي بدبخت

 ! کني

 تايي دو که عصريبمون: گفت و در  دستگيره به گرفت رو دستش بعد
 . بزنيم حرف باهاش

 عصر  تا  دادم  انجام  رو بود  مونده  که  کارايي  و  نشستم  رفت  کيان  وقتي
 . بياد سماواتي و بشه

 هنوز  سماواتي و گذشته کارمندا رفتن از  ساعت.  بود غروب  ساعت
  اون و گرفته تماس باهاش کيان. بود نيومده

 تو  کيان  تاب   لپ پشت  بودم  نشسته.  رسونه  مي  خودشو  که  بود  گفته
 و شد باز  در  که کردم مي تماشا رو عکس سري يه داشتم و اتاقش
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 باهاش و کرد سالم و جلو رفت و پاشد جاش از  کيان. اومد سماواتي
 . کنفرانس اتاق بريم: گفت و داد دست

 نمي  طول  خيلي  حرفام.  جا  همين  بشين:  گفت  و  کرد  مخالفت  سماواتي
 . کشه

. بيرون به زدم زل و پنجره دم رفتم و شدم بلند کيان ميز پشت از 
 از:  گفت  کيان  و اتاق  وسط  هاي  صندلي روي  نشستن  کيان  و  سماواتي
 . منتظريم  ساعت

 . بدم انجام اونو اول شدم مجبور  که اومد پيش برام کاري- 

 ! کردي؟  فکراتو: 

 ! مورد؟  در - 

 ! شراکتمون: 

 ! ايه ديگه چيز بحث موضوع   کردم خيال. آهان- 

 ! چطور؟ : 

 اون  مورد  در   بخواي  که  دادم  احتمال  اتاق  تو  عزيزت   پسرعموي  وجود  با- 
 . بزنيم حرف

  

 . رسيم مي هم اون به: 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 390 

 چون. باشه بهتر بزنيم حرف مسئله اين مورد در  اول کنم فکر اتفاقاً - 
 من با رو شراکتت خواي مي که است بچه اين وجود خاطر به احتماالً 

 ! بزني بهم

 ! بزنيم حرف مردونه و مرد بشين بيا: گفت و من به کرد رو بعد

 اميدوارم فقط! قبوله! مردونه؟  و مرد: گفتم و کنارشون نشستم رفتم
 نگاهم اخم با سماواتي! نبيني من کردن نشيني عقب تو رو مردونگي

! کيان خب! رسيم مي هم تو نشينيکردن عقب بحث به: گفت و کرد
  اخطار  بهت که اينجا اومدم

 ! بگيري پسرعموتو اين جلوي بدم

 انجام کاري چه که بگيرم جلوشو: گفت و کرد روشن سيگاري کيان
 ! نده؟ 

 ! خبري با عزيزت  رفيق اين پوک و جيک از  مطمئناً - 

 ! خبري؟  بي چي همه از کنم باور  که نداري توقع

 اآلن. نداشتم خبري جريان اين از  شدم مي شريک باهات  که روزي: 
 . فهميدم رو موضوع که ماهه چند

 ! دم نمي پسرعموت  به دخترمو- 

 ! چرا؟ : 

 ! بگيره سر وصلت اين خواد نمي دلم! باشه داشته دليلي نيست قرار- 
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 ندازي  مي  سنگ  چرا.  خوان  مي  خيلي  رو  همديگه  کاوه  هم  دخترت،  هم: 
 ! خان؟  بهمن وسط اين

 ! کهنيست؟  زور! دامادم بشه پسر اين خوام نمي اينکه براي- 

 من همين مگه! هست؟  کاوه و من بين فرقي چه! چيه؟ دليلت خب: 
 وصلت  هم  با  دادي  پيشنهاد  بهم مهموني  اون  توي  شب  اون که  نبودم
 ! ندادي؟  من به رو دخترت  همين پيشنهاد مگه! کنيم؟ 

 است سوز  جان دو هر! سياه رويان مه خال و سياه فلفل ي دانه! هه- 
 ! کجا آن و کجا اين اما

 خيال که پوله بحث اگه! پسرعمومه. منه خون هم کاوه! فرقي؟  چه: 
 ! حله کن

 ! نيست حرفا اين نقل- 

 ! چيه؟  سر حرف پس: 

 هيچي سر بحث: گفت و انداخت من به کيان از  رو نگاهش سماواتي
 يادته پيش سال  کاوه! بدم اين به دخترمو خوام نمي فقط! نيست
 اما اش سينه رو بذارم دخترمو سر حاضرم گفتم گفتم؟  چي بهت

 . گم مي همينو هم اآلن! نه تو دست تو دستشو
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 تو  اجازه  منتظر  هديه  آوردن  دست  به  براي:  گفتم  و  چشماش  تو  زدم  زل
 ! مونم نمي

 : گفت و کرد روشن سيگار  يه و پاشد جاش از  سماواتي

  خواي مي جوري چه! بيافته اتفاق اين ذارم نمي که دوني مي

 سر  از  رو  تو  مثل  تا  صد  تونم  مي  که  دوني  مي!  کني؟   علم  قد  من  جلوي
 ! ؟  دوني نمي هنو هم شايد يا بردارم راهم

 رو کاوه نداري حق من کار اتاق تو: گفت کيان که بدم جوابشو اومدم
 ! بهمن کني تهديد

 بيشتر نيستم، کردن تهديد اهل زياد من: گفت و زد لبخندي بهمن
 ! هام گفته به کنم عمل دارم دوست

 ! شدي؟  روبرو باهام تهديد با تموم سال  که همينه واسه: گفتم فوري

 اينکه واسه بود مانع يه! نبود تهديد زني مي حرف ازش تو که اوني- 
 ! داره نگه عقب رو تو

! داري نگه عقب منو توني نمي! نيست مانع ديگه تهديد اين حاال: 
! بترسم  تهديدات   از   که  نيستم  پيش  سال  سه  دانشجوي  بچه  اون  ديگه
 ! بشي؟  وهديه من خيال بي کار  اول همين نيست بهتر

 چون! چرا؟  دوني مي فقط! شم نمي تو خيال بي بشم هديه خيال بي- 
 ! بگذرم بذاره دمم رو پا که کسي از ندارم عادت  من
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 ! چي؟  که اينجا اومدي پس:

! کنم  يادآوري  رو  چيزايي  يه  داره  هواتو  اينقدر   که  پسرعموت   به  اومدم- 
  طور  اين زنم مي حرف چي از  دوني مي کيان

 ! نيست؟ 

 حسابي تونست بود که چي هر اما بود چي سماواتي منظور  دونم نمي
  سيگار  يه و پاشد جاش از  کيان! بريزه هم به کيانو

 ! بزنيم حرف مردونه و مرد خوايم مي گفتي: گفت و زد آتيش ديگه

 ! باشه نامردي کنم نمي خيال هم واقعيات  از  زدن حرف- 

 ! نگو چرت : 

 ! دونه نمي چيزي هنوز  پس- 

 ! چيو؟ : پرسيدم تعجب با

 به  خواي  مي  حرفا  اين  با:  گفت  و  زد  سيگار   به  محکمي  پک  عصبي  کيان
  بريزي بهم رو هديه يا کاوه زندگي! برسي؟  چي

! هم به کنه مي جذبشون بيشتر تنهايي! هم سمت رن مي بدتر اينا
 ! نفهميدي؟  هنو اينو

 راه يه کن لطف فداکار  پسرعموي جناب  پس: گفت و خنديد سماواتي
 ! داري؟  اي ايده! داريم نگه دور  هم از  رو اينا جوري چه که بده حل
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 ! خره مي بابام سهمتو: گفت و جاش سر نشست کيان

 ! داري ور  شرکت اسم رو از  توني مي هم رو مدرکت

  گفته بابام

 ! نداري؟ که مشکلي. خره مي ازت  قيمت برابر دو سهامتو

 شرکت واسه ببري توني مي سهيمي توش که هم رو اي پروژه هر
 شرکت با قرارداد يه و کني فسخ رو ما شرکت قرارداد توني مي! خودت 
 ! ببندي خودت

 ي  گونه  بچه  خاطرعشق  به  فقط!  خريدي؟   جون  به  رو  ضرر  همه  اين  چرا-
 ! کنم؟  باور  داري توقع! پسرعموت؟ 

 ! هست هم اي ديگه داليل! است کاوه دليلش يه: 

 خودت از  خواي مي بدونم نبايد که دونم مي رو چيزايي چون شايد- 
 ! کني؟  دورم

 بخوام اگه که دوني مي! کني جبرانش نتوني که نکن اشتباهي بهمن: 
  مي! تو واسه بشم کاوه از تر خطرناک تونم مي

 وقتي من که دوني مي هم اينو! خبرم با بندات و زد از  چقدر که دوني
  مي هم عمل خودت عين درست کنم مي تهديد
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! نزن حرف نداره تو به ربطي که چيزايي مورد در و کن لطف پس! کنم
  رو دخترت  برو نيستي وصلت اين به راضي اگه

 بي نشدي حريفش اگه و بذاره احترام ات  خواسته به که کن راضي
 ! کنن زندگي هم با اينا بذار  و شو خيال

 ! گي مي که چيزايي نيست آسون هم انقدر - 

 ! کني نگاه بهش زاويه کدوم از  داره بستگي: 

 ! بيافتين در من با دارين قصد شماها پس- 

 اين تو پاموبذارم ياد نمي بدم بجنگي بخواي اگه اما نداريم قصد ما: 
 ! ميدون

 سهمم خريد واسه بذاره قرار  يه بگو بابات  به! همينه آخر حرف پس- 
 . نيست ماجرا آخر اين اما! شرکت اين از 

 از هديه که قدر  همون: گفت و من به کرد رو و پاشد جاش از  بهمن
  تو گذشته تو هم چيزايي يه خبره بي اش گذشته

! نه  يا  بياري  در  سر  ازش  زرنگي  با  توني  مي  ببينم  دارم  دوست  که  هست
  حس که جا هر! باشه يادتون رو چيزي يه فقط

 ! بگين خودم به کافيه فقط آوردين کم و شدين خسته کردين

 که موندم حرفي بهت تو من و بست سرش پشت رو در  و رفت بهمن
  به دوختم پرسشگرمو نگاه. بودم شنيده ازش
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 طوالني مکثي با. بده توضيحي که موندم منتظر و کيان درهم چهره
 ! چيه؟ : گفت و کرد نگاهم و آورد باال رو سرش

 ! زد؟  مي حرف چي از - 

 ! بدونم؟  کجا از من: 

 من به اگهبابات  که حرفي! کيان؟  کنين مي پنهون من از  دارين چيو-
  تو که بود چي ريخت مي هم به زندگيم زد مي

 بگه خواست مي چي! داره؟  نگه بسته دهنشو تا گرفتي جلوشو ويال
 ! کردي؟  هول اينقدر  که سماواتي

  

 خواست مي مطمئناً  که من باباي! نيار  در  بازي کارآگاه خود بي کاوه: 
  کنه کل کل باهات آميزت  توهين رفتاراي مورد در 

 مي  فقط!  گفته  پرت   و  چرت   اآلن  هم  سماواتي!  نذاشتم  و  نبود  جاش  که
  اآلن تو. کنه دور موضوع اصل از  ذهنتو خواد

 ! هديه آوردن بدست روي بذاري رو ذکرت  و فکر همه بايد

 اما نگو بگي خواي نمي: گفتم و انداختم بهش سفيهي اندر  عاقل نگاه
 ! فهمم مي خودم باآلخره! نگو هم دروغ

 . رسونمت مي کنم، جمع هامو وسيله بمون: گفت که در  سمت رفتم

 . نيست احتياجي- 
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 ! باشه  کمينت  زخميدر  ببر  يه  عين يکي  قراره وقتي  احتياجه  اتفاقاً  چرا: 

 اين  و کردم جمع رو هام وسيله و اتاقم تو رفتم و ندادم کيانو جواب 
 . بود سماواتي حرف پي حواسم و هوش همه که بود حالي در 

 فکر تو کالً  که منم. بود کرده سکوت  کيان من، ي خونه مسير طول تو
  رو ذهنم که چيزي بيشترين. بودم خودم خيال و

 که بود خبري چه من ي گذشته تو! بود سماواتي حرف بود کرده درگير
 نمي  حرف  و  دونست  مي  که  بودم  دلخور   کيان  از!  فهميدمش؟   مي  بايد
 در دم. شدم نمي آروم جوري هيچ و بود ريخته بهم خيلي اعصابم! زد

 بيام نکني تعارف وقت يه: گفت کيان که شدم پياده ماشين از  خونه
 ! باالها؟ 

 ناراحتم  دستت  از  انقدر :  گفتم  و  پايين  داد  رو  شيشه  اون  و  بستم  رو  در
 ! نباشي برم و دور  و بري بهتره که

 ! چي؟  واسه- 

 مهمي  ي  مسئله  اگه-!  کني  مي  مخفي  ازم  داري  که  چيزي  اون  خاطر  به: 
 ! گفتم  مي  حتماً   کرد  مي  کمکي  دونستنشبهت  که  بود  اي  مسئله  يا  بود

 ! باشم خبر با ازش که حقمه منه به مربوط که چيزي هر ولي: 

 گذشته به مربوط. دم مي قول. گم مي بهت چيو همه موقعش به- 
 . گذشته همون به فعالً  بسپريمش بهتره و پدرامونه
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 با  شينيم  مي  اونوقت  برسونيم  سامون  و  سر  به  رو  جريان  اين  حاال  بذار 
 . زنيم مي حرف هم

 ! باال؟  ياي نمي. باشه: 

 ! کني خفتم ترسم مي نه- 

  خدافظ! مسخره گمشو: 

 . دنبالت يام مي صبح- 

  

 ! مني؟  سرويس تو مگه! کيان نيست الزم: 

 . باش خودت  مواظب پس- 

 ! کنم مي سعي: 

! ده مي جوابمعکوس هميشه که ببرن کردنتو سعي اون شور  مرده- 
 .  ًفعال

 سوال کلي از  ذهنم که بود حالي در اين و باال رفتم منم و رفت کيان
 شهرک يه از  طرح تا چند روي داشتم و بود شب حدود ساعت. بود پر
 يه چهره ديدن با و آيفون پاي رفتم. زدن رو در زنگ که کردم مي کار 

: گفت  مأمور .  گفتم  بله  و  برداشتم  رو  گوشي  کنجکاو  آيفون  پشت  مأمور 
 ! کيا؟  آقاي

 ! بفرماييد؟ - 
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 ! کيا؟  کاوه آقاي: 

 . هستم خودم- 

 . کنين وا رو در : 

 پشت رو سماواتي وقتي. باال بيان تا در دم وايسادم و کردم باز  رو در
  مي آب  کجا از  قضيه فهميدم ديدم مأموره سر

 ! ام واسه آورده مأمور  اي بهونه چه به بودم مونده اما خوره

  

 عصباني و برزخي قيافه يه با سماواتي و جلو

 : گفتم و کردم سالم مأموره به. بهم زد زل و تر عقب واستاد

 ! اومده؟  پيش مشکلي

 سمتم  گرفت  هم  کاغذ  يه  بعد  و  داد  نشونم  و  آورد  در   رو  کارتش  مأموره
 . داريم رو شما خونه بازرسي حکم ما: گفت و

 ! اونوقت؟  چرا- 

 به و نرفته خونه حاال تا ديروز  از. گرديم مي آقا اين دختر دنبال: 
 ! نداده جواب  هم کسي تماساي

 ! ديدم کنم مي کار  که شرکتي تو امروز  ايشونو دختر من- 

 ! بود خوب  حالش هم خيلي
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 ! شماست پيش دخترش کرده ادعا ايشون حال هر به: 

 ! بگرده؟  رو طرف خونه بياد حکم يه با تونه مي کنه ادعا کي هر- 

 ! آقايي؟  اين دختر با ازدواج قصد منکر: 

 ! داره؟  ربطي چه- 

  

 معلوم ربطش کالنتري تو حاال: گفت و تو

 . زدن ديد رو اتاقا کرد شروع و پايين انداخت سرشو بعد. شه مي

 با که سماواتي به بزنم زل و در  دم وايسم که بود راحت خيالم اونقدر 
  يه با مأموره ديقه چند بعد. کرد مي نگاهم غضب

 ! نيست؟   خودت  مال  اً   احيان  که  اين:  گفت  و  بيرون  اومد  دخترونه  کيف

 ام خونه تو چيزي همچين وجود از هم روحم! بيرون بود زده چشمام
 ! بود؟  آورده در سر من خونه تو کجا از  اصالً ! نداشت خبر

 مال  اين:  گفت  ديد  مأموره  دست  کيفو  وقتي  و  تو  کشيد  سرک  سماواتي
 ! سرکار  منه دختر

 ! آوردي؟  سرش باليي چه مرتيکه: گفت و گرفت رو ام يقه پريد بعد
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 چرت: گفتم کنم خالص شرش از  رو خودم کردم مي سعي که حالي در 
 آورد در رو دستبندش و جلو! نکن بازي فيلم ديگه يکي من واسه! نگو
 به زد بيسيم و

 : گفت من به و باال بياد خواست ازش و همکاراش از  يکي

  مي

 ! شه مي معلوم چي همه کالنتري ريم

 يا کيان به بتونم اينکه بدونه بودم بازداشتگاه توي بعد ساعت يه
  هاشو بازي دونه دونه داشت سماواتي! بدم خبر کسي

 کار به دست کردم مي فکر که چيزي اون از زودتر خيلي! کرد مي رو
  بذارن صبح که بود اين به اميدم ي همه! بود شده

 بيان  هم  با  شرکت  رفت  هديه  وقتي  بخوام  ازش  و  بزنم  کيان  به  زنگ  يه
  اين کردم نمي فکر اما کنن خالصم و اونجا

 ! کنه بند آگاهي تو پامو روزي چند گرفتاري

 و  نخوابيدن  و  نخوردن  از   خسته  و  بودم  آگاهي  اداره  بازداشتگاه  تو  روز  
  دونستم مي که وقتي بي و وقت هاي بازجويي

 که کيان رسيدن منتظر اساسه و پايه بي و واهي شکايت يه پايه بر
 . بيرون بيا: گفت و کرد صدام سربازي
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 يه به رفتن و سريراهرو يه کردن طي و زدن دستبند روال همون دوباره
  و بود آويزون سقفش از  المپ يه فقط که اتاق

 . وسطش هم صندلي تا دو با ميز يه

 صداي. بستم چشمامو و ميز رو گذاشتم سرمو و صندلي روي نشستم
 . کفش صداي پشتش و اومد در  شدن بسته و باز 

 ديدم و کردم بلند سرمو آوردنم بازجويي واسه باز  اينکه خيال به
 ! سالم: گفت و آورد لب به اي مسخره لبخند. واستاده روبرو سماواتي

 هم ديدنش حتي! ديوار  به زدم زل و گرفتم صورتش روي از  نگاهمو
 من دختر بگي خواي نمي: گفت و ميز پشت نشست! داد مي عذابم

 ! کجاست؟ 

 و خنديد بلند بلند. خنده زير زد که چشماش به دوختم چشم نفرت  با
  چه! خب! نيوفتي در  من با بودم گفته: گفت

 مگه نيست، بدي جاي زندگي تو تنوع واسه! گذره؟  مي خوش! خبرا؟ 
 ! نه؟ 

  

 ! خوردن تکون عصبي کرد شروع ناخودآگاه راستم پاي

 : گفت زنم نمي حرفي ديد وقتي! کنم اش خفه خواست مي دلم

 . بيرون بري بذارم تا کن امضا پاشونو است، سفته سري يه
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 مونه مي پيشم هام سفته! بشه پيدا ساعته يه هديه کنم مي کاري
 ! هم رو بريزي من دختر با نکني هوس وقت يه تا

 : گفتم شدم چفت دندوناي زير از  و کردم نگاهش نفرت  با

 ! هستي رواني تو

 که  تري  ديوونه  تو  هم  شايد!  نه  هم  شايد!  شايد:  گفت  و  خنديد  عصبي
 ! افتادي در  روانيه معتقدي که آدمي يه با

 سه! جون و دل از ! خوام مي رو هديه فقط من! نيافتادم در  تو با من- 
  از  بيشتر! تونم نمي ديگه اما کردم سکوت  سال

 خاطر به! خوامش مي خودش خاطر به بخوامش خودم خاطر به اينکه
 ! داشته بهم که عشقي

 وقت  چند!  کرد  فروکش  پيش  سال  سه  همون  تو  به  عشقش!  نگو  چرند: 
  بارش که دروغي لطف به هم رامسر توي قبل

 ! شد نفرت  به تبديل کردي

 ! بيرون يام مي باآلخره! داري نگهم اينجا توني نمي که ابد تا- 

 نيست  سربه  به  بشي  محکوم!  نيست؟   طور   اين.  مهمه  هم  وقتش  چه: 
 ! بيرون؟  بياي توني مي هديه کردن

 ! شه مي پيدا اش کله و سر روزا همين هديه- 

 ! مطمئني؟  خيلي: 
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 ! آوردي؟  سرش باليي چه- 

! منه به من زن خيانت حاصل اون که نره يادت  فقط! خدا به هيچي: 
 پيش سال  که کاري قوي خيلي انگيزه يه با و راحت خيلي تونم مي

 واسه  تميز  که  دارم  برم  و  دور   آدم  هم  اونقدر !  کنم  عملي  رو  ندادم  انجام
 ! ماماني ي پيشه عاشق بچه يه گردن بندازنش و بکنن رو کار اين ام

 شروع  هم جا همين از ! کنم مي وا دهنمو من! خيلي! پستي خيلي- 
 ! خبرنگارا به! بازجوها به! گم مي چيو همه! کنم مي

 ! ببين و بشين حاال! گم مي دنيا ي همه به! تلويزيون به

  هم عمر يه! کرده مي خيانت بهت زنت که بيافته چو کافيه فقط

 يه  حد  در   فقط  اگه  حتي!  توني  نمي  کني  محو  رو  رسوايي  اين  بخواي  که
 ! باشه حرف

 ! نگهبان: زدم داد و پاشدم جام از  بعد

 سماواتي به رو و در  سمت رفتم. کرد باز  رو در  سربازي لحظه چند بعد
  کيان شرکت نره صبح فردا تا اگه هديه: گفتم

 ! امروز  تا پيش سال  همون از ! گم مي چيو همه من

 که بودم نگرون. بود هديه نگرونيم تنها بازداشتگاه به برگشتم وقتي
  چه اين فهميدم نمي. باشه آورده سرش باليي
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 با داره سرسختانه چرا کردم نمي درک! انداخته راه که ايه مسخره بازي
  مي نبودم براش قدري حريف هيچ که مني

 ! جنگه

  

 بودن ازسالم خواست مي دلم. بود بريده امونمو خوابي بي و سردرد
 . بخوابم کامل روز يه گرم آب دوش يه بعد و بشم خبر با هديه

. نور  به زدم زل در روي کوچيک روزنه از  يا و زدم قدم يا صبح تا شبو
  سر با در که بود برده چرتم تازه و بود شده صبح

 ! بيا پاشو: گفت و تو اومد مأمور  يه و شد باز  صدا و

 جلو  بردم  دستامو  و  پاشدم  جام  از   نگرون  دل  و  مريض  و  خسته  و  کالفه
 . بيا دنبالم. نيست نيازي: گفت که دستبند واسه

 اتاق در  پشت و باالتر طبقه يه رفتيم بازجويي اتاق جاي به بار  اين
 و زد در  مأمور . ايستاديم بود کرده بازجويي ازم باري چند که سرهنگي

 . تو برو: گفت من به بعد و گرفت ورود ي اجازه

 کيومرث عمو ديدن از  کردم نمي فکر اتاق توي برم خواستم مي وقتي
  نمي فکر هرگز کالً  يعني! بشم خوشحال اونقدر 

 به زدم زل متعجب! بشم شاد دل ته از  ديدنش از  که بشه باري کردم
  سرهنگ به رو و کرد سالم سر با که نگرونش نگاه
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 ! بريم؟  تونيم مي ما: گفت

. شد  پيدا  بوديم  دنبالش  که  دختري:  گفت  و  کرد  من  به  نگاهي  سرهنگه
  اين که گفت و کرد معرفي خودشو و اومد امروز 

 ! اطالع بي پدرش شکايت از  و بوده مادريش اقوام از يکي پيش مدت 

 خونه  تو  کيفش  موندم  فقط:  داد  ادامه  که  کردم  مي  نگاهش  تفاوت   بي
 روز که داد توضيح خودش البته! کرده؟  مي کار  چي مجرد پسر تو ي

 ديرش چون و ات  خونه فرستادي نقشه تا چند آوردن واسه اونو قبل
  بيا! گذاشته جا رو کيفش شده

 . بري توني مي بعد کن، امضا رو ها برگه اين

! باشم  محکم  خواستم  مي  اما  بود  گرفته  وجودمو  همه  ضعف.  جلو  رفتم
  و پاشد جاش از  سرهنگ و کردم امضا رو ها برگه

! نيافته  بودهدر   شاکيت  که  يارو  اين  با  کنم،  مي  بهت  نصيحت  يه:  گفت
 ! بياي بر پسش از  راحت بتوني کنم نمي فکر

 خداحافظي  هم  عمو.  در   سمت  رفتم  بدم  حرفش  به  اهميتي  اينکه  بدون
  بيرون رفتيم که اتاق از . افتاد راه دنبالم و کرد

. وايسادم کنم نگاهش اينکه بدون! وايسا: گفت و گرفت دستمو مچ
  خالص خوش حال اين که نزنه حرفي بودم اميدوار
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: گفت و کرد بيشتر دستم مچ روي رو فشارش. کنه خراب  رو شدنم
 ! کاوه ببينمت

 ته ته کردم مي حس بار  اولين براي. کردم نگاهش و باال آوردم سرمو
  دلم که چند هر زنه مي موج نگروني يه نگاهش

 چند اون توي اونقدر  و بودم خسته اونقدر ! کنم باورش خواست نمي
 . پريد مي عصبي پلکم که بود اومده فشار  بهم روز 

. منتظرته ماشين تو بيرون کيان: گفت و انداخت پام تا سر به نگاهي
 . بيام تا برو. دارم کار  تا چند يه اينجا من

 پس بخوام که نداشتم هم اي وسيله. خروجي در  سمت افتادم راه
. بودنم  آورده  بودم  کرده  تنم  خونه  تو  که  ورزشي  گرمکن  همون  با.  بگيرم

 کيان بيرون گذاشتم که پامو! ساعتي نه کفشي، بند نه کمربندي، نه
  پريد کيومرث  عمو ماشين تو از 

  

 دو گذاشت رو دستش بعد و محکم خيلي خيلي. کرد حصارم و بيرون
  جنون به: گفت و چشمام به زد زل و صورتم طرف

 ! کنيم پيدات تا رسيدم

: گفتم و پايين آوردم رو دستاش بعد و بزنم لبخند زور  به کردم سعي
 . خونه بريم خواد مي دلم فقط. خوبم
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 . بشين: گفت و کرد باز برام رو عقب در 

 . بستم چشمامو و صندلي پشتي به دادم تکيه سرمو و نشستم

 چي واقعاً   دونم نمي:  گفت  و  نشست  کنارم  و  اومد  ديگه  سمت  از   کيان
 ! بگم

 ! بزنيم حرف که داريم وقت کلي. بعد واسه بذار : ناليدم

 ! خوبي؟  بگو بهم فقط: گفت و گرفت رو دستم

 سري و نگرونشانداختم قيافه به نگاهي و کردم باز نيمه تا رو چشمام
  رو دستم! نه معني به دادم تکون طرف دو به

 باليي چه بفهميم و کنيم پيدات  اينکه واسه: گفت و داد فشار محکم
  فهميديم ديروز  تازه! زديم دري هر به اومده سرت 

 با بعداً  خودت  قول به حاال! هديه دنبال بگرد حاال و قراره چه از  جريان
  يه خونه، ريم مي اومد که بابا. زنيم مي حرف هم

 . کنيم مي صحبت بعد بخواب کم يک و بخور  چيزي يه بگير، دوش

 ! خوبه؟  هديه- 

 ي خونه بود رفته. برگشت شمال از  سر با. فهميد وقتي شد داغون: 
  همين واسه بابا! توا   اون اآلن. هاش خاله از  يکي

 . نيست مهمي چيز البته. توضيحات  واسه بردنش! مونده
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 . الزمه پرونده بستن واسه

 درد روز اينچند عصبي فشار و خستگي از  تنم تموم. کرد سکوت  کيان
  زور  به واقع در . بيشتر همه از  سرم و کرد مي

 داشتم  کم  کم  و  گذشت  منوال  همين  به  ساعت  نيم.  بودم  بند  پام  روي
: گفت کيان که خونه برم تاکسي يه با و شم پياده گرفتم مي تصميم
 . اومدن

 ! شدم شوکه ديدم مي که چيزي از  و کردم باز  رو چشمام

 هديه روبروي و بيرون کردم پرت  ماشين از  جوري چه خودمو نفهميدم
 زل!  زخمي  و  کبود  هم  صورتش  ور   يه  و  بود  بانداژ  پيشونيش.  وايسادم

  سرد خيلي که بهش بودم زده

 بيش  که  بود  تفاهم  سوء  يه  خوام  مي  معذرت   روز   چند  اين  بابت:  گفت
 : گفت و کيان به کرد رو بعد! کشيد طول حد از 

 . نيوشا پيش رم مي کن خبر تاکسي يه ام واسه

. رسونيمت مي ما: گفت ماشين سمت رفت مي که حالي در  عمو
 . ها بچه بشينين

: کهپرسيدم بزنه حرفي اومد کيان. نشست فرمون پشت خودش بعد
 ! هديه؟  وضعيه و سر چه اين

 ! نيست مربوط تو به: گفت کنه نگاهم اينکه بدون
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 اين  اتفاقاً :  گفتم  کنم  کنترل  خودمو  کردم  مي  سعي  که  حالي  در  عصبي
  مي خوب  رو زخما اين من! مربوطه من به قضيه

 ! نه؟  مگه باباته کار ! شناسم

 . زنيم مي حرف بعداً  کاوه: گفت و گرفت بازومو کيان

 و خودم سمت کشيدمش و گرفتم رو هديه بازوي و کشيدم دستمو
 ! باباته؟  کار: گفتم

 نيست  مربوط  تو  به  که  چند  هر:  گفت  و  کنار   کشيد  حرکت  يه  با  خودشو
 ! کردم تصادف اما

 ! هديه گي مي دروغ داري! گي مي دروغ- 

 عصبي، هم اي خسته هم اآلن کاوه: گفت و گرفت بازومو دوباره کيان
 ! زنيم مي حرف ديگه وقت يه بذار 

 همون ودر  بگيرم دربست ماشين يه کرد سعي و خيابون سمت رفتم
 ! کيان برو بابات با تو. رسونم مي رو هديه: گفتم حال

 هدايتش و گرفتم رو هديه دست و کردم باز  رو در . وايساد پرايد يه
  کنارش منم و نشست اجبار  به. ماشين سمت کردم

 دادم رو پنجره ي شيشه حوصله بي. شيشه به زد تا  کيان. نشستم
 ! من پيش بيا نيوشا ي خونه بعد: گفت اون و پايين
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 ! گم؟  مي چي شنوي مي! منتظرتم خونه تو کاوه

 دادم  رو  شيشه.  آقا  برو:  گفتم  راننده  به  و  دادم  تکون  رو  سرم  سري  سر
  روش کامالً  که هديه به سکوت کم يک بعد و باال

 . بگو آدرسو: گفتم بود بيرون به

 : پرسيدم. کرد پشت بهم دوباره و گفت راننده به رو آدرس

 ! توام با هديه! درسته؟  وضع و سر اين پدرته کار 

 ! نکش داد من سر- 

 ! روز؟  شيش پنج اين بودي کجا! کشم نمي داد: 

 ! کالردشت ام خاله خونه- 

 ! ديگه؟  گي مي دروغ: 

 ! نيست کار  در  دروغي: گفت و چشمام به زد زل و برگشت

! بشه عوض هوام و حال که رفتم بود، خراب  ام روحيه! کردم تصادف
 حق من زندگي تو! نداره ربطي تو به کدومش هيچ حرفا اين ضمن در 

 ! کني دخالت نداري

 کرده باور  ظاهر به بقيه و باشي گفته اداره اون تو شايد دروغو اين- 
 ! هديه بقبولوني توني نمي من به باشن،

 ! کني باور  رو چيزي ندارم اي عالقه: 
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 ! پرسم مي بابات  خود از  رم مي. نگو خب و خيلي- 

  

 رو  ات   سايه  بابام  چون!  نکني  کاري  همچين  يه  کنم  مي  پيشنهاد  بهت: 
 ! داني خود حاال! زنه مي تير با هم

 ماشين درخونه دم. نزديم حرفي نيوشا مادر  خونه به رسيدن تا ديگه
  هديه همراه و کنه صبر گفتم راننده به ايستاد که

 هست  چيزايي  يه.  بزنيم  حرف  هم  با  فرصت  سر  بايد:  گفتم  و  شدم  پياده
 ! هديه بدم توضيح برات  بايد که

 برابر  دو  باشه  اگهالزم!  بموني  دور   من  از  کن  سعي  فقط  تو!  نداره  لزومي- 
  نباشي ورم و دور  تا گرفتي بابام از  که رو پولي

 چقدر  مبلغش  بدونم  اگه  البته!ورداري  سرم  از   دست  که  دم  مي  بهت  رو
 ! بوده

 آدرس راننده به و ماشين تو برگشتم و دادم تکون تأسف به سري
 از کردم مي حس که بودم عصباني اونقدر . گفتم رو سماواتي شرکت
. بود داده نيرو بهم عصبانيت اين! شه مي بلند حرارت  دماغ و گوشام

  چيز يه به فقط راه طول تموم تو

 مي چي عاقبتش دونستم نمي که مسخره بازي اين به. کردم مي فکر
 ! باشيم قربانيش کدوممون قراره اينکه به! شه
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 راننده به شرکت دم! هرسه هم شايد! سماواتي حتي يا هديه؟  من؟ 
 ! بموني؟  منتظرم توني مي. ساختمون اين هشتم طبقه رم مي: گفتم

 . دارم مدرسه سرويس  ساعت: گفت و انداخت ساعتش به نگاهي

 ! ديگه ديقه چند تا گردم مي بر- 

 باز   آسانسور   در   بعد  ديقه  يه.  ساختمون  توي  رفتم  من  و  گفت  اي  باشه
 سمت  رفتم  منشي  اخطاراي  به  توجه  بدون  شرکت  تو  نذاشته  پامو  و  شد
 به در  شدن کوبيده صداي از . کردم باز  صدا با رو در  و سماواتي اتاق
 . پريد جاش از  ديوار 

 ديدم و برگشتم! گرفت پشت از  دستمو يکي که سمتش برم اومدم
 چي تو:زدم هوار  و جلو رفتم قدم چند و کشيدم دستمو عصبي! کيانه

 يه نبوده خونيت دختر! نيستي؟  آدم تو عوضي! کردي؟  فکر خودت با
  مي که خودش پدر  رو تو عمر

 ! کثافت دونسته

 و نرسه سماواتي به دستم تا داشت ام نگه محکم و جلوم اومد کيان
 ! نکنم اش خفه

 کردن ولت باز ! چيه؟ : گفت و شد تر نزديک بهمون قدم چند سماواتي
 ! شرکته اينجا! شدي؟  هار  کردي پاره زنجير

 پسرعموتو  کن  جمع  کيان!  تو  اومدي  پايين  انداختي  سرتو  نيست  طويله
 ! نکردم جمعش خودم تا
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 خودمو  کردم  سعيمي  که  حالي  در   و  دادم  فشار   هم  روي  دندونامو  عصبي
  من: گفتم کنم خالص کيان دستاي از 

 هديه کار  به کاري نداري حق بودم گفته بهت! آشغال تو يا ام زنجيري
 ! باشي داشته

 ! منو ببين! بسه کاوه: گفت و عقب داد هلم زور  به کيان

 همون  در  و  سماواتي  سمت  برم  کردم  سعي  دوباره  حرفش  به  توجه  بدون
  پاي بازي اين تو بودم گفته: کشيدم داد حال

 ! باشي داشته کاري هديه به نداري حق و وسطه تو و من

 ! بودم گفته بهت کذايي تلفن اون پاي پيش سال سه رو اينا

 ! برسي هدفت به ذارم نمي! کثافت کشمت مي! بودم؟  نگفته

 نتوني ديگه که جوري کنم مي رسوات ! کار  اين از  کنم مي پشيمونت
 ! کني بلند سر

  

 بين از  بتونم اينکه براي تالشم. داد هل اتاق در  دم تا منو تقريباً  کيان
  برسونم سماواتي به خودمو و بيرون بيام دستاش

 داشتم  بکشهبيرون  شرکت  از  منو  که  اي  لحظه  آخرين  تا.  بود  فايده  بي
  از  که بود فحش و تهديد و کردم مي بيداد و داد

 ! بيرون يومد مي دهنم
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 آسانسور توي کشوندم کيان وقتي که بود رفته تقليل انرژيم اونقدر 
 که  بودم  کشيده  هوار   انقدر.  سرفه  به  کردم  شروع  و  نشستم  زمين  کف
 . بود شده خشک گلوم

 ! خونه بريم پاشو: گفت و گرفت بازومو زير کيان ايستاد که آسانسور 

. نديدم  رو  پرايد  و   چرخوندم  سرمو.  بيرون  اومديم  و  پاشدم  جام  از   زور   به
 : گفت و پدرش ماشين سمت داد هلم کيان

 ! شو سوار . رفت اون با بابام

 بست  رو  در   و  نشستم.  ماشين  سمت  داد  هلم  آروم  و  کرد  باز   رو  در   بعد
 رو سرم و زانوم روي کردم قايم رو دستام. رل پشت نشست اومد و

 چشمام جلوي از هم لحظه يه هديه داغون ي چهره. بينشون گرفتم
 . رفت نمي کنار 

 عمو ي خونه در دم ديدم و کردم بلند رو سرم ايستاد که ماشين
 زل و سمتم برگشت! اينجا؟  اومديم چرا: گفتم آروم. هستيم کيومرث 

 گفت. داره کار  باهات بابام: سکوتگفت لحظه چند بعد و چشمام به زد
 . بياد تا کني استراحت اينجا بيارمت

 ! ندارم حوصله! کيان خودم ي خونه برگرد- 

 ! مگه؟  همراهته ات  خونه کليد:

 ! نه: گفتم و کردم باز  و بستم رو چشمام عصبي
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 وا اتو خونه در  که برم مي کليدساز  يه خودم ناهار  تو،بعد ريم مي- 
 . کنه

 ! داره؟  کار  چي باهام بابات :

 عين تموم روز   حال هر به. بزنه حرف خواد مي قضايا همين مورد در - 
 اين کنم مي فکر! کنيم پيدات  بتونيم تا زديم له له پاسوخته سگ
 . بخواد توضيح ازت  خرده يه که داره حقو

 ! نداره من گردن به حقي هيچ تو پدر! حق؟ : 

! بدي؟  گوش حرفاش به بياي نيست بهتر ولي. گي مي درست. باشه-
 بهتر مطمئناً . بزنه حرفاشو اون بده اجازه ولي. نزن حرفي نخواستي اگه
 ! سماواتيبشه حريف تونه مي تو از 

 ! بينم نمي اون دخالت به نيازي: 

  

 ! وسطه پاش اآلن اون نخواي چه و بخواي چه حال هر به- 

  بفهميم بتونيم تا بريد رو سماواتي امون روز   اين تو

 خوابي مي کم يک و گيري مي دوش يه تو، ريم مي. شو پياده!کجايي
 . کنم مي وا اتو خونه در  رم مي من هم فاصله اين تو. بياد تا

 کسي اولين ساختمون تو رفتيم وقتي. شدم پياده ماشين از اکراه با
  خوشحال. بود کوشان شد پيدا اش کله و سر که
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 ! شدي پيدا بالخره پس! سالم: گفت و داد دست باهام و جلو اومد

 . يام مي اآلن باال برو: گفت کيان و زدم اي مسخره و محو لبخند

 ! کجاست؟  مامان: پرسيد کوشان از  بعد

 مي ديگهبر ساعت يه گفتم جايي، تا رفتن هم با دنبالش اومد بابا- 
 . گردن

 ! رسيدي؟  کي تو: 

 . شه مي ساعتي دو- 

 ! بود؟  خوب  امتحانات : 

 . نبود بدک! اي- 

 اتاق در و افتاد راه دنبالم هم کيان و باال کشيدم خودمو ها پله از
 . يام مي اآلن بمون: گفت و کرد باز رو خودش

 چند بعد کيان. بشينم تخت روي لباسا اون با حتي نيومد دلم و رفتم
 . بگير دوش يه برو: گفت و اومد ديقه

 ! کثيفه خيلي لباسام: زدم غر

 آروم  بخوره  آب  کم  يک  مغزت  اون  فقط  برو  بيا.  دم  مي  لباس  بهت  من- 
 ! بگيري

 ! بشور  خودتو خوب :گفت و حموم سمت داد هلم زور  به
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 ! دارن شپش ها بازداشتگاه شنيدم من

 روي و اتاقش تو برگشتم گرفتن دوش بعد و کردم بارش شو خفه يه
 با.  برد  خوابم  کي  نفهميدم!  نبود  پيدا  اش  کله  و  سر.  کشيدم  دراز   تخت
 ! هوم: ناليدم زيرلب کنم چشماموباز  اينکه بدون دستي تکون

 . کاوه بخور  چيزي يه پاشو: گفت که شنيدم رو کيان صداي

 دوباره  کيان.  سرم  رو  کشيدم  رو  پتو  و  برگردوندم  ازش  رومو  و  زدم  غلت
  گيري مي معده زخم کاوه: گفت و داد تکونم

 . ديگه پاشو! ها

 ! کيان کن ول: گفتم عصبي

 ! ها اينجاست هديه ولي باشه: گفت خونسرد خيلي

  

 ! چي؟ : گفتم و نشستم و کنار  زدم رو پتو! پريد سرم از  برق

. آوردنش بابام و مامان يعني. اومده هديه: گفت و اتاق در سمت رفت
 ! بخوريم شام خوايم مي بيا بشور  صورتتو پاشو

 ! بودم؟   خوابيده  اينقدر   يعني!  شب   بود  شده  انداختم  ساعت  به  نگاهي

 داغون  ام  وقيافه  بود  قرمز  قرمز  چشمام.  زدم  صورتم  به  آبي.  رفت  کيان
 ميز  پشت  از   ديدنم  با  عمو  زن.  پايين  رفتم  و  کشيدم  موهام  به  دستي.  
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 کردي امون ديوونه: گفت و کرد حصارم محکم و جلو اومد و شد بلند
 ! کاوه

: گفتم و زدم لبخندي. صورتم به زد زل و کرد دور  خودش از منو بعد
 ! خوام مي معذرت 

! بخور   چيزي  يه  بشين  بيا!  بيا:  گفت  و  ميز  سمت  کشيد  و  گرفت  دستمو
 ! بشي تقويت بايد! شدي الغر چقدر 

 سالم.  کرد  مي  نگاهم  داشت  که  هديه  به  افتاد  نگاهم  و  نشستم  کنارش
 ! خوابيدي؟   خوب :  گفت  کيان  و  پايين  انداخت  رو  سرش  اخم  با  که  کردم

 ! شد شب کي نفهميدم اصالً : گفتم و ريختم خودم براي آب  ليوان يه

 حالت ببينم باال اومدم بار  چند: گفت و کشيد غذا ام واسه عمو زن
 . خوابي خواب  ديدم نه، يا خوبه

 غذا بايد منم واسه: گفت و مادرش سمت گرفت رو بشقابش کيان
 ! بگم! ها شه مي حسوديم من! بکشي

 ! پسرشي هم تو و توا   مامان تهش ته: گفتم و زدم لبخندي

 . گيرم نمي قرار  بينتون وقت هيچ من نباش نگرون

 ببريمت  روون  تخت  با  نباشيم  مجبور   که  بخور :  گفت  و  زد  لبخندي  کيان
 ! مريضخونه
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 و ساکت جو تا زدن حرف کيان و کوشان همه از  بيشتر شام طول تو
 . بشکونن شد مي حاکم گاهي که رو سنگيني

  از  هر

 مي  ريش  دلم  و  افتاد  مي  هديه  ي  خورده  زخم  ي  قيافه  به  نگاهم  گاهي
  کوشان و کيان با. باال رفت هديه شام بعد. شد

 وقتي.  زد  مي  حرف  موبايلش  با  داشت  کوشان  و  مبل  روي  بوديم  نشسته
  مي خودم دانشجويي دوران ياد ديدمش مي

 بودم نشده دانشجو هنوز  بودم اون سن تو وقتي من البته. افتادم
  بودم مجبور  و داشت قلب عمل به احتياج مامان چون

 هنگفت  پول  و  بود  اومده  عمو  باري  چند.  بشه  جور   عملش  پول  تا  کنم  کار 
 شيش  بعد.  بودم  نکرده  قبول  که  جلومون  بود  گذاشته  دستي  دو  رو  عمل
 شدم مجبور  من مامان عمل بعد و بگيريم وام يه بوديم تونسته ماه
 به  خدا  بنده  هم  مامان  البته.  بياد  در  عمل  اون  خرج  تا  کنم  کار  سال  سه

  بدهي بتونيم زودتر تا گرفت سر از رو خياطي شدنش محضسرپا

 دانشگاه  و  دادم  کنکور  ديرتر  سال  سه  که  شد  جوري  اين  و  کنيم  صاف  رو
 . شدم قبول

. زانوم سر نشست دستي که بودم آينده و گذشته خيال و فکر تو
 . کرد اشاره باال سمت به سر با که کيان سمت برگشتم
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! موقعيته بهترين! ديگه بزن حرف باهاش برو: گفت کردم که نگاهش
 ! کنين؟  دعوا هم با شرکت تو دوباره منتظري نکنه

 ! کجاست؟  بابات : پرسيدم شدم مي بلند جام از  که حالي در 

  

 . بياد تا بموني گفت. بشه پيداش بايد ديگه. داشت کار - 

 ! قربان چشم:

 : گفت آروم هديه. زدم رو مهمون اتاق در  و باال رفتم

 . بفرماييد

 با رفتم. روشوبرگردوند و کرد اخمي ديدنم با. تو رفتم و کردم باز  رو در 
 : پرسيدم و نشستم تخت لبه ازش فاصله

 ! خوبي؟ 

 مي خواهش ازت . هديه ببين: گفتم و کردم مکث کمي. نداد جوابمو
 . بزنم حرفامو بدي اجازه کنم

 ! برم من بگو بيرون ري نمي اگه هم اآلن! بينم نمي دليلي- 

 ! ازت  کردم خواهش: 

 ! کردي؟  کار  چي تو! کردم ازت  زياد من خواهشها اين از - 
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 بينم نمي دليلي حاال! کردم هم التماست حتي من! محلي کم فقط
 ! بسوزونم دل ات  واسه

 ! بدوني؟  کارامو واقعي دليل خواي نمي: 

 ! بشي خيالم بي که گرفتي پول بابام از! دونم مي ديگه اآلن- 

 ! گفتم دروغ روز  اون مامانم روح به! هديه نه: 

 ! چرا؟ : پرسيد و چشمام به زد زل و سمتم برگشت

 ! بشي دور  ازم خواستم مي فقط- 

 ! چرا؟ ! دونم مي: 

 . بود کرده تهديدم. بابات خاطر به- 

 به که شد چي!ترسيدي؟ مي اينقدر  که بود کرده تهديدي چه! چي؟  به:
 ! اومدي؟  در  روش تو که شدي شجاع اونقدر  نگذشته هفته يه

 . ببينم رو واقعيتا که کرد کمک بهم. داد شجاعت بهم کيان- 

 . بدم ادامه تونم نمي تو بدون که بفهمم کرد کاري

 ! تهديدي چه نگفتي: 

 کنه جدا ازت  منو سال سه تونست که اينه مهم! کنه؟  مي فرقي چه- 
 ! بکنه کارو اين تونه نمي ديگه که اينه تر مهم و
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 و چندين وقتي کنم اعتماد بهت تونم نمي ديگه. کاوه ندارم باورت : 
 ! زدي پس منو اي بهونه يه به بار هر و بار  چند

  

 اين بهم ولي کنه تغيير نظرت  اآلن همين ندارم انتظار  ازت. دونم مي-
 . کنم ثابت بهت خودمو دوباره بتونم که بده رو اجازه

 ! لجه؟  باهات همه اين پدرم چرا: 

 يه به گهدخترمو مي! قبام ال يه گه مي. ياد نمي خوشش ازم گه مي- 
  کارگرخونه تونه نمي حتي که پدر  بي گداي بچه

 جلوي من، به مادرم، به. گفت پيش سال سه رو اينا! دم نمي باشه ام
 . کرد تهديدمون! مامانم رفيقاي و همسايه و در 

  به

 افتضاح قلبش وضع بود، مريض. بيام کوتاه بودم مجبور مادرم خاطر
  خواستم نمي. بودم من داشت که کسي تنها و بود

 . کنه اذيتش بتونه بابات  خواستم نمي. بيارم سرش باليي

 ! هديه بگذرم ازت  شدم مجبور 

 ! است مسخره خيلي داليلت- 

 وقتي هم مامان! نبود مسخره مامانم و من ي واسه زمان اون توي:
 ! وايساد جلوم ام واسه بزرگه سد يه پدرت  که فهميد
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 دونه يه بتونه پول و قدرت  همه اون با پدرت  اينکه از  ترسيد. ترسيد
 . داشت هم حق. بگيره ازش رو پسرش

  اتفاقايي

 نتونستم. سرمبياره باليي هر تونه مي پدرت  کرد ثابت بهش که افتاد
 . حريفشوننشدم. بايستم مادرم و پدرت  جلوي

 موقع اون ولي کشيدم کنار  زود و ترسيدم شايد! کردم کوتاهي شايد
! واستادم  پاش  و  گرفتم  دليلي  هر  به  که  بود  تصميمي  شرايط  اون  توي  و

 کني  مي  خيال  گذشت؟  آسون  خيلي  من  به  سال  سه  اين  کني  مي  خيال
  دم اومدي که روزي اون

 زجر کمتر تو از  ببينمت خوام نمي گفت بهت مامانم و امون خونه در 
  داديم رو گناهي تاوان سال سه اين توي! کشيدم؟ 

 هاي  لحظه  لحظه  سال  سه  اين  تموم  تو!  بود  شده  مرتکب  ديگه  يکي  که
! جمعي  دسته  رفتناي  کوه  اون!  بود  چشمام  جلوي  مرتب  بودنمون  هم  با

! رفتنامون خريد! خوندنامون درس! گروهي تحقيقاتي کاراي و کنفرانسا
  قهر و ها لجبازي

 اما  ديد  مي.  رم  مي  تحليل  دارم  جوري  چه  که  ديد  مي  مامانم!  کردنامون
  بعد تو، رفتن بعد. يومد نمي بر دستش از  کاري

! رفتم تنهاييمفرو تو! شدم گم همه از  بيشتر خودم خودم، از  روندنت
  اينلحظه تموم تو. بپرس کيان از  نداري باور اگه
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 ! بدونه رو شدن داغون اين دليل اينکه بدون بوده کنارم ها

 اين  توي  نه  کردم  خيانت  بهت  نه:دادم  ادامه  و  کشيدم  گردنم  به  دستي
 ! بگيره دلم تو رو تو جاي تونسته کسي مدت 

 پيش اينجا تا پدرت گذاشتم که کردم اشتباه جايي يه. کردم اشتباه
 . بده فرصتو اين من به. کنم جبران خوام مي حاال بره،

 : گفت و داد تکون تأسف به سري. پاشد جاش از  هديه

 ! ديگه چيز يه تو گه، مي چيزي يه بابام! کردين گيجم منو شماها

! گي  مي  بهم  دروغ  يه  ثانيه  هر!  زني  مي  حرف  يه  ديقه  هر  تو  واقع  در   نه
  که لعنتي اس ام اس اون از  پيش، سال سه از 

 بهونه  يه  لحظه  هر  اينجا  و  اآلن  تا  ببيني  منو  نيستي  حاضر  ديگه  گفتي
 ! تراشيدي کارات  واسه دليل يه لحظه هر! آوردي

 بازي  ازت   دارم  کنمبازم  مي  حس  زني  مي  حرف  باهام  داري  که  اآلن  همين
  خوشبينانهترين! بابام و تو از! خورم مي

 مي بابام آوردن در  زانو به واسه که اينه رسه مي ذهنم به که چيزي
 خودم چون! نيست کار  در  عشقي مطمئناً ! بشي نزديک من به خواي
 به نيست حاضر عاشق آدم يه که بفهمم تونم مي خوب  بودم عاشق
  پس! بکشه پس پا قيمتي هيچ
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 ديدي و کردي فکر نشستي! کردي کتاب  حساب  تو! نبودي عاشق تو
  و نيست زندگيت و خودت  نفع به من با بودن  

 ! نخواستيم خواستمت مي من که اونقدري! کنار  کشيدي

  هفته يه حتي که وقتي کنم باورت  بايد چرا سال سه بعد حاال

 من! خواي؟  نمي منو که بفهموني بهم خواستي مي اصرار با هم پيش
  به چرا! کاوه؟  بابامم و تو ي مسخره جنگ کجاي

! کنين؟   مي  قرباني  منو  دارين  بکشين  شمشير  همديگه  روي  اينکه  جاي
 در بابام با قراره اگه حاال! دادم تو دادن دست از با خودمو تاوان من

 يه ضمن در ! وردار  من سر از  ودست شو وارد ديگه در  يه از  بيافتي
  نشون خوامبهت مي رو چيزي

 . کن صبر لحظه يه. بدم

. بستم چشمامو و دستام بين گرفتم سرمو. بيرون رفت اتاق از  هديه
  و زدم که گندي اين با نکنه باورم که داشت حق

 عشقمو تا دوييدم مي بايد خيلي! کردم پافشاري روش هم سال سه
 عشقه اين هميشه چون شدم مي موفق آخرش مطمئناً  اما کنم ثابت
 ! بره مي که

. موندم  منتظر  و  کردم  بلند  رو  سرم.  دستش  تو  برگه  يه  با  برگشت  هديه
  رو بود قديمي و کاهي و خورده تا که رو کاغذي
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 بي تا گرفتي بابام از  که پوليه رسيد: گفت و جلوم گرفت و کرد باز 
  تو! نيوشا ي خونه فرستاد ام واسه امروز! بشي خيالم

 دروغه گي مي و اينجا نشستي امروز  که حرفايي درستي اثبات  واسه
 مي حرف ازش اآلن که عشقي واسه اما. گذاشتي جا به زيادي مدرکاي

 ! نذاشتي باقي اثباتي راه هيچ زني

 . متأسفم ات  واسه

 بود چي! بود؟  کي سماواتي! موندم کاغذ اون بهت تو من و رفت هديه
  روش و ببافه دروغ تونست مي راحتي اين به که

 واال  جنبيدم  مي  بايد!  اون  نفع  به-   بوديم  شده!  بذاره؟   هم  مدرک  و  سند
 ! باختم مي رو بازي

 دست  و  داد  تکيه  بهش  و  بست  رو  در  و  تو  اومد  کيان  و  خورد  در  به  تقي
 . کردم نگاهش و آوردم باال رو سرم. ايستاد سينه به

 حرفاتو. برسونتش برد کوشان. رفت هديه: گفت و نشست کنارم اومد
 ! نکرد؟  باور 

 ! هيچکدومشو- 

 ! کاوه خودته مال تهش ته. نيست مهم: 

 ! کردين؟  پيداش که بود کجا امروز -
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 گوشيش  چندروز  اين توي.  کالردشت.  گفت  بهت  که جا  همون!  ديروز : 
  زنگ بهش که نيوشا عصر ديروز  و بود خاموش

 شدن  بازداشت  جريان  از .  بزنم  حرف  باهاش  تونستم  من  و  روشنه  ديد  زد
  مي شب تا خودشو که گفت و بود خبر بي تو

 . آگاهي اومديم هم با بعد و کنيم صبر صبح تا شديم مجبور . رسونه

 ! داستاناست؟  اين کجاي بابات - 

 که زدم زنگ گوشيت به بار  چند نشد ازت  خبري وقتي صبح روز  اون:
 . ات  خونه دم اومدم و شدم نگرون. ورنداشتي

 واحدها  از  يکي  زنگ  ندادي  جواب   ديدم  وقتي  و  زدم  زنگ  پايين  از   بار   چند
  وا که زدم در  بار چند و باال اومدم و زدم رو

  

 غيبت  يهو  و  دربياري  بازيها  خل  اين  از   که  داري  عادت   چون  البته.  نکردي
  بار  اين و برگشتم عصري دوباره و رفتم بزنه

 و  کيف.  کرد  وا  رو  خونه  در   آوردم  ساز   کليد  يه  نشد  ازت  خبري  ديگه  که
  ديگه هاله تو ديدم که رو پالتوت و موبايل

 سرت باليي يه که شد مطمئن و اومد. بابام به زدم زنگ و شدم نگرون
  و تو داستان از  جاهايي يه شدم مجبور . اومده
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 که سماواتي سراغ رفتيم هم با. بگم اش واسه رو سماواتي و هديه
  ماشين تو منم و تو برم نخواست بابام و بود خونه

 از  گه  مي  و  کنه  مي  انکار   مرتيکه گفت  مي  بيرون  اومد  وقتي.  نشستم
 احتماالً  گفتيم! گشتيم دنبالت رو بيمارستانا ي همه! ندارم خبر کاوه
 رو بعد روز  چند! بود نتيجه بي که رفتيم هم کالنتري! کرده ناکارت  زده
 بابا آخر و بابا يا بودم سماواتي خونه و شرکت دم من يا کالً  که هم

  تا کشيد طول هم کامل روز  يه و کنه باز  لب که کنه وادارش تونست

 . ميدوني باقيشو ديگه که هم بعد و کنيم پيدا رو هديه بتونيم

 ! بازه؟  ام خونه در  اآلن يعني- 

 يادم! ماشينه تو کليدش. روش بزنن ديگه قفل يه دادم! باباجان نه: 
 ! بدمش بهت بنداز

 ! اينجا؟  کشوندي منو و داشتي منو خونه کليد يعني- 

 ! بزني هديه به حرفاتو تونستي! ات  واسه نشد که بد: 

 ! کرد؟  باور  خيلي نکه- 

 ! جلو رفتي قدم يه! شنيد حال هر به: 

 . خونه برم بده بهم کليدو بريم پاشو- 

 . بزنه حرف باهات  خواد مي اومده بابام:

 ! داشتم کم رو دونه يه همين فقط! اوف- 
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 جنگي اين چون چند از  خواد مي! بذاره خواد نمي دار  باالي که سرتو: 
 ! واسته پشتت بتونه که بدونه افتاده راه که

 نابود من وايسه تو باباي مثل لرزوني ديوار  من پشت! نکرده الزم- 
 ! نابودم

 اينو! کوهمحکمه يه بيشتر! نيست لرزون ديوار  هم همچين بابام: 
 . بيا پاشو! بمونه يادت

 کردم سالم يه لب زير و پايين رفتم ها پله از  و پاشدم جام از اکراه با
  و بود نشسته عمو زن کنار  مبل روي که عمو. 

. داد رو جوابم و کرد نگاهم و باال آورد رو سرش خورد مي چايي داشت
  کردن بازي مشغول و تکي مبل يه روي نشستم

 : گفت و کنارم ميز رو گذاشت چايي يه کيان. شدم دستام با

 . نشه سرد

 ! خريدي؟  سهامو:گفت باباش به و روبروم نشست بعد

  

 ! نه- 

 ! کني؟  اش معامله که بودي نرفته مگه: 

 . نکرد قبول- 
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 ! چي؟  يعني: 

 ! نداره فروش قصد فعالً  گفت- 

 ! مرتيکه: 

 تصميمت کاوه. کنه مي گردي دندون داره يا افتاده لج يا احتماالً - 
 ! جديه؟ 

: پرسيد که کردم نگاهش و باال آوردم بود پايين حاال  تا که رو سرم
 ! خواي؟  مي دخترشو واقعاً 

 مي:  گفت  که  دادم  تکون  مثبت  عالمت  به  سري  نشستن  اونجا  از   کالفه
 ! باشه؟  خطرناک چقدر  تونه مي دوني

 ! دونم مي- 

 ! بدي؟  ادامه کارات  به خواي مي! خب؟ : 

 ! فهمم نمي- 

 بازم نيستي تو حد در  آدم اون با افتادن در  دوني مي اينکه وجود با: 
 ! بجنگي؟  باهاش خواي مي

 ...  چون نيست من حد در - 

 ! چي؟  چون: 

 ! تويي مقصر جوريه اين اآلن من زندگي اگه چون- 
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 ! نکش وسط رو قديمي بحثاي باز: 

 ! گم مي حقيقتو دارم- 

 ! دوني؟  مي چي حقيقت از  تو:

 عمر يه مادرم چرا و دادم دست از چرا پدرمو بدونم که قدري همين- 
  بدونم که قدر  همين! کافيه زده پا و دست فقر تو

 ! ام واسه بسه کيه مسببش

 ! نبوده کار  در  ارثي! نکشيدم باال پدرت از ارثي من: 

 ! هه- 

  

 به  نه  بخندي  بايد  گفتن  بهت  که  دروغي  به  البته!  بخندي  هم  بايد!  آره: 
 ! من

 ! دروغ؟ - 

 ! بابا: گفت اعتراض با و پاشد جاش از  کيان يهو

 ! دروغي؟  چه: گفتم و عمو به زدم زل

 ! نبوده پول سر کامران و من دعواي- 

 پاشو: گفت و سمتم اومد کيان. باال رفت و پاشد جاش از  عمو زن يهو
 . ات خونه بريم
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 ارث سر بودهاگه چي سر: پرسيدم و پاشدم جام از  و کنار  دادم هلش
 ! نبوده؟  ميراث و

 ! وقتشه؟   اآلن  آخه  بابا:  گفت  باباش  به  دوباره  و  برگشت  مستأصل  کيان

. قبلتره خيلي مال بابات  و من دعواي:گفت و کرد روشن سيگاري عمو
  عاشق. بود شده عاشق تازه که وقتي مال

. کرد رو خاطرخواهيشو من از  زودتر اما بود کوچيکه داداش! مادرت 
  مي رو کاظم حاج دختر که گفت و خونه اومد وقتي

 نبودم ازدواج اين به راضي. کردم مخالفت که بودم نفري اولين خواد
 ! بگيره زن کوچيکه داداش داشت اف برام چون

 دختر. بود بد کاظم حاج با شديداً  که بودم مردي دختر خاطرخواه چون
  شراکتش سر که خواستم مي بازاريو حاجي يه

 مي. بود خورده بهم اشون ساله چند و چندين دوستي کاظم حاج با
 حاج خونواده دوماد بشه برادرم و بگيره پا وصلت اين اگه ترسيدم
 همسايه  و  در   و  بازار  تو  اما  بود  خيليمسخره!  ندن  من  به  رو  شهال  کاظم،
  خودم چون که افتاد چو

 من درگيري شروع شد همين و ندازم مي سنگ دارم خوام مي رو زري
 . پدرت  و

 هم  با  ميراث   و  ارث   سر  که  گفتين  دروغ  من  به  سال  همه  اين  چرا  پس: 
 ! درگيرين؟ 
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 هر که گرفت العالج مريضي يه عمرش آخراي پدرم. نبود کار  در  ارثي-
  خوب  تا کرديم خرجش نداشت و داشت چي

 به درسته بيني مي که هم ثروتي اين. نبرديم پيش از  کاري اما شه
 بودي  بچه!  رسوندمش  اينجا  به  خودم  اما  آوردم  دست  به  پدر   اون  اعتبار 

 واقعيت  که  چيزي  از   ذهنت  خواستيم  نمي  شدي  نوجوون  که  هم  بعد  و
  نمي. بشه پر نداشته

 مي اينو مادرت! بشي روبرو ناموسي مسائل با بچگي از  خواستيم
  هر به! شايعه اين بود شأن کسر اش واسه. خواست

 مامانت يارغار  و صميمي رفيق که بودم شده زني مرد بودم رفته حال
  نداشت دوست! اش واسه بوده خواهر مثل بوده،

 ! بگيم بهت چيزي دروغي داستان اين از 

 ! مرد بابام وقتي! چي؟  شدم بزرگ که بعد! چي؟  بعدش- 

 گوشم  زير  زد  مي  و  واميستاد  روم  تو  وقتي  چي؟   بعد  سال!   بعد  سال  ده
 ! نزد؟  حرفي موقع اون چرا! کنم خوب  باهات  امو ارتباط که

  

 حرف  قربوني  بيامرزت   خدا  پدر .  داشته  خودشو  داليل حتماً !  دونم  نمي: 
  دلش به شکي! شد کار  بي بازاري سري يه مفت

 ! کرد زندگي باهاش آخر روز تا که افتاد
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 ! الً  اص فهمم نمي! کنم نمي باور : 

 بزرگتري مشکل! نيست پدرت  يا من گذشته مشکل اآلن حال هر به- 
 ! کنار؟  بکشي نيست بهتر! سماواتي بهمن نام به داره وجود

 در  قيافه عموبه چهره از  رو ماتم نگاه بودم شنيده که حرفايي از  گيج
: گفتم  و  کشيدم  پيشونيم  به  دستي  ثانيه  چند  بعد  و  دوختم  کيان  هم

 ! برم؟  خودم يا رسوني مي منو کيان

 ! ندادي جواب  سوالم به:گفت و کرد اخمي عمو

 خودمه،  مشکل!  نيست  شما  دخالت  به  احتياجي:  گفتم  و  پاشدم  جام  از 
 ! کنم مي حلش خودم

 ! بشي سماواتي حريف توني نمي:

 ! ندارم دادن دست از  واسه چيزي- 

 ! گيره مي ازت  جوونيتو و جونت:

 ! نيست مهم- 

 قراره  که  مهمه  ما  براي!  چي؟   ماها!  خودت؟ !  نيست؟   مهم  کي  ي  واسه: 
 ! بياري خودت  سر باليي چه

 امروز! خوبه: گفتم و بهش زدم زل اومده در  چشمايي با و متعجب
  من وجود حاال تا کي از! شنيدم نويي و تازه حرفاي

 ! بوده؟  مهم
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 دارم  اآلن مهماينکه!  کي  از  نيست  مهم:  گفت  و  پاشد  جاش  از   هم  عمو
 ! بياد سرت  باليي خواد نمي دلم که گم مي بهت

 تونم نمي اما کنم مي مهار  رو سماواتي بياد بر دستم از  که جايي تا
 ! خطرناکه چقدر  که دوني مي خوب  خودت . بدم قولي

 مشکلو اين خودم دم مي ترجيح. نيست کسي دخالت به احتياجي- 
 ! کنم حل

 ! کيان؟  بريم

 کرد مي نگاهم داشت که عمو به و برگشتم لحظه يه و در  سمت رفتم
! نگفتي بهم واقعيتو ي همه امشب مطمئناً :گفتم و دوختم چشم

 وقتش وقت هر! مونده کردن پنهون واسه چيزايي يه هم باز  مطمئناً 
 منو خرخره اآلن که بوده چي گذشته تو بدونم شم مي خوشحال رسيد
 ! ا   جو مي داره

 دنبالم هم  کيان  و  بيرون  کرد  مي ام  خفه  داشت  که فضايي  اون از   زدم
 . اومد

  

. پيشم بودبياد قرار  هم کيان. بوديم من ي خونه به برگشت راه تو
 . کشيد مي سيگار  و کرد مي رانندگي حرف بدون

 ساموني و سر رو ام آشفته ذهن کردن فکر کمي با دادم ترجيح منم
  کليدي داشپورت تو از و شد دوال خونه در  دم. بدم
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. بخرم  پرت   و  خرت   کم  يه  سوپري  رم  مي:  گفت  و  سمتم  گرفت  و  آورد  در 
 . بذار  کتريو برگردم تا

 کيان بعد ربع يه. شدم پياده و دادم تکون موافقت عالمت به سري
  پرتام و خرت  توي داشتم. بود گرفته هنوز. اومد

 واسه  سماواتي  پيش  سال  چند  که  گشتم  مي  امضايي  سفيد  چک  دنبال
 هديه  خيال  بي  و  بنويسم  خوام  مي  مبلغي  هر  توش تا  بود  فرستاده  ام

 . مدارکام بين جايي بودم گذاشته و کرده تا رو چک. بشم

 ! گردي؟  مي چي دنبال: گفت و وايساد اتاق در  دم اومد کيان

  چک يه- 

 ! هست؟  چي! چک؟ : 

 . امضاست سفيد چک يه! پاشه سماواتي امضاي- 

؟  دست چي واسه:  ! توا 

 ! کنار  بکشم و بنويسم توش خوام مي چقدر  هر که بود داده- 

 ! داشتي؟  نگه يادگاري چکو بز عين تو اونوقت: 

 شدم  نگرفته  پول!  ها  زني  مي  حرفي!  فروختم  پول  به  رو  هديه  پس  نه- 
 ! کردم مي نقد هم رو چک اين اينکه حال به واي فروش آدم

 ! نکن دختره اين بار  چاخان الکي گفتم بهت چقدر ! حقته: 
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 ! نکردي حساب  آدم منو حرفاي هي

 تقلبي رسيد يه و گرفته رو قديمي و کاهي ي برگه يه کالش مرتيکه- 
 ! انداخته پاش من امضاي هديه، دست داده کرده، درست

 ! رسيد؟ : 

 ! بشم هديه خيال بي تا گرفتم ازش که پول مبلغ يه رسيد- 

! آره؟  کرده جور  مدرک کردي تو که چاخاني واسه رفته! هه! اوه اوه: 
 ! من خداي

 ! داره ام خنده! بخند- 

 ! داري پرت  و خرت  تو چقدر : گفت و نشست تخت روي اومد کيان

  

 . مامانه مال بيشترش: 

 . نکردم باور  باباتو حرفاي: گفتم اي لحظه چند سکوت  يه بعد

 گفته  دروغ  کنم  نمي  فکر  اما  کني  باور  بخواي  ندارم  اصراري!  داني  خود- 
 . باشه

 ! نگفته انگار  رو جاهاييش يه اما گفته دروغ گم نمي: 

 ! شدن گفته واسه مونده هنوز  که هست وسط اين چيزايي يه انگار 
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 کرد  نگاهم.  کيان  به  زدم  زل  و  برگشتم  و  آوردم  در   بود  کمد  تو  که  سرمو
 : گفت و پايين برد رو سرش مکث با و

 ! شايد

 ! هست اي ديگه حرفاي يه حتماً  پس- 

 داري  که  اآلن!  موندي؟   گذشته  تو  همه  اين  نيست  بس!  کاوه  خيال  بي:
 به حواستو بهتره کني مي بازي خودت  جون با ات  آينده ساختن واسه
 ! بدي آينده همون

 بقيه از  بيشتر يکي تو از  باشين نگفته بهم که باشه مهمي چيز اگه- 
 ! کيان شم مي دلخور

 رو صورتش رو بود نشسته که اخمي. کرد نگاهم فقط سکوت  تو کيان
  روش مبلغي يه رو چکه بيا: گفت و کرد باز  يهو

 گور   بساز،  زندگي  اونجا  خودت  واسه  خارج  برو  بزن  و  کن  نقد  برو  بنويس
 ! هان؟ ! هديه باباي

 کن  دم چايي برو پاشو! بابا شو خفه: گفتم و کردم نگاهش چپ چپ
 . بيام من تا

 پيدا رو لعنتي چک اون اما هم به ريختم اتاقو تموم منم و رفت کيان
  صندلي پشت بود نشسته. هال تو رفتم و نکردم

 : گفتم و آشپزخونه تو رفتم. کشيد مي سيگار  داشت و اپن
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 ! کشي؟  مي ديقه به دم چيه! ها رفته باال مصرفت

 ! خرابه اعصابم- 

 ! کني؟  داغون اتم ريه بزني بايد خرابه اعصابت: 

 و  طرفش  برگشتم!  مرده؟   جوري  چه  هديه  واقعي  باباي  دوني  مي  کاوه- 
 ! دوني؟  مي تو مگه:پرسيدم تعجب با

 . داد تکون مثبت عالمت به سري و زد سيگارش به پکي

 که گلدوني برگاي دستش با کرد شروع. بده توضيح تا موندم منتظر
 يه! کرده تصادف: گفت حال همون در و کردن لمس رو بود اپن روي

 ! ساختگي احتماالً  تصادف

 ! دوني؟  مي کجا از تو- 

 ! ديدم بهشو بود زده که اوني رفتم بودي بازداشت وقتي: 

 ! کيه؟  هديه باباي دوني مي چه اصالً - 

  

 ! پرسيدم اون از . بوده خبر با جريان از شما غير به هم ديگه نفر يه: 

 لقمه لقمه و شمرده شمرده چرا دونم نمي اما بزنه حرف بودم منتظر
  رو سرش وايسادم، روبروش رفتم. زد مي حرف
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 خوام مي چيزي يه کاوه! نيوشا مامان: گفت و کرد نگاهم و باال آورد
 يا داري رو شنيدنش تحمل اصالً  شرايط اين تو اآلن دونم نمي اما بگم
  فقط...  فقط نيست، بدي چيز اصالً  چيه دوني مي يعني! نه

 ! چي؟  فقط- 

 ! دونسته مي چيو همه هديه: 

 ! چي؟ - 

 چهلم  بعد  نيوشا  مادر!  رو  مامانش  بودن  عاشق  جريان  رو،  باباش  جريان: 
 ! گه مي هديه به چيو همه خواهرش

 زيادي مغزم واسه فهميدن روز يه تو واقعيتو همه اون! شدم شوکه
 تکون جلوم بار  چند و باال آورد رو دستش. بودم کيان دهن مات ! بود
 ! کاوه؟ : گفت و داد

 به رو دهنم آب . بود شده خشک دهنم و يومد مي باال زور به نفسام
 . رفتم وا آشپزخونه صندلي روي و دادم پايين زور 

 : گفت و ام شونه رو گذاشت دست و سمتم اومد کيان

 ! کني مي نگرونم داري بگو، چيزي يه! کاوه؟ ! خوبي؟ 

 بهتر حالمو بلند نفس تا چند با کردم سعي و کشيدم گردنم به دستي
 بهت يهويي اينقدر  نبايد: گفت و دستم داد آب  ليوان يه کيان. کنم
! نبوده کار  در  خيانتي! ندوني که نياورد طاقت دلم خب ولي گفتم مي
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 وقتي چند يه کنه ازدواج سماواتي با اينکه از  قبل هديه مادر  فرخنده،
! شبستاني احمد! احمد يعني بوده هديه باباي دوستیي مخفيانه
. تا دو اين عشق وسط ياد مي پا جفت و بينه مي رو فرخنده سماواتي
  که حالي در بده ازدواج اين به تن شه مي مجبور  فرخنده

 باور کاره يه رو سماواتي پرتاي و چرت جوري چه! بوده باردار  احمد از 
 ! کاوه؟  نکردي تحقيقي يه چرا! کردي؟ 

 ! گفت بهم رو اينا که بود اون! کردم باور  رو هديه مادر  حرفاي- 

 ترسونده هم اونو حتماً ! داشته خدا بنده اون از  هم آتويي يه حتماً : 
 ! بگه دروغ بهت مرگ دم شده مجبور  که

 ! من خداي واي- 

 شده درگير دنيام و خودم با الکي تموم سال  که کردم مي فکر اين به
 بنيان از  که بود گرفته باج ازم موضوعي سر سماواتي سال سه! بودم
 ! بد بودم خورده بازي! بود دروغ

 ! شده خالي پاش زير يهو که داشتم رو آدمي حس

 داده  تکيه  دستم  کف  به  رو  پيشونيم  و  ميز  روي  بودم  گذاشته  آرنجمو
 گذاشت رو دستش و نشست روبروم کيان. بودم بسته رو چشمام و

 زاويه  يه  از   موضوع  به  کاوه:  وگفت  بود  ميز  روي  که  ام  ديگه  دست  روي
 ! کرد نگاه شه مي هم ديگه
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 مي  که  اينه  هم  بعديش!  نيست  نامشروع  هديه  که  اينه  هم  بهترينش
 توني  مي  ديگه  حاال!  ترسيدي  مي  سماواتي  از   چرا  بگي  بهش  و  بري  توني
 ! بگي بهش واقعيتو ي همه

 کثافت مرتيکه سال سه! کيان داغونم روحي لحاظ از! شوکم تو هنوز -
 ! داد بازيم دروغ يه با

 فرصتش:گفت  و  ميز  رو  گذاشت  و ريخت  چايي  ليوان  تا  دو  پاشد  کيان
  ترجيح واقع در . بزنم حرف هديه خود با که نشد

 در  منم اينکه از  بشه دلگير شايد! نشنوه چيزي من از که دادم هم
 همه و بذار  قراري يه باهاش خودت . هستم مامانش موضوع جريان
 . بگو بهش چيو

 اونو بايد اول. است آشفته ذهنم خيلي. بيام کنار  خودم با اول بايد:
  فهمم نمي. بشم روبرو هديه با بعد کنم جور  و جمع

 يه  دخترش  بودنشبا  زنده  ساعتاي  آخرين  اومده  دلش  چطور  هديه  مادر
 ! بکنه؟  اي معامله همچين

 خاص  منطق  کاراش  واسه  کسي  هر  خب!  نفهمي  هم  وقت  هيچ  شايد- 
 دخترش از محافظت براي بوده مجبور  هم شايد که گفتم داره، خودشو

 خواسته به رسيدن واسه! شناسي مي که رو سماواتي. بگه دروغو اين
  هم آدم حاضره اش
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 با که مرتيکه اون رفتم! هاش گماشته نه، که خودش البته! بکشه
 بزنه، حرف باهام نبود حاضر اولش. ديدم رو هديه باباي به زده ماشين
 سماواتي  از   حرفي.  کرد  وا  دهن  تا  بهش  زدم  دستي  يه  و  دادم  گير  اونقدر 
  و گرفته پول گفته فقط نزده،

 ! کرده کارو اين

 ! دادگاه؟  بکشونيمش شه مي! کرد؟  حساب  روش شه مي- 

 ! دونم نمي: 

 روبروم  اومد  هم  کيان.  کشيدم  دراز   کاناپه  روي  رفتم  و  خوردم  رو  چاييم
  و وسط ميز روي کرد دراز رو پاهاش و نشست

! کنيم بهخير ختم رو قائله اين زودتر بايد! کاوه نگرونتم خيلي: گفت
 ! بگذره خير به که اميدوارم البته

 ! کنم مي فکر انجامش به فقط! کنم نمي فکر تهش به- 

 سماواتي  با  هديه  آوردن  دست  به  واسه  بايد!  بشه  انجام  بايد  که  کاريه
 ! دربيافتم

 . کنه معامله باهاش جوري يه که کنه سعي خواد مي بابا:

 . بست دهنشو جوري يه بشه شايد گه مي

 ! نداره ارزشي اش واسه ديگه پول! پوله خداي اون- 

 ! کن پر دهن قرارداد يه يا پست با مثالً ! نه پول با: 
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 نکردم درکش اصالً . کنه مي دخالت داره چرا بابات  فهمم نمي! هه- 
  شه مي مگه آخه تو باباي! نگرونمه گفت وقتي

 يهو نباشه تنم به سر خواست مي دلش که کسي! باشه؟  من نگرون
 ! شده مادر از  عزيزتر دايه

  

! باش منطقي خورده يه! کاوه نباشه تو تن به سر خواسته بابام کي:
  ي کله خواست مي دلت که بودي تو اين هميشه

 ! نباشه گردنش روي بابام مبارک

 مثل من با هميشه رفتاراش! داشته دوستم که کنم قبول تونم نمي- 
 ! طفيلي يه مثل! اش خونه ي گماشته مثل! بوده انگل يه

 مي ناديده غرورشو هميشه چون! ذاشتي نمي احترام بهش تو چون: 
  تو آميز توهين رفتاراي ي همه شاهد من! گرفتي

 بذاري  احترام  بهش  ذره  يه  نخواستي  وقت  هيچ!  کاوه  بودم  بهش  نسبت
  که حرفايي! نکني احترامي بي بهش حداقل يا

 بهم  من  پسر  اگه  زدي  مي  بهش  بابات   قتل  و  بودنش  کش  آدم  مورد  در 
  برادرزاده به برسه چه کنم نمي نگاهش ديگه بزنه

 حتماً   شدم،  تو  مرگ  باعث  من  بگه  من  به  و  بياد  تو  ي  بچه  اگه   ًمثال!  ام
 ! کشم مي هم اونو لحظه همون
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 ! بکشي؟  منو ي بچه ياد مي دلت! مرتيکه! کردي غلط-

 بهم چيزي همچين بياد ات  بچه که شدم تو مرگ باعث مگه حاال: 
 ! بگه؟ 

 واسه بافه قصهمي داره نشسته ترکه مي داره سرم! نگو پرت و چرت - 
 ! من

 ! بخواب  تخت رو بگير آدم عين برو پاشو خب: 

 خواب شب  تا! ترکه مي داره سرم گفتم! که ياد مي خوابم نگفتم- 
 ! بخوابم بتونم کي ديگه نيست معلوم بودم

 اين! رم مي وا خستگي از  دارم بدجوري که خوابم مي رم مي من پس:
  و درست نتونستم بودي گور  و گم که روز  چند

 فرصت از  کنم مي سعي زد غيبت که بعد ي دفعه! بخوابم حسابي
 ! رگ تو بزنم راحت خواب  يه و کنم استفاده

 خواب اتاق تو رفت مي داشت وقتي و کردم بلند رو سرم زير کوسن
  سرش تو خورد که سمتش دادم ول پشت از محکم

 ! طلبت يکي: گفت و طرفم کرد پرتش دوباره برگشت و

 که انقدر ! فکر تو و بودم بيدار  شب هاي نصفه تا من اما خوابيد کيان
  مي دلم! ترکيد مي داشت مغزم بودم، کرده فکر
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 داشتم  چيزا  خيلي.  بزنم  حرف  هديه  با  و  برم  و  برسه  راه  از   صبح  خواست
 . بود رسيد اون بودن دروغي هم اوليش. بگم بهش که

 منگ  و  آلود  خواب  رو  چشمم  يه.  شدم  بيدار   کيان  دست  تکون  با  صبح
  باالي آماده و حاضر. بهش زدم زل و کردم باز 

 هستي  يا  ياي  مي.  شرکت  رم  مي  دارم  من:  گفت  آروم.  بود  واستاده  سرم
  خونه؟ 

 . يام مي ديگه ساعت يه تا من برو تو- 

 ! کني؟  مي کار  چي رو هديه: 

 . پيشش رم مي عصري: گفتم و کردم صاف گلومو

  

 نيوشا به بگو بري خواستي اگه. خاموشه گوشيش. نيوشاست پيش- 
   ًفعال. بينمت مي شرکت تو. کنم هماهنگ و بزنم زنگ يه

 . پاشدم بعد و زدم غلت جام تو ساعت نيم يه رفت که کيان

 روزي چند هي که ماه اون معمول طبق. بودم شرکت بعد ساعت يه
 تموم بود، ريخته سرم کاررو کلي رفتم مي که روزي و کردم مي غيبت
  کيان ظهر دم و گذشت کار به وقتم

  ناهار؟  بريم ياي مي: گفت و اتاق تو اومد

 ! ندارم حوصله نه- 
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 ! نيست؟  ات  گرسنه اصالً  يعني: 

  ذاري؟  مي هديه با قرار  يه! نيست ام گرسنه! نه- 

  کي؟ واسه:

 . نيست مهم هم جاش. شد ساعتي هر. عصري- 

 . گردم مي بر و رم مي خونه تا من. باشه: 

 . بينمت مي- 

 فکر  اين  به  و  مبل  روي  نشستم  و  کردم  خاموش  رو  کامپيوتر.  رفت  کيان
 . بگم بايد چيزايي چه هديه ديدن موقع که کردم

 حدس  تونستم  نمي.  کردم  مي  پاک  و  ساختم  مي  جمله  ذهنم  تو  مرتب
  حاضر اصالً  و بده نشون واکنشي چه قراره بزنم

 کيان. بلندشد موبايلم زنگ صداي! نه يا کنه گوش حرفام به شه مي
  گه مي نيوشا، به زدم زنگ: گفت گفتم، که الو. بود

 . دوستاش از يکي ي خونه رفته شون خونه از  هديه

 ! آدرسشو؟  دونه مي- 

 ! نه: 

  زنه؟  نمي زنگ نيوشا به هديه خود- 
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 کار   باهاش  من  که  بگه  گرفت  تماس  وقت  هر  گفتم.  نزده  زنگ  که  فعالً : 
 ! شدم دروغگو منم تو خاطر به ببين! شرکته مورد در بگه گفتم. دارم

 . من پاي گناهش! نداره عيب- 

 گزارش.  شرکت  يام  نمي  ديگه  خودم.  زنگم  مي  بهت  شد  خبري  وقت  هر: 
 ! کني؟  مي تکميل پاساژو اون

  کجاست؟ - 

  

 ... توني مي هم رو اطالعاتش. ميزمه رو: 

  آمادهاست؟  عکساش چيزي يه فقط. باشه. کجاست دونم مي- 

 . بپرس پور  امين خانم از  دونم نمي: 

   ًفعال برو. باشه- 

 . نشد کيان از  خبري عصر تا. شدم کار  سرگرم و نشستم

 که  بود  حالي  در   اين  و  خونه  برگشتم.  نشد  هديه  از   خبري  واقع  در   يعني
 . کشيد طول روز   ديدنش و هديه کردن پيدا

 کاناپه روي تلويزيون جلوي بودم کشيده دراز  و بود شب هشت ساعت
  بود جا هزار  ذهنم و تصويرش به بودم زده زل و

  کاوه؟  کجايي: گفت که گفتم الو حوصله بي. زد زنگ کيان که
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 ! ام خونه- 

 . دنبالت يام مي حاضرشو: 

 ! باشم گفته! ندارم حوصله! ها يام نمي بيرون! کجا؟ - 

 ! ببيني رو هديه بخواي شايد گفتم! ديگه؟  نداري حوصله پس. باشه: 

 ! کردي؟  پيداش مگه: پرسيدم و پريدم جام از  فنر عين

 ! مگه؟  بود شده گم! شدم کر! هوي- 

 ! داري؟  خبر ازش: 

 يومدي، مي و شدي مي حاضر اگه اما نداري حوصله که تو کن ولش- 
  الً  فع پس! پيشش بردمت مي

 مي لودگي شرايطي هر تو بشر اين! کرد قطع تماسو و گفت اينو کيان
 : گفتم الو گفت تا و گرفتم رو اش شماره! کرد

 ! شم مي حاضر دارم بيا! کني؟  مي قطع چرا! زهرمار 

 با! کشه مي طول ساعت يه بيام تا! نکن هول حاال خب و خيلي- 
 ! پايين نياي شلوارک

 . منتظرم! بابا شو خفه: 

 از زنم مي حرف هديه با وقتي خواستم مي. شدم حاضر وسواس با
  و ساعت يک کيان. بيام چشم به خوب ظاهري لحاظ
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 نشسته  بيکار   و  زنگ  به  گوش  که  بس  بودم  شده  عصبي!  اومد  بعد  نيم
 . بودم

 ! اينبود؟  ساعتت يه: گفتم و ماشينش تو نشستم و پايين رفتم

  

 ! افتاده کار  از هم ماشينم پرواز دکمه! بود ترافيک- 

 ! حاال بيافت راه خب و خيلي:

 ! اخالقي؟  سگ انقدر  چرا چيه- 

 ! کيان نباش ادب  بي: 

 اي قهوه اخالقشون انقدر  چرا جناب  بپرسم تونم مي! ببخشيد باشه- 
 ! رنگه؟ 

 ! تربيتي بي کنن جونت به جون: 

 ! هستي عصباني چرا نگفتي- 

 اعصابم  کردم  خيال  و  فکر  انقدر   روز   چند  اين!  ندارم  حوصله!  دونم  نمي: 
  نکنه کردم مي فکر همش. هم به ريخته

 ! باشه آورده سرش باليي سماواتي

 ! هستي امشب هم تو که نداره خبر- 

 ! اصالً؟ ريم مي داريم کجا: 
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 . داده ترتيب نيوشا موقعيتو اين واقع در . نيوشا ي خونه- 

 . ببينه منو و بياد وقتي برسه امون همه داد به خدا پس: 

 . اونجاست اآلن. ببينه رو ما و بريم واقع در - 

 . بودم گرفته گر و زد مي تند قلبم. نبود دلم تو دل برسيم تا

  هديه به حرفامو ي همه تونستم مي امشب سال سه بعد

 براش سالمو سه اين رفتاراي ي همه واقعي دليل تونستم مي. بگم
 ! بهم داد مي زدن حرف ي اجازه اگه البته بدم توضيح

 ! نداري؟ شدن پياده قصد: گفت من به و شد پياده کيان

 ! کنم مي سنگکوپ  دارم کيان واي- 

 ! آخه؟  چرا: 

 مي دلم سال سه! بودم روزي همچين يه منتظر تموم سال سه- 
. بگم هديه به چيزو همه و بکشم هوار  وجود تموم با و برم خواست

 ! ترسم مي شده وقتش که حاال

 ! ترسي؟ مي چي از: 

. کنم مي تصور  من که نباشه اوني برخوردش ترسم مي. دونم نمي- 
 . بزنم حرف نذاره اصالً  ترسم مي
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 . شد دير حسابي که بريم. بده گوش بهت شه مي مجبور باالخره: 

 خونسردي ظاهر کردم سعي. شد باز سوالي بدون در و زديم رو در زنگ
 . باشم مسلط اعصابم به و بگيرم خودم به

  همراه

 . بستيم رو در  و تو رفتيم کيان

 نقلي دوبلکس ي خونه يه اينا نيوشا همون يا هديه ي خاله ي خونه
  کوچيک حياط يه. بود شيک و نوساز اما دار  حياط

 وقتي. شدي مي هال وارد پله تا چند از  بعد و کردي مي طي بايد رو
 زد تعارف و کرد پرسي احوال و سالم باهامون و اومد نيوشا تو رفتيم

 . بشينيم که

 : گفت آروم نيوشا. نبود دلم تو دل اما بودم نشسته کيان کنار 

 ! ببيندتون و بياد خودش بهتره! نکردم جرأت ! نگفتم بهش چيزي هنوز 

 دوني  مي!  کردي  خوب :  گفت  آرومي  صداي  با  و  حالت  همون  به  هم  کيان
   ًاصال شايد! کردم؟  مي فکر چي به داشتم نيوشا

 ! برسن هم به تا دو اين کنيم سعي ما نيست درست

 ! چي؟  واسه: پرسيد متعجب نيوشا

 جون  به  بيافتن  دماغ  گند  بداخالق    تا  دو  اينکه  واسه!  تر  يواش!  هيس- 
 ! برسه خونه اون داد به خدا ديگه هم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 454 

 شد  بلند  که  کيان  پهلوي  تو  کوبيدم  محکم  آرنجم  با.  خنده  زير  زد  نيوشا
 ! ندارم جاني امنيت اين کنار  من: گفت و

 طبقه  از   ديقه  چند  بعد  نيوشا  مامان.  نشست  مبل  يه  روي  روبروم  و  رفت
  کرد پرسي احوال باهامون گرم و پايين اومد باال

 بودم منتظر فقط. آشپزخونه تو رفت  و گفت هم باشين راحت يه و
  سرم شنيدم که رو پاهاش صداي! بياد هديه زودتر

 و چرخيد سرش و زد لبخندي و ديد رو کيان اول. ها پله سمت چرخيد
  از هم هوش! خوبه که لبخند ديد منو وقتي

 نيوشا به روکرد بعد و من به زد زل و وايساد ها پله ميون! پريد سرش
 خواستگاريته مراسم امشب نگفتي مگه! اينجا؟  خبره چه: پرسيد و

 ! نيوشا؟ 

 ! گفتم دروغ: گفت و پايين انداخت رو سرش نيوشا

 ! چي؟  يعني: گفت بلندتري صداي با و کرد نگاهم خشم با هديه

 . ديم مي  توضيح  ات واسه  پايين بيا:  گفت  و  ها  پله سمت  رفت  نيوشا

 ! نکرده الزم- 

 که  باال گشت مي بر داشت که کردم مي نگاهش و بودم مونده مات 
 ! کاوه؟  نشستي چرا پس: گفت کيان
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 و کرد اخمي دوختم کيان صورت  به و گرفتم ها پله از  نگاهمو
  بياد منتظري نکنه! ديگه بزن حرف باهاش برو پاشو:گفت

 ! بگيره؟  چايي سيني جلوت

  

 و سمتم اومد و شد پا هم کيان. ها پله سمت رفتم و پاشدم جام از 
 حرفات به بده وقت بهش. بيرون بيا و بگو بهش چيو همه فقط: گفت
 . کنه باورت بعد و فکر

 يکي در  فقط. باال ها پله از  رفتم و دادم تکون موافقت نشونه به سري
  تو اون هديه دادم احتمال و بود بسته ها اتاق از 

 سرک و کردم بازش و پايين دادم رو دستگيره و در  به زدم آروم. باشه
 . حياط به بود زده زل و پنجره دم بود وايساده. تو کشيدم

 رو  حسي.  بهش  شدم  خيره  و  در   به  دادم  تکيه  و  بستم  رو  در   و  تو  رفتم
 . نيست توصيف قابل داشتم لحظه اون تو که

. دهنم تو يومد مي داشت قلبم که بودم مضطرب  و زده هيجان اونقدر 
 . کنه باور شنوه مي حرفامو وقتي بودم اميدوار  فقط

! اينجايي؟   چي  واسه:  گفت  و  چشمام  به  زد  زل  نفرت   با  و  سمتم  برگشت
 ! داري؟  نمي بر من سر از  دست چرا

 ! بزنم حرف باهات بايد- 
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 ! دروغاتوبشنوم خوام نمي من! بشنوم حرفاتو خوام نمي من: 

 ! بهت بگم دروغ که نيومدم- 

 بازي اين توي منو توني نمي کاوه! بزني؟  بلدي هم راست حرف مگه: 
 بشينم منتظرم و کنار  کشيدم من! کني وارد انداختين راه که کثيفي
 اجازه !  کنه  مي  نابود  و  نيست  رو  تو  اون  يا  زني  مي  زمين  بابامو  تو  ببينم
  به من طريق از دم نمي

 ! برسي ات  خواسته

 ! چيه؟  من ي خواسته دوني مي تو مگه- 

 اينو! بجزوني بابامو من آوردن دست به با خواي مي! دونم مي! آره: 
 ! گفتم بهت هم اينا کيان ي خونه تو پيش روز  چند

 ازت  که  نيومدم  اينجام  که  اآلن.  کني  مي  فکر  تو  که  نيست  جوري  اين- 
  بهت عشقمو که نيومدم يا ببخشي منو بخوام

 بهت رو گذشته از  مونده حرف   يه که اينجام فقط اآلن! کنم اعتراف
 ! افتاد و افتاد مي نبايد که اتفاق يه! بگم

: گفت  و  عقب  داد  هولم  و  گرفت  رو  در   ي  دستگيره  و  سمتم  اومد  هديه
  به خوام نمي! رم مي خودم بيرون نري تو اگه

 ! بدم گوش حرفات 
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 سمت  بردمش  و گرفتم  رو  دستش و  بستم  بود  کرده باز نيمه  که  رو  در
  که کردم وادارش زور  به و اتاق ي گوشه مبل

 ! بيرون بري ذارم نمي ندي گوش حرفام به تا: گفتم و بشينه

: کشيد داد عصبانيت با حال همون در  و بشه بلند جاش از کرد سعي
؟  دست مگه! ذاري نمي کردي غلط  پرتاتو و چرت  خوام نمي من! توا 

 ! بشنوم

  

 حرفمو دم مي قول. گم مي چي کن گوش! هديه کنم مي خواهش- 
 اين که تو! سمتت نيام نخواستي خودت وقتي تا و بيرون برم زدم که

 که بده رو فرصت اين بهم هم بار  يه حاال! شنيدي دروغامو مدت  همه
 . بگم بهت حقيقتو

 فاصله  ازش.  بهزمين  زد  زل  اخم  با  و  گرفت  ازم  روشو.  شد  نرم  انگار   هديه
  زل و نشستم تخت روي روبروش و گرفتم

 : گفتم و صورتش به زدم

 با. کنه دور ازت  منو کرد سعي بابات  تو، و من آشنايي از  بعد سال يه
  و وعده با! توهين با! فحاشي با! کتک با! تهديد

 هر  از   و  بکنم  دل  ازت   تونستم  نمي!  بکني  فکرشو  که چيزي  هر  با!  وعيد
 ! بسته در  به خورد مي شد مي وارد راهي
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  نمي

. بود  ترسيده  خيلي  مامانم.  بزنم  حرف  سال  اون  اتفاقات   جزئيات   از   خوام
  مي ازم. کنه نصيحت منو کرد مي سعي مرتب

 و حرفا بار  زير. پسرش دونه يه نگرون و بود مادر . کنار  بکشم خواست
  خودمو داشتم! نرفتم هم مامانم هاي نگروني

 همه و بزنم حرف عشق اين به راجع باهات  و بيام که کردم مي آماده
  و خورد تلفنم به زنگ اون که کنم اعتراف چيو

 ! بود خط پشت مامانت! داد تغيير رو چيزا خيلي

 شده  خشک  که  لبمو.  بهم  زد  زل  متحير  و  برگشت  من  حرف  اين  با  هديه
  برم خواست ازم: گفتم و کردم تر زبون با بود

 و کرد تعريف ام واسه زندگيشو جريان. بود بيمارستان تو. ديدنش
 يعني  سماواتي  ترسيد  مي  چون  کنار   بکشم  تو  زندگي  از   پامو  داد  قسمم

 مجبور  که  کرد  التماسم  اونقدر !  کنه  رو  ات   واسه  رو  گذشته  ات  پدرخونده
 ! بدم قول بهش شدم

 واميسادي  روم  تو  وقتي!  هديه  نکني  گم  رو  هويتت  تو  که  کنار  کشيدم
  اليقش که چي هر و کردي مي نگاهم نفرت  با و

 دستم  از   هم  کاري  ولي  يومد  مي  فشار  بهم  خيلي  گفتي،  مي  بهم  نبودمو
 نگرون قول، اون از  بيشتر! بودم داده قول مامانت به. نبود ساخته
 ترسيدم مي! بپاشي هم از  بفهمي وقتي ترسيدم مي. بودم خودت 
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 سنگين  بار   اين  زير  نتوني  ديگه  ترسيدم  مي!  نشه  زندگي  ديگه  زندگيت
 مي ديگه تصميم يه بايد شايد! نکردم اشتباه گم نمي! کني علم قد

 ! گرفتم

 نمي کنار آسوني به و جنگيدم مي بابات  با موقع همون بايد شايد
 بابت  از   نگرون  و  احتضار  حال  در  مادر   يه  به.  بودم  داده  قول  اما  کشيدم
 ! بکنم  کاري  هر  نفهمي  اينکهچيزي  واسه  بودم  داده  قول  دخترش  آينده

 رو  سماواتي  امضاي  سفيد  چک  و  شلوارم  جيب  تو  کردم  دست  و  پاشدم
 توني مي: گفتم و هديه سمت گرفتم بودم کرده پيدا قبل شب که

 بود گرفتن پول به قرار  اگه! ببيني رو پايينش امضاي و چک اين تاريخ
 ! کردم مي نقد اينو موقع همون

! توا    دست  که  رسيدي  اون  پاي  نشسته  من  امضاي  جوري  چه  دونم  نمي
  که روزي فرداي خودم که بدوني بايد اينو فقط

 همچين يه که گفتم بهش و پدرت شرکت رفتم برگشتم رامسر از 
 . کرد تهديد منو بوديم که رامسر! گفتم بهت دروغي

 تنها  من  و  ريزه  مي  بهم  رو  تو  زندگي  گفت!  گه  مي  بهت  چيو  همه  گفت
. متأسفم! بود دروغ همين دهنش بستن براي رسيد ذهنم به که راهي
 بهت  خودم  اثبات   براي  ولي  کني  اعتماد  من  به  تونيم  نمي  که  دونم  مي
 . کنم مي کاري هر

  مي
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 فراموش شه نمي ديروزو سخت روزاي و گذشته دونم

  انداخته فاصله بينمون که کرديم تجربه رو چيزايي دونم مي! کرد

 بوده مادرت  خاطر واسه. بوده خودت خاطر واسه کردم که کاري هر اما
  هديه! گرفته قولي همچين ازم چرا دونم نمي که

. دادم  دست  از   تو  به  رسيدن  حسرت   تو  عمرمو  روزاي  بهترين  از   سال  سه
  اندازه به هم تو که چند هر! نيست کمي تاوان

  

 آروم من کردن اذيت با نفرتت، با تونستي مي تو اما کشيدي زجر من
  کشيدن زجر و خودخوري کارم فقط من و بگيري

 اشتباه اون خاطر به منو توني مي اگه ببين و کن فکر و بشين! بود
 که بود اين اشتباهم تنها! پيشم بيا ببخشي ام ناخواسته و کوچيک

 بشه  عشق  اين  اينکه  از   ترسيدم  و  لرزيد  پام.  نکردم  اعتماد  عشقمون  به
  براي! جونت بالي

 . اينجام حاال اما گذاشتم دلت و دلم روي پا تو از  محافظت

 و مادرت ي گذشته از فهميدم چون دادم توضيح ات  واسه چيو همه
 وقتي تا و بيرون ميرم خونه اين و اتاق اين از  اآلن. خبري با احمد
 . يام نمي سمتت طرفم، نياي خودت
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. ات  واسه باشه آرامش تهش ته گيري مي که تصميمي هر اميدوارم
 جنگي  تو  من  با  نموندنت  يا  موندن  تصميم  باشه،  يادت  رو  چيزي  يه  فقط
 گفتم اينو! کنه نمي ايجاد تغييري افتاده راه سماواتي و من بين که
  و من خاطر به وقت يه که

  خدافظ.  نکني  محروم  عشق  اين  از   منو  نيافتم  در   پدرت   با  اينکه  خاطر  به

 و بود شده خشک گلوم. بودم زده حرف نفس يه. بيرون زدم اتاق از 
 . داد مي عذابم بدجوري نکنه انتخاب  منو هديه اينکه از  ترس

. بيرون خونه از  زدم و گفتم پايين رفتم ها پله از  وقتي هم خدافظ يه
  مي صدام مرتب که شنيدم مي رو کيان صداي

 کيان.  باشم  تنها  خواست  مي  دلم.  نياد  دنبالم  خواست  مي  دلم  اما  کنه
 ! کجا؟ : گفت و گرفت رو دستم مچ رسيد بهم وقتي و دوييد دنبالم

 ! کيان باشم تنها خوام مي- 

 ! باش تنها خونه توي رسونمت، مي! باشه: 

 ! کنم فکر خوام مي! برم راه خوام مي- 

 ! نيست درست شب وقت اين: 

 ! دخترم؟  من مگه! شدي؟  خل! نيست درست چي- 

 ! خونته به تشنه دختري يه ي پدرخونده اما نيستي دختر: 

 ! بريم
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 نگرون  داشت  حق.  شدم  ماشينش  سوار   و  رفتم  ميلم  برخالف  و  اکراه  با
 ! کرد؟  زندگي جوري اين شد مي کي تا اما باشه

 سرويس  نبود  قرار  هم  کيان!  باشم  زندوني  خونه  تو  تونستم  نمي  که  من
 ! باشه من ذهاب  و اياب 

 . گردم مي بر االن بشين لحظه يه: گفت کيان

 . بگيرم آروم خورده يه تا بستم چشمامو من و نيوشا ي خونه تو رفت

 باور حرفاتو مطمئنم: گفت سکوت  کمي بعد و افتاد راه اومد که کيان
  از  حفاظت واسه که ترسم مي اين از  فقط! کنه مي

 ! بده انجام رو کردي تو که کاري جونت

  

 سماواتي و من بين درگيري رو بگيره تصميمي هر که گفتم بهش- 
 ! کنه نمي ايجاد تغييري

 ! بيافتي؟  در  سماواتي با خواي مي بازم نخواستت اگه! واقعاً؟: 

 بکشونمش خوام مي. کنم مي تمومش کردم شروع که رو کاري- 
  يه الاقل که رو شبستاني احمد مرگ تاوان! دادگاه

 ! بده پس بايد خالفاشه از  چشمه

 ! کني ثابت نتوني هرگز شايد: 
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 ! کافيه بشه مطرح جريان اين که قدر  همون! نيست مهم- 

 ! سماواتي مثل اي گنده کله واسه بزرگيه رسوايي

 . کنيم خفت دوباره رو راننده بريم بايد پس: 

 ام واسه آدرسشو. بزنم حرف باهاش خودم خوام مي بار اين آره- 
 . بنويس

 ! کرد پيداش بشه هنوز  اگه البته. ريم مي هم با: 

 . داريم الزم هم رو هديه ي خاله شهادت  و نامه دوستی اون- 

 . زنم مي حرف نيوشا مادر  با فردا: 

 ! خواستگاريش؟  بري قراره- 

 ! نيوشا؟  مامان! کي؟  خواستگاري: 

 ! گم مي رو نيوشا! رواني- 

 بذار! جدال و جنگ اين شدن تموم بعد ولي آره! يهو ترسيدم! آهان: 
 ! گود اين از  يايم مي بيرون زنده اصالً  ببينيم

 دوشم رو از  باري يه انگار . شدم سبک: گفتم بعد شد سکوت  کم يک
 ! شده برداشته

 که اومدي افه و خيابون به زدي ها آبکي سريال اين عين چرا پس- 
 ! باشي؟  تنها خواي مي
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 بهم چشمي زير نگاه يه اونم که کردم نگاهش چپ چپ برگشتم
 ! ديگه گم مي راست! خب؟  چيه: گفت و انداخت

 ! کنم فکر خواستم مي- 

 ! کرد؟  فکر شه نمي ماشين تو: 

 بهت اگه پس!  :شه نمي نه گي مي پرت  و چرت هي که تو وجود با- 
 پرتام و چرت جزء هم چيگفت هديه خونه تو برگشتم وقتي که بگم

 ! شه؟  مي حساب 

 ! ديديش؟  مگه- 

  

 ! اوهوم: 

 ! خب؟ - 

 حواست  که  زنم  نمي  حرف  ديگه  من!  شو  غرق  فکرات   تو  برو  تو  ديگه  نه: 
 ! نشه پرت 

 ! گفت؟  چي گم مي- 

 ! بموني بازييش تو که گم نمي: 

 ! کيان- 

 ! خودش واسه رفت گوشم ي پرده نکش، داد! زهرمار : 
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 اينکه شرط به گم مي آهان: گفت لحظه چند بعد و شد ساکت کيان
 ! من به بدي رو سماواتي امضاي سفيد چک اون

 ! کار؟  چي خواي مي- 

 خوام مي خب! عبرت  درس واسه ديوار  به بزنم بگيرم قاب  خوام مي: 
 ! ديگه کنم نقدش و بنويسم توش هنگفت پول يه

 ! گفت چي هديه بگو! ديوونه گمشو-

 ! نچ: 

 ! جهنم به نگو- 

 . نزد حرفي هيچ ديگه من خونه به رسيدن تا و کرد سکوت

 : گفت و پايين کشيد رو ماشين شيشه شدم، پياده وقتي

 ! کاوه هي

 . بود لبش روي کننده دلگرم لبخند يه سمتش، برگشتم

  خودت مواظب بگم بهت گفت هديه: گفت و زد بهم چشمکي

   ًفعال! باشي

 بشينم  خواست  مي  دلم!  بودم  عجيبي  حال  تو.  شد  دور   ازم  و  زد  بوق  يه
 صدا  رو  خدا  و  بکشم  هوار   و  جايي  يه  برم  خواست  مي  دلم!  کنم  گريه  و

 ! بميرم خوشحالي از  خواست مي دلم! کنم
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 و پور  خانمامين ميز کنار  شرکت توي بودم نشسته روز، اون فرداي
. خورد زنگ موبايلم که کرديم مي آماده رو کاري يه هم با داشتيم
 کنجکاو. بود گرفته تماس هم قبل ساعت يه اما بود ناشناس شماره
  همون پس کيه بدونم شدم

 دادم جواب  کردم مي کار  پور  امين خانم کامپيوتر با داشتم که جوري
  با! پروند سرم از  برق سماواتي عصباني صداي و

 ! کنم  مي  پشيمونت  کردي  که  کاري  اين  از:  گفت  مقدمه  بي  و  عصبانيت

  

 ! بله؟ - 

 پشيمون ات کرده از  کنم مي کاري! بيارم سرت  باليي چه دونم مي: 
 ! بشي

 : گفتم اتاقم سمت رفتم مي که جوري همون و پاشدم جام از 

 ! کردم؟  کاري چه

 حاال! زني؟  مي حرف هديه با من عليه شيني مي ري مي ديگه حاال- 
 ! گي؟  مي هديه به چيو همه ري مي ديگه

 ! زني؟  مي حرف چي از: 

 کف  گذاشتي  همهچيو  رفتي!  احمد  از!  هديه  مادر  از !  لعنتي  چک  اون  از -
 ! پشيمون! بچه شي مي پشيمون! دستش
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 من که کني خيال داري دوست اگه اما دونست مي چيو همه اون: 
 ! کني فکر جوري اين توني مي! ندارم مشکلي من گفتم، بهش

 ! بيرون بکش من گليم از  پاتو! کنم مي اخطار بهت دارم- 

 ديگه يعني دي مي که اخطار ! گيره نمي گاز  کنه مي پارس که سگي: 
 مي کرکري داري که ترسيدي حريفت از يعني! نيست بند جايي دستت
 عاشقيمون ي قصه و هديه و من سر از  دست تو نيست بهتر! خوني

 ! برداري؟ 

 من با افتادن در دم مي نشون بهت! کيه سگ دم مي نشون بهت- 
 ! چي يعني

 ! چي يعني تو با افتادن در  ببينم که مونم مي منتظر. باشه: 

 از فهميدم نمي. کرد قطع تماسو و نثارم آبدار  فحش تا چند سماواتي
  هديه که نداشت خبر مگه! شاکيه؟  انقدر  چي

 بودم  وايساده اتاق  وسط.  بودم  شده  گيج!  دونه؟   مي  رو پدرش  موضوع
  منو در  شدن باز که روبرو ديوار  به بودم زده زل و

 رو در  توو اومد ديد که رو ام قيافه. کيانه ديدم و برگشتم. ترسوند
 ! شده؟  چيزي: گفت و بست

 ! نه: گفتم و کشيدم موهام به دستي

 ! مطمئني؟ - 
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 . آره: 

 ! احمد؟  ضارب سراغ نريم- 

 ! اآلن؟ : 

 . غروبه  ساعت! ديگه آره- 

 . هنو مونده کار  از  ريزه يه: 

 شهر سر اون بريم تا. بده انجام خودش باقيشو گم مي پور  امين به- 
 . شه مي شب

  

 . کنم جمع هامو وسيله بايد. باشه: 

 کم يه بعد. راننده اون ي خونه سمت بوديم افتاده راه بعد ربع يه
 رفته. هديه ي خاله ي خونه رفته سماواتي ديشب: گفت کيان سکوت 
 ! هديه سراغ

 ! خب؟ -

 ! خواسته توضيح ازش کرده تو با مادرش که کاري مورد در  هديه: 

 ! چي؟  يعني- 

 رفتنش دم که فشار  تحت گذاشتي جوري چه مامانمو پرسيده ازش: 
 ! گرفته کاوه از  قولي همچين يه
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 ! خب؟ - 

 ! نداشته موضوع اون تو دخالتي گفته! نزده حرفي بهمن: 

 ! بود شاکي اينقدر  امروز  همين واسه پس- 

 ! امروز؟ : 

 هديه  با  رفتم  چرا   گفت  مي!  کشيد  نشون  و  خط  ام  واسه  و  زد  زنگ  بهم- 
 ! اون جون به انداختمش و زدم حرف

 ! مرتيکه کرده غلط: 

  زدي؟  حرف هديه با خودت- 

 ! کنم تأييد رو تو حرفاي منم خواست مي. زد زنگ بهم ديشب. آره: 

 ! بگيره؟ تصميمي چه خواد مي نگفت-

 بشه خبر با قضيه صغم و صحت از خواسته که قدر  همين اما! نه: 
  بهش بايد. کنه مي فکر حرفات  به داره اينکه يعني

 . بدي زمان

 ! دونم مي- 

 کوچه پس کوچه از  و کرديم پارک اصلي خيابون تو رو ماشين وقتي
  خونه در  دم رسيديم و گذشتيم تنگ و باريک هاي
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 سياه پارچه اش خونه دور تا دور. مونديم مات تعجب از  ضارب اون ي
 ! بود مرده شيک خيلي طرف و بود

 خيلي شرف بي! دونستم مي: گفت و کشيد گردنش به دستي کيان
 ! جلو ره مي تميز

 مرگ  به  راجع  جو  و  پرس  يه  بره  کيان  تا  وايسادم  ديوار   گوشه  جا  همون
 ! بياد و بکنه طرف

  

 ! مرده؟  جوري چه: پرسيدم. ماشين سمت افتاديم راه برگشت، وقتي

! ماشينش رهرو مي کاميون يه که رفته مي جاده تو! کرده تصادف-
 ! آخه بوده جاده خطي راننده

 ! گرفتن؟  رو راننده: 

 مي و ده مي ديه طرف! که؟  فهمي مي! ديگه عمده غير قتل ولي آره- 
 . بيرون ياد

 ! مربوطن  بهم  اي  زنجيره  همه  اينا!  چي؟   بوده  عمدي  که  کنيم  ثابت  اگه: 

 بهمون بايد پليس يه. اون پيش رم مي. داره سرهنگ رفيق يه بابام- 
 . بريم نمي پيش از  کاري نفري دو واال. کنه کمک

 ! کنار؟ بکشي موضوع اين از خودتو تو نيست بهتر کيان:

 . بياره سرت  باليي ترسم مي
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 بکنه غلطي بخواد اگه و کرده کينه تو به نسبت! نداره کاري من با- 
  خونه برسونم رو تو بريم. تو سراغ ياد مي مطمئناً 

 . سرهنگ جناب  پيش برم بعد

 . بودم کالفه. نشد هديه از  خبري و گذشت هم هفته يه

  مي شرکت توي روزمو بيشتر و نداشتم رو خونه ي حوصله

 نداشتم جرأت  حتي ديگه. بود گرم کار  به سرم ديروقت تا و گذروندم
  اگه خواست مي دلم. بگيرم سراغشو کيان از 

 احوالشو  اي  ديگه  کس  از  همش  اينکه  نه  بياد  خودش  بشه  خبري  قراره
  پروژه تحويل که بود اين خوبيش! بپرسم

. بمونم  شرکت  تو  شب  تا  تونستم  مي  که  بود  زياد  اونقدر   کارا  و  داشتيم
 . بودم شرکت شب  ساعت تا هم روز  اون

  کيان

 آژانس  برگشت  موقع  که  بود  کرده  يادآوري  بهم  و  بود  رفته  زودتر  خيلي
  سالنه. بزنم قدم خواست مي دلم اما بگيرم

 کليد. برسم تا کشيد طول ساعتي دو و خونه سمت افتادم راه سالنه
 شمشادا ي گوشه تاريکي تو يکي ديدم کنم باز  رو در  تا انداختم
! است هديه که ديدم تعجب کمال در  و سمتش برگشتم. واستاده
 ! باال بريم: گفت که بگم چيزي خواستم و طرفش رفتم نگرون
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 در اينکه از وقبل واحد در پشت. تو بره تا رفتم عقب و کردم باز رو در
 . کردم نگاهش و برگشتم کنم باز رو

  صورتش

 سرش  پشت  منم  و  تو  رفت  و  کردم  باز  رو  در.  بود  ناراحت  و  هم  تو  خيلي
 ! شده؟  چيزي: پرسيدم و بستم رو در  و

 ! دي؟  مي بهم آب  ليوان يه: گفت و مبل روي نشست

 جوري همون. آشپزخونه تو رفتم و کردم آويزون و آوردم در پالتومو
  هم اون به حواسم داشتم مي بر آب  يخچال از  که

 . داد مي تکون رو پاش عصبي و ناراحت که بود

 نشستم  روبروش  و  جلوش  ميز  روي  گذاشتم  رو  آب   ليوان  و  پيشدستي
  خورد رو آب . بزنه حرف خودش تا شدم منتظر و

 و چشمام به زد زل و باال آورد رو سرش و ميز روي گذاشت رو ليوان و
 ! کني؟  مي کار  چي داري کاوه: گفت

 ! چطور؟ - 

  

 ! داده؟  گير بابام به که کيه سرهنگه يارو اين: 

 ! کني؟  دفاع بابات  از  که اينجا اومدي- 
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 ! خطره در  جونت بگم بهت که اينجا اومدم! نه: 

 افتادم در  سماواتي با که اولي روز از ! نيست جديدي چيز که اين- 
 ! بود خطر در  جونم

 همين با! شنيدم خودم: گفت و نشست کنارم اومد و پاشد هديه
 ! کاوه بياره سرت  باليي خواد مي! گوشام

 ! بکنه خواست کاري هر که ننشستم کار بي منم- 

 ! سراغت؟  بيان شبي نصفه شبي، اگه کني مي کار  چي: 

! بيارن؟   سرت   آوردن  شبستاني  سر  که  باليي  همون  اگه  کني  مي  کار  چي
 از  واسه  داره  راه  کلي!  داره  آدم  کلي!  وايسي  بابام  جلوي  توني  نمي  کاوه
 ! تو بردن بين

 ! برسه اعمالش سزاي به پدرت  قاتل که مهمه برام- 

 کينه  تو  به  سماواتي  ي  کينه!  دوني  نمي  تو  که  هست  چيزايي  يه  کاوه: 
 ! برسه هدفش به نذار ! کيا کامران به! بابات  به اونه ي

 ! زني؟  مي حرف چي از - 

 وقتي. زبونششنيدم از  پدرتو اسم باري چند اما. دونم نمي دقيق من: 
  رو اي رشته ي شبانه کرد وادارم اجبار  و زور  با

 نمي  بشم،  قبول  رو  اش  روزانه  ديگه  دانشگاه  يه  تونستم  مي  که  بخونم
  کنم، مي فکر که اآلن اما! چيه قصدش دونستم
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 و تهديد و اصرار  همه اون بينم مي گردم مي بر روزا اون به که اآلن
  اولين ام رشته انتخاب  تو اينکه واسه توهين و کتک

 ! نبوده دليل بي باشه تو دانشگاه دانشگاه

 ! گي مي چي داري فهمم نمي من- 

 آشنايي تو باباي با بابام که دونم مي فقط! کاوه دونم نمي خودمم: 
 اما کيانه پدر  بده سواالمونو جواب  بتونه که کسي شايد! داشته قبلي
 هر  به.  دونه  نمي  چيزي  گه  مي.  کرد  انکار  چيو  همه  سراغش  رفتم  وقتي
  قضيه اصل تو هم توفيري حال

 و بجنبي دير اگه اينکه تو! اون کفش تو کردي پاتو تو اينکه تو! نداره
  باليي يه کنار نکشي معرکه اين وسط از  خودتو

 ! ياره مي سرت 

 عليه  کرديم  مجبور   احمدو  قاتل  ي  خونواده!  حرفا  اين  واسه  ديره  ديگه- 
 بودن  عمدي  ادعاي  و  کنن  شکايت  کشتتش  زده  که  کاميوني  راننده  اون

  جريان به پرونده! تصادف

  اگه که چند هر! شده دستگير قتل اتهام به کاميون راننده. افتاده

 بهترين از  سال سه! کشيدم نمي کنار  بوديم نبرده پيش از هم کاري
 داره کنم فکر ديگه البته! گذشته تو داشتن حسرت  تو زندگيم روزاي
 ! بگذرم  قضيه  اين  کنار  از   راحتي  همين  به  تونم  نمي!  سال  چهار  تو  ره  مي
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 کاوه: گفت ملتمسانه و وايساد روبروم و پاشد جاش از  عصبي هديه
 ! کن نيستت سربه خوان مي گم مي بهت دارم

 ! فهمي؟  نمي چرا

 ! مهمه؟  ات  واسه- 

 درک بودم کهپرسيده سوالي از  منظورمو انگار ! چشمام به زد زل هديه
  نشوندمش و گرفتم رو دستش. بود نکرده

 جواب هنوز  من! بياد؟  سرم باليي که مهمه ات  واسه: پرسيدم و کنارم
  با که دونم نمي هنوز ! نگرفتم روزمو اون سوال

 ! نه؟  يا موني مي من

: گفت و داد تکون سري و کشيد عقب رو دستش پريشون هديه
 ! نيستي تو انتخابم

 ! چي؟  يعني- 

 ! کاوه باشيم هم با تونيم نمي: 

 ! سماواتي؟  خاطر به! چرا؟ - 

 ! خودت  خاطر به: 
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 نمي  کنار   سماواتي  با  هم  باز   نکني  انتخاب  هم  منو  اگه  که  گفتم  بهت- 
 ! يام

 ! نداره انداختي راه که جنگي به ربطي:

 کافي! بسنيست؟ ! هديه؟  عشقمونه از  مهمتر چيزي چه! چي؟  پس- 
  دلم که شده عمر يه! دوري؟  سال همه اين نيست

 انتخاب   منو  که  شه  مي  مانع  چي!  هديه  ندارمت  کنارم  و  خواد  مي  رو  تو
 ! نکني؟ 

 امروز کاوه: گفت سوالم به توجه بدون و پاشد جاش از  کالفه هديه
  اين جلوي کردم التماس بهش. عموت پيش رفتم

 درسته! کنار  بکشدت  خواستم ازش! بگيره رو طرفه يه ي مسخره جنگ
  که قدر  همين اما باشمت، داشته تونم نمي

 از  کنار  بکش! کافيه ام واسه کني مي زندگي داري و سالمي بدونم
 بتوني  که  نيست  آدمي  سماواتي،  که  بفهم!  نيومده  سرت   باليي  تا  قضيه
! بشين  حريفش  کيان  يا  تو  که  اونيه  از   تر  گنده  کله!  بيوفتي  در   باهاش
  از  تر عميق هم اش کينه

 ! بگذره خونت از  بتونه که اونيه

 خودم. در  سمت رفت و برداشت مبل روي از  رو کيفش و گفت رو اينا
  ملتمس و وايسادم در  جلوي و رسوندم بهش رو
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 دوباره  رو  منکردم  که  اشتباهي!  نکن  اينجوري  زندگيمون  با  هديه:  گفتم
 ! کنم مي خواهش ازت ! نکن تکرار

 از  نبوديم هم قسمت ما شايد: گفت مکث يه بعد و چشمام به زد زل
  آوردن بدست واسه تالش همه اين شايد! اول

 باشم باهات  تونم نمي ولي متأسفم! بوده اشتباه هم اول از  همديگه
 دارم! کاوه نيا سراغم ديگه! باشه دادنت دست از تاوانش قراره وقتي
 ! کنم مي ازدواج

  

 ام خونه از  و کنار  زد منو راحت خيلي که حرفش از  شدم شوکه اونقدر 
 ! ريخت فرو روحمو هديه رفتن و در  شدن بسته صداي! رفت

 همه اون از . بودم خسته. نشستم زمين روي و ديوار  به دادم کيه
  رو داشت که رو باليي!بودم خسته نرسيدن و دوييدن

 باهام  قراره  سماواتي  نبود  مهم  ام  واسه!  نداشتم  باور   شد  مي  آوار   سرم
  با داره هديه که بود مهم برام اما! کنه کار  چي

 و درهم چندروز  اين کيانو که چيزي اون پس! کنه مي کار  چي عشقم
  يه هديه واقعاً ! بود اين بود کرده ناراحت و عصبي

 چرا!  تونست؟   مي  چطور!بود؟   کرده  انتخاب  زندگيش واسه  رو ديگه  نفر
  بودم منتظر تموم سال سه اينکه نه مگه! اآلن؟ 
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 بودم کرده آماده خودمو سال سه اينکه نه مگه! بشنوم؟  رو خبر اين
 ! حاال؟  چرا پس! بشنوم؟  رو ازدواجش خبر که

  حاال

 هديه  کردم  مي  فکر که  حاال!  بود؟   تابيده  دلم  به  اميد  نور   يه  دوباره  که
  اينم خدايا! دادم؟  مي دستش از بايد چرا منه مال

 ! بهت گم مي! باشه! ام؟  بريده بشنوي خواي مي! امتحانه؟ 

 ! باشم خوام نمي ديگه! شدم خسته ديگه! ام بريده ديگه

 ! رم مي آخرش تا! کنم زندگي جوري اين خوام نمي ديگه

  که واميستم خواسته خدا از  و رم مي جنگ اين آخر تا

 ! ندم دست از عشقمو اما بميرم حاضرم! سراغم بياد سماواتي

 يکي هم با زنگموبايلم و در  زنگ. ندادم اهميتي. اومد در زنگ صداي
  ميخواستم! بياد کس هيچ خواستم نمي. شد

 واسه!  بودم  شده  پوش  سياه  دوباره!  بودم  شده  عزادار   دوباره!  باشم  تنها
 ! کردم مي گريه و نشستم مي بايد عشقم مرگ

 با بودم کرده کار  چي! پايين چکيد ام گونه رو از  سمج اشک قطره يه
  بودم شکونده دليل بي که رو دلي تاوان! زندگيم؟ 

 که بود بعد به اين از ! سال سه اين تو نه دادم مي پس داشتم حاال
  رو هديه دوري زجر چي هر! کابوس شد مي زندگيم
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 ! اتفاق اين برابر در  بود محض شوخي يه بودم کشيده سال سه اين تو

 پاهام  دور   بودم  کرده  حلقه  دستامو  و  زانوهامو  روي  بودم  گذاشته  سرمو
 ! شنيدم مي رو شدنم شکسته صداي سکوت  تو و

 يکي و شد بسته در ! بهم خورد و شد باز  در  و چرخيد قفل توي کليد
  دست که شنيدم رو کيان صداي. زد زانو روبروم

 دوباره کيان. تکوننخوردم جام از . کرد صدام آروم بازومو روي گذاشت
 ! ببينمت! کاوه؟ : گفت و کرد صدام

 ! کاوه توام با! کن بلند سرتو

 بزنه حرفي يه خواست مي دلم. صورتش به زدم زل و کردم بلند سرمو
 با بگه  و  وايسته  محکم  هميشه  مثل  خواست  مي  دلم! بده  اميد  بهم  و

 کياني اما! بده قلب قوت  بهم خواست مي دلم! کنيم مي درستش هم
  همش روز چند اين تو که

 پيش روز  چند از  که کياني! نبود وجودش تو اميدي کرد مي فرار  ازم
  به اميدي بود نگفته بهم و دونست مي چيو همه

 ! نداشت ماجرا اين شدن درست

 . پاشو: گفت و کرد پاک صورتمو روي اشک و جلو آورد دستشو آروم

  

 اما بگم چيزي خواستم و دادم تکون طرف دو به سرمو
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  همحرف با مبل رو بشين بيا:گفت و گرفت بازومو زير! نتونستم

 . زنيم مي

 . صورتش به بودم زده زل تفاوت  بي هم شايد يا ناباور 

  با و آشپزخونه تو رفت. ترسيد که صورتم تو ديد چي دونم نمي

 : گفت و زد زانو جلوم دوباره و بيرون اومد آب  ليوان يه

 ! کاوه؟ 

 دلم! ببينه هامو گريه و باشه اونجا خواست نمي دلم. بستم چشمامو
  نمي دلم! ببينه شده خرده منو خواست نمي

 و گرفت بازومو زير کيان! ببينه داغون اونقدر  منو کس هيچ خواست
  ي! بيرون؟  بريم خواي مي! کاوه پاشو: گفت دوباره

 ! کنم مي خواهش کاوه! بزنيم؟  حرف و بشينيم جايي يه بريم خواي

 . باشم تنها خوام مي برو: کردم زمزمه لب زير

 ! گفتيکاوه؟  چي! چي؟ : پرسيد و نشنيد که بودم گفته آروم اونقدر 

 ! باشم  تنها  خوام  مي  برو:  گفتم  و  صورتش  تو  زدم  زل  و  کردم  بلند  سرمو

 رم  مي  نيام،  بيرون  و  اتاق  اون  تو  برم  شده  اگه!  کاوه  ذارم  نمي  تنهات - 
 ! باشي تنها ذارم نمي اما

 ! شده؟  چي دوني مي مگه: پرسيدم مقدمه بي
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: گفت آروم و مبل روي انداخت و آورد در  پالتوشو و شد بلند جاش از 
 ! زده حرف باهات  گفت. زد زنگ بهم هديه پيش ساعت يه

. بودم نفهميده اصالً ! بود؟  گذشته رفتنش از  ساعت يه! ساعت؟  يه
 ! بودم کرده گم زمان تو خودمو. بودم کرده گم زمانو

 زانومو  رو  گذاشت  رو  دستش  و  زد  زانو  جلوم  دوباره.  سمتم  برگشت  کيان
 ! اونه انتخاب  اين اما! کاوه متأسفم: گفت

 ! ذاري مي احترام بهش باشه چي هر انتخابش که گفتي خودت

 ماشين  تو  نشستهبودم.  بيرون  بريم  خونه  از   که  کرد  وادارم  زور   به  کيان
  زلزده من و کرد مي رانندگي هدف بي اون و

 : گفت و شکست سکوتو روند که کم يک! خيابون به بودم

 ! ترسم مي من شي مي که ساکت! کاوه بگو چيزي يه

 نگاهش  و  برگردوندم  صندلي  پشتي  به  بودم  داده  تکيه  که  سرمو  حال  بي
 : گفت و انداخت بهم نگاه يه. کردم

  اتفاق

 ! خبر؟  بي ازش من که افتاده جديدي

 ! بده توضيح بيشتر که کردم مي نگاهش اخم با و متعجب

! زده؟   زنگ  بهش  هديه  که  بود  نگفته  من  خونه  تو  پيش  ديقه  چند  مگه
 ! نه؟  يا افتاده جديدي اتفاق که چي يعني
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 هديه با: گفت و روبرو به زد زل دوباره و انداخت بهم ديگه نگاه يه
  اين حاال چرا! تو واسه قديميه داستان يه که نبودن

 ! گرفتي؟  عزا جوري

  

 ! چي؟  يعني- 

! نيومدي؟  قضيهکنار اين با مگه پيش سال سه! کاوه نداره چي يعني: 
 ! افتاد مي اتفاق اين حال هر به

 دلبسته  دوباره  هفته  چند  اين  تو!  بودم  کنده  دل  ازش  سال  سه  اون  تو- 
 ! اميدوار  باهاش بودن به و شدم اش

 يا باشه مثبت بهت هديه جواب که نبودي مطمئن خيلي هم اول از: 
 ! کني خودت مال رو هديه و بدي شکست رو سماواتي بتوني حتي

 ! کنه نمي آرومم حرفا اين! شو من دادن داري دل خيال بي کيان- 

 يه  شبيه  که  نديدي  آيينه  تو  خودتو!  شي؟   آروم  که  کنم  کار  چي  پس: 
 ! نباشه اين حالت تا کنم مي بخواي کاري هر! شدي روح

 ! برگردون بهم رو هديه- 

 ! گفت که بهت! کنه مي ازدواج داره! شه نمي: 

 ! کي؟  با- 
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 ! سماواتي دوست پسر! خواستگار  يه! کنه مي فرقي چه: 

 ! بيرون؟  بود نزده کذايي ي خونه اون از  مگه- 

 ! برگشت زدي حرف باهاش که روزي اون فرداي: 

 ! بدونم؟  بايد اآلن- 

 ناراحت که اوني از  بيشتر بخوام که نديدم دليلي! نکش هوار ! هيس:
 ! کنم ناراحتت بودي

 ! بوده؟  چي برگشتنش دليل-

 زدن حرف هم با هديه، ي خاله ي خونه رفته که سماواتي! دونم نمي: 
 ! اش خونه برگشته دختره و کندن وا سنگاشونو و

 درست  کار   جاي  يه!  آره؟ !  کنه  ازدواج  گرفته  تصميم  سرعت  به  هم  بعد- 
 ! نيست

 اون  و  سماواتي  با  داريم  بساط  کافي  اندازه  به!  کاوه  نيار   در   بازي  کاراگاه: 
 ! داديم تشکيل اش واسه که اي پرونده

 ! بابات  ي خونه سمت برو بزن دور - 

 ! چي؟ : 

 ! دارم کار بابات  با اتون خونه برو برگرد- 
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 ! شبه  نزديک! ديدي؟  ساعتو: 

 ! ببينم باباتو بايد باشه هم شب نصفه! نيست مهم- 

 ! است؟  هديه کردن ازدواج داستان کجاي بابام: 

 توضيح ام واسه بايد رو جامونده که من ي گذشته از  جايي يه بابات - 
 ! بده

 ! فهمم؟  نمي: 

 ! فهمي مي داد که جواباشو و شنيدي که حرفامو خودت  برو- 

. اشون خونه سمت رفت و زد دور  اما نبود راضي اينکه رغم علي کيان
  تو چون اما/  بود شده ساعت برسيم تا

 اونجا  ريم  مي  داريم  که  بود  گفته  و  گرفته  تماس  باباش با کيان  مسير
  هال توي عمو هم و عمو زن هم. بودن مونده بيدار

 . منتظر و بودن نشسته مبال روي

 اومد نگرون اي چهره با و پاشد جاش از  عمو زن تو رفتيم در  از  وقتي
  مي داري کار چي! کاوه؟  خوبي: گفت و سمتم

 ! خودت؟  با کني

 پاشده  ازجاش.  عمو  سمت  رفتم  مستقيم  و  دادم  تکون  سري  حوصله  بي
 جلو آورد رو دستش من تعجب کمال در . کرد مي نگاهم داشت و بود
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 اکراه  با  و  صورتش به  نگاهي  و  انداختم  دستش  به  نگاهي.  کرد  سالم  و
 . جلو بردم رو دستم

 . بشين: گفت و فشرد عادي حالت از  تر محکم رو دستم

 وقتي.  کرد  صدا  رو  مامانش  و  آشپزخونه  تو  رفت  کيان.  نشستم  روبروش
 . داري کار  باهام که گفت کيان: گفت عمو رفت عمو زن

 ! آره- 

 . شنوم مي: 

 چشماي به زدم زل. کنارم نشست و اومد. بياد هم کيان تا کردم صبر
  دل به کينه من باباي از  سماواتي چرا: گفتم و عمو

 ! داديم؟  پس هديه و من چيو تاواني! داره؟ 

 به زد زل و برگردوند روشو و رفت هم تو اخمش سوالم شنيدن با عمو
 ! دونم نمي من: گفت سکوت لحظه چند بعد و زمين

 از  بودم شده خسته! تونستم نمي اما باشم خونسرد کردم مي سعي
 واسه  پازل  عين  بايد  و  بود  مونده  جا  گذشته  تو  که  کوفتي  راز   همه  اون
! دوني؟  نمي:  گفتم  عصبي! زدم  مي  دو سگ  اش  تيکه  تيکه  کردن  پيدا
 ! شه؟  مي مگه
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 من! داري؟  خبر بهتر که خودت! نبود خوب  هم با کامران و من ارتباط- 
  با اونا دونم نمي! نبودم خبر با خيلي کاراش از 

 ! داشتن مشکلي و ارتباط چه هم

 نگفتي،  رو  واقعيت  ي همه  خونه  همين  تو  روز   اون  اگه!  گي  مي  دروغ: 
 ! گي مي دروغ داري اآلن

 : گفت و داد فشار  آروم و پام رو گذاشت رو دستش کيان

 ! آرومتر کاوه

 فهمم مي خونه اين تو و اآلن يا: گفتم عمو به رو بهش توجه بي
 سراغ رم مي شبي نصفه همين شم مي بلند يا بوده قرار چه از  موضوع
 ! چيه موضوع بدين توضيح بايد کدومتون يک! سماواتي

 اما! بهتنگفتم رو بوده من به مربوط که گذشته از  چيزايي يه شايد- 
 بايد  فقط بشنوي  چيزي  خواي  مي  اگه!  نداشته  من  به  ربطي جريان  اين
 ! بشنوي سماواتي خود از 

 اميدوارم البته. اون پيش رم مي! خب و خيلي: گفتم و پاشدم جام از 
  و کنه وا دهن و باشه تو از تر جرأت  و دل با اون

 مي شدنش تبرعه باعث که رو جاهايي اون نه! بگه رو حقيقت ي همه
 ! شه
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! شدي؟  خل: گفت و گرفت دستمو مچ کيان که در  سمت برم اومدم
  تو بعد! پکونه مي مغزتو دولول يه با ببيندت  طرف

 ! سراغش؟  بري شبي نصفه خواي مي

 مي استقبال هم کارش اين از  اتفاقاً : گفتم و کشيدم محکم دستمو
 ! بوده خبر چه لعنتي ي گذشته اون تو بگه قبلش اميدوارم فقط! کنم

 جلوي و بيرون اومد آشپزخونه از  هم عمو زن که در  سمت رفتم دوباره
 ! بري ذارم نمي کاوه: گفت و وايساد تراس در 

 ! بلرزوني گور  تو زريرو روح ذارم نمي! کارات  اين با دي مي باد به سرتو

 امشب همين بايد! برم بايد عمو زن: گفتم و پايين انداختم سرمو
  خوام مي! چيه بابام و مرتيکه اون جريان بفهمم

 ! راز  همه اين از ! ندونستن همه اين از  شدم خسته! بدونم

 ! بازي موشک قايم همه اين از  خوره مي هم به داره حالم

! گم  مي  ات   واسه  من  بشين  بيا:  گفت  و  گرفت  رو دستم شهال  عمو  زن
 ! بيا

 ! ديگه بيا: گفت و کشيد رو دستم که کردم مي نگاهش مردد

 ! بوده؟  چي بابات  و سماواتي ارتباط بدوني خواي نمي مگه

 . گفت بهت شه مي جمله يه تو. نيست پيچيده خيلي جوابش
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 ! گم مي بهت من بيا

 . دهنش به زدم زل و نشستم مبل روي و شدم کشيده دنبالش

 ! من واسه بيار  آب ليوان يه برو: گفت و کيان به کرد رو

 زل و نشسته مبل روي عصبي که عمو به نگاهي عمو زن و رفت کيان
  و من به کرد رو بعد و انداخت زمين به بود زده

 اي  مدرسه  وهم  همبازي  هم  با  بچگي  از .  بود  کيومرث   رفيق  بهمن:  گفت
 ! کرديم مي زندگي محل يه تو امون همه! بودن

 تو  سرخوش  که  هايي  بچه.  بودن  شده  نفرين  آدماش  انگار   که  اي  محله
 شه  مي  دوستياشون  بزرگي  تو  بدونن  اينکه  بدون  کردن  مي  بازي  کوچه
 ! جونشون بالي

  

 رو کدوم هر. بود شربت ليوان تا سه توش. سيني يه با اومد کيان
 ! نخوردي  هيچي  صبح  از   بخورش:  گفت  من  به  و  يکيمون  جلوي  گذاشت

 و پايين انداخت رو سرش. عمو زن به زدم زل حرفش به توجه بدون
  کيومرث  اينو! بود مادرت  خاطرخواه بهمن: گفت

 تالش زري به کامران نرسيدن واسه بهمن پاي به پا. دونست مي خوب 
  مخالفتاش همين واسه! نبرد جايي به راه اما کرد
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 شايعه  اين  بهمن.  خواد  مي  رو  زري  کيومرث   افتاد  چو  بازار   تو  که  بود  هم
  اين جلوي شده جور  هر بتونه که بود ساخته رو

 سکته  داشتيم  ما!  زري  سراغ  اومد  عروسي  روز .  نشد  اما!  بگيره  رو  ازدواج
  خواست ازش و زد زل صورتش تو! کرديم مي

 و  نوجووني  دوران تموم  تو!  خواست  مي  کامرانو  زري اما.  بره  باهاش  که
  انتخابش و زده حرف کامران عشق از  جوونيمون

 تو مطمئناً  اما! خبرم بي هديه و تو آشنايي جزئيات از من! بود اون
 ! داشته دستي بهمن اون و تو آشنايي

 .... 

. فهميدم مي اجباري ي رشته انتخاب  اون از  رو هديه منظور  حاال
  گذاشته و تاريکي تو بود کرده ول تيري يه سماواتي

 ! بود  اومده  جلو  نقشه  با  اولش  از!  کثافت!  بکنه  رو  خودش  کار   تقدير  بود

! بستم وچشمامو دستام تو گرفتم سرمو! ياوردم مي کم داشتم ديگه
  جز نبود راهي جزئيات  ي همه فهميدن براي

 ! سماواتي بهمن خود با زدن حرف

 با  و  بودم  نخورده  هيچي  حسابي  و  درست  صبح  از!  نبود  خوب   اصالً   حالم
  ساعت چند عرض در که اطالعاتي حجم اون
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 کنارم اومد کيان! اساسي بودم ريخته بهم بود، آورده حجوم بهم
 ! کاوه خورده يه بخورش: گفت و جلوم گرفت شربتو ليوان و نشست

:  گفت  و کرد اشاره ليوان به. صورتش به زدم زل و کردم بلند رو سرم
 ! بخور  کم يک

 و بود نشسته که عمو به دوختم و گرفتم صورتش از  تعلل با نگاهمو
  ذهنم تو زيادي سواالي. کشيد مي سيگار  حرص با

 کسي کيومرث  عمو. است فايده بي پرسيدنش دونستم مي اما بود
  ،نه عمو زن نه اون، نه! بده جواب سواالم به که نبود

 نيازي  مطمئناً   بزنن  گذشته  از   حرفي  بود  قرار   اگه  اونا!  بود  مادرم  اگه  حتي
  همه بايد اينا از  زودتر! نبود من پرسيدن به

 ! گفتن مي بهم چيو

 پشتي به بود داده تکيه کيان. پاشدم جام از  و کشيدم عمقي نفس
  و سر از خستگي هم اون. کرد مي نگاهم و مبل

  خدافظ. يام نمي شرکت فردا: گفتم و کردم نگاهش. باريد مي روش

 خاموش ميز روي زيرسيگاري تو رو سيگارش. پاشد جاش از  هم عمو
 ! کاوه جا همين شبو بمون: گفت و کرد

 دستمو خدافظ: گفتم و سالن در  سمت رفتم کنم نگاهش اينکه بدون
 ! ات   خونه  برگرد  صبح  بمون  بري،  خطرناکه  شب  وقت  اين:  گفت  و  گرفت
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 ! خطرناکه؟  چرا- 

 ! کردي باهاش که لجي خاطر به! بهمن خاطر به: 

 ! بيافته اتفاقي چه ممکنه که نيست مهم هم ذره يه حتي برام! هه- 

 ! مهمه ما براي! گفتم بهت هم پيش روز  چند: 

 ! مهمه شما براي چي که نيست مهم ام واسه- 

 مي دارم من! وايسا: گفت کيان که برم خواستم و کشيدم رو دستم
 ! رسونم مي هم رو تو خونه، رم

 ! نيست الزم- 

 ! نباشه الزم! باشه: 

 و بود نشسته ناراحت اي چهره با و سکوت  تو حاال تا که عمو زن
 : گفت و جلو اومد و پاشد جاش از  کرد مي نگاهمون

 دنيا اون کشيدنت زجر با نذار ! باش خودت  مراقب مادرت  روح تو کاوه
 ! بکشه زجر

 برسم  سن  اين  به  تا  ذاشت  نمي  کشيد  مي  زجر  من  ناراحتي  از   اگه  اون- 
 وايسادم  جا  اين  که  اآلن  ذاشت  نمي!  باشم  خبر  بي  گذشته  از   همه  اين
 ! کنم شک کس همه و چيز همه به
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 هر! مقصرين اتون همه خوردم که بازيي تو! متأسفم خودم براي واقعاً 
 همه وقتي! کرده مخفي گوشه يه رو گذشته از  تيکه يه که کدومتون

 رو کدومتون هر سهم وقتي بذارم، هم کنار  رو پازل اين هاي تيکه ي
 ! شم  مي  دور   ازتون  سهم  همون  ي  اندازه  به  کنم  مشخص  دادنم  بازي  تو

 با هم کيان. بود کرده بيشتر رو سرما بارون و باد. بيرون خونه از  زدم
 . افتاد راه دنبالم خستگيش ي همه وجود

  حوصله

 هم رو خودم ي حوصله حتي. نداشتم رو باهاش کردن مخالفت ي
 کدوم هيچ راه طول تموم تو. من ي خونه سمت افتاديم راه. نداشتم
 گوشه  ماشينو  دقت  با  داره  ديدم  وقتي  خونه  در   دم  و  نزديم  حرفي  هيچ
 : گفتم کنه مي پارک خيابون ي

 ! باشم تنها خوام مي کيان

 ! ذارم نمي تنهات شرايط اين تو- 

 ! خدافظ! خونه برو! باشم تنها که دارم نياز  شرايط اين تو: 

 . خونه تو رفتم کيان نگرون نگاه به توجه بدون و شدم پياده

  ذهنم. کردم فکر و نشستم يا و رفتم راه يا شبو طول تموم

 نمي که بودم قرار  بي اونقدر ! برد نمي خوابم اصالً  که بود درگير انقدر 
  مي که هديه حرفاي ياد. بگيرم آروم تونستم
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 حالم وقتي و گرفت مي گلومو بدي بغض. گرفتم مي آتيش افتادم
 نزديک  ساعت!  کرد  مي  يکي  به  دست  خشم  با  بغض  اين  که  شد  مي  بدتر

 بودم نشسته خواب  اتاق تخت روي خسته و حال بي. بود صبح شيش
  هاي عقربه به بودم زده زل و

 قفل  توي  کليد  چرخيدن  صداي.  فهميدم  نمي  ديگه  خودمو  حال.  ساعت
  که کيان وار  پچ پچ و آروم خيلي صداي و اومد

  

 ديوار به داده تکيه ديد وقتي و اتاق تو آورد رو سرش. کرد مي صدام
  و تخت ي لبه نشست نگرون و تو اومد نشستم

 ! خوبي؟  کاوه: پرسيد

 . داد تکونم و گرفت رو دستم. بود ساعت روي ماتم نگاه

  آروم و دوختم نگرونش چشماي به و گرفتم ساعت از  نگاهمو

 بيداري وقتي چقدر !  بشه ساعت منتظرم! بشه صبح منتظرم: گفتم
 ! شه مي طوالني شب

 ! بيافته؟  اتفاقي چه قراره  ساعت- 

 ! سماواتي پيش برم خوام مي: 

 ! بهت گفت چيو همه که مامانم! چي؟  واسه اونجا- 

 ! چيو؟  همه: 
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 ! گفت بدوني بايد که چيزيو هر- 

 ! بدونم چيو همه خوام مي: 

 دونستي  مي  بايد  که  چيزايي  مهمترين!  داره؟   اي  فايده  چه  دونستنش- 
 ! فهميدي رو

 شدنش قبول گفت هديه چرا! کرد؟  سازش سماواتي با يهو هديه چرا:
 ! بوده؟  سماواتي ي نقشه جزو من دانشگاه توي

 من  از   رو  ناکامش  عشق  انتقام  سماواتي  چرا!  داد؟   ازدواج  به  تن  يهو  چرا
  رازو همه اين رفتنش از  قبل مامانم چرا! گرفت؟ 

 گذشته  حقيقتاي  دونستن  اليق  منو  چرا!  گذاشت؟   مهر  به  سر  ام  واسه
  مي گذشته از  حرف وقتي بابات  چرا! ندونست؟ 

 دوني مي که مهمو خيلي حقيقت اون تو چرا! کنه؟  مي تب وسط ياد
 چرا! گذاشت؟  تنها نداشتنش حسرت  تو منو هديه چرا! گي؟  نمي بهم
 ! دم؟  مي پس چيو تاوان دارم من! دم؟  مي پس تاوان دارم من

 ! بگير آروم ديقه يه! بسه! منو ببين! بسه! کاوه- 

 واسه تونه مي سماواتي رو اينا بيشتر نصف! بپرسم؟  بازم خواي مي:
  و بابات  و تو که چيزايي اون ي همه! بده توضيح ام

 کافيه فقط! گه مي اون بگين بهم نشدين حاضر مامانت و مامانم
 !  بشه ساعت
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 ! بدم؟  آرامبخش يه بهت خواي مي! بخوابي خورده يه بايد کاوه- 

 ! گيرم مي آروم که اونوقته بفهمم چيو همه وقتي: 

 ! خونه؟  اومدي خوردي چيزي- 

 که ببينم خواد مي دلم! کنم شرکت هديه عروسي تو خواد مي دلم:
 ! راضيه انتخابش از که کنم باور خواد مي دلم! شاده

 يه  و حسام برگشت وقتي که بيرون رفت اتاق از  کي کيان نفهميدم
  کردم نگاه ساعت به! بودن همراهش هم جوون مرد

 منو: گفتم کيان به و پايين اومدم تخت از ! هشت نزديکاي بود شده
  سماواتي؟  شرکت رسوني مي

  

 با بعد بخواب  ذره يه: گفت و داشت ام نگه و گرفت بازومو جلو اومد
 . ريم مي هم

 سمت داد هولم زور  به که کنم خالص دستش از  خودمو کردم سعي
  بياد مرتيکه اون خود زنم مي زنگ: گفت و تخت

 و بياد گم مي بابام به! ... بزنه حرف باهات بياد گم مي! خوبه؟ ! اينجا
  بخواب  خورده يه! ... بده توضيح برات  چيو همه

 ! گم مي بهت دوني نمي که چيو هر خودم شدي بيدار  وقتي
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 ديگه کاش! برد خوابم زد بهم حسام همراه مرد   اون که آمپولي زور  به
  تونه مي وقتا گاهي خواب دنياي! شدم نمي بيدار

 ! باشه بخش آرامش چقدر 

 رو نيم و  ساعت هاي عقربه. پريدم خواب از  چيزي شکستن صداي با
 . بودم کرده گم رو مکان و زمان. داد مي نشون

. بيارم  ياد  به  رو  خوابيدنم  از   قبل  اتفاقات   کردم  سعي  و  نشستنم  سرجام
: گفت و بود لبش رو لبخند يه. برگشتم در  سمت به کيان صداي با

 ! کردم بيدارت ! ببخشيد

 ! خوبي؟ : پرسيد و جلو اومد کنم مي نگاهش مات  ديد وقتي

 ! بودم؟  خواب  ساعت چند- 

 ! ساعت  شد مي خوابيدي مي ديگه ساعت نيم: 

 ! بود؟  اينجا حسام: گفتم و کشيدم صورتم به دستي

 خورده يه بود بهتر. زدم زنگ بهش من. اومدن پسرعموش با. آره- 
 اين  رو  صبح  که  وضعيتي  اون  با!  گرفتي  مي  آروم  و  کردي  مي  استراحت

 ! بدي خودت  دست کار ترسيدم مي بود زده غمبرک تخت

 ! خوبم اآلن: 

 ! بخور  چيزي يه بيا پاشو پس. شکر رو خدا- 

 ! نرفتي؟  شرکت: 
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 کيان همراه. برم شدم مجبور . داديم مي تحويل رو پروژه بايد! رفتم- 
 يه  با  کيان.  بودم  منگ  و  هنوزگيج. شدم  ولو  مبل  روي و  هال  توي  رفتم
 : گفت و برگشت پرتقال آب ليوان

 ! ريخته جا همه ليوان يه هاي شيشه خورده که آشپزخونه تو نيا

 . کنم مي جمع خودم بعداً  کن ولشون- 

 قبل اتفاقات   کردم  سعي  و  بستم  رو  چشمام  و  مبل  به  دادم  تکيه  سرمو
 گفته  بهم  کيان  ها  لحظه  آخرين  تو  يادمه!  کنم  بازبيني  رو  خوابيدنم  از 

 ! گه مي بهم خودش چيو همه که بود

  

 و کردم صداش دوباره. گفت جانم يه آشپزخونه تو از که کردم صداش
 ! جان؟ : گفت کنه نگاهم اينکه بدون هم باز 

 ! چيه؟ :  گفت  و  کرد  بلند  رو  سرش  حرص  با  کردم  صداش  که  سوم  بار   براي

 . دارم کارت بيا- 

 . يام مي بعد پامون و دست تو نره که کنم جمع رو اينا بذار : 

 ! گم مي دارم کارت  بيا! کيان کن ولش رو اونا- 

 اومد و ديوار  ي گوشه گذاشت رو پالستيکي انداز  خاک و جارو کالفه
 ! قربان بفرماييد: گفت و نشست روبروم

 ! گفتي چيزايي يه بخوابوني آمپول اون زور  به منو اينکه قبل- 
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 فيلما  تو  عين  واقع  در !  ها  بودي  شوک  تو  مثالً :  گفت  و  اومد  در   چشماش
 ! کني فراموش کن سعي پس! بياد يادت  نبايد رو اينا

 . کشيدمش محکم و گرفتم دستشو که شه رد کنارم از  اومد

 و بيهوشي و شدن شوکه که کاوه بميري: گفت و شد ولو مبل روي
 بابا! گفتم دروغ! من کردم غلطي يه! نيست آدميزاد عين هم خوابت
  بخوام که دونم مي چيزي مگه من اصالً 

 خوب! کرده؟  شوهر چرا هديه دونم مي چه من! بدم؟  توضيح تو واسه
 رو بله جواب  زودي شه مي ترشيده داره ديده کرده کتاب  حساب  البد

 ! گفته

 ! يارما مي سرت  باليي يه زنم مي! نکن شوخي کيان- 

  

 کنم  مي  کار   خونهاش  تو  دارم  بدبخت  کنيز  يه  عين!  مرتيکه!  کردي  غلط
 ! داره هم بزن دست   تازه

 ! کيان- 

 ! چيه؟ : 

 مي پا جام از که جوري همون. شدم پشيمون بپرسم چيزي يه اومدم
 ! سماواتي ي خونه برسون منو پاشو: گفتم شدم

 ! بزنم حرف اون با بايد
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 بتمرگ:  گفت  و  مبل  روي  کرد  پرتم  و  کشيد  دستمو  محکم  کيان  بار   اين
  مي رو مرتيکه اون حرف شه مي هرچي تا! بابا

 طرف! ميز؟  پاي بشيني يارو با خواي مي که يکه+   مذاکرات  مگه! زنه
 ! ات  سينه رو گذاشته سرتو طرفش بري

  اونوقت

 به  ما  قصه  يه  آخرش  حتماً !  بگه؟   قصه  ات   واسه  ياد  مي  کني  مي  خيال
  گه مي هم نرسيدم اش خونه به کالغه رسيد سر

 ! بدي؟  مردک اون دست آتو نبايد فهمي نمي! ات  واسه

  

 اميدي يهنور  لحظه يه براي بستم چشمامو و دستام بين گرفتم سرمو
 ! نرسيد؟  فکرم به زودتر چرا: گفتم بلند صداي با! تابيد دلم به

: گفت حال همون در  و آشپزخونه سمت رفت و شد بلند کنارم از  کيان
 ! انيشتين؟  چي

 ! منصور  عمو- 

 ! چي؟ : پرسيد و سمتم برگشت متعجب

 يه خونوادگي مامانت و بابات  و تو وقتي! بپرسم منصور  عمو از بايد- 
  از و بزنم زنگ بايد دهنتون به زدين گنده قفل

 ! بگه بهم واقعيتو بايد اون! بپرسم منصور عمو
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! ها  دنبالشي  که  نيست  ايني  اآلن  مشکلت  کاوه:  گفت  و  کرد  نچي  کيان
 ! است هديه کردن شوهر اآلن تو مشکل

 ! رسم مي هم اون به- 

 ! محضر؟  رفت وقتي! کي؟ : 

 ! گفتي؟  مي ديگه چيز يه ديشب که تو- 

 ! روزدم حرفا اون مجبوري بيافتي پس اينکه ترس از  ديشب

 ! حرفات  بود کننده دلگرم هم چقدر - 

 ! چه؟  من به شماله قطب توش تو دل: 

 گرفتم مي رو منصور  عمو ي شماره که جوري همون و پاشدم جام از 
 نمي  ديگه  اسمتو!  بفهمم  چيو  همه  من  وقتي  حالت  به  واي  کيان:  گفتم
 ! باشم من که جايي بذاري پاتو نداري حق! يارم

 من که چيزيو اگه. بذاريم شرط يه بيا ببين: گفت و سمتم اومد کيان
 به بذار  و بگذر  من تقصير از  تو اونوقت نبود بد خيلي گم نمي بهت

 چيزي يه بيا کن قطع گوشيو اون! بدم ادامه ات  واسه کردن کنيزي
 ! گرسنگي از  نمردي تا بخور 

  شام

 ! سرورم برات  پختم
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 باهام حتماً  تا فرستادم پيغام براش. نداد جواب  تماسمو منصور  عمو
. بود  چيده  شامو  ميز  سليقه  با  کيان.  آشپزخونه  تو  رفتم  و  بگيره  تماس
 ! کنه ترميم منو داغونه روحيه که کرد مي کاري هر خدا بنده

 برگشت  کردمکه  مي  نگاه  کشيدنش  غذا  به  داشتم  و  ميز  پشت  نشستم
 ! خدا؟  به بودي ديده تر کدبانو اين از  کنيز: گفت و سمتم

 و ميز رو گذاشت رو غذا ديس که کردم مي نگاهش جوري همون
 ! وقت يه نکني تشکر يه: گفت و نشست هم خودش

 بخشيده  رو  اش  مهريه  بود  رفته  بودم  کشيده  زنم  واسه  زحمتو  همه  اين
 ! بهم بود

  

 ! مرسي- 

 ! نشنيدم: 

 ! ذاري نمي تنهام اينکه از ! مرسي اينجايي اينکه از! کيان مرسي- 

 ! ات  خونه تو ندادي راهم ديشب که ره نمي يادم! شو خفه: 

 ! گذاشتي احترام ام خواسته به تو که هم چقدر - 

 يه ترسيدم مي همش! نيومد چشمم به خواب  صبح تا

  نگرون انقدر لحظه يه! بکني احمقانه کار  يه يا! بياد سرت  باليي
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 سمت اومدم و بيرون خونه از  زدم ساعت به کردن نگاه بدون که شدم
 برديمت مي بايد بودم رسيده ديرتر خورده يه اگه احتماالً ! ات  خونه

 ! دارالمجانين

 نگاهش  لبخند  يه  با  زد  مي  حرف  لودگي  با  کيان  که  مدتي  طول  تموم  در 
  زد مي حرف هم پشت جوري همون. کردم مي

 و شد ساکت لحظه يه. خورد مي بود پخته که غذايي از خورده يه و
  و باال آورد رو سرش و کشيد هم خوردن از دست

 ! شدي؟  بيچاره کنيز اين عاشق نکنه! چيه؟ : گفت و کرد نگاهم

 رفته!  ساحل  سمت  گشتم  نمي  بر دريا  تو  روز   اون  نبودي  تو  اگه  شايد- 
 ! شدم پشيمون ديدم که زدناتو پا و دست! جلو برم که آب  تو بودم

 به زد وزل بشقاب  توي گذاشت رو دستش تو چنگال و قاشق کيان
  چند هر! مفيده بودنم که خوشحالم: گفت و صورتم

 از بيشتر داري ما گردن به که حقي! ياد نمي بر دستم از زيادي کار که
  سختي تو کردنت زندگي سال!  حرفاست اين

 سنگيني  از  خرده  يه  حال  هر  به  ولي!  شه  نمي  جبران  کوچيک  کاراي  اين  با
 ! کنه مي کم بارش

 آب ليوان يه و شد خيره ميز به کمي و پايين انداخت رو سرش بعد
 ! خوب  پسر بخور  غذاتو حاال: گفت و خورد
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  حوصله

 ! ندارم حسامو ي افاده و فيس پر و بداخالق پسرعموي اون ي

 خودم و بيرون فرستادم آشپزخونه از  رو کيان اصرار، به شام بعد
  بود نشسته بود رفته. شدم ميز کردن جمع مشغول

 ور گوشيش با و ميز رو بود کرده دراز  پاهاشو معمول طبق و مبل روي
  ظرفا. زد مي هم لبخندي گاهي از  هر. رفت مي

  

 اومدم ريختمو چايي ليوان تا  و کردم خشک رو دستم شد شسته که
 رو سرت  پشت در اون دستت قربون: گفت که بشينم و ميز رو بذارم
 ! دره پشت حسام که کن وا هم

 يه  و  آورد  باال  سرشو  که  نه  يا  گه  مي  جدي  داره  ببينم  کردم  مي  نگاهش
  در  شاخ! چيه؟ : گفت و باال داد هم رو ابروش

 ! آوردم؟ 

 ! دره؟  پشت حسام جدي- 

  

 برو! بدي تحويلم مسخره يه تو که کردم اي مزه بي شوخي! پس نه: 
 ! ديگه

 : پريد دهنم از  ناخودآگاه حال همون در  آيفون سمت رفتم
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 ! مسخره

 . باال بياد حسام موندم منتظر و کردم باز هم رو واحد در 

  بزرگ لبخند يه و شد خوشحال بودم سرپا اينکه از  اومد وقتي

 ! پسر خوبي که خوشحالم: گفت و لبش رو نشست

 ! تو بيا. مرسي: گفتم و دادم دست باهاش

. کرد مي نگرونش همين و بود گرفته قرار  زندگيم جريان در  حدودي تا
  از  دست تا بود زده حرف کيان و من با باري چند

 سازگاري من منطق با اما زد مي اي عاقالنه حرف. برداريم سماواتي سر
  با و ريختم چايي ديگه ليوان يه رفتم! نداشت

 هم کنار  که تا دو اون روبروي نشستم و برگشتم شکالت  ظرف يه
 سوال يه کاوه: گفت و من به کرد رو جدي خيلي کيان. بودن نشسته

 ! بده جوابمو جدي بايد پرسم مي

 يام  مي من وقت هر کردم دقت من: گفت که کردم نگاهش منتظر
  کني مي وا هم با رو باال و پايين در  تا دو تو ات  خونه

! خودت   کار   پي  ري  مي  و  پايين  ندازي  مي  مفيد  حيوان  يه  عين  سرتو  و
 منتظر  و  در  اين  دم  آقاها  عين  واميستي  ياد  مي  که  اي  ديگه  کس  ولي
! کني؟   مي  احوال  و  حال  و  دي  مي  دست  باهاش  و  تو  بياد  طرف  موني  مي
  بين فرقي چه! چرا؟ 
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 ! هست؟ بقيه و من

 اما يان مي و زنن مي زنگ بقيه: گفتم و برداشتم ميز رو از رو چاييم
  کليد با مفيد حيوان همون عين مواقع بيشتر تو

 بدم اجازه بهشون که نيستم خودموني اينقدر بقيه با! کني مي وا درو
 ! مفيد حيوان بگن بهم

 حيوان همون هاي ويژگي و رفتارها توي بايد دليلشو پس آهان- 
 ! کرد مفيدجستجو

 سرک اجازه بدون جايي هر و انداختن پايين سرشو هم، يکيش! آره:
 ! کشيدنه

 يه  سال،  يه  من  انگار   نه  انگار !  بيني؟   مي:  گفت  و  حسام  به  کرد  رو  کيان
  به کشه نمي خجالت! بزرگترم ازش نيم و سال

 ! گاو گه مي من

 بحث اخير اتفاقات  مورد در خرده يه. کرد مي نگاهمون لبخند با حسام
 بعد  و  نشست  کمي  بياد  پايين  موضعش  از   اينکه  بدون  حسام  و  کرديم
 که کردم مي فکر فردا به داشتم و کاناپه روي بودم کشيده دراز . رفت
 زنگ  تلفنم  که  منصور   عمو  پيش  برم  و  کنم  فرار   کيان  دست  از   جوري  يه

 . خورد

 ! بود منصور عمو
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 شنيدم حسام از! کاوه؟  خوبي: پرسيد گفتم، که الو و جام سر نشستم
 ! نيست خوش زياد روزت  و حال

 حال تو وقته خيلي من! عمو نيست ديروز  و امروز  ي قصه که اين- 
 ! نيستم خوشي

 بيام امشب خواستم مي! نگفت حسام کردم کاري هر! شده؟  چي: 
 ! ببينيم؟  همو فردا تونيم مي. اومد پيش کاري پيشت

 . ببينمتون خواستم مي! زدم زنگ همين براي- 

  

 ! حالت؟  شدن بهتر واسه ياد مي بر دستم از  کاري: 

 ! آره بخواين اگه- 

 ! کجا؟  و کي بگو: 

 . نيست مهم کجاش. شرکت به رفتنتون از قبل! خوبه؟   ساعت صبح- 

 مي منم شرکتکيان برو. خوبه آره! داري عجله حسابي معلومه پس: 
 . دارم کيان با هم کاري يه. اونجا يام

 . عمو چشم- 

 . بزن سر هم ما به: 

  اً  حتم- 
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 ! نباشه ها الکي حتماً  اين از :

 . چشم- 

 . قربانت: 

  خدافظ- 

. تلويزيون  به  زده  زل  و  نشسته  کرده  اخم  کيان  ديدم  شد  قطع  که  تماس
 ! چيه؟ : پرسيدم

 ! چيه و کوفت- 

 ! چي؟  يعني: 

 به چسبيدي کردي ول رو قضيه اصل چرا! جان احمق اخه د   خب- 
 ! فرعيات 

 ! هستن؟  چيزايي چه کني مشخص شه مي رو اصليات  و فرعيات: 

 ! خالست همزدن هم فرعيات ! است هديه دادن دست از  قضيه اصل- 

 ! ديگه؟  منه ي گذشته همون گي مي که خاليي اين: 

 ! مادرامونه و پدر ي گرفته بو ي گذشته! خير نه- 

 همين عاشقي و عشق از  منو سهم! ام گذشته اين از قسمتي منم:
 ! ازم دزديده بدبو ي گذشته

 ! ريخت بهم بدجوري ديدت  که آشفته حال اون تو امروز  هديه- 
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 ! امروز؟ ...  ام: 

 ! پيشت اينجا بياد که بهش زدم زنگ شرکت برم خواستم مي وقتي- 

 ! کردي؟  کار  چي: 

 ! نرسيد ذهنم به اون از بهتر کسي- 

 ! کيان احمقي خيلي: 

 همه اين و توهين همه اين خاطر به شدم مي بلند نبودم احمق- 
 و بياد خواستي چي واسه!  :ات  کله پس زدم مي دونه يه تو خودسري

 ! درموندگيببينه و عجز اون تو منو

 ! کنه مي کار  چي باهات  داره بفهمه اينکه براي- 

 پيش سال سه روز  حال من امروز  روز  حال! دونه؟  نمي کني مي خيال: 
 ! بشکنم حد اين تا جلوش خواستم نمي! کيان کردي اشتباه! خودشه

 فقط  حرفات   که  ببينه  بايد  اون!  ده  نمي  تغيير  تو  نفع  به  چيزيو  تظاهر- 
  آدم يه از  شبه يه بفهمه بايد! نيست حرف

 ! کنه باورت  بايد! نشدي تبديل عاشق مرد اين به تفاوت بي و سنگي

 اآلن  پس!  داد؟   تغيير  رو  تصميمش  ديد  داغون  اونقدر   منو!  کرد؟   باورم: 
 دوستش واقعاً  من فهميده اگه نيست ازش خبري هيچ چرا! کجاست؟ 

 ! دارم؟ 
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 ! بدي زمان بهش بايد- 

! کافيه؟  ديگه مرد يه عقد ي سفره پاي بشينه که اونقدري! چقدر؟ : 
  من! گذشته من از  که ده مي باج باباش به داره

 يه به تن من خاطر واسه که خوندم چشماش تو ديشب

 زورکي نباشه مجبور  اصالً  شايد نباشم من اگه! داده مسخره ازدواج
 ! کنه ازدواج

 ! تو با! عشقش با! کنه ازدواج عشق با بتونه باشي کنارش اگه شايد- 

 چيز يه ديگه وقت يه گي، مي چيز يه وقت يه! کيان فهممت نمي: 
 ! ديگه

 وارد  درستش  راه از   تو  اما!  بمون  عشق  اين  پاي!  زدم حرفو  يه  هميشه- 
 ! شي نمي

 ! کنم؟  راضي رو رواني سماواتي اون جوري چه! چيه؟  درست راه: 

 که بده رو اطمينان اين هديه به. نيست اون کردن راضي به احتياج- 
 ! بدتره هم سماواتي دست به مردنت از  زندگيت تو نبودنش

  

 کنم عملي رو ياري مي زبون به داري که زيبايي شعار  اين جوري چه: 
 ! اونوقت؟ 
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 و بزوايسادي عين کنم مي ازدواج دارم گفت اومد وقتي! عشقت با- 
 ! کاوه بشو ازدواجش مانع برو! کردي نگاهش

  کار 

 ! مونه مي حسرت دنيا يه ات واسه فقط ديگه بگذره کار  از 

  دست از  رو هديه الاقل افتادي در  سماواتي با که تو

 ! کني؟  مي گريه داري نيست مرده توش که قبري سر نشستي!نده

 ! هديه سراغ برم که بودم اين فکر تو خودم: 

 اومدم  که  صبح  داشتم  توقع!  شد  تموم  ضعفات  و  غش  اينکه  بعد  آره- 
  نه هديه سراغ بري خواي مي بگي اينجا

 رفته يادت اصالً  که کردي گذشته گير در  ذهنتو انقدر تو! سماواتي
 ! گذاشتي ميدوني همچين تو پا چي واسه

 ! توش دادن هولم شده حساب ! نذاشتم ميدون اين تو پامو من: 

 ! نبوده؟ ! الاقل بوده کتاب  و حساب  بي که عاشقيت- 

  خودتون دل کار باقيش! چيده هم کنار  رو ها مهره فقط سماواتي

 اسمشو  شه  کهمي  اي  ديگه  چيز  هر  يا  سرنوشت  حکمت،  تقدير،  و  بوده
 ! گذاشت
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 يه و آورد در  رو سيگارش پاکت پالتوش جيب از . پاشد جاش از  کيان
 : گفت حال همون در  و لبش گوشه گذاشت نخ

 نتونست چيزي هيچ وقتي دستت، تو نشست که هديه دست
 هوس  که  گرفتي  انرژي  اونقدر  وقتي  بگيره،  ازت  بودنو  اون  با  خوشحالي

 بهت  رو  گذشته  ي همه  ،اونوقت  بري  جلو  شبي  نصفه  دريا  آب   تو  نکني
  منصورت عمو فردا! گم مي

 شنوي  نمي  چيزي  تو  بياد،  هم  اگر  حتي  يا  ذاره،  نمي  من  شرکت  تو  پاشو
  تا! کاوه کنه نمي وا لب کسي نخوام من تا! ازش

! سماواتي حتي بزنه حرفي کسي ذارم نمي نشه جمع تو بابت از  خاطرم
 به رو نور  اول کني سعي بايد گذشته تاريک قسمتاي فهميدن واسه

 به واسه  اول!  هديه  جز  نيست  زندگيت  تو  هم  نوري!  برگردوني  زندگيت
 ! کن تالش اون آوردن دست

 فکر!  گذاشت  توبهت  منو  و  بالکن تو  رفت  کرد  روشن رو سيگارش  کيان
  ام دونستنگذشته از  مانع که اوني کردم نمي

 همه دهن که کيانه اين کردم نمي فکر هرگز! باشه گوشم حصار  شده
 ! داشته نگه بسته رو

 دليل بي رو کاري هيچ بودم مطمئن. داشتم ايمان کاراش و کيان به
  هم زياد خيلي. بودم دلخور  ازش اما ده نمي انجام
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 ام خواسته کنار  از  راحت خيلي که بود برخورده بهم. بودم دلخور
  شده بزرگ سد يه که بودم ناراحت ازش! گذشته

 ي تشنه که رو چيزايي ذاشت نمي! سواالم جواب به رسيدن جلوي
  پس! داد مي آزارم اين و بفهمم هستم فهميدنشون

 متنفر  هميشه  بگيرن  ناديده  منو  اينکه  از!  شد؟   مي  چي  من  انتخاب   حق
 پاشدم. رفت مي راه مسير همين تو داشت اً  دقيق کيان حاال و بودم
 مي جا اون از . کشيدم دراز کاناپه روي و کردم خاموش هالو برقاي

  سرما به اهميت بي که ديدمش

 چشمام  روي  گذاشتم  رو  ساعدم.  روبروش  به  زده  زل  و  نشسته  بالکن  تو
 بي تونستم نمي اً  مطمئن! کنم؟  کار چي بايد که کردم فکر اين به و

 از قسمت سه بايد واحد آن در . گوشکنم کيان حرف به و بشينم کار 
  مي سامون سر زندگيمو

  

 کيان  باباي  رفيق  سرهنگه  اون  که  خوبه!  سماواتي  گذشته،  هديه،  دادم،
 ! داد همکاري قول و کرد باور رو ما حرفاي

  خوبه

 ! گذشته و هديه مونه مي! بره مي پيش رو کارا داره که

 جات  سر  برو  پاشو:  گفت  و  پهلوم  به  زد  آروم  کيان  بعد  و  اومد  پا  صداي
 ! بخواب 
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 کرد  صدام  کيان.  موندم  بخورم  تکوني  و  بدم  بهش  اهميتي  اينکه  بدون
 ! بخواب  اتاقت تو برو پاشو کاوه: گفت و

 ! مثالً؟ حاال قهري: گفت و کشيد پوفي دم نمي جواب  ديد وقتي

 ! ندارم حوصله اصالً  اآلن من! شو خفه کن لطف کيان: غريدم لب زير

. شد دور بعدازم و کردم احساس اي لحظه براي رو حضورش سنگيني
 . خوابمبرد تا کشيدم دراز حالت همون به اونقدر 

 و کشيدم صورتم و سر به دستي و پاشدم خواب  از زود خيلي صبح
  خونه از بزنم خواستم همينکه و پوشيدم لباس

 خواب و دورگه صدايي با و شد حاضر خواب  اتاق در  جلوي کيان بيرون
 ! کجا؟ : گفت آلود

 به: گفتم پوشيدم مي پالتومو که حالي در  و کنم نگاهش اينکه بدون
 ! نيست مربوط تو

 ! کجا؟  پرسم مي دارم کاوه: گفت و جلو اومد عصبي

 ! نيست مربوط تو به گفتم منم- 

! کاوه  بزن  حرف  آدم  عين:  گفت  و  خودش  سمت  کشيدم  و  گرفت  بازومو
 ! زودي اين به صبح ري مي داري کجا

 پس  جواب   تو  به  بايد  من  کني  مي  فکر  چرا:  گفتم  و  چشماش  تو  زدم  زل
 ! بدم؟ 
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 مغز اون تو بدونم خوام مي! بدي پس جواب  بهم خوام نمي ازت - 
  کار  چي خواي مي بدونم خوام مي! خبره چه پوکت

 ! کني

 که  هستي  نفري  آخرين  تو  بعد  به  اين  از  مطمئناً   بکنم  بخوام  کاري  هر: 
  روراست من با تو که قدر  همون! شي مي خبر با

ن نيستي،  ! کنار  برو! کنم نمي بازي رو باهات هم من بعد، م 

 و نيستم من کنيم مي بازي باهاش داريم که اوني که نرفته يادت - 
 ! بهمنه؟ 

 ! ديگه کس هيچ نه! منم کنين مي بازي باهاش دارين که اوني:

 مي رو کفشام داشتم. کردم باز رو در  و کنار  در جلوي از کشيدمش
  کاوه! ري مي داري کجا بگو فقط: گفت که پوشيدم

 نيستت سربه راحت خيلي اون! نرو تنها الاقل يا! سماواتي سراغ نري
 ! گم؟  مي چي شنوي مي! کنه مي

 اما بگم چيزي خواستم و چشماش تو زدم زل و کردم بلند سرمو
 از بيشتر دادم ترجيح که بود نگرون نگاهش اونقدر . شدم پشيمون

 که رو اي شماره بيرون خونهرفتم از  اينکه محض به! نکنم بارش اون
  تابوق چند. گرفتم بود سرم تو

 ! ام کاوه: گفتم الو بگه اينکه از  قبل و خورد
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 ! کردي؟  نگاه ساعت به: گفت بعد و کرد سکوت  کمي تعجب با

 تو جز! بدونم رو چيزايي يه خوام مي! مادرم خاک سر رم مي دارم- 
  بگي بهم و بياي خوام مي! کنه نمي وا دهن کسي

 ! کثيفم ي گذشته اين ي مسخره بازي کجاي

 من با داري قبرستون اون تو روز، وقت اين واقعاً ! بچه شجاعي خيلي: 
 ! ذاري؟  مي قرار

 ! مونم مي منتظر ظهر تا! ندارم دادن دست از  واسه چيزي- 

 مامان  قبر  دوردست  تا.  زهرا  بهشت  سمت  افتادم  راه  و  کردم  قطع  تماسو
  رو گذاشتم دست و نشستم. زد نمي پر پرنده

 وا  واسهخوندنش  دهنم  هنوز!  بودم  نخونده  فاتحه  اش  واسه  هنوز .  قبر
 ! رفته که کنم قبول تونستم نمي هنوز ! شد نمي

  با

 بهتر:  گفتم  و  دادم  فرو  بغضمو  و  کردم  لمس  اسمشو  شيار   بين  انگشتام
 پسرتو  دونه  يه  پسرتو،  نبود  بهتر!  گفتي؟   مي  بهم  خودت   چيو  همه  نبود
 وقتي  نکردي  فکر!  بيرون؟   کشيدي  مي  ته  و  سر  بي  و  مسخره  بازي  اين  از 

  و نگي رو ها ناگفته

 ! ازت؟  شم مي دلخور بري
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 نمي! بود سرد. بودم کرده حصار  زانوهامو و زمين روي بودم نشسته
  زنگ صداي! بمونم منتظر کي تا قراره دونستم

 سمت به کشيدم رو گوشي سبز ي دکمه. کرد جدام افکارم از  موبايلم
 ! بابات  خاک سر بيا: گفت که شنيدم و راست

 خاک بابام که اي قطعه سمت به افتادم راه سرعت با و پاشدم جام از 
 اطراف  اون  کسي.  رسوندم  خودمو  سريع  خيلي  اما  بود  زياد  مسافت.  بود
 سرمو پايي صداي. اطراف به زدم زل و قبر يه روي نشستم. نبود

  تا دو به سماواتي. برگردوند

 ما از فاصله جابا همون تا کرد اشاره بودن همراهش که باديگاردايي از 
  ازروي رو نگاهش. جلو اومد خودش و بايستن

! من  درهم  صورت   به  زد  زل  دوباره  و  بابا  قبر  به  کشوند  تعلل  با  من  صورت 
 : گفت و نشست قبر يه روي روبروم

  خيلي

 بي خيلي گذشته شنيدن واسه معلومه! بچه دادي خرج به شجاعت
 ! شدي تاب 

 ! خبره چه بدونم اما بميرم گذشته شنيدن بعد جا همين حاضرم- 

 کامران: گفت لحظه چند بعد و بابا قبر به زد زل و کرد سکوت  سماواتي
 ! داشت نترسي سر تو مثل! بود خوبي مرد
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  رفيق

 از حتي! بود زرنگ! بودم ديده شدنشو بزرگ و بودم بزرگش برادر
  هميشه پدربزرگت ي خونه تو! زرنگتر هم کيومرث 

 بزرگترين  قراره  کردم  نمي  فکر  وقت  هيچ!  يومد  مي  آسه  و  رفت  مي  آسه
 ! ببازم بچه اون به زندگيمو چيز عزيزترين و

 کمرم  و  پاهاملرزيد  شده  زري  عاشق  کامران  که  شنيدم  کيومرث   از   وقتي
 شيطوني  ي دختربچه  عاشق  که  عمره يه  دونست  مي  کيومرث !  شد  خم

 اشتباه بزرگترين تو مادر  با ازدواج! بوده خواهرام همبازي که هستم
 ! بود کامران

  وقتي

 ! هه! سوختم! گرفتم آتيش گفت، زري به رو بله زري

  زري آوردن بدست واسه و زدم آتيش و آب  به! تو اآلن مثل درست

 ! نشد اما انداختم چنگ اي پوسيده کالف و ريسمون هر به

  واسه هم کيومرث ! خواست مي کامرانو! نبود من با زري دل

 دختر با خواست مي! داشت خودشو داليل هم به تا دو اين نرسيدن
  زري پدر ي ساله چند و چندين دشمن و رقيب
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 نتونه  تا  دو  اين  وصلت  با  شايد  که  بود  داشته  ورش  ترس  و  کنه  ازدواج
  اين خوردن بهم واسه من پاي به پا! برسه شهال به

! نشد اما کرد همکاري کشيدم که اي نقشه هر تو! کرد تالش ازدواج
 ! نبرديم پيش از  کاري

 نخونده عقدو هنوزخطبه سراغش، رفتم بود شده عروس زري که روزي
  بتونمراضيش که بود اين اميدم ي همه! بودن

 رحمي بي با و کرد نگاه چشمام تو. بگذره ازدواج اين خير از  که کنم
  از  تو! کامران عاشق من مني عاشق تو: گفت

 واقعاً  اگه! عاشقمي اگه کامرانو، بچگي از  من خواستي مي منو بچگي
 ! برسه عشقش به عشقت بذار  داري دوستم

 هرچي از! خودمو کنم سرپا دوباره تونستم اما! شدم خرد! شکستم
 ! شدم متنفر عاشقيه و عشق

 رو خوشبختيشون خواست نمي دلم! بيشتر همه از کامران و زري از
  مي زجر دارم خودم وقتي خواست نمي دلم! ببينم

 ...  اينکه تا! باشن خوش هم کنار  اونا کشم

 سري. سمتم گرفت و آورد در رو سيگارش پاکت. شد ساکت سماواتي
! آورده  بارت  خوب   زري:  گفت  و  زد  پوزخندي.  دادم  تکون  منفي  عالمت  به
 ! باشه تو مثل خواست مي دلم داشتم پسري اگه
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 کشيد عميقيهم نفس و زد بهش محکمي پوک و آتيش رو سيگارش
  همهچيو تصادف يه: گفت و بابام قبر به زد زل و

 ! رسيدم ام خواسته به! کرد خوشحال منو و ريخت بهم

 ! خوره مي بهم داره کامران زندگي که ديدم مي داشتم

 تکون اراده بدون پام و بودم شده عصبي! کرد سکوت دوباره سماواتي
 عشق از  وقتي: داد ادامه و شکست سکوتو لحظه چند بعد! خورد مي

 نمي! عشقشون وسط پريدم پا جفت شدم خبر با احمد و فرخنده
  مخفيانه! برسن بهم خواستم

! نه فرخنده پدر  اما دونستم مي من اينو و بودن کرده دوستی هم با
  رسوايي تا بشه من زن بياد و جدا احمد از  شد مجبور 

 ! بودم سرکيف بودم کرده جدا هم از  عاشقو تا  اينکه از! نياد بار به

 گريه خيلي بخونه درس تو دانشگاه تو کردم وادار  رو هديه که روزي
 تو با شدن همدانشگاهي واسه تا اومدم همراهش که اولي روز ! کرد
 کار قدر  و قضا اينکه به داشتم اميدي کورسو يه فقط کنه نام ثبت

 کردم مي آرزو! کنه روبرو هم با رو تا دو شما جوري يه و بکنه خودشو
  مادرتبعد! رسوند ام خواسته به منو اً  دقيق اونم و نشينه بيکار  تقدير

 مي  که  بيشتر  اين از  زجري  چه!  زد  پس  دوباره  و  دوباره  من  کامران  مرگ
 باالتر  اين  از   تاواني  چه!  سوزه؟   مي  عشق  يه  آتيش  تو  داره  پسرش  ديد
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 پس  که  عشقيو  تاوان!  بده  پس  تاوان  اون  جاي  به  کسش  عزيزترين  که
  از  بهتر چي! زد

 ! باشه؟  عشق کرد مي شکنجه رو پسرش که چيزي اينکه

 ! زدي حرف تصادف يه از - 

 جلوم اومد و چرخيد اطراف قبراي دور  کمي. پاشد جاش از  سماواتي
 از قبل ماه يه: گفت ديد که رو منتظرم نگاه. وايسادم منم. وايساد
! زري  به  زنن  مي  ماشين  يه  با  مست،  جوون  تا   کامران  و  مادرت   عروسي

  نمي زري تصادف اون تو

 شه نمي من مال وقتي خواستم نمي! کنه مي پيدا نقص يه اما ميره
 از رو شهال خواست نمي هم کيومرث ! بخوره بهش اي ديگه مرد دست
 بود حاضر عشقش خاطر واسه! کردهبود کورش شهال عشق! بده دست
  حتيحاضر! بکنه کاري هر

 ! بشينه ماشين اون توي من کنار  شد

  

 سرما  اون  توي  که  بودم  بهت  تو  اونقدر !  بيرون  بود  زده  حدقه  از   چشمام
 ! چکيد مي ام َگرده از  عرق

: گفت  و  کرد  نگاهم  و  برگشت  اي  لحظه  براي  و  گرفت  فاصله  ازم  سماواتي
  بود بزرگي نقص! نشد دار  بچه وقت هيچ زري
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 که خواستش مي اونقدر ! اومد کنار  باهاش کامران اما دختر يه واسه
 ! بود خوبي مرد کامران! بگذره بچه از  شد حاضر

 گرفتم سرمو و زمين روي نشستم. نديدم رو سماواتي رفتن! رفتم وا
 ! دستام بين

 پشونيمو و بودم نشسته بابا قبر کنار  جا همون. بود شده تاريک هوا
! بود شده تعطيل مغزم! کردم نمي فکر هيچي به. قبر رو بودم گذاشته

 سرماي  مدت   همه  اون  که  اونقدر!  شوکهبودم  هنوز!  بودم  بهت  تو  هنوز
  نکرده روحس بيابون اون

 بيشتر  زنگا  تعداد  هوا  شدن  تاريک  از .  خورد  مي  زنگ  مرتب  موبايل!  بودم
  و کردم بلند قبر رو از سرمو. بود شده هم

 منصور، عمو کيان، کيان، کيان،. آوردم در  پالتوم جيب تو از گوشيمو
 کيومرث، عمو کيومرث، عمو ي خونه ،!هديه کيان، شرکت، حسام،
! بود گوشيم روي کال ميس هاي شماره...!  کيان کيان، کيان،! هديه
  کنن مي خيال احتماالً 

! نداشت؟  کارم به کاري هيچ چرا واقعاً ! کرده نيستم به سر سماواتي
  مي راحت! ديگه کشت مي منو و يومد مي خب

 حرفاش  با!  گرفتم  مي  آروم  ابد  تا  بابام  کنار   جا  همين!  زندگي  اين  از  شدم
  مي هم جونمو خب! بود کشته که روحمو
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 راه. بودم بند پاهام روي زور  به. پاشدم جام از! کرد مي خالصم گرفت
 که  باروني  از   بودم  آب   خيس  خونه  رسيدم  وقتي.  خيابون  سمت  افتادم

 تونستم نمي حتي! نابود و خسته خيسو. بود شده شروع غروب دم
 باال کشيدم ها پله از  خودمو زور  به. بچرخونم و بندازم قفل تو و کليد

. يومد مي سيگار  بوي اما بود تاريک خونه. کردم وا هم رو باال در  و
  بدون

 نشستم تخت روي و خواب  اتاق سمت رفتم کنم روشن رو برق اينکه
 . کرد روشن برقو و تو اومد يکي. بستم چشمامو و

 هم سماواتي اگه حتي اما بود کيان مطمئناً  چون کيه، طرف نبود مهم
  بپاشونه مغزمو بود قرار دولول يه با و بود نشسته

 وايساد  روبروم اومد  کيان.  نداشت  اهميت ام  واسه اصالً   لحظه  اون  تو
 ! کاوه؟ : گفت آروم و

 دلهره و نگروني تو صبح از  چرا که بندازه راه بيداد و داد بودم منتظر
  آرومش و ماليم صداي اما! امشون گذاشته

 سرفه.  کرد  مي  درد  هام  ريه  بيرون  سرماي  از !  داد  نمي  نشون  رو  خشمي
  شدم ولو بدم جوابشو اينکه بدون و کردم اي

 حاال؟  تا  کجابودي:  گفت  و  پيشونيم  رو  گذاشت  دستشو  کيان.  تخت  رو
 ! چيزيشده؟  کاوه! بارون؟  و سرما اين تو اونم

 ! کشي؟  مي نفس جوري اين چرا! جان؟  کاوه! ببينمت پاشو
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 ي همه: گفت و آورد در  تنم از خيسمو پالتوي و نشوندم زور به کيان
 ! منو ببين! بگيري دوش بري بايد! خيسه لباسات 

 ! بگير دوش يه برو پاشو. اينجا ياد مي داره هديه

 خوام  نمي  هيچکيو!  ببينمش  خوام  نمي!  بياد  خوام  نمي:  ناليدم  لب  زير
 ! ببينم

 کاوه!  نياد  گم  مي  بهش  زنم  مي  زنگ  بگيري  دوش  بري  تا  خب  و  خيلي- 
 ! گم؟  مي چي شنوي مي! ببين منو

 هيچکي  همون جزو  هم  تو!  برو  هم  تو:  گفتم  و  کردم  ديگه ي  سرفه  يه
 ! ببينم خوام نمي هم رو تو! هستي

  

 پاشو ! رم ،مي شدي که راه روبه! رم مي منم! باشه! نکش داد هيس- 
 . بيار  در  لباساتو

 ! برو اآلن: 

 ! کاوه- 

 رو اش يقه و پاشدم جام از . شدم تر عصبي برد اسممو تحکم با وقتي
 خوام نمي! گم مي بهت برو: گفتم و ديوار به چسبوندمش و گرفتم
 راحتم منو گمشو برو! ديگه کس هيچ نه! هديه نه! تو نه! باشي اينجا
 ! بذار 
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 ! بودي؟  کجا- 

 ! قبرستون: 

 ! کاوه؟  شده چي- 

 ! ام؟  کيه من: 

 ! چي؟ - 

 وا! نکردم ات  خفه جا همين تا کيان بزن حرف! ان؟  کي بابام و مامان: 
 ! نگو بهم کنم مي فکر من که رو اوني فقط! دهنتو اون کن

 ! زني؟  مي حرف چي از - 

 ! گفت سماواتي که حرفايي از: 

 تر محکم! دم مي توضيح ات  واسه بشين بيا! کاوه لرزي مي داري- 
 ! کيان بزن زر : وگفتم ديوار  به چسبوندمش بيشتر و گرفتم و اش يقه

 سمت رفت و آورد بيرون دستم از رو اش يقه و عقب داد هولم کيان
 ! گم مي بهت چيو همه بشين بيا کن عوض لباساتو: گفت و در 

 ! بگو اآلن همين! بگو: گفتم و افتادم راه دنبالش

 ! روبروش به زد زل و مبل روي نشست

 ! بزن حرف: گفتم و جلوش نشستم

 ! شرف؟ بي اون گفته بهت کجاشو تا- 
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 ! ام؟  کي من بگو فقط: 

  

 به و گرفت ميز از نگاهشو و کشيد موهاش به دستي کالفه کيان
 از. اومد در  زنگ صداي بزنه حرف خواست که همين و دوخت چشمام
 خوام  نمي:  گفتم  و  گرفتم  رو  دستش.  آيفون  سمت  بره  که  پاشد  جاش
 ! بياد کسي

 ! عمومنصوره: گفت و آيفون سمت رفت و کشيد دستشو کيان

 ! کني نمي وا در ! باشه کي هر: گفتم جلوشو رفتم و شدم بلند

 نيم! دره دم پايين من ماشين! هستيم خونه دونه مي! کاوه زشته: 
 ! درو کنم وا بذار ! زده حرف باهام پيش ساعت

  ياد مي

 ! زنيم مي حرف هم با و باال

 سمت کشيدمش و گرفتم بازوشو و دادم تکون منفي عالمت به سري
 ! بزن حرف آدم عين و اينجا بتمرگ بيا: گفتم و مبل

 من ازت  پرسيدم: گفتم و چشماش به زدم زل! بشينه کردم مجبورش
 ! ام کي

 مکث و تعلل با ثانيه چند بعد و ميز به زد زل و کرد روشن سيگار  يه
 : گفت و چشمام تو کرد قفل نگاهشو



 
 

www.cafewriters.xyz Page 526 

 ! برادرمي

. بهچشماش بودم زده زل. نخوردم تکون اما گذشت چقدر  دونم نمي
  خاموشش و کشيد ته تا رو سيگارش حرف بدون

 دست. کردم مي نگاه خاليش جاي به. نشست کنارم اومد پاشد و کرد
 دونم مي: گفت و خودش سمت برگردوند سرمو و ام چونه زير انداخت
 بودي  متنفر  ازش  عمر  يه  که  هستي  کسي  پسر  بشنوي  اينکه  از   متنفري

  که خوشحالم من ولي

 ! دارم تو مثل برادري

 سمت رفتم و پاشدم جام از  زور  به. دارم تهوع حالت کردم مي حس
  نمي فکر! چرخيد مي سرم دور  دنيا! دستشويي

 حاضر! بودم شده اما بشم نابود قراره بشه تکميل پازل اين وقتي کردم
 ! نه کيومرث  پسر اما باشم حرومزاده يه بودم

 کيان! زدم مي عق دستشويي کف داشتم که گذشت چقدر  دونم نمي
 زير. بيرون دستشويي از  کشيدم خودمو حال بي. در  به زد مي مرتب

 تاريکي  تو  که  آخري  هاي  لحظه  تو  و  مبل  روي  کشوندم  و  گرفت  حصارمو
  که شنيدم رفتم مي فرو

 ! اورژانس الو: گفت

 مامان يادرفتن. دماغم تو خورد بيمارستان بد بوي. کردم باز  چشمامو
  رو گذاشتم دستمو کف! هه!مامان؟ ! افتادم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 527 

 جلوي از  فيلم عين صبح اتفاقاي! مردم مي داشتم سردرد از. پيشونيم
 بدون. کسي پاي صداي و اومد در  شدن باز  صداي. شد مي رد چشمم
 خواست  نمي  دلم.  بستم  رو  چشمام  بردارم  پيشونيم  از   رو  دستم  اينکه
 و  جمع  امو  آشفته  ذهن  و  باشم  تنها  خواستم  مي  فقط!  ببينم  رو  کسي
 اون به واقعيت خواستم مي! شده چي ببينم خواستم مي! کنم جور 

 : گفت و دستم روي گذاشت رو دستش کيان! کنم حضم رو بزرگي

 ! شدي؟  بيدار

 ! کاوه؟ : گفت دم نمي نشون واکنشي ديد وقتي

  

 : گفت که شنيدم رو اش شده دور  صداي. گرفت فاصله ازم

  پسر! سکه مثل! داره رو تا دو ماجراها ي همه هميشه

 نظر از  بودن تو برادر  اما باشه، بد خيلي تو نظر از  شايد بودن کيومرث 
  گفتم که بود همين واسه! عاليه هم خيلي من

 اينکه  واسه!  باش  اتفاقاتش  و  گذشته  پيگير  بعد  برسي  عشقت  به  بذار
  پشت تموم روز   اينکه واسه! نيافتي روز  اين به

 ! کني وا چشم که نزنم صدا رو خدا اتاق اين

 و  گرفت  پنجره از نگاهشو!  روز؟   سه!  بهش  زدم  زل  و کردم  باز و  چشمام
  تعجب با دارم ديد وقتي و سمتم برگشت
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: گفت و کشيد موهام تو دستي و تخت کنار  اومد کنم مي نگاهش
 ! خودت؟  با کردي کار  چي! کردي امون ديوونه پسر

 هوش  به  نکنه  که  نيست  دلم  تو  دل  و  اينجا  ام  وايساده  بند  يه  روز   سه
 ي همه خوشحالي از  بودم حاضر شدي بيدار که پيش ساعت يه! نياي

 ! ببخشم هامو داشته

 گذاشت  دستشو. باشم  شده  بيدار  پيش  ساعت  يه  که  يومد  نمي  يادم
 به ! کاوه المصبو اخم اين کن وا: گفت و آورد فشار  کمي ابروهامو بين
! ات  واسه نيستم بدي برادر  کني مي خيال که هم اونقدرها من قرآن

 داشته رو ما هواي اينکه از  بيشتر هم شهال مامان! همين هم کوشان
 نداري دوست اگه خب که بابام مونه مي! خواد مي رو تو خاطر باشه
 ! گي؟  مي چي! هان؟ ! نکني قبول پدري به اونو توني مي

 گذاشته اممايه واسه بيشتر هم برادر يه از! صورتش به بودم زده زل
 بچگيم  تموم!  باشم  داشته  اون  مثل  برادري  يه  داشتم  آرزو  هميشه!  بود
 شدم پدر بي وقتي! گذشت اونا زندگي و خونه داشتن حسرت  تو

  مي غبطه بهش هميشه

 بدي آدم هاش بچه واسه کيومرث ! داره پدري همچين يه که خوردم
 ! نبود

 بلند:  گفت  و  تخت  سمت  داد  هول  هامو  شونه  کيان.  بشينم  کردم  سعي
 ! نيست خوب  خيلي وضعت. نشو
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 تخت  کنار  صندلي  روي  نشست  کيان.  سرم  هاي  قطره  به  دوختم  نگاهمو
 . ان نشسته بيرون مامان و منصور  عمو: گفت و

 . تو بيان نذاشتم همين واسه! ببينيشون خواي نمي اآلن اً  مطمئن

 صداي يه با و دادم قورت  دهنمو آب و کردم تر زبون با خشکمو لباي
 ! دونستي؟  مي کي از تو: پرسيدم دار  خش

 ! عمو فوت بعد سال يه- 

 ! بهم؟  نگفتي چيزي چرا: 

 روزي تاآخرين دادين بهم که امانتي گفت مي! خواست نمي عمو زن- 
 بود  همين  واسه!  بگيردش  ازم  نداره  حق  کسي!  منه  مال  هستم  زنده  که
 مي! کني خوب  بابا با رو ات  ارتباط داشت اصرار  اينقدر  آخرا اين که

 نمي  دلم  گفت  مي!  بدم  رو  خدا  جواب   باشم  مجبور   خواد  نمي  دلم  گفت
  فاصله پسر و پدر  بين نبايد گفت مي! بکشه عذاب  هم کامران خواد

 براش  زماني  اما  بره  بعد  کنه  درست  چيو  همه  خواست  مي!  نداختيم  مي
 ! نموند

 کنه نگاه پدرت  چشماي تو تونست مي جوري چه: کردم زمزمه لب زير
 مي منم از  و بود بخشيده پدرتو جوري چه! بزنه؟  بخشش از  حرف و

 العمر مادام عضو نقص باعث پدرت  وقتي بکنم کارو همين خواست
 ! بود؟  شده
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! بوده بهمن کنار  ماشين اون توي هم بابا که دونست نمي عمو زن- 
  معامله هم با برادر  تا دو! دونست مي عمو فقط اينو

 ! اون به داد اشو بچه بابا و کرد سکوت  عمو! کردن

 و بوده برم دورو کثافت چقدر! کردن معامله منو ديگه يکي گناه سر: 
 ! دونستم نمي

 رو شنيدم مي نبايد که حرفايي اتفاقي روز يه عمو، فوت بعد سال يه- 
 ! بود شده دعواشون هم با بابا و مامان! شنيدم

 خونه کوشان يا من اينکه خيال به و بيرون يومد مي اتاق از  صداشون
  کنترل صداشونو و سر کردن نمي سعي نيستيم

 به توجه بدون که اونقدر ! شدم شوکه. شنيدم حرفاشونو وقتي!کنن
! شدن ساکت ديدن که منو! تو رفتم و کردم وا اتاقشونو در  موقعيت

 و ببينمت که زدم آتيش و آب به! بگم بهت چيو همه خواستم مي
  زن اما بزنم جار  ات  واسه جريانو

 . کرد ساکت منو و امون خونه اومد عمو

 ببري اون از  هم تو اگه و نداره کسيو تو جز که داد توضيح ام واسه
  بهت چيو همه روزي يه که داد قول بهم! ميره مي

 خواست ازم قبلش اما رفت کنه عمل قولش به اينکه از قبل. گه مي
 به تو که اي کينه گفت مي! کنه نابودت  حقيقت اين دونستن نذارم

 از  گفت مي! بشي خوشحال دونستنحقيقت از  ذاره نمي داري کيومرث 
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 و تو وضعيت کنم، مرتب چيو همه خواست ازم! پاشوندت  مي هم
 و  گفتن  سر  بابا  با.  بگم  واقعيتو  بهت بعد  و  بدم  سامون  و  سر  رو  هديه
  نگفتن

 بودم  بهونه  دنبال  هم  شايد!  بيرون  اش  خونه  از  زدم  و  شد  حرفم  راز   اين
  جوري يه رو کرده عمو زن با يا تو با که کاري تا

 به تلخي حرف و ببينمش شب هر و روز  هر تونستم نمي! کنم تالفي
  متأسفم! ازش باشم دور  دادم ترجيح! نيارم زبون

 کردي   سعي  تو  که  قدر  همون  ولي کاري  پنهون  همه  اين  خاطر  به!  کاوه
  مراقب کردم تالش منم کني محافظت هديه از 

 هر که اينجام هم حاال! نبودم موفق هم خيلي که چند هر باشم تو
  خاطر به چه. بکنم ات  واسه ياد مي بر دستم از  کاري

 . هديه آوردن دست به واسه چه شي سرپا دوباره اينکه

 ! دم مي قول بهت

 آشفته  اونقدرذهنم!  بستم  چشمامو  و  دستام  تو  گرفتم  سرمو  و  نشستم
  همه اين ي خسته هام شونه اونقدر  و بود

 ديدم مي حاال اما! بود بت يه برام پدرم! بودم آورده کم که واقعيت،
 نذاشت  کم  مامانم  واسه  که  درسته!  شده  دروغي!  برداشته  ترک  بت  اين
 که  باشه!  کنه؟  جدا  واقعيم  ي خونواده  از  منو  اومد  دلش جوري  چه  اما
  ،چه بودم برادرش بچه
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! بگيره؟   من  از   رو  ديگه  نفر  يه  جنايت  يا  اشتباه  تاوان  اومد  دلش  طوري
 ! شده قاطي چي همه! هه! مامان؟ ! بابا؟ 

  کاش

 دروغ  اينا  همه  کاش!  پاهاش  رو  ذاشتم  مي  سرمو  کاش!  بود  زري  مامان
  خواد مي دلم! خواد مي چيز يه دلم فقط! باشه

 ! باشه بوده واقعيم مادر  مامانم

 . پريد جاش از  کيان! بلند بلند! گريه زير زدم! ترکيد بغضم

! کاوه  کنم  مي  خواهش:  گفت  و  اش  سينه  تو  کشيد  سرمو  کنارمو  اومد
 واقعيت پيغمبر به پير به قرآن، به! هست بد حالت کافي اندازه به

 ! کاوه! نيست سياه کني مي نگاه سياه داري بهش تو که هم اونقدري

  

 بمونم نشدم حاضر ديگه شدم بيدار  وقتي و خوابيدم آرامبخش يه با
  برگه که کردم وادار  کيانو زور  به. بيمارستان تو

 در اين و خونه برگشتم خودم رضايت با و کردم امضا و بياره ترخيصو
 ! بود همراهم بزرگم برادر  ها لحظه اون ي همه تو که بود حالي

 چهار اين تو که کاري تنها. گذشت بيمارستان از برگشتنم از  روز  چهار 
 . بود کردن فکر و نشستن دادم انجام روز 

  ذهن
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 کرده  مرور   زندگيمو  بارها  و  بارها.  گرفت  نمي  آروم  جوري  هيچ  پريشونم
  جلوي از  مرتب دروغيم زندگي تصويراي. بودم

. بودم  ديده  روز   چهار   اين  تو  که  بود  کسي  تنها  کيان!  شد  مي  رد  چشمم
 ! بشه نزديک بهم کسي خواست نمي دلم

 اينکه  از   نااميد  خنديدو  مي  کرد،  مي  شوخي  زد،  مي  حرف.  اومد  مي  کيان
 منو  بودم  گرفته  قول  ازش.رفت  مي  ديد،  نمي  ام  روحيه  تو  تغييري  هيچ
 ! رفت مي که بود مجبور . بذاره تنها شبا

 بردم، مي واقعيت اين به پي من و بود زنده زري مامان اگه دونم نمي
  لحظه اون تو اما بود جوري چه بهش نسبت رفتارم

 برام تونست مي بود اگه. داشتم احتياج بهش واقعاً  سخت هاي
  ،مني منو بود کندني جون هر با عمر يه. باشه دلگرمي

 باعث که بودم کسي پسر که مني نبودم، هم واقعيش پسر حتي که
  بودن مادر  نعمت از  اونو و بود شده عضوش نقص

 نداشته ي بچه ي اندازه به! بود نزده دم و کرده بزرگ بود، کرده محروم
  تو بود نشده حاضر که بودم عزيز اش واسه اش

 مي! شم دور  ازش ترسيده مي احتماالً ! ببرم بويي ماجرا از  بودنش زنده
 حتي  که  بوده  مادر   ام  واسه  اونقدر !  ندونم  خودم  مادر   اونو  ديگه  ترسيده
 اما نشد مادر  هرگز خودش! دونسته اونمي ي بچه منو هم سماواتي
  عزيز اش واسه اونقدر 
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 معني حاال! بده آزار  اونو من طريق از  کرد مي سعي سماواتي که بودم
  هديه سر از  دست گفت مي وقتي التماساشو

 بهمن که بود کرده لمس گوشتش و پوست با اون! فهميدم مي بردارم
 ! شده تنگ براش چقدر  دلم! باشه خطرناک چقدر  تونه مي

!  خاکش سر برم فردا موندن خونه تو روز  چهار  بعد بودم گرفته تصميم
  لبمو و شدم دوال. رسيدم که بود ظهر نزديک

 قصه قرباني بزرگترين! بوسيدمش و سياه و سرد سنگ روي گذاشتم
 تو گذاشتم دستمو و سنگ کنار  نشستم! بود اون گذشته تلخ ي

. سنگ  رو  ريختم  و  کردم  پرپر  بودم  خريده  که  رو  گاليي!  اسمش  شياراي
 لب کردم سعي اما لرزيد دلم.کردم پر قرمز گلبرگ اون با اسمشو تمام
 ! خوندم فاتحه براش! کنم باز 

 رفتم. شدهبودم سبک مقدار  يه انگار  بيرون رفتم که زهرا بهشت از 
 باز  نيمه  رو  در  و اتاقم  تو  رفتم.  نبود  ميزش  پشت  منشي.  کيان  شرکت

 اونجا  خوام  مي  هنوز  دونستم  نمي.  کامپيوتر  پشت  نشستم  و  گذاشتم
  تنها اين فعالً  اما! نه يا بمونم

 يکي که کردم مي چک ايميالمو داشتم. کرد مي سرگرمم که بود کاري
 . برگشت دوباره و شد رد اتاق جلوي از 

  رو سرم
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 بازتر رو در و جلو اومد ناباور . ديدم کيانو متعجب نگاه کردم بلند که
 در و تو اومد نشستم، ميزم پشت خودم که شد مطمئن وقتي و کرد
 . بهش داد تکيه و بست رو

 هيچي  اي  ثانيه  چند.  مانيتور   به  زدم  زل  دوباره  و  کردم  نگاهش  خورده  يه
! نديدي؟  آدم! چيه؟: گفتم و جلوش وايسادم و پاشدم جام از . نگفت

 ! ندارم؟  خبر خودم و باشم اينجا نبايد و شدم اخراج شايد يا

  

 حصارم ومحکم خودش سمت کشيد و گرفت بازومو يهو و مقدمه بي
 : گفت گرفته صدايي با ثانيه چند بعد و کرد

  که خوبه

 ! خوشحالم خيلي! اينجايي

 ! بابا شدم له: گفتم و کنار  کشيدم خودمو حصارش تو از  زور  به

 ! اومدي؟  کي- 

 . شه مي ربعي يه: 

 ! نکرد؟  خبرم اسکندري چرا پس- 

 . نبود ميزش پشت: 

 ! خيابون سر صحافي فرستادمش خودم! شدم گيج پاک! آخ- 
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 ! شم؟  مي محسوب  کارمندات  جزء هنوز: 

 همه اين واسه شده ثبت ات پرونده تو توبيخ برگه يه البته! آره- 
 ! خوردي؟  ناهار ! غيبت

 ! مامانم خاک سر بودم رفته! نه: 

 چيزي بريميه پاشو پس: گفت و انداخت بهم داري معنا نگاه کيان
 ! خيلي امه گشنه منم! رگ تو بزنيم

 ! ديگه خوريم مي چيزي يه و خونه ريم مي يهو- 

 مي من ي خونه ريم مي و گيريم مي غذا خونه ريم مي داريم پس: 
 ! رگ تو زنيم مي و شينيم

 ! تو؟  ي خونه چرا- 

 موش  سوراخ  ي  خونه  از   دلبازتر  هم  اينجا،  به  تره  نزديک  هم  چون  خب: 
  تو پيش که انقدر  روز  چند اين اينکه هم و! توا  

 ! کنيم تميزش تايي دو که ريم مي! ورداشته رو خونه گند بودم

 ! آوردي؟ گير کارگر- 

 رفت  و  شستم  و  پختم  تو  واسه  من  مدت  همه  اين!  داره؟   اشکالي  چه: 
  نه! بکن کارو اين من واسه تو حاال کردم، روب و

 خسته! بشه تنوعي يه ات واسه که من خونه بريم گذشته شوخي از 
 ! چپيدي؟  خونه اون تو بس نشدي
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 . کنم وجور  جمع کارامو منم بذار . برس کارات به برو اآلن. باشه-

  

 رو غذا اينکه بعد. اش خونه رفتيم و گرفت غذا کيان شرکت از بعد
  داديم، سامون و سر و اش خونه خرده يه و خورديم

 زري عمو زن: گفت و وسط ميز رو کرد دراز  پاهاشو و مبل روي نشست
  که کرد مي دعوام خدا ي هميشه بيامرز  خدا

 ! ميز رو ذارم مي پاهامو چرا

 ! گذاشتنه؟  پا جاي ميز! ديگه گفت مي راست خب- 

 يه خير به يادش! نشستن جوري اين داره لذتي چه که دونست نمي: 
 ! ده مي کيف چقدر  که ببينه و بشينه و بياد که بهش دادم گير بار 

 ! کي؟ - 

 بريم ها بچه با و بياي که بودم منتظرت! بودي دانشگاه روز  اون تو: 
 ! دور  دور 

 ! خب؟ - 

 ! خب؟  چي: 

 ! ميز جريان: گفتم و رفتم بهش اي غره چشم
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! ميز رو کرد دراز  پاهاشو من اصرار  به و نشست روبروم اومد! آهان- 
  تو از کرد شروع يهو و کرد سکوت  خرده يه بعد

 جدا اصليت ي خونواده از  رو تو که ناراحته چقدر  اينکه از ! زدن حرف
 ! شي مي بزرگ سختي اين تو داري تو و کردن

 به  کسي  ذاره  نمي  که  خودخواهيه  که  دونه  مي  خوب   خودش  گفت  مي
  نشست وضعيت اون تو خالصه! بگه رو واقعيت تو

 ! زدي درو زنگ تو که اومد خودش به وقتي و کرد دل و درد کلي و

 محکم هم دونه يه پاشد! خير به يادش: داد ادامه و زد لبخندي کيان
 ! کيان لنگاتو دار  ور : گفت و من پاي به زد

 دار ور! گم مي بهت مامانم طرف از: گفتم و پاشو به زدم و شدم دوال
 ! کيان لنگاتو

 : گفت که بخورمش اومدم و برداشتم ميز رو از  چاييمو

 نياد که کردم وادارش زور به! ببندت  خواد مي! تابته بي خيلي مامان
 ! سمتت

 ! مامان؟ - 

 ! تو مامان! من مامان! شهال مامان! آره: 

 تابم  بي  روزي  يه  کرد  نمي  فکر  کردن  مي  معامله  منو  که  روزي  اون!  هه- 
 ! شه؟  مي
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 ! کاوه نبوده کار  در  اي معامله: 

 ! السکوت؟  حق! چيه؟  نيست معامله اسمش اگه! چي؟  پس- 

  

 بچه  نداشتن  از   ديد  مي  وقتي!  کرده  رو  کار   اين  عمو  زن  خاطر  به  مامان:
  کامران با داره زندگيش و کشه مي زجر چقدر 

 مثل هم با عمو زن و اون! رفته کاري همچين يه بار  زير خوره مي بهم
 ! نداده که دور  راه اشو بچه! بودن خواهر تا دو

 حتي! خبربوده با روزت و حال از  هميشه! بودي گوشش بيخ هميشه
  نصف کرده وادار  رو بابا! بوده نگرونت ما از  بيشتر

 يه  گفتي  وقتي  ماشين  تو  روز   اون!  کنه  نامت  به  رو  اش  کارخونه  سهام
  بهت که بود دروغي ترين راست اون بگو دروغ

 بهش مرتب کارخونه سود که هست نامت به بانکي حساب  يه! گفتم
  از عمو زن زندگيتو خرج وقتا خيلي. شه مي واريز

 اما!  زده  نمي  دست  بهش  خيلي  که  چند  هر!  داده  مي  بانکي  حساب   اون
 ! کرده مي استفاده اون از  مونده مي در  واقعاً  که جاها بعضي

 ماجراها اين از که زخمايي! ده نمي تغيير رو ام آينده و گذشته اينا- 
 ! شه نمي ترميم جوري هيچ خوردم
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 که پولي اين ي پشتوانه به! کاوه بده تغيير تونه مي رو ات  آينده: 
 ! کني زندگي راحت خيلي بعد به اين از  توني مي داري

 ! نميخره برام رو هديه پول! نيست خوشبختي ضامن پول- 

: گفت  و  پاشد  جاش  از  و  خورد  رو  چاييش  از  مقدار  يه.  کرد  سکوت   کيان
  تصميمي هر! داري حق بگي چي هر! دونم مي

 بگم خوام مي فقط ولي بذارن احترام بهش بايد همه بگيري که هم
  حصار  حسرت  تو ها سال که هست خونه اون تو يکي

 يه قلبت ته ته اون اگه! زده پا و دست بهت حقيقت گفتن و کردن
 يه رم مي! ببيندت  بياد بده اجازه يا! ببينش برو داري اش واسه جايي
 . بزنم نيوشا به زنگ

 روز  چند  اون  توي  اونقدر .  شدم  غرق  خيال  و  فکر  تو  باز  من  و  رفت  کيان
  سرم از  آينده فکر که بودم مونده جا گذشته تو

 داره! کنه مي ازدواج داره که هست اي هديه بود رفته يادم! بود پريده
  به حسرت  ابد تا قراره و شه مي ديگه يکي مال

 بايد بود قيمتي هر به! ديدمش مي و رفتم مي بايد فردا! بمونم دلش
 ! شدم مي ازدواج اين از  مانع

 رو هيچکاري انجام ي حوصله و ميز پشت بودم نشسته شرکت توي
 مرتب  که  داشت  حق  کيان  شايد!  زندگيم  بود  شده  پوچ  خيلي!  نداشتم
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 کنکاش رو گذشته بعد و بيارم دست به رو هديه اول گفت مي بهم
  از  اما شده بلند ظاهر به! کنم

 شهال و کيومرث خواست نمي دلم! آوار  از  پر و بودم ريخته فرو درون
  واسه حرفي ديگه وقتي نداشتم دوست! ببينم رو

 ! بکنن رو اشتباهشون رفتار  توجيه و بشينن نمونده گفتن

 با که کاري که چند هر! بدم جبران فرصت بهشون خواست نمي دلم
 ! شه نمي جبران جوري هيچ کردن زندگيم

 تو  کردم  مي  حس!  کنه  مي  سنگيني  قلبم  روي  چيزي  يه  کردم  مي  حس
  با خواستم نمي و طوفانه از  قبل آرامش وجودم

 ! کنه نابودم و شه بيدار  طوفان اين! عمو زن و عمو ديدن

 باز  در  که روش بودم گذاشته سرمو و ميز روي بود کرده پهن دستامو
  تو اومد که کرد بلند سرمو. کرد صدام کيان و شد

 ! شده؟  چيزي: گفت و بست رو در  و

  

 ! نه- 

 ! مطمئني؟ : 

 ! نيافتاده جديدي اتفاق- 
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 داريم  جلسه.  اينجا  ياد  مي  ديگه  ربع  يه  بندر   ي  پروژه  کارفرماي.  آهان: 
 ! نه-  هم؟  تو ياي مي. باهاش

 تنها  من!  رفته  کالً   که  هم  هديه  نيست،  هم  پور   امين  خانم!  آخه؟   چرا: 
 ! بزنم؟  کله و سر يارو با بشينم

 ! داري کارشناس همه اين! برو ديگه هاي بچه با- 

 مي تا دو اون و تو! نکردن کار  پروژه اين روي کارشناس همه اين: 
 ! چيه به چي دونين

 ! چيه به چي که دوني مي ماها از  بهتر خودت- 

 ! ياري نمي کم جواب  که تو دست از امان: 

 ! يومد مي اال و ندارم حوصله خدا به- 

 خب کني کار نداري حوصله وقتي! شرکت؟  ياي مي چي واسه پس: 
 ! ديگه خونه بمون

 مي  کنم  مي  فکر  وقتي!  اينجا  بيارم  دووم  تونم  مي  که  کردم  مي  خيال- 
 ! ندارم هم رو خونه ي حوصله بينم

 از  آبا اين بذار ! بخوره باد ات کله بايد کم يک! مسافرت  بري بايد: 
  زنيم مي تايي دو بشه، جور  چي همه و بيافته آسياب 

 ! حال و عشق ريم مي و

 ! اونوقت؟  کني مي کار  چي رو نيوشا- 
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 ! پيچونمش مي! صلوات  باباش گور : 

 ! رفت و زد بهم چشمک يه و دادم تکون تأسف به سري

 اتاق از  بمونم تونم نمي ديگه ديدم و کردم گرم خودمو سر کم يک
 بگين  بهش  شد  تموم  کيان  جلسه:  گفتم  اسکندري  خانم  به  بيرون  رفتم
 . خونه رفتم من

 فکر و رفتم پياده رو خونه تا. بيرون رفتم شرکت از  و گفت چشمي
 روي نشستم و گرفتم دوش يه خونه رسيدم وقتي. کردم فکر و کردم
 زده زل و بوک فون تو رفتهبودم. دستم تو گرفتم گوشيمو و کاناپه
  دو و هديه ي شماره به بودم

 پشيمون اما سمتش رفت دستم بار  چند! نه يا بگيرمش که بودم دل
 چند  هر! کردم مي پيدا خودمو بايد اول! ام واسه بود زود هنوز . شدم
 ! باشه شده دير خيلي ديگه بيام خودم به وقتي ترسيدم مي که

  

 پشتي به دادم تکيه و عقب بردم سرمو و مبل روي انداختم رو گوشي
 که کردم مي نگاه سقف سفيدي به داشتم. سقف به زدم زل و صندلي
 تموم  جلسه  يعني:  گفتم  بخورم  تکون  اينکه  بدون.  چرخيد  قفل  تو  کليد
 ! زدي؟  جيم نشده

 سر کيانو کردم سعي و بردم تر عقب سرمو ده نمي جواب  ديدم وقتي
 ! پريدم جام از  تعجب از ديدم مي که چيزي از  و ببينم ته و
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 : پرسيدم و وايسادم روبروش و بيرون رفتم مبل پشت از 

 ! تو؟  اومدي جوري چه! کني؟  مي کار  چي اينجا

 کيان از  که کليدي با: گفت و گرفت فاصله در  از  قدم يه کيومرث  عمو
 ! گرفتم

 ! چي؟  يعني! شدم مي منفجر داشتم! خورد مي خونمو خون

 دونست مي که اون! بکنه کاري همچين يه بود تونسته طور  چه کيان
 رفتم قدم يه! يکيو اين مخصوصاً ! ببينم کدومشونو هيچ خوام نمي
  و دادم نشون رو در  عصبانيت با و جلو

 ! بيرون برو من ي خونه از ! بيرون برو: گفتم

 جاي به خونسرد خيلي که مخصوصاً ! بود شده داغ عصبانيت از  گوشام
 : گفت و جلوتر اومد بيرون بره اينکه

  از  ممنون

 ! گرمت استقبال اين

 ! نياوردم تو يا خودم سر باليي يه تا بيرون برو: گفتم عصباني

 : گفت و مبل روي نشست رفت و داد تکون تأسف به سري

 ! بزنم حرف باهات  خوام مي بشين بيا

 ! بشنوم ازت  حرفي خوام نمي من- 
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 ! چرا؟ :

 به زنم مي زنگ بيرون نري اآلن همين اگه! مربوطه خودم به دليلش- 
 ! پليس

 امبياين خونه اومده بابام گي مي پليس به: گفت و زد لبخندي
 ! کنين؟  دستگيرش

 ! نيستي من پدر  تو- 

 ! کاوه شه نمي عوض چيزي کردن سفسطه با: 

 ! بشنوم دهنت از  اسممو حتي خوام نمي! نيار  منو اسم- 

 مي خيال هم ،هنوز  نبوده کار  در  ميراثي و ارث  فهميدي که حاال! چرا؟ : 
  يه داشتن واسه کامران عرضگي بي تو کني

 ! بودم؟  مقصر من مناسب درآمد

  

 جنايتي  توي!  مقصري  مامانم  شدن  ناقص  توي!  مقصري  مرگش  توي  تو- 
  بده انجام داد اجازه خودش به بهمن که

 اين بر دليل ندادي تاوانشو اگه! مقصري چيزا خيلي توي! مقصري
  قرار  که نيست اين بر دليل! گناهي بي که نيست

 ! بشي مجازات  نباشه
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 از چي هر ايستهو مي روم تو خودم پسر که بدتر اين از مجازاتي چه: 
  اين از تاواني چه! گه؟  مي بهم ياد مي در  دهنش

 نتيجه و شم نزديک بهت طريقي هر به کردم سعي عمر يه که بيشتر
  تو طرف از  بيراه و بد و تحقير و توهين جز اش

 ! نبوده؟  اي ديگه چيز

 کاال يه مثل منو! بوده خودت  رفتاراي بازتاب  داشتم که رفتاري هر- 
 ! برادرت  به فروختي نشه رو بهمن و تو کاري   کثافت اينکه واسه

 زندگي تونست مي وقتي گذشتگي خود از اين داشت ايرادي چه: 
 ! بده؟  سامون و سر رو برادرم ي شده متالشي

 چه من به کردين خراب بنيان از  زندگيشونو آشغال بهمن اون و تو-
  مي رو شما کاراي تاوان بايد چرا من! بود؟  مربوط

! شدم؟  مي داشته نگه دور اصليم هويت از سال  بايد چرا من! دادم؟ 
 داشته دادن توضيح فرصت خوام نمي! کنم بحث باهات  خوام نمي
 ! بشنوم رو يشماها احمقانه توجيهات  خوام نمي! باشي

 توضيح ات  واسه رو گذشته و بياد خواستي ازش و بهمن به زدي زنگ:
  که کسي حرفاي به و بشيني شدي حاضر! بده

 بهمن از  من! بدي گوش کشيده عشقتو و خودت کردن نابود ي نقشه
 ! نيستم تر دشمن
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 دشمني غريبه يه با آورده مادرم يا من سر باليي اگه اون! هستي- 
 !! کردي خيانت خونت هم به ناموست، به تو! کرده

  به

 برام بياد خواستم اون از  و زدم زنگ! پسرت  به! برادرت  زن به! برادرت 
  از  بودنش نامرد ي همه با ديدم چون بزنه حرف

 کثافت به و بشينه که داشت جرأت  انقدر  الاقل! تره شجاع همتون
 خودش کردن تبرعه واسه نخواد که! کنه اعتراف اش گذشته کارياي
 ! بوده نفعش به که بگه بخشيشو فقط

 همه  و  رفتم  خودم!  وايسادم  ،پاشم  کردم  اشتباه  تصادف  اون  مورد  در : 
 آزاد و  داد  رضايت زري!  زندان  افتادم  بهمن  همراه!  گفتم  کامران  به  چيو

! دادم دست از  رو تو! داديم تاتهش اشتباهمونو کار  ي ديه و شديم
  کنارم! کامران به دادمت

! پدر؟  يه واسه تر سخت اين از  چي! کردي نمي صدا پدر  منو اما بودي
 ! کشيدم عذاب  ديدنت بار  هر با! عذابم شدي

 کنيم تموم که اينجا اومدم کاوه! داد زجرم بدتر روز  به روز  هم رفتارت 
 ! رو دشمني اين

 ! يارم نمي حساب  به هم خودم دشمن حتي رو تو- 

 ! داره اميدواري جاي! پس خوب : 
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 مي مجبور خودش دشمن با آدم! يارم نمي حساب  به هيچي رو تو- 
 روبرو  نيست  الزم  وقت  هيچ  بيندش  نمي  که  کسي  با  اما  بشه  روبرو  شه
 ! بيرون من خونه از  برو شو بلند! بشه

 حسابته تو که پولي همه اون با! نيستي؟  خونه يه خريد فکر به چرا: 
 ! بخري ماشين يه و خونه يه توني مي راحت خيلي

  

 ! آره؟ ! زندگيم؟ ! حساب؟  تو ام واسه ريختي چيو قيمت- 

 يه و خونه يه اندازه به! چقدره؟  من بودن هويت بي سال سي قيمت
 مادر بي داغ اينا! ميکنه؟  جبران بودنمو پدر  بي سال  اينا! ماشين؟ 
  گم اينا! کنه؟  مي جبران شدنمو

 خونه  از   برو!  بيرون  برو  شو  بلند!  کنه؟   مي  جبران  خودمو  تو  خودم  کردن
 ! بيرون من

: گفتم و کردم وا واحدو در  و رفتم کشيدم مي هوار  که جوري همون
  تو نه! نيا وقت هيچ ديگه و خونه اين از  بيرون برو

 ماه چند شون يکي! ان خاک زهرا بهشت تو من پدر  و مادر ! زنت نه
 ! ببينمتون خوام نمي وقت هيچ ديگه! پيش سال  يکي و رفته پيش

 برداشته  خش  گلوم  و  بودم  افتاده  سرفه  به  که  بودم  کشيده  داد  اونقدر 
 هوار صورتش تو و برگشتم! رسيد راه از  کيان لحظه همين تو! بود

 ! ندادم  خودم  دست  کار   تا  کيان  بيرون  ببر  من  ي  خونه  از   باباتو:  کشيدم
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 و رفت مي عمو و من بين نگاهش و در  دم بود وايساده متعجب کيان
  خونه، تو دادم هولش و گرفتم بازوشو! يومد مي

 ! کيان اينجا از  ببرش: گفتم و عمو سمت

: پرسيد عمو واز  داد تکون طرف دو به شدن گيج مفهوم به سري کيان
 ! بابا؟  کني مي کار  چي اينجا

 ! تو؟  بياد نبود قرار  اگه کردي وا درو چرا تو: گفت و من به کرد رو بعد

 ! هست همه دست تو لطف به من ي خونه کليد! ؟  من- 

 بهت! اينجا؟  اومدي پاشدي چي واسه بابا! چي؟  يعني! من؟  لطف به: 
  لحظه هر ساعتي بمب يه عين اين بودم گفته که

 ! شدنه منفجر ي آماده

 حال  از  و  بشين خودت  ي خونه  تو خواستي  چقدر   هر و  اينجا از   ببرش- 
 ! دوتون هر بيرون برين! بگو اش واسه من روز  و

 از  بيشتر  نيست  قرار!  برو اآلن!  بابا برو:  گفت  و  باباش  سمت  رفت  کيان
  از  بيشتر نيست قرار ! بدين زجر رو بچه اين اين،

 ! بشه بازي پسر اين اعصاب  با اين

 محکم دررو و خواب اتاق تو رفتم باباش و کيان بحث به توجه بي
  شده عصبي اونقدر ! بالکن تو رفتم و هم به کوبيدم

 ! اساسي بودم آورده جوش. بکشم نفس تونستم نمي درست که بودم
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 . کرد صدام کيان و اومد در  شدن باز  صداي بعد کم يک

  اومد کيان! کشيدم مي نفس صدا با و جوييدم مي لبمو عصبي

 جيبم از جوري چه کليدو دونم نمي! رفت: گفت و وايساد سرم پشت
 ! متأسفم! برداشته

! خوره نمي من درد به تو تأسف: کشيدم هوار  صورتش تو و برگشتم
 ! بفهم اينو

 ! خب و خيلي: گفت و باال برد تسليم نشونه به دستاشو

 ! خوبه؟ ! نکردم قايم کليدو که بود من از کوتاهي

 خوام نمي! فهمي مي! گند! گنده! نيست خوب  نه: کشيدم داد
  باعث که رو اونايي کدوم هيچ خوام نمي! ببينمشون

 رذل    پست    آدم  يه  تو  باباي!  بفهمين  اينو!  ببينم  وايسم  اينجا  اآلن  شدن
 وايساده  راحت خيلي!  کرده  چه  من  زندگي  با نفهميده  هنوز !  خودخواهه

! داره؟   چرا  واقعاً !  داري؟   مشکل  من  با  هنوز  چرا  گه  مي  و  من  خونه  وسط
  نمي خودش واقعاً 

 يتيم نو از  انگار ! اونه اصليش مسبب! شم مي ديوونه دارم! دونه؟ 
 ! اونه فقط روزام اين بد حال دليل! اونه مسببش! شدم

 اين  با ولي! گي مي چي دونم مي قرآن به! فهمم مي! کاوه دونم مي- 
  از خوتو داري فقط خوري مي که جوشي و حرص
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 اونا بذار  حاال! دادي ديگرونو گناه تاوان هرچي بسه کاوه! بري مي بين
  گناهاشونو تقاص که اوناست نوبت! بکشن زجر

 فقط جوش و حرص و خودخوري همه اين با منو ببين! تو نه بدن پس
  مي تر ناتوون و ضعيف روز  به روز  خودتو داري

 نفهميدم شرکت اومدي پاشدي کاره يه که ديروز  کني مي خيال! کني
  بگي خواي مي کي تا! کني؟  مي تظاهر داري که

 در آدمايسوپرقهرمانو اداي الکي خواي مي کي تا! مقاومي؟  خيلي
 ! بچه کن رفتار آدم عين! بياري؟ 

 روي به و برم راه راست راست يعني! چي؟  يعني کردن رفتار  آدم عين- 
  حصار  غم زانوي يا! باهام؟  کردن چه نيارم خودم

 رفتار آدميزاد مثل کدومش! کردن؟  گريه به خونه کنج بشينم و بگيرم
 ! کردنه؟ 

 اونايي  ي  همه  بذار !  بزن  حرف  بشين!  نيستي  که  چيزي  به  نکن  تظاهر: 
  به بکششون و بيان آوردن سرت رو بال اين که

 وقتي تا! کاوه نکن فرار ! بزن بهشون حرفاتو! سوال زير ببرشون! اخيه
  هوار  من سر خودي بي موضوعات  سر و وايسي

! بهمن ،مامان، بابا به! بزني اونا به حرفاتو بايد! شي نمي آروم بکشي
  جاي به چرا! بوده ماجرا اين تو پاش که کسي هر
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 مي فرار  ازشون داري تو کنن نگاه تو صورت  تو نشه روشون اونا اينکه
 ! کني؟ 

 کار و خوامبشينن نمي! بشنوم زبونشون از  حرفي ديگه خوام نمي- 
  خوام نمي! کنن توجيه کردنو باهام که اي احمقانه

 ! بدم بهشون فرصتو اين

 حرفاشون پس   مطمئناً ! بزنن حرفاشونو بذار ! نيست کار  در توجيهي: 
 ! نتونستن؟ ! بيارن دست به دلتو کنن مي سعي

 بهشون  رو  کنه  مي  سنگيني  دلت  تو  که  حرفايي  تو  الاقل  نداره  عيب  خب
  درون از  داري که بينم مي دارم کاوه! زني مي

 از خودت  تو ريختي که خشمي اين! کارو اين خودت با نکن! پکي مي
 ! بري مي بدجوري جايي يه! کنه مي منفجرت  تو

 مي! اپن رو گذاشتم اتو خونه کليد! گفتم بهت که باشه يادت  امروزو
 . گردم مي بر شب و باشي تنها خرده يه که رم

 ! خدافظ! کني وا درو که باش بيدار  زدم زنگ

 اتاق  تو  برگشتم!  ترديد  و  خيال  و  فکر  عالمه  يه  و  موندم  من!  رفت  کيان
! گفت مي راست کيان شايد! بستم چشمامو و تخت رو کشيدم دراز  و

  حرف تا چهار  رفتم مي بايد شايد

 ! شم آروم تا کردم مي تکشون تک بار  حسابي و درست
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  جام از  واحد در  شدن کوبيده صداي با و برد خوابم کم کم

! بود ديدني کيان ي قيافه. کردم وا رو در  و در  سمت دوييدم. پريدم
  زده زل و چارچوب  به بود گرفته دستشو يه عصبي

 اومد. مبل رو نشستم و هال تو برگشتم و کردم ول رو در! من به بود
  که بس مردم! نخواب  گفتم خوبه حاال: گفت و تو

 هاتونو  همسايه  از   يکي  زنگ  شدم  مجبور   هم  آخر!  زدم  در   و  زدم  زنگ  در 
 ! بزنم

  

 يهويي  و  بودم  خورده  قرص  و  بودم  خسته  عصبي لحاظ  از   اينکه  واسه- 
 غرغرات يا کنم عذرخواهي ازت  بايد برد خوابم جوري چه که نفهميدم

 ! شد؟  تموم

 ! کاوه پرورويي خيلي: 

 . کنبخور  گرم خواستي چي هر: گفتم و کاناپه رو کشيدم دراز 

 ! نداري غذا به احتياج دادي انجام فتوسنتز البد هم تو- 

 ! آره؟ 

 ! سيرم خوردم حرص کافي اندازه به من: 

 بزن،  صورتت  به  آبي  يه  برو  پاشو  گرفتم  شام!  شکر  رو  خدا  خب!  آهان- 
 ! دارم هم کارت  ضمن در . بخوريم هم با بيا
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 ! رو تو کار  شنيدن ي حوصله نه دارم شامو ي حوصله نه: 

 ! باشه؟  بهمن به مربوط اگه حتي- 

 آشپزخونه سمت رفت خونسرد خيلي. بهش زدم زل و جام سر نشستم
! کاميونه  راننده  اون  سراغ  فرستاده  آدم  زندون  تو:  گفت  حال  همون  در   و

 ! نمرده ولي خورده چاقو! بستريه اآلن طرف

 ! من خداي- 

 نشون! بوده کاميونه راننده کفش به ريگي يه که ده مي نشون اين: 
  تو ديروز  طرف! بوده عمدي تصادفش که ده مي

 ! کرد اعتراف بيمارستان

 ! گرفتن؟  رو سماواتي! يعني؟  پس- 

 داري ميون اي واسطه يه! بده تله به دم که حرفاست اين از  تر زرنگ: 
  که خواسته کاميونه راننده از و وسط اين کرده

 ! بکشه رو شبستاني احمد قاتل

 ! آشغال- 

 دارن! خوبه هم جاش همين تا اما! آدم اين واسه زياديه هم آشغال: 
 ! واسطه اون دنبال گردن مي

 ! طرف؟  باشه تو باباي نکنه- 
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 و من چشماي به زد زل و بيرون آورد سرشو آشپزخونه تو از  يهو کيان
  کني مي فکر که هم حد اين تا بابا ديگه: گفت

 کار يه و کرده کورش عشق جووني تو زموني يه! کاوه نيست کار  خالف
  ديگه هم موقع همون از ! شده مرتکب اشتباهي

 ! دارم آمارشو من! نداشته دخالتي هيچ بهمن خالف کاراي تو

 ! چهمارمولکيه؟  دونست مي بابات  وقتي شدي شريک بهمن با چرا تو: 

  

 . ديديم مي بهمنو ها مهموني از بعضي تو گاهي از  هر-

  پيشنهاد بهش خودم داره معماري دکتراي فهميدم وقتي

 باهام  کلي  فهميد  وقتي.  نداشت  خبر  هم  روحش  اصالً   بابا!  دادم  شراکت
  چرا و نکردم مشورت  باهاش چرا که کرد دعوا

 بفهمم من که داد نمي توضيح دليلشو البته! کردم کاري همچين يه
 که حاالم! بدذاتيه چه شدم متوجه کار  توي کم کم! کردم غلطي چه

 ! شام بيا پاشو! شده معلوم ماهيتش کالً  ديگه

 اصرار  به اي لقمه چند و ميز پشت نشستم رفتم و شدم بلند اکراه با
 به داشتم. ظرفا شستن به کرد شروع و پاشد اون بعد و خوردم کيان
: گفت  کنه  نگاهم  اينکه  بدون  و  مقدمه  بي  يهو  که  کردم  مي  نگاه  کاراش
 ! است هديه کنون عقد ديگه ي هفته
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: گفت نشستو روبروم اومد و بست رو آب  که بودم صورتش مات 
 اون  اگه  بخوري  تکوني  يه  که!  ببري  پي  فاجعه  عمق  به  که  گفتم  يهويي
 زورکي ازدواج يه به تن تو خاطر به داره!کاوه خواي مي بدبختو دختر
  هيچ خواي نمي! ده مي

 مي! بگيري؟  مزخرفو عروسي اين جلوي و بري خواي نمي! بکني؟  کاري
 ! بشه؟  ميدون اين ي برنده سماواتي خواي

 تجسم عروس سفيد لباس تو رو هديه کردم سعي و بستم چشمامو
  جز ببينم کنارش رو کسي هيچ تونستم نمي! کنم

 البته! پيشش رم مي فردا: گفتم کيان به و کردم وا چشمامو! خودم
 ! کنم پيداش بتونم اگه

 اگه: گفت حال همون در  و کرد باز  رو آب  و سينک سمت رفت کيان
  ي خونه! کنم پيداش برات  تونم مي من بخواي

 ! شدنيه ولي سخته هرچند! بيرون کشيدش شه مي ولي باباشه

 ! خونه؟  اون تو زندونيه مگه! سخته؟  چرا- 

 جورايي يه روزازدواج تا سماواتي انگار گفت، مي نيوشا که جور اون: 
 ! کرده زندونيش

 ! من خداي-
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 فالکت اين از  رو بيچاره دختر اون و بجنب گم مي که همينه واسه: 
 ! بده نجات 

! ذهنم  تو  اومد  مي  مصرع  يه  مرتب  خوابيدم  مي  داشتم  وقتي  شب  اون
 "! شود صد ده شود، ده يک شود، بد چون"

 ! بود گذشته هم هزار  از من هاي بدبياري

 و  نيست  خوش  حالم  اينکه  ي  بهونه  به.  شرکت  نرفتم  کيان  همراه  صبح
  جام از  رفت که کيان. خونه موندم دارم سردرد

 سماواتي  دونستم  مي.  شدم  حاضر  سريع  و  زدم  صورتم  به  آبي  و  پاشدم
  تونستم مي اما شرکت ره نمي زودي همين به

 يه. يومد مي بدي سوز  بود سرد خيلي هوا! بره تا کنم صبر خونه دم
  وايساده هديه ي خونه روبروي که شد مي ساعتي

 نشسته  بهاشک  چشمام  سرما  از!  شه  رد  و  بياد  سماواتي  ماشين  تا  بودم
  بازي برف ياد! بود شده سر صورتم تموم و بود

 اينکه  محض  به!  بوديم  خنديده  چقدر !  افتادم  کيان  ي  خونه  تو  روز   اون
 و رفتم شد دور  و بيرون اومد سماواتي ماشين و شد باز  پارکينگ در 

 ! کيه؟ : پرسيد خانومي. زد رو خونه زنگ

  

 ! دارن؟  تشريف سماواتي خانم ببخشيد: پرسيدم
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 ! شما؟ - 

 . براشون آوردم بسته يه من: 

 ! بگيره تحويل بياد يکي گم مي اآلن- 

 ! بدم تحويل خودشون به بايد متأسفانه: 

 ! نيستن ايشون- 

 مي بر دوباره من خب: پرسيدم و کردم باز  و بستم چشمامو عصبي
 . گردم

 ! کجاست؟  بستهاز  ببخشيد. ندارن تشريف روز  چند براي فعالً  ايشون- 

 مي مطمئن بايد! گرفتم فاصله خونه در  از بدم رو جوابش اينکه بدون
  کيان ي شماره! نه يا است خونه تو هديه که شدم

: گفتم مقدمه بدون. داد جواب  گوشيو و خورد بوق تا چند. گرفتم رو
 . بده رو نيوشا شماره کيان

 ! چي؟  واسه- 

 ! دارم کارش: 

 ! بيروني؟ - 

 ! نپرس سوال انقدر  ديگه بده: 
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 منو  که  نيست  خوش  حالت  و  کنه  مي  درد  سرت   گفتي  من  به  مرتيکه- 
 ! بپيچوني؟ 

 ! اش؟  خونه در  دم برم شم بلند يا دي مي رو شماره: 

 ! اآلن؟  کجايي- 

 ! کيان: 

 ! دم نمي رو شماره کجايي نگي تا- 

 ! اشون خونه رم مي! جهنم به نده: 

! کجايي؟ !  نکنن  وا  روت   به  رو  در !  ندن  جوابتو  گم  مي  زنم  مي  زنگ  کاوه- 
 ! سماواتي؟  ي خونه رفتي

 ! اشونه؟  خونه تو هنوز هديه که مطمئني تو: 

 ! برسه دادت  به خدا کاوه- 

  

 ! مطمئني؟ گم مي: 

! خونه  تو  نري  کاوه!  ها  نکني  کاري!  بيام  من  تا  باش  جا  همون  ولي!  آره-
 ! شنوي؟  مي! يارو داره گماشته و آدم تا هزار 

 راهي!  ديوارا  به  کردن  نگاه  و  زدن  دور   به  کردم  شروع  و  کردم  قطع  تماسو
 . شد بلند موبايلم صداي! نبود رفتن تو واسه
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 خيلي! کرد ميخکوبم سماواتي صداي گفتم که الو کيانه بودم مطمئن
  جووني يه گفتن و زدن زنگ بهم: گفت خونسرد

 دم! خودتي که ببندم شرط بودم حاضر! پلکه مي ام خونه بر و دور  داره
 ! ببينم رو هديه بايد-!  کني؟  مي غلطي چه من ي خونه در 

 انگشتر! کنه مي ازدواج داره که نگفته بهت مگه! پسر داري رو خيلي: 
  ناموس به برو! دستشه تو اآلن ديگه يکي نشون  

 ! باش نداشته کاري مردم

 ! شه؟  مي سرت  ناموس تو- 

 هستي  ايمون  و  دين  با  زن  اون  ي  پرورده  دست  که  تو!  نه  فرض  به!  هه:
 ! چيه بدوني بايد که

 ! نيستم بردار  دست نبينم رو هديه تا- 

 رو تصميمش اون! افته؟  مي اتفاقي چه کني مي خيال ببينيش: 
 ! گرفته

 اون و من براي تو! گرفتي تصميم براش تو! نيست اون تصميم- 
 ! برسي ات  خواسته به ذارم نمي! گرفتي تصميم

 پيش از  کاري کنم نمي فکر ولي کني مي سعي داري که دونم مي: 
 ! ببري
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 مانع  نتونستي!  کهبرد  بود  عشق  اين  تو،  و  مادرم  و  پدر   عشق  جريان  تو- 
  هم عشق اين تو! بشي هم به رسيدنشون از 

 ! کني تماشا هم به رو هديه و من رسيدن و بشيني مجبوري

 ! دم مي قول بهت اينو

 يهو بپا! داري که نفسي به اعتماد همه اين از  ياد مي خوشم! آفرين: 
  گنگه وسط اين چيزي يه فقط! نزنه زمينت مخ با

 ! کدوماست؟  منظور  مادرت  و پدر ! برام

 ! کثافت شو خفه- 

 تماسو! کرد عصبيم سماواتي درآر  حرص و تمسخرآميز ي خنده صداي
  بار  اين و زنگ رو گذاشتم دستمو و کردم قطع

 ! دارم  کار   هديه  با  درو  اين  کن  وا:  گفتم  برداشت  رو  آيفون  زن  اون  وقتي

 ! ندارن تشريف خانم هديه: کرد تکرار  رباط عين و خونسرد خيلي

 مي نقشهجلو با بايد. شد نمي جوري اين! گذاشت رو آيفون هم بعد
  فکر و زدن قدم خيابون تو کردم شروع! رفتم

 و گوشي عصبي بار  اين! شد بلند گوشيم زنگ صداي دوباره! کردن
 ! عوضي ببين: گفتم و برداشتم

 نگرون که بگو منو! کاوه لياقتي بي واقعاً ! چي؟  يعني: گفت کيان يهو
 ! هستم مزخرفي آدم چه
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 ! ببخشيد! سماواتيه کردم فکر: گفتم سريع

 ! بهت؟  زده زنگ مگه: پرسيد استرس با

 ! آره- 

 ! داشت؟ کارت چي: 

 . اشم خونه در  که دادن آمار  بهش- 

 موني  مي  منتظر  خونه  ري  مي!  گم  مي  چي  ببين  کن  گوش  خوب !  کاوه: 
  مگه! خوب  پسر آفرين! خب؟ ! بزنم زنگ من تا

 جايي نشدهيه ظهر تا دم مي قول من! ببيني؟  رو هديه خواي نمي
  عين هم اآلن! بزني حرف باهاش بتوني تا بيارمش

 اگه و بموني همونجا اگه که شو دور  لعنتي ي خونه اون از  آدم بچه
  قبل خودم نرسه بهت سماواتي دست و بياري شانس

 ! کاوه؟  شنيدي! کنم مي ات  تيکه تيکه اون از 

! بيرون بکشيش خواي مي جوري چه!  اش خونه تو زندونيه طرف- 
 ! بدم انجام من بگو راهشو

 ! بمون منتظر خونه برو! نکرده الزم: 

 ! چي؟  نتونستي اگه- 
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! ريزم مي سرمون تو خاکي يه من برو تو گم مي بهت دارم مرتيکه: 
 ! مردمي؟  ي خونه ديوار  باال ببينم نزنم زنگ کاوه! رفتيا

  رم   مي  برم  باال  ديوار  اين  از   شده  اگه  بعدش!  کنم  مي  صبر  ظهر  تا  فقط- 
 ! ببينمش که

 ! بکني فکري يه که زدم سيخونک ديشب من خوبه حاال: 

 ! اومد؟  جوش زود چقدر ديگت

 ! خدافظ- 

 ! سالمت به: 

 دلم تو دل بشه ظهر تا. خونه سمت افتادم راه باطنيم ميل رغم علي
 ! خورد مي منو داشت خونه ديوار و در. نبود

  مي

 راضي واسه! نيست هم ها آسوني اين به هديه کردن راضي دونستم
  حتي من و بود کمي خيلي زمان هفته يه کردنش

 ! بزنم بهش حرفامو بخوام اينکه به برسه چه ببينمش تونستم نمي

! بود کيان! قاپيدمش و ميز روي زدم شيرجه گوشيم زنگ صداي با
  گفتم که الو! باشه داشته خوبي خبراي بودم اميدوار

 ! منتظرم ماشين تو پايين بيا: گفت
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 پريدم.  بودم  نکرده  عوض  بيرونمو  لباساي  خونه  بودم  برگشته  که  صبح  از 
 . پايين دوييدم ها پله از  و بستم رو در و بيرون

 ! کيانه ماشين تو هديه اينکه از  سرخوش

  

 و شد دوال. موند مات  بود نشسته ماشين تو تنها که کيان به نگاهم
 ! ديگه شو سوار بيا: گفت و کرد وا منو سمت در 

 ! کني؟  مي استخاره

 ! ياريش؟  مي نگفتي مگه! کو؟  هديه پس: پرسيدم و جلو رفتم عصبي

 ! دم مي توضيح ات  واسه بشين: 

 ! نه؟  مگه بياريش نتونستي! نداره الزم توضيح- 

 باال منو سگ روي اون تا بشين بيا! سرتا تو کوبم مي يام مي کاوه: 
 ! نياوردي

 رفت  بهم  غره  چشم  يه  برگشت!  کوبيدم  رو  در  و  نشستم  و  رفتم  اکراه  با
  ريزه مي حسابت به بابا که پواليي از : گفت و

 ! بهم جوري اين بکوب  اونو در  بخر، ماشين يه برو

 ! شد؟  چي هديه- 

 ! برات  حاال گم مي: 
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 پيش کارياز  نتونستم خودم: گفت سکوت  مقدار  يه بعد و افتاده راه
 ! ره نمي درزش ال مو رقمه هيچ مرتيکه! ببرم

 انداخت  بهم  نگاه  نيم  يه.  ماليدم  گردنم  به  دستي  و  کشيدم  پوفي  کالفه
 ! اونجا بريم ناهار  واسه گفته مامانم: گفت و

 مي شوخي يا زنه مي حرف جدي داره ببينم که بهش زدم زل متعجب
 دلش! مادره! نکن نيگام جوري اين: گفت کنه نگاهم اينکه بدون. کنه

 ! شده تنگ خواهرش پسر واسه دلش! نه؟ ! شده تنگ پسرش واسه

 : گفتم کنم حفظ خونسرديمو کردم مي سعي که حالي در 

 ! کني؟  مي شوخي داري کيان

 ! نه متأسفانه- 

 ! ريم؟  مي داريم کجا:

 ! اينا بابام ي خونه يعني! ما ي خونه- 

 ! کن  پياده  ام  خونه  در  دم  منو  و  برگرد:  گفتم  ساختگي  آرامشي  با  دوباره

 ! گردونم مي برت  خودم عصري:

 ننه و بابا!  :ببينم رو تو ي ننه و بابا خوام نمي من! شدي؟  خل کيان- 
 ! شه نمي عوض انکارشواقعيت با! هستن هم تو مادر  و پدر من ي
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 بشين خونه برو گي مي من به! ها کني مي ام ديوونه داري کيان- 
  هم ،حاال اومدي تنها بعد يام مي هديه با بمون منتظر

 ! بخوريم؟  ناهار  خرم و خوش بشينيم اينا مامانم ي خونه بريم گي مي

 پشت بشيني که قدر همين! نيست مهم نبود هم خرم و خوش حاال:
 ! کافيه خوري مي غذا داري که کني تظاهر و ميز

 چند  بعد  و  ماليدم  رو  چشمام  ام  سبابه  و  شصت  انگشت  تا  دو  يا  عصبي
 ! شم مي پياده من کنار  بزن: گفتم ثانيه

 ! خدمتتون در  حاال هستيم- 

 ! دار  نگه گم مي! سرتا تو زنم مي کيان: 

 ! دارم مي نگه رسيدم امون خونه در  دم! چشم- 

 ! زدن حرف به کرد شروع. کنم درک رفتارشو تونستم نمي

  کشه مي زجر داره خيلي اون و ببخشم مادرشو بايد اينکه از 

 و گفت گفتو جور همين و باشه اي کينه انقدر آدم نيست خوب و
  دم تا رو ماشين. اشون خونه در  دم رسيديم تا گفت

 . شو پياده: گفت و کرد خاموش ها پله زير و برد ساختمون در 

 که روبرو به بودم زده زل و بودم نشسته کرده اخم و سينه به دست
 کنن  مي  لج  که  تخسي  هاي  بچه  اين  عين  درست  شدي  جان  کاوه:  گفت
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 آدم عين شو پياده گم مي! رسن مي اشون خواسته به کردن لج با و
 ! پايين بيا

 مگه!  کيان؟   کني  مي  داري  کار   چي:  گفتم  ماليمت  با  و  سمتش  برگشتم
 اينا نذاري نخوام خودم که وقتي تا دادي قول بهم که نبودي خودت 
 ! اينجا؟  آوردي منو کاره يک خودت حاال! طرفم؟  بيان

 هر! نيست بخشيدنشون بر دليل بشيني ميز سر باهاشون ناهار  يه- 
 ! رسي مي آرامش به خودت  کني گذشت اگه که چند

 توي اينکهبره از  قبل و ها پله سمت رفت و شد پياده و گفت اينو
  گفتم اطالعات  محض. قفله کوچه در : گفت ساختمون

 ! بيرون بري توني نمي وقتي نري حياط سر اون تا الکي وقت يه که

. برگردونه منو کنم وادارش تا رفتم دنبالش و ماشين از پايين اومدم
  گرفتم بازوشو و بهش رسيدم سالن وسط عصباني

 افتاد چشمم که کنم بارش ليچار  تا دو اومد و خودم سمت کشيدم و
 ! هديه به

 آورد  در   دستم  از   بازوشو  کيان!  نداشتم  اطمينان  ديدم  مي  که  چيزي  به
 : گفت گوشم زير آروم و گرفت دستمو مچ و

  پس



 
 

www.cafewriters.xyz Page 568 

 بيارمش  نتونستم  من!  هديه  هم  اين:  گفت  بلند  بعد!  وقت؟   يه  نيافتي
 ! تونست بابا ولي

. کردم نگاه بود سمت اون به نگاهش کيان که سرمو پشت و برگشتم
  با ها پله وسط سينه به دست کيومرث عمو ديدم

 ! وايساده لب رو لبخند يه

  

 سال   بعد  بار  اولين  براي!  دارم  احساسي  چه  لحظه  اون  تو  دونستم  نمي
 بغضي!  برسونه  ام  خواسته  به  منو  کرده  سعي  پدر   يه!  مرد  يه  کردم  حس
 يا  عمو  از   نگاهمو  و  دادم  فرو  سختي  به  رو  بود  آورده  هجوم  گلوم  به  که
 ...  يا کيومرث  يا بابا

 کنم مي فکر: گفت گوشم زير آروم کيان! هديه به دوختم و گرفتم
  جوري هيچ نبود اون اگه! گرفتي بابا از  بزرگي کادوي

 ! باش مطمئن اينو! رسيد نمي هديه به دستمون عقد بعد تا

 . است خونه همين زدنتون حرف واسه هم جا ترين امن

 باهات   و  برداره  ترسيدنش  از   دست  که  کن  راضيش  شد  جور   هر  و  بشين
 . داشتي کارم اگه باالم من! بشه همراه

  ما يعني
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 زد بهم چشمک يه بعد! بابا و مامان و من! داشتي کارمون اگه باالييم
 ! ها پله سمت رفت و

 هديه روبروي و رفتم. بشم مسلط خودم به تا کشيد طول کم يک
  سرمو. کرد مي نگاهم مدت  اين تموم تو. نشستم

 . بزنم لبخند کردم سعي و چشماش به زدم زل و کردم بلند

 : گفت جدي و سرد خيلي بياره لب به لبخندي اينکه بدون

 ! باهام داري واجب کار  يه گفت مي کيا آقاي

 نتونستم  ولي  اتون  خونه  در   دم  اومدم  صبح:  گفتم  و  کردم  صاف  گلومو
 . ببينمت

 ! ديدمت آيفون پشت از. دونم مي- 

 ! بيرون؟  نيومدي چرا پس: 

 ! اينجام کيا آقاي احترام به هم اآلن! نديدم لزومي- 

 !  فهمم نمي رفتاراتو اين معني! هديه: 

 با  بخوام  که  بينم  نمي  دليلي  کنم،  مي  ازدواج  دارم!  نداره  خاصي  معني- 
 ! باشم داشته مالقات  و بزنم حرف غريبه پسر يه

 ! غريبه؟  شدم حاال! غريبه؟ : 
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 توش قبالً  که شرکتي رئيس همکار  و رفيق شي مي تو ازدواجم بعد- 
 ! هستي؟  کي پس نيستي غريبه اگه! کردم مي کار 

 کني  مي  کار   داريچي!  بيني  مي  منو  کني  وا  چشماتو!  هديه  ام  کاوه  من: 
  چي همه که حاال! چيه؟  ازدواج! زندگيمون؟  با

 ! کني؟  مي خراب  چيو همه داري تو شه، مي جور  داره

  من زندگي تو هم ديگه مزخرف راز  يه نکنه! ياد؟ مي دلت! آره؟ 

 خواي مي کنه روش ام واسه سماواتي اينکه ترس از  تو که هست
  گذشته از بهم اآلن همين اگه! کني؟  ازدواج

 جديد بازي اين! نيست مهم برام بگن هم رو دنيا واقعيت مزخرفترين
 ! هديه؟  انداختي راه که چيه

 ! بازيه؟  نظرت  به! کنم مي ازدواج دارم! بازي؟ - 

 ! بازيه آره دي مي کاري همچين به تن زور به داري وقتي: 

 ! دادم؟  بله فربد به زور  به کني مي فکر چرا- 

  

! کردم  يخ  شنيدم  رو  اي  ديگه  پسر  اسم  هديه  زبون  از   اينکه  از  لحظه  يه
  شم آروم خورده يه تا گذاشتم هم رو چشمامو

 خونه اون سماواتيتو چرا: گفتم چشماشو به زدم زل و کردم باز  بعد و
  تا قراره که ترسه مي چي از ! کرده؟  زندونيت



 
 

www.cafewriters.xyz Page 571 

 ! بموني؟  خونه تو عقد از  قبل

 که  نبينم  رو  تو  تا  خونه  تو  موندم!  گفته؟   بهت  رو  پرتا  و  چرت   اين  کي- 
  با خواستم نمي! داشت معکوس جواب  اً  دقيق

 زدن حرف موقعيت بهت خواستم نمي! کنم شک تصميمم به حرفات 
 ! بشم احساسم اسير خواستم نمي! بدم

: گفت حال همون در  و زدن قدم به کرد شروع و پاشد جاش از هديه
  که مسخره بازي اين از ! بودم خسته من! کاوه ببين

 کشيد، طول سال  توي ريم مي داريم ديگه خودت  قول به يا سال 
  يه! خواست مي آرامش دلم! بودم شده خسته

 ربطي  هيچ  که  يکي!  بخواد  منو  که  بياد  يکي  داشتم  دوست!  عادي  زندگي
 مي وقتي که يکي! باشه نداشته پايين و باال همه اين و سال  اين به

 جلو، اومد فربد وقتي! نيافتم کشيدم که زجري همه اون ياد بينمش
  قول به خوبيه، پسر ديدم

 دزدکي ترساون از  عمر يه نيست قرار  و داره قبولش هم سماواتي تو
 است،  همه  نفع  به  ازدواج  اين  ديدم  کردم  چهارتا  تا  دو  دو!  کنيم  زندگي
 ! دادم رو بله

! آره؟ خودت  جز به همه نفع به! همه؟ نفع به: گفتم و پاشدم جام از 
 داري  کني  تموم  رو  سماواتي  و  من  بين  مسخره  جنگ  اين  اينکه  خاطر  به



 
 

www.cafewriters.xyz Page 572 

! هديه؟  کردي فکر چي خودت  با واقعاً ! نه؟  کني مي تباه خودتو زندگي
  اين زن وقتي که

 کني مي خيال! شه؟  مي خرم و خوش چي همه بشي! فربد! پسره
  و من عشقم سر هم هنوز  سماواتي و من درگيري

؟   آورده، مادرم سر که باليي تاوان بايد! قسمتشه کوچکترين اون! توا 
 ! بده

 ! چي؟ - 

 تا ،من نباشي چه و باشي زندگيم تو چه اينکه مهم! نيست مهم: 
 ! دارم  نمي  بر  سماواتي  سر  از   دست  کشم  مي  نفس  که  اي  لحظه  آخرين

 اين: گفت خيليجدي و من صورت  تو برگشت بعد و خنده زير زد هديه
 ! داري نمي بر اون سر از  دست که نيستي تو

 مي سنگي داري گفتم بهت هم قبالً  کاوه! کنه مي ات بيچاره که اونه
  نمي بشن جمع هم عاقل تا هفتاد که چاه تو ندازي

 ! فهمي؟  مي! بيارن درش تونن

 ديوونه  اگه!  خواد  مي  دلم!  يارم  مي  در   بازي  ديوونه  دارم!  فهمم  مي  آره- 
  سر بشوني ظالمو يه بخواي که اينه به بودن

 ولي!  دنيا  رواني  ترين  زنجيري  من  باشه  عدالت،  دست  بسپريش  و  جاش
 ! هديه نداره تو و من عشق به ربطي کدوم هيچ اينا
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 ! کاوه نيست کار  در  عشقي ديگه: 

 ! گي مي دروغ- 

  

 شايد کنم حسمي زندگيم تو اومده فربد که روزي از! گم نمي دروغ: 
 نمي برم و دور رو کسي و بودم شده کور ! نداشتم تو به عشقي اصالً 
 زندگيم تو چون شايد! بودي نيافتني دست برام تو چون شايد! ديدم
  خواستم که رو چيزي هر

 ديگه کردم حس شدم، خبر با عشقت از  وقتي! تو اال آوردم دست به
  هم تو مطمئناً ! کاوه خوام نمي رو تو! خوامت نمي

 و برم گفتي بهم روزي يه! گه نمي نه بهت بذاري کسي هر رو دست
  کنم، پيدا باشه داشته لياقتمو که رو اوني و بگردم

 داره لياقتمو که اوني! ممنونم ازت  نصيحت اين بابت اينجام که امروز 
  رو گذشته کنم، مي بهت هم توصيه يه! کردم پيدا

 پدرت  گرفته مي انتقام سماواتي از بايد که اوني! بذار  خودش حال به
 . خدافظ!باهاش بياي کنار  بايد هم تو بخشيده اون وقتي! تو نه بوده

 . رفت و زد آتيشم حرفاش با! آسوني همين به! رفت هديه

 پيشونيمو و مبل ي دسته روي گذاشتم آرنجمو و مبل روي رفتم وا
 تو شد مي پتککوبيده مثل هديه حرفاي. دستم کف به دادم تکيه
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 يه همين ذاشتم نمي! بره و بذاره منو جوري همين ذاشتم نمي. سرم
 ! بشه تباه زندگي به اميدم ذره

. بود نرسيده کوچه در به هنوز . حياط تو دوييدم و پاشدم جام از
 تو اومد کيفش بند و کردم دراز  دست بهش رسيدم وقتي و دوييدم
 و بده گوش حرفام به کردم مي مجبورش. بايسته شد مجبور . دستم

 ! بگه بهم حقيقتو کردم مي مجبورش

 کن نگاه منو: گفتم و جلوش رفتم. بود گرفته ازم روشو اما وايساد
 ! هديه

 ! کن نگام گم مي! توام با: گفتم و بردم باال صدامو. برنگشت

 و چشماش تو شدم ميخ محکم خيلي! چشمام به زد زل و برگشت
  سر به دست منو توني نمي راحتي همين به: گفتم

 منو! دارم نمي بر سرت  از دست جمله تا چهار با راحتي، همين به! کني
! تويي  زندگي  واسه  ام  انگيزه  تنها!  ندارم  باختن  واسه  هيچي  ديگه!  ببين
 خودم ام، سينه رو بذاره سرمو سماواتي جاياينکه بدم، دست از  رو تو
 ! کنم مي کارو اين

 ! بشه رو من ضرر  به بازي اين برگ آخرين ذارم نمي

  با ذارم نمي! جنگم مي هم خودت  با آوردنت بدست واسه شده اگه

 حتي!  ندارم  باور   رو  زدي  بهم  خونه  اين  تو  که  حرفايي!  کني  بازي  زندگيت
  هيچ و کس هيچ عشقمون جز! اشو کلمه يک
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 ! کني ازدواج عشق بدون ذارم نمي! نداره رو تو لياقت چيز

 داستان واسه حرفات: گفت و در  سمت رفت و گرفت ازم روشو هديه
  درد به اما قشنگه خيلي تلويزيون سرياالي و ها

 گيريم مي عقد از  بعد که جشني واسه! خوره نمي تو و من زندگي
  چي همه که کني باور و بياي که کنم مي دعوتت

  خدافظ! خودت  زندگي پي بري و شده تموم

 که  بود  داشتمعشقي  ايمان  که  چيزي  تنها  به  لحظه  اون  تو!  رفت  هديه
  صداش زد مي حرف وقتي. کرد مي پنهون ازم

 کنه راضي خودشو تونسته سخت يعني اين و داشت بغض! لرزيد مي
  خونه در  ي پاشنه شده اگه! بزنه بهم رو حرفا اين

  

 ! بگيره سر ازدواج اين ذارم نمي بکنم رو سماواتي ي

 . سمتم اومد و کرد صدام تراس باالي از کيان که بيرون برم اومدم

! شد؟  چي: گفت و انداخت صورتم به دقيقي نگاه رسيد بهم وقتي
 ! کني؟  راضيش نتونستي

 ! بشه راضي که نخواست- 

 ! داري وقت هفته يه هنوز: 
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 کلوم دو تا اينجا بيارتش و بره بازي آرتيست با بابات  قراره روز هر- 
 ! داريم؟  وقت که اي هفته يه اين تموم! بزنم؟ حرف باهاش

 ! ببينيش بتوني که نبود اميدي هم قدر  همين:

 ! ديدن اين بود اميدوارکننده که هم چقدر - 

 ! مطمئنم اينو من!  توا   با دلش: 

 براي اي فايده هيچ کنه عمل احساسش خالف و باشه من با دلش- 
 ! نداره جفتمون

 سرتو گاو عين اينکه شرط به کاوه زياده راه ديدنش دوباره واسه: 
 ! بيرون بکشيمش نقشه با تونيم مي! اش خونه بري و پايين نندازي

 ! داشتيم کم رو بازيها آرتيست اين وسط اين فقط- 

 . ناهار  واسه تو بريم! هيجانه جور  يه اينم: 

 ! خونه برم خوام مي. مرسي- 

 ! کاوه: 

 دوست.  ام  ريخته  بهم.  ندارم  حوصله  اآلن!  نداره  ديگه  جرياناي  به  ربطي- 
  فکر اي ديگه چيز به شرايط اين تو ندارم

 وقت  يه  واسه  باشه  زدي  حرف  ماشين  تو  ازش  که  هم  مالقاتي  اين.  کنم
   ًفعال. ديگه
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 . برسونمت بيارم ماشينو برم بمون

  خدافظ- 

. شد يکي در شدن بسته صداي با کيان اعتراض با گفتن کاوه صداي
 ي نااميدکننده حرفاي به کردم سعي و گرفتم پيش رو رو پياده مسير
  نکنم فکر هديه

  

 روي بودم کشيده دراز  خونه بودم برگشته وقتي از . بود شده غروب 
  از . بود برده خوابم تا بودم کرده فکر اونقدر و کاناپه

 سر دوباره رفتم و کردم وا رو در . بود کيان. شدم بيدار  در  زنگ صداي
  يااهلل يه کيان. کاناپه رو افتادم شکم روي و جام

 ! کاوه؟ : گفت و کرد روشن رو هال برق و بست رو در  و تو اومد و گفت

 و نشست روبروم اومد. کجام ببينه که دادم تکون و باال بردم دستمو
 ! خوابي؟ : گفت و کرد سالم

 ! بودم- 

 ! بيرون؟  لباس با: 

 ! اوهوم-
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 ! خوابيدي؟  گرفتي اومدي که ظهر از: 

 ! اوهوم- 

 نمي اين از بهتر ام کارخونه يه نصفه صاحب بفهمم منم! ديگه بله: 
 ! خوابم مي و خورم مي همش! شه

: گفت و ريخت بهم موهامو اومد! شه خفه که کردم اشاره دست با
 . دارم کارت  پاشو

 ! خنده زير زد و انداخت بهم دقيقي نگاه. نشستم حوصله بي

 خنده! خنده مي چي به داره بده توضيح که کردم مي نگاهش سوالي
 رو چيزي يه: گفت و کرد نگاهم باال آورد سرشو شد تموم که هاش
 ! گرفت ام خنده کردم تجسم

 ! چيزيو؟  چه- 

 ! کن ولش. هيچي: 

 ! کيان بنال- 

 ! زنه؟  مي حرف جوري اين بزرگش برادر  با آدم! باش مودب : 

 ! نگو جهنم به- 

 ! زدم حرف هديه با

 ! کي؟ - 
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 ! شرکت بود اومده پيش ساعت يه:

م گفتن پرت  و چرت که گفت مي راست پس-   خونه اون تو که به 
 ! زندونيه

 ! گفته ات  عمه پرتو و چرت : 

  

 ! کرده زندونيش سماواتي گفتي اومدي تو خب- 

 زندوني ببينه رو تو اينکه از  قبل امروز تا! نگفتم پرت  و چرت  يا دروغ: 
  جوابت هديه فهميده سماواتي که امروز ! بود

 ! بره خواد مي جا هر گذاشته راحت خيال با کرده

 ! گفته؟  من به چي هديه فهميده کجا از  اون- 

 ! اون به هم بابا و گفتم بابا به من: 

 ! گفته؟  چي من به هديه که فهميدي کجا از تو- 

 ! گوشوايسادم هم رو اش خرده يه البته! ديگه گفتي خودت : 

 راپورت سماواتي به رو هديه و من حرفاي چي واسه بابات ! کردي غلط-
 ! داده؟ 

 ! ديگه همين واسه: 

 ! نکني؟  طرح معما شه مي! ندارم حوصله اصالً  من! کيان چي واسه- 
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 جوري  يه!  خوب   پسر  ببين!  نداري  حوصله  که  معلومه  ات   قيافه  از  کامالً :
  کرديم مي خالص زندون اون از رو هديه بايد

 سماواتي  خيال  و  اومده  در   ساله  چند  و  چندين  رفيق  يه  در   از   بابا!  ديگه؟ 
 ! خواد نمي رو تو ديگه هديه که کرده راحت رو

 کفش يه تو کرده پاشو هديه کردي التماس تو چي هر که گفته بهش
 ! کرده تعريف فربد از هم کلي و کرده پول يه ي سکه رو تو و

 ! من جلوي نيار  رو عوضي اون اسم- 

 ! باغيرت  چشم:

 اين به دارهتن زور  به هديه دونه نمي اصالً  که هم سماواتي! آره- 
 که سماواتي! داري حق! کرده قبول باباتو حرفاي ي همه ده، مي ازدواج
 که رسيده نتيجه اين به اما!  توا   با دلش هنوز  هديه دونه مي خوب 

  هديه گفتن بله براي مانعش

 ! کرده کار  حسابي و درست تو به

 و کنه مي کنترل رو هديه داره جوري چه بدونم خواد مي دلم خيلي- 
 ! کشيده پس پا هديه که داره آتويي چه

 نمي گير چايي بساطت تو! دونه به دونه. فهميم مي هم اونو حاال: 
 ! ياد؟ 

 ! خنديدي مي چي به نگفتي باشه يادت فقط. ذارم مي کتري اآلن- 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 581 

 زد مي مشکوک. لبشه رو لبخند يه ديدم برگشتم. نداد جوابمو کيان
 ! عجيب

 و جلوش نشستم اومدم و گاز  روي گذاشتم و کردم آب  رو کتري
  نشد؟  پيدا واسطهه! خبر؟  چه سرهنگ از: پرسيدم

  

 . هنوز نه- 

 ! بشيم؟  اونپرونده خيال بي فعالً  خواي مي. چيزي يه گم مي. کاوه: 

 ! پرونده؟  کدوم-

 و نيست خيالش عين طرف دختر بابا. ديگه شبستاني جريان همين: 
  ما، اونوقت کنه مي زندگي خونه يه تو يارو با داره

 ! داغتر؟  آش از کاسه شدي تو يعني

 ! رو؟  حرفا اين گي مي داري واقعاً - 

 ! خب آره: 

 هديه  بفرماييد  ميگه  سماواتي  بکشيم  پرونده  از  دست  کني  مي  خيال- 
 ! خان؟  کاوه شما مال

 ...  که بده رضايت شايد هديه الاقل ولي نه: 
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 با چه! هست من دنبال هميشه بيرونه اين وقتي تا سماواتي خطر- 
  در  قسر ذارم نمي! اون بي چي شبستاني ي پرونده

 ! بگذرم گذشته دروغ با که عمرم سالهاي از  خوام نمي! کيان بره

 ي خواسته گفتم که اينايي: گفت و کشيد صورتش به دستي کيان
  خوادبه نمي! است هديه حرفاي! نيست هم خودم

  

 ! بيافتي در سماواتي با واقعيش پدر خاطر

 سماواتي دارم اصرار که نيست احمد خاطر به! نيست اون خاطر به- 
 ! خودمه خاطر به! بده کاراشو تاوان

 ديگه  چيز  يه.  بگم  بهت  رو  هديه  حرفاي  بود  ام  وظيفه  من  حال  هر  به: 
  و زد از  کرده رو پرونده سري يه بابا. هست هم

 مي اختالص جرم به بکشه دادگاهي به کار  اگه که سماواتي بنداي
 ! گيرنش

 يه و پاشد جاش از  بده توضيح بيشتر که کيان دهن به بودم زده زل
 خبر کسي البته: گفت و پنجره کنار  وايساد رفت و کرد روشن سيگار
 ! قاضي تا چند واسه فرستاده مدارکو ولي باباست کار  که نداره

 ! گي؟  مي جدي- 

 ! اوهوم: 
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 ! کنه؟  مي ريسکي همچين يه داره بابات  چرا- 

 ! ؟  ريسکي چه: 

 اگه!  زده  نمي  کارايي  همچين  يه  به  دست که  تنهايي سماواتي  مطمئناً -
 ! چي؟  اونوقت داده لوشون که باباته کار  بفهمن

 ! فهمن نمي: 

  

 ! کرده؟  کارو اين بابات  چرا- 

 ده مي ترجيح! پسرش خاطر واسه! هست هم تو پدر ! بابا و نه بابات : 
  به ها راننده اون پرونده اينکه از قبل سماواتي

 ! بشه محکوم بند و زد و اختالص خاطر به برسه نتيجه

  بخواد تا کشه مي طول خيلي ها پرونده اين کدوم هر که چند هر

 تونه مي زود خيلي اختالص پرونده اما برسه سرانجام به و بشه ثابت
 ! گيره بدجوري سماواتي پاي! کنه پا به صدا و سر

 ! اون؟  با شراکتت! چي؟  تو- 

 مي! نبود مشکلي بوديم هم اگر ولي نيستيم شريک ديگه که اآلن: 
  يارن نمي دست به چيزي و کنن مي بررسي و يان
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 من  شرکت! نداشتم نقشي هيچ اون هاي کاري کثافت تو من چون
  کسي با بندي و زد هيچ! کنه مي کار  داره درست

 ! ندارم

 ! خوبه-

 ! بره پيش درست چي همه که شرطي به اونورتره کم يک خوب  از: 

 نگرونت خيلي هديه: گفت کيان و دادم تکون مثبت عالمت به سري
 ! بزنه حرف تو مورد در که شرکت اومد. بود

 و تعريف جونش فربد از  صورتم تو ايستاد نمي بود من نگرون اگه- 
 ! کنه تمجيد

 رفيق مگه تو گفت  مي! دوني مي بهتر خودت  و حرفه همش که اونا: 
 ! نيستي؟  مراقبش چرا نيستي کاوه صميمي

  چرا

 ! بيافته روز  و حال اين به گذاشتي

 ! روزي؟  و حال چه-

 هم خيلي البته و ديدمش که پيش ي دفعه از  کاوه انگار  گفت مي: 
 ! شده تر تکيده و الغرتر خيلي خيلي نگذشته

 ! کنم درکش تونم نمي واقعاً ! هه- 
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 گيري کناره دليل سال همه اين هم اون! هم با شدين ير به ير تازه: 
  کلي!کنه درکت تونسته نمي و دونسته نمي رو تو

 غصه زياد نذارم گفت! بموني تنها نذارم گفت. کرد بهم سفارشتو
 ! کانادا به دارن پرواز  عقد، فرداي! من دست سپرد رو تو! بخوري

 بيرون به بود زده زل سيگار  دود پشت که کيان صورت  به موندم مات 
 ! پنجره از 

 برطرف  رو  نقشه  يه  گير  داشتم  و  شرکت  تو  بودم  نشسته  بعد  روز   عصر
 : گفت و کرد وا رو در  کيان که کردم مي

 . بريم کن جمع کاوه

 ! کجا؟ - 

  

 . گم مي بهت بريم: 

 واسه  صبح  که  بود  حالي  در   اين  و  رفت  و  بست  رو  در   دوباره  و  گفت  اينو
  بايد نقشه اين که بود کشيده نشون و خط ام

 ! باشه ميزش روي فردا تا اً  حتم

 تو  ديدم  و  برگشتم.  نيست  ديدم  و  اتاقش  سمت  رفتم  و  پاشدم  جام  از 
 توضيح  سري  يه  داره  عجله  با  و  وايساده  پور  امين  خانم  سر  باالي  سايت
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: گفت و کرد نگاهم برگشت سمتش، رفتم. ده مي کارا از يکي مورد در 
 ! بريم؟ ! حاضري؟ 

 ! باشه؟  آماده فردا تا بايد ها نقشه نگفتي مگه! عجله؟  اين با کجا- 

 ! بعد واسه باشه ولي گفتم: 

 ! داري؟  عجله اينقدر  که بريم بايد کجا- 

 ! ديگه شو حاضر برو گم مي! من ختم مراسم: 

 هم رو فايلش و کيفم تو گذاشتم هم رو نقشه هاي برگه و برگشتم
  رو سيستم و پوشيدم پالتومو و فلش تو ريختم

 . بود سايت تو هنوز . بيرون اتاق از  اومد و کردم خاموش

 ! ام آماده من: گفتم جا همون از 

 رو سوييچ. يام مي من اآلن بيرون، پارکينگ از  بيار  منو ماشين برو- 
 ! ميزمه

 و نشست و اومد عجله با که بودم منتظرش ماشين تو شرکت در دم
 . اينا نيوشا ي خونه سمت برو: گفت و بست رو کمربندش

 ! چي؟  واسه اونجا: 

 راه. دنبالش  ره  مي  سماواتي  هم  ديگه  ساعت  يه  تا.  اونجا  رفته  هديه- 
 . نشده دير تا بيافت
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 ! ها دن مي آمار  بهت همه خوب : گفتم حال همون در  و افتادم راه

 ! دستته چي همه و جا همه آمار  باشي مهمي آدم وقتي! ديگه بله- 

 . کنم تکميلش شب که کيفم تو گذاشتم رو ها نقشه: 

 زنده  و  نبيندت   هديه  ي  خاله  ي  خونه  تو  سماواتي  و  بياريم  شانس  اگه- 
 ! کني کار  هم ها نقشه رو توني مي آره بموني،

 که کنم پارک اومدم. بوديم هديه ي خاله ي خونه دم بعد ساعت نيم
 . باال يام نمي من: گفت کيان

 ! چرا؟ - 

 ي خونه از  بگو. دادم بهت من آمارشو که نزن هديه به هم حرفي: 
 . افتاده راه اشون خونه از  پيش ساعت يه. کردي تعقيبش سماواتي

  

 ! بپاش؟  گذاشتي آدم کيان- 

 ! اينجا اومدن نيوشا همراه بابا نه: 

 کيان اما شم پياده اومدم  ًفعال. زنم مي زنگ بهت شب. باشه! آهان- 
 ! کاوه: گفت و گرفت دستمو

 اينه منظورم!خب؟  باش محکم: گفت  مکث يه بعد. سمتش برگشتم
  هميشه من واسه که سگتو اخالق اون خرده يه که
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 هوار سرش خواد مي دلت چقدر  هر! کن خرج هديه واسه کني مي رو
  ولز و جلز خاطرش به داري که ببينه بذار ! بکش

 ! شي مي

 . شدم پياده و کردم اش حواله ادب  بي يه و زدم لبخندي

 باز کيه بپرسه اينکه بدون و برداشت آيفونو نيوشا و زدم رو در  زنگ
 خودش که بودم نرسيده ها پله به هنوز . ساختمون سمت رفتم. کرد

 ! کردين؟  دير چقدر: گفت آرومي صداي با و بيرون اومد آماده و حاضر

 . بود ترافيک: گفتم و کردم سالم

 فقط.  زنه  مي  حرف  تلفن  با  داره  باال.  بفرمايين:  گفت  و  کرد  باز   رو  هال  در 
  خبر اومدنتون از  من کاوه، آقا چيزي يه

 ! نداشتم

 . لطفتون همه اين از  ممنون. گفته بهم کيان. دونم مي- 

 . اينجايين که بگم بهش برم بشينين: 

. نبود نيوشا مادر  از خبري. پام رو انداختم پامو و مبل روي نشستم
  صداي که زمين رو زدم مي پامو کف آروم داشتم

 کني مي کار  چي اينجا: گفت ها پله باالي همون از . شنيدم رو هديه
 ! کاوه؟ 

 ! بزنم حرف باهات  اومدم- 
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 ! اينجا ياد مي ديگه ساعت نيم بابام: 

 ! ام واسه نيست مهم- 

 ...  اينجايي ببينه بياد! نيست؟  مهم چي يعني: 

 باهات خوام مي پايين بيا! اينجام ببينه و بياد که نيست مهم برام- 
 ! بزنم حرف

 . وايساد ها پله کنار  و پايين اومد و افتاد راه تعلل با هديه

 ! بشين: گفتم و کردم اشاره روبروم مبل به

  

! اينجام؟   دونستي  مي  کجا  از :  گفت  و  صورتم  به  زد  زل  و  نشست  اکراه  با
 ! بودين؟  هماهنگ نيوشا با بازم

 ! خونه از  کردم تعقيبت- 

 ! رسيده منم تعقيب به بابام انداختم زندون از  بازيهات کارگاه! خوبه: 

 ! هديه نکن بابا بابا انقدر - 

 ! کنه مي غلفتي سرتو پوست اينجايي ببينه اگه بابا همين: 

 ! نداره عيبي- 

 گفتم بهت کيا آقاي ي خونه تو روز اون! کاوه؟  نشنيدي حرفامو مگه:
 ! شده تموم بينمون چي همه که
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 ! نکردم قبول من ولي! گفتي تو- 

 تو نکردن و کردن قبول: گفت و داد تکون تأسف به سري کالفه هديه
 ! کنه نمي ايجاد تغييري قضيه اصل توي

 پاتو هفته آخر تو که اينه کنه مي ايجاد که تغييري بزرگترين! چرا- 
 ! ذاري نمي کذايي محضر اون توي

 ! بگيري؟  جلومو خواي مي تو: 

 ! اً  دقيق- 

 ! اونوقت؟  جوري چه: 

 ! فهمم نمي هاتو بازي مسخره اين معني اصالً  من هديه- 

  در  سرم منو پيش سال چهار سه کاراي تالفي خواي مي اگه

 تالفي به نيازي اصالً ! کشيدم مدت  اين تو کافي ي اندازه به که بياري
  هر رسيديم هم به وقتي توني مي ضمن در! نيست

 سماواتيه  از   خاطرترس  به  که  هم  اگه!  بياري  بال  سرم  خواست  دلت  چقدر 
  تغييريتو هم به ما نرسيدن و رسيدن که

 ! کنه نمي ايجاد بودنش خطرناک

 بخواي شبستاني احمد خاطر به نيست احتياجي! گفتم هم کيان به: 
 راحت  خيلي  که  کرد  مي  رو  کار   اين  بايد  مامانم!  بندازي  دردسر  تو  خودتو

 ! گذشت کنارش از 
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 ! تو خاطر به گذشت اون- 

 ! من خاطر به بگذر  هم تو: 

: گفتم  و  لبم  ي  گوشه  نشست  ناخودآگاه  لبخندي!  شد  ساکت  يهو  هديه
 من اگه يا! نياد؟  من سر باليي که مهمه ات  واسه انقدر! تو؟  خاطر به
 ! برسيم؟  هم به ما که ده مي رضايت سماواتي بگذرم جريان اين از 

 ! نداره احمد ماجراي به ربطي من ازدواج- 

  

 بگو! هديه بگو! چي؟  پس: کشيدم فرياد و شدم بلند جام از عصبي
 ...  ي خونه تو بهت-!  دي؟  مي داري کاري همچين به تن چرا بدونم

 نمي بغض با بود واقعي حرفات  اگه! گفتي دروغ مشت يه اونجا: 
 ! لرزيد نمي صدات  بود حقيقي پسره اون به احساست اگه! گفتيشون

 و نشستم کنارش رفتم و شدم بلند. پايين انداخت رو سرش هديه
 سخت  چه   ًاصال  يعني!  هديه  کشم  نمي  پس  پا  راحتي  همين  به:  گفتم
 ! گذرم نمي عشقت و تو از  من آسون، چه

 به رو موندن و بودن تو بدون سال چهار  - سه اين حسرت  بايد عمر يه
 ! تونم نمي ديگه بعد به اين از  اما باشم داشته دلم

 داد فرو رو بغضش زور به. بود باروني چشماش. باال آورد سرشو هديه
 ! کاوه کشه مي رو تو اون: گفت و
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 ! تونه نمي باشي کنارم اگه- 

 شد مجبور عمر يه! بود احمد کنار  لحظه آخرين تا مادرم! تونه مي: 
 ! باشه داشته دل به داغشو

 حاضر من!  :هديه باشم زنده تو بدون تا بميرم تو خاطر به حاضرم- 
 سالم  و  باشي  حاضرم!    زندهباشم  نداره  رو  تو  ديگه  که  زميني  رو  نيستم
 ! نداشتهباشمت و نبينمت و باشي

 ! ترسي؟ مي چي از - 

 مي ندم ازدواج اون به تن اگه! بگم بله بهت اگه! بهمن از ! بابام از : 
  هم به ما نذاره که خورده قسم! خورده قسم! کشدت 

 داشته تو جون قيمت به عشقمو خوام نمي! کاوه؟  شنوي مي! برسيم
 ! نباشي  تو  خوام  نمي  اما  بمونم  عاشقت  دلم  توي  ابد  تا  تونم  مي!  باشم

 ! بکنه کاري هيچ تونه نمي باشيم که هم با- 

 ! نداره کاري هيچ تو کردن نيست به سر براش: 

 ! پشتمونه عموم! هديه تونه نمي- 

 ! برداره  راه  سر  از   رو  تو  تونه  مي  راحت  خيلي  باشه،  پشتت  که  هم  کوه: 

 ! شه مي رو چيزا خيلي بزنه من به دست- 
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 صد که کنه نيستتمي به سر جوري! بزنه بهت دست اون نيست قرار
 ! کنن پيدا بهاون رو ربطش تونن نمي بگردن هم سال

 کشته ماجراي تو دستش شدن رو تا ديگه قدم يه فقط! احمد؟  مثل- 
  اگه که رابط يه فقط! مونده فاصله پدرت  شدن

 دستوري همچين  بهمن  که  بکشن زبونش  زير  از   تونن  مي  کنن  پيداش
 ! داده رو

  

 طرف از  آتويي چنان باش مطمئن! بزنه حرف اگه و کنن پيداش اگه- 
 ! نزنه حرفي اما بميره شه مي حاضر يارو که داره

 داره که نبينم اما باشم عشقم کنار  روز يه فقط روز يه حاضرم هديه: 
 ! شه مي ديگه يکي زن

 ! کاوه کنم محافظت ازت  خوام مي- 

 ! نيست راهش اين: 

 جوري  چه!  چيراهشه؟   پس:  گفت  و  چکيد  هديه  چشم  از   اشک  قطره  يه
  بهکارت  کاري بهمن که دي مي قول بهم

 روز  اون! بموني؟  زنده ام واسه که دي مي تضميني چه! باشه؟  نداشته
  اً  فور زدي حرف باهام و اينجا اومدي فهميد وقتي
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 بپرسي  توني  مي!  بودن  هم  ام  خاله  و  نيوشا  اينجا،  اومد.  رسوند  خودشو
 و نشستي که اتاقي همون توي! بود عصباني چقدر  اومد وقتي که

! ذاره نمي ات  زنده سمتت، بيام اگه گفت بهم و وايساد زدي حرفاتو
 تو! کنه مي نيست به سر رو تو ندم، رو بله فربد به اگه گفت بهم

 همون  فرسته  مي  هم  رو  تو  احمد،  مثل  درست:  گفت  و  کرد  نگاه  چشمام
  که جايي

 دلش کاري هر آدم اين! چي؟  يعني کاوه فهمي مي! فرستاد اونو
 اش واسه تو کشتن کني مي فکر چرا! کرده زندگي اين تو خواسته
 ! نشدنيه؟  يا سخت

 بهش رو کار  اين ي اجازه عموم باش مطمئن ولي! نيست مهم برام- 
 ! ده نمي

 ! نيست خدا تو عموي

 ! نيست خدا هم بهمن- 

 مي! بزنه تونه مي کاري کثافت هر به دست! شيطانه اما نيست خدا: 
  نباشه مرگت به راضي اينکه ترسم مي چي از دوني

 برات کاوه! بکشي زجر اما بموني زنده عمر يه که بياره سرت باليي و
  تو بايد جوونيتو تموم و کنه مي درست پاپوش

 مي  رو  سالمتي  حسرت   عمر  يه  و  کنه  مي  فلجت  زنه  مي!  بگذروني  زندون
 ! خوري
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 بشي، که هم ديگه يکي مال بکني، که شوهرم: گفتم و زدم لبخندي
 حتي!  کشم  مي  زجر  دارم  عمر  تا  من  بخوره  بهت  که  هم  ديگه  يکي  دست
 ! گفتي که زجرايي اين از  بيشتر

 ! شينم نمي عقب تهديدا اين با! عزيزم ترسم نمي تو حرفاي اين با من

 سر اآلن! کاوه بري بايد: گفت و انداخت ساعت به نگاهي نگرون هديه
  اينجا رو تو خوام نمي! شه مي پيدا اش کله و

 ! ببينه

 اينجا از رم مي وقتي! بدي رو بله بهم اينکه از  قبل تا نه ولي رم مي- 
 ! هستي باهام تهش تا بدي قول بهم که

 ! کاوه: 

 کمتر  بهمن  با  نشدن  روبرو  و  رفتن  واسه  وقتم  بدي  قولو  ديرتر  چي  هر- 
 ! شه مي

 ! ببيندت  اينجا اگه ياره مي سرت  باليي يه قرآن به! کاوه پاشو: 

  

 ! برم تا بگو رو بله گم مي که همينه واسه! دونم مي- 

 روبروم اومد و پاشد جاش از و داد تکون تأسف به سري کالفه هديه
 ! پاشو: گفت و کشيد و گرفت دستمو و وايساد

 . زنيم مي حرف هم با و ذاريم مي قرار  ديگه جاي يه دوباره
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 ديگه، جاي نه: گفتم و باال انداختم ابروهامو بخورم تکون اينکه بدون
 ! برم تا بده قول باش زود! ديگه حرف نه

 ! قولي؟  چه- 

 به!  ذاري  نمي  محضر  اون  توي  پاتو  اينکه!  هستي  باهام  آخرش  تا  اينکه
 ! گي نمي رو بله پسره اون

 ! برو پاشو حاال! باشه خب و خيلي-

 دي مي قول! باشي؟  کنارم آخرش تا دي مي قول! چي؟  خب و خيلي: 
 ! جوابت؟  باشه بله کردم خواستگاري ازت  وقتي

: گفت  و  داد  تکون  تأسف  به  سري  ثانيه  چند  بعد.  چشمام  به  زد  زل  هديه
 ! است بله جوابم! آره موندي زنده اگه

 : گفتم و پاشيدم نگرونش نگاه به لبخندي و پاشدم جام از 

 ! کنم مي خواستگاري ازت  حتماً  ببينمت که ديگه ي دفعه

 !  ًفعال

 داشت  کوچه  سر  از   که  ديدم  رو  سماواتي  ماشين  بيرون  زدم  که  خونه  از 
  که گرفتم پيش در  رو برعکس مسير! يومد مي

 ! کيانه ديدم برگشتم. زد بوق و ايستاد کنارم ماشين يه يهو

 ! رسيد بهمن باال بپر: گفت و پايين کشيد رو شيشه
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 خورد محکم سرم. افتاد راه و داد گاز  کيان که بودم نبسته رو در  هنوز 
 ! شدي؟ چي:گفت کيان! اومد در  آخم و جلو ي شيشه تو

 داري  اکشن  فيلم مگه:  گفتم  ماليدم  مي  محکم  سرمو  که  جوري  همون
 ! دي؟  مي گاز  جوري اين که کني مي بازي

 ! ببينمت: گفت و انداخت بهم نگاهي و سمتم برگشت

 ! شد؟  چيزيت

 ! شد داغون سرم خرده يه فقط نه- 

 ! بشه کنده پوستش بهمن دست به که اينه از  بهتر بشه داغون: 

 منتظر  پايين  مدت   تموم:  گفتم  و  سمتش  برگشتم  و  بستم  رو  کمربندم
 ! بودي؟ 

 ! بگو؟  تو! خب! اوهوم- 

 ! چيو؟ : 

 ! خبر؟  چه- 

  

 ! سالمتي

 ! سالمتي از  بعد- 

 ! خوبي؟  تو! ديگه همين: 
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 ! سرتا تو زنم مي کاوه- 

 ! شد داغون سرم! ديگه زدي: 

 ! خبر؟  چه هديه از! کرديما گيري چه!نچ- 

 ! رسوند سالم نبود، بد اونم:

 ! خورده تکون مغزت  شيشه، به خورد سرت  اينکه مثل نه- 

 ! جاش سر اومده عقلم تازه اتفاقاً  نه: 

 ! زدي؟  حرف باهاش- 

 ! آره: 

 ! خب؟ - 

 ! سالمتي: 

!  سالمتي و کوفت: گفت و بازوم به زد محکم مشت يه برگشت کيان
  از  دارم من! کاوه سرت  فرق اون تو بخوره سالمتي

 ! کني؟  مي بارم ور و شر داري تو ميرم مي استرس

 داشتي چي به نگفتي آخرش و خنديدي مي که ديشب تالفي به اين- 
 ! خنديدي مي

 ! بگم بهت دم مي قول من کن تعريف تو: 

 ! حله احتماالً - 
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 ! اونوقت؟  چي يعني حله احتماالً : 

 عوضي ي پسره اون به که! بمونه منتظرم که گرفتم قول ازش يعني- 
 ! نگه بله

 ! عوضيه؟  خدا ي بنده اون دوني مي کجا از: 

 ! کيان- 

 اومده پا جفت که عوضيه بينم مي کنم مي فکر که خوب  البته خب: 
 ! گفتي؟  بهش چيا! شما عاشقي   و عشق وسط

  

 ! داري عادت  که تو! ديگه واميسادي گوش باال يومدي مي- 

 حرف  آدم عين درست حاال!  حتماً   اومدم  مي  واال  نکردم  جرأت   هديه  از: 
 ! تو اون بوده خبر چه بزن

  

 واسه  و  ميياره  من  سر  باليي  يه  که  کرده  تهديدش  سماواتي  گفت  مي- 
 همين  حرفش  ي  همه!  بده  کذايي  ازدواج  اون  به  تن  شده  مجبور   همين
 شر اين ازدواجش با بذارم و بشم خيال بي که کرد مي التماس! بود

 اونو  که  گفته  پرت  و  چرت   فقط  سماواتي  که  نداره  خبر  خدا  بنده!  بخوابه
 ! نرسونه من به

 ! کنه مي کاري هر بخواد اگه اون! ها گه نمي پرت  و چرت هم خيلي: 
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 ! نداره هديه نکردن و کردن ازدواج به ربطي ولي دونم مي- 

 ! گفتي مي خب. آره که اون: 

 ! ديگه همين- 

 بقيه  بگي  شه  مي!  گفتين؟   رو  کلمه  چهارتا  همين  باال  اون  ساعت  نيم: 
 ! کردين؟  مي غلطي چه اشو

 ! بود همين کالم لب که اينه منظورم! منحرف تربيت بي- 

 ! نگرونمه که گفت و کرد گريه هم خرده يه

 ازازدواجتون بعد واسه داره نگه اشکاشو بگي بهش خواستي مي: 
 ! شه مي الزمش

 ! چطور؟ - 

 نوشابه  شيشه تا  دو روزي  بايد  احتماالً   خدا  بنده  تو  سگ  اخالق  اين  با: 
 ! کنه جمع اشک

 ! کردي غلط- 

 ! ديگه؟  بود خوب  چي همه پس: 

 با و باشه دستم تو دستش که وقتيه خوب خوب  ولي آره که فعالً - 
 ! باشيم کرده عقد هم
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 بريم!  نرسه  شماها  به  دستش  ديگه  مرتيکه  اون  که  وقتيه  اينا  از  بهتر: 
  من؟  ي خونه

 . کنم کامل رو ها نقشه تونم نمي پيشت بيام! نه- 

 . بينمت مي صبح پس:

 ! ديشب؟  خنديدي مي چي به! چيزي يه فقط. باشه- 

 ! گم مي بهت بعداً :

 ! نامردي خيلي- 

  

 نامرد  من!  بيجهت  و  خود  بي  ريخته  زمين  رو  مرد  همه  اين!  نداره  عيبي: 
 ! خوره نمي بر جايي به! باشم

 دادم  ترجيح  که  بودم  هديه  قول  سرخوش  اونقدر .  نزد  حرفي  ديگه  کيان
  خونه دم رسيديم وقتي. نکنم بحث باهاش

 ! باش داشته پيشاپيش منو تبريک: گفت کيان که شم پياده اومدم

 به وقت هيچ نبودي تو اگه: گفتم و کردم نگاهش لبخند با و برگشتم
 . کنم جبران بتونم اميدوارم! ممنونتم! رسيدم نمي اينجا

 و انرژي با خونه هاي پله از  وقتي. شدم پياده و زد چشمکي کيان
 ! کردم مي فکر چيز يه به فقط باال رفتم مي خوشحال
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 ! هديه

 دهنم  و  پا  و  دست!  بودن  بسته  دستمال  با  چشمامو!  کجام  دونستم  نمي
 بودم  افتاده!  بود  شده  سخت  ام  واسه  کشيدن  نفس!  طور   همين  هم  رو

! بودم گيج هنوز . بشينم و بشم جا به جا کردم سعي. زمين سرد کف
 پياده که کيان ماشين از . افتادم اونجا که ساعته چند دونستم نمي
 دستمال يه يکي کردم وا رو هال در اينکه بهمحض خونه، رفتم و شدم

 سال سه ياد! شد چي نفهميدم ديگه و دماغم و دهن جلوي گذاشت
 به اً  مطمئن اينبار  و شد مي تکرار  داشت دوباره داستان! افتادم پيش
 ! برم در قصر تونستم نمي ها راحتي همين

 مي کسي به که رو سماواتي صداي و شنيدم رو در شدن باز  صداي
 ! بکشه نفس بتونه کردين مي وا الاقل دهنشو:گفت

 سماواتي  و  پايين  شد  کشيده  بود  شده  بسته  دهنم  جلوي  که  اي  پارچه
 ! کن وا هم چشماش: گفت

 که آروم آروم و ببندمشون شدم مجبور  و زد چشمامو بدجوري نور 
 يه. ديدم سرم باالي رو قلچماق نفر دو يکي و سماواتي کردم بازشون
 جلوم اومد که چشماش به زدم زل! بود لبش روي هم مسخره لبخند
 ! خوبي؟ : گفت و زد زانو

 ! اش واسه بيارين آب  ليوان يه: گفت که کردم مي نگاهش تنفر با
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 مي چي به: گفت و انداخت بهم نگاهي. گرفت ام خنده ناخودآگاه
 ! خندي؟ 

 گوشم  زير  دونهخوابوند  يه.  گرفت  شدت   عصبيم  ي  خنده  سوالش  اين  با
  رو شدم پرت  بود بسته پاهام و دست چون که

 و پاشد جاش از سماواتي و کرد بلندم هاش گماشته از  يکي! زمين
 چي به نگفتي: گفت و من سمت برگشت بعد و زدن قدم به کرد شروع
 ! خنديدي مي

 ! تو به- 

 ! من؟ : 

! برات  خوشحالم! شدي تر شجاع پيش سال سه به نسبت! تو به! آره- 
  وقتي بودي نداده نشون خودتو پيش سال سه

 ! دزديدن منو

  

 ! داره؟  خنده باشم شده تر شجاع من اينکه خب: 

 باشي شده کار  به دست خودت  که باشي ترسيده من از اينقدر اينکه- 
 ! داره خنده

 ! کردي تغيير خيلي هم تو پيش سال سه از: 
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 نمي  ديگهازت  که  اينه  هم  تغيير  بهترين  و  بيشترين!  معلومه  که  اون- 
 ! ترسم

 ! مطمئني؟ ! هه:

 بخواي  که  نيست  مادرم  ديگه!  ندارم  دادن  دست از   واسه  چيزي  ديگه- 
 ! دونه مي چيزو همه هديه ديگه! کني تهديدم اون با

 ! نيست؟  عزيز ات  واسه! چي؟  جونت:

 ! کني  مي  نيست  سربه  و  دزدي  مي  آدم  جونت  ترس  از   تو  که  اونقدر   نه- 

 پياده عزيزت  برادر اون ماشين از  وقتي! نزن حرف دهنت از  تر گنده: 
 ! داده؟  وفاداري ي وعده بهت هديه! بودي خوشحال خيلي شدي مي

 ! کني؟  مي فکر چي تو- 

 ! بودي شارژ اونقدر  اون به رسيدن خام خيال با کنم مي فکر من: 

 ! نيستم موافق بودنش خام قسمت با البته درسته کامالً  فکرت - 

 کيان اونپسره، ماشين سوار پريدي که ديدمت فريبا ي خونه پايين:
 ! کردي فرار  من  رسيدن   ترس از  جوري چه که ديدم! شدي

 منو  نداشت  دوست  که  بود  هديه  خاطر  به!  ترسم  نمي  اصالً   ديگه  تو  از - 
  با مشکلي که گفتم هم اون به! ببيني اونجا
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 و من که ديدي مي و اومدي مي که بود خوب  اتفاقاً ! ندارم اومدنت
! گردنش به داري پدري حق حال هر به! گرفتيم تصميماتي چه هديه
 ! گردنته به هم واقعيش پدر  خون که چند هر

 صوت گوشم همراه مغزم. گوشم زير خوابوند محکم دوباره سماواتي
  و زدم لبخندي و نشستم تقال با و زور  به! کشيد

 مي  استفاده  زور   از   ياري  مي  کم  اي  مسئله  هر  تو  وقت  هر  اصوالً :  گفتم
 ! کني

 ! کنن کوتاهش بدم بايد! شده بلند زيادي زبونت- 

 نه  که  عمو!  منبزني  عموي  به  زنگ  يه  قبلش  نره  يادت  فقط!  خوبيه  فکر: 
  بهم که بود گفته کيان به! منظورمه بابام همون

 يه!  بزني  بهش  زنگ  يه  بخوام  ازت   کرد  گير  پرت   به  پرم  وقت  هر  بده  خبر
 ! داره گفتن واسه حرفايي

  

 به  برگشت  و  رفت  راه  اتاق تو  خرده  يه  و  پاشد  جاش از عصبي سماواتي
  ي جوجه اين از  حسابي: گفت ها بچه از  يکي

 ! برگردم من تا کنين پذيرايي اومده در  تخم از تازه

 تا دونستم مي! بستم چشمامو شنيدم که رو در  شدن بسته صداي
 ! گوشمه بزرگم تيکه مطمئناً  بکنه کاري بخواد عمو
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 مرتب  يکي  اما  بخوابم  خواست  مي  دلم.  بود  کرده  ام  کالفه  پچ  پچ  صداي
. روند مي سرعت با داشت که انگار  بودم ماشين يه تو! کرد مي صدام
 دلم! اينقدر؟  کنن مي صدام چرا. اومد مي در  شدن بسته و باز  صداي
 ! بخوابم خواست مي

  تو

 سعي. تکونمداد کسي بار  اين. نبود صدايي ديگه و رفتم فرو تاريکي
 چشماي. شد بهتر کم کم و بود تار ديدم اول. کنم وا چشمامو کردم
 بازم چشماي ديدن با. ديدم که بود چيزي اولين کيان قرمز و نگرون
  رو نشست تلخي لبخند

. کنم باز  گرفته سخت که نفسمو راه سرفه يه با کردم سعي. صورتش
 و پيشونيم رو گذاشت دستشو کيان. ام ريه تو پيچيد بدي سوزش
 به  شديدي  ميل.  بود  وصل  بهم  سيم  و  لوله  عالمه  يه.  کرد  صدام دوباره
 . برد بين از  دردامو تاريکي دوباره و داشتم خواب 

 از  هم خبري بار  اين و بودم تنها اتاق تو شدم بيدار  که بعد ي دفعه
  وصل سرم دستم به فقط و نبود سيم و لوله همه اون

 بيشتر همه از  و کنه مي درد بدنم اعضاي تک تک کردم مي حس. بود
 بهش نگاهي. کردم مي سنگيني احساس چپم دست تو! صورتم و ريه

 تو زنده آدم يه حداقل يا کيان خواست مي دلم! بود گچ تو انداختم
 بازم چشماي ديدن با و تو اومد پرستار يه و شد باز در . باشه اتاق

 : گفت و زد لبخندي
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 ! ها دادي سکته حسابي داداشتو اين! شدي بيدار  باآلخره پس

 . سرم تو ريخت هم آمپول يه و کرد کنترل فشارمو بعد

  نمي. بگيرم کيانو سراغ خواست مي دلم. بزنم حرفي کردم سعي

 ! باشه پيشم لحظه اون تو داشتم دوست چرا دونم

 ! خواي؟  مي چيزي: پرسيد و کرد نگاهم

 . کيان: کردم زمزمه آروم

 . تو بياد گم مي اآلن وايساده بيرون! داداشته؟  اسم! کيان؟ - 

 . دستم روي نشست کيان سرد دست. بستم درد از  چشمامو

  هنوز . شد گرم دلم ديدمش وقتي و کردم باز  چشمامو

 ! خوبي؟ :  گفت  و  آورد  فشار   کمي  دستم  به.  بود  لبش  رو  تلخ  لبخند  همون

. نتونستم  که  بود  داغون  صورتم  و  سر  اونقدر   اما  بزنم  لبخند  کردم  سعي
 ! آره: گفتم آروم

 ! خدا به کلفتي پوست خيلي: گفت و شد تر عميق لبخندش

 ! خوبي؟  گي مي که مونده سالم هم جاييت

 ! هديه؟ - 
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 . ايناست بابا ي خونه. خوبه اون: 

 ! خوبه- 

 ! کرديم پيدات تا شديم سر به جون! خوب؟  پسر خوبه چي: 

 آيينه تو ات قيافه به نگاه يه! بياي هوش به تا شديم سر به جون
 ! خوبه گي نمي بندازي

 ! شماست...  پيش...  هديه...  که همين- 

 اون کردي مي قبول خر کله توي اگه باشه بهتر چي همه تونست مي: 
 ! من ي خونه بياي شب

 چشمام  دوباره.  کرد  صدام  نگرون  کيان.  بستم  چشمامو  و  کردم  اي  سرفه
  روي کنارم. چشماش به زدم زل و کردم وا رو

 ! بياد؟  بگم. ببيندت  بياد خواد مي مامان: گفت و نشست صندلي

 . بگو- 

 مي پلت و شل زد مي سماواتي مثل يکي بايد حتماً ! گلم پسر آفرين: 
 ! مسخره-!  آره؟  بسوزه مامان واسه دلت شي، آدم تا کرد

 باليي  ترسيم  مي!  بگيرن  رو  سماواتي  تا  ببينه  توني  نمي  رو  هديه  فعالً : 
  کاري هيچ ازش! هست که ديوونه! بياره سرش

 ! نيست بعيد
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 ! کردين؟  پيدام...  جوري چه- 

 ! کرد ولت اينا بابا ي خونه در  دم آوردت  سماواتي: 

 ! سوخت؟ ...  ام واسه دلش- 

 و زد زنگو و کرد گوش حرف! بزنه؟  زنگ بابا به بودي نگفته بهش مگه: 
  اون جريان هم بابا! بردتت خودش با که داد لو

 تحويل ازاي در  گذاشت قرار  و گفت بهش رو اختالص به مربوط مدارک
 ! بگيره بابا از  رو مدارک تو دادن

 ! گرفت؟ - 

 ! آره: 

 گذاشت  دستشو  دوباره  کيان  که  کشيدم  نفسي  کالفه  و  بستم  چشمامو
 ! کپيشو البته: گفت و دستم رو

 ! خوبه: گفتم کنم وا چشمامو اينکه بدون

  

 شکسته سر و ها دنده از تا سه و چپ دست منهاي خوبه چي همه- 
  ريخت از  صورت  يه و کبودي و زخم کلي و تو ي

 ببرن شورتو مرده! خوبه چيزا باقي بگيريم فاکتور که رو اينا! افتاده
 بايد عدل تو بود دانشگاه تو دختر همه اين! شدنت عاشق اين با کاوه
 ! مرتيکه؟  اين ي دخترخونده رو ذاشتي مي دست
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 : گفت تر حرصي کيان و صورتم رو نشست لبخندي

   ًاصال تو و زد مي که کردم مي فکر موضوع اين به داشتم! زهرمار 

 ضايع سماواتي آي! دانشگاه تو نداختي نمي هديه به هم نگاهي نيم
 ! شد مي

 ! کرد خودشو کار  تقدير! نبود من دست- 

 نمي ول ندين سکته منو تا! ببرن هم با و تقدير اون و تو شور  مرده: 
 ! تقدير و تو کنين

 غلط من!  :کنم تالش هديه آوردن دست به...  واسه گفتي خودت - 
 ! بار  نه بار  سه سه کردم

 . ببينمش خواد مي دلم- 

 ! بيان؟  هم با بگم ياد مي داره مامان! اينجا؟  بياد بگم: 

 ! نه- 

 . نياد پيش مشکلي که بيارتشون بابا گم مي! آخه؟  چرا: 

 دلم!  کنم  مي  خواستگاري  ازش  ببينمش  که  ديگه  ي  دفعه  گفتم  بهش- 
 ! بکنم کاريو همچين وضع اين تو و بيمارستان تو خواد نمي

 . کاراشن پيگير سرهنگ و بابا! سماواتيه دنبال پليس! آهان:

 ! خوبه- 
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 . بيام  و  کنم  دوپينگ  يه  برم  منم.  برسه  مامان  تا  کن  استراحت  کم  يک: 

 به نگاهم. بود سيگار پاکت دستش تو. کردم نگاهش و برگشتم
 روي از  رو دستش اومد. بود تکيده و خسته خيلي. افتاد صورتش
 بابت! مرسي: گفتم و گرفتم رو دستش در  سمت بره و برداره دستم
 ! چي همه

 و بوسيد پيشونيمو و شد دوال و نزديک تخت به

 ! کافيه  ام  واسه  اي  زنده  که  همين!  ممنونم  خدا  از  هستي  همينکه:گفت

 . گردم مي بر زود بذار، هم چشماتو کم يک

 که  حاال کردم مي حس. شدم عمو زن اومدن منتظر و بستم چشمامو
  توي بداي آدم ي همه تونم مي دارم رو هديه

 فراموش دردامو ي همه تونم مي. باشم شاد تونم مي! ببخشم ذهنمو
 ! تازه شروع يه. کنم شروع دوباره از  تونم مي. کنم

  

 بيدار  تونستم  نمي  زياد  که  بودن  زده  بهم  مسکن  اونقدر .  بود  برده  خوابم
  دوال يکي کردم حس بيداري و خواب  تو. بمونم

 شهال  عمو  زن  ديدم   و  کردم  وا  چشمامو  زور   به.  بوسيد  پيشونيمو  و  شد
 به که نگاهش. وايساده سرم باالي خيس چشماي با! مامان همون يا
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 چشماش  به  بودم  زده  زل.  بزنه  لبخند  کرد  سعي  گريه  وسط  افتاد  نگاهم
  که بودم چيزي دنبال و

: گفت  بغضي  پر  صداي  با!  مادري  مهر  بودمش  داده  دست  از  پيش  مدتها
 ! عزيزم؟  خوبي

 ام واسه خنديدن که وجودي با! نشد اما نخندم سوالش از  کردم سعي
 ديد حالت اون تو منو وقتي. بگيرم جلوشو نتونستم بود دردآور  خيلي

 ! خندي؟ مي چي به: گفت و زد لبخندي

 ! شما سوال به: 

 تنم  ي  شکسته  نقاط  اگه  کيان،  قول  به:  گفتم  که  کرد  مي  نگاهم  متحير
 ! خوبم بگيريم، فاکتور  رو زخما و کبوديا و

 ! حاال؟  هست کجا! کيان و تو دست از  امان- 

 ! پايين سر يه رفت: 

 ! آره؟  بکشه سيگار  البد- 

 ! دونم نمي: 

 خبر هم کار  از  شه مي مگه تا دو شما! ات  عمه جون آره! دوني؟  نمي- 
  اينجا آورديمت که پريروز  از! باشين؟  نداشته

 نمي مراعات  کيومرثهم جلوي! کشه مي سيگار  داره ريز يه! ديزل شده
 !  ًاصال کنه
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 ! است ريخته بهم خيلي:

 داغون  امون  همه  البته!  اومدي  هوش  به  تا  کشيد  چي  دوني  نمي!  آره- 
 بنده  اون  بود،  سرت  باالي  اينجا  کيان  باز !  کيان  از  بدتر  هم  هديه.  شديم

 ! زنه مي بال بال خونه تو کنده سر مرغ عين خدا ي

 ! خوبم اآلن: 

 ! فاکتور  موارد اون از  غير به: گفت و زد لبخندي عمو زن

 ! اً  دقيق- 

 ! بخشي؟  مي منو: گفت عمو زن يهو و شد سکوت  اي لحظه چند

 بودن  منفي  پاي  به  گذاشت  ندادم  جواب  ديد  وقتي.  کردم  نگاهش  فقط
 ! کاوه نکشيدم زجر تو از  کمتر: گفت و جوابم

  تو

 دلم به کني صدام مادر اينکه حسرت  شدنت بزرگ هاي لحظه تموم
 ترين سخت! نيافتني دست هم قدر  همون و بودي نزديک بهم! موند
 ! نداشتنت با کردم تجربه رو دنيا تحمل

 . دونم مي- 

  

 که  کن  قبول  ببخشي  منو  توني  مي  تهش  ته  اگه  ببين  و  کن  فکر  پس: 
 . کنم مادري ات  واسه بعد به اين از 
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 ! شده تنگ خيلي مامان واسه دلم- 

 خوب خيلي امانتم از! زنه مي پر پر زري ديدن واسه دلم! همين منم: 
 ! آورد بارت  مرد خوب خيلي! کرد مواظبت

 ! رفت وقتي شدم تنها خيلي- 

 رو زري جاي نتونم شايد! ات  خونواده بشيم بذار . هستيم ما اآلن: 
  از  دلت که وقتا گاهي تونم مي اما کنم پر ات  واسه

 . بشم مرهمت گرفت آدماش و دنيا اين

 ! توني مي- 

 گذاشت رو سرش و شد دوال و چکيد شهال مامان چشم از  اشکي قطره
  و سرش زير از  بيرون آوردم دستمو. دستم رو

 صحنه ديدناين با تو اومد کيان و شد باز  در . سرش روي گذاشتم
 ! اوهوي: گفت و کرد اخمي يهو و زد لبخندي

  مامان

 ! بزني دست بهش نداري حق! ها منه

 خان  حسود  اين  باز :  گفت  و  کرد  پاک  اشکاشو  و  بلند  سرشو  شهال  مامان
 ! اومد

 : گفت و رفت من به غره چشم يه و وايساد تخت کنار  کيان
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 اال بدي انجام توني مي داري دوست غلطي هر! بهت گم مي چي ببين
 با  مامان  محبت  تو!  مامان  واسه  کردن  خواري  پاچه  و  کردن  خودشيريني

 ! باشم گفته! شم نمي سهيم تو

 مي صاف پالتوشو ي يقه که همونجوري و سمتش رفت شهال مامان
 ! خونه  برگرد  داري،  عالقه  من  به  اينقدر   و  گي  مي  راست  اگه  تو:  گفت  کرد

 يه و کرد خالص مامان دست از رو اش يقه و رفت عقب قدم يه کيان
! آخه؟  چرا: گفت و انداخت من به نگاهي کالفه شهال مامان. گفت نچ

 سر  و  کيه  با  ناسازگاريت  سر  ديگه!  که  فهميده  چيو  همه  که  کاوه  ديگه
 ! چيه؟ 

 ببرم  بگيرم  دستزنمو  فردا  پس  خوام  مي  که  من!  نيست  حرفا  اين  بحث- 
  ي خونه بيام کنم جمع که کاريه چه! خونه

 ! خودم ي خونه برم و کنم جمع دوباره ديگه روز  چند و شما

 جدي: گفت و انداخت کيان به بعد و من به متعجبي نگاه شهال مامان
 ! گي؟  مي داري

 : گفت و پايين انداخت رو سرش مظلوم قيافه يه با کيان

 ! اوهوم

 ! هست؟  کي طرف- 

 ! نيست غريبه: 
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 ! دخترداييته؟ - 

 ! مامان! ايش: 

  

 ! اون؟  چشه مگه زهرمار - 

 ! کافيه شماست برادر  دختر که همين: 

 ! کيان باش مودب - 

 مرتب  گفتممامانم  ياد  مي  يادت   روز   يه:  گفت  و  زد  من  به  لبخندي  کيان
 ! مدرکش هم اين! ايناهاش! ادب  بي گه مي بهم

 ! کيان؟  کيه طرف: پرسيد کنجکاو و عصبي شهال مامان

 ! آشناست- 

 ! کيه؟  گم مي! آشناست و زهرمار : 

 ! سوپرايزه- 

 مامان سر به سر کيان اينکه از  نبود خوش حالم و داشتم درد اينکه با
: گفتم فوري سوپرايزه گفت که همين. بود گرفته ام خنده ذاشت مي

 ! نيوشاست

 ! رسيم مي هم به: گفت و انداخت من به نگاهي چپ چپ کيان
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 خونواده  يه  از  خواين  مي  تا  دو  شما  پس:  گفت  و  زد  لبخندي  شهال  مامان
 ! ايشااهلل مبارکه! بگيرين زن

. داشت ارزش خيلي ام واسه نشست کيان صورت  روي که لبخندي
 هم کيان که بودم خوشحال. نيستم تنها ديگه که بودم خوشحال
 . خوشحاله

 و کيان رغماصرارهاي علي شدم، مرخص بيمارستان از وقتي بعد روز  دو
 خونه تو. خواست مي آرامش خرده يه دلم. خودم ي خونه رفتم بقيه
 کشيدم  دراز   تخت  روي  کيان  کمک  با.  بودم  تر  راحت  جا  همه  از  خودم  ي
 : گفت اون و

  مي

 ! نداره؟  ايرادي. گردم مي بر و خونه تا رم

 ايراد کردي من تعطيل زندگيتو تموم اينکه باشه؟  داشته ايرادي چه- 
 ! داره

 . بخواب  کم يک. گردم برمي زود! نباش ديوونه: 

 ! خوابيدم انقدر  شدم خفه- 

 ! کني نمي حس رو دردي ديگه خوابي مي وقتي که اينه حداقلش: 

 ! اينه مزيتش تنها- 

 ! کاوه پاشدي جات از ببينم نيام:
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 ! برو ديگه نه- 

 کمک با و دوالدوال و پاشدم. نبرد خوابم کردم کاري هر رفت که کيان
  رو تلويزيون و هال تو نشستم و رفتم ديوار  و در 

 شدن باز  صداي که کردم مي پايين و باال رو کاناال داشتم. کردم روشن
  مي که شنيدم رو کيان صداي بندش پشت و در 

 ! بفرماييد: گفت

 که زنه مي حرف داره کي با ببينم موندم منتظر و در سمت برگشتم
 . بهش بودم زده زل متعجب! تو اومد هديه

  همينکه

 ! سالم: گفت گرم خيلي و زد لبخندي ديد منو

 اعتراض  با  نشستم  هال  توي  ديد  وقتي  و  تو  اومد  سرش  پشت  هم  کيان
  کردن مرخصت زود خودت  اصرار  به کاوه: گفت

 ! تخت؟  تو بمون نگفتم مگه! کني استراحت دادي قول اما

 . نبرد خوابم- 

 ! بکش؟  دراز  گفتم خوابيدن واسه فقط مگه: 

 ! خيال بي کيان- 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 619 

. زدم  لبخندي  دوختمو  هديه  صورت   به  کيان  آلود  اخم  ي  چهره  از   نگاهمو
 . موند صورتم مات  و نشست کنارم و اومد

 ! خوبي؟ : پرسيدم

 و دستم تو گرفتم رو دستش. داد تکون ندونستن عالمت به سري
 ! خورده دماغم به گريه بوي! چيه؟ : گفتم

 و صورتم سمت آورد رو دستش و چکيد چشمش از  اشک قطره يه
 ! باهات؟  کردن کار  چي: گفت

 ! خوبم؟ که من! کني؟  مي گريه داري من واسه ديوونه- 

 ! وضع؟  و سر اين با! خوبي؟ : 

 ! کن باور ! خوبم خوب هستي تو که همين- 

 ! هنوز؟  نگرفتن بهمنو: گفت کيان به و داد تکون تأسف به سري هديه

 : گفت گاز  روي ذاشت مي رو کتري که جوري همون کيان

 ! نباشين نگرون. گيرنش مي ولي! هنوز  نه

 اينا کيان ي خونه تو: گفتم و گرفتم دستم تو رو دستش دوباره
 ! راحتي؟ 

 ! کاوه ماهه خيلي مامانت. خيلي آره: گفت و زد لبخندي

 ! پيشمه همش هم نيوشا ديروز  از تازه
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 باال  آورد  تسليم  عالمت  به  دستاشو  که  انداختم  کيان  به  معناداري  نگاه
 ! است هديه و مامان ي نقشه! تقصيرم بي من: گفت و

  

 : گفت کنم مي نگاهش سفيهانه اندر  عاقل دارم ديد وقتي

 نيوشا نبودن و بودن! توام پيش ساعت چهار  و بيست که من مرتيکه
 ! داره؟  من حال به توفيري چه ما ي خونه تو

 ! هيچي: گفتم و دادم تکون تأسف به سري و خنديدم

 ! خبر؟  چه فربدتون آقا از : پرسيدم هديه از  مقدمه بي

 ي خنده صداي يهو. بهم زد زل سرزنشوار  و هم تو رفت هديه اخماي
  هديه ديدم که بود کيان به نگاهم. شد بلند کيان

 ! اينجا؟  خبره چه: پرسيدم متعجب! خنده مي داره هم

 پت لبخند با کنه کنترل رو اش خنده کرد مي سعي که حالي در  هديه
 داشتم پرسشگر و متحير!  ًاصال نبود کار  در  فربدي: گفت پهني و

 تکوني  يه  تو  اينکه  واسه!  همش  بود  دروغ:  گفت  که  کردم  مي  نگاهش
  کن باور ! بدي خودت  به

 عاشق آدماي اداي که بهمنه با بازي لج و لج خاطر به کردم مي خيال
 ! بهم بده حق خوب ! ياري مي در  داري رو پيشه
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 سرد  و  خشک  و  بداخالق  ي  چهره!  ديدم  ازت   چهره  يه  فقط  تموم  سال  سه
  و

 ! سگ: گفت آشپزخونه تو از  کيان يهو

 حواله ادب  بي يه بهش نچرخيد دهنم حتي که بودم بهت تو اونقدر 
  به بايد جوري يه ديگه طرف از : داد ادامه هديه! کنم

 بي که ساختم رو فربد. ديگه زدم مي پس رو تو بهمن تهديداي خاطر
 ! بشي خيالم

 از و اپن به بود داده تکيه رو آرنجش تا دو که کيان سمت برگشتم
  به اينجا روز  اون: گفتم و کرد مي نگاهمون همونجا

 ! خنديدي؟  مي قضيه اين

 اولش از  قرآنمن به: گفت و داد تکون مثبت عالمت به سري لبخند با
  تو اينخانم با که روزي اون عصر! بودم خبر بي

 اومدم.  گفت  بهم  چيو  همه  شرکت  اومد  وقتي  زدي  حرف  اينا  بابا  ي  خونه
 خودمو  خيلي!  گرفت  ام  خنده  پنچره  اونقدر  ات  قيافه  ديدم  وقتي  و  اينجا
 ! بودم داده قول هديه به! نزنم حرفي بهت که کردم کنترل

 ريش  به  نشستي  تو  زدم  مي  بال  بال  ناراحتي  از   داشتم  من!  کردي  غلط- 
 ! خنديدي؟  من
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 دلت ور  خانم هديه اآلن و دادي خودت  به اساسي تکون يه عوضش: 
 ! نشسته

 ! بود؟  الکي هم خارج و پرواز  قضيه- 

. پايين انداخت سرشو کنه مخفي لبخندشو کرد مي سعي که کيان
 ! پايينه سرش هم اون ديدم و هديه سمت برگشتم

 و گرفتش هوا رو که کيان سمت کردم پرت  و برداشتم کنارمو کوسن
  اين سر زير اش همه! خدا به تقصيرم بي من: گفت

 ! سفيده چشم ي دختره

 ! ببخشيد: گفت و دوخت نگاهم به نگاهشو هديه

  

 ام واسه اصالً  چيزا اين که بودم سرخوش هديه داشتن از  اونقدر 
  سمت رفت و برداشت رو پالتش کيان. نداشت اهميتي

 . کنين  وا  درو  اومد  نيوشا.  بگيرم  شام  واسه  چيزي  يه  رم  مي:  گفت  و  در 

. کرد مي نگاهم عشق با که دوختم هديه به نگاهمو رفت کيان وقتي
  و کردم بود خواب  اتاق توي که کيفم به اي اشاره

 ! ياري؟  مي کيفمو تحرير ميز اون روي: گفتم

 برعکس هستي مرتبي پسر: گفت گشت مي بر وقتي و پاشد جاش از 
 ! کيان
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: گفتم و کردم اشاره کنارم به و گرفتم ازش رو کيف و زدم لبخندي
 . بشين

 سمتش  گرفتم  نشست  کنارم  وقتي  و  آوردم  در   رو  اي  جعبه  کيفم  توي  از 
 که بعدي بار  گذاشتيم قرار  ات  خاله ي خونه تو شب اون: گفتم و

 خودم چون کيانه ي سليقه ايننشون،! کنم خواستگاري ازت ديدمت
  براتبخرم، و برم نتونستم

 اي گذشته ي همه وجود با! کنيم مي انتخاب  هم با رو حلقه اً  مطمئن
  که مسائلي به توجه با گذاشتيم، سر پشت هم با که

 بهمن حاالها حاال ممکنه اينکه گرفتن نظر در با دوني، مي زندگيم از 
  ،باز باشه خطرساز  امون واسه و بمونه بيرون اين

 ! کني؟  ازدواج من با حاضري هم

 وقتي لحظه چند بعد. موند خيره حلقه روي به صورتم از  هديه نگاه
  بود، نشسته چشماش تو اشکي باال آورد رو سرش

 لحظه اين منتظر که عمره يه انگار : گفت و چشمام به زد زل دوباره
 ! موندم

 سالمم دست يه همون با و انگشتش تو کردم و آوردم در  رو حلقه
 ! چيه؟   واسه  ات   گريه  پس:  گفتم  و  کردم  پاک  رو  هاش  گونه  روي  اشک

 حتي پيش وقت چند تا: گفت سختي به و گرفت شدت  اش گريه
 ! باشيم هم مال روزي يه که کردم نمي هم رو فکرش
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! بمونم داشتنت حسرت تو بايد عمرمو باقي تموم کردم مي خيال
 ! خوشحاليه از  ام گريه! خوشحالم

 کردم حس و ام سينه روي گذاشت رو سرش. خودم سمت کشيدمش
 رو کسي بتوني وقتي! منم لحظه اون تو دنيا آدم ترين خوشبخت

 ته    ته  يعني  اين  عاشقشي،  و  عاشقته  دوني  مي  که  باشي  داشته  کنارت 
 ! بودم دنيا مرد ترين خوشبخت لحظه اون من! خوشبختي

 کيان  به  دارم  و ام  وايساده  کيومرث   عمو ي خونه  سالن  ي پنجره  پشت
 با و هم جون به افتادن ها بچه عين. کنم مي نگاه هديه و نيوشا و

 هديه  و  نيوشا  واقع  در .  پاشن  مي  آب   هم  به  دارن  سرده  هنوز   هوا  اينکه
 بريم  کنيم  مي  جمع  داريم. بهاره  روز  اولين!  کنن  مي خيس  کيانو  دارن
 . شمال

! بودم  نکرده  ترکش  خوبي  خيلي  خاطرات   با  قبل  ي  دفعه  که  وياليي  بريم
 و اآلن اگه! کيومرثه عمو. گردم مي بر. ام شونه سر شينه مي دستي

  دارم و وايسادم اينجا لحظه اين در 

 دست روز  وهر روز  هر تونم مي اگه. اونه خاطر به کنم مي نگاهش
 . اونه بهخاطر ببوسم، و کنم لمس دستام تو رو هديه

  

 نمي  بهمون  سماواتي  دست  ديگه  اينکه!  اونم  مديون  رو  چيزا  خيلي  حاال
 عمرم ي هديه بزرگترين داشتن! پليسه با اون همکاريه لطف به رسه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 625 

 هنوز! بابا بگم بهش تونم نمي هنوز  که درسته! هستم اون مديون رو
 خيلي ام ارتباط اما کنم عوض پدر  با رو اسمش اول عموي که سخته
 که قدر  همين اما هست فاصله بينمون خيلي هم نوز ه. کرده تغيير
  هر

 بشه کم فاصله اين از  تا داريم برمي هم سمت به قدمي روز  هر روز 
 ! کاره خيلي خودش

 ! ها؟  بچه پيش نرفتي چرا تو: گه مي و زنه مي لبخندي

 : گم مي و کنم مي اشاره دفترم به و مبل روي شينم مي

 . کنم تمومش خواستم مي

 ! شد؟  تموم- 

 . آره: 

 ! خوبه- 

 کشيده آب  موش مثل هوا اين تو ندارم هم اي عالقه اينکه ضمن: 
 ! بشم

 مي  و ده مي تکون تأييد نشونه به سري و شه مي تر پهن لبخندش
 ! نيست؟  طور اين! منم زندگيت خاطرات آدم بدترين: گه

 و کنه مي گرم سيگارش کردن روشن با سرشو! چشماش به زنم مي زل
  باشم زده حرفي اينکه براي. گيره مي ازم چشم
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 آدم  و  اختالص  جرم  به!  زندونه  تو  اآلن  من  ي  قصه  ي  بديه  آدم:  گم  مي
 ! ديگه خالف يک و هزار  و ربايي آدم و کشي

: گه مي بده تغيير رو جو اينکه براي و زنه مي لبخند و کنه مي نگاهم
 ! کيانه کنم فکر داستانت قهرمان

! حقشه! خوره مي خنک آب  حياط تو داره که فعالً : گم مي و خندم مي
 ! جونش به افتادن که کرد اذيت رو تا دو اين انقدر 

 زندگيم  تو:  ميگه  و  دوزه  مي  چشمام  به  و  گيره  مي  پنجره  از  رو  نگاهش
 خدا اما کردم ناحق رو حقا خيلي. کردم گناه خيلي. کردم اشتباه خيلي
 شماره وقتي شب اون! دارم ايمان اين به! اينجايي تو که بخشيده منو
 رو تلفن جواب و گفتم خدا يا يه فقط موبايلم رو افتاد سماواتي ي

 گفت مي که شنيدم ازش وقتي. بوديم شام ميز سر امون همه. دادم
  تو

 خودش با رو تو اينکه فکر! لرزيد تنم داري اش واسه پيغوم يه گفتي
  رسيد ذهنم به که چيزي تنها. کرد ام ديوونه برده

 يه تا اگه که کردم تهديدش. بگم بهش مدارک اون از  که بود اين
 وقتي! پليس واسه فرستم مي مدارکو نباشي اينجا تو ديگه ساعت
 ببرم،  براش  مدارکو  خواست  ازم  و  در  جلوي  انداخت  جونتو  نيمه  ي  جنازه
  راحت خيلي تونم مي کردم حس
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 کردم درک وجودم عمق از  که بود جا اون! بکشمش دستام همين با
  تخس و شقيا کله تموم با! عزيزي ام واسه چقدر 

 ! هات  بازي

  

 مي ادامه زنهو مي سيگارش به محکمي پوک و کنه مي سکوت  عمو
  اينجاي تا! وايساديم هم مقابل تو و من عمر يه:ده

. باشم  پشتت  خوام  مي  بعد  به  اين  از !  داديم  عذاب  رو  همديگه  عمرمون
  بهم داري نياز  کردي حس که جايي هر خوام مي

 ! مقاومي کوه يه مثل خودت  دونم مي که چند هر کني، تکيه

 وايساده خيس خيس. سمتش به گردونه مي بر سرمونو کيان صداي
: گم مي و گيره مي ام خنده اش قيافه از. ما به زده زل و سالن وسط
 ! نذاري اش دخترخاله و من خانم سر به سر انقدر  باشي تو تا! حقته

 تا شدي مجبور  وقتي! بخند: گه مي و ندازه مي پاش سرتا به نگاهي
  اومد در  پيرت  و کني رانندگي خودت  شمال

 ! برگردم و بگيرم دوش يه برم من! رسيم مي هم به اونوقت

 ! نياوردن؟  تشريف ما خانم مامان اين

 ! بشوردت؟  بياد بايد مامان- 
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 برو  تو  حاال-!   گم  مي  همين  واسه  شه  مي  دير  بيافتيم  راه  تا!  بابا  خفه: 
 ! ياد مي هم موقعمامان اون تا کن، ريست و راس خودتو

 هي:  گه  مي  من  به  اخم  با  و  گرده  مي  بر  بعد  و  ره  مي  ها  پله  دم  تا  کيان
! بشم  سهيم  باهات   شدم  مجبور   مامان  محبت  تو!  ها  کن  جمع  حواستو

 ! دوني مي خودت  بزني رو بابا مخ

 گيري عجب! واهلل: گه مي ره مي باال ها پله از  که جوري همون بعد
  منو ي خونواده ديدن چشم که بهتر همون! افتاديم؟ 

 مار  ي مهره! خودش طرف کشونه مي رو محبتا زرت  و زرت ! نداشتي
 ! خال و خط خوش مار  اين دست از  کردم پيدا محبت کمبود! داره

 . اتاقش تو بره تا زنه مي غر و زنه مي غر جوري همين

: گه مي و شه مي پا جاش از  عمو که کنم مي نگاه رو رفتنش لبخند با
  عمر ي همه! مامان گي مي شهال به که خوشحالم

 سمت ره مي! برسم آرزوم به روزي يه منم اميدوارم! بوده اين آرزوش
 و اون موندن کجا بزنمببينم کوشان به زنگ يه برم: گه مي و ها پله

 ! راه تو واسه بخرن پرت  و خرت  تا چند فقط رفتن حاال خوبه! شهال

 خبري نيوشا از . پنجره دم رم مي و شم مي بلند جام از بعد ربع يه
  تو رم مي. نشسته استخر لب تنها هديه و نيست

 بر  پام  صداي  از .  سمتش  رم  مي  و  کنم  مي  باقچه  از  مينا  گل  يه  و  حياط
  مي رو گل. کنه مي نگاهم لبخند با و گرده مي
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 آوردين  در   رو  بچه  صاحاب   پدر   دوتايي  خوب :  گم  مي  و  موهاش  روي  ذارم
 ! ها

 ! بود حقش: گه مي و خنده مي

 ! گفتم همينو بهش منم- 

 که کاري اولين رامسر رسيديم خورده قسم! کاوه باشه حواست فقط: 
 ! آب تو بندازه رو تو که باشه اين بکنه

  

 ! چه؟  من به- 

 خواد مي هردوشو تالفي! من از هم داره طلب تو از  يکي هم گه مي: 
 ! بياره در  تو سر

 ! کنيم توطئه اش عليه شد واجب پس- 

 ! اوهوم: 

 بعد  که  سفريه  اولين:  گم  مي  و  گيرم  مي  رو  دستش  و  زنم  مي  لبخندي
 . بگذره خوش بهت کنم کاري بتونم اميدوارم! ريم مي داريم عقد

  مي خوش من به باشيم هم با که جا هر- 

 ! استخر؟  به بودي زده زل جوري اين که کردي مي فکر چي به: 

 ! نه؟  مگه تميزه چقدر! آب  اين به- 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 630 

 . کرديم پرش هم با کيان و من ديروز  خيلي، آره،: 

 ! عشقمون مثل! زالله- 

 ! نشه کدر  هم وقت هيچ اميدوارم:

 ! شن نمي کثيف وقت هيچ! دارم دوست خيلي رو دريا و بارون- 

 ! همين منم:

 تو ده هولممي پشت از  کيان که نيومده در  دهنم از  حرف اين هنوز 
 مي آب  روي يام مي و کنم مي حفظ تعادلمو سختي به وقتي و آب 

 کن قناعت استخر همين به فعالً  پس! همين؟  هم تو: گه مي و خنده
 ! دريا برسيم تا

: گم مي و بيرون کشم مي زور  به خودمو! گرفته آب  سردي از  نفسم
 ! مردي برسه بهت دستم يعني! کيان کشمت مي

 ! شديم ير به ير تازه! بابا خيال بي: گه مي و ساختمون سمت ره مي در 

 مي تکون تأسف به سري! خنده مي داره که افته مي هديه به نگاهم
  به دست رجيم شيطان اين با تو بازم:گم مي و دم

 ! شين مي پشيمون کارتون اين از ! کردي؟  يکي

 اگه: گه  مي  خنده  با  حال  همون  در   و  ساختمون  سمت  ره  مي  هم  هديه
  تالشاي خاطر به مطمئناً  هميم کنار  اآلن تو و من
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 گه مي وقتي! ندم انجام خواد مي کاري ازم وقتي تونم نمي! کيانه
 از يواشکي جوري چه که کنم نگاه و باشم ساکت که مجبورم! هيس
 کن  عوض  لباساتو  بيا!  آب   تو  ميده  هولت  و  شه  مي  نزديک  بهت  پشت

 ! نخوردي سرما تا

 ******* 

  

 و ملموسه خيلي زندگيم تو نبودنش تنگم، دل خيلي زري مامان واسه
 . مونه مي خالي هميشه اش واسه قلبم از  قسمتي

 از  پر ولي هست همراهم هميشه و کرد فراموش شه نمي رو گذشته
  سرما از  دارم که وجودي با. کردنم زندگي به ميل

 گرماي خونواده، داشتن گرماي! گرماست پر وجودم تموم لرزم، مي
  بي ،گرماي شدن داشته دوست و داشتن دوست

 ! بودن عاشق گرماي و داشتن آرامش گرماي بودن، کينه

 نداشتمش،  ،اگه  رفت  مي  هديه  اگه  بينم  مي  کنم  مي  فکر  خوب   که  حاال
  ابد تا رسيدم، نمي عشقش به هرگز اگه

 حاال  و شد نمي خاموش دلم تو عشقش ابد تا! موندم مي منتظرش
 تا قراره اينکه از خوشحالم! نيست دلم به حسرتي اينکه از  خوشحالم

 ! بمونيم هم کنار ابد
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 که ابري خوابه نمي برکه با که ماهي کرد عاشق زارو گندم که بادي
 برگشتن دردام رفتنت با تابه نمي ديگه که خورشيدي نبخشيده بارونو
 بدون دنيا فهميدم، تازه چيز يه اما نيست تنها کردي ترکش که مردي
 بارونم نزديک شدم ابري روزا اين دارم عجيبي حال نيست دنيا عشق
 به  زمستونم  اين  زمستونم  درگيره سال  چند  گردي  نمي بر  و  بهار   تا  چند
 نيا توني مي چي هر مونم مي تو ياد به بارونم و برف مونم مي تو ياد
 ! مونم مي تو ياد به تونم مي تا من کن تالفي و

 ! عزیزان شما به درود و سپاس

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 633 

 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه 

 

به  ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید

 

 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 سطح صورت این به و کنید اصالح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید باال را اثرتان

 

 رایگان ویراستاری✅

 نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنالین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کامال صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان های مشاوره✅
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 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 را خودتان توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم

 

 .ندارید کاغذ باالی ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ باالی ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،

 به که انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه

 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا
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 اسالمی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسالمی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعالم توانید می✅

 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعالم

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ما. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تالش رساندن

 

 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر انتشارات یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅
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 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی

 

 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر الزم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 

 / https://forum.cafewriters.xyzانجمن:  

 / https://www.cafewriters.xyzوبسایت:     

 cafewriters.xyz@ اینستاگرام:  

 support@cafewriters.xyz یمیل پشتیبانی:ا 

ID: @cafewriters_xyz    

  09928895560 
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