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 یباسمه تعال

 
 

صبح سئولین کارخونه منتظر بودیم  از شت من و همه ى کارکنان و م ساعت ه
که صاااحج يدید کارخونه تشااریم فرما بشااند و دید انمون را با ندومشااون 

 منور بفرمایند. ساعت ده بود و هنوز خبرى ازش نشده بود.
صوالت به خاطر مارك  کارخونه ستگی بود و همه ى مح شك ى ما در حال ور

ند، بر شااات خورده بود.  وب  ما زده بود ناس  که از روى اي هاى تقلبی 
کثافتكارى یكی دیگه رو ما داشااتیم مخ خوردیم . تو اوب بدبىتی ها یه نايی 

شده بود کارخونه رو بىره. نمی دونم کدوم آدم ب ضر  شده بود و حا ه کل یپیدا 
ى هم  ین کارى کرده بود ولی هر  ی که بود به نفع ما بود که از کار بیكار ا

 نمی شدیم.
در ورودى ساختمون ایستاده بودیم و آفتاب م*س*تقیم توى  شممون  يلوى

بود . با اینكه بهمن ماه بود ولی دو ساااعت زیر آفتاب موندن زير آور بود ... با 
سردى هم که میومد حس می کردم  سوز  شه ... اون  به زودى لبهام دو برابر می

شك می کرد و مجبور بودم مدام ب شون کنم  ا رماى آفتاب لبهام رو خ زبونم تر
... باد که می وزید و آفتاب هم که می تابید و حسااابی لبهام در حال سااوخته 
شاادن بودن ... مثب ب ه  ی هام که همیشااه تمام زم*س*تون دو لبه بودم ... 
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كی میشد و زير می کشیدم ... اوف ... پس کی نرار بود دور تا دور لبهام خش
 ... یومدبیاد .. صداى غرغرهاى زیر زیرکی هم م

 دو ساعته اینجا عالفیم ... -
 حاال انگار نراره پادشاه از راه برسه ... -
 کم مونده فرش نرمز هم پهن کنند ... -
می کردیم می رفتیم حیم که نون زن ب ه باید دربیاریم و رنه همه امون ول  -

 که بفهمه یه ملتی رو این ندر عالف نمی کنند ...
 پاهامون ترکید اینقدر سر پا وایسادیم ... -
دستهاتونو بذارید روى سینه اتون مخ خوایم سرود ملی بىونیم ... سر زد از  -

 افق ...
شااوو و شااني بنیامین همه رو به خنده انداخت ... طبق معمول مزه  صااداى

می کرد ... با اون مدلی هم که ماها صاام ایسااتاده بودیم، هر کی مارو  پرونی
می دید فكر می کرد نراره ساارود کشااورمون رو بىونیم. ...  ه خوب بود که 

یدا می کرد ...  یه  یزى براى خندیدن پ یامین تو هر مونعیتی  که اال حتخبن ن 
ه به نولنجمون بست آفتاب، عرق از تیره ى کمرمون راه انداخته بود و باد هم کمر

 بود.
صااداى بوق مسااىره ى ماشااین آناى حیدرى ، مشاااور امور مالی  باالخره

کارخونه، شنیده شد ... بنیامین پرید يلو و شروع کرد به صاف و صوف کردن 
 بقیه :

آنا مسعود دکمه ى باالیی تو ببند ... حاب منصور تسبیحتو بگیر دستت ... ِا  -
 تون  را کج شده ...ِا خانوم بىشایی مقنعه ا
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 به من ... دستشو  ذاشت روى یقه ى لباسمو  فت : رسید
تو این هوا بستنخ خوردى و کاکائوش هم مالیدى به پیرهنت ... نگاه نگاه ...  -

 پیرهنت لكه شده آنا نیما ...
 اشاره ى دست راستمو زیر بینیش  ذاشتم و کشیدم باال و  فتم: انگشت

مونع که ما از این بازى ها مخ کردیم تو پستونك مخ خوردى برو ب ه ... اون  -
... 

 صداى خنده بلند شد و بنیامین با لحن خاله زنكی  فت: دوباره
الهخ بمیرم ... اصال بهت نمیاد شصت سالت باشه ها .... ولی خیلی خوب  -

موندى ... بزنم به تىته ... خاله بىشاای ... می پسااندیش واسااه ات عقدش 
 کنم؟ ...

بىشایی که حدود پنجاه سالش بود و از کار کناى رستوران بود، از خنده  خانوم
ریسااه رفت و دسااتش رو به نشااونه ى ب خاك بر ساارت ب توى هوا تكون داد و 

  فت:
 خدا نكشدت بنی ... بیا وایسا سر يات اینقدر شیطونی نكن ... -

صمیمی بود که  اهی ونت بنیامین شایی  شاون ندر با خانوم بى ی ب ها ب خاله بى
صداش میزد ... خانوم بىشایی هم که هیچ ونت ب ه دار نشده بود و شوهرش 
هم دو سااال پیش فوت شااده بود، بنیامین رو مثب پساارش دوساات داشاات و ب 

 باِـنی ب صداش میزد.
آناى حیدرى از يلوى نگهبانی رد شااد و اومد به ساامت ما يمعیت  ماشااین

سیما سرش هم یه ماک شت  شه دودى.. یه نگاه به عالف .. پ شی سورمه اي  ى 
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اطرافیانم انداختم ... تمام  شاامها عین وز، ، زوم شااده بود روى شاایشااه ى 
شه هاى دودى هر  ه زودتر رئیس يدید  شی ستن از بین اون  شین و می خوا ما

 کشم کنند . رو
ست  پش  در شد، د شد و اولین  یزى که از يناب رئیس ظاهر  شین باز  ما

ى در ماشین نرار  رفت ... دستی که مزین به حلقه اى سفید و  بود که روى لبه
  رون نیمت بود ...

*** 
بعدى که از رئیس کارخونه نمایان شد، پاي  پش بود که همه ي سرهارو  عضو

به طرف خودش  رخوند ... تمام کسایی که ردیم يلویی من ایستاده بودند، 
ین تن و بدنهاشون  ردن کشیدم بال استثنا سرهاشون خم شده بود ... کمخ از ب

شكی رنگی  شمهاى منو هم خیره کرد ...  كمه ى  رم م و  یزي که دیدم،  
که هر  ی روى پاش باالتر می رفتم، لبه ى انتهاییش معلوم نمیشااد. باالخره 
تمام ند از ماشااین خارب شااد و تونسااتیم زیارتش کنیم ... از همون  كمه ها 

 شروع به براندازیش کردم ...
ستین ها و یقه اش ، خز  پالتوى ساق پاش بود ... دم آ سط  بلند نهوه اى که تا و

ستش بود ... اندامش هم که  شكی د شده بود ... کیم  رم م شكی دوخته  م
بیساات بود . ... رساایدم به ساار و صااورتش ... فكرى که از لحظه ى اول پیاده 

... یه زن شااادنش تو مهنم می  رخید، درسااات از آب دراومده بود .. یه زن 
صاااحج يدید کارخونه بود ... ابروهام باال رفت و این بار به  شاام دیگه اى 

 نگاهش کردم..
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نهوه اى با لكه هاى پراکنده ى مشااكی ... تمام موهاش با هد مشااكی  شااال
صورتش ...  شون پیدا نبود ... و اما  شده بودند و حتی تارمویی از سیر  رنگی ا

شو زیر عینك آفتاب صورت صلی  سيزء ا شونده بود ... بینیش تقریبا متنا ج ی پو
... این  ه ساایدبود ... لبهاش با اون رژ لج نهوه ایش بريسااته به نظر می ر

شكی و نهوه اى  سر تا پاش م شت؟؟  شكی دا عالنه اى بود که به نهوه اى و م
بود ... شاید موهاشم یكی در میون مشكی و نهوه اى رني کرده بود. صورتش 

شمهاش تقریبا  رد بود و  صب کار   ستش  ندمی ... فعال که بد نبود ولی ا پو
صداى بنیامین  شه نظر داد ...  شت تا ب بود که باید اون عینكش رو اول برمی دا

 زیر  وشم پی ید :
 آق نیما به فكر کادوى عروسیم باش که عروس ننه ام پیدا شد. -
 پشت کفشم، ضربه اى به يلوى کفشش زدم و زیر لبی  فتم: با
 خفه ... خوبه می بینی حلقه داره ... -

 خندید و  فت: ریز
حلقه ى  ی؟ کشك  ی؟ اینها همه سیاه بازیه ... اینو  ذاشته تو انگشتش  -

 که مگس پرونی کنه ...
ساارمو به عقج  رخوندم و نیم نگاهی بهش انداختم ...  ه با اطمینان  کمخ

 هم حرف میزد.
 خوبه خودت می دونی مگسی .. -

 اش رسما کش اومد و باز با اطمینانخ دو برابر  فت: نیافه
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حاال هی مسااىره کن ... ولخ ببین کی بهت  فتم ... ونتی ساایاه کاریش  -
 معلوم شد به هوش من ایول میگی ...

 از کدوم ثبت احوال آمارشو درآوردى که اینقدر خیالت يمعه؟ -
دیگه همه ى دخترهاى مجرد  تو هم خنگیا ... ثبت احوال نمی خواد ... االن -

 الكی حلقه دست می کنند ... اصال به نیافه اش میاد متاهب باشه؟
 ى حرفهاشو نداشتم ... نفسمو با شدت بیرون دادم و  فتم: حوصله

 حاال فعال اون دهنو ببند بذار دو دنیقه زبونت استراحت کنه تا بعد ... -
 فت:حیدرى با دست به خانوم اشاره کرد و   آناى

ستند ... ا ر  - صد البته نايی کارخونه ه صاحج يدید و  صدانت ...  خانوم 
صاحج نبلیش نمی خرید االن همه ى ما  شون لطم نمی کرد و اینجارو از  ای
ست  رفته  سه ى  ه کنم  ه کنم د سته بودیم و کا ش بیكار کنج خونه هامون ن

 بودیم ...
هامو خانومو هوا   شاام حاال  ني کردم ...  ی میگفت واساااه خودش ...  ت

برمیداره که انگار َبت منِ  ... از طرف خودت حرف بزن آناى حیدرى ... من 
با این  باش ...  هه ... هم ین مطمئن هم ن يا برم رو هوا میبرنم ...  که هر 

یه  ا... ب ىوضااعیت کار ... یادت رفته با  ه بدبىتی اى همین کارو پیدا کرد
حاال  که  یدرى  به ح كار مزاحم رو دور کردم و حواساامو دادم  نفس عمیق اف

 داشت مخ  فت:
 به افتىارشون ... -
شروع کرد به دست زدن و پشت سرش هم صداى دست زدن يمعیت بلند  و

شد ... به ايبار، بدون تويه به ریتم دست زدن بقیه، شروع کردم به دست زدن 
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ستهام، صداى ناموزون د سمتم  رخوند ... بین  ...  صدانت رو به  نگاه خانوم 
 هر بار خوردن دستهام به همدیگه، یك سالی فاصله بود..

شه هاى عینكش ... هر  سرش شی سمتم  رخید، م*س*تقیم زل زدم تو  که به 
 ند  یزى نمی دیدم اما حس می کردم درساات مردمك  شاامهاشااو هدف 

ابیشااو برداشاات ... نور  رفتم. ساارشااو  رخوند ساامت حیدرى ... عینك آفت
 آفتاب پی ید بین مژه هاش ... بلند و فر خورده ...

 ممنون آناى حیدرى ... -
شن و دور ه  عجج شوه ... نه خیلی خ شت ... نه خیلخ نازك و پرع صدایی دا

... یه مالحت خاص همراه با یه انتدار عجیبی توى صااداش بود ... احساااس 
شدت اعتماد به نفس در حال سمت ما که  کردم از  شو  رخوند  سر انفجاره. 

عین بز زل زده بودیم بهش. هومممم ...  شمهاش هم نابب تامب بود. ... نسبتا 
درشااات ... رنگشااون زیاد معلوم نبود ولخ فكر کنم یه  یزي بین نهوه اى و 
سته ى  شكی ... ابروهاى پیو شكی بود ... عجج بابا ... باز هم نهوه اى و م م

شكی ... نوچ ... ا صال هم بهش نمیومد ... م ست ندارم ... ا سته دو بروى پیو
شو برداره ... اه ن سط ابرو شه بهش بگم و ر ... یه دنیقه خفه خون بگی یمایادم با

... کساای از تو نظر خواساات که اینقدر زن مردمو کنكاش می کنی؟ صااداى 
 ملیحش توى  وشم پی ید :

.. آناى حیدرى فرمودند به همه ى شما کارکنان محترم سالم عرض می کنم . -
ساب  شرمنده ام ... امیدوارم این تاخیر رو به ح ستید ..  که خیلی ونته منتظر ه
بدنولی نذارید ... به حساااب بدشااانساای بذارید که همین روز اول السااتیك 
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 فتن باشاه  ىماشااین پن ر شااد ...خج ... فكر می کنم حرف هاى زیادى برا
 این امیت نشید ... ... بهتره يایی صحبت کنیم که بیش از

 کرد سمت حیدرى و پرسید: رو
 اینجا سالن همایش نداره؟ -
 البته که داره ... از این طرف بفرمایید ... -

به ساامت سااالن راه افتاد و خانوم صاادانت پشاات ساارش با ندم هاى  حیدرى
موزون حرکت کرد ... ما هم که عین يويه دنبالشااون راه افتادیم ...  ه حس 

م ... کاش زودتر این بسااات تموم میشااد ... بنیامین خودشااو بهم بدى داشاات
 رسوند و با لود ی  فت:

  ه با نر و ناز راه میره ها ... -
 زدم پس کله اش و  فتم: یكی

 نمی خواى این  رندیاتتو تموم کنی؟ -
 طور که اخم کرده بود و پشت  ردنشو ماساژ میداد  فت: همون

شما طیج و طاهرى ... فقط موندم دیروز کی بود با من ببىشید ... یادم نبود  -
 و  ب میشنید ... گفتیو ژاله و مهسا تو پارك  ب م

میگی پارك ... اینجا محب کاره ... حواسااتو يمع کن بنیامین ...  ىخوبه دار -
 خواد به خاطر هیچ و پوچ اخراب بشم ... یاصال دلم نم

شاات تریبون نرار  رفت و یه صااندلی ها که نشااسااتیم، خانوم صاادانت پ روى
  یزى  فت که ما رو هم عین الستیك ماشینش پن ر کرد ...

همكارهاى عزیز ... فكر می کنم الزم باشااه که یه موضااوعی رو در همین  -
 ابتدا باهاتون درمیون بذارم ...
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 صاف کرد و خیلی نا هانی  فت:  لویی
 من  یزى از کارخونه دارى بلد نیستم ... -

اى بین يمعیت افتاد ... هر دو سه نفر سرهاشونو تو هم کرده بودند و پچ  ولوله
پچ مخ کردند ... مارو باش دلمونو به کی خوش کردیم. پوفی کردم و ساارمو با 
صدانت نگاه  شونه ى  پم بود،به  سرم رو  سم تكون دادم ... همونطور که  تا

شت به پچ پچ کر ...  یه نگاه می کردبق دنکردم ... با آرامش و لبىند عجیبی دا
 نفسی تازه کرد و خیلی محكم و يدى  فت:

 اما ... -
 ى سرها بر شت سمت صدانت ... همه

نرار نیسااات هنوز شااروع نكرده يا بزنم ... من براى زنده کردن مجدد این  -
کارى  طه ى  ما در حی کدوم از شاا عا هر  نه فكرهاى خوبی دارم. نط کارخو

اى ارزشمندى دارید. ازتون می خوام که خودتون متىصص هستید و تجربه ه
سرپا کردن این کارخونه زحمت بكشید. م  نبا نهایت صدانت و پشتكار براى 

خیلی امیدوارم. با کمك و همكارى شما این کارخونه رو به یك رنیج شكست 
 ناپذیر براى کارخونه هاى مشابه تبدیب می کنیم.

کدوم حرفش ارزش دست زدن دفعه همه شروع کردن به دست زدن. ... آخه  یه
 داشت؟ ... ملت هم معطلن یه  یزى بشه الكی دست بزنن ...

بذارید با یه مثالی منظورمو براتون روشاان کنم ... ا ر نرار باشاااه یه غذاى  -
یه مرغوب ...  مه؟ مواد اول ته بشاااه  ه شاارایطی الز خوب و خوشاامزه پى
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سر شپز ... نظارت  ست پىت آ ستورالعمب پىت غذا ... د شپز ... همه ى  د آ
 اینها الزمه ...

ى منگب ... تو بیا برو آشااتو بپز ... آخه تو رو  ه به کارخونه دارى ...  دختره
شت  سه پ ست و فقط وا شم میاد خودت هم مخ دونی هی خ بارت نی ولی خو

 اياق  از خوبی ...
براى تولید یه محصااول مرغوب هم ، تمام این شاارایط الزمه ... مواد اولیه  -

مرغوب ... شاارایط نگهدارى و انبار کردن مواد ... بهداشااات خط تولید ... 
 تىصص و کاردانی ...

سرى تكون  ضربه شتم ... بنیامین بود ...  سمتش بر  اى به پهلوم خورد ... به 
 دادم که یعنی ب  یهب ...  شم و ابرویی به سمت صدانت انداخت و  فت:

 ب ... تو رو صدا میزنه ... میگه ب کاردان -
شه صلگی فقط نگاهش کردم   و ست لبم رو باال دادم و با بی حو سمت را ى 

 ... خنده ى مومیانه اى کرد و ادامه داد:
 آخی ... خیلی بده ... نه؟ ... دکترا هم که بگیرى آخرش ب کاردانی ب ... -

 ى خرناس مانندى کرد و  فت: خنده
شتین؟ فكر  - صدات بزنه ب فامیب نحط بود رو خاندانتون  ذا کن یكی بىواد 

 دکتر کاردان ب ...
خنده شااونه هاش می لرزید ... نمی دونم  را با ويود مزخرفاتی که می  از

شتم این بنیامین  شدت خنده می لرزید. ولی نباید میذا  فت، توى معده ام از 
دیوونه بفهمه از حرفش خوشاام اومده ... دیگه تو هر يا و مكانی آبرومو می 

 برد ...
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با ويود  - طرف پیش خودش فكر می کنه عقده ى ب دکتر ب بودن داشااتی که 
 کاردان بودن به خودت میگی دکتر

خندید ... همونطور که لپهامو از داخب  از  رفته بودم که نىندم، بر شااتم  باز
به ساامت صاادانت که با هیجان مشاانول سااىنرانی بود و اکثریت هم با تكون 

 ن ...سر، حرفهاش رو تایید می کرد
یازه ... بلكه  - نه فقط تجهیزات و مرغوبیت و تىصااص و  نین مساااائلی ن

فرموالسیون یك محصول هم یكی از مهمترین  زینه هاییه که مويج انتىاب 
کاال توسط مشترى ها میشه ... که انشاءالله به زودى تنییراتی در فرموالسیون 

 ایجاد می کنیم ...
. ولی هم ین هم بد نمی  فتا ... حدانب ملت يو یر شدن و دست زدن .. باز

حرف زدنش که خوب بود ... انصافا تسلط خوبی تو سىنرانی داشت ... پس 
 حدانب به پاس سىنوریش).( یه دست نابب دار براش میزنم ...

 همراه بقیه براش دست زدم ... و
ها و  باالخره کارشااناس  ید.  به معارفه رساا بت  نطق خانوم تموم شاااد و نو

 متىصصین دونه دونه معرفی شدن و نوبت به من رسید.
 آناى نیما کاردان ...کارشناس ارشد و سرپرست آزمایشگاه. -

 زیر لبی  فت : بنیامین
شدش  - سه به ار ست  ه بر شناس هم نی  را  رت میگی حیدرى ... این کار

 کاردان ِ ... والسالم ...... این فقط 
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سااوخته ونت  یر می آورد براى مزه پرونی ... کم مونده بود با نیش شااب  پدر
سالم کردم ... به زور  سر،  شدم و با خم کردن  شده عرض اندام کنم ... بلند 
به ساابك خودم يواب داد و پشااات  يلوى خودمو  رفته بودم که نىندم ... 

 میكروفون  فت:
 خوشونتم ...از آشنایی تون  -

ب منم همین طور ب ولی با اون فاصله اى که ازش داشتم نهایتا می تونست   فتم
 لج خونی کنه ... حیدرى  فت:

این آنا نیماى ما فقط سرپرست آزمایشگاه نیست ... یه يورایخ همه کاره ى  -
اینجاست ... آزمایشگاه که رو انگشت ایشون می  رخه ... تمام زیر و بم خط 

 رو هم از بره ... تو اکثر برنامه هاى کارخونه هم آنا نیما کمك حاله ... تولید
صدانت فقط لبىند میزد و   ه عجج این حیدرى یه بار تعریم مارو کرد . ... 

ساار تكون میداد ... بله خانوم صاادانت ... اینجا من همه کاره ام ... دساات 
 ... منم ا ه مثب تو یهراست رئیس نبلی کارخونه بودم ... حاال کجاشو دیدى ؟ 

ه االن رنیبت بودم ن ره،باباى پولدار داشااتم که کادوى تولد، برام کارخونه بى
 همكارت ...فقط خدا کنه زن با ينبه اى باشی ... و رنه ...

 ی؟ ... مثال می خواى  ه غلطی بكنی؟ طرف صاحج کارخونه است  و رنه
سی  ... هر کارى هم دلش بىواد مخ کنه ... حتی الزم ست براى کارش به ک نی

شه ... درضمن ...  سرت به کار خودت با توضیح بده ... پس در ِ منزتو ببند و 
این  ستو که اینقدر ادعات میشاااه ب دسااات راسااات رئیس نبلی ب بودى ... پ

سه ا ه  صیر خودته ... خدا به داد این کارخونه بر ضح هم تق ستگی مفت شك ور
 شی ...باز هم نرار باشه تو همه کاره اش با
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ستمو  اى بی معرفت ... تو که اینجورى بگی دیگه از بقیه  ه تونعیه؟ ...کم د
بو کرده بودم که یه نامردى این يورى اعتبار کارخونه رو از بین میبره؟ ... اصال 

 بگو ببینم ... تو طرف منی یا این دختره ى نرتخ؟
بی اره کجاش که من طرف حقم ... حرف حق هم تلىه ... دوما ... این  اوال

 نرتیه؟
 خج بابا تو راست میگی ... حاال بی خیال شو بذار ببینیم  ه خبره ... خیلی

معارفه که يمع شااد، صاادانت  فت که می خواد بازدیدى از کارخونه  بسااات
شه  شه کار بازدید بر عهده ى من بود ... همی شه ... طبق معمول همی شته با دا
کارخونه میومدن، وظیفه ى  بازدید از  که براى  یا دانش آموزهایی  کارآموزها 

دم که دیگه از بو هراهنماییشااون بر عهده ى من بود. اونقدر این کارو انجام داد
 رخیدن تو کارخونه و توضاایح درباره بىش هاى مىتلم، حالم به هم می 

 خورد ... ولی  اره  ی بود؟
کارکنان تو سالن همایش منتظر موندند و من و حیدرى و صدانت ، همراه  بقیه

ساختمون خط تولید راه افتادیم ... کارخونه  سمت  سرپرست ها، به   ند تا از 
ى ما تولید کننده مواد شااوینده و آرایشاای و بهداشااتی بود و من همه  یز رو 

محصاوالت ...  اختبراش توضایح دادم ... از مىازن مواد اولیه تا مىازن سا
سیستم هاى توزین و بار یرى ... نحوه ى اختالت مواد در مىازن ... طریقه ى 
ست هاى میكروبی و  سیرها ى منتهی به اون ... ت شوى مىازن و م ست و  ش

 شیمیایی ... بسته بندى و مخیره و غیره.
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گه به  دی یاره. ...  هاى تكرارى مو درب نده بود زبونم از  فتن این حرف کم مو
ضوح دیدم ... دهن باز کردم که آزما شو به و شمها سیدیم ، برق   شگاه که ر ی

 توضیح بدم ، ولی دستشو باال آورد و با آرامش  فت:
ستم  - شنا ه ست ... اینجا تنها ياییه که به خوبی باهاش آ ضیح نی نیازى به تو

 ... ممنون بابت توضیحات خوب و کاملتون ...
 ...خواهش می کنم ... وظیفه ام بود  -

 زد و ادامه داد: لبىندى
شتون  - يناب کاردان ... من براى فكرها و ایده هایی که دارم ... به کمك و دان

 احتیاب دارم ... البته به اضافه ى آزمایشگاهتون ...
 با لبىند عمیق ترى اضافه کرد: و
 امیدوارم ناراحت نشید ا ر یه مدت تو آزمایشگاه مزاحمتون باشم ... -

تونع نداشااتم این ندر متواضااعانه باهام حرف بزنه ... انگار نه انگار که  اصااال
صاااحج کارخونه اساات و مالك تمام تجهیزات و امكاناتش ... از این مدل 

 حرف زدنش خوشم اومد ... بی اختیار  فتم:
 اختیار دارید خانوم ... این آزمایشگاه متعلق به خودتونه. -

 ن داد ...هم فقط لبىند زد و سر تكو باز
و  ذار توى کارخونه که تموم شااد، رفتیم به ساااختمون ریاساات ...   شاات

صدانت بدون هیچ راهنمایی، مسیر دفتر رئیس رو در پیش  رفت. انگار با این 
شیدى ب  فت و  شنا بود. در اتاق رو باز کرد و رو به ما ب ببى ساختمون کامب آ

میز  قاببب هایی که موارد اتاق شااد. من و حیدرى هم پشاات ساارش. روى مب
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شت و روى مبب  شو روى میز  ذا صدانت کیف ستیم.  ش شت ن ست نرار دا ریا
 مقابلمون نشست و  فت:

يناب حیدرى فعال کلیه ى کارکنان رو مرخص کنید ... حقوق این ماهشون  -
 رو هم واریز کنید که فعال نگرانی اى بابت مىاريشون نداشته باشند.

 :من و منی کرد و  فت حیدرى
ولی خانوم صاادانت، مويودى کارخونه خیلی کمه. ما توان پرداخت حقوق  -

 کارمندهارو نداریم.
لحظه به حیدرى خیره شد. از نوع نگاهش معلوم بود که اصال حیدرى رو   ند

 نمی بینه و رفته تو فكر. من و حیدرى هم به صدانت خیره شده بودیم.
اش خوب بود. تك تك ايزاى صااورتش نشااني بودن ولی در کب، کنار  نیافه

شم ها و  سط مایب به خوب رو به ويود آورده بودند. با این   صورتی متو هم 
بینی و لبها، خدایا ... بیشااتر از این ها ازت تونع می رفت ها .. می تونسااتی 

 .خیلی خوشكلترش کنی. مونع نالج بندیش فكر کنم حواست پرت شده بوده
سه. ولی خج این احتمال هم  ساله به نظر می ر شت  ست و هفت ه تقریبا بی
ويود داره که از اون دسااته آدم هایخ که ب خوب می مونند ب باشااه و االن یه ده 

 سالی از من بزر تر باشه.
 صدانت حواسمو يمع کرد: صداى

ساب کارخونه واریز می  - ساب خودم مبلنی رو به ح سیار خج ... من از ح ب
نم. می خوام حقونشااون کامب پرداخت بشااه که ماه آینده به محو شااروع ک

 مجدد ، با يون و دل کار کنند و عقج افتاد ی هارو يبران کنند.
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 ولی خانوم صدانت لزومی نداره ... – حیدرى
  را؟ -

محكم  فت ب  را ب که فكر کنم حیدرى به کلی حرفشااو فراموش کرد.  اونقدر
 یات  فت:لبشو تر کرد و با احت

 یعنخ نمی خواید حتی با وکیلتون مشورت کنید؟ -
 ایشون در يریان هستن. -
 لحن مالیمی ادامه داد: با
آناى حیدرى ... لطفا به کار رها هم بگید برن خونه هاشااون. ونتش که شاد  -

 خبرشون می کنیم. ممنونم.
درى دیگه اینكه لحنش مالیم بود ولی اون ندر ناطع بود که باعث شااد حی با

هیچ حرفی نزنه. بله دیگه ... منم تو پول غلت میزدم، بی حساب می بىشیدم. 
اون هم براى کار نكرده. احساااس کردم داره یه مبله هنگفتی رو صاادنه میده. 

ا. ه نیسااتپوفففم ... تو شاااهد باش ا ه باز ورشااكساات شاادیم تقصاایر من 
 خودش داره همین يور بریز و بپاش می کنه.

رفتی که پس نیفتی؟ مهم نیست که این خانوم با پولش  یكار می پیش   دست
که يلوى من  باشااخ  کارت مطمئن  قدر از درسااتی  که تو اون نه  نه. مهم ای ک

 شرمنده نشی. روت بشه با افتىار سرتو يلوى من بلند کنی.
يوابشو بدم که بلند شدن حیدرى افكارمو به هم ریىت . حیدرى که  خواستم

از اتاق بیرون رفت، صدانت از روى مبب بلند شد و به طرف میز ریاست رفت. 
سمتم دراز  شو همراه با کتاب به  ست شید. د کیفش رو باز کرد و کتابی بیرون ک

 کرد و  فت:
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لطفا در اساارع ونت این  يناب کاردان ... مطالبش رو با دنت مطالعه کنید. -
 کارو انجام بدید تا هر  ه سریع تر با کمك هم کار رو شروع کنیم .

 يام بلند شدم و به سمتش رفتم تا کتاب رو بگیرم ... از
*** 

طور که به ساامتش می رفتم سااوالی که توى منزم  رو می خورد رو  همون
 مطرح کردم:

 می بىشید خانوم صدانت .. -
 باال  رفت و منتظر نگاهم کرد. ادامه دادم: سرشو

 شما نبال از کارخونه بازدید نكرده بودید؟ -
 هاشو کمی روى هم فشار داد و  فت: لج

  ه طور مگه؟ -
آخه شااما ... انگار  ندان با محیط کارخونه آشاانا نیسااتین. شااما از من  -

ضیح بد شون بدم و در موردش تو ستید خط تولید رو بهتون ن شما حخوا تی م. 
شما نبال کارخونه  سالن همایش داره یا نه. اینها یعنی که  ستید اینجا  نمی دون

 رو ندیده بودید.
 کردم و  فتم: فكرى

البته در مورد این ساااختمون ... شااما خودتون می دونسااتید دفتر ریاساات  -
 کجاست. پس احتماال این يارو نبال دیدین.

 تكون دادم و بی حوصله  فتم: سرى
 ببىشید من زیادى کنجكاوم. -
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سكوت  وش میداد و لبىندش هر لحظه عمیق  تمام مدتی که حرف میزدم در 
 تر میشد. حرفهام که تموم شد  فت:

 هم کنجكاوید هم باهوش. -
 عجج تعریفی ازم کرد. دمت  رم صدانت يون. الحق که صدانت دارى. اوه
که - نه  کارخو مدم  ماسااات ... من دیروز او با شاا ته فقط تو همین  حق  الب

ساختمون با يناب فتحی رئیس نبلی، مالناتی داشتم. دیگه فرصت نشد بانی 
 بىش هارو ببینم ...

 شما  ه طور کارخونه اى رو خریدید که نبال ندیده بودینش؟ -
من ایران نبودم که بىوام ببینم. وکیلم آناى مقدساای اینجارو دیده بودن. همه  -

ود. البته ایشااون یه توضاایحاتی داده بودن ولی خج،  یز به عهده ى ایشااون ب
 شنیدن کی بود مانند دیدن.

 یعنی اینقدر بهشون اعتماد دارین ؟ -
 فقط نگاه کرد و لبىند زد. باز

يلوتر رفتم تا کتاب رو ازش بگیرم. ندم آخرو که برداشااتم، ناهموارى  کمی
لبه ى میز  کو یكی زیر پام احساااس کردم. همون لحظه صاادانت دسااتشااو به

فت.  تاهی   به هم  ره خورده بود، آو کو هاش  که ابرو حالی  فت و در   ر
شدم که  ناخودا اه ابروهاى من هم  ره خورد و زیر پامو نگاه کردم. تازه متويه 

 پامو  ذاشتم روى پاش.
 پامو عقج کشیدم و پشت سر هم عذرخواهی کردم: فورا

می خوام عمدي نبود ...  شاارمنده ... ببىشااید حواساام نبود ... معذرت -
  یزیتون شد؟
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کلی ریىته بود به هم. با زحمت نفس می کشید و نفسه ى سینه اش طورى  به
شه. یعنی اینقدر  باال و پایین می رفت که حس کردم هر آن ممكنه نقش زمین ب
شو  سر سول. باز عذرخواهی کردم. براى لحظه اى  سو دردش اومده بود؟  ه 

 بهم انداخت :باال آورد و نیم نگاهی 
 مهم نیست. -

الىالق.  شمهاش پر از اشك شده بود. واسه یه لگد ساده؟ دستمالی از  يب
 يعبه ى روى میز بیرون کشیدم و طرفش  رفتم:

 وانعا متاسفم. -
 توى هوا تكون داد و  فت: دستشو

شما می تونید برید. هر ونت خوندینش به آناى حیدرى  - ست.   یز مهمی نی
 بدید.اطالع 

 پوند توى دسااتم که هنوز با دسااتمالی به ساامتش دراز مونده بود و با  کتابو
دساات به ساامت در اشاااره کرد که برم بیرون. زیر لج ب با ايازه اى ب  فتم و به 

 سمت در رفتم. نبب از اینكه درو ببندم  فت:
 لطفا بیشتر از سه روز طول نكشه. -
 حتما. باز هم معذرت مخ خوام. -

 يواب نموندم و از اتاق بیرون رفتم. ظرمنت
شااوهرش  ه يورى با این نازك نارنجی پولدار زند ی می کنه؟ حتما  بدبىت

 تا بهش دست میزنه، خانوم دو ساعت آبنوره میگیره.
*** 
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شینم که توى پارکیني بود.  رفتم ستم و  206سمت ما ش شت فرمون ن سفید. پ
ز استارت نزده بودم که در ماشین کتاب رو روى صندلی ب*،*ل انداختم. هنو

نه، کتاب رو از زیر  بب از اینكه بشاای ماشااین. ن ید تو  یامین  پ باز شاااد و بن
ب*ا*س*نش بیرون کشیدم و روى صندلی عقج انداختم. سرى تكون دادم و 

 :فتم 
 بفرما تو. دم در بده. -

 اى تحویب داد و  فت: خنده
 فرماییدم. خج ...  ه خبر؟ -
 از کجا؟ -
 سرش به ساختمون ریاست که پشت سرمون نرار داشت اشاره کرد و  فت: با
 شنیدم نراره از کیسه خلیفه حقوق دریافت کنیم. -
 اومدى که همینو بپرسی؟ -
صبح  - شینمو فروختم.  سونی خونه. یادت رفته ما نه داداش. اومدم که منو بر

ه بودم. فقط پول که نالمون  ذاشااتی و با بدبىتی اومدم. که اى کاش نیومد
سیم و آفتاب موندم. باید  ساعت هم که تو آ*،*و*ش ن کرایه از يیبم رفت. دو 

ش ستم کنم یه ونت کك مك نزنه. دیگه براى بر  پول  عمرا تبرم کلی خرب پو
 حروم نمی کنم.

بنیامین ممكن بود با این اخالق شااوخش پیر هم بشااه؟ از ونتی باهاش  یعنخ
در من هم تا حدودى اثر کرده بود و دیگه مثب  آشاانا شااده بودم، هم نشااینیش

 روزهاى اول از ارايیفش اعصابم خورد نمیشد.
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ستارت شن کرد.  ند تا  ا شو رو شی از يیبش درآورد و پى زدم و راه افتادم. فل
 آهني رو رد کرد و آهني رپ خنده دارى  ذاشت :

 میگی دوسم دارى وانعا رژیم دارى ... ا ه
شو ست شكم کو ی د شلوارم زیر  سته ام و کمربند  ش كم، که به خاطر حالت ن

 ایجاد شده بود،  ذاشت و با آهني همىونی کرد:
 پاشو بر*ق*ص واسم یه کم آب شه اون شیكم ... پاشو
ام  رفت. پسره ى دیوونه ى سرخوش. انگار نه انگار که سی سالشه. مثب  خنده

د ب و بنیامین به ب ه ها ساارتق بود و شاایطون.آهني مخ خوند ب خانوم ببىشاای
 ياش مخ  فت ب آنا ببىشید ب ...

 آنا ببىشید  ند کیلویی شما؟ -
 اى؟ واى مامانم اینا ... خجالتی

دستش رو به حالت کشیدن  ادر توى صورتش، يلوى صورتش تكون داد.  و
همزمان با مسىره بازى هاش منم کم کم داشتم وسوسه میشدم که یه کم بزنم 

 تو خط ب سرخوشی ب.
 دیگه  ز اصفهان بشه کمر مثب استكان ... نىور

 پشت  را، نرمز و آهني عوض شد: رسیدیم
 زیبا بود در این زمونه بال زن

 اى بی بال هر زنمونه اى خدا خونه
  ب ماتمه خار و  ب با همه زن
 نامهربون دشمن يونه زن
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 سراي غمه غم عالم کمه دل
 ى دل ولی بی زن نمونه خونه

ديورى بهم مزه داده بود. به خصااوص که بازخونی شااده بود و بین ب آهنگش
 آهني یه نسمت هایی رپ هم می خوند و خنده رو به لبم می آورد :

 زن دارم شاه نداره ناصرالدین شاه نداره یه
 نداره شاو نداره باباش ویال و کاو نداره آو
یامین میومد، از  رت و پرتهایی که خواننده می  فت و نر و اطوارى که بن با

شدت خنده اشك توى  شمهام يمع شده بود. حاال دیگه هر دومون با آهني 
ریتم  رفته بودیم. من روى فرمون ضرب  رفته بودم و شونه هامو تكون میدادم، 
بنیامین هم که تمام اهني رو حفظ بود و باهاش می خوند. شاایشااه ى ساامت 

 می کرد. خودش رو هم پایین داده بود و حسابی هنرنمایی
 يون، بازم يون، شكرى و نند نندون واى

 ناز خندون، هر يا راه میره میشه راه بندون کو ولوى
سمت راستمون رسید و پشت  را، متونم شد. صداى موزیك سنتی  ماشینی

اى که از ماشااین شاانیده میشااد، ساار هردومون رو به ساامتش  رخوند. راننده 
ما نگاه می کرد. بنیامین هم نان با ماشااین ب*،*لی هم با نگاه متعجبی به 

 خواننده می خوند:
 حاال پشت  را، نرمزه/ ُولوم میدیم که خانوم نر بده -

 تو نگاه راننده ى ماکسیماى سورمه اى نفب شد ... نگاهم
*** 
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شت تر و يذاب تر  اخانوم شمهایی که به خاطر تعجج کمی در صدانت با  
شده بودن، به ما خیره شده بود. اونقدر غافلگیر شده بودم که حتی دستم سمت 
صدانت افتاد،  شمش به  ضبط نمی رفت که حدانب کمترش کنم. بنیامین تا  

سینه اش نالب  شو که در حال تكون خوردن توى هوا بودن، روى  ستها و  کردد
با تكون سر سالم کرد. آهني هم نان مصرانه می خوند و آبروى نداشته امون 

 رو بر باد میداد:
 بیا تپلی ِ سبزه مبزه ... می خوام بكنمت مزه مزه -

گاه یامین ساارش رو تكون  ن فت. در يواب بن فاوتی  ر ني بی ت متعحبش ر
وند و دنامحسوسی داد و نبب از اینكه عكس العملی نشون بدم، صورتشو بر ر

شد.  شه هاى دودى پنهون  شی شت  شینش رو باال داد.  هره اش پ شه ى ما شی
 بنیامین مشتی روى رونم زد و  فت:

خاك بر سرت. آخه این مزخرفات  یه تو  وش میدى؟ ببین مردم  ی  وش  -
 میدن یه کم یاد بگیر ..

 از این بنیامین که تحت هیچ شرایطی از رو نمی رفت. امان
و خانوم صدانت م*س*تقیم رفت و ما به سمت  پ پی یدیم.  سبز شد  را،

همین روز اولی  ه طور این بنیامین آبرومونو برد. حتما صاادانت به این نتیجه 
 رسیده که دو تا پسر عالف و خوش  ذرونیم.

که نیسااتین؟ یعنی می خواى بگی خیلی سااربه زیر و  شاام پاکین؟ هر کی  نه
سام. پس نمی خواد يلو من حفظ ظاهر شامارو نشاناساه من که دیگه میشانا

 کنی. من و تو که دیگه از این حرفها با هم نداریم.
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ندان  نفساامو یامین   نه ى بن بیرون دادم و يلوى کو ه امون ترمز زدم. خو
شت. دیگه از این يا به بعدش رو بهتر بود خودش  صله اى تا خونه ى ما ندا فا

 پیاده بره .
شیكم خوش اومدى. از اینجا به بعد - شه اون  ش رو پیاده برو که ب یه کم آب 
 ب.
شت  و شش رو برمیدا خودم از حرفم ناه ناه خندیدم . بنیامین همون طور که فل

  فت:
 ذر پوساات به دبا، خونه میفته آنا نیما. نوبت ما هم میرسااه وسااط راه ولت  -

 کنیم.
، تا در برو اینقدر ورايی نكن. کم امروز از دسااتت کشاایدم که تونع دارى  -

ست دیگه. آفرین داداش. برو پایین که  سونمت؟ همه اش دو تا کو ه ا خونه بر
 خیلی خسته ام. می خوام برم یه  رت بىوابم.

رفت و منم در خونه رو باز کردم و ماشااین رو بردم توى حیات. حدود  بنیامین
پنج عصر بود که رسیدم. در حیات رو بستم و رفتم سرا، کتابی که روى صندلی 
عقج ماشینم يا مونده بود. هنوز به در ورودى سالن نرسیده بودم که نَـااجال با 
سیدن به  شده که من نبب از ر سوند. معلوم بود یه خبرى  شو بهم ر عجله خود

 داخب خونه باید خبردار بشم. آب دهنش رو با صدا نورت داد و  فت:
 داداش ... کارت در اومد.. -

با حرفش دلم ریى نمی یداد ، دونم  را  یده خبر م که این  یس بر ت. يورى 
بند دل آدم پاره میشد. همیشه عادت داشت از کاه کوه بسازه. نفس حبس شده 
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شو  شته اى از موهاى بلند سرش یه دم و بازدم عمیق. ر شت  امو بیرون دادم و پ
 دور انگشتم تاب دادم و  فتم:

 سالمت کو ب راپونزل ب ... -
 وى صورتم  رفت و با ناز و کرشمه  فت:کو یك دست راستشو يل انگشت

 اوال که ب راپونزلب نه و ب رودابه ب ... عرق ملی داشته باش آناى مهندس ... -
 دومش رو کنار انگشت کو یكش نرار داد و اضافه کرد: انگشت

دوما هم ... ببىشااید ... سااالم ... اینقدر هیجان زده ام که یادم رفت سااالم  -
 کنم ...

 وع کرد به بال بال زدن و  فت:هم شر بعد
 نیماااااااااا ... بدبىت شدى ... مامان به خونت تشنه است ... -

... ا ه  ذاشت آرامش داشته باشم. تازه ریتم تنفسم عادى شده بود. باز  لعنتی
 ریىتش به هم. با بخ حوصلگی  فتم:

  ه خبر شده ؟ -
 کنار  وشم آورد و  فت: سرشو

 ور ب و مامانی تشریم آوردن و با شما کار دارن ... یه خانوم تر ب -
*** 

خانوم تر ب ور ب؟ اینجا؟ با من کار داشاات؟ مگه میشااه؟ من کسااخ رو  یه
 نداشتم بیاد سراغم. اون هم یه خانوم خوشكب و تر ب ور ب..

 کی هست؟ خودشو معرفی نكرد ؟ -
 اى باال انداخت و  فت: شونه
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 میگه اسمش ژاله است. -
ساعت  ىا سا ... دیروز توى پارك ... با بنیامین ... امروز  واااااى ... ژاله ... مه

شونیم  ستی رو که می رفت تا محكم روى پی شته بودیم ... د سه با هم نرار  ذا
فرود بیاد، نیمه ى راه يلوشااو  رفتم و به خاروندن نمایشاای پیشااونیم تبدیلش 

 کردم :
 ژاله؟؟ ژاله دیگه کیه؟ -

  پی نگام کرد و  فت:  پ
 ما خودمون زغال فروشیم آناى مهندس ... -

 باال دادم و  فتم: ابرویی
  شمم روشن. از کِـی تا حاال؟ مامان يونت خبر داره دخترش هم تو خطه؟ -

شتی که من کرده بودم  کم سته زده بود و بردا شت متويه حرفی که ناخوا کم دا
 د و  فت:میشد،  شمهاش کمی  رد شد و لج  زی

 خجالت بكش ... پررو ... -
راهشااو کشااید و رفت داخب ...خندیدم و پشاات ساارش حرکت کردم و رفتم  و

سمت آشپزخونه ... در ِ سالن پذیرایی نیمه باز بود و یك يفت پا معلوم بود ... 
تو در آشپزخونه که رسیدم، مامان رو در حال غر زدن دیدم که با صداى آرومی 

 به نجال می  فت:
شو به خونه  - ست دخترها شم و رو حاال دیگه پاى دو سره ى بی   ِد ِد ِد ... پ

باز می کنه ... نبال یه يو شاارم و حیا داشاات که از ما مىفی کنه ... دختره ى 
 شم سفید زل زده تو  شمها ى من و میگه ب من دوست دخترشم ب ... واه واه 

 واه... دختر هم دخترهاى ندیم ...
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که  همون ظه طور  به من ...  هره اش هر لح تاد  غرغر می کرد  شاامش اف
برافروخته تر و نرمز تر میشااد ... لبهاش رو با عصاابانیت تمام روى هم فشااار 
میداد ... حس کردم صااورتش داره متورم تر میشااه .. باید نبب از اینكه منفجر 
میشااد، بمج رو خنثی می کردم. ... اولین کارى که به مهن خسااته و خواب 

 م رسید رو انجام دادم ...آلود
شیر آب  رفتم .. هوه ... لعنتی ...  پریدم سرمو زیر  سینك ظرفشویی و  سمت 

سرد؟؟ اون هم  شیرى که بازش می کردم آب  رم می بود نه  شد این  حاال نمی
توى زم*س*تون ... یخ زدم ... نفساام بند اومد ... خون توى ره هام منجمد 

 شده بودم . شد ... به ياى مامان خودم خنثی
شونه ام نرار  رفت و از  صداى ستی روى  شد ... د ب هین ب مامان و نجال بلند 

زیر شیر آب کنارم کشید ... هر  ند زورش اون ندرى نبود که بتونه منو از يام 
تكون بده ... ولی من فقط منتظر یه اشاااره بودم تا صااد متر با شاایر آب فاصااله 

تو به  بوده که  فته ب از رفتهوضااعیتی نرار  بگیرم ... شاااید شاااعر هم تو  نین 
 یك اشاره ... از من به سر دویدن ب ..

ساارمو از زیر شاایر آب بیرون کشاایدم ... دختره ى عفریته ... فقط بذار  سااریع
دستم بهت برسه ... ببین  ی به روزم آوردى ... به خاطر ندونم کارى یه دختر 

درون بلرزم ... مامان یكی زد  احمق باید این يورى عین موش آب کشاایده از
خیس باشااه  سااتپس کله ام ... آو ... بی انصاااف مگه نمی دونی ونتی پو
 دردش بیشتر میشه ... پوست  ردنم سوزن سوزن میشد ...

 با صداي نه  ندان عصبانیی  فت: مامان
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 خب شدى پسر؟ ... این کارها  یه میكنی؟ -
ز ضعیت سفید بود ... نطره ى آبی ارني طبیعی  رفته بود ... ظاهرا و صورتش

پشت موهام داخب یقه ام  كید و شونه هام بی اراده لرزید ...  شمهامو بستم 
و سرمو با شدت تكون دادم تا نبب از فرود اومدن نطره هاى بعدى ، از شرشون 

 خالص بشم ... صداي يیه مامان و نجال بلند شد :
 تیمون ...  ندش ...َاه ...  یكار میكنی نیما ... شس - نجال

شك می  – مامان کِـااای می خواى این عادتو ترك کنی ؟ آخه این يورى مو خ
 کنن ...

باز کردم و همون لحظه حوله اى روى ساارم افتادم ... با یه دساات   شاامهامو
شیدم  ست دیگه  ونه ى نرم مامان رو ک حوله رو روي موهام حرکت دادم و با د

 و  فتم:
 ا اینقدر حرص بیىود می خورى عزیز دلم.مامان خانوم ...  ر -
 دست به خودم اشاره کردم و ادامه دادم: با
صبر کن مجرم به داد اه برسه بعد حكم اعدامشو صادر کن ... آخه نربونت  -

 برم ... من خودمم نمیدونم این دختره  را پا شده اومده اینجا ...
 پشت  شمی نازك کرد و  فت: مامان

 ریىتن ها دخترهاى مردومو از راه به در می کنی؟ با همین زبون -
خدا ... بدتر شااد که ... حوله رو روى ساار نجال انداختم ... ایشاای کرد و  اى

سریع در ماشین لباسشویی رو باز کرد و  پوندش اون تو ... موهاى ده سانتیمو 
 هبا دست باال زدم ...  ند تاشون با سمايت دوباره توى صورتم ریىتن ... نگا

 مثال دلىورى به مامان انداختم و  فتم:
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به در کردن؟مامان يان ... االن  - بار بگی ، دخترها پساارمو از راه  یه  شاااد 
 دخترها دیگه دست کمی از پسرها ندارن ...

 کردم سمت نجال و  فتم: رو
 البته بال نسبت شما . -

ردوند ... دسااتهاشااو روى سااینه اش نالب کرد و با ناز و غمزه روشااو بر  نجال
  رفتم و با انگشت اشاره نجال رو نشونه رفتم : ballسریع از حرکتش 

دیدى ... دیدى  فتم ... این هم نمونه اش ... همین ناز و کرشمه هارو میاین  -
 که يوون هاى مردم هوایی میشن ...

 دستشو روى شونه ام  ذاشت و به سمت در آشپزخونه هولم داد: مامان
ندر زبون نریز ... بیا برو زودتر این عفریته رو از خونه ى من  بسااه دیگه این -

 بنداز بیرون ...
صال سمت  ا سرى تكون دادم و رفتم  به کلی این دختره رو فراموش کرده بودم. 

 پذیرایی.
*** 
سالم کرد ... با تكون  وارد شد و  شدم، ژاله يلوى پام بلند  سالن پذیرایی که 

سر يوابشو دادم ... با نگاه کوتاهی به سر تا پاش، تیپش رو بررسی کردم. ِکی 
می خواستم دست از این عادت زشتم بردارم؟ همیشه هر زنی رو که می دیدم 

عا ژ كب و تیپش رو  ك می کردم . و نط مه هی لهاول از ه عده  ا نا هم از این 
 م*س*تثنا نبود.
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نارنجی سرش کرده بود و دسته اى از موهاى مش شده اش رو از زیر شال  شال
روى پیشااونیش ریىته بود. بافت ساافیدى پوشاایده بود که تا باالى زانوش بود. 
ساپورت مشكی رنگی که تمام انحناها و حجم پاش رو نشون میداد. دیگه این 

ساق کوتاه  دژاله خانوم . پس اون  كمه هاى سفیپوست رو هم نمی پوشیدى 
هم مربوت به حضور ژاله بود. حدانب ساق بلند می پوشیدى که کمتر این پر و 

 پا معلوم باشه.
کاناپه ى سه نفره ى مقابلش لم دادم. لج هاى خشك شده امو با زبون تر  روى

شون میداد. ظاهرا نرار بود بعد  شدن شك  شون خبر از خ سالها کردم. زبری از 
 دوباره لج نلوه اى بشم .

 حرکت داد و با ناز  فت: سرشو
تو معلوم هسات کجایی؟ ... امروز سااعت ساه نرار داشاتیما ...  ه راحت  -

 یادت رفت ...
 دلىورى روشو بر ردوند و  فت: با
 مخ کدوم بی اره اى رو کار  رفته بودى که منو فراموش کردى؟ -

ما و خدا ... این زن  ی ب واى كار بودى آرامش رو از  ود خلق کردى ؟ بی
خودت  رفتی ؟ تا زن ندارى مامان و خواهر و دخترهاى مردم ولت نمی کنند. 
ونتی هم که زن  رفتی، خواهر و مادر و دخترهاى مردم که هیچ، زن و مادر زن 

شه. آو بمیرم براي خ ضافه می .  ه می ودمونو خواه*ر*زن هم به بدبىتی ها ا
 دست این يماعت زن ها ؟کشیم از 

خاطر نرارى که  ذاشااته بودم و احتماال،  ند دنیقه اى عالفش کرده بودم،  به
 یه عذرخواهی بهش بدهكار بودم ...
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 امروز کارم طول کشید و کال نرارمون رو فراموش کردم ... -
 به خودم فشار آوردم تا بتونم بگم: کلی

 متاسفم ... -
 فوت کردم و  فتم: نفسمو

ببین ژاله خانوم ... من نمی دونم آدرس اینجارو  ه يورى پیدا کردى. ولی  -
اشااتباه بزر ی کردى که اومدى اینجا. ا ه اینجا به ياى خانواده ى من  ند تا 
صال به کارى  سرت میومد. ا سر مجرد زند ی می کردن می دونی  ه بالیی  پ

شو که انجام دادى فكر کردى یا ... یا اینكه عادت دارى  هر خونه اى که آدرسا
 بهت دادن یه سرى بهش بزنی؟

 يمله ى آخرم اخم هاش تو هم رفت و با عصبانیت  فت: با
 متويه هستی دارى  ه تهمتی به من میزنی ؟ -

 به سر تا پاش انداختم و با خونسردى  فتم: نگاهی
 تیپت که این طور نشون میده ... -
 اعتراض  فت: با
 این لباس ها رو به خاطر تو پوشیدم ... نیماااااا ... من -

پوزخند بزنم ولی يمله اش اونقدر مسااىره بود که نتونسااتم يلوى  خواسااتم
 نهقهه امو بگیرم. خنده هام که تموم شد ، نگاه بدى بهش انداختم و  فتم:

ا ه این لباس هارو به خاطر من پوشاایده بودى ،  ادر ساارت می کردى و تا  -
ضع ، تو اینجا میومدى ...  سر و و شهر تا این يا ، با این  سر  نه اینكه از اون 

 خیابون يولون بدى و نمایش مجانی راه بندازى ... در ضمن ...
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امو از پشااتی کاناپه  رفتم و به يلو خم شاادم. آرنج هامو روى زانوهام  تكیه
ستم  ست لحظه اى که می خوا شت هامو در هم نفب کردم. در شتم و انگ  ذا

مب کنم،  شمم به بند باریك نارنجی رنگی افتاد که از کنار یقه ى يمله امو کا
شاام  رفتم و به   ییبافتش بیرون زده بود. پوف ... نگاهمو از اون بندینك کذا

 هاش خیره شدم:
 دیگه نمی خوام دور و برم ببینمت ... -

*** 
 صدا دارى زد و  فت: پوزخند

سر  تو نمی خواى منو ببینی ؟ پس براى  ی هر - سا می رفتم پارك  مونع با مه
 و کله ى تو و اون بنی دیوونه پیدا میشد؟

 بین موهاى نمدارم فرو کردم و  فتم: دستی
 بهتره اینو از دوستت و همون بنی دیوونه بپرسی ... -

نمیدونم بنیامین از  ی ِ مهسااا خوشااش اومده بود که اینقدر باهاش نرار  من
سا هم در تمام موارد  شه هم که منو دنبال خودش میبرد و مه شت ... همی میذا

 ژاله رو با خودش می آورد.
 يام بلند شدم و با دستم ، در خرويی سالن رو نشون دادم و  فتم: از
 خوش اومدى. -
و کیم بافتنی سفید و مشكیش رو از کنار مبب برداشت و  عصبانیت بلند شد با

سیلی  شت و  ستاد، یه دفعه بر  شد ای سمت در خرويی. از کنارم که رد  رفت 
سیبی  ضعیفه بتونه آ ست کلفت تر از اون بودم که یه  شم زد. پو بی يونی تو  و

 بهم برسونه ... پوزخندى زدم و  فتم:
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 ا ر با این سیلی دلت خنك میشه ... -
 دیگه ى صورتمو رو به روش  رفتم و ادامه دادم: طرف

 بیا ... یكی دیگه هم بزن این طرف صورتم ... ولی یادت باشه ... -
 باال دادم و تهدیدوار  فتم: ابروهامو

تو این خونه مهمون بودى که يوابشااو نوش يون نكردى ... حاال دیگه می  -
 تونی برى ...

و سریع از در سالن خارب شد. با فاصله پشت  شمهاى نرمز شده، بر شت  با
ستادم و رفتنش  شم از خونه میره بیرون . توى ایوون ای سرش رفتم که مطمئن ب
رو تماشااا کردم ... در حیات رو که محكم به هم کوبید ، صااداى نجال رو زیر 

  وشم شنیدم :
  ه لباسی واست پوشیده بود؟ نكنه بافتنیشو درآورد؟ -
سمت با شو تعجج به  ش شتم ... دختره ى ورپریده  ه حرفهایی میزد..  و ش بر 

 تابوندم. روى پنجه ى پاش بلند شد و پشت سر هم  فت:
آى آى آى ... ول کن دیوونه ...  وشم ِکااااش اومد ... ول کن، تا به تا شدن  -

... 
 و  فتم: خندیدم

 عیج نداره ... عوضش یاد میگیرى که دیگه فالگوش نایستی ... -
 ول کردم ...  وششو ماساژ داد و با دلىورى  فت:  وششو

 خج مامان هم داشت  وش میداد. -
  وشش رو  رفتم ... ولی اینبار آرومتر: دوباره



 37 بی مهرپاییز 

 این هم براى اینكه یاد بگیرى همدستت رو لو ندى ... -
پاش ضربه اى به ساق پام زد که باعث شد خم بشم و  وشش رو ول کنم ...  با

 آورد و  فت:زبونی در
 این هم براى اینكه یاد بگیرى با یه لیدى محترم  ه طورى رفتار کنی ... -

به سمتش دراز کردم که يینی کشید و دوید سمت مامان که با خنده  دستهامو
به دیوار آشااپزخونه تكیه داده بود و مارو نگاه می کرد ... از  هره ى خندون 

 ت در شنیده راضیه .مامان معلوم بود که از  یزهایی که پش
کو كترین تالشاای براى  رفتن نجال، ساار يام ایسااتادم و نگاهش کردم  بدون

 ... نجال خنده ى سرخوشانه اى سر داد و  فت:
پیر شاادى ها ... نبال تا منو نمی  رفتی و یكی پس کله ام نمیزدى بی خیال  -

 نمیشدى ...
 و  فتم: خندیدم

شدى ها ... نبال - شامپو میومد  تو هم ترشیده  ونتی دور و برم می پلكیدى بو 
 ، ولی يدیدا بو لیته میاد ...

 غش غش خندید و  فت: مامان
 نیما ... امیت نكن ب ه امو ... این دختر همه اش بیست سالشه ... -

 دستهاشو به سینه زد و مومیانه  فت: نجال
دادى استفاده می  آنا نیما ... يدیدا از همون عطرى که شما کادوى تولد بهم -

کنم . اتفانا همه ى دوستهامم میپرسن کدوم آدم خوش سلیقه اى اینو واسه ات 
 خریده؟.
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ست  به سمت اتانم ... باالخره د این همه زبون درازیش فقط لبىند زدم و رفتم 
 پرورده ى خودم بود ... بایدم این يورى يواب میداد .

شم ... طبق معمول نجال بدون در از پام درآوردم که لباس راحتی بپ شلوارمو و
زدن، پرید تو اتاق و تا منو اونجورى دید ، هینی کشید و درو بست ... بلند بلند 

 خندیدم و  فتم:
 حاال دیدى حقته  وشتو بكشم ... ِکای می خواى یاد بگیرى که در بزنی ؟ -
 پشت در  فت: از
نامه رو ، روى کابینت ها - یان  پا یا و خوبی کن ...  يا  ذاشااته بودى ...  ب

 نزدیك بود مامان ازش به عنوان زیر نابلمه اى استفاده کنه ...
 لباسم تموم شده بود ... درو باز کردم و با تعجج  فتم: تعویو

 کدوم پایان نامه؟ -
*** 

کتابی که صاادانت بهم داده بود رو يلوى  شاامم  رفت ... از دسااتش  همون
شته هاى روى يلد  سورمه ایش نگاهی انداختم ... حق با نجال  رفتم و به نو

بود ... پایان نامه بود ... اون هم پایان نامه ى خانوم صاادانت ... نگاهم روى 
سمش ر ست و ا ش سم کو یكش ثابت موند ... لبىند روى لبم ن توى مهنم  وا

 تكرار کردم ... بسایه صدانتب
دسااتشااو روى پایان نامه  ذاشاات و کمی به ساامت پایین کشاایدش  با  نجال

 ابروهاى باال رفته و حالت مشكوکی  فت:
 ایشون کی باشن؟ سوژه ى يدیده؟ -
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دیگه نوبر بود وانعا  یه الم ب ه منو بازخواساات می کرد. نمی دونم این  این
مت میزدن.. کم کم  قدر بهم ته که این یده بودن  تارى از من د خانواده  ه رف
داشتم به خودم شك می کردم ... نكنه هر شج یه دختر تو ب*،*لم می خوابه 

 رفتن دساات و خودم خبر ندارم ؟. تا يایی که یادم میومد، خالف ساانگینم 
دخترها بود ... البته یه بار تو دوران ياهلیت، دخترى رو ب*و*سیدم که ياش 
سی از پدر  رامی نوش يان کردم ... این هم از بىت بد من بود  سا شت ا یه م
سینمایی که ما رفته بودیم، این نجالى ورپریده و رفیقش هم بودن  که تو همون 

بهم مضاانون شاادن. با اتفاق  یشااهم... شاااید هم از همون مونع بود که براى ه
سابقم ... هی روز ار  سر ياهب  شدن که من همون پ امروز هم حتما مطمئن 

 ... خر ما از کره  ی دم نداشت....
 باز ه*و*س کردى  وشتو بپی ونم؟ -

 روى  وش هاش  ذاشت و تند تند تكون داد و  فت: دستهاشو
 نه نه نه ... من غلط کردم ... -

 ترل کردم و  فتم:امو کن خنده
 حاال شد ... -
 اشاره ى ابرو، در اتانشو نشون دادم و  فتم: با
 می تونی برى ... -

 اشو لوس کرد و  فت: نیافه
 یعنی نمی  ی؟ -



wWw.Roman4u.iR  40 

 

بهتر بود براى یه بار هم که شده از خودم دفاع کنم و توضیح بدم ... نطعا  شاید
شپزخونه منتظر خبر نجال بود تا ب سرى تكومامان توى آ شینه ...  ضاوت ب ن ه ن

 دادم و  فتم:
 یادته  فتم امروز نراره رئیس يدید کارخونه بیاد؟ -

 با هیجان تكون داد و منتظر نگام کرد ... ادامه دادم: سرشو
 خج امروز اومد و این هم پایان نامه اشه ... -

شد و با ابروهاى باال رفته  اخم شید،  ند ثانیه بعد اخمش باز  شو تو هم ک ها
  فت:

 یعنخ رئیستون یه زنه؟ -
و لو ه اى یه ور کردم و ساار تكون دادم ... همین حرکت من کافی بود تا  لج

نجال ابرهارو سیر کنه ... سرشو با غرور باال  رفت و با  شمهاى باریك شده 
 ی داد  فت:که اوب خباثتشو نشون م

صه ها نقش فعال و پر رنگی دارن  دیگه  - دیدى آنا نیما، خانوم ها در تمام عر
 دور، دور خانوم هاست ... بزن کنار يناب ...

 فتنش منو یاد صااادانت انداخت ... از این مدل صااادا زدن خوشاام  يناب
نمیومد ... معموال نجال مونع فحش دادن، بهم می  فتب يناب ب . موهاشااو 

 دم و  فتم:کشی
برو َرد ِ کارت ب ه، هر مونع خودت یه کاره اى شدى، بعد بیا اینجا فیس بده  -

 ... برو منم خسته ام یه  رت بىوابم.
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شیدم ... نگاهی ايمالی  نجال شتم تو اتاق و روى تىت دراز ک رفت و منم بر 
به پایان نامه انداختم. تو نساامت مشااىصاااتش،  شاامم افتاد به شااماره 

بود ...  شمهامو تني کردم و دوباره شماره  89یش ... دو رنم اولش دانشجوی
 مقطع؟ ... یعنی خانوم صااادانت فقط یك ساااال بود که از 89رو خوندم ... 

ارشاادش فار، التحصاایب شااده بود؟ ... ا ر تمام مقاطع تحصاایلیش رو بدون 
نه سال داره؟؟  25ونفه طی کرده باشه، این یعنی که ... یعنی که صدانت فقط 

شون میده ... ا ر وانعا  شتر از این ن سالش  25... غیر ممكنه ...  هره اش بی
ش سته می شك ست که خیلی زود  شه پس بی اره از اونها شاید هم نبا  ... البته 

 یكی دو سال پشت کنكور مونده باشه ...
نیما بس کن دیگه ... مثال می خواسااتی بىوابی ... دو ساااعته زوم کردى رو  َاه

و حساااب کتاب می کنی که  ی بشااه؟ حاال به فرض هم که بفهمی یه عدد 
  ند سالشه؟ به حال تو  ه فرنی می کنه؟

میگیا ... اصااال به من  ه مربوت ... بینیم رو خاروندم و پایان نامه رو،  راساات
 روى میز کامپیوتر  ذاشتم و خوابیدم .

ذابیت داشاات که پایان نامه فقط یك روز طول کشااید ... اونقدر برام ي خوندن
 نمی تونستم لحظه اى بی خیالش بشم ... نجال هم که مدام می  فت:

شه ولش نمی کنم  - ستم می  یرم،  را تا تموم ن حاال فهمیدى ونتی یه رمان د
... 

نامه  ا ر یان  پا که من از خوندن اون  ندر  وانعا نجال از خوندن رمان، همون 
يا گه  بانی نمی ل*م*ت برده بودم، ل*م*ت می برد، دی ى هیچ خرده  رفتنی 

 موند.
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نامه ى صدانت دو بىش داشت  بىشی در رابطه با ساخت ماده اى بود  پایان
ستفاده بود و بىش دیگرش در رابطه با  شوینده ها نابب ا که در پاك کننده ها و 
صوالت. آخر پایان  شوینده ها و به کار  یرى همون ماده در مح ترکیبات انواع 

ضمیمه کرده بود که در مورد تبنامه هم، بر ه  صوالت بود.  ند  لیهاى رو  مح
تا ایده هم براى تبلینات داده بود. زن يالج و خالنی به نظر می رسید. کم کم 
داشت ازش خوشم می اومد. خیلی دوست داشتم بفهمم زند ی خصوصی و 
خانواد یش  ه طوریه؟ این کارخونه رو با پول باباش خریده یا شااوهرش؟ 

 بازیه؟ سیاهوهر داره یا به نول بنیامین همه اش اصال ش
غروب بود که با حیدرى تماس  رفتم و نرار شااد که روز شااروع کار رو  نزدیك

بهم اطالع بده. نیم ساعت بعد زني زد و  فت که صدانت خواسته یكی دیگه 
صبح،  شت  ساعت ه شگاه رو هم مطلع کنم و فردا رأس  از همكارهاى آزمای

 کارخونه باشیم.
مدت  خج که تو این  یامین بود  نه بن ...  ی بهتر از این؟ بهترین  زی

ورشكستگی کارخونه و خونه نشین شدنمون، تمام پس اندازشو صرف خوش 
  ذرونی کرده بود و براى این روزهاش هم نطعا برنامه ها داشت.

شد، امون حرف  با شی بنیامین تماس  رفتم و به محو اینكه تماس برنرار   و
 زدن بهش ندادم و با سرخوشی  فتم:

پاشااو کاسااه کوزه اتو يمع کن که الواتی تموم شااد. از فردا باید در خدمت  -
 خانوم صدانت باشی.
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يیه زنونه اى توى  وشی پی ید و متعانبش، سیب فحش و ناسزا بود که  صداى
شوك زده به مكالماتی که از  شد. براى  ند لحظه،  نثار روح ايداد بنیامین می 

 پشت  وشی شنیده می شد،  وش دادم. صداى زن رو شنیدم:
 این صدانت دیگه کیه ؟ تو که  فتی يز من هیچ زنی تو زند یت نیست. -
 بنیامین : صداى و
 آروم باش مهسا، کدوم زن؟ -
 همین االن دوست يونتون فرمودن که باید در خدمتشون باشی. -
 را این يورى می کنی مهسااا. اون  لدونو بذار زمین. بذار برات توضاایح  -

 بدم.
 صداى شكستن و خورد شدن و داد بنیامین: و
 دختره ى روانی اون  لدون عتیقه بود. -

 شوك خارب شدم و پقی زدم زیر خنده. از باالخره
به درك. معلوم نیست کدوم زنیكه اى واست خریده بوده. تو که از این سلیقه  -

 ها ندارى.
 ى بلند بنیامین و حرفی که يیه مهسا رو درآورد: خنده

 والله به خدا. من ا ه سلیقه داشتم که دنبال تو نمی افتادم. -
سا.  ه  و سیلی.. به به ... عجج دخترهایی بودن این ژاله و مه صداى  این بار 

دست بزنی هم داشتن. به ثانیه نرسید که صداى سیلی بعدى بلند شد و این بار 
 يیه و داد هم ناطیش:

 رو من دست بلند می کنی روانی؟ -مهسا
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ز پا از مادر زاده نشااده کساای که رو من دساات بلند کنه. خداروشااكر کن ا -
 آویزونت نكردم.

 ماااال این حرف ها نیستی. -
 بلندتر و بعد: يینی

 بذارم زمین بی شعور. دل و روده ام اومد تو حلقم. -
شون خیلی  از ضع شده بود. ولی انگار و شمم يمع  شك توى   شدت خنده ا

داشاات بنرنج میشااد. باید یه يورى این نضاایه رو فیصااله می دادم. تماس رو 
ین بار به شااماره ى خونه اش زني زدم. بعد از پنج شااش تا بوق نطع کردم و ا

 يواب داد و همون طور که نفس نفس می زد  فت:
شید و  - شد؟ زند ی رو به  ند ک هان؟  یه؟ زهر خودتو ریىتی؟ دلت خنك 

 رفت.
 طور که می خندیدم  فتم: همون

انس ود. سااكاى بابا ... تا همین یه دنیقه پیش که فقط یه  لدون شااكسااته ب -
 برترش تو همون یه دنیقه اتفاق افتاد؟

 کرد و  فت: پوفی
 دختره ى دیوونه روى فرش باال آورد. -

 نهقه اى زدم که خودم از صداش ترسیدم. بنیامین با عصبانیت  فت:  نان
 زهر مار. کر شدم. ببین  یكار می کنیا؟ شاممونو کوفتمون کردى. -

 خنده  فتم: میون
 کوفت می کردى؟ حتما پیتزا؟حاال  ی  -
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 بی حوصلگی  فت: با
ست پىتی  - سوخته  ه د سنجون پىته بود. نمی دونی پدر  سا ف نه بابا ... مه

 داره. دختره ول کرد رفت. حاال تو میاى واسه من غذا بپزى؟
 بگو  را بنیامین این ندر هواى مهسا رو داشت. آشپز  یر آورده بود. پس

ر زدنِ  بنیامین، مايراى کارخونه و فردا رو براش  فتم و بعد از کلی غ باالخره
که  نه  کارى می ک بالش،  که ا ه نرم دن هدید کرد  بد و بیراه، ت با کلی فحش و 
بالیی مشابه اون ه مهسا سرش اورده بود، سرم بیاد. هر  ند ا ر این هارو هم 

 نمی  فت بازم دنبالش می رفتم.
 ه ى بنیامین بودم ...فردا، ساعت شش و نیم يلوى خون صبح

*** 
با  شاام هاى پم کرده و موهاى نه  ندان مرتج سااوار ماشااین شااد.  بنیامین

 خنده ام  رفت و  فتم:
 این  ه وضعیه؟ مگه دیشج نىوابیدى؟ -

 روى صورتش کشید و با بی حالی  فت: دستشو
دیشااج یازده و نیم خوابیدم. صاابح هم که شااش بیدار شاادم. هنوز هشاات  -

 خوابم کامب نشده. یك ساعت و نیم کمبود خواب دارم.ساعت 
نجال افتادم. اون هم همیشااه می  فت در شاابانه روز باید هشاات ساااعت  یاد

شد  شب و ول  رفته بود، پرت  شو  خوابید. یكی زدم پس کله اش  از بس خود
شو باز  سمتم. دهن شت  سرش پرید و با اخمهاى درهمش بر  يلو. خواب از 

 موگه ولی همونطور خیره به من موند و دهنش هم باز. دسااتکرد تا یه  یزى ب
 يلوى صورتش تكون دادم و  فتم:
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  ته؟ خشكت زد؟ -
شون می  یه صورتمو ن شتش  شروع کرد به خندیدن و با انگ صداى بلند  دفعه با 

داد.  ه مر ش شده بود؟ نگاهی به خودم توى آینه انداختم ولی  یز غیر عادى 
ندیدم. با بی حوصاالگی اسااتارت زدم و حرکت کردم تا هر مونع که خنده اش 

حال نده اش از بین رفت و  نه. کم کم خ نیمه  تیتموم شاااد، خودش حرف بز
 يدى و نیمه شوخی به خودش  رفت و  فت:

با ژاله  ه برنامه اى داشااتی که اینقدر لبهات باد کرده؟. فكر می کردم دیگه  -
این کارها رو ترك کردى و سر به راه شدى. يلو مامانت اینا خجالت نكشیدى؟ 

 خواهر مجرد تو خونه داریا، این کارهاى تو،  شم و  وششو باز می کنه.
دم کالمش ر ه هاى تلىی و عصاابانیت داره. يوابی ندادم و نگاه دنیق کر حس

ترى تو آینه به خودم و لبهام انداختم. هنوز آثار خشااكی روى لبهام معلوم بود. 
 یاد راه حب نجال براى درمان لبم افتادم. نگاهی به بنیامین انداختم و  فتم:

، نقدر با اعتماد به نفساوال ونتی دیشااج و امروز یادت رفته مسااواك بزنی ای -
یب نده. دوما از داخب داشاابورد اون  رب لج رو بده  خنده ى دندون نما تحو

... 
 کمرنگی کرد و در داشبورد رو باز کرد: اخم

  ی  ی رو بدم؟ -
  رب لج. یه  یزى شبیه رژ لبه. نجال داده براى خشكی لبم. -

 ی محتاطانه  فت:  رب لج رو باز کرد  با دنت نگاهش کرد و خیل ِدر
 نجال خانوم خوبن؟ -
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پرید باال. نگاهی به لج بنیامین که بین دندونش نگهش داشااته بود  ابروهام
انداختم. این حرکت بنیامین معنیش این بود که اسااترس داره.  رب لج رو از 

 دستش بیرون کشیدم و خیلی خشك و سرد  فتم:
 خوبه. -
ست  یه ستمو به فرمون  رفتم و با د دیگه، کمی لبمو  رب کردم ... از دیروز د

که نجال اینو بهم داده بود لبم خیلی بهتر شاااده بود. حق با بنیامین بود. لبهام 
بديورى ورم کرده بودن. بی خود نبود که بنیامین فكرهاى احمقانه کرده بود. 
 هه ... اون هم کی ؟ ژاله ... عمرا ... ژاله؟ ... بنیامین  فت ژاله؟ يلو مامانم

نامرد  له اومده بود خونه ى ما؟ اى  یامین می دونسااات که ژا نا؟ ... یعنی بن ای
 عوضی ...

 عصبانیت به سمتش بر شتم و  فتم: با
 تو از کجا میدونی ژاله خونه ى ما بوده؟ ... تو بهش آدرس دادى پدرسوخته؟ -

 شد و با تته پته  فت؟ دستپا ه
 آدرس دادم ... خواب نما شدى؟ من ... ن ... نه ... کی .. کی  فته من -

 هامو با حرص روى هم فشار دادم و  فتم : دندون
 خیلی ابلهی بنیامین ... -
شد و خیلی ریلكس تكیه داد  یه ستپا ه خارب  دفعه  هره اش از اون حالت د

 به پشتی صندلی و  فت:
شیمون بودم  دیگه با کار دیر - ستو بهش دادم پ صد از اینكه آدر ز و وا ه یه در

پریروزت مطمئن شاادم که حقت بوده. تا تو باشاای منو وسااط راه ول نكنی و 
 دوست دخترمو اونجورى فرارى ندى.
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 نسبتی با شتر دارى بنیامین؟ این کینه شترى رو از کی به ارث بردى؟ -
 هوووووى ... خوبه منم بگم نسبتی با سي دارى که اینقدر سي اخالنی؟ -

 دستی به شونه اش زدم و  فتم: فهمیدم که  ی  فتم. تازه
 بی خیال داداش. عصبانی بودم یه  یزى  فتم. -

 هشت بود که رسیدیم کارخونه ... ساعت
 سورمه اى توى پارکیني بود. بنیامین  فت: ماکسیماى

 اوه اوه ... خانوم تشریم آوردن ... -
 رو با فاصله ى یك ماشین، کنارش پارك کردم. بنیامین هی می  فت: ماشین

 ب سبون به درش که نتونه سوار شه. -
 خفه بابا. پیاده شو بریم دیر شد. -

نامه ى صدانت رو از روى صندلی عقج برداشتم و پیاده شدم. کارخونه  پایان
االن که  ودش.تعطیب بود و همه يا رو سكوت عجیبی  رفته بود. فقط نگهبان ب

 روز بود و هوا روشن، اینقدر ترسناك به نظر می رسید. خدا به داد شبش برسه.
دفتر ریاساات. خانوم منشاای که ظاهرا اون هم هشاات ساااعت خوابش  رفتیم

 تكمیب نشده بود).( در حالی که خمیازه اشو کنترل می کرد  فت:
 خانوم صدانت رفتن آزمایشگاه. -

 و بنیامین نگاهی به هم انداختیم و یه دفعه دو تایی  فتیم : من
 بدبىت شدیم. -

سرش ... بنیامین همون  بنیامین شت  شروع کرد به دویدن و منم پ زودتر از من 
 طور که نفس نفس میزد  فت:
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 واسه ... تاخیر ... حقونمونو ... کم نكنه ... شانس آوردیم ... -
 ر حرف نزن ...بدو بنیامین ... این ند -

سیر شگاه  ه ندر طوالنی بود و من دنت نكرده  م ست تا آزمای ساختمون ریا
 بودم. نگاهی به ساعتم انداختم ... هشت و هفت دنیقه.

شگاه دیدم. روپوش  نزدیك شت در آزمای صدانت رو پ شگاه که رسیدیم،  آزمای
ساق  شكی با  كمه هاى  شلوار م شگاه تنش بود و مقنعه و  اه کوتسفید آزمای

صدانت.  سمت  شكی. دویدنمو به راه رفتن تبدیب کردم و خیلی آناوار رفتم  م
 رامیكبنیامین اما، در حین ترمز زدن، طبق عادت همیشااگیش، پاشااو روى ساا

 هاى کم سالن ُسر داد و تا یه مترى صدانت سرسره بازى کرد.
ه یبا نگاهی که انگار تو دلش می  فتب ونتی هم ین منگب هایی تو  صادانت

سرسره بازیش  شهب به پاهاى بنیامین و  ست ب شك کارخونه کار کنند باید هم ور
نگاه کرد. بنیامین صاااف ایسااتاد و سااالم کرد. صاادانت بدون اینكه تنییرى تو 

 از اون نگاهی د هره ى سردش ایجاد بشه، فقط به يواب سالم اکتفا کرد و بع
 به من انداخت.

خاطر دویدن،  رمم شااده بود و در حین درآوردن کاپشاانم، سااالم کردم.  به
يواب داد و براى لحظه اى، نگاهش رفت ساامت لبهام. ناخودا اه لبهامو به 
صدانت هم فكرى  شده ... نكنه  شك  شار دادم ... لعنت به این لبهاى خ هم ف

 :تمکه بنیامین در موردم کرده بود، به مهنش برسه. براى تنییر يو  ف
  را نرفتید داخب؟ مگه کلید آزمایشگاه رو ندارید؟ -
 دارم ولی توى دفتر يا  ذاشتم. -

 تكون داد و  فت: سرى
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 مسیرش یه کم طوالنیه. -
  رفتم. روش نمی شد بگه بحال نداشتم بر ردم کلید بیارمب . منظورشو

ه دساات نزدیك تر رفتم ... پایان نامه و کاپشاان رو دساات بنیامین دادم و کمی
کلیدمو از يیبم درآوردم ... يا کلیدى اهدایی نجال که یه پنگوئن  اق و  له 
سمت پنگوئن و یه دفعه  شو برد  ست شد. بنیامین هم د بود، از کلید ها آویزون 

 صداش بلند شد:
 ... ب I love youب ماااااااااااااچ ... 

ود که بىوام درست نب از  رفتم و با عصبانیت به بنیامین نگاه کردم. نطعا  لبمو
 صدانت رو نگاه کنم. بنیامین شونه اى باال انداخت و با لود ی  فت:

 این کادوى سی و دو سالگی بوده یا دو سالگی؟ -
که يلوى صااادانت نمی شاااد يوابشااو داد. ولی  نان نگاهی بهش  حیم

 انداختم که فكر کنم شلوارش، به شوینده هاى تو انبار محتاب شد.
شگاه رو از بین انبوه کلیدها پیدا کردم و درو باز کردم. عقج کلی باالخره د آزمای

ایستادم تا خانوم صدانت داخب بشه. خم شد تا کارتنی که يلوى پاش بود رو 
 برداره  پیش دستی کردم و کارتن رو برداشتم و  فتم:

 شما بفرمایید، من میارم. -
صدانت وارد می شد،  کرد و وارد شد. بنیامین رو که داشت پشت سر تشكرى

یات  با تنه ام به عقج هب دادم و خودم زودتر رفتم داخب. خیلی سااریع محتو
کارتن رو که یه سرى شیشه هاى حاوى مواد شیمیایی و يزوه اى دست نویس 
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سرا شیدم و رفتم  شم رو پو شتم. روپو شگاه  ذا سكوى آزمای ایان پ ،بود، روى 
 كو ولشون کرده بود.نامه ى صدانت و کاپشنم که بنیامین روى س

شتم ضورشو کنارم  دا صفحه ى مربوت به طریقه ى کار رو پیدا می کردم که ح
 احساس کردم.

شمهاى نهوه  سرمو سته و   سمتش  رخوندم و نگاهم روى ابروهاى پیو به 
شش بود انداخت  شیدن روپو شنول پو ایش ثابت موند. نگاهی به بنیامین که م
و بهم نزدیك تر شااد. داشااتم يون می کندم که نذارم  شاامهام عین وز، بزنه 

ى  تهاشبیرون. صدانت  ش شده بود؟ دیگه کم مونده بود بیاد تو حلقم. آب ند
 دهنمو نورت دادم و نگاهش کردم. دستشو آورد باال و ...

 آورد باال و روى پایان نامه  ذاشت و با صداى آرومی  فت: دستشو
 شما به این آنا اعتماد دارید؟ -

حبس شااده امو آروم آروم دادم بیرون که نفهمه  ه فكر منحرفی دارم. یه  نفس
  فتم: نفس دیگه کشیدم و مثب خودش با صداى آروم

  ه طور مگه؟ -
 یزهایی که تو این پایان نامه نوشااتم و کارهایی که تو آزمایشااگاه انجام می  -

دیم، نباید يایی درز کنه. نطعا اونی که مويج ورشكستگی این کارخونه شده 
 هنوز هم  شمش دنبال اینجاست.

 بینیم رو خاروندم و  فتم: نوك
دارم. فقط نمی دونم که. شااما  ه طور به من من به بنیامین کامال اطمینان  -

اعتماد کردین؟ از کجا معلوم که من خودم توى این ورشكستگی دست نداشته 
 باشم؟
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ندیده بودم. صااورت  باالخره کاش  که اى  ندشااو دیدم.  بار لبى براى اولین 
معمولیش با این لبىند، به یه  هره ى دلنشااین و خواسااتنی تبدیب شااده بود. 

بديورى نگاهمو میىكوب کرده بود. نبب از اینكه نگاهم به  لبهاى صااورتیش
شمهاش نگاه کردم. واى ...  شه، به   شرمانه ب خدا  واىلبهاش طوالنی و بی 

...  شاامهاش ... نگاهش ... یه  یزى توى نگاهش بود... انگار داشاات به 
  یزى فكر می کرد که خیلی براش شیرینه.

ردم؟ نطعا اونقدرها طوالنی نشااده بود، ثانیه بود که داشااتم نگاهش می ک  ند
شه.  ه ندر  سید روم خالی کرده با شه ا شی شد تا االن بعید نبود یه  که ا ر می 

 بخ حیا بودم که این يورى زل زده بودم به زن مردم...
 مردم؟؟؟ زن

رفت ساامت دساات  پش. دسااتش تو يیج روپوشااش بود. صااداش،  نگاهم
از لبىند  ند ثانیه نبب نبود.  نگاهمو به ساامت  شاامهاش  رخوند. اثرى

 خیلی يدى  فت:
 سوابقتون مطالعه شده. -

 فت و رفت سامت دیگه ى ساكو و مشانول کارش شاد. دهنمو که براى  اینو
شده؟  سوابقم مطالعه  شدم.  ستم و به بنیامین خیره   فتن حرفم باز مونده بود ب
سوس  سی خائن و يا صال ا ه ک سوابق بنیامین رو مطالعه نكرده؟ ا خج  را 
شكوك به  ستم ب ؟. بديورى م سه ب من خائن ه سوابقش می نوی شه مگه تو  با

 نظر می رسی صدانت ...
 کنارم ایستاد و  فت: بنیامین
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 حرفهاتون تموم شد؟ -
  ه حرفی؟ -
 همون ها که نمی خواستین من بفهمم. -
هه ... بارك الله ... آدم شااادیا ... پس بگو  را یه روپوش پوشاایدن رو دو  -

 ساعت طول دادى.
 بله ... هنوز مونده منو بشناسی آنا نیما. -
ا ه پساار خوبی شاادى می دونی تو  یزى که به تو مربوت نیساات خج پس  -

 نباید دخالت کنی.
  پ نگاهم کرد و  یزى نگفت.  پ

مشاانول کار شاادیم. بنیامین برعكس اون  یزى که تو ظاهرش نشااون  باالخره
می داد، مونع کار خیلی يدى می شد.  ون به نول خودش، در آن واحد نمی 

ه هم روى  رت و پرت  فتن. صاادانت هم تونساات هم روى کارش تمرکز کن
یات  کار حرف می زد و خیلی خوب و روون يزی مدت فقط از  مام  که در ت
طرح رو با حوصاله برامون توضایح می داد. يزوه ى دسات نویس خودش رو 
شت  ستش بیاد. بنیامین که از نبب خبر ندا هم به بنیامین داده بود که روند کار د

کار کنیم، یكی دو  به نراره  ی  عد هم  هاى کو یكی کرد و ب كارى  بار خراب
 صدانت غر می زد که دست خطتون خوب نیست و من اشتباه متويه شدم.

هم هر دفعه فقط  پ  پی نگاهش می کرد. بار سااوم که بنیامین  صااادانت
خرابكارى کرد و دهنش رو باز کرد که بگه ب خانوم صاادانت خطتون واضااح 

 فت:نیست ب صدانت امونش نداد و فقط  
 زمین کجه ... شما خودتو ناراحت نكن. -
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يلوى خودمو بگیرم و ناه ناه خندیدم. صاادانت اما یه لبىند هم نزد.  نتونسااتم
 بنیامین هم با نگاهش واسم خط و نشون می کشید و با لج خونی می  فت :

 نیشتو ببند. -
بی اره دیگه تا آخر کار، يیكش در نیومد. يالج بود که باالخره یكی  بنیامین

پیدا شااده بود نوکشااو ب ینه. اون هم کساای که اصااال تونع تیكه پرونی ازش 
نداشتیم. البته يدیتی که صدانت مونع  فتن حرفش داشت، بهمون ايازه نمی 

ساعت دو ب هر بود که از ظ عدداد پامون رو از حد خودمون فراتر بذاریم.حدود 
از شت خستگی و  رسنگی، روى صندلی ولو شدم و خیلی آهسته به بنیامین 

  فتم:
 دارم از  رسنگی هالك می شم، نمی خواد یه استراحتی بده؟ -

 هم که از رني و روش معلوم بود  ه ندر  رسنه است  فت: بنیامین
و  روندىکاش دیگه تعطیب می کردیم و می رفتیم  ينابعالی که مهسااا رو پ -

 منم االن ناهار ندارم. باید برم از بیرون غذا بگیرم.
نگران نباش. مامان اینا دیشااج غذا زیاد درساات کردن که براى امروزمون  -

 بیارم. حاال ندر خانوم بىشی رو بیشتر می دونیا.
ستپىتی داره.  - شامم غذا می آورد. نمی دونی  ه د سه  آره به خدا. هر روز وا

بار به درى کخ میشاااه دو کارخونه بیفته رو غلتك منم از این  شاانگی و در ه 
 خالص شم. حاال دیشج شام  ی داشتین؟

 نورمه سبزى. -
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کوفتت بشاااه. خیلی سااتمِ  به موال. یكی مثب من نه شاااام داره نه ناهار نه  -
 صبحونه یكی هم مثب تو، حتی غذا رو هم براش می يون و میذارن تو دهنش.

هایت  ندش  از که آخش حرفش ن پاش  پامو کوبوندم رو  بهم دسااات داد و 
 دراومد. صداى آخش، تويه صدانت رو يلج کرد و  فت:

 مشكلی پیش اومده آنایون؟ -
 هم از فرصت استفاده کرد و  فت: بنیامین

 آو از این معده درد لعنتی. باید سر ونت غذا بىورم و رنه عود می کنه. -
ردم. دست  پش رو باال  رفت و ساعتش امو خوردم و به صدانت نگاه ک خنده

یامین  رو نگاه کرد. نگاهم رفت ساامت حلقه اش. یعنی ممكن بود حرف بن
 درست باشه و صدانت، فقط براى مگس پرونی ).( حلقه دستش کرده باشه؟

 شرمنده ... اصال حواسم به ساعت نبود.  را زودتر نگفتید؟ -
 نگاهی به ساعتش کرد و  فت: دوباره

 می کنید نیم ساعت استراحت کافی باشه؟ فكر -
خدا ... یعنی بعدش باز هم کار؟ به نا ار با تكون سر تایید کردم و صدانت  اى

  فت:
 می تونید تشریم ببرید. -

تا اینو شاانید عین فشااني از يا پرید. تشااكرى زیر لبی کردم و رفتم  بنیامین
 سمت در. نبب از اینكه خارب بشم  فت:

 ان ...يناب کارد -
نوك زبونم اومد که بگم ب يناب و درد ... يناب و کوفت ... مگه نمی دونی  تا

 من از این مدل صدا کردنم بدم میادب



wWw.Roman4u.iR  56 

 

اون بی اره که نمی دونست بدم میاد پس به نا ار زبونمو  از  رفتم و فقط  ولی
  فتم:

 بله؟ -
 لطفا همراه دوستتون تو دفترم منتظر باشید االن میام. -
 بله حتما. -

 رو به يا لباسی آویزون کردم و از آزمایشگاه خارب شدم. روپوشم
صداش زدم و کمی  بنیامین شینم می رفت.  سمت ما رو تو محوطه دیدم که به 

 بعد بهش رسیدم :
 صدانت  فت بریم دفترش کارمون داره. -
 آرنجش، ضربه اى به پهلوم زد و  فت: با
شه و  من تا ناهار نىورم، هیچ يا - شت با صدانت به نمی رم. حتی ا ه اتاق 

 خودش هم حورى.
 از خودش زدم تو پهلوش و همون طور که بازوشو می کشیدم،  فتم: محكمتر

 کم  رند بگو بی تربیت. یه دنیقه بریم ببینیم  ی کار داره بعد برمی  ردیم. -
سنه دین و ایمون نداره ها. بنیامین هم دیگه انگار ه می شكم  ر ی ی نمی  ن 

 شنید يز نارو نور شكمش. دستش رو سمتم دراز کرد و  فت:
 فقط یه راه داره که نبب از ناهارم برم به اوامر صدانت  وش بدم... -
  ه راهی؟ -
تاق  - یارم ا با خودم ب مه ساابزى مشااتی رو بردارم و  بده اون نور سااویی تو 

دیگه وانعا  صاادانت. همون يور که حرف می زنیم ناهار هم می خوریم. من
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منزم نمی کشه. سوخت بهش نمی رسه. هی ی حالیم نمی شه. دست و پاهام 
 يون نداره...

تا فردا صاابح مثب پیرزن هاى غرغرو حرف می زد.  ا ه به دلش می دادم  دل 
 سوییچ رو دادم دستش و  فتم:

 یه ساك دستی سفید رو صندلی عقبه ... با احتیات بیار بشقاب هارو نشكنی. -
تند تند باال پایین کرد و سوییچ رو از دستم کشید. سالنه سالنه رفتم  وهاشوابر

شت و  سرى از ثانیه غذاهارو برمی دا صدانت. نطعا بنیامین در ک سمت دفتر 
 خودشو بهم می رسوند. صداى پاش رو شنیدم. با خنده  فتم:

 اومدى شكم پرست؟ -
 بله؟؟.. -

م مهره هاى  ردنم يابه يا شااد. سااریع به عقج بر شااتم که حس کرد اونقدر
شده از  شمهاى  رد  صدانت بود. با   ستمو به  ردنم  رفتم و نگاهش کردم.  د

 تعجج، نگاهم می کرد. دستپا ه شدم و  فتم:
 آو آو ببىشید منظورم به شما نبود. این بنیامین دیوونه رو می  م. -

به ساامت راسااتش انداخت. بنیامین در حال نزدیك شاادن بود و ساااك  نگاهی
حاوى غذا یا به نول بنیامین ب سوخت ب هم دستش بود. سرى تكون داد و بدون 
شه  صدانت کمی دورتر ب سمت دفترش. پا کند کردم که هم  هیچ حرفی رفت 

 هم بنیامین بهم برسه.
که من این خانوم رو می بینم به دهانی که بی مونع باز شود. یعنخ هر بار  لعنت

باید یه سوتی بدم؟ اون از آهني  وش دادنمون پشت  را، نرمز و اون پنگوئن 
یامین راه  نار بن نه. ک گذرو به خیر ب هارو  عدى  خدا ب مزخرف. این هم از این. 



wWw.Roman4u.iR  58 

 

ى به خانوم منشی نبود. تقه ا زافتادم و باالخره به دفتر صدانت رسیدیم. خبرى ا
 صداى ب بفرمایید ب داخب شدیم. در زدم و با شنیدن

به ... اینجارو ببین ...  ه خبره؟ من و این همه خوشبىتی محاله ... صداى  به
سابی به ويد اومده بود، همه رو به  سوت بنیامین که از منظره ى روبه روش ح

 خنده انداخت ...
صدانت و خانم خرسند که منشی خانوم صدانت بود، تو اتاق روى مبب  خانم

شده بود. دیس  ها سفره ى رنگارنگی  یده  سته بودن و روى میز مبب هم  ش ن
برنج که با زرشك و زعفرون تزیین شده بود و بىار از روش بلند می شد، مر، 

شد شور تزیین  بود و  هسوخارى که دورش با يعفرى و هویج و زیتون و خیار
خورش نورمه ساابزى، ساااالد فصااب و دوغی که دونه هاى ساابزى توش می 

 *ق*صید و بشقابی که پر از ته دیي هاى طالیی بود.ر
شت  صدانت شنیده بودم و حاال دا صداى خنده اش رو فقط براى ثانیه اى  که 

 لبىند می زد، با دست به مبب سه نفره ى روبه روش اشاره کرد و  فت:
 بفرمایید ... سرد میشه ... خانوم خرسند زحمت کشیدن و میز رو  یدن. -

دیگه هوش از سرش پریده بود و من حتی نفهمیدم ِکااای نشسته بود که  بنیامین
که حاال داشاات با مر، درسااته، کشااتی می  رفت. نگاهی به خانوم خرسااند و 

 صدانت انداختم و در حین نشستن  فتم:
شدم. فكر می کردم نراره درباره کار  - صافا بديورى غافلگیر  خیلی ممنون. ان

 ما که خودمون غذا آورده بودیم.صحبت کنیم.  را زحمت کشیدید؟ 
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سر به  تازه ست بنیامین. کجا  ستی که حاوى غذاها بود و د ساك د یادم افتاد به 
نیسااتش کرده بود؟ نگاهی بهش انداختم. تیكه اى از مر، از  وشااه ى دهنش 
بیرون زده بود. واى که این پساار آبرو براى آدم نمی ماشاات. عین نحطی زده ها 

بدبىت تار می کرد.  که می خواسااات زن این بشاااه. آر رف به طور  نجمواون 
 نامحسوس به پهلوش زدم و  فتم:

 غذا رو کجا  ذاشتی؟ -
شد و از کنار مبب ساك دستی رو باال آورد. از دستش  رفتم و ظر ف هاى  خم

 حاوى نورمه سبزى و برنج رو روى میز  ذاشتم و  فتم:
 ه بود، بفر ...اتفانا خواهر منم دیشج نورمه سبزى درست کرد -

ى بنیامین به ظرف نورمه سبزى که داشتم به خانوم صدانت تعارفش می  حمله
شدیم. ظرف  شت و همه با تعجج به بنیامین خیره  صفه  ذا کردم، يمله امو ن
سبزى روى برنجش  شید و تند و تند از نورمه  ست من بیرون ک خورش رو از د

 ریىت و  فت:
 خانوم ِ ...نگفته بودى دست پىت نجال  -
اخم نگاهش کردم.  ه ندر تاز ی ها از حرفهاش، منظورهاى ناخوشاااایند  با

 برداشت می کردم. صداى صدانت رو شنیدم که منو مىاطج نرار داده بود:
 اسم خواهرتون نجالست؟ -
 بله. -
 اسم نشنگی دارن. -
 دلم  فتم ب اسم تو هم خیلی نشنگهب ولی با زبون  فتم: تو
 . نظر لطفتونه.ممنون -
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سم   ه شوهرش بپر سیده از  ست حاال که بحث به خانواده ر ندر دلم می خوا
اما ... نطعا هنوز اونقدر خاله زنك نشااده بودم که در مورد  یزى که بهم ربط 

 نداره فضولی کنم. ظرف برنجی کشید و بهم تعارف کرد:
 بفرمایید يناب کاردان ... -

. ه*ن*ا*ه دارى ... يناب و ... يناب و ... و مرض ... نه مرض نه .. يناب
 اه لعنتی ... اصال به درك ... هر يور دوست دارى صدا بزن ...

شقاب شدیم.  ند دنیقه بعد  ب شنول خوردن  شكر کردم. م رو ازش  رفتم و ت
ست پىت نجال پر کرد و باز هم از نورمه  شقاب دومش رو از برنج د بنیامین ب

. احساااس کردم نگاه خانوم ها روى ما زوم ساابزى نجال روى برنجش ریىت
شااده. ساارمو باال  رفتم و ... بله ... هر دو خانوم با ابروهاى باال رفته و لبهایی 
نسبتا خندون به بنیامین خیره شده بودن. خانوم خرسند حرفی زد که غذا هم تو 

  لوى من پرید هم بنیامین ...
 هستید؟آناى فرمنش ... شما با نجال خانوم نامزد  -

آوردم هنوز ناشق برنج رو تو دهنم نذاشته بودم و رنه منم مثب بنیامین با  شانس
غذاى پریده به  لو، خفه میشاادم. خرسااند دیوونه. واسااه خودش می بره و می 
به این ساارخوش  نه. من خواهرمو  به نجال فكر ک یامین غلط می کرد  دوزه. بن

دادن. من  سااتموننی دو، دنمی دادم. خانوم صاادانت و خرسااند هر کدوم لیوا
 زودتر از بنیامین خودمو يمع و يور کردم و  فتم:

سایه ى بنیامین رو هم با تیر می زنه.  ه  - سند؟ نجال که  نامزد  یه خانوم خر
 طور ممكنه نامزدش باشه؟
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این دروغی که  فتم هیچ ونت رو نشاااه. مجبورم به بنیامین بفهمونم  امیدوارم
باید دور نجال رو خط بكشه. خانوم خرسند نگاهی به صورت نرمز بنیامین که 

 سعی داشت پشت لیوان دو، نایمش کنه، انداخت و ادامه داد:
 ولی به نظر می رسه آناى فرمنش ... -

 ارد شد و  فت:با لحن مالیمی میون حرف خرسند و صدانت
 خانوم خرسند، میشه ظرف ساالد رو بدید؟ -

ساالد  خانوم ضولی مونوف. ب ظرف  سریع فهمید که این یعنی ب ف سند هم  خر
رو داد به صدانت و دیگه حرفی نزد.  ه يور غذا کوفتمون شدها. همه ساکت 

 بودیم و کسی  یزى نمی  فت. براى تنییر يو  فتم :
 رده؟راستی نگهبان غذا خو -

 سرش رو براى تایید تكون داد و  فت: صدانت
مرد وظیفه شناسیه.  فت وظیفه اش ایجاب می کنه که همیشه تو اون اتانك  -

باشه و مواظج کارخونه. حتی براى غذا خوردن هم حاضر نشد پستش رو ترك 
 کنه.

 آدم خوبیه. -
 تكون داد و رو به بنیامین  فت: سرى

 می کنید؟ را با غذاتون بازى  -
 ناشقش رو داخب بشقاب  ذاشت و  فت: بنیامین

 سیر شدم. ممنون. دستتون درد نكنه. -
نوش يان. باید از رسااتوران ساار خیابون تشااكر کرد و خانوم خرسااند که  -

 زحمت  رفتن غذا و  یدن میز رو کشیدن.
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 نگاهی هم به خرسند انداخت و  فت: بنیامین
 دست شما هم درد نكنه. -

خیلی يدى شااده بود. تو بدترین شاارایط هم  نین لحنی ازش ندیده  لحنش
ید  با يدید رو  ه طورى  لت  حا کامال مودب و متین و ساانگین. این  بودم. 

 تريمه می کردم؟
نگاه خانوم خرسااند و صاادانت هم مشااىص بود که متويه تنییر حالت  از

 کرده بود.بنیامین شدند. ظاهرا برخورد تند و تیزم بديورى کار خودشو 
نفرى که از غذا خوردن دساات کشااید، صاادانت بود. با اینكه فقط یك  آخرین

کفگیر برنج کشاایده بود، اونقدر آروم آروم غذا می خورد که آخرین نفر غذاش 
تموم شد. هر  ند که من و خرسند با خوردن ساالد و ته دیي و ناخنك زدن به 

کرده  اختیاره کال سااكوت تزیینات مر،، همراهیش می کردیم. بنیامین هم ک
 بود و سرشو با بروشورهاى روى میز صدانت  رم کرده بود.

 نگاهی به ساعتنش انداخت و  فت : صدانت
 فكر می کنم براى امروز دیگه کافی باشه. می تونید تشریم ببرید. -

که انگار فقط منتظر همین حرف بود، سااریع از ياش بلند شااد و زیر  بنیامین
ه اى ب  فت و از در رفت بیرون. به نا ار بلند شاادم و با تشااكرى لج ب با اياز

 سرسرى، خداحافظی کردم و دنبال بنیامین رفتم.
تو يیبش کرده بود و با سرى به زیر افتاده، داشت می رفت سمت در  دستهاشو

 خرويی. سوار ماشین شدم و کنار پاش ترمز کردم:
 بیا باال. -
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 بهم انداخت و  فت: نگاهی
 تو برو خودم میام. -
 بیا باال ناز نكن. معلومه  ت شده؟ -

که خوب می دونسااتم  ش شاااده ولی هم ین موانعی بهترین  هر ند   
  زینه،تظاهر به ندونستن بود.

 می خوام یه کم ندم بزنم. -
 تو از کی تا حاال اهب پیاده روى شدى و من نمی دونم؟ -
 بی حوصلگی  فت: با
 برو حوصله اتو ندارم.  یر نده نیما ... -
 خیلی خج... فقط به يرم نال  ذاشتنت، ژاله رو نفرستی خونه ى ما. -
شاره اى زد که ب برو بابا ب ... تك بونی براش زدم و حرکت کردم. از  با ستش ا د

 آینه وسط ماشین نگاهش کردم...
  نان سرش پایین بود و دستهاش تو يیج شلوارش ... هم

 دنبال بنیامین، به ياى باز کردن در، پیام فرستاد: صبح که رفتم فردا
 امروز نمیام کارخونه. -

 ی؟ این  ه مسىره بازى اى بود؟ دوباره زني رو زدم و این بار طوالنی  یعنی
 تر. اس ام اس بعدى حاوى یه شكلك عصبانی بود:

 اون انگشت کوفتیت رو از رو زني بردار. می خوام کپه مر مو بذارم. دیشج -
 نىوابیدم.

  ی که دیشج نىوابیدم؟ کم کم داشتم عصبانی می شدم. براش نوشتم: یعنی
 مگه دیشج  ه غلطی می کردى که نىوابیدى؟ -
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 بار صداى خواب آلود و عصبانیش رو از پشت آیفون شنیدم: این
 هر غلطی می کردم به خودم مربوطه. می رى یا با  ماق ردت کنم؟ -
سره ى روان پریش. - صبحی پا ه می  یرى؟ می مردى از  پ معلومه  ته اول 

 نبب خبر بدى نمیاى، تا منم این همه راهو نیام؟
 به نول خودت همه اش دو تا کو ه است. این ندر هم منت سر من نذار. -
 کدوم منت دیوونه؟ -
 صدایی پر از عصبانیت  فت: با
ني  ذاشااتی، فاتحه ى نیما ... من دارم می رم بىوابم. انگشااتتو روى این ز -

 دستت رو بىون.
سمت زني.  صداى ستم رفت  شنیدم، دوباره د شی آیفون رو که  شتن  و  ذا

وسااط راه پشاایمون شاادم. معلوم بود وضااعش خیلی خرابه. حتی ا ه االن این 
 زني رو به نیت کمك فشار می دادم هم عوانج بدى داشت.

شدم. ظاهرا امروز با سرى شین  سوار ما سیر رو تكون دادم و  ید تنهایی این م
 طی می کردم.

سایب و مواد بودم  نبب سازى و شنول آماده  شگاه رسیدم. م صدانت به آزمای از 
 که رسید. سالمی کرد و نگاهش دور آزمایشگاه  رخید. خیلی عادى پرسید:

 يناب فرمنش نیومدند؟ -
بابا ... ظاهرا این يناب  فتن هاش دسااات خودش نیسااات. همه رو این  اى

 مدلی صدا می زنه. سرمو باال انداختم و  فتم:
 نه ... از دیروز زیاد حالش خوب نیست. -
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 برداشت و رفت سمت کمد مواد شیمیایی و  فت: باشِـارى
 مشكب خاصی که براشون پیش نیومده؟ -

 اى باال انداختم و  فتم: شونه
 والله  ی بگم؟ منم از دیروز دیگه ندیدمش. -

 محتاطانه  فت: خیلی
 فكر می کنید مربوت به اتفاق دیروز باشه؟ -

فكر کردم ... یعنی ممكن بود از مايراى دیروز هنوز دلىور باشاااه؟ ا ه  کمی
فقط دعا کن عاشق  این طور باشه یعنی که وانعا نجال رو ... نه نه ... بنی احمق

نجال نشده باشی. ينازه اش هم رو دوشت نمی مارم. دندون هامو با حرص به 
 هم فشار دادم و  فتم:

 مطمئن نیستم. -
پیوسااته اش پرید باال ولی خیلی زود به حالت عادى بر شااتن. رفت  ابروهاى

ساامت یى ال  وشااه ى آزمایشااگاه و با لیوانی آب بر شاات.  رفت يلومو 
  فت:

 شما حالتون خوبه؟ -
 تعجج نگاهش کردم و  فتم: با
 بله ...  ه طور مگه؟ -

 عمیقی کشید و  فت: نفس
 اون طور که شما حرص می خوردید ... -

 رو باالتر  رفت: لیوان
 بفرمایید . -
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به خوبی  از بدنم رو  ماى  مدن د پایین او یه نفس خوردم.  دسااتش  رفتم و 
 احساس کردم. کی اینقدر  ر  رفتم که خودم نفهمیدم؟

 را از اینكه دوسااتتون به خواهرتون عالنه مند بشااه، اینقدر آشاافته شاادید؟  -
 شما که  فتید به آناى فرمنش اعتماد کامب دارید؟

شك کرده و صحبتش طلبكارنه بود. يورى ک لحن ساس کردم به بنیامین  ه اح
شتم  شت. باالخره من یا به بنیامین اعتماد دا شاید حتی به خود من. حق هم دا
یا نداشااتم. تو این مدت، رفانتش رو ثابت کرده بود ولی اینكه بىواد شااوهر 

 خواهرم بشه .... اصال تو این زمینه پرونده ى خوبی نداشت.
نه زده نشاااد هر ند حرفی از عال یامین   کارهاى دیروز بن با  مه  ه بود ولی ه

ماه  یك  که من بیش از  یدیم تو دلش  ه خبره. و این همون  یزى بود  فهم
باور کنم  باورش کنم. نمی خواسااتم  یده بودم و نمی خواسااتم  هاش ينگ با
بهترین دوسااتم که متاساافانه دخترباز هم هساات، بىواد خواهر منو هم طعمه 

شوهر. ستفاده  نرار بده حتی با عنوان  نمی تونستم حتی تو مهنم از لفظ عالنه ا
کنم ولی حاال صدانت با بدترین لحن ممكن این وانعیت رو تو صورتم کوبیده 

 بود.
 ايبار  فتم: به
 بنیامین یه رفیق به تمام معناست که يونش هم پاى رفانتش می ماره ... -

بنیامین رو پیش  کردم ... به هیچ عنوان دلم رضااا نمی داد که این يورى مكث
به زبون  رئیس کارخونه بی آبرو کنم.زبونم نمی  رخید که کلمه ى ب اما ب رو 
بیارم. این اما تمام شىصیتش رو زیر سوال می برد. حتی ا ر بعد از این ب اما ب 
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صاادانت هر  ی فكر بد  تاهیچ حرفی هم نمی زدم، همین یه کلمه کافی بود 
 باید يوابش رو می دادم؟می خواد در موردش بكنه.  ه يورى 

باز کردم تا شاااید یه درو، دیگه اى ساار هم کنم که صاادانت با حرف و  دهنمو
 کارش مانع شد :

  رم سدیم سولفات تو این ِارِلان بریزید؟ 40می شه  -
میلی لیترى رو به سمتم  رفت ... حس کردم االن من حكم خانوم  100ارلن  و

سند رو دارم و این  سدی 40خر ساالده. یعنی  رم  سولفات هم همون ظرف  م 
که دیگه بحث تمام و تو هم ادامه نده. آو که  ه ندر خوب می شااد ا ه تمام 

صادانت فقط  هزن هاى دنیا تا این حد فهمیده بودن. ناخودآ اه تشاكر کردم ک
 به تكون دادن سر اکتفا کرد.

دانت حرفی در این مورد حرفی رد و بدل نشد. همین که تا این حد هم ص دیگه
غیر از کار زده بود وانعا ياى تعجج داشات. خج ... باالخره صادانت هم یه 
 زن بود و نطعا اون حس خاله زنك بازى، هر ندر هم ضعیم، تو ويودش بود.

دماى ظهر بود که  وشیش زني خورد و با یه ب ببىشید ب از آزمایشگاه رفت  دم
 بیرون. صداش رو خیلی ضعیم شنیدم که  فت:

 سالم نفس من ... -
هام تیز شد ... نفس؟ نفس من؟ یعنی  ی؟ با کی داره این يورى حرف   وش

می زنه؟ ناخودا اه پوزخند زدم و یاد بنیامین افتادم. کجایی بنیامین که ببینی 
پیشگویی هات غلط از آب دراومد. رئیس محترم کارخونه داره با ب نفسش ب دل 

 می ده و نلوه می  یره.



wWw.Roman4u.iR  68 

 

صداش رو پایین  صداش شنیدم. نمی دونم  شو ن شد و دیگه حرفها ضعیم تر 
 تر آورد یا دورتر شد.

حبس شااده امو بیرون دادم. حس خوبی نداشااتم. حس خوبی از اینكه  نفس
صاادانت داره با ب نفسااش ب حرف می زنه نداشااتم. این بنفسب  ه کساای می 
تونست باشه يز شوهرش؟ دستی به  ردنم کشیدم ... ره غیرتم  را باد کرده 

 بود؟.
ا... لحظه از  یزى که تو مهنم  رخید وحشت کردم. خاااااك بر سرت نیم یه

تو  ه مر ت شااده؟  ه غلطی دارى می کنی ؟  شاامت دنبال یه زن شااوهر 
ستی ،  سرت کنند که آبروى هر  ی مرد ِ بردى . تو که این ندر پ داره؟ خاك بر 

 غلط می کنی به بنیامین خرده می  یرى.
  فته من  شمم دنبال ِ ... کی
ر ل*ب*نی بعد دهنتو ... حرف نزن ... احمق بی شااعور ... خودت اینقد ببند

 واسه بنیامین يانماز آب می کشی؟
تقصاایر همون بنیامین بود که از روز اول فكر مجرد بودنش رو تو کله ام  خج

 انداخت.
حاال می بینی که شااوهر داره. پس دیگه غلط می کنی  پ نگاهش کنی  خج

... 
 المروت من کی  پ نگاهش کردم؟ آخه

 ، مفهومش  ی بود؟االن که ره غیرتت باد کرده بود همین
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... لعنت به من ... لعنت به تو بنیامین... آهت  ه زود دامنمو  رفت...  ه  اه
شی از من بهترى  شد، تو هر  ی با سرعت، بهم ثابت  نفرینی کردى که به این 

 ... حدانب، دنبال زن مردم نیستی ...
 این حرف ها  یه؟ من غلط بكنم دنبال زن مردم باشاام ... فقط حس اصااال

 کردم یه کم نیاز به حمایت داره. همین.
 صداش نزدیك شد ... در حال خداحافظی بود: دوباره

عزیز دلم ممكنه کارم بیشااتر از دیروز طول بكشااه ... ولی نول می دم ونتی  -
 رسیدم خونه در بست در خدمتت باشم ...

المات هامو روى هم فشار دادم ... نمی تونستم بشینم همون يا و به مك دندون
عاشااقونه  وش بدم. از يام بلند شاادم و در انتهایی ترین نساامت آزمایشااگاه 
ایسااتادم که حرفهاشااو نشاانوم. به محو اینكه نطع کرد دوباره  وشاایش زني 

 خورد ...  ند لحظه بعد صدام زد:
 يناب کاردان. -
 بله؟ -

 ندمی يلوتر اومد و ونتی منو دید  فت:  ند
ساعت خانم خرسند، غذا رو  - ستراحت می کنیم و  ساعتی ا آماده کردن. یك 

 دو، مجددا شروع می کنیم.
 بله ... ممنون. -

طور منتظر ایسااتاده بود و نگام می کرد. ونتی دید از يام بلند نشاادم،  همون
 پرسید:

 تشریم نمیارید؟ -
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ايبار از يام بلند شاادم،  ه ندر اعصااابم خورد بود. اصااال دل و دما، کار  به
 نداشتم. پس بنیامین هم،  نین وضعیتی داشت که نیومد سر کار.کردن 

شم، با  صدانت شد و من هم بعد از درآوردن روپو شگاه خارب  زودتر از آزمای
سرم پایین بود و نوك کفش هام رو  سرش حرکت کردم.  شت  صله پ  ند ندم فا
به  مدام می خواسااتن  يازه ى من،  بدون ا هاى  ردنم،  گاه می کردم. مهره  ن

هشون نگ نت باال حرکت کنند و صدانت رو دید بزنن. از بس که به زور پاییسم
شده بود. باید به خودم ثابت کنم که هیچ نظرى به  شك  شته بودم،  ردنم خ دا

 این خانوم ندارم.
 را به این دفتر کوفتی نمی رسیم؟ بنیامین  را االن که باید باشی و  رت  پس

تی ؟ شاااید بهتر بود کنارش یا حدانب و پرت بگی و حواس منو پرت کنی نیساا
به  با  ند تر کردم و تقری هامو بل ندم  نت راه می رفتم ...  کمی يلوتر از صااادا

 فاصله ى یك ندم يلوتر از صدانت راه رفتم.
به دفتر رساایدیم. خانوم خرسااند يلوى پامون بلند شااد و خیلی زود  باالخره
  فت:

 پس آناى فرمنش کجا هستن؟ -
 تم:کوتاه  ف خیلی

 امروز نتونست بیاد. -
سند بعید بود. با اون  منتظر سه ب  را ب ولی دیگه هیچ حرفی نزد. از خر بودم بپر

سوال دیروزش تونع داشتم بیشتر از این ها کنجكاوى کنه. یعنی اثر هم نشینی 
 با صدانت بود؟
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به میز و غذاى روى میز افتاد. برنج و نیمه و سبزى خوردن ... همین ...  نگاهم
به کار دلگرم کنه از  به امروز. یعنی دیروز فقط براى اینكه مارو  نه  به دیروز  نه 

 ترفند شكمی استفاده کرده بود؟.
ما؟ تونع دارى هر روز مر، بریون و بونلمون يلوت   ه پر تونع شااادى نی

 خواى از خونه بار بكشی و بیارى، کالهتم بنداز هوا. بذارن؟ همین که نمی
سااكوت کامب غذا صاارف شااد.  ه ندر ياى بنیامین خالی بود ... اصااال  در

فكرشو نمی کردم این ندر حضورش تو زند یم موثر و پررني باشه که ونتی یه 
 روز نیست این يور حالم  رفته باشه.

د شاادم. خانوم خرسااند ساااك خوردنمون که تموم شااد، تشااكر کردم و بلن غذا
 دستی اى که دیروز توش غذا برده بودم، از کنار مبب برداشت و  رفت سمتم:

 این هارو دیروز يا  ذاشته بودید. -
 آهان ... بله دیروز یادم رفت ببرم. ممنون. -

دستی رو  رفتم واز دفتر صدانت اومدم بیرون. ا ر االن خونه ى خودمون  ساك
 بودیم، نجال کلی يیه و داد می کرد که بیا کمك کن میز رو يمع کنیم.

خسااته بودم هم ساانگین از ناهار. راه نماز خونه رو در پیش  رفتم که یه  هم
شی رو برا شتم، نماز بىونم. آالرم  و ساعت  رت بىوابم. حتی حال ندا ى 

شتم بىوابم. رو زمین دراز  ست دنیقه ونت دا یك و  هب دنیقه تنظیم کردم. بی
 کشیدم و خیلی زود خوابم برد.

 صدایی شبیه فین فین بیدار شدم... با
طور که دراز کشیده بودم، ساعدمو از روى  شمهام برداشتم و سرمو به  همون

خانوم ها و  ساامت  پ  رخوندم. يایی که پرده ى ساابز رنگی، حدفاصااب
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آنایون شده بود.  شمهامو باریك کردم و زل زدم به اندام ناواضحی که از پس 
پرده مشااىص بود. پهلوى راسااتش رو به من بود.  ادرى که روى صااورتش 

 کشیده شده بود رو می تونستم تشىیص بدم.
ساعد و آرنجم  صداى شدم و به  سر يام نیم خیز  شنیدم.  خفه ى هق هق رو 

حس کردم دسااتهاشااو يلوى دهنش  رفت که صااداش بلند نشااه. تكیه دادم. 
اخم هام در هم شد. غیر از خانم صدانت و خرسند که کسی تو کارخونه نبود. 

 و گهپس یكی از این دونفر داشاات این يور  ریه می کرد. دوباره یه هق هق دی
 بعد از اون به سجده رفت ...

یه قا م  ر هایی بهم ال بت و تن بديورى حس غر یه يور حس اش  ی کرد. 
دلتنگی و شاااید هم بی پناهی. یه دردى که انگار رو دلت ساانگینی می کنه و 

 هیچ کارى هم از دستت برنمیاد.
شد، می رفتم بیرون. از يام  شاید ضور من می  بهتر بود نبب از اینكه متويه ح

بلند شدم و آروم رفتم سمت در نمازخونه. باید نبب از اینكه سر از سجده برمی 
 داشت، می رفتم.

کفش هامو پام می کردم که  شاامم افتاد به یه يفت کفش زنونه که دم  داشااتم
شد. لبمو  از  رفتم  شده بود. اخمم عمیق تر  ورودى خانم ها،کنار هم يفت 
و نگاه دیگه اى به کفش هاى اسااپرت انداختم. کفش هاى اسااپرت ساافید با 

 وشخطوت بنفش که امروز با مقنعه ى بنفشااش ساات شااده بود و با اون روپ
 ید، خیلی بهش می اومد...سف
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بال  نیماى باز هم فكرت رفت دن باز هم که دارى مزخرف می  ی.  احمق ... 
 زن مردم؟؟؟ نفسمو با شدت بیرون دادم و راه آزمایشگاه رو در پیش  رفتم.

شش کردم. هنوز  صداى شد. از يیبم درش آوردم و خامو شیم بلند  آالرم  و
ست دنیقه به دو مونده بود. بهتری صت بود که نمازمو بىونم. نمازى که بی ن فر

ضو  شویی ها و و ست سمت د شده بودم. رفتم  سهب انگار  خیلی در موردش 
صدانت هم  ن ست ونتی دوباره رفتم تو نمازخونه،  در  نا رفتم. دلم نمی خوا

حال  ریه کردن باشااه. آخه  ه مشااكلی داشاات که این يورى  ریه می کرد؟ 
 با خالق بود؟یعنی فقط یه راز و نیاز ساده 

نماز خونه که رسیدم، خبرى از کفش هاى اسپرت نبود. نفس راحتی کشیدم  دم
 و رفتم داخب.

شگاه بود و  ده صدانت تو آزمای شتم.  شگاه  ذا دنیقه به دو بود که ندم به آزمای
مشاانول کار. براى دادن يواب سااالمم، لحظه اى ساارشااو باال  رفت و بینی 

و نماز خونه خبر می داد. سرى از تاسم تكون صورتی شده اش، از  ریه اش ت
 دادم و مشنول کارم شدم. صدانت  فت:

 ا ر يناب فرمنش نىواستن بیان، یه نفر دیگه رو يایگزین کنید. -
 کمی  رفته شده بود. صداش

 میادش ... امروز حالش زیاد مساعد نبود. -
کرد، هیچ حرفی  حرفی نزد و تا ساااعت پنج عصاار که پایان کار رو اعالم دیگه

 يز حرف هاى مربوت به کار نزد.
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سرا، بنیامین. امروز وانعا دلم براى  از ست رفتم  شدم یكرا کارخونه که خارب 
دلقك بازى هاش تني شاااده بود. زني خونه اش رو زدم ولی يواب نداد. به 

  وشیش زني زدم و صداش تو  وشی پی ید:
 بنال داداش ... -

حرف زدنش هم معلوم بود، دوباره شااده همون  که شاانگول بود و از صااداش
 بنیامین سابق. لبىندى زدم و  فتم:

 کجایی؟ من پشت در خونه اتم. -
 کجارو دارم برم؟ همون يگرکی همیشگی ... پیش بهنام. -
 آهان ... واسه شام خودتو انداختی بهش؟ -
ه*و*س نه داداش ... می خوام خودشااو مهمون يگرهاش کنم. تو هم ا ه  -

 کردى پاشو بیا که يمع يمعه و فقط زیگیلش کمه.
 ى بلندى کردم و  فتم: خنده

 اى کوفت. زیگیب عمه اته. فردا میاى کارخونه؟ -
 مگه نرار بود نیام؟ -
 تو که کارهات معلوم نیست. -
نیما خان... مطمئن باش ا ه االن کارخونه تق و لق نبود،من به  ور ننه بزر م  -

ودم که کارخونه رو دودر کنم. یهو میندازنمون بیرون و اونونت ... من خندیده ب
 می مونم و حوضم.

 خوبه. پس من فردا میام دنبالت. -
 باشه داداش. نمیاى اینجا يیگر بزنیم تو ره؟ -
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 نه ممنون خسته ام. باشه واسه یه ونت دیگه. خداحافظ -
 یا علی ... -

کردم، بنیامین به این بیا علیب  فتن هاش  رو نطع کردم و با خودم فكر تماس
تا  ه حد اعتقاد داره؟  را بنیامین با این همه دوساات دختر، پاتونش به ياى 
ست؟  را هر بار می رفتیم  ساده ا سر و  ستوران، یه يگرکی  شاپ و ر کافی 

ف خانواده و  لك پرونی می کرد ولی تو  ها مت به دختر قدر  امیلشبیرون  این
خاطرخواه داشت؟ یعنی نمی دونستن بنیامین  ه يور آدمیه؟ یا ... یا نكنه من 

 نفهمیده بودم بنیامین  ه يور آدمیه؟
 کالفگی سرى تكون دادم و سوار ماشین شدم و رفتم خونه. با

شید. بعد از اون یك هفته، همه  کار سیون حدود یك هفته طول ک تنییر فرموال
ن. دستگاه ها روشن شدن و بر سج هاى يدید، روى بر شتند سر کارهاشو

محصااوالت زده شااد. براى کم کردن احتمال زدن مارك هاى تقلبی، دسااتگاه 
يدیدى هم اضاااافه شاااد که مارك کارخونه رو به صااورت بريسااته روى 
محصوالت حك می کرد. همه شوق و موق عجیبی داشتن و با ندرت کار می 

بهشااون داده بود، کار خودش رو کرده کردن. انگار حقوق هایی که صاادانت 
 بود.

شد، نمونه هاش رو توى کارتنی  یدم و  اولین صوالت که تولید  سرى از مح
ستگیره رو با آرنجم پایین  ضربه اى به در اتانش زدم و د صدانت ببینه.  بردم که 
سرش روى میز بود و  شد.  صدانت نفب  دادم. به محو ورودم، نگاهم روى 

بزنم  شصدا مخوابش برده بود. رفتم داخب و کارتنو روى میز  ذاشتم. خواست
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که  شمم به حلقه اش افتاد. حلقه اش رو بین دو انگشت شست و سبابه اش 
  رفته بود و زیر دستش هم یه عكس بود.

بین انگشااتهاش که روى عكس نرار داشااات،  هره ى خندون صااادانت  از
صورتش  ستیش هم که لباس هاى مردونه تنش بود،  شىص بود. ب*،*ل د م

 زیر انگشت صدانت پنهون شده بود.
 عمیقی کشیدم و صداش زدم: نفس

 خانم صدانت ... -
قه اش رو تو انگشااتش  ذاشااات. عكس رو الى  از ید و سااریع حل يا پر

شد.  شت و هاب و واب به من خیره  شت،  ذا شكی دا سیدى که يلد م سرر
  شمهاش هنوز ر ه هایی از نرمزى داشت. مقنعه اش رو مرتج کرد و  فت:

  ی شده يناب کاردان؟ -
 ىشید بد مونع مزاحم شدم. در زدم ولی متويه نشدید ...بب -
 مهم نیست. امرتونو بفرمایید ... -

 محصوالت رو نشونش دادم و  فتم: کارتن
 نمونه هارو آوردم. -
سر تایید کرد و از پشت میزش بلند شد. روى مبب مقابلم نشست و مشنول  با

 بررسی محتویات کارتن شد...
 يناب کاردان ... -
 بله؟ -
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صوالت  - ستید ... نبب از اینكه مح صوالت ه سئول کنترل کیفیت مح شما م
با هم کیفیتشااون رو  ك کردیم و ازشااون  ما  ید انبوه برساان،  به تول يدید 
سنگینه. ا ر  ست. وظیفه اتون  شما مطمئنیم. از اینجاى کار به بعد، برعهده ى 

 د، من شااما روکیفیت پایین تر از اون  یزى باشااه که مونع تساات، ثبت شاا
مسئول می دونم. شما سرپرست آزمایشگاه هستید و هر  ونه سهب انگارى از 
شه. پس خیلی مواظج همكارهاتون  شما تموم می  يانج همكارهاتون، به نام 

 و دنتشون در کار باشید.
 کامال درست بود ... حرفش

 بله ... حتما . -
به دسااات از دفترش خارب   ند دنیقه بعد، ايازه ى خروب داد و من کارتن 

شدم. داشتم به سمت آزمایشگاه می رفتم که صداى دویدن شنیدم. بر شتم و 
صدانت رو دیدم که به سمت ماشینش می رفت. با عجله سوار شد و اونقدر با 

 سرعت از نگهبانی رد شد که صداى يیه الستیك هاش بلند شده بود ...
شت. تو این مدت خیلی خوب پیش  سه ماه از فعالیت مجدد کارخونه می  ذ

صوالت، تو بازار  شده بود و کیفیت خوب مح رفته بودیم. با تبلیناتی که انجام 
 يا افتاده بودیم و اعتبار سابق بر شته بود.

 یزى که این وسااط اعصااابمو به هم می ریىت،  ریه هاى  اه و بی  اه  تنها
یچ کس، حتی خانم خرسااند هم  یزى درباره صااادانت و صااادانت بود. ه

که  یده بود. خیلی تو دارتر از اون  یزى بود  خانواده اش نفهم ند یش و  ز
 فكرشو می کردم.
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تفاوتی که در صاادانت ایجاد شااده بود، افزایش اعتمادش به من و بنیامین  تنها
 د فهمید.بود. اینو از رفتارهاى صمیمانه ترش و لبىندهاى  اه  اهش، می ش

صدانت  مدیر شد، با  سوب می  یكی از کارخونه هایی که رنیج يدى ما مح
نرار مالنات  ذاشته بود. و  یزى که منو متعجج کرده بود، تقاضاى صدانت 
براى حضااور من در يلسااه بود.. يلسااات کارخونه به من و حیطه کاریم هیچ 

 ارتباطی نداشت.
آناى مقدسی، وکیب خانم صدانت، دفتر صدانت که شدم، آناى حیدرى و  وارد

هم حضور داشتند. هر سه يلوى پام بلند شدند و بعد از احوالپرسی روى مبب 
شته بود که تقه اى به در خورد و  شستیم. هنوز  ند دنیقه اى از ورودم نگذ ها ن

 خانم خرسند داخب شد:
 خانم صدانت، آناى سعیدى تشریم آوردن. -

 بیان داخب.راهنمایی شون کنید،  – صدانت
و واب مونده بودم که بسااعیدى ب رو درساات شاانیدم؟ اون کساای که با  هاب

صدانت نرار مالنات  ذاشته بود سعیدى بود؟ سعیدى همون کسی بود که با 
سی  شتند. همون ک سابق کارخونه، در یرى هاى زیادى دا آناى فتحی، رئیس 

هیچ مدرکی  که در مورد ورشكستگی کارخونه، شدیدا بهش مشكوك بودم ولی
شتمن ساله که فوق العاده منرور بود و از دا شش هفت  سی و  . مردى حدودا 

ست  صال دلم نمی خوا شكالت اخالنی بود. ا نظر من، تا حدودى هم در یر م
اون عوضاای،  شاامش به صاادانت بیفته. حتی ا ر خیلی اتفانی، بىواد تو 

 خیابون از کنارش رد بشه.



 79 بی مهرپاییز 

یچ ونت حتی یه سر هم به زنش نمی زد، این شوهر صدانت کجا بود که ه پس
تا ببینه تو این کارخونه ى درندشاات بین این همه مرد،  ه طورى  لیمشااو از 
شه نبول ... ولی این آنا دیگه  شه؟ ... به زنش اعتماد داره؟؟ با آب بیرون می ک

نمیاد صدانت زمین  همرسما زنش رو با این کارخونه رها کرده. انگار که بدش 
 بىوره.

هامو با حرص روى هم فشااار دادم و سااعی کردم به خودم بقبولونم که  دوندن
 این  یزها به من مربوت نیست و بهتره کاسه ى دا، تر از آش نباشم.

از  ار وب در فاصااله  رفت و نامت سااعیدى نمایان شااد... مثب  خرسااند
شم و  شیده و   صورت ک شیك و تمیز و براق... با اون نامت بلند و  شه  همی

 ى مشكی ... فقط خدا می دونه که  ه ندر ازش متنفر بودم.ابرو
ورودش، آناى حیدرى و مقدسی يلوى پاش بلند شدند، من هم به ايبار و  با

با اکراه بلند شادم. به محو ورودش نگاهش رفت سامت يایی که صادانت 
نشسته بود ... مردك عوضی. مسیر نگاهشو دنبال کردم و با دیدن صدانت،  ب 

 از  لم شكفت..
پاش انداخته بود، از  همونطور که به پشااتی مبب لم داده بود و پا روى صاادانت

نه انگار مدیر عامب یه کارخونه ى  ياش تكون نىورده بود. يورى که انگار 
 خوشنام يلوش ایستاده.

صدانت انداخت. آو که  قدر دلم  سعیدى سر تا پاى  نگاه خریدارانه اى به 
سعیدى که  صدانت در يواب  شمش بزنم.  شت پاى اون   ست یه م می خوا

  فت:
 صدانت ... احوال شما؟سالم بر خانم  -
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سرشو تكون مالیمی داد. همین اول کارى خیلی خوب حالشو  رفته بود.  فقط
انگار صدانت، سعیدى رو حتی الیق شنیدن صداى خودش هم نمی دونست. 
صدانت بیرون نیومد. حیدرى  شك و خالی هم از دهن  حتی یه ب بفرمایید ب خ

دند، با  شمهاى  رد شده به و مقدسی که از رفتار سرد صدانت شوکه شده بو
صاادانت نگاه می کردند که کو كترین حرکتی براى احترام به مهمونش انجام 

 نمی داد. حیدرى که دستپا ه شده بود، مبلی به سعیدى تعارف کرد و  فت:
 بفرمایید بشینید. -

درساات روبه روى صاادانت نشااساات و مثب صاادانت، پا روى پاش  سااعیدى
صدانت انداخت و م*س*تقیم زل ز صدانت. عجیج بود که  شم هاى  د به  

شی و بی پرواى  شم هاى وح شده بود به   هم نگاهش رو نمی  رفت. خیره 
سااعیدى. اوب نفرت رو تو  شاامهاى صاادانت به وضااوح می دیدم. انگار با 

و کساای که زودتر نگاهش رو می  رفت، بازنده  ن شاامهاشااون دوئب می کرد
ضی ضعیت پیش اومده را صال از و نبودم. یه  یزى تو منزم مدام تكرار  بود. ا

 می کرد که این مالنات به هیچ ويه یه مالنات کارى نیست.
 نگاه هاى ممتد و بی ونفه فقط یه مفهوم داشت ... این

 و سعیدى خیلی خوب همدیگرو می شناختن ... صدانت
یه يورى به این يني نگاه خاتمه می دادم. سعیدى رو مىاطج نرار دادم  باید

  فتم: و
 خج يناب سعیدى ... -

 بينابب  فتن من هم، اثر هم نشینی با صدانت بود. این



 81 بی مهرپاییز 

 از این طرفا؟ خیلی ونت بود زیارتتون نكرده بودیم. -
به ساامت من  رخید ولی نگاهش نصااد دل کندن از صاادانت رو   ردنش

نداشاات. عانبت به ايبار نگاهش رو  رفت و به من دوخت. نفس عمیقی که 
 کشید، نشون می داد که تمام این مدت نفسش رو حبس کرده بوده.صدانت 
 با لحن تحقیر آمیزى  فت: سعیدى

 ينابعالی؟ -
باال نگاه می کردن.  مردتیكه الدني ... متنفر بودم از آدم هایی که همه رو از 

 دهن باز کردم حرف بزنم که صدانت زودتر از من يواب داد:
 ...ایشون مشاور من و البته  -

سعیدى به سمت صدانت  رخید. ابروهاى صدانت باال رفت و با نگاه و  نگاه
 لحن مومیانه اى ادامه داد:

 سرپرست آزمایشگاه هستند. -
عنوان منو اعالم کرد که احساس کردم، بزر ترین ِسااامت این کارخونه  يورى

کرد. مال منه. ابروهاى سااعیدى هم باال رفت و این بار، يور دیگه اى نگاهم 
انگار که وانعا عنوان شاانلی من براش خیلی اهمیت داره. فقط مونده بودم اون 

سر تا  سعیدى نگاهی به  شد؟.  شاور از کجا ظاهر  من انداخت و  پاىعنوان م
  فت:

 که این طور ... بسیار عالی ... -
ست، دنبال  یه که اینقدر   ه صدانت می دون سعیدى؟ حتما  مر ش بود این 

باهاش حرف می زد. حضااور من و حیدرى و مقدساای، صاارفا محكم و ناطع 
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براى اطمینان خاطر صاادانت بود. و رنه این یه مالنات دونفره بود. سااعیدى 
 کمی سر ياش يا به يا شد و  فت:

 نطعا می دونید که من براى  ی اینجا هستم؟ -
 خودش رو سر رم کاتالوه ها کرد و  فت: صدانت

ندان واضااح نبود. شاااید بهتر باشااه خودتون حرف هاى واهی معاونتون   -
 مقصودتون رو تشریح کنید.

لحظه اى فك سااعیدى منقبو شاااد ولی خیلی زود لبىندى ياش رو  براى
  رفت  یا شاید هم پوزخند.

سهام این کارخونه رو  - صد دارم نیمی از  شد، ن همون طور هم که نبال  فته 
رى هم بابتش پرداخت می ازتون بىرم. مطمئن باشااید مبله خوب و  شاام  ی

 کنم.
 بر ی از کاتالوه رو رد کرد و بدون نگاه کردن به سعیدى  فت: صدانت

شااما که از کارخونه داران مشااهور هسااتید،  ه نیازى دارید به شااراکت با  -
 کارخونه اى که سابقه ى ورشكستگی داره؟

پاش رو از روى پاى دیگه اش برداشاات و به يلو خم شااد، آرنجش  سااعیدى
 هاشو روى زانوهاش  ذاشت و  فت:

خج االن وضااعیت عوض شااده. محصااول يدید، فرموالساایون متفاوت،  -
 تبلینات خوب، تقاضاى باال.

از هم باز کرد و همونطور که تكیه می داد و دستهاشو رو لبه ى پشتی  دستهاشو
 ت:مبب می  ذاشت  ف
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 ا ر موافقت کنی، مطمئنا خیلی خوب ساپورتت می کنم. -
 این بمفردب خطاب کردنش، اصال خوشم نیومد. از

 کاتالوه رو بست و  شم تو  شم سعیدى با لحن پر نفرتی  فت: صدانت
 ما اینجا هیچ نیازى به حمایت شما نداریم. -

پوزخند ونیحانه اى زد و با نگاهش، اشااااره اى به من و حیدرى و  سااعیدى
 مقدسی کرد و  فت:

 با ويود  نین بادى  اردهایی، نباید هم نیازى داشته باشی. -
 دست به مقدسی اشاره کرد و  فت: با
 مشاور حقونی ... -

 رفت سمت حیدرى و ادامه داد: دستش
 مشاور مالی ... و ... -

 به من ... مكثی کرد و با تمسىر  فت: رسید
 مشاور عاطفی .. -

وانعا دا، کرده بودم. این همه پسااتی و  سااتاخیش غیر نابب تحمب بود.  دیگه
 همزمان با من صداى بقیه هم بلند شد:

 احترام خودتونو نگه دارید. -
 اى کرد و  فت: خنده

م دارى. به نفعته با من می بینی ... همیشااه نیاز به حمایت داشااتی و هنوز ه -
 کنار بیاى.

 از ياش بلند شد، با دستش درو نشون داد و  فت: صدانت
 به اندازه کافی صحبت کردیم. خوش اومدین. -
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 سعیدى به سمت دست  پ صدانت  رخید. از ياش بلند شد و  فت: نگاه
 سالم منو به خانواده ى محترم برسونید ... -
 داخت و رو به صدانت ادامه داد:پوزخند نگاهی به من ان با
 خانم برازنده.. -

صادانت نرمز شاد و لبشاو  زید. این بار با صاداى بلندتر و لرزونی  صاورت
  فت:

 بفرمایید بیرون ... -
کیفش رو از کنار مبب برداشاات و رفت ساامت در. تمام حواساام به  سااعیدى

صدانت بود که سعیدى ب برازندهب خطابش کرده بود و حاال، صورت برافروخته 
 و نفس هاى کوتاهش، آشفتگیشو فریاد می زد.

ست زدن کردن  به شروع به د سی و حیدرى،  سعیدى، مقد محو بیرون رفتن 
د صاادانت رو تایید کردن. ولی من اونقدر و با لبىندهاى پت و پهنی، برخور

نگران اشااكهاى ساامج  وشااه ى  شاام صاادانت بودم، که به هیچ عنوان نمی 
شدیدا  سرشو پایین انداخته بود و  شویقش تكون بدم.  ستهامو براى ت ستم د تون

می کرد که يلوى اشاك هاشاو بگیره. نفس هاش پی در پی شاده بود و  تالش
تونساات يلوشااون رو بگیره و اولین نطره پشاات ساار هم پلك می زد. عانبت ن

 روى  ونه اش افتاد.
سی صدانت خیره  مقد شد و مات و مبهوت به  شك  شون خ ست و حیدرى د

سمت میزش.  ست پاك کرد و رفت  شت د سریع با پ شو خیلی  شكها شدن. ا
سوییچ و کیفش رو از روى میز  ني زد و با سرعت از دفتر زد بیرون. ما سه تا 
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سش يمع مات و حیرون رفتن ش رو نگاه کردیم. اولین نفر حیدِرى بود که حوا
 شد و رو به من  فت:

 برو دنبالش پسر. با این حالش نذار رانند ی کنه. -
از شااوك بیرون اومدم و تكونی به خودم دادم. با ساارعت از ساااختمون  باالخره

خارب شدم و دویدم سمت ماشین صدانت که داشت دور می زد. صورتش از 
شك خیس شت و با  ا شو روى  از  ذا سم، پا شده بود. نبب از اینكه بهش بر

 هسرعت رفت سمت خرويی . هنوز مانع باال نرفته بود و صدانت هم بی توي
 به سمتش می رفت ... تمام توانمو يمع کردم و اسمشو فریاد زدم:

 سایاااااه ... -
سمتش اما د محكم شد. دویدم  وباره حرکت ترمز کرد و از توى آینه بهم خیره 

کرد و از خرويی که مانعش باال رفته بود، رد شااد. بر شااتم ساامت ماشااینم. 
 نفهمیدم  ه يورى سوار شدم و رفتم دنبالش.

شده  سرعتش سافت زیادى ازم دور  اون ندر زیاد بود که تو همون زمان کم، م
سط اتوبان به راحتی می  شو و زیگزاه رفتنش و ضع رانند ی بود. ولی با اون و

 تم تشىیصش بدم.تونس
بیشااتر روى پدال  از فشااار دادم و ناخودآ اه شااروع کردم به خوندن آی   پامو

الكرساای. کارى که همیشااه مامان و نجال در موانع اضااطرار انجام می دادن. 
سرش حرکت می  شت  شین پلیس افتاد که پ شمم به ما شدم،   نزدیك تر که 

 کرد و هشدار می داد :
 شماره ... تونم کن.راننده ى ماکسیما به  -
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صاادانت بی تويه به پلیس، فقط  از می داد. معلوم بود که اصااال حال  ولی
 طبیعی نداره. صداى هشدار پلیس رو از پشت سرم شنیدم:

 راه رو باز کن. 206راننده پژو -
سااكته رو زدم . فكر کردم االنِ  که بگه بزن کنار و ماشااینت بره  المصاااج

هم به خاطر صدانت خودشو رسونده بود.  ه صحنه پارکیني. ولی ظاهرا اون 
همه دنبال یه ماکساایما اون هم با  206اى شااده بود. دو تا الگانس پلیس و یه 

 تا .. 170سرعت 
 برخورد سپر ماشین پلیس با پهلوى ماشین صدانت، دلمو لرزوند... صداى
شین شد و  نان ترمز زد که دود از الستیك  ما صدانت به کنار اتوبان منحرف 

شیه ى اتوبان رفتم.  شون، به حا سر شت  سرعتم رو کم کردم و پ شد.  ها بلند 
یكی از ماشین هاى پلیس، يلوى ماشین صدانت رو سد کرده بود و اون یكی 

 هم پشت سرش تونم کرد.
ها هم ریىتن دور ماشااین  محو تونم، از ماشااین بیرون پریدم و پلیس به

صدانت. یكی از پلیس ها، دستشو نزدیك اسلحه اش نگه داشته بود و داشت 
درو باز می کرد. بقیه هم با کمی فاصااله ایسااتاده بودند.  ه افتضاااحی به بار 

 اومده بود.
ماشااین صاادانت رو باز کردن و بازوش رو  رفتن که بیارنش بیرون. دویدم  در

سر رو   ست اف ست بزنه ... ولی يلو و د صدانت د شیدم که نذارم به  رفتم و ک
سرم پی وند و  شت  ستهامو پ سرها، د تا اومدم به خودم بجنبم، یكی دیگه از اف

امو از پاه ش،کشیدم عقج. صورتمو کوبوند روى صندوق ماشین پلیس و با پا
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هاى  له کرد ولی صاااداى يیه و داد نت ...  ونه امو  باز کرد ... اه ... لع هم 
 ت، فرصت فكر کردن به درد خودم رو ازم  رفت:صدان

 ی از يونم می خواین؟  را دساات از ساارم بر نمی دارین؟ بذارین به درد  -
 خودم بمیرم ...

سی می کرد.  سردى ستی که بدنمو بازر ستبند رو روى م م حس کردم. و د د
سرم از روى ماشین بلند شد و کشون کشون بردنم سمت ماشین پلیس. شونه 

 تكون دادم و سعی کردم از زیر دستهاش خودمو آزاد کنم :امو 
 يناب سروان سوء تفاهم شده بذارید توضیح بدم. -
 حرف نباشه. برو تو ماشین. -

صورت  صداى شد. ظاهرا با دیدن  صدانت حرف می زد بلند  سرى که با  اف
 پریشون و  ریون صدانت، کمی از اون شدت عملش کاسته شده بود:

ن  ه وضااع رانند یه. شااما می دونید با  ه ساارعتی حرکت می خانوم ای -
 کردید؟ به فكر يون خودتون نیستید به فكر مردم باشید.

 صداى صدانت که بديور ترمز بریده بود: و
شما تو این مملكت  ه کاره  - ست  صال معلوم ه شما دیگه  ی می  ین؟ ا

دوم يهنم دره اى این؟ اون مونع که باید به داد آدم برسااین معلوم نیسااات ک
به دادم  کدومتون  مك خواسااتم هیچ  که ازتون ک هسااتین؟  را اون مونع 
 نرسیدین؟ حاال حرف از يون مردم می زنید؟ مگه ما يزو همین مردم نبودیم؟

با  ریه و يیه و داد حرف خودشااو می زد. بینی و  شاامهاش نرمز  صاادانت
 یت بدتر میشده بود و صورتش خیس اشك بود. هر  ی پیش می رفت وضع

شد. افسرها هر  ی سعی می کردند آرومش کنند، صدانت صداش باالتر می 
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ستبند زده بود و کنار  سرى که بهم د شد. با کالفگی به اف رفت و طلبكارتر می 
 ماشین مواظج من بود،  فتم: رد
يناب سااروان ... اون حالش خوب نیساات. وضااعیت عادى نداره. فشااار  -

س شاید بتونم آرومش کنم. این يورى روحی زیادى روش بوده. د تمو باز کنید 
 پیش بره یه ونت سكته می کنه.

 مونع یكی دیگه از افسر ها بهش اشاره اى کرد و  فت: همون
 این آنا  یكاره اشه؟ -

  فتم: سریع
 همكارشم ... -

شد  نطعا ستم  یزى غیر از حقیقت بگم تو کالنترى که معلوم می  ا ه می خوا
 دمار از روز ارم در می اومد. افسر اشاره اى کرد و  فت:

 دستشو باز کن بیاد این بساطو يمع کنه. -
ماشااین پیاده شاادم و پشااتمو به افساار کردم تا دسااتمو باز کنه. به محو باز  از

سمت صدانت. حاال می خواستم  ی بگم  شدن دستم، با ندم هاى بلند رفتم
که آرومش کنم؟ روى زمین نشست و دستهاشو روى سرش  ذاشت. این همه 

 بی نرارى از صدانت وانعا بعید بود. هنوز داشت داد و بیداد می کرد:
شااما مردها همه اتون لنگه ى همید ... یه مشاات زالو ... خدایا ... بین این  -

 را من؟همه آدم  را من ؟ ...آخه  
 رو زمین نشستم و صداش زدم: کنارش

 خانوم صدانت ... خانوم صدانت ... -
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 کشید: يیه
 تو مگه نمی دونی من صدانت نیستم؟ من برازنده ام ... برازنده ... -

با هق هق همراه بود و آزارم می داد ... به ايبار بازوهاشااو  رفتم و  صاااداش
 تكونش دادم:

 م به خودت مسلط باش ... هر  ی بوده  ذشته ...سایه ... خواهش می کن -
دفعه سرشو باال آورد و سیلی محكمی زیر  وشم خوابوند که خودش اول از  یه

 همه وحشت زده شد و با  فتن ب هین ب بلندى ساکت شد.
ساکت شده بودند و هیچ صدایی به يز حرکت ماشین ها نمی اومد. حتی  همه

شمهاى  شو يلوى دهنش  رفت و با   ست شده بودن. د ساکت  سرها هم  اف
شت. نه به اون ژاله  سنگینی هم دا ست  شد. نامرد  ه د شده بهم خیره  درشت 
سیلیش منو یاد  صدانت که  شت و نه به  سیلی زدنش با ناز کردن فرنی ندا که 

 انداخت. امباب
 بازوشو  رفتم و بلندش کردم. با صداى بنو دارى  فت: زیر

 متاسفم ... -
مهم نیست. یكی این وسط باید کتك می خورد تا حرصت از سعیدى خالی  -

 بشه. خداروشكر که دست رو افسر بلند نكردى.
از ایستادن و تعادل داشتنش مطمئن شدم، بازوشو رها کردم. نگاه شرمنده  ونتی

 اى به افسر انداخت و  فت:
 دستگیرم می کنید؟ -
 نه ولی ماشینتون باید بره پارکیني. -

 تكون داد و  فت: سرى



wWw.Roman4u.iR  90 

 

 وانعا متاسفم ... متويه رفتارم نبودم. -
 می تونید تشریم ببرید. -
 دست ماشینمو نشون دادم و  فتم: با
 بفرمایید سوار شید االن میام. -

  از  رفت و رفت سمت ماشینم. نگاهی به افسر انداختم و  فتم: لبشو
 خیلی ممنونم. ا ه يلوشو نگرفته بودید خودشو به کشتن می داد. -

لبىندى زد و دستشو به سمتم دراز کرد. فكر کردم می خواد باهام دست  افسر
 بده اما ...

تا بر ه يریمه تپب  ذاشاات کم دسااتم که یكیش مال من بود و یكیش مال  دو
 صدانت ... .

ماشااین که شاادم، صاادانت داشاات تو دسااتمال کاغذیش فین می کرد.  سااوار
 شمش که به من افتاد، خجالت زده دستمال رو از يلوى بینیش برداشت و یه 

درساات مثب  لبىند کجكی تحویلم داد. نیافه اش خیلی خنده دار شااده بود.
ب ه هایی که در حین ارتكاب يرم، م شااونو  رفتن. خنده ام  رفت و با نیش 

 شب شده  فتم:
 مشكلی نیست راحت باشید. -

شین هاى پلیس   ونه شه. ما شی سمت  شو  رخوند  صورت شد و  هاش نرمز 
حرکت کردن ویكی از افسرها هم سوار ماشین صدانت شد. یه دفعه صدانت 

ن و دوید طرف ماشینش.. با وحشت از ماشین پیاده شدم و از ماشین پرید پایی
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دویدم دنبالش. باز ينی شده بود و زده بود به سرش. رسید دم ماشین.  ند تا 
 ضربه زد به شیشه ماشین و با دست اشاره می کرد که شیشه رو بده پایین.

 کنارش و با استرس  فتم: رسیدم
 باز  ی شده؟ -

سر شه رو پایین داد  اف صدانت همون طور که آب دهنش رو به زور نورت شی و 
 می داد  فت:

 کیفم ... کیفم يا موند. -
ى دیوونه ... به خاطر یه کیم  ه يورى  وشاات تنمو لرزوند. نیافه ى  دختره

افسر هم وانعا دیدنی بود. انگار اونم از حرکت صدانت بديورى تعجج کرده 
قط به خاطر کیفش این يورى دوى بود. فكر هر  یزى رو می کردم اال اینكه ف

 ماراتن  ذاشته باشه.
با دسااتش به صااندلی عقج اشاااره کرد و کیفش رو نشااون داد. زیپ  صاادانت

کیفش باز مونده بود و یه سااررسااید يلد مشااكی، ازش بیرون زده بود. افساار 
کیم رو يمع و يور کرد و داد دساات صاادانت ... تشااكر کرد و بر شااتیم تو 

 ماشین.
 صدانت انداختم و  فتم:به  نگاهی

 خج ... کجا بریم خانوم ِ ... -
صال این برازنده  ی بود یه  مونده صدانت؟ برازنده؟ ا صداش کنم؟  بودم  ی 

شت که بهش می  فت ب  سایه دا صنمی با  سعیدى  ه  شد؟ این  سبز  دفعه 
خانم برازنده ب ؟ این اساام برام آشاانا بود. ولخ ... یعنخ ممكن بود که...؟ نه نه 

 به نظر می شااكوك... احتماال یه تشااابه اساامی بود.  را اینقدر رفتارهاشااون م
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شاور عاطفی؟  ه  صدانت و اون هم م شاور  شدم م سید؟  را من یه دفعه  ر
 خبر شده بود؟ هر  ی که بود، یه سر این مايرا به سعیدى وصب می شد.

 که متويه علت مكثم شد، خیلی آروم  فت: صدانت
 صدانت بودن رو تريیح می دم. -

فساای از ساار آسااود ی صااداش آروم بود. انگار طوفان تموم شااده بود. ن لحن
 کشیدم و  فتم:

خج خانوم صاادانت، کجا تشااریم می بردید با این همه عجله؟ من و این  -
 لگن در خدمتیم. شما امر بفرمایید تا حرکت کنم.

کردم کمی حرف هامو با طنز و شوخی مىلوت کنم که از اون حال و هوا  سعی
 زد و  فت:دربیاد و انگار موثر بود که لبىند نه  ندان محسوسی 

شید.  - شم. راه دوره امیت می  شما نمی  اختیار دارید. این  ه حرفیه . مزاحم 
 ا ه لطم کنید دم اولین آژانس پیاده ام کنید ممنون می شم.

 کردم و  فتم: پوفی
 یعنی منو اندازه آژانس هم نبول ندارین؟ -
  شمهام نگاه کرد و با عجله  فت: تو
ی کنید. آخه امروز به اندازه کافی شاارمنده شااما  را این طورى برداشاات م -

 شدم.
 يمله ى آخرش سرشو انداخت پایین و با شرمد ی  فت: با
 من وانعا معذرت می خوام. اصال نفهمیدم دارم  ی کار می کنم. -
 مهم نیست. فراموشش کنید. -
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 رو روشن کردم و  فتم: ماشین
 آدرس رو بگید می رسونمتون. -

 از مسیر رو که طی کردیم، دستمو بردم سمت پىش ماشین و  فتم: کمی
 ايازه هست؟ -
 خواهش می کنم. -

 روشن کردم و صداى شاد خواننده پی ید تو ماشین : پىشو
 تو ب*،*ل ِ تو نكنه که يا ندارم من

 تویی تنها یارم ... آخه
که حتی  شاادم و زودى آهني رو عوض کردم. اى تو روحت بنیامین دسااتپا ه

ته رو فلش.  ني مزخرفه ریى ید آبروى آدمو ببرى.هر  ی آه با ونتی نیسااتی 
 آهني بعدى ازمعین بود:

 هستی و اما دلم تني می شه هر لحظه کنارم
 می دونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه خودت

خدا ... صاف همین امروز که صدانت تو ماشین من نشسته هر  ی آهني  اى
 اید رو شه؟ حاال  ه فكرى پیش خودش می کنه؟عاشقانه است ب

شت که آهني بعدى به  با ضمینی ويود ندا سترس آهني رو رد کردم. هیچ ت ا
 درد بىور باشه. به محو اینكه آهني رو رد کردم صداى صدانت رو شنیدم:

 می شه همون نبلی رو بذارید؟ -
 بله حتما ... -

رو بر ردوندم و شااش دوني حواساام رو دادم بهش که بفهمم  ی تو  آهني
صدانت  شروع کرد به خوندن و  شش اومد. معین  صدانت خو آهني بود که 
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سمت خودش به بیرون خیره  شه  شی صندلی تكیه داد و از  شتی  سرش رو به پ
 شد.

 هستی و اما دلم تني می شه هر لحظه کنارم
 داشتن محضه می دونی عادت نیست فقط دوست خودت

 هستی و بازم بهونه هامو می  یرم کنارم
  م واى  ه ندر سرده میام دستهاتو می  یرم می

 ونت تنها نرى يایی که از تنهایی می میرم یه
 اینجا تا دم در هم برى دل شوره می  یرم از

 تو فكر این عشقم تو فكر بودن با هم فقط
 پیش من باشی برم سر  رم کارى شم محاله

 دونم که یه ونتهایی دلت می  یره از کارم می
 که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم روزهایی

 هم مثب منی انگار از این دلتنگی ها دارى تو
 هم از بس منو می خواى یه يورایی خودآزارى تو

 هستی و انگار همین نزدیكی هاست دریا کنارم
 موهاتو وا کردى که مويش اومده اینجا مگه

 رد پاى عشق بیا بی  تر زیر برف نشنگه
 حال منو دارى می فهمی یعنی  ی این حرف ا ه
ندر آهنگش برام آشنا بود. با این که نبال  وش داده بودم ولی انگار یه ياى   ه

دیگه هم شاانیده بودم. یه يایی غیر از تو خونه و ماشااین. یه ياى خاص. ولی 
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شش می اومد؟ اون  صدانت از هم ین آهنگی خو کجا؟ یادم نمی اومد.  را 
شقانه؟ این ندر غمگین. بديورى آدمو به خل می برد. این که  سههم اینقدر عا

 تا این حد دلتني کسی باشی وانعا زير آور بود. صدانت دلتني کی بود؟
راهنمایی هاى صااادانت، رسااوندمش در خونه اش. خونه اى ویالیی که  با

بك  وبی رني شاااده بود.  به ساا ندتر بودن. در خونه  هاش از دیوار بل درخت
اده ینكه پیصاادانت تشااكرى کرد و دسااتش رفت ساامت دسااتگیره در. نبب از ا

 بشه، بر شت و خیره شد تو  شمهام :
 يناب کاردان ... -
 بله؟ -

دزدید و به رو به روش خیره شد. لبشو  از می  رفت. با انگشت هاش  نگاهشو
 بازى می کرد. دودلی از سر و روش می بارید. عانبت  فت:

 می شه خواهش کنم کسی از اتفاق امروز با خبر نشه؟ -
 د که حرفش  یزى غیر از این بود. با اطمینان  فتم:مشىص بو کامال

 خیالتون راحت باشه. -
 خوبه. ممنونم. -

ماشین رو باز کرد اما باز مردد موند. هنوز حتی پاش رو هم از ماشین بیرون  در
نگذاشااته بود.  ی می خواساات بگه، که این ندر تردید در موردش داشاات؟ 

 م.شاید بهتر بود براى  فتنش، کمكش کن
 خانوم صدانت ... -

 کرد. نفس عمیقی کشیدم و  فتم: نگام
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ید. ولی ا ر کمكی ازم  - ماد کن که بهم اعت قدرى الیق نیسااتم  می دونم اون
 بربیاد، مطمئن باشید دریه نمی کنم.

 ناراحتی سرشو تكون داد و  فت: با
سی که تو اون کارخونه بهش اعتماد دارم  - ست. تنها ک صال این طور نی  شماا

 هستین.
رفت باال. تنها کسی که بهش اعتماد داره منم؟ یعنی حیدرى و مقدسی  ابروهام

کشاااك؟ اصااال  را من ؟  ی از من و زند یم می دونسااات که بهم اعتماد 
داشت؟ نبال هم  فته بود بهم اعتماد داره. هر  ند این حرفش خیلی خوشایند 

بدى داشاا تا حدودى منو نگران می کرد. حس  که يلوش بود ولی  تم. انگار 
ل*و*ت ایسااتادم و همه  یز زند یم براش رو شاااده. ولی  ه طورى؟  ی 

 مسبج این اعتماد بود؟
 تونستم بگم: فقط

 ممنونم. -
 درموند ی  فت: با
 يناب کاردان ... -
  ی می خواین بگین خانوم صدانت؟ -

 تكونی داد و با ناراحتی و شرمند ی  فت: سرشو
 ؟کمكم می کنید -
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اینقدر با ترس و لرز ازم کمك می خواست؟ من ترسناك بودم یا اون  یزى   را
به  که موضااوع مربوت  که در موردش طلج کمك می کرد؟ یعنی ممكن بود 

 سعیدى باشه؟ لعنت به تو سعیدى.
 بین موهام فرو کردم و  فتم: دستمو

  ه کمكی؟ -
ست بگه اما باز  لبهاش شد. دوباره خوا صرف  شد اما من براى  فتن از هم باز 

 نتونست. یه بار دیگه هم لبهاش باز و بسته شد که دیگه صبرمو لبریز کرد:
  ی اینقدر عذابت می ده که حتی از  فتنش واهمه دارى؟ -
یه لحظه  شمهاش پر از اشك شد. نطره هاى درشت اشك از سطح پلكش  تو

َسر بره. درست مثب ونتی که  باالتر می رفت و هر لحظه ممكن بود که اشكش 
 شیر رو می يوشونی و تو یه لحظه که ازش غافب می شی سر می ره.

از يعبه بیرون آوردم و  رفتم سامتش. نم  شامهاش رو  رفت و با  دساتمالی
 صداى بنو دارى  فت:

 کمكم می کنید؟ -
ك - خه  ه يور کمكی ؟ ونتی نمی دونم مشاا یه،  ه طورى می تونم آ ب  

 کمك کنم؟
 احتیات ادامه دادم: با
 به سعیدى مربوت می شه ؟ -

هاش باره همون نفرت توى  ابرو تو هم  ره خورد و فكش منقبو شاااد. دو
  شمهاش نشست و با دندون هاى کلیده شده  فت:

 ازش متنفاااارم ... -
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 عصبانیت از ماشین پیاده شد و درو محكم به هم کوبید. با
بیارن سااعیدى که به خاطر ریىت نحساات امروز هم يریمه شاادم هم  خبرتو

 سیلی خوردم هم ماشینم داغون شد.
 ثانیه نكشید که در ماشین باز شد و صدانت سرشو به داخب ماشین خم کرد: به
ستم. من ... من  - شید درو محكم ب شید ... یه اى واى ببى شرمنده ام ... ببى

که امروز این  عذرت می خوام  مه  یز. م بت ه با ته ام. ممنون  به هم ریى کم 
ضوع هم ... بعدا باهاتون  شدم. در مورد اون مو سر  سباب زحمت و درد ندر ا

 صحبت می کنم.
 تند تند حرف می زد و منم تند تند يواب می دادم: صدانت

شرمن - شمنتون  سئله خواهش می کنم ، د شكالی نداره، اختیار دارید، م ده ،ا
 اى نیست ...

 کله امم تكون تكون می دادم ... یاد سي آناى پتی بب افتادم.. و
نبب از اینكه مهره هاى  ردنم شااب بشااه، بی خیال شااد و رفت ساامت  باالخره

خونه اش. زني رو زد و يلوى دوربین ایسااتاد.  ند لحظه بعد در باز شااد و 
سرى تكون داد و منم تك بونی براش زدم و  رفت داخب. نبب از اینكه درو ببنده 

 دنده عقج  رفتم.
  ی شده دمنی؟ -
  یز مهمی نیست. -
  یزى که هست ... ولی نمی خواى به من بگی. -
 یه کم فكرم مشنوله. -
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 به  ی مشنوله؟ -
  یر نده نیما. -
هم می پرساام يواب   ته بنیامین؟ خیلی ونته بی حوصااله و دمنی. هر بار -

 سر باال می دى.
هم سااكوت کرد. بعد از اون اتفانی که تو دفتر صاادانت افتاد، از این رو به  باز

اون رو شده بود. هر  ند سعی می کرد خودش رو عادى نشون بده، ولی خوب 
می فهمیدم دیگه مثب سابق سرحال و سرخوش نیست. کمتر مسىره بازى در 

 بود. کم حرف شده بود و سربه زیر. می آورد و بیشتر تو خودش
خانوم بىشااایی هم می  فت، بنیامین یه  یزیش شااده. دیگه شااامی که  حتی

خانم بىشایی براش درست می کرد رو هم یه خط در میون نبول می کرد. ولی 
شه. حس می کردم باید  شكب بنیامین فقط نجال با سىت بود که م باورش برام 

یه  کهیه موضااوع دیگه اى هم باشااه که این يور در یرش کرده. تاز ی ها هم 
ضی ونتها  شتر ونتها تنهایی می رفت کارخونه. هر  ند بع پراید خریده بود و بی

 مثب االن، با یه ماشین بودیم.
 به شونه اش زدم و  فتم: دستی

 امشبو مهمون ما باش. بیا خونه ما یه شام مفصب بزنیم تو ره. -
  فت: محكم

 نه ممنون. -
بار دعوتش می کردم، هنوز حرف از  نبال مده رو هوا می هر  دهن من درنیو

 ناپید. عصبی شدم و  فتم:
 می شه بگی  ه دلیلی داره که نبول نكنی؟ ب ه شدى؟ -
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 تو بگو  ه دلیلی داره نبول کنم؟ -
 بودیم دم خونه. ماشین رو يلوى در نگه داشتم و با کالفگی  فتم: رسیده

 ما با هم رفیقیم بنیامین.  ه دلیلی بهتر از رفانت؟ -
 زد و  فت: زخندىپو
 رفیق؟ ... هه ... رفانت یه طرفه که رفانت نمی شه. -
 رفانت یه طرفه یعنی  ی؟ مگه عشقه؟ -

گاه یدم منظورش  ی بود. ساارمو تكون دادم و  ن که نفهم خت  ندا بدى بهم ا
  فتم:

  یه؟ نگاه نگاه می کنی؟ خج درست حرف بزن ببینم مشكلت  یه؟ -
ماشین پیاده شد. می خواست در ماشین رو ببنده که به سمتش خم شدم و با  از

 فشار دستم، درو باز نگه داشتم و به شوخی  فتم:
بنیامین بیا داخب با هم یه  پی بزنیم. حاال شام هم نىواستی بمونی، به درك،  -

 می دم سهمتو  ربه ى همسایه بىوره.
 شو به داخب خم کرد:لبه ى در ماشین  ذاشت و کمی سر دستشو

 حاال شام  ی هست؟ -
اینكه حرفش حكایت از موندن داشاات ولخ  شاام هاش نشااون می داد که  با

سر بنیامین بود،  شت  ست به در خونه که پ ست. با د ضی نی دلش به موندن را
 اشاره کردم و  فتم:

ضعفهب. اون زنگو بزن که تا درو باز  - شنه پلو با خورش دل  ی مبه نول نجالب  
 کنند منم ماشین رو یه يا پارك کنم.
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 مگه ماشینو نمی برى داخب؟ -
ستن این ور و  - صد دفعه منو می فر شج این نوم الظالمین،  نه بابا ... تا آخر 

 اون رو. آخر شج ماشینو می برم داخب. حاال می زنی اون زنگو یا نه؟
ون ون پرید بیر یزى بگه که یه دفعه در خونه باز شد و نجال يیه کش خواست

شو بر ردونه که  سر ست.. تا بنیامین اومد  سرش هم مامان يارو به د شت  و پ
ببینه  ه خبر شاااده، نجال که حواسااش به کو ه نبود، محكم خورد به کمر 
شد بنیامین به يلو  شی از تنه اى که نجال به بنیامین زد، باعث  شار نا بنیامین. ف

شو روى لبه اش ست شین که د شه و در ما شتهاش  پرت ب شته بود،روى انگ  ذا
 بسته شد.

داد بنیامین که انگشتهاش در حال له شدن بود، با صداى يیه نجال که  صداى
حاال از ترسااش يیه می کشااید و ب خدا مر م بده ب  فتن هاى مامان، ناطی 

 پاطی شده بود. اون وسط فقط عربده زدن منو کم داشتیم.
زم هني کرده بود و حتی نمی تونستم، همه  ی سریع اتفاق افتاد که من اونقدر

ست یه عكس العمب  سی که تون شم و اون در کوفتی رو باز کنم. اولین ک خم ب
درست و حسابی نشون بده، نجال بود که در ماشین رو باز کرد و انگشت هاى 

کرد و سریع از  خارببنیامین رو از الى در بیرون کشید. کار نجال منو از شوك 
 ماشین پیاده شدم.

رو که دور زدم و بهشااون رساایدم، دساات بنیامین تو دساات نجال بود.  ماشااین
بنیامین  شمهاشو بسته بود و لبهاشو محكم روى هم فشار می داد. صورتش 
شید و  سته بود. بدبىت  ه دردى می ک شو محكم ب شده بود و پلك ها نرمز 
شده بود و زل  شمهاش يمع  شك تو   شه. نجال ا شد دیگه داد بك روش نمی 
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بود به انگشت هاى له شده ى بنیامین و پشت سر هم عذرخواهی می کرد.  هدز
 مامان هم که سوزنش  یر کرده بود و یه ریز می  فتب خدا مر م بده ب ...

بنیامین رو  رفتم و کشاایدمش داخب خونه.  شاامهاش باز شااد و نگام  بازوى
 م:کرد. براى اینكه يو متشنج به ويود اومده رو کمی آروم کنم  فت

 به زبون خوش ونتی نمیاى داخب، با کتك میاریمت دیگه. -
شتم سرمون می اومدن. به  بر  شت  سون و نگران پ سمت مامان و نجال که هرا

 نجال  فتم:
 سوییچ رو ماشینه. یه يا درست پارکش کن. -
استرس سرشو تكون داد و بر شت سمت ماشین. تازه نگاهم به تیپش افتاد.  با

بلوز نرمز و دامن مشكی، با شال نرمز که  ب هاى مشكی داشت. اوفففم ... 
پدرسوخته نرمز خیلی بهش می اومد. حاال خوبه هر ونت مخ خواست بیاد تو 

 ىهاحیات، یه شاااالی  یزى ساارش می کرد، و رنه می خواسااات با اون مو
 پریشونش بپره رو ب ه مردم. بی اره بنیامین.

تكون دادم تا از فكر و خیال هاى مزخرف راحت بشاام و رو به مامان  ساارمو
  فتم:

 بتادین و  سج زخم بیار. -
 می رفت که دوباره  فتم: داشت

 پنبه هم بیار. -
 به سالن و روى مبب ها نشستیم. بنیامین  فت: رسیدیم
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شلوغش کردى؟ هم ین دستور می دى هر کی ندونه فكر   ه خبره این ندر -
می کنه پزشااكی... ما که دیگه می دونیم از پزشااكی فقط یه روپوشااش بهت 

 رسیده.
  یه؟ نطقت وا شده؟ اون مونع تا حاال که زبونت ته حلقت مونده بود. -

لحظه نجال با سرعت خودشو انداخت تو سالن و پرید سمت بنیامین و  همون
  فت:

 واى تو رو خدا ببىشید اصال نفهمیدم  ی شد. -
شكهاش، دهنمون باز مونده  صورتش شده بود و من و بنیامین از دیدن ا خیس 

بود. یه نگاه به بنیامین انداختم که با  شاامهاى  رد شااده، نجالى بی نرار رو 
 نگاه می کرد. بنیامین با صداى آروم و دلگرم کننده اى  فت:

 زخم شمشیره؟ یه کوفتگی ساده است خوب می شه.  یزى نشده که. مگه -
 با وسایلی که سفارش داده بودم، رسید و عز و يز کنان  فت: مامان

 پسرم به این می  ی یه کوفتگی ساده؟ -
به دساات بنیامین اشاااره کرد. بنیامین نگاهی به دسااتش انداخت و یه دفعه با  و

 صداى بلندى  فت:
 ین يورى شده؟یا ابالفضب ... این  را ا -

ونت کردم نگاه دنیق ترى به دساات بنیامین بندازم. با دیدن انگشاات هاى  تازه
شت کو یكش خون  شدم. از انگ شوکه  کبود و ورم کرده و خونی بنیامین منم 

 می اومد.
 رو از مامان  رفتم و به نجال  فتم: پنبه

 یه ظرف آب بیار. -
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. يلو پاى بنیامین رو زمین عین فشااني رفت و با یه کاسااه آب بر شاات نجال
 نشست و  فت:

 دستشو آب نزنی ها. ممكنه عفونت کنه. اصال  را نریم دکتر؟ -
نجال  ش شده بود؟ ا ه من ياى بنیامین بودمم همین ندر يلز و ولز می  این

کرد؟.  ه ندر هم که زرني و تر و فرز شااده بود. از نگاه هاى متعجج بنیامین 
شىص بود انتظار  ن شته. خاك تو هم م سوى نجال ندا ین نگرانی هایی رو از 

سم براى  سرى از تا م و تكون داد نجالسرت نجال که حیثیتمونو به باد دادى. 
 پنبه رو توى آب زدم.

پىش شااده روى دسااتش رو پاك کردم تا به زخم اصاالی برساام. فقط  خون
سالم بود. بقیه همه الى در مونده بودن. تمام خون هارو پاك  ستش  ش شت  انگ
کردم و رساایدم به ناخن انگشاات کو یكش. بقیه انگشاات ها فقط کبود شااده 
بودن و پوست و  وشتشون  روك و م اله شده بود. رد در ماشین رو به وضوح 

 روى انگشت هاش تشىیص داد. می شد
 به بنیامین انداختم و  فتم: نگاهی

 فكر کنم ناخنت ... -
شت شاره کرد. نگاهی به نجال  نذا شم و ابرو به نجال ا حرفمو کامب کنم و با  

انداختم. رنگش پریده بود و زل زده بود به دهن من. ونتی دید نگاهش می کنم 
 با دلهره  فت:

 ناخنش  ی شده؟ -
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... واى نجال ...  را مثب همیشااه نمی رى تو اتانت و درو ببندى؟ تو که  نجال
همیشه تا بنیامین می اومد می رفتی تو اتانت و می  فتی خودت از ُرفَـاااااقات 
ستی يلو پاى رفیق من و عین وز، زل زدى  ش شده که ن پذیرایی کن. حاال  ی 

 بهش؟
ند   ه ند بل ها رو بل بگم و یكی هم بزنم پس ندر دلم می خواسااات این حرف

 ردنش ولی  اره اى نبود. باید رفتارش رو به حساااب نگرانی و ناراحتی بابت 
شتم. بنیامین هم که نربونش برم، تو اون ها یروا یر،   ندى که باال آورده می ما

 نگران نجال بود.. فكر خودش نیست که ناخنش افتاده.
ا ن دسااتمو تو هوا  رفت و برو برداشااتم و روى ناخنش ریىتم. بنیامی بتادین

  هره اى درهم  فت:
 آو آو آو ... پدر کشتگی دارى با من؟ ولش کن آنا يون، دمارش دراومد. -

 طلبكارانه  فت: نجال
  یكار می کنی نیما؟ برو اون ور بذار خودم تمیزش کنم. -

 این  شم سفید حرف زد.  شم غره اى رفتم و  فتم: باز
 ی غرغر کنی، برو یه باند بیار انگشتشو ببندم.به ياى اینكه بشین -

اى  فت و سریع از ياش بلند شد. نگاهی به انگشت بی ناخن و ملتهج  باشه
بنیامین انداختم. بی اره  ه بالیی سرش اومد. نجال سه سوته بر شت و شروع 

 کرد به باز کردن باند. دوباره  فتم:
 پاشو یه نی ی هم بیار. -
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د شااد و رفت نی ی آورد. خنده ام  رفته بود. مطمئن بودم از ياش بلن سااریع
ا ه االن بهش بگم پاشااو لباس هامم بشااور، می شااوره.  ه کیفی می داد هی 

 امیتش کنم و از ياش بلندش کنم.
تیكه از باند رو نی ی کردم و بتادین زدم  روى انگشتش  ذاشتم و با بقیه ى  یه

زل زده بود به باند، انداختم و خبیثانه باند، دورشااو بسااتم. نگاهی به نجال که 
  فتم:

 پاشو  سج رو هم بیار، بزنم به باند که باز نشه. -
شدت خنده می لرزید ولی لپمو از داخب  از  نجال عین فنر از يا پرید. دلم از 

می  رفتم که نىندم. نگاهی به بنیامین انداختم که  پ  پ نگام می کرد. با 
سم  شو یه ورى کرد و با تا سر  فتم ب  یه ب و بنیامین هم در يواب، لب تكون 

 سرى تكون داد و  فت:
 ونت  یر آوردى امیتش کنی؟ -
 باال دادم و  فتم: روییاب
 ناراحتی؟ -

لحظه نگام کرد. با اومدن نجال بی خیال يوابم شدم و تیكه اى از  سج   ند
 رو کندم و به باند زدم و  فتم:

 فردا حتما یه سر برو دکتر. -
ماشاء الله شما که خودت یه پا دکترى. فقط حیم اسید سولفوریك نداشتی  -

 بشه. بریزى روش که کامب ضدعفونی
 پشتش زدم و با خنده  فتم: دستی
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 پاشو بریم اتاق من ... با  ه ترفندى خودتو شام انداختیا. -
که باز هم روى زمین و يلوى پاى بنیامین نشسته بود، از ياش بلند شد.  نجال

شد و  ست. بنیامین بلند  ش شو مرتج کرد و کنار مامان روى مبب ن ضع سر و و
 روبه مامان و نجال  فت:

 خیلی ممنون. ببىشید به زحمت افتادید. -
 این  ه حرفیه پسرم. شما ببىش که این يورى شد. -مامان
 با نیافه اى کامال خونسرد و بی احساس  فت: نجال

 معذرت می خوام. اصال شما رو تو کو ه ندیدم. -
این همه تنییر رویه ى نا هانی نجال نزدیك بود دو تا شاو خوشكب رو سرم  از

شه. خودش هم نمی فهمید  ی کار می کنه. نه به اون همه  ریه زاریش  سبز ب
و نه به حاال که با اون نیافه ى عج*و*سش انگار می خواست سر به تن بنیامین 

 نباشه.
یامین که متويه تنییر حالت نجال شاااده بو بن د، فقط ساارى تكون داد و هم 

 بر شت سمتم.
داخب اتاق و طبق معمول، بنیامین رو تىتم ولو شااد. لباسااهامو عوض  رفتیم

کردم و کنار بنیامین دراز کشاایدم. اونقدر خسااته بودم که مطمئن بودم به ثانیه 
 نرسیده خوابم می بره. البته ا ه این صداى تق تق در می ماشت.

شربت پرتقالی. آو که  ه ندر می  بلند سینی  شدم درو باز کردم. مامان بود با 
  سبید. سینی رو  رفتم و مامان  فت:

 اینو که  ذاشتی بیا میوه رو هم ببر. -
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ست می کرد.  تو شیرازى در ساالد  شت  شپزخونه که رفتم، نجال هم بود و دا آ
 نگاهی به هر دوشون انداختم و  فتم:

 ده بود که با اون وضع پریدین تو کو ه؟حاال  ه خبر ش -
شت  مامان که انگار، تازه یادش افتاده بود  را با يارو دنبال نجال می کرد، بر 

 سمت نجال و نیشگونی از بازوش  رفت که يیه نجال بلند شد و مامان  فت:
به  ه حقی دساات به اون  لدون زدى؟ مگه صااد دفعه نگفتم کارى به این  -

 باشین؟  فتم یا نگفتم؟ لدون نداشته 
 بازوشو با زحمت از بین انگشت هاى مامان بیرون کشید و  فت: نجال

آخه اون  وب خشااكیده  یه نگه داشااتی؟ نه بره می ده نه بزره می شااه.  -
 الكی کود و آب حروم یه  وب خشك می کنی.

شگی  پوفی شدم. باز هم دعواى همی شپزخونه خارب  کردم و با ظرف میوه از آ
شدم، بنیامین رو ما سر  ب و  لدون هاى تو حیات. داخب اتاق که  مان و نجال 

 تىت نیم خیز شده بود. تا منو دید با نگرانی  فت:
 صداى يیه واسه  ی بود؟ -

 و  فتم: خندیدم
  یزى نیست. دعواى مادر و دخترى و یه نیشگون نانابب. -

میز شااام، ونتی بنیامین دسااتشااو براى برداشااتن لیوان دراز کرد، تازه بابا  ساار
 شاامش به انگشاات بنیامین افتاد. دساات بنیامین رو  رفت و همون طور که 

 باندش رو بررسی می کرد  فت:
  ه بالیی سر خودت آوردى پسريون؟ -
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شقش رو بی هدف بی نگاهم سرشو انداخته بود پایین و نا سمت نجال.   نرفت 
به نجال.  که اون هم زل زده بود  نداختم  مامان ا به  تاب می داد. نگاهی  برنج 
نطعا بنیامین هم از فرصت استفاده کرده بود و نجال رو دید می زد. زیر  شمی 

 نگاهش کردم. سرش رو سمت بابا  رخونده بود و می  فت:
  یز خاصی نیست. بی احتیاطی کردم دستم موند الى در ماشین. -

که انگار سااالی یه دونه دوزارى از يیبش می افتاد، بقیه ى انگشاات هاى  بابا
 بنیامین رو هم وارسی کرد و  فت:

 آو آو ... ببین  ی شده ... تمام انگشت هات له شده. -
 به شونه بنیامین زد و  فت: دستی

 حواست کجا بود؟ عاشق شدى پسر؟ -
. بینم به هم نگاه می کنن یا نهنگاهمو بین نجال و بنیامین  رخوندم که ب سریع

سش  شمی بنیامین رو نگاه می کرد ولی بنیامین هم  نان تمام حوا نجال زیر  
 رو به بابا داده بود:

 آخه کی دخترشو به ما می ده که بىوایم عاشق بشیم؟ -
کالمش رو خیلی خوب فهمیدم. پس این حال ناخوشااش  ندان بی ربط  زهر

 به نجال هم نبود.
سی مد نظرت بود، بگو خودم این   - شاء الله هر مونع ک ه حرفیه بابا يون. ان

برات آسااتین باال می زنم. باز هم زوم کردم رو بنیامین اما حتی یه لحظه هم 
نجال رو نگاه نكرد. یعنی کال بی خیال نجال شااده بود و دلش یه يا دیگه  یر 

 ا فار،.کرده بود؟ خوبه ... این پسر هم که امروز عاشق ِ ... فرد
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اومد این یه لقمه شااام از  لومون بره پایین، بابا حسااابی بنیامین رو تقویت  تا
عاطفی کرد. این ندر با بنیامین دل داد و نلوه  رفت که با من که پساارشاام این 

 يورى حرف نمی زد.
ده و نیم بود که بنیامین نصااد رفتن کرد. تمام حواساام رو داده بودم به  حدود

نجال که برعكس همیشه براى بدرنه بنیامین تا دم در سالن اومده بود. شاید ا ر 
مامان و بابا تا حیات اومده بودن، باز هم باهاشااون اومده بود. دختره ى دیوونه 

  ه يور خودشو تابلو کرد.
 یم  فتم:در حیات که رسید دم
 می خواى برسونمت؟ -
 نه خودم می رم. -
 ماشین که تو کو ه است. تعارف می کنی؟ -
 نه  ه تعارفی. ونتی یه دنیقه هم نمیاى بشینی براى  ی تا اونجا بیاى؟ -

بار بود که از نرفتنم به خونه اش  له می کرد. تو این مدتی که با بنیامین  اولین
 ر هم خونه اش نرفته بودم. همیشه اون می اومد.آشنا شده بودم، حتی یه با

 خودت که می دونی  را نمیام. -
 من می دونم ... اونی که  یزى نمی دونه تویی. -

 نگاهش کردم و  فتم: متعجج
 یو نمی دونم؟ امروز  ه ندر عجیج شاادیا... راسااتی اون رفانت یه طرفه  -

  ی بود پروندى؟
 :تو هوا تكون داد و  فت دستشو
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 مهم نیست. فردا تو کارخونه می بینمت. -
 براى دست دادن يلو آورد. دستشو فشردم و  فتم: دستشو

 فردا با ماشین من بریم یا تو؟ -
 هیچ کدوم. می خوام تنها باشم. -

 تكون دادم و  فتم: سرى
 بابت انگشتت هم شرمنده. -

 زد و  فت: لبىندى
 عیبی نداره. هر  ه از دوست ... -

خورد. نیافه اش در هم شد و دستشو از دستم بیرون کشید. نگاهی به  حرفشو
 دست خودش و بعد هم به دست من انداخت و  فت:

 هر مونع با من دست می دى دستتو آب می کشی ؟ -
شادت تعجج ابروهام باال پرید و  شامام  رد شاد. سارمو تكون دادم و با  از

 بهت  فتم:
 آب بكشم؟نااااااه ... براى  ی  -

  نگی بهم کرد. به ياى يواب  فت: نگاه
 شج بىیر. -

يوابم نموند. رفت و من تا ونتی از پیچ کو ه خارب شاااد، هاب و واب  منتظر
 نگاهش کردم.

به اتفانات دور و برم فكر کرده بودم که دیگه منزم داشااات منفجر می  اونقدر
سعیدى و حتی  صدانت،  شده بود. بنیامین،  سوال  شد. همه  ی برام عالمت 

 نجال ...
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هاى  اه و بی  اه صدانت، ب نفس ب  فتنش پشت  وشی، عكسی که زیر   ریه
شه همراهش بود، آهنگی ک شكی که همی سید يلد م سرر ستش بود،  ه  وش د

می داد و برام خیلی آشاانا بود، حلقه ى توى دسااتش، شااوهرى که هیچ خبرى 
ازش نبود، کارخونه خریدنش، آشااناییش با سااعیدى، حرفهایی که به پلیس ها 

 ...دز
 ی به خدا  له می کرد؟  ه بالیی ساارش اومده بود؟  را به پلیس  فت  از

من اعتماد داشاات؟  ه  اون مونع که باید به داد آدم برسااین نیسااتین؟  را به
 کمكی ازم می خواست؟

صدانت حتی  سعیدى شناخت؟  را  صدانت رو می  سعیدى از کجا  ... این 
ست بهش بی احترامی  شه؟  را تا يایی که تون شد يلوى پاش بلند ب ضر ن حا
کرد؟  را صاادانت روى آزمایشااگاه تاکید داشاات؟  را من شاادم مشاااور 

سعیدى بهش  فت ب خانم بر صدانت از ب برازنده ب عاطفی؟  را  ازندهب ؟  را 
آشاافته شااد؟ ممكن بود این برازنده با اون برازنده اي که می  دن،خطاب شاا

 شناختم ارتباطی داشته باشه؟
یب نمی  رفت و حاال یه دفعه این يورى  نجال ... هیچ ونت بنیامین رو تحو

راى حی ببراش بال بال می زنه و دو دنیقه بعد باز کم محلی می کنه.  ه توضای
یامین  که نجال و بن بارى  تارهاى ضاااد و نقیو ويود داشااات؟ اولین  این رف

اومد، تمام  یهمدیگرو دیده بودن  ه مونع بود؟ نجال که هر مونع بنیامین م
تا کی همدیگرو دیده بودن؟ اصااال از  مدت تو اتانش می موند، پس این دو 
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شت پنجره  شاید نجال از پ شناختن؟ حاال  اتانش یه دیدى کجا همدیگرو می 
 زده باشه ولی بنیامین از کجا می شناختش؟

هم که ... واى بنیامین ...  ی باعث شده از این رو به اون رو بشی؟ نه  بنیامین
سكوت و  سرخوشی و بی خیالی و خوش  ذرونی ، نه به این همه  به اون همه 

رو  تنکالفگی و افساارد ی.  را بنیامینی که همیشاااه ب با هم ب به کارخونه رف
شت، حاال تنها رفتن رو تريیح میده؟  را رفت ست دا شای ارشدو ی با خانم بى

عوض شده؟  را پشت  وشی همیشه بیا علیب می  ه؟  را یكی مثب مهسا تو 
ناع می کنه؟  را  به نجال امت خونه اش رفت و آمد می کرد ولی از نگاه کردن 

و روز به روز الغرتر پرس غذاش که همیشه تا آخر می خورد، حاال اضافه میاد 
شه معطب بود یه تعارف شه؟  را همی سر بیاد خونه امون ولی  شمی  بكنم تا با 

حاال به هیچ طریقی راضی نمی شه ندم تو خونه بذاره؟  را فكر می کرد ونتی 
شم؟  ستش کثیفه که آب بك شم؟مگه د ستمو آب می ک ست می دم د باهاش د

نكنه ... اى واى ... یعنی ... یعنی ... کثیم؟ ... دسااتش کثیفه؟ ... نكنه ... 
سره ى احمق ... یعنی بنیامین فكر می  ممكن بود که بنیامین ...خداى من ... پ
یا حتی خودش ... اى واى ... بنیامین ... آخه  کرد که از نظر من دسااتش ... 
 ی باعث شااده که فكر کنی از نظر من نجساای؟ نه ... نه ... محال ِ ... غیر 

 سیدهربگو  را از نرفتنم به خونه اش  له می کرد. به این نتیجه ممكن ِ ... پس 
که ... نجس ِ ... اى واى... شاااید منظورم این نبوده ولی با کارهام دنیقا همینو 

 بهش فهمونده بودم.
من  ی از بنیامین می دونستم که این ندر راحت در موردش نضاوت کرده  آخه

ونه تویی ب ...ونتی  فت ب رفانت یه بودم؟ ونتی  فت ب اونی که  یزى نمی د
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طرفه ب ... منظورش همین بود. این همه ونت کنارش بودم و هی ی ازش نمی 
دونسااتم ... نه نه ... من کنارش نبودم. اون همیشااه کنار من بود. عین یه رفیق 
ستم  را تنها زند ی می کنه؟ خانواده اش  وانعی. ولی من  ی؟ حتی نمی دون

 کجان؟
همه  یزو در مورد من می دونسااات ولی من  ی؟ من حرف نزده  تقریبا اون

اون می دونساات  ی تو دلمه ولی من خیلی دیر معنی حرفهاشااو می فهمیدم. 
 وانعا که بنیامین حق داشت به این مثال ب رفانت ب پوزخند بزنه.

سوال  از شده از این  شدم. باید هر يور  سته  سوال و  نگی خ این همه ابهام و 
زم خالص بشاام. باید برم ساارا، بنیامین. باید برم خونه اش. خونه هاى تو من

اش؟  را اونجا؟ خج می شااه بیرون هم نرار  ذاشاات. اصااال  را اینقدر از 
 رفتن به خونه اش واهمه دارم؟

ست  ه کارهایی می کنه. ونتی من زني  خج براى اینكه تو اون خونه معلوم نی
از پشت  وشی شنونده ى دعواشون  بزنم خونه اش و مهسا يواب بده  بعد هم

باشم،این یعنی  ی؟ یعنی که خونه اش پاك نیست. پاك ...؟ پاکی دیگرون رو 
صال خودم  ه ندر پاکم که به یه ن شىیص میدم یا خدا؟ ا دیگه تهمت  فرمن ت

 ناپاکی می زنم؟ اون هم به بنیامین.
م ال حواسبنیامین حق داشت که بگه دستمو آب می کشم. شاید هم تا حا پس

به بعد این کارو می کنم. اصااال ا ه فكر می کنم نجساااه  را  نبوده و از این 
باهاش رفت و آمد می کنم؟  را راهش می دم تو خونه؟ تو اتانم و حتی ايازه 

 میدم رو تىتم دراز بكشه؟
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واى ... نكنه بنیامین واساااه همین از اومدن به خونه امون امتناع می کنه؟  اى
زند یمون با حضااورش ... آو آو بنیامین  ه طور این نفهمی یعنی نمی خواد 

شم  ضعیت تو من با صر این و هاى منو تحمب می کنی و دم نمی زنی؟ ا ه مق
 باید سرمو بكوبم به دیوار.

سرمو از روى فرمون بردارم. به   ند شد  شه خورد، باعث  شی ضربه اى که به 
 د.سمت شیشه بر شتم و نگاهم رو صورت صدانت ثابت مون

ماشین رو پایین دادم و با  یجی نگاهش کردم. عینك آفتابیش رو از روى  شیشه
  شمش برداشت. نگاهش نگران به نظر می رسید:

 مشكلی پیش اومده يناب کاردان؟ -
به خودم و دور و برم انداختم.  ند دنیقه بود که سرم روى فرمون مونده  نگاهی

 بود؟ دوباره صدانت رو نگاه کردم و  فتم:
  ه طور مگه؟ -

 اى باال انداخت و  فت: شونه
سرتون روى این فرمون بوده. من رفتم دفترم، کلی فیش  - شما  از ونتی رسیدم 

شینم سرا، ما شتم  ضا کردم و دوباره بر  شما هم نان  ام تا کیفمو بردارم اما 
 اینجا هستین. االن نزدیك نیم ساعته که شما ...

  یزى نگفت و نگاهی به فرمون انداخت. لبىند محوى زد و  فت: دیگه
 نكنه مزاحم خوابتون شدم؟ -

یاده بشاام.  باالخره تا پ باز کردم  ماشااین رو  از اون  یجی بیرون اومدم و در 
فت و ونتی پیاده شدم سرش به سمت باال حرکت کرد صدانت از در فاصله  ر

سبز  سمت کفش هاش . کفش هاى  تا بتونه نگام کنه. ناخودآ اه نگاهم رفت 
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من بود.  ى شونهیشمی بدون پاشنه. دوباره به صورتش نگاه کردم. تقریبا تا سر 
 لبىندى زدم و  فتم:

 نه ... خواب  ه ونته؟ یه کم فكرم مشنول بود. -
 ز من بر میاد؟کمكی ا -
 کمك؟ -

 لحظه نگاهش کردم و عانبت دلمو زدم به دریا و  فتم:  ند
 نگفتید  ه کمكی از من می خواین؟ -

 به دور و برش انداخت و  فت: نگاهی
 فكر نمی کنم اینجا ياى مناسبی براى این صحبت ها باشه. -
تبع اون، نگاهی به اطرافم انداختم. ماشااین صاادانت کنار ماشااین من پارك  به

صدانت بین دو تا  ستاده بودیم.  شین ای ضاى اندك بین دو ما شده بود و ما تو ف
ماشااین و من و دیوار پشاات ساارش  یر افتاده بود. یكی مارو اینجورى می دید 

  ه فكرى می کرد؟
سریع عقج رفتم و ا شیدى ب  فتم و  صدانت همب ببى صله  رفتم.  شین فا  ز ما

 از اون فضاى تني و باریك خارب شد و  فت:
 همین روزها در موردش صحبت می کنیم. -

تكون دادم و نگاهم دوباره به ساامت ماشااینش کشاایده شااد. همون  ساارى
ماکساایماى سااورمه اى . ظاهرا از پارکیني پلیس  رفته بودش.  ون اون  ند 

 د.روز، با یه سمند مشكی میوم
 من باید برم. فعال خدانگهدار. -
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 می رفت سمت دفتر که  فتم: داشت
 کیفتونو فراموش کردین. -

بر شت سمت ماشینش و همون طور که سویی ش رو از يیبش درمی  دوباره
 آورد  فت:

 ممنون ... اصال فراموش کردم براى  ی اومده بودم. -
هاى روى بدنه ى ماشین افتاد  سمت راننده رو که باز کرد، نگاهم به خراش در

 و  فتم:
 باید بره صافكارى. -

 شد کیفش رو از صندلی کنار راننده برداشت و  فت: خم
 صافكارى براى  ی؟ -
 براى این خراش ها. رنگشو براتون یكدست می کنند. -

 تنه اش همراه کیم توى دستش، از ماشین خارب شد و  فت: باال
 ندارم.من که صافكارى سرا،  -
خج ا ه مایب باشااین، من می تونم براتون انجامش بدم. یكی از دوسااتهام  -

 شنلش همینه.
 نه ممنون. زحمتتون می شه. -
 مدل ب نه ب  فتنش مشىص بود که منتظره یه تعارف دیگه است تا نبول کنه. از

صاادانت ... خانم سااایه صاادانت ... من نطعا بهت یه تعارف دیگه می  خانم
یه مفهوم براى من داره. اونم کنم. و بدون. نبول کردن تو فقط  یه  یزى رو  لی 

اینه که ... ب تو شااوهر ندارى ب ... که ا ر داشااتی اون برات این کارهارو انجام 
 می داد.



wWw.Roman4u.iR  118 

 

شاید   ی دارم میگم واسه خودم؟ شاید شوهرش ماموریت باشه. یا شاید ... 
ونه همراه همسرش باشه. خج اصال یه بیمارى اى  یزى داشته باشه که نمی ت

یعنی برادرى هم نداره که از اون کمك بىواد؟ حتما نداره دیگه. اینقدر عجول 
 نباش نیما. باالخره می فهمی.

 نه  ه زحمتی. تعارف نكنید. -
 انداخت پایین و  فت: سرشو

 ممنون می شم. -
 ايازه.پس بعد از ساعت کارى ماشین رو ازتون تحویب می  یرم. فعال با  -

تكون داد و رفت سمت دفترش من هم رفتم طرف آزمایشگاه. یه بار دیگه  سرى
شین بنیامین بودم.  شین هارو نگاه کردم. این بار دنبال ما شتم و ما به عقج بر 
باالخره پیداش کردم و نفس راحتی کشاایدم. پس اومده بود. به آزمایشااگاه که 

شنول کار بودند و بنیامین هم پ سیدم، همه م ستگار سته بود هاى د ش . توزین ن
سهب انگارى اى مونع کار  سین می کردم. هیچ  يدیتش مونع کار رو وانعا تح

 نداشت.
سمتم  رخید. لبىندى زد و  با سرش به  سالم کردن و بنیامین هم  ورودم همه 

سپاتول ) ابزارى فلزى و  ستش ا شد. تا اومدم بهش برسم تو یه د از ياش بلند 
نرم کردن و برداشتن مواد يامد استفاده می شود(  رفت و ناشق مانند که براى 

شه اى براى توزین  شی سیله اى  رد و  ساعت ) و شه  شی ست دیگه اش هم  تو د
 مواد يامد(.

 به سمتش دراز کردم ولی دستهاشو نشون داد و با خنده  فت: دستمو



 119 بی مهرپاییز 

 شرمنده داداش دستم بنده. -
از همون شاابی که از خونه امون رفت دیگه باهام دساات نداده بود. هر  درساات

سپاتول رو از  ست  پم، ا بار که دیده بودمش به یه بهونه اى طفره رفته بود. با د
 دست راستش در آوردم و دستمو تو دستش  ذاشتم و  فتم:

 حاال دیگه بند نیست. -
د، دسااتشااو تو دسااتم نگه اندازه ى اون  ند روزى که باهام دساات نداده بو به

شو ول کردم و  ست شار دادم. بنیامین هم فقط نگام می کرد. باالخره د شتم و ف دا
  فتم:

 بعد از ظهر باید با هم بریم. يیم نشی ها. بمون کارت دارم. -
  ی کار؟ -
 خودت می فهمی. -

که ساعت کارى تموم شد، رفتم دفتر صدانت که سوییچ ماشینشو ازش  عصر
به محو اینكه ايازه ى ورود داد و درو باز کردم، از دیدن اون همه به بگیرم. 

هم ریىتگی،  شمهام  رد شد. تمام دفترش به هم ریىته بود و هر  ی کاغذ 
هم خبرى  دشو مدرك و زونكن بود روى میز کارش و مبب ها ولو بود. از خو

 نبود.
 اونی که ايازه ورود داد کی بود؟ پس

بعد، از زیر میز کارش اومد بیرون. هم خنده ام  رفته  زدم و لحظاتی صااداش
شده بود و مقنعه اش عقج رفته بود،  صورتش نرمز  بود هم تعجج کرده بودم. 
ناخودآ اه ساارمو  ته بود. نمی دونم  را  هاش هم بیرون ریى تار از مو ند   

 انداختم پایین. وانعا از من بعید بود. صداش رو شنیدم:
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 ان. مشكلی پیش اومده؟بفرمایید يناب کارد -
با احتیات باال آوردم. مقنعه اش مرتج شااده بود. نگاهی به دفتر به هم  ساارمو

 ریىته انداختم و  فتم:
 اینجا مین ترکیده؟ -

یه لحظه صداى خنده اش رو شنیدم ولی خیلی زود خنده اش رو خورد و  براى
 تبدیب به لبىند شد:

 کجا  ذاشتمش. نه ... یه  یزى  م کردم. نمی دونم -
 می تونم کمكتون کنم؟ -
 نه نه ... ممنون. کارتونو بگید. -
 اومدم سوییچ رو بگیرم. -
  یجی  فت: با
 سوییچ؟ -
 بله. صبح نرار شد ماشینتون رو ببرم صافكارى. -

 ابروهاش از هم باز شد و  فت:  ره
 آهان. بله یادم اومد. شرمنده که زحمت میدم. -
 ت.زحمتی نیس -

  شتن بین کاغذها شد و با کالفگی  فت: مشنول
 ببىشید سوییچ تو کیفمه. نمی دونم کیفم کجاست. -
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شتن. باالخره روى یكی از مبب ها، زیر انبوه مدارك  همراهش شروع کردم به  
و فیش ها، پیداش کردم. کیم رو دسااتش دادم و همونطور که از توى کیفش 

 سوییچ رو درمی آورد  فت:
 نمی دونم  ه طورى تشكر کنم. خیلی زحمت دادم. -

 خودمو از يیبم درآوردم، به سمتش  رفتم و  فتم: سوییچ
 شما همیشه اینقدر تعارف می کنید یا با من رودروایسی دارید؟ -

 سوییچ ها رو عوض کردیم و خیلی صادنانه  فت: همزمان
  زینه دوم. -

 ام  رفت و  فتم: خنده
 تعارف نیستم پس با من راحت باشید.من اصال اهب  -
 خیلی ممنون. -
 خدانگهدار. -
 به سالمت. -
شمش  از شو به   شمم به بنیامین افتاد. عینك آفتابی دفترش که بیرون اومدم،  

 ذاشااته بود و روى صااندوق ماشااینش نشااسااته بود. تا ونتی رفتم نزدیكش از 
 ياش تكون نىورد. بهش که رسیدم  فت:

 و؟ من زنت ک -
  من زن؟ -
 دو ساعته مارو اینجا کاشتی ها. -
 آها ...  من هاى زیر پاتو بزنم؟ -
 نه خیر. خودم دیگه سبز شدم. از علم و  من رد شده. -
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 به پشتش زدم و  فتم: دستی
 پشت سرم بیا که از وسط راه باید سوارم کنی. -
 مگه وسط راه  ه خبره؟ -
 ماشینمو دادم دست صدانت ... -

 حرفم کامب بشه و با صداى بلندى  فت: نذاشت
  یكار کردى؟ -
 خج دارم می  م دیگه.  را عین ملخ می پرى وسط؟ -

 روى سینه نالب کرد و  فت: دستهاشو
 خج بگو. -
 ماشین اون هم دست منه. می خوام ببرمش پیش رضا واسه صافكارى. -
 مگه ماشینش  شه؟ -

مايراى پلیس   یزى ندم و در مورد  خارو ته بودم. نوك بینیمو  ها بهش نگف
  فتم:

 یه تصادف کو یك داشته. -
  پشو باال داد و با نگاه مشكوکی براندازم کرد: ابروى

 خج تو رو سننه؟ -
 یر دادى ها. بذار برساایم به مقصااد، برات تعریم می کنم. حاال پاشااو راه  -

 بیفتیم.
 تكون داد و از روى صندوق پرید پایین. سرى
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تا  شمش به من و بنیامین افتاد، سر ِ درد دلش وا شد. کلی غر زد و از بی  رضا
معرفتیمون  له کرد. من و بنیامین هم که فقط ابراز شاارمند ی کردیم و کار رو 

 بهونه.
 ماشین بنیامین که شدم، نفسمو با شدت بیرون دادم و  فتم: سوار

 ن دارى بلدى؟مهمو -
 تعجج  فت: با
  ی؟ -
 مهمون دارى. بلدى از مهمون پذیرایی کنی؟ -
 مهمون کجا بود؟ -
 من دیگه. -

 پرید باال و  فت: ابروهاش
 تو؟؟؟ -
 هم ین می  ی ب توب انگار من  مه. -
 تو  یزیت نیست ... من یه  یزیم هست. -

 لحنش زهر دار شده بود. کمی به سمتش  رخیدم و  فتم: باز
می خوام ببینم  ه يورى زند ی می کنی. آشااپزى یاد  رفتی یا باز آشااپز  -

 استىدام کردى؟
 کردم يورى حرف بزنم که احساس راحتی کنه. خیلی خودمونی  فتم: سعی

 آخرش هم لو ندادى مامان و بابا رو کجا دودر کردى ها. -
 هم انداخت و  فت:ب نگاهی

 حاال  ی شده که کنجكاو شدى؟ -
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 آخه زیادى مرموزى. هی ی از خودت نمی  ی. -
 من  یزى نمی  م یا تو  یزى نمی پرسی؟ -
 خج حاال دارم می پرسم. -

 شد. فقط رو به روش رو نگاه می کرد و  یزى نمی  فت. ساکت
 این یعنی که فوضولی نكنم؟ -
 براى  فتن ندارم.این یعنی که  یزى  -

 لحظه سكوت کردیم. دوباره سكوت رو شكستم و  فتم:  ند
 باالخره امشج می خواى یه نیمرو مهمونمون کنی یا نه؟ -

 زد و  فت: لبىندى
تىم مر، رو صاابح خودت بىور ... ظهر بده به دوسااتت ... شااج بده به  -

 وله؟دشمنت ... ا ه می خواى تلپ شی، آبدو، خیار بهت می دم. نب
 يلوش دراز کردم و  فتم: دستمو

 نبوله. -
 کم دستم کوبید و  فت: دستشو

پس یه میوه فروشاای دیدى بگو تا هم خیار بىریم هم هندونه که بديورى  -
 ه*و*س کردم.

 آخه االن که هندونه ها درست و حسابی نیستن. تازه اول اردیبهشته. -
 بی خیال. همون نوبرش می  سبه. -

اش که رساایدیم، پیاده شااد و در پارکیني رو باز کرد. خونه اش تو یه  خونه دم
طبقه بود. نبب از اینكه بىواد دوباره سوار بشه، پریدم پشت فرمون و  5مجتمع 
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ماشااین رو بردم داخب پارکیني. بنیامین هم که از خدا خواسااته، نیشااش تا 
شین هاى دیگه پارك ک شین رو بین ما شد. ما هم یامین هم ب. بنردمبنا وش باز 

 رسید و  ند تا از کیسه هاى خرید رو برداشت.
 سرش رفتم سمت آسانسور. منتظر بودیم آسانسور بیاد پایین: پشت

 طبقه ى  ندمی؟ -
  هارم. -
 هر طبقه  ند تا واحد داره؟ -
 سه واحد. -
 تا واحد داره؟ 15یعنی  -
 اوهوم. -
 هست؟همه اشون خانواده ان یا باز هم مجرد  -
 همه خانواده ان. -

 و  فتم: خندیدم
  ه طوریه که تو رو بینشون راه دادن؟ -

 یه ورى زد و دیگه  یزى نگفت. لبىندى
آسانسور باز شد و دخترى  ادرى اومد بیرون.  شمش که به بنیامین افتاد،  در

 لبىندى زد و خیلی  رم سالم و تعارف کرد:
 وره؟سالم آناى فرمنش. حال شما  ه ط -
جج  و تاده، يوابشااو داد. از تع به زیر اف مال ادب و ساارى  یامین هم در ک بن

  شمهام  رد شده بود.  ه تحویلی  رفت. یعنی با این دختره هم بله؟
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آسانسور شدیم و طبقه  هارم که رسیدیم، خانم و آنایی منتظر آسانسور  سوار
شد و عجیج  شروع  سی  سالم و احوالپر شون به بنیامین افتاد،  شم بودن. تا  

 بود که  ه ندر هم تحویلش می  رفتن.
یامین نمی  تو این مجتمع  ه خبر بود؟ یعنی کساای  یزى در مورد روابط بن

سا رو در حال رفت و آمد به این خونه ندیده بودن؟  ست؟ یعنی تا حاال مه دون
مگه نمی دونستن بنیامین صد تا دوست دختر داره؟ دو تاشونو هم که خودم از 

 نزدیك دیده بودم. مهسا و ژاله.
 یدیم. کلید انداخت و درو باز کرد و  فت:به در خونه اش رس باالخره

 من يلوتر برم المپ هارو روشن کنم. -
در ایسااتادم تا المپ ها روشاان بشااه بلكه بتونم يایی رو ببینم. فقط نور  دم

ضعیم  ست.  ند لحظه بعد همون نور  ضعیفی میومد که معلوم نبود از کجا
عد ازاون، خونه هم از بین رفت و صاااداى  رخیدن کلید توى نفب اومد و ب

 روشن شد و بنیامین رو دیدم:
 بفرما داخب رفیق شفیق. -

 با کفش می رفتم روى فرش که دادش در اومد: داشتم
هاااااااااوى ... کجا سرتو انداختی پایین دارى می رى؟ تو خونه خودتونم با  -

 کفش می رى؟
 و حواسم يمع شد و بر شتم دم در. کفش هامو داخب يا کفشی  ذاشتم تازه

به ياش یه يفت دمپایی رو فرشاای بهم داد. یه راهروى کو ك رو طی کردیم 
و بعد از اون سااالن خونه بود. سااالنش دو تا فرش دوازده مترى خورده بود. یه 
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LCD ها  ند  ببباالى ساااالن بود و رو به روش مبب ها رو  یده بود. روى م
شلوار ولو بود و روى میزش هم  ند تا لیوا ست پیراهن و  سرى د ن کثیم و یه 

 کتاب.
شپزخونه  یه سته بود. نگاهی به آ شپزخونه ى اپن و یه اتاق خواب، که درش ب آ

ناهارخورى  هار نفره کنار دیوار بود و کوهی از ظرف هاى  یه میز  نداختم.  ا
سته ى درو  رفتم و  سمت اتاق خواب. د شتم  سینك. بر  سته هم داخب  ش ن

 یامین انداختم و  فتم:تكون دادم ولی باز نشد. نگاهی به بن
 اینجا  را نفله؟ -

 و  فت: خندید
 براى يلو یرى از ورود آدم هاى فضول دیگه. -
 داشتیم؟ -

 اى باال انداخت و يوابی نداد. شونه
 هارو روى اپن  ذاشتیم و رفتیم تو آشپزخونه: خرید

 خونه ى يمع و يور و يالبی داریا. -
 نابب نداره. -
 داره.صاحبش الزم  -

 کنار ظرفشویی ایستادم و  فتم: رفتم
یعنی االن باید در حقت لطم کنم و این همه ظرفو بشااورم؟ اونم من که یه  -

 ناشق هم به زور می شورم؟
 دندون نمایی زد و  فت: لبىند

 تا تو باشی بدون برنامه، نرى خونه کسی. -
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 ناراحتی بر ردم؟ -
 یدى. پس ظرفتو بشور.حاال که دیگه خونه ى کثیم منو د -

ظرف می شااسااتم و بنیامین هم مشاانول رنده کردن خیار شااد. یاد دوران  من
ند رو لبم بود. ا ه می  مدت لبى مام  ناخودآ اه ت تاده بودم و  دانشااجوییم اف
تا این حد خاطراتمو زنده می کنه زودتر از این ها  دونسااتم خونه ى بنیامین 

 اومده بودم.
ب.  را درش نفب بود؟ احیانا اون صااداى نفب که اومد افتاد به اتاق خوا یادم

 مربوت به اتاق خواب نبود؟  ی تو اتاق بود که نىواست من ببینم؟
شدن آبدو، خیار، هم زمان شد با تموم شدن ظرف ها. هر  ند مطمئن  درست

بودم روى همه اشون هنوز لكه هاى کثیفی هست ولی همین هم از سرش زیاد 
 بود.

، خیار رو با دو تا ناشق برداشتیم و رفتیم پاى تلویزیون. تلویزیونو ى آبدو کاسه
 روشن کرد و  ذاشت شبكه نمایش.

 ماهواره ندارى؟ -
 دهن پر  فت: با
 نه. -

 دهنم  ذاشتم و  فتم: پیازى
 مگه می شه؟ -
  را نشه؟ -
 آخه تلویزیون که  یزى نداره. -
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اصااال به دردم نىورد. هر  ی شاابكه عوض والله من یه هفته ماهواره  رفتم  -
 کردم یه مشت مزخرفات بی سر و ته.

  رد شد و  فتم:  شمهام
 این همه شبكه هاى سیاسی و انتصادى و فیلم و سریال و ... -
سطش از بس پیام بازر انی  - ستم. فیلم هاش هم که و ست نی سیا من که اهب 

ش از همه اش بهتره. یه می ماره اعصاااابمو خورد می کنه. همین شاابكه نمای
ضرب فیلمو تا آخرش نشون می ده اونم به زبان مادرى. دیگه الزم نیست يون 

 بكنم زیر نویسشو بىونم.
 تو که زبانت خوبه. -
انگلیساایم آره. ولی دیگه فرانسااوى و آلمانی و ایتالیایی و غیره و غیره که بلد  -

 نیستم.
 ی هست دارى می بینی؟خیلی خج بابا نانع شدم ... حاال این   -

  پ نگام کرد و  فت:  پ
 مگه تو می مارى بفهمم؟ یه ریز دارى ورايی می کنی. -

و یكی زدم پس کله اش که ساارش رفت تو ناشااقش. صااورتش م اله  خندیدم
شد و محتویات ناشقش رو پاشید تو صورتم. دادم دراومد و از يا پریدم. رفتم 
شتمو پر از آب کردم و از روى  شیر آب. م صورتمو  رفتم زیر  شپزخونه و  تو آ

 اپن پاشیدم بهش. خندید و  فت:
 آخیاااااااش ... خنك شدم. -

یامین در سااكوت فیلمشااو می دید و آبدو، خیار می ط تمام ول مدتی که بن
به این فكر می کردم که  را تمام مبب  خورد، منم خونه اش رو دید می زدم و 
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هاش تك نفره است؟ پس ونتی کسی میاد خونه اش کجا می شینن؟ یعنی کار 
به نشااسااتن هم نمی رسااه و یك راساات اتاق خواب؟.  را من که هیچ ونت 

نداشااتم بیام خونه اش، حاال این ندر احساااس راحتی می کردم؟ اون  تمایلی
 هم تو خونه اى که فكر می کردم پاك نیست.

 خوردنمون که تموم شد از يام بلند شدم. سریع  فت: غذا
 کجا؟ -
 با ايازه شما توالت. -

 خندید و  فت: ناناه
 تا تو باشی پیاز نىورى. -

 اینكه برم دسشویی  فتم:خنده ام  رفت. نبب از  خودمم
 تو خونه ات يا نماز هم پیدا می شه؟ -
 لحنی که ته مایه اى از خنده داشت  فت: با
 بذار برم صندون ه بابا بزر مو بگردم شاید یه  یزى پیدا کردم. -

شنیدم. تو  رفتم شدن نفب رو  سته  صداى باز و ب شویی و از همون يا،  س تو د
اون اتاق  ه خبر بود؟. زود کارمو تموم کردم و پریدم بیرون. در اتاق بسااته بود 

 و خبرى از بنیامین نبود. تقه اى به در زدم و  فتم:
 اون تو دارى  ه غلطی می کنی؟ نكنه مواد می کشی؟ -
ده پیدا کردم. رو به نبله پهنش کردم.برو نمازتو از صااندون ه برات سااجا -

 بىون.
 بنیامین نمی خواى بگی اون تو  ه خبره؟ -
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 نمازت نضا شد. -
 نمی خواست  یزى رو يواب بده اصال نمی شد ازش حرف کشید. ونتی
سجاده رو يمع کردم و  نماز شید.  خوندنم طبق معمول، ده دنیقه هم طول نك

کانال هارو عوض می کردم که در اتاق باز شد. حتی روى مبب نشستم. داشتم 
ساارمو به عقج ن رخوندم که شاااید از الى در  یزى ببینم. نطعا این کار فقط 

 سبك کردن خودم بود. اومد کنارم نشست و  فت:
 هندونه که می خورى؟ -
 آره اونم هندونه صابونی. -

ی از هندونه برش رو با یه  انو، تو سااینی  ذاشاات و آورد. یه بىشاا هندونه
خورده بود و رني نرمزش مشااىص بود. هم از نرمز بودنش تعجج کردم هم 

 از اینكه، بنیامین ِکای یه ناچ هندونه رو بلعید که من نفهمیدم؟.
 دستم داد و  فت: برشی

 حال کردى  ه هندونه اى يدا کردم؟ داداشت هندونه شناسه. -
 اینقدر که تو سر و منزش زدى له شده. -

 بزر ی به هندونه زد و با دهن نسبتا پر  فت:  از
همیشه دلم می خواست یه هندونه بىرم، فقط همون نسمتش که تىمه نداره  -

 رو بىورم و بقیه اشو بندازم آشنالی.
 عقده ى یه هم ین کار بی دردسر و راحتی رو هم به دل خودت می مارى؟ -
  ه می دونم. ويدانم دردش میاد. -
 ربطی به ويدان داره؟ ه  -
 اسراف می شه. -
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 خودش شروع کرد به خندیدن. و
سوالی  در صدانت و  شا می کردیم که یادم افتاد به  سكوت کامب تلویزیون تما

 که این  ند روزه تو منزم تاب می خورد.  رخیدم سمت بنیامین و  فتم:
 یه سوال ... -
 خج ... -
 بپرسم؟ -
 رسی دیگه  را ايازه می  یرى؟تو که در هر حالت می پ -
 کوفته ... -

 و  فت: خندید
 خج بابا حاال  را بهت برمی خوره بپرس دیگه. -

بودم بپرساام یا نه ... ولی ا ه نمی پرساایدم هم دیوونه می شاادم. شاااید  مردد
 بنیامین می دونست و می تونست کمكم کنه.

 تو کسی به اسم ب برازنده ب می شناسی؟ -
تو هم  ره خورد و  شاامهاش باریك شاااد. داشااات فكر می کرد.  ابروهاش

 عانبت  فت:
 برازنده؟؟ زن ِ یا مرد؟ -
 هم زن هم مرد ... شاید هم زن ... یا شاید هم مرد. -

 پ نگام کرد. خودمم فهمیدم  رت و پرت  فته بودم ولی  اره  ی   پ
نساابت داد،  بود؟ وانعا نمی دونسااتم اون برازنده اى که سااعیدى به صاادانت
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شوهرش بوده.  شاید فامیلی  همون برازنده اى بود که من حدس می زدم؟ مثال 
 یا شاید فامیب خودش برازنده بوده و صدانت يعلی باشه.

 را این يورى نگاه می کنی؟ خج خودمم نمی دونم. یه نفرو به این اساام  -
 می شناسم ولی ...

شته رو مرور کردم. ا ر ا  ند شه که من لحظه تو مهنم  ذ ین برازنده همونی با
شونه اى  سه. به همین خاطر  شنا صال نبوده که بىواد ب فكر می کردم، بنیامین ا

 باال انداختم و  فتم:
 بی خیال ... فردا رو پایه اى بریم  شت و  ذار؟ -
 مگه فردا  ه خبره؟ -
 هی ی ... يمعه است. -
 ریم.حاال تا فردا ... ا ه زنده بودیم تصمیم می  ی -
 نكنه امشج با عزرائیب وعده کردى؟ -
 من که نه. ولی اون ا ه وعده کرده باشه ،بدون مشورت با من تصمیم  رفته. -
 کم  رند بباف. میاى یا نه؟ -
 يون تو نمی دونم بشه یا نه. صبح می خواى برى یا عصر؟ -
 از صبح تا عصر. -
  ه خبره بابا ... خسته کننده است. -
 خج  ه ندر ناز می کنی؟خیلی  -
  شت و  ذار پسرونه دیگه؟ -
 پس دخترونه؟ به پسر بودن خودت شك دارى؟ -

  رد شد و  فت:  شمهاش



wWw.Roman4u.iR  134 

 

بال خودت راه  - که دختر مىتر هم می خواى دن نه  مار ... منظورم ای زهر 
 بندازى؟

 ا ه ينابعالی مهسا و ژاله رو نیارى من کسی رو نمیارم. -
شده نگاهش لبی  فت ب  زیر شمهاى باریك  شد. با   ساکت  سا و ژاله ب و  مه

 کردم و  فتم:
 من که می دونم هنوزم باهاشون در ارتباطی. -

کردم ببینم يواب می ده یا نه ولی هم  نان ساااکت بود. به نا ار ادامه  مكثی
 دادم:

 البته همین که شر اون ژاله از سر من کم شد، واسه من بسه. -
 هم سكوت کرده بود. باز
 آخرش هم درست يواب ندادى که  را آدرس دادى به ژاله. -
باز هم سااكوت. نگاهی به ساااعت م یش انداخت که باعث شااد منم به  و

 ساعتم نگاه کنم. خمیازه ى بلندى کشید و  فت:
  ه ندر االن خواب می  سبه. -

 باال انداختم و  فتم: ابرویی
 منظور؟ -
 که داداش خوش اومدى. خوش  ذشت.منظور این  -
 مرده شورتو ببرن با این مهمون نوازیت. -
 دیگه من در همین حد بلدم. -

 اینكه يواب بده بحث رو عوض کرد و منو پی وند. به همین راحتی. بدون
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به  یك ندم زدن و فكر کردن بودم. فكر کردن  حال  یابون در  عد، تو خ ربع ب
س سال دو شد و بنیامین. به این دو  شروع  تی و رفانت. رفانتی که از محب کار 

شد بنیامین تو محله ما  شده بود. رفانتی که باعث  شیده  حاال به خونه هامون ک
 خونه بىره.

عجیج بنیامین و مهسا که حاال نزدیك شش ماه بود که ادامه پیدا کرده  دوستی
ا ر هم بود. ا ر بنیامین نجال رو دوساات داره  را بی خیال مهسااا نمی شااه؟ 

مهسا رو می خواد که غلط می کنه  شمش دنبال نجال باشه . آخه بنیامین  ه 
 خورد نشااه. تتطور این رفتارهاى ضااد و نقیضاات رو ببینم و اعصااابم از دساا

سا و هم نجال؟ ا ر هم تاز ی ها  یعنی هم خدارو می خواى هم خرما؟ هم مه
ونتی درباره مهسا از نجال خوشت اومده خج  را نید مهسا رو نمی زنی؟  را 

 می پرسم سكوت می کنی؟ تونع دارى از سكوتت  ی بفهمم؟
 فكر کردم که نفهمیدم  ه مونع رسیدم دم در خونه. اونقدر

*** 
زني موبایب از خواب بیدارم کرد. کش و نوساای به بدنم دادم. صاابح  صااداى

يمعه هم ول کنمون نبودن.  ه ندر دلم می خواست یه مشت بزنم تو  ونه ى 
 کسی که کله سحرى زني زده و از خواب بیدارم کرده.

هام باز نمی شد. با دست شروع کردم به  شتن. ویبره اش کب تىت رو   شم
ه پیداش کردم. الى پلك هامو باز کردم تا اسمش رو بىونم. می لرزوند. باالخر

نور موبایب که به  شمم خورد، احساس کردم عصج هاى  شمم تیر کشید و 
دارى  خش اىهر  ی فحش بلد بودم، نثار روح پر فتوح بنیامین کردم و با صد

  فتم:
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 هاااااان؟؟  یه؟ کله پزى راه انداختی که این ونت صبح زني می زنی؟ -
 صداى سرحال و نبرانی  فت: با
صبحی با کله پا ه داره  - سالمت کو بدعنق؟ کله پزى هم بابات داره که اول 

 میاد خونه.
 باز شد و  فتم:  شمهام

  ی؟ باباى من؟ کله پا ه؟ االن؟ تو از کجاى میدونی؟ -
سااالم و علیكش رو شاانیدم. صااداى نا مفهومی هم از پشاات  وشای  صااداى

 گار يواب بنیامین رو می داد.میومد که ان
 با کی حرف می زنی؟ -

رو کنار زدم و روى تىت نشااسااتم. دسااتی به موهاى به هم ریىته ام  مالفه
 کشیدم. دوباره صداى بنیامین رو شنیدم:

سه همین اومدم در خونه  - شتی امروز بریم بیرون؟ منم وا شج نرار نذا مگه دی
نواده خواب باشن. ولی ماشاءالله آناى اتون. خواستم زنگو بزنم  فتم شاید خا

 کاردان خیلی سحر خیزن و رفتن کله پا ه هم خریدن.
 بابا رو تشىیص دادم. انگار سرش به  وشی نزدیك تر شده بود: صداى

سحر خیزى. فقط این نیما عین خرس می  - شما هم که  سرم.  اختیار دارى پ
 خوابه.
 عصبانیت  فتم:خنده ى بنیامین تو  وشی پی ید. با  صداى

 نیشتو ببند. -
 باز صداى تعارف کردن بابا : و
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 بفرما داخب حاال یه پا ه به نیش بكش بعد همه با هم می ریم کوه. -
مدل حرف زدن بابا کم مونده بود شاااو در بیارم. باباى ما هم امروز یه  وله  از

شورتش  ست کارهاى بدون م ست یه عمره مامان از د شده ها. بی خود نی نمك 
حرص می خوره. سرخود مهمون دعوت می کنه و سر خود هم برنامه کوه رفتن 

 می ریزه.
صرار و ب صداى شون با هم میومد. بابا ا ستم تعارف کردن نیامین انكار. می دون

بنیامین عاشااق کله پا ه اساات ولی روش نمی شااد دعوت بابا رو نبول کنه یا 
شاااید هم دلش نمی خواساات با پا  ذاشااتن تو خونه ى ما ... لعنت ... دوباره 

شیدنش افتادم. خیلی  ست آب ک  بود احمقیاد حرف هاى عجیج غریبش و د
که همین  ند سااااعت پیش تو خونه  ا ه باز هم از این فكر ها بكنه در حالی

 اش بودم.
 شدم و تو  وشی غریدم: عصبی

 بیا تو دیگه مسىره. می ترسی تو خونه  هار تا پسر مجرد باشه خفتت کنن؟ -
شی  صاداى زني در بلند شاد. و بعد از اون هم صاداى دساته کلید بابا تو  و

 پی ید. با خنده  فت:
 مهمون داره میاد. فعال خداخافظ.پاشو تُـانبون )شلوار( پات کن  -

رو روى تىت  ذاشاتم و از پنجره نگاهی به حیات انداختم. بابا داخب   وشای
 شد و پشت سرش بنیامین. صداى غرغر مامان رو شنیدم :

 تو که کلید دارى دیگه  را زني می زنی؟ -
شه. یه دفعه یادم افتاد که ماما صداش شپزخونه با می ن ندور بود. انگار که تو آ

دونه بنیامین همراه باباساات. از يا پریدم تا بهش خبر بدم. ولی یادم افتاد که 
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شه که یه  سر سرى  شه رو صبح در تدارك ناهاره و مثب همی مامان از همون اول 
. ولی ممكنه لباسااش شاادونت مو از ساارش توى غذا نیفته. ندم هام کندتر 

 در اتاق رسوندم.مناسج نباشه. دوباره ندم هام سریع شد و خودمو به 
 شدن در اتانم، همزمان شد با ورود بابا و بنیامین به سالن. باز

شون به مبب پیش روم خیره  نگاهی شم هاى  رد به بابا و بنیامین انداختم که  
 مونده بود. مسیر نگاهشون رو دنبال کردم و خودمم خشكم زد ...

یادم به این یكی نبود. به دیوونه اى که پنج شنبه شج ها، اونقدر پاى فیلم  اصال
هاى تلویزیون می نشااساات تا همون يا روى کاناپه بیهوش می شااد و صاابح 

 يمعه باید از البه الى مبب ها يمعش می کردیم.
معمول از روى کاناپه افتاده بود رو زمین. یه پاش هم باالى کاناپه مونده  طبق

ا ه ى دامن شاالواریش هم باال رفته بود و تا باالى زانوش پیدا بود. روى بود. پ
شكم خوابیده بود و بازوش رو زیر سرش  ذاشته بود. موهاى بلندش رو فرش 

 پىش شده بود و بین لبهاش هم کمی باز بود.
 شمهاى  شاد شده، آهسته سرمو باال  رفتم و نگاهم دنبال بنیامین  شت.  با

 ین کجاست؟  را موهاش رو به منه؟  را داره دور می شه؟پس صورت بنیام
سته. بابا ظرف کله پا ه رو  در شد تازه فهمیدم بنیامین فلنگو ب سته  سالن که ب

 روى اولین مبب  ذاشت و با نیافه اى که معلوم نبود  ه حسی داره  فت:
 می رم دنبالش تو هم نجال رو از این وسط يمع کن. -

و منم رفتم ساارا، نجال. پاشااو از روى مبب پایین  ذاشااتم و رفت تو حیات  بابا
پا ه ى شلوارشو درست کردم. ونت نداشتم بیدارش کنم. دست انداختم زیر 
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سمت اتانش که مامان  شتم می بردمش  بدنش و از روى زمین بلندش کردم. دا
 از تو آشپزخونه اومد بیرون و  فت:

  ی شده نیما؟ -
 ه لبىند زدم و  فتم:دیدن روسریش ناخودآ ا با
 بنیامین تو حیات ِ داره با بابا میاد داخب. -

 سریع بر شت تو آشپزخونه و  فت: مامان
  را زودتر نمیگی؟ -
 حاال دارم می  م دیگه. -

دم اتاق نجال، با آرنجم دسااتگیره رو پایین دادم و درو باز کردم. همین  رساایدم
َشااااتَـاااَرق خوابوند رو که روى تىت  ذاشتمش، دستشو تو هوا تكو ن داد و 

صااورتم. دختره ى روانی. شااانس آورد که می دونسااتم تو خواب يفتك زیاد 
 میندازه و رنه با دیوار یكیش می کردم.

احوالپرساای مامان و بنیامین رو شاانیدم. سااریع مالفه رو روى نجال  صااداى
شرمنده بنیامین، شیدم و از اتاق بیرون رفتم.  هره ى خجالت زده و  تم ناراح ک

عذب بودنش برام ملموس نبود. نگرانم می کرد. ا ر این  می کرد. این يور م
صیت وانعیش بود، پس  را من هیچ ونت ای شى ارو رفتاره نرفتارها يزئی از 

ازش ندیده بودم؟ اصال دلم نمی خواست به این نتیجه برسم که کارهاش براى 
  ول زدن ما و خوب يلوه دادن خودشه.

 ... واى بنیامین ... کی می شه بفهمم تو اون منزت  ی می  ذره. بنیامین
 رسیده بودم. دستی به شونه اش زدم و  فتم: نزدیكش

 سالم يناب کله پز. -



wWw.Roman4u.iR  140 

 

مامان بسات صبحونه رو ردیم می کرد، من و بنیامین و بابا تو سالن پذیرایی  تا
ال دامون زد، نجنشسته بودیم. و در کمال تعجج، ونتی مامان براى صبحونه ص

 در حال  ذاشتن نون، توى سبدها بود.
و مامان از همه يا بی خبر و بی خیال. من و بابا هم که  شمهامون مدام  نجال

در  ردش بین بنیامین نرمز شاااده و نجالى بی خیال بود که براى بنیامین غذا 
 می کشااید. از همه بی اره تر بنیامین بود که درموند یش کامال مشااىص بود.

عادى و راحت  رفتارخودمو که به ياش می ماشتم کالفه می شدم. از یه طرف 
نجال، بنیامین رو هم تشااویق به بی خیالی می کرد و از طرف دیگه، نگاه هاى 
 نافرم من و به خصوص بابا، نمی ماشت آب پا ه ى خوش از  لوش پایین بره.

سوءظن  ه يورى می خو حاال ست با بنیامین کوه مونده بودم بابا با این همه  ا
 هم بره؟ شاید هم داشت رفتارشو آنالیز می کرد که بفهمه  شمش پاکه یا نه.

بعد از ده دنیقه زیر نظر  رفتنش، بابا خیالش راحت شد و بنیامین نمره  باالخره
 ى نبولی  رفت:

 خانوم با یه  ردش  ه طورى؟ -
 نگاه متعجبی به بابا انداخت و  فت: مامان

 آفتاب از کدوم طرف دراومده؟ ردش؟  -
بابا رو با این حرفش شااساات. خنده ام  رفته بود و به زور خودمو نگه  نشااني

شده بود.  شو  از  رفته بود و عین لبو  شته بودم. نگاهم به نجال افتاد که لبها دا
كه  به محو این گاه کرد.  باال آورد و منو ن ظه هم نجال ساارشااو  همون لح

 خنده ترکیدیم.نگاهمون به هم افتاد، از 
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و مامان و بابا هاب و واب مونده بودن. من که فقط دسااتمو يلوى دهنم  بنیامین
شه. نجال هم که   رفته بودم که با اون خنده ى داغونم، محتویات دهنم معلوم ن

 دید بقیه با نگاهشون توضیح می خوان، میون خنده  فت:
پیشاانهاد ...  ردش می آخه بابا يون ...  ی شااده ... بعد عمرى ... دارى  -

 دى؟
ناراحت نشاااه، بحث رو  مامان با  با هم خنده اش  رفته بود ولی براى اینكه 

 دستش  رفت و  فت:
 حاال کجا می خواى برى؟ -

شین ها  خیلی سوار ما شد و  شته  شین ها  ذا صندوق ما سایب  ردش تو  زود و
شین خودش.  شت فرمون ما ستم و بابا هم پ ش شین بنیامین ن شدیم. من تو ما
ماشین من هم که دست صدانت بود. ماشین بابا يلوتر حرکت کرد ولی هنوز 

 از کو ه هم بیرون نرفته بود که نگه داشت و نجال از ماشین پیاده شد.
 زودتر از من تعجبش رو بروز داد: نیامینب

  را پیاده شد؟ نمی خواد بیاد؟ -
اومد سمت ماشین ما. از کنار ماشین رد شد و در عقج رو باز کرد، کوله  نجال

سط  پشاتیشاو پرت کرد رو صاندلی و ساوار شاد. طبق عادت همیشاگیش، و
و  صااندلی عقج نشااساات و آرنج هاش رو به صااندلی هاى يلو تكیه داد. من

 بنیامین همزمان با هم به عقج بر شتیم و با تعجج زل زدیم به نجال.
که از نزدیكی بیش از حد صااورت هامون به صااورتش ترسااید، یهو پرید  نجال

 عقج و با  شمهاى درشت شده  فت:
  تونه؟  را این يورى نگاه می کنید؟ -
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سرش رو به يلو  رخوند و حرکت ک بنیامین رد. من سریع عذرخواهی کرد و 
 اما هم  نان نگاهش می کردم:

  را اومدى اینجا؟ -
  فت: طلبكارانه

  را نیام؟ من راضی ... -
 به بنیامین که در حال رانند ی بود انداخت و ادامه داد: نگاهی

 صاحج ماشین هم راضی. پس تو  را ناراضیی؟ -
 باال دادم و  فتم: ابرویی

 ماشین راضیه؟تو از کجا می دونی که صاحج  -
خودشااو يلو کشااید و آرنج هاشااو روى صااندلی هاى يلو  ذاشاات و  دوباره
  فت:

 شما ناراضی هستی؟ -
 نیم نگاهی به عقج انداخت و  فت: بنیامین

 در خدمتم. -
تیكه اى به بنیامین بندازم ولی دلم نیومد. نیافه اش زیادى مظلوم شده  خواستم

 ودبانه.بود و حرف زدنش هم فوق العاده م
 خیال شدم و رو به نجال  فتم: بی
 حاال  ی شد اومدى این طرف؟ -

 ر*ق*صوند و با شیطنت  فت: ابرویی
 دو تا ننارى عاشق داشتن يیك يیك می کردن دلم نیومد مزاحمشون بشم. -
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 خنده ى کوتاهی کرد و  فت: بنیامین
 مگه ننارى هم يیك يیك می کنه نجال خانوم؟ -

 لو ه اى یه ور کرد و  فت:لج و  نجال
 حاال هر  ی ... مهم اصب مطلج بود. -

ستم و  کمرم ش صاف ن سر يام  از بس به عقج  رخیده بودم، درد  رفته بود. 
 همون طور که کمربندمو می بستم  فتم:

 حاال اصب مطلج  ی بود؟ -
  هره اش رو نمی دیدم ولی از صداش معلوم بود نیافه اشو  پكی کرده: دیگه

هر  ی که بود نمی خواسااتن من بفهمم.  نان رمزى و با اشاااره حرف می  -
 زدن که یه لحظه شك کردم نكنه ننه بابامون کر و اللن و ما خبر نداریم.

با خنده ى من، نهقهه ى بنیامین هم بلند شاد. این نجال هم ونت  یر  همزمان
 آورده بود براى خوش مز ی.

شد و بابا در يا زد رو ترمز. کم تا من  فتم برم تو اون  - شون باز  ش شین، نی ما
 مونده بود از شیشه يلو پرت بشم بیرون ...

 هم  نان می خندید و منم تو کم بلبب زبونی نجال مونده بودم : بنیامین
نمی  ه این دختره کمربند نداره یه هو نفله می شاااه ها. فقط فكر خودش و  -

شه و همون اول کمربند يفت شق ست. حتی یه کلمه نمی  ه بابا مر، ع شونو ب
يون اون کمربندتو ببند خطرناکه. همش می  ه فرو، يونم عزیزم عسلم نباتم 

 نندکم شكرپنیرم اون کمربندتو ببند.
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یامین یامین  بن که نجال يلوى بن بار بود  نده. اولین  گه غش کرده بود از خ دی
شیرین زبونی. انگار نجال هم کم  کم با بنیامین خودمونی افتاده بود رو دنده ى 

 شده بود.
اوفففم ... دیگه داشتم غمباد می  رفتم. اصال حواسشون نیست ب ه مجرد  -

 تو ماشینه.
 حرفش پریدم. دیگه داشت حرفهاش بیخ پیدا می کرد. میون

 نجال  ی تو اون کله پا ه بود؟ نكنه زبون  وسفند رو، تو خوردى؟ -
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت ىمجاز ىکتاب توسط کتابىانه  نیا

 و منتشر شده است
 زبونو مامان و بابا خوردن که این يور واسه هم زبون می ریىتن. -

تو ساارم افتاد که باعث شااد سااریع به بنیامین نگاه کنم. بنیامین هم با  فكرى
شت به همون  یز که  ىتعجج از تو آینه به نجال نگاه کرد. انگار بنیامین هم دا

من بهش فكر می کردم، فكر می کرد. واى که این دختر بعضاای ونت ها  ه 
که ممكنه  ادسااوتی هایی می داد و خودش نمی فهمید. اصااال احتمال نمی د

 فكرهاى منحرفی مثب ما برداشت دیگه اى از حرفش بكنه.
 یه يورى يلوى ورايی هاشو می  رفتم تا بیشتر از این آبرومونو نبرده بود. باید

عقج بر شااتم تا حرفی بزنم که دیدم نجال به پشااتی صااندلی تكیه داده و با  به
شت تر از حد معمول  شم در شمها شو  از می  یره و   صبی داره لب حالتی ع
شاااده و با اسااترس یه نگاه به من می کنه یه نگاه به بنیامین. اى بابا ... پس 
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شااد و با  یزونآوخودش هم فهمید بود سااوتی داده. نگاهش که من افتاد لبش 
 شرمند ی نگام کرد.

 خنده ام  رفته بود هم دلم براش سوخت. هم
 تنییر يو  فتم: براى

 فلشتو با خودت آوردى؟ -
یه  ربه ى  لبىندى با موق رفت ساارا، کوله پشااتیش. فلشااش رو که  زد و 

پشاامالوى ساافید ازش آویزون بود داد دسااتم. فلش رو  رفتم ولی نجال ولش 
 ج نگاهش کردم که  فت:نكرد. با تعج

 الزم نیست که یادآورى کنم؟ -
 تعجج  فتم: با
  یو؟ -

 هاش رفت تو هم و معترضانه صدام زد: اخم
 نیماااا ... -

 افتاد و با خنده  فتم: دوزاریم
نه  - یه دو نداریم حتی  ندادى حق  يازه  تا ونتی خودت ا یدم ...  هان فهم آ

 حاال ول می کنی این فلشو یا نه؟آهنگش رو هم عوض کنیم. اوکی  شم. 
شتم و اولین آهنگش  لبىندى شش رو  ذا از رضایت زد و فلش رو ول کرد. فل

 شروع شد ... آهنگی مالیم با صدایی مالیم تر.
 به تو نمی رسم این دیگه نسمت منه ا ه

 این يورى بشه این از بىت بد منه نىواستم
 یه دنیا غم دارم ا ه نبینمت یه روز ند
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 طور دلت اومد برى عاشق  شماتم هنوز  ه
شین، تو دیدم  خودش صویرش از آینه ى ب*،*ل ما شه و ت شی شید کنار  رو ک

نرار  رفت. شیشه رو پایین آورد. آرنجش رو لبه ى شیشه  ذاشت و  ونه اش 
رو کم دستش  ذاشت و خیره شد به خیابون. هنوز از شهر خارب نشده بودیم 

 کوه و ينگلی ببینیم. که بىوایم دار و درخت و
 بعدى هم همین ندر مالیم و عاشقونه بود: آهني

 نده دوست دارم که ونتی دست هاتو می  یرم این
 اینم که  ه يورى يلو اشك هامو بگیرم فكر

 بدتر از روزهایی که نبودیتو کشیدم حتی
 نگاه پاکت که یه روز خوش ندیدم فداى

ته بودیم و آروم و  از مه امون حس  رف یه يورایی ه بس آهنگش مالیم بود، 
ساکت تو خودمون فرو رفته بودیم. تمام شیشه ها پایین بود و باد مالیمی که تو 
ماشین می پی ید همه رو به یه خلسه ى عاشقونه فرو برده بود.. وانعا صحنه ى 

 مسىره اى بود ولی مگه يرئت بود بزنی آهني بعدى؟
 آهني بعدى دیگه  یزى نمونده بود اشكم در بیاد. اب

 بىواى بىوابی تاپ تاپ نلبت نذاره شده
 کنی خدایا اونم خوابیده یا که بیداره فكر
 بی خوابی بگیرى صد هزار نقشه ب ینی شده

 بهونه باشی که اونو فردا ببینی دنبال
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حو تماشااااى ها  ی بود آخه اونم يلوى بنیامین. خودش هم که  نان م این
شت و کوه و ينگب می  ساختمون ها بود که انگار د شین ها و خیابون ها و  ما

 بینه. دهن باز کردم حرف بزنم که بنیامین  فت:
 نجال خانوم آهني هاتون یه کم زیادى غمگین نیست؟ -

 اینكه تنییرى تو مونعیتش بده یا حتی سر ب رخونه  فت: بدون
 ض کنید.ا ه خوشتون نمیاد فلش رو عو -
شنگی  نه شین نمی رفت. آهني هاى ن سمت پىش ما ستمون  من نه بنیامین د

یامین. دلم نمی خواسااات فكر کنه دل نجال يایی  یر  نه يلوى بن بودن ولی 
کرده که اینهارو  وش می ده. هر  ند  وش دادن آهني عاشااقونه دلیلی براى 

 دلداد ی نیست ولی خج ...
 ی بمیرىشج که سر می مارى آرزو کن شده

 دماى صبح که می شه نفرین هاتو پس بگیرى دم
 با خاطره ى من يلو آیینه بشینی شده
 بگیره تن لبهات ياى دستهامو ببینی  ُـر
  یزهایی هم می خوند. نشني  ل ین می کرد آهني هارو.  ه

تا آهني تموم شاااد. بالفاصااله بعد از تموم  با بدبىتی بود تحمب کردم  هر 
شادنش، فلشاش رو درآوردم و فلش بنیامین رو زدم. نجال سارشاو  رخوند و 

 خیلی آروم  فت:
 فلشو بده  مش نكنی. -

 همه مالیمت ازش بعید بود ... انگار تاثیر آهني بود. این
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انی. زیر ساااایه ى درخت ها به مقصاااد رساایدیم. یه پارك کوهساات باالخره
بساطمون رو پهن کردیم و نشستیم. نجال بدون این که لحظه اى بشینه مشنول 

 تعویو کفش هاش با کتونی هایی که آورده بود شد و  فت:
 من که حوصله ى نشستن ندارم. می خوام برم کوه. -

  فت: مامان
 حاال بذار برسی یه نفسی تازه کن بعد می رى. -
 و داشتم نفس تازه می کردم.کب راه -

  فت: بابا
 تنها که نمی شه برى صبر کن تا ب ه ها همرات بیان. -

 و بنیامین نگاهی به هم کردیم و بنیامین زیر لبی  فت: من
 ب ه ها یعنی من و تو؟ -
 آره  مونم. -
 ما با این همه هیكب ب ه ایم؟ -
 بریم؟حاال ب گی رو ولش کن. بابا  فت با نجال  -
 سر تایید کرد و  یزى نگفت. نجال پوشیدن کفش هاش تموم شد و  فت: با
 من رفتم. -

 نگاهی بهم انداخت و  فت: بابا
 برو باهاش. خطرناکه. -

خودمم ه*و*س کوه نوردى کرده بودم با کمال میب بلند شااادم و بنیامین   ون
تادیم. خ مان  رفتم و راه اف ما ند شاااد. بطرى آبی از  به نجال هم بل یلی زود 
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رساایدیم. شاایطنتم  ب کرد و دسااتمو آروم دور کمرش  ذاشااتم که ببینم  ه 
 عكس العملی نشون می ده.

دفعه بر شاات و با  شاامهایی عصاابانی دسااتشااو آورد باال که بىوابونه زیر  یه
شو تو هوا  ست سریع د شون بده و  شی ن شتم که  نین واکن شو دا شم. آماد ی  و

 ه تعجج تبدیب شد و  فت: رفتم. تمام عصبانیتش ب
 نیمااااا ... نزدیك بود کتك بىوریا. -

 با لبىند  فت: بنیامین
 بهتون نمیاد این ندر خطرناك باشین. -

 با لحن ينگنجویانه اى  فت: نجال
 کسی که به ناموس مردم دست درازى کنه باید دستشو نطع کرد. -

 بنیامین پرید باال و  فت: ابروهاى
 بله ... درست می فرمایید.بله ...  -

 هم زیر لج  فت: بعد
 عجج غیرت و شرافتی. -

با ناز ساارشااو  رخوند و کنار من نرار  رفت. کامال حس کردم که این  نجال
 حرکتش عمدى بود. حاال  را براى بنیامین ناز می کرد؟

هاى کوه رساایده بودیم.  وشاایم آهني می خوند و آروم آروم پیش می  وسااط
یلی ها در حال رفت و آمد و کوهنوردى بودن. صاااداى  ند نفرو از رفتیم. خ

پشت سرمون می شنیدم که با هیجان و شوخی و خنده نزدیك می شدن. انگار 
 که تعدادشون خیلی زیاد بود.
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سرش حرکت  مردى شت  شد. خانومی پ ستی بزر ی از کنارمون رد  با  وب د
یه دختر ب ه که مچ می کرد و دسااتش تو دساات مرد بود. پشاات ساار خانوم، 

دسااتش تو دساات مادرش بود و مدام وريه ووريه هم می کرد. دختر ب ه داد 
 می زد:

 بهراد بیا دیگه ... ببین من  ه ندر از تو يلوترم. -
 صداى مردى از پشت سر: و
کیوان يمع کن این پدرسوخته اتو. ببین  ه طور کَـاااك تو تنبون ب ه ى من  -

 میندازه.
سرعت از  صداى خنده ى و سر ب ه اى با  سرمون بودن. پ شت  يمعیتی که پ

 کنارمون رد شد و صداى داد زنی بلند شد:
 بهراد ... صبر کن ببینم ... کیارش برو دنبالش. -
عبور مردى از کنارمون که دست پسر ب ه رو  رفت و به راهش ادامه داد تا به  و

ارمون رد شدن و یكی از اون دختر ب ه رسیدن. دو زن و یك مرد دیگه هم از کن
 مردها به عقج بر شت :

 پیر شدى سایه ... نبینم آخر مونده باشی. -
 هام تیز شد ... سایه؟  وش

به بنیامین انداختم. بی تويه داشاات به راهش ادامه می داد. بديورى  نگاهی
پایین انداختم.  به  به عقج  رخوندم و نگاهی  کنجكاو شاااده بودم. ساارمو 
صیرى با پاپیون  سرش کاله ح دخترى آروم آروم در حال باال اومدن بود. روى 

شی صورتش به کلی زیر کاله پو سرش هم پایین بود و  شته بود.  ه دسفید  ذا
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سفید با  سفید ...  سپرت  شكی تنش بود و کفش هاى ا شلوار م شده بود.مانتو 
 خطوت بنفش.

طور بی حرکت مونده بودم و به عقج نگاه می کردم.  را بنیامین و نجال  همون
هیچ اعتراضاای نمی کردن؟ ساارمو  رخوندم و به رو به روم نگاه کردم. انگار 

 امه داده بودن و ازم دور شده بودن.متويه تونفم نشده بودن  ون به راهشون اد
اصال ایستاده بودم؟ که  ی بشه؟ این خانوم ا ر صدانت هم باشه به حال   را

 من  ه فرنی داره؟ خواستم به راهم ادامه بدم که صداش رو شنیدم:
يناب سعیدى ... این ندر به من نگو پیر شدى. نكنه یادت رفته خودت  ند  -

 سالته؟
سر  رخوندم که  هره ى مرد رو ببینم ولی مرد  سعیدى؟ این غیر ممكن بود. 

 در حال باال رفتن بود و پشتش به من. دوباره صداش رو شنیدم:
 دیدى دارم بهت می رسم در رفتی؟ -

بود. خود خودش. ساارمو به  پ  رخوندم و نگاهش کردم. رساایده  خودش
رش رو باال  رفت و بود نزدیك من. انگار ساانگینی نگاهمو حس کرد که ساا

به هم خیره شاااده بودیم. نمی  با تعجج  نگاهم کرد.  ند لحظه همین يور 
صدانت  شونه امو رو به  شو کوبوند روى  ست شت که یهو د دونم بنیامین کی بر 

  فت:
 سالم خانوم صدانت. احوال شما؟ -

صاادانت هم  نان هاب و واب، منو که  شاامهام توى  شاامهاش نفب  خانوم
گاه می کرد. اونقدر از بودن صاادانت با سااعیدى ناراحت بودم که شااده بود، ن
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نت هم يواب  که صااادا لج بود  يا ید  یزى بگم. و  حتی زبونم نمی  رخ
 بنیامین رو به زور داد و نگاهش رو صورتم ثابت مونده بود.

 بدى داشتم. حس حمانت ... ساده لوحی ... فریج خوردن ... حس
 کوه اومدنشون  ی بود؟از سعیدى متنفر بود دیگه  ا ه
مشااكلی با هم نداشااتن پس اون نمایش مسااىره  ی بود تو کارخونه راه  ا ر

 انداختن؟
باید منو از آزمایشگاه بكشونه توى دفترش که شاهد  ني و دندون نشون   را

 دادنشون باشم؟
 سعیدى با تحقیر نگاهم کنه و القاب مزخرف بهم ب سبونه. که

 هم از من براى ندرت نمایی استفاده کنه. صدانت
 که  ه ندر از صدانت بدم اومده بود. آو

از  ند دنیقه اى که نفهمیدم  ه ندر طول کشااید، از بهت بیرون اومدم.  بعد
پوزخند صاادادارى زدم و با نهایت نفرتی که می تونسااتم تو صاادام پىش کنم 

  فتم:
 از يناب سعیدى عقج نمونید؟ -

 یدى ب رو  نان با غیو  فتم که لبش رو  از  رفت.ب يناب سع
شده بود و بی تويه  نیم سعیدى رفته بود انداختم. دورتر  سیرى که  نگاهی به م

شتر  ستم بی صدانت نگاه کردم. خوا سرش پیش می رفت. دوباره به  شت  به پ
 نفرتمو بروز بدم ولی یه لحظه به خودم نهیج زدم ...



 153 بی مهرپاییز 

ه. نذار بفهمند نمایش مضحكشون رو باور کرده ... عكس العمب نشون ند نیما
بودى. که براى صاادانت دل سااوزوندى. که وانعا می خواسااتی هر کمكی از 
دستت برمیاد براش انجام بدى. شاید برات نقشه اى داشتن. نذار فكر کنند که 
شده،  سه تو رو  شون وا ست صبانی کردنت موفق بودن. همین که بفهمند د تو ع

 و برو. حتی لیانت نداره دیگه تو صورتش نگاه کنی.کافیه. راهتو بكش 
به بنیامین که از نگاه هاى ممتد ما تعجج کرده بود انداختم و صاادانت  نگاهی

 رو مىاطج نرار دادم :
 خوش بگذره. -

ستاده بود، کنار زدم. اولین ندم رو  عقج سرم ای شت   رد کردم و نجال رو که پ
 که برداشتم صداش رو شنیدم :

 ر کن ... دارى اشتباه ...صب -
نبب از اینكه يمله اش کامب بشااه صااداى سااني ریزه ها و يینش در هم  و

 ادغام شد.
وحشاات به عقج  رخیدم و سااایه رو در حال پرت شاادن به عقج دیدم.  با

ستهاش تو هوا  شده بود. د ست داده بود و کمرش به عقج خم  تعادلش رو از د
تكون می خورد و سااعی می کرد تعادلش رو حفظ کنه. کوله اى که رو پشااتش 

 بود، سنگین ترش کرده بود و بیشتر به عقج می کشیدش.
ستمو دراز کردم و یقه این که هیچ کن بدون شم، د شته با شم دا ترلی روى واکن

اشو  ني زدم. هر دو دستش دور م م نفب شد و خودشو کشید سمتم. دست 
بنیامین هم دور بازوم نفب شااد و محكم نگهم داشاات. به محو اینكه کمی 
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سمت  بهم نزدیك تر شاد، دسات دیگه امو دور کمرش انداختم و کشایدمش 
 .مخود
ه ى کوه فاصله  رفتم و کنار صىره اى که منطقه ى امنی ایجاد ندمی از لب  ند

کرده بود ایسااتادم. همون لحظه تمام  روهی که دونه دونه از کنارمون رد شااده 
بودن شااروع کردن به پایین اومدن و اولین کساای که از راه رسااید، مرد درشاات 

 ت  فت:نیاندام و ند بلندى بود که به سینه ى صدانت خیره شده بود و با عصبا
 این يا  ه خبره؟ -

 رخید سمت صدانت. یقه ى مانتوش تو  نگم بود و دست هاى سایه  نگاهم
سمتی از بدنش پیدا بود.  شده بود و ن هم  نان دور م م. دکمه ى مانتوش باز 

 دست دیگه ام دور کمرش و کامال تو آ*،*و*شم نرار  رفته بود.
 و هوا تكون خورد :صداى دادش رو شنیدم و دستی که ت دوباره

 دارى  ه غلطی می کنی مردتیكه عوضی؟ -
از اینكه انگشتهاى مرد رو صورتم بشینه، صدانت خودش رو يلو کشید و  نبب

 با ترس  فت:
 نه آرمین ... -

شتم صدانت رد بندازه و تو آخرین لحظه م ش رو  نذا ست مرد رو  ونه ى  د
اد و می خواست م ش رو آزاد  رفتم. دستش رو با نفرت تو دستم تكون می د

 کنه. م ش رو پایین آوردم و  فتم:
نبب از اینكه مردونگیت رو با کتك کارى نشااون بدى، اول بفهم موضااوع از  -

  ه نراره که بعدش شرمنده نشی.
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 اخم غلیظ و  شمهاى نرمزى بهم خیره شده بود و نفس نفس می زد. با
سینه ى مرد  زنی شو رو  ستها سوند و همون طور که د صدانت ر خودش رو به 

  ذاشته بود و به عقج هلش می داد با نگرانی  فت:
  ی شده سایه؟  ه اتفانی افتاده؟ -

که هنوز به طور کامب از آ*،*و*شاام بیرون نیومده بود، خودش رو  صاادانت
 کنار کشید. رنگش پریده بود و لج هاش خشك شده بود.

  یزى نیست سمیه. نزدیك بود از کوه بیفتم که آنا نیما کمكم کرد. -
با دست به من اشاره کرد. اون خانوم که ظاهرا اسمش سمیه بود، شروع کرد  و

 به زیر و رو کردن دست و بدن سایه و تند و تند می  فت:
  یزیت که نشده؟ حالت خوبه؟ ياییت زخم نشده؟ -
 ا نبود نمی دونم  ی می شد.خوبم سمیه ... ا ه آنا نیم -
 با نگاه سپاس  زارى بهم خیره شد. سمیه خانوم به سمتم بر شت و  فت: و
 خیلی ممنون آنا ... -

 حرفش ساکت شد و یه دفعه به سمت صدانت بر شت و  فت: وسط
 از کجا می دونی اسمشون نیما ست؟ -

 در حال بستن دکمه ى مانتوش  فت: صدانت
 هم*س*تن. يناب نیما کاردان.از همكارهام  -
همزمان با معرفی من به همون مرد عصاابانی نگاه می کرد. مرد دسااتش رو  و

 براى دست دادن، يلو آورد و صدانت ادامه داد:
 ایشون هم آرمین سعیدى ... شوهر خواهرم. -
 خانوم کناریش رو نشون داد و  فت: و
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 و خواهرم سمیه. -
لحظه  یج و مني مونده بودم. ساااایه و ساامیه خواهر بودن و ... آرمین   ند

ستم بود و با  ستش تو د سمیه؟ به  هره ى مردى که حاال د شوهر  سعیدى هم 
 خجالت می  فت:

 ببىشید حق با شماست یه کم تند رفتم. -
 شدم. آرمین سعیدى ... دنیق

  فتم: ناخودآ اه
 کارخونه ب نامیك * ب نسبتی دارید؟شما با رامین سعیدى مدیر عامب  -

 ) * نامیك : مشهور، نامدار(
 زد و  فت: لبىندى

 بله آناى کاردان ... رامین برادرمه. اتفانا  ند بارى اسم شما رو ازش شنیدم. -
 باال دادم و  فتم: ابرویی

 يدا؟؟ مکر خیرمون بوده یا غیبت؟ -
 اى زد و  فت: نهقه

 ی شده.یه کم از دستتون عصب -
 يلوتر آورد و زیر  وشم  فت: سرشو

 رامین خیلی ونته دنبال سایه است ... شمارو رنیج خودش می دونه. -
به روم  همون طور بی حرکت مونده بودم و زل زده بودم به تىته ساانگی که رو

 بود. حرفش تو سرم تكرار می شد ...
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سااایه اساات ... خیلی ونته دنبال سااایه اساات ... رنیج ... منو رنیج  دنبال
 خودش می دونه ...

... این یعنی  ی؟ یعنی که سااایه ... مجرده؟ ا ر متاهب بود که سااعیدى این
دنبالش نبود. ا ر متاهب بود که دیگه رنیج بودن مفهومی نداشااات. پس این 

عیدى که برادر شااوهر همه ونت  را وانمود می کرد متاهله؟ حتی يلوى ساا
 خواهرش بود.

 را من؟  را سعیدى فكر کرده که من رنیبشم؟ مگه  ی از من دیده که  اصال
 نین فكرى کرده؟ من و صاادانت که هیچ ارتباطی به يز مسااائب کارى با هم 

 نداشتیم.
منظورش از ب مشااااور عاطفیب همین بوده؟ اون احمق فكر کرده که من و  پس

اى من ... یعنی صدانت براى همین منو کشوند توى دفترش سایه به هم ... خد
که وانمود کنه ما به هم عالنه داریم؟ که من رنیج سااعیدى باشاام؟ که  ی 

بودن،  هبشه؟ این  ه کشمكشی بود بین سعیدى و صدانت که سایه براى برند
 از هر  یزى مایه می ماشت؟  را منو ناطی این بازى مسىره کرده بود؟

يلوى روم، به هم می ریىت. یه  یزى نمی ماشاات صااىره ى رو به  تصااویر
شدم که يلوى  ستی  شمهامو باریك کردم و متويه د ست ببینم.   روم رو در

 صورتم تكون می خورد.
 به صورتش انداختم. بنیامین بود. نگاهم که به صورتش افتاد  فت: نگاهی

پرت کرد حواساات کجاساات؟ سااني بدبىت از رو رفت، خودشااو از کوه  -
 پایین.
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 پ نگاهش کردم. اونقدر مهنم در  یر بود که حوصااله ى خندیدن به   پ
 تیكه هاى خوشمزه اشو نداشتم.

رفت ساامت بازوش. این دیگه  ی بود دور بازوى بنیامین؟. با اخم به  نگاهم
ستشو دور بازوى بنیامین حلقه کرده بود و با  ست نگاه کردم. نجال د صاحج د

 ایی که از حدنه بیرون زده بود، نگاهم می کرد.دهن باز و  شمه
 صدایی که از ته  اه در میومد  فت: با
 نیما ... حالت خوبه؟  ه خبر شد یه دفعه؟ -

غلیظ تر شااد. دختره ى دیوونه. یعنی وانعا حالیش نبود باید اون دساات  اخمم
در پکوفتیشااو از رو بازوى بنیامین برداره؟ اصااال دسااتش  را رو بازوش بود؟ 

 سوخته از آب  ب آلود ماهی می  یره؟
 سر به دست نجال و بازوى بنیامین اشاره کردم و  فتم: با
 این  ه وضعیه؟ -

هر دوشااون، هم زمان به ساامتی که اشاااره کرده بودم  رخید.  ند لحظه  نگاه
بی حرکت مونده بودن. کم کم نگاهشااون باالتر اومد و به هم خیره شاادن و یه 
سه متر عقج پرید و با تته پته  شو از بازوى بنیامین يدا کرد و  ست دفعه نجال د

  فت:
 م ... ب .بببىشید ...واى من ... م ... مممن ... اصال ... اصال نفهمید -

عین لبو شاااده بود و ساارشااو انداخته بود پایین. نجال هم تند و تند  بنیامین
ضیح بده. از بین حرف هاى بریده بریده  ست تو عذرخواهی می کرد و می خوا

 اش فقط فهمیدم که یه زنجیره ى نجات تشكیب شده بوده.
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 و.صدانت رو  رفتم، بنیامین منو و نجال هم بنیامین ر من
شتم و در نهایت  صداى سمتش بر  شنیدم. به  سمت  پم  خنده ى آرومی از 

یامین نگاه می کنه.  به نجال و بن با لبىند  که داره  نت رو دیدم  تعجج صااادا
نگاهم رو به اطراف  رخوندم. باز هم  روهشااون يلوتر رفته بود و صاادانت 

 کنار ما مونده بود.
متويه نشاادم؟. خواهر صاادانت  سااعیدى  ه مونع از کنارم رفت که من برادر

 ی شاااد؟  ه طور این ندر راحت ول کردن و رفتن؟ مگه همین  ند لحظه 
 پیش نمی خواستن کتك کارى راه بندازن؟.

همون اخمی که از حرکت نجال روى پیشااونیم مونده بود، به صاادانت نگاه  با
 کردم. سرش رو که بر ردوند و منو دید، خنده اشو خورد و خیلی يدى  فت:

 باید باهاتون صحبت کنم. -
بیشااتر از اون پیشااونیم يا براى اخم کردن نداشاات و رنه ابروهام تو هم  دیگه

 ادغام می شدن و شاید هم پیوسته..
ابروى پیوسته؟ ... نگاهم کشیده شد سمت ابروهاى پیوسته صدانت  پیوسته؟؟

 و  فتم:
شما يز مسائب کارى حرف دیگه اى  - هم با هم داریم  ه حرفی؟ مگه من و 

 که بىوایم مونع کوهنوردى در موردش صحبت کنیم؟
واژه ىب کوهنوردىب رو با غلظت بیشترى  فتم که بفهمه من باهاش هیچ  عمدا

 صنمی ندارم که بىوام مونع تفریح، باهاش دل و نلوه رد و بدل کنم.
 کالفگی سرى تكون داد و  فت: با
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ساارى مسااائلی مهنتون رو در یر کرده که يناب کاردان ... می دونم االن یه  -
 ممكنه شما رو به اشتباه بندازه.

شون نگاه کنم. هر  نگاه شد منم به مرددى به نجال و بنیامین انداخت که باعث 
دوشااون زل زده بودن به دهن صاادانت. خیلی زود متويه شاادن که مزاحمن. 

 نجال  لویی صاف کرد و با غرغر  فت:
شتم تنهایی می رفتم.  را به زور باهام اومدى که حاال من که از همون اول دا -

 بفرستیم دنبال نىودسیاه.
 به صدانت زد و دستش رو به سمتش دراز کرد: لبىندى

 من نجال کاردان هستم ... خواهر نیما ... و شما؟ -
 دست نجال رو فشرد و با لبىند  فت: صدانت

 سایه صدانت. خوشبىتم. -
 منم همین طور. -

 کرد و ادامه داد: ثیمك
 انگار امروز نسمت بوده تنها کوهنوردى کنم ... با ايازه. -

 از اینكه بره، صداش زدم: نبب
 نجال صبر کن. -

 سمتم و منتظر نگاهم کرد، نگاهی به بنیامین انداختم و  فتم: بر شت
 شما يلوتر برید ما هم پشت سرتون میایم. -

در سااكوت فقط نگاهم می کرد. انگار با نگاهش می خواساات بگه ب  بنیامین
 مطمئنی می خواى خواهرتو با من راهی کنی؟ ب
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 هامو رو هم فشار دادم و با دست به مسیر کوه اشاره کردم و  فتم: پلك
 بهتره راه بیفتیم ... هوا داره  رمتر میشه. -

سرش راه ا بنیامین شت  سیرزودتر حرکت کرد و نجال هم پ ستم به م  فتاد. با د
 کوه اشاره کردم و صدانت هم راه افتاد. کنارش که نرار  رفتم  فت:

 به خاطر اتفانی که افتاد متاسفم. -
 مهم نیست. خداروشكر که به خیر  ذشت. -
 ا ه شما نبودید. -

 حرفش پریدم و نذاشتم که بگه ب ا ه شما نبودید االن من مرده بودم ب : میون
ن نبودم هیچ کدوم از این اتفانات نیفتاده بود و شما هم صحیح و سالم ا ه م -

 همراه  روهتون بودید.
شد با تعجج نیم  اونقدر ساس این حرف هارو زدم که باعث  شك و بی اح خ

 نگاهی بهم بندازه.  ند لحظه سكوت کرد و بعد خیلی بی مقدمه  فت:
 ن.رامین و آرمین سعیدى ... پسر دایی هاى من هست -

کردم ... خیلی هم شااادید تعجج کردم ... ولی تعجبمو نورت دادم و  تعجج
 در يوابش، پوزخندى زدم و  فتم:

به محیط  - که ترکش هاش،  ته  باال  رف قدر  فامیلی اون به ... پس دعواى  يال
 کارى و کارکنان هم برخورد کرده.

شیدن پاى من تو  غیر شون تو کارخونه و ک شون،م*س*تقیم به رفتار شاره  بحث ا
 کردم. خیلی زود متويه منظورم شد و  فت:
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بابت اتفانی که تو کارخونه افتاد و رفتار زننده ى رامین متاسفم. از طرف اون  -
مد.  هانی پیش او نا  ها خیلی  مه ى این  عذر خواهی می کنم. ولی ه هم 

 ..خودمم نمی دونم  را شمارو وارد مايرا کردم. شاید به خاطر اعتمادى که .
 خورد و از ياى دیگه اى ادامه داد: حرفشو

 نمی دونم یادتون هست که ازتون کمك خواستم یا نه ... -
 کرد و منتظر نگاهم کرد. با سر تایید کردم و صدانت هم ادامه داد: مكث

در مورد همین رامین سااعیدى ازتون کمك می خواسااتم. یه در یرى هایی  -
 بینمون هست که ... خج ...

 با شدت بیرون داد و  فت: شونفس
یه کم پی یده اساات. االن بىوام براتون توضاایح بدم ممكنه درساات متويه  -

ضیح  ست که بىوام تمام و کمال براتون تو شید.  ون ونتمون هم اونقدرى نی ن
 بدم تا متويه بشید.

 رو سرش صاف کرد و ادامه داد: کالهشو
مشكب بین من و رامین نمی دونند. و فقط اینو بدونید که خانواده ام  یزى از  -

اصااال هم نمی خوام که هیچ زمانی متويه بشااند. حدانب نه تا زمانی که همه 
  یز معلوم نشده. به همین خاطر از شما کمك می خوام.

شون نفهمیده  واى سر و ته بود. حتی یك کلمه هم از که  ه ندر حرفهاش بی 
یه اسااتراحت کامب بكنه و بعد  بودم.  ه ندر دلم می خواساات بىوابم تا منزم

 از اون بشینم و به حجم عظیم اتفانات فكر کنم بلكه  یزى دستگیرم بشه.
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دور کوه و آدمها  رخوندم و به نجال و بنیامین رساایدم. بنیامین  وبی  نگاهمو
ست نجال بود. هر يا که ناهموارى  سر دیگه ى  وب تو د ستش  رفته بود و  د

  وب باال می کشید. شدیدتر می شد، نجال رو با
صىره هارو رد می کرد؟. نجال   ه سر  صدانت خودش راحت و بی درد طور 

زیادى ناز می کرد یا صاادانت کوهنورد نابلی بود؟. یادم باشااه ساار فرصاات یه 
  وشمالی حسابی به این نجالى  یس بریده بدم.

 افكارمو به هم ریىت: حرفش
 رو پیدا کنیم؟ کمكم می کنید تا عامب ورشكستگی کارخونه -
 عامب ورشكستگی؟ این  ه ارتباطی به رامین سعیدى داره؟ -

 رو از سني بزر ی باال کشید و همزمان  فت: خودش
  ون بهش مشكوکم. -

رضایتی روى لبم نشست. پس بی خود نبود که منم به سعیدى مشكوك  لبىند
مم بدم بودم. حتما یه  یزى بود که اینقدر بهش مشااكوك شاااده بودیم. خود

سعیدى رو به خاك  ستگی رو پیدا کنم هم پوز  شك سبج این ور نمیومد هم م
 بمالم. ولی نه از سر رنابت عاشقانه. فقط یه رنابت کارى بود.

  را بهش مشكوکین؟ -
به خاطر همون مسائب و در یرى هایی که شما هنوز  یزى درموردشون نمی  -

 دونید.
 کنارش.  ند لحظه نگاهش کردم و  فتم: رسیدم
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ضوعی که من نمی دونم  یه با هم  - سعیدى به خاطر مو شما و رامین  یعنی 
اختالف پیدا کردید و سعیدى هم به خاطر این اختالف کارى کرد که کارخونه 

 ورشكست بشه؟
 تكون داد و  فت: سرى

 بله فكر می کنم همین طور باشه. -
شمهامو شید و ریز کردم و    سرش رو عقج ک شدم. کمی  صورتش دنیق  تو 
 آروم  فت:

 مشكلی پیش اومده؟ -
 احیانا موضوع اختالف شما، درخواست ازدواب سعیدى از شما نیست؟ -

شو ستی به لبها و زیر  نگاه شو به بیرون فوت کرد. د س به اطراف  رخوند و نف
  ونه اش کشید و با کالفگی  فت:

 باشه. ممكنه به این هم مربوت -
  پ مزین به حلقه اش رو نگاه کردم و با تمسىر  فتم: دست

 درخواست ازدواب از یه خانوم متاهب؟ -
که رد نگاهمو دنبال کرده باشه، دست  پش رو مشت کرد و توى يیبش  انگار

  ذاشت و  فت:
 فكر کنم دیگه تا حاال متويه شدید که من متاهب نیستم. -

 ست یكی بىوابونم زیر  وشش.که  ه ندر دلم می خوا آو
 پس این  ه اصراریه که براى تظاهر به تاهب دارید؟ -
 صداى  رفته و بنو دارى  فت: با
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  ون از نظر خودم من یه زن متاهلم. -
 یه لحظه  شمهاش پر از اشك شد و منز منم پر از خالی.. تو

 زن آخرش منو دیوونه می کرد.. زن؟ ... یا دختر؟ این
اساابات منو با حرف هاش به هم می ریىت. نمی دونسااتم از اون مح تموم

سوال  شد  شمهایی که آماده ى بارش پراکنده همراه با کمی تگره بود).( می   
دیگه اى پرسید یا نه. خیره مونده بودم تو  شمهایی که هر لحظه سفیدیشون به 

 صورتی متمایب می شد.
م من با این مويود پر رمز و تو موهام کشاایدم و رومو بر ردوندم. تكلی دسااتی

رازى که ازم کمك می خواساات و در عین حال نمی تونساات همه  یزو برام 
توضاایح بده،  ی بود؟ یعنی تنها کمكی که ازم می خواساات، فقط پیدا کردن 

 مسبج ورشكستگی کارخونه بود؟
سایه ...  کارخونه سعیدى به  سایه ... عالنه  سعیدى ...  ستگی ...  شك ... ور

 خریدن کارخونه اى ورشكسته ...
 عین برق از مهنم  ذشت ... فكرى
ستمال پاك می کرد. بدون  سریع شت بینیش رو با د شتم. دا سایه بر  سمت  به 

 اینكه متويه حرف زدنم باشم با عصبانیت  فتم:
طر اختالفش با تو، تیشه به ریشه ى کارخونه زده و تو که  فتی سعیدى به خا -

 کارى کرده که ورشكست بشیم.
 و واب از این همه عصبانیت من، با سرش تایید کرد و زیر لج  فت: هاب

 خج آره ... -
 هامو روى هم فشار دادم و با غیو  فتم: دندون
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 ..ونتی می خواى نصه سر هم کنی یه کم به زمان بندیش هم دنت کن. -
شم شده بود و با دهن باز بهم خیره مونده    صدانت اندازه دو تا نعلبكی  هاى 

 بود. ادامه دادم:
تو بعد از ورشكستگی کارخونه، اونجارو خریدى. پس سعیدى  ه طور می  -

تونسااته براى لجبازى با تو کارخونه اى رو که هیچ ارتباطی به تو نداشااته به 
داشااته که یه زمانی تو می خواى این ورشااكسااتگی بكشااونه؟ نكنه علم غیج 

ست کن سر و ته رك و پو صه هاى بی  و بگ دهکارخونه رو بىرى؟ به ياى این ن
  ی از يونم می خواى؟

عصاابانی بودم که نمی فهمیدم صااادانت رو ب تو ب خطاب می کنم و  اونقدر
صدامم بیشتر از حد معمولش باال رفته. از فكر این که با این حرفهاى احمقانه 

نصه هایی که سر هم می کنه  ه نقشه اى برام داره دیوونه شده بودم. سایه و  و
 را سااایه می  دن؟سااعیدى  را به يون هم و شاااید هم به يون من افتاده بو

به زند ی زنی که  باز کنه.  به زند یش  پاى منو  به بهونه ى کمك،  خواسااات 
ن که فقط تو مهن صااادا تاهلی  هب. این  تا یا م ت بود  ه معلوم نبود مجرده 

 مفهومی داشت؟
 بلند و حق به يناب صدانت، ابروهامو به هوا پروند: صداى

يناب کاردان ... متويه هسااتید  ه حرفهایی می زنید؟ ونتی  فتم اینجا  -
نمی تونم موضااوع رو کامب براتون توضاایح بدم به خاطر همین بود. به خاطر 

بته بهتون حق می دم. همین سوءتفاهماتی که می دونستم د ارش می شید و ال
تا این حد که بىواید بهم توهین کنید. مگه همین  ند د نه  ز پیش ا نیقهولی 
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نضاوت عجوالنه ى آرمین شاکی نبودید. پس  را خودتون اینقدر زود نضاوت 
 می کنید؟

 آخرش عین شب کردن سرپیچ الستیك، پن رم کرد. حرف
 لحظه نجال و بنیامین هم رسیدن: همون

 خبرته نیما؟ صدات کب کوهو برداشته. ه  -
ندر این کوه نوردى پر  با گاه کردم.  ه  یامین ن به بن مده اى  فه ى کش او یا ن

دردساار شااده بود. کی فكرشااو می کرد این  ردش نا هانی، این همه اتفانات 
 عجیج و غریج همراه خودش داشته باشه؟

ه شااىص خاصاای رو انگشاات اشاااره ام، زیر بینیم رو خاروندم و بدون اینك با
 مىاطج نرار بدم  فتم:

 شرمنده ... یه لحظه کنترل خودمو از دست دادم. -
که عقج تر مونده بود رسااید و از کوله پشااتیش بطرى آبی که مامان داده  نجال

 بود رو درآورد.  رفت سمتم و  فت:
 نیما  ت شده امروز؟ حسابی دا، کردیا. -

له اش درآورد و داد  رو از دسااتش  رفتم. لیوانی از بطرى یج ب*،*ل کو ي
 دستم و  فت:

 یه کم آب بىور. -
کار در اون لحظه همین بود. لیوان رو از دسااتش  رفتم و پرش کردم.  بهترین

 سمت صدانت  رفتم و  فتم:
 وانعا معذرت می خوام ... بديورى  یجم کردین. -

 رو از دستم  رفت و  فت: لیوان
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شتم که د ار - شو دا شید ولی نه تا این حد. هر  ند می  انتظار سوء تفاهم ب
 دونم هنوز هم مهنتون پر از سواله و بهم شك دارید.

سرمو  حرفش شك و تردید بودم. در يوابش فقط  ست بود. هنوز هم پر از  در
 انداختم پایین.

 رو خورد و لیوان رو بهم بر ردوند. نجال  فت: آب
 براى منم می ریزى؟ -

 دست نجال دادم که یه ضرب سر کشید. بنیامین هم پشت سرش  فت: لیوانی
 داداش حاال که سقا شدى یه لیوان هم به ما بده. -

 لبىند رو به لج همه امون آورد و من هم  فتم: حرفش
خوبه نجال خواست یه نلپ آب به من بده. و رنه همه اتون از تشنگی هالك  -

 شده بودین.
 آروم آروم آب می خورد  فت:همون طور که  بنیامین

از ندیم  فتن آب خوردن از کو كتر شااروع می شااه. شااما هم که از همه  -
 بزر ترى.

خج حاال ... زودتر لیوانو رد کن بیاد تشاانه امونه.  را این ندر نر میاى تا یه  -
 مره آبو بىورى؟

 رو از لبش دور کرد.  یزى زیر لج  فت. نگاهی به  شاامهاى منتظرم لیوان
 انداخت و  فت:

 نر نمیام آنا نیما. هر  یزى آدابی داره. -
 آخه یه آب خوردن دیگه  ه آدابی داره؟ -
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 لیوان رو هم خورد و ب یا حسینی ب  فت و لیوان رو داد دستم: ته
 اول بشورش بعد براى خودت بریز. -

  پ  پ بنیامین رو نگاه کردیم. اول از همه نجال به حرف اومد: همه
 وا ...  را؟ ... یعنی ما هم باید اول لیوانو می شستیم بعد آب می خوردیم؟ -

 با لحن دوستانه اى  فت: صدانت
 خودتون  را ونتی آب خوردین لیوان رو نشستین؟ -

حسابی تو يواب  یر کرده بود. می دونستم منظورش از این حرف  ی  بنیامین
ار می خواساات بهم بفهمونه که بود. باز زده بود تو خط فكرهاى احمقانه. انگ

 نظرم در موردش، نظر پاك و تمیزى نیست و خودم خبر ندارم.
درساات تو آخرین لحظاتی که فكر می کردم کامال خلع سااالح شااده،  بنیامین

 حرفی زد که همه امون رو متعجج کرد:
ونتی دو تا لیدى محترم نبب از من تو این لیوان آب خورده بودن، مگه خنگم  -

 لیوانو بشورم..
امون با دهن باز به بنیامین زل زده بودیم. باورم نمی شااد  نین حرفی از  همه

دهنش دراومده باشه.  را همیشه ونتی می خواستم در موردش به نتایج خوبی 
برساام با یه يمله همه  یزو خراب می کرد؟ بعد هم تونع داشاات در موردش 

 فكرهاى منفی نكنم.
شوخی هم حتی شو  حرفش به  صیت خود شى شت  صرار دا يالج نبود.  را ا

پیشم خراب کنه. آخه پیش نجال دیگه  را؟ يلوى صدانت. اصال درکش نمی 
گار خودش هم  یه يور خود در یرى مزمن داره. ان کردم. حس می کردم 
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شاید هم ... یعنی ممكن بود د ار دو انگی  سه ... یا ...  شنا خودش رو نمی 
 شىصیتی شده باشه؟.

هنگی، پس زمینه ى مهنم شده بود و نمی ماشت تمام حواسم متمرکز آ صداى
شه. آهني مالیم و آرومی که  یزهاى مبهمی رو تو مهنم تداعی می  بنیامین با
کرد و در نهایت، صاااداى خواننده همه امون رو از بهت حرف بنیامین خارب 

 کرد...
 هستی و اما دلم تني می شه هر لحظه کنارم

 دت نیست فقط دوست داشتن محضهمی دونی عا خودت
 هستی و بازم بهونه هامو ... کنارم

 يانم عزیزم ... -
 وشاایش رو کنار  وشااش  ذاشااته بود و همون طور که زیر لبی ب  صاادانت

 ببىشیدى ب می  فت، ازمون فاصله  رفت و به سمت باالى کوه رفت.
آهنگی که االن پىش شااد از  وشاای صاادانت بود؟ ... همون آهنگی که  این

 توى ماشینم  وش داد. همونی که حس می کردم برام آشناست ...
شنا بودن آهني  یعنی صدانت بود؟. آ تمام این مدت مهنم در یر زني موبایب 

فقط به خاطر این بود که نبال رو  وشی صدانت شنیده بودمش؟. نه ... نه فقط 
بایلش همینه ...  این نبود ... یه حساای بهم می  فت یه نفر دیگه هم زني مو

احتمال داشت که  رکسی که فكرمو در یر کرده ... همون مهره ى اصلی.  ه ند
 زني موبایب سعیدى هم همین باشه؟.
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شتم. کی می  اه سوال هاى بی يواب رو ندا ... لعنتی ... دیگه تحمب این همه 
راحت بشم. این  ه زند ی اى بود که صدانت داشت؟ شد از شر این سوال ها 

 خودش از این همه مجهوالت زند یش خسته نمی شد؟
 دوباره نزدیكمون شد و  فت: صدانت

 ببىشید يناب کاردان ... -
 کردم و ادامه داد: نگاهش

صحبتمون  - شه ادامه ى  خانواده ام دارن برمی  ردن پایین ... فكر کنم بهتر با
 یه فرصت مناسج تر. بمونه براى

 لحظه صداى خانومی رو شنیدیم : همون
 سایه ... اینجایی تنبب خان. -

به سمت صدا بر شتیم ... حاال دیگه آرمین سعیدى و سمیه صدانت رو  همه
 می شناختم ولی بقیه برام ناشناس بودن. دو مرد و دو زن و دو ب ه.

شروع کرد به معرفی . نزدیكمون سایه  سیدن،  سمت مردها که ر ستش رو  .. د
  رفت و  فت:

 کیوان و کیارش ... پسر عموهاى من ... -
 و بنیامین باهاشون دست دادیم و احوالپرسی کردیم. صدانت ادامه داد: من

 الدن ... همسر کیوان و دختر  لشون کیانا ... -
به همون دختر ب ه اشاره کرد که این بار نجال يلو رفت و بعد از دست دادن  و

 با الدن خانم ، لپ کیانا رو کشید که ب ه اخم هاشو کشید تو هم.
 به همون خانومی که ب تنبب ب خطابش کرده بود).( اشاره کرد و  فت: صدانت

 نازنین همسر کیارش و آنا پسرشون بهراد ... -
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 و بعد از دست دادن نجال و نازنین  فت:مكث کرد  کمی
 و البته نازنین يون، خواهر آرمین هم هست. -

 با معرفی خانواده اش ما هم دونه دونه خودمون رو معرفی کردیم. همزمان
صدانت  تمام سعیدى با  صاالت عجیج و غریج خانواده ى  شتم به ات مدت دا

سمیه ازدواب کرده سایه  ها فكر می کردم.. آرمین که با  بود. رامین هم که دنبال 
صدانت، با  سر عموى  شته و رنه نازنین به ياى پ صدانت برادر ندا بود. حتما 

 برادرش ازدواب می کرد.
 از دهنم پرید که : ناخواسته

 پس  ه طور رامین خان تشریم نیاوردند؟ -
صی رو مىاطج نرار نداده بودم، اما آرمین يواب داد ...  با شىص خا این که 
ه خاطر مونعیت کوه، تقریبا پراکنده ایسااتاده بودیم و آرمین هم کمی باال تر، ب

سرمو کمی باالتر  رفتم که باعث  سته بود. براى دیدنش  ش سنگی ن روى تىته 
احت تر تا بتونم ر دمشد آفتاب تو  شمم بىوره. با دستم سایه بونی درست کر

 ببینمش:
می اندازه. از کوهنوردى تو فصول  رم رامین پایین داره بسات يويه کبابو راه  -

 خوشش نمیاد.
لبىند سرم رو تكون دادم. آرمین از روى تىته سني بلند شد و اومد سمتم.  با

 دستش رو دراز کرد و  فتم:
 از آشناییت خوشحال شدم آنا نیما. موفق باشی. -
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رو فشردم و تشكر کردم، ولی حس کردم یه کم لحنش غیر دوستانه بود.  دستش
 دفعه ى اول برخوردش بهتر بود.

پایین. بقیه هم دونه دونه خداحافظی کردن و رفتن  از کنارم رد شاااد و رفت 
پایین. صدانت آخرین نفرى بود که می خواست خداحافظی کنه. کمی نزدیك 

 ت می داد  فت:تر اومد و همون طور که با نجال دس
 از آشناییت خوشحال شدم ... راستی نجال یعنی  ی؟ -

  شم هاشو با ناز  رخوند و  فت: نجال
 بانوى سیاه  شم. -

هم که اسمش بهش میومد  ون  شم هاش عین  او درشت و مشكی  انصافا
 بود.. نتونستم از این تعبیر خوشكلم بگذرم و بلند  فتم:

 شت هم مشكی. شمش مدل  اویه. هم در -
خودم تنها کساای بودم که ناه ناه خندید.  ون نجال با اعتراض نیشااگونی از  و

 بازوم  رفت، صدانت لبشو  از  رفت و بنیامین هم سرش رو انداخت پایین.
 با لبىند  فت: صدانت

 نفرمایید يناب کاردان ...  شمهاش مثب آهو می مونه. -
بار من بودم که  پكی نگاه می  و باز نگاهم می کردن این  با نیش  کرد و بقیه 

حتی بنیامین. این صدانت هم کم زبون دراز نبودا. شاید اون هم صبح کله پا ه 
 خورده بود.

 بنیامین هم خداحافظی  رفت و رو به من  فت: از
 بازم معذرت می خوام يناب کاردان. -
 منم معذرت می خوام ... فقط ... -
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ستی ستم  ه يورى بهش بفهمونم که دارم  د بین موهام فرو کردم ... نمی دون
از فضااولی و کنجكاوى می میرم و می خوام زودتر تكلیم این مايراها معلوم 
بشاااه ... این که  ه مونع می خواد همه  یزو برام تعریم کنه ... با کالفگی 

  فتم:
 نمی شد یه کم بیشتر توضیح بدید؟ -

  فت: ملیحی زد و لبىند
شما  - ست که  سائب ه سرى م يناب کاردان ... این يورى فایده اى نداره. یه 

بهتره ازشون با خبر بشید ... حرف هاى پراکنده ى من فقط مهنتون رو منشوش 
 می کنه.

 صبرانه  فتم: بی
  ه مسائلی؟ -

 لحظه نگاهم کرد ... خیلی خونسرد  فت:  ند
 خدانگهدار. فردا تو کارخونه می بینمتون ... -

و خانواده اش به ساامت پایین کوه رفتند و ما سااه نفر به ساامت باال.  صاادانت
دیگه حوصله ى کوه نوردى نداشتم. اونقدر مهنم خسته شده بود که انگار میخ 
تو منزم فرو می کردن. می خواستم بر ردم ولی به هیچ ويه نمی خواستم نجال 

 دانت رفتم.و بنیامین فكر کنند که عین يويه دنبال ص
صوص که  از شد تنها ول کرد. به خ طرف دیگه ... نجال و بنیامین رو هم نمی 

يدیدا مايرا برعكس شده بود ...بنیامین شده بود دیزى و نجال هم  ربه ى بی 
 حیا.
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ست نجال رو  رفتم. با تعجج نگاهم کرد و با  خودمو شون و د سوندم نزدیك ر
 تا بنیامین دورتر بشه. با لحنی که پر نگاهش ازم توضیح خواست. پا کند کردم

 از عصبانیت و تردید بود،  فتم:
 از کی با بنیامین دوست شدى؟ -

شمهاى شد و با بهت بهم زل زد.  ند لحظه فقط لج    شت تر  شتش، در در
هاش به هم می خورد و هیچ صااادایی از  لوش خارب نمی شاااد. عانبت با 

 فت:صداى خش دارى که به زور شنیده می شد،  
 دوست یعنی  ی نیما؟  ی دارى می  ی؟ -

صومش رو   هره شده بود. آو که  ه ندر این نیافه ى مع اش مظلوم و دلىور 
دوساات داشااتم. تا نبب از روزى که بنیامین با انگشاات زخمی پا تو خونه امون 
ستی از نجال ندیده بودم.  ه اتفانی تو  شكوك و نادر شت، هیچ حرکت م  ذا

 گشااتان ناون لحظه افتاد که باعث شااد نجال با اون همه نگرانی براى بساات
 بنیامین به تقال بیفته؟

کشیده شد سمت دست بنیامین و انگشت دست راستش. خبرى از باند  نگاهم
دور انگشتش نبود و به ياش  سج زخمی نشسته بود. اصال به کلی فراموش 

 کرده بودم که حتی حالی ازش بپرسم.
 به نجال نگاه کردم و با صداى آرومی  فتم: دوباره

 ی دارم می  م. هیچ معلوم هساات تاز ی ها  ت خودت خوب می دونی  -
 شده؟ متويه رفتارت هستی؟

 طور ناراحت و دلىور  فت: همون
 رفتارم؟ مگه  ه رفتارى از من دیدى؟ -
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به بنیامین انداختم. اصااال دلم نمی خواساات حتی یك کلمه از حرف  نگاهی
هامون رو بشاانوه. انگار خودش متويه شااده بود حرف هایی براى  فتن داریم 
که با سرعت کوه رو باال می رفت و هر لحظه فاصله اش رو باهامون بیشتر می 

 کرد.
رفتارهات  نجال ... از روزى که انگشااات بنیامین الى در ماشااین  یر کرد -

عجیج و غریج شاااده. همون روز اونقدر تابلو بازى درآوردى که بنیامین هم 
تعجج کرده بود. به خاطر یه کوفتگی ساااده،  ریه می کردى. اون هم به خاطر 

سااالم  هکساای که حتی به خودت زحمت نمی دادى از اتانت بیرون بیاى و ی
 بهش بكنی.

شو انداخته سكوت سر شدم.  بود پایین و هیچ حرفی نمی  کردم و بهش خیره 
 زد. شونه اش رو  رفتم و  فتم:

 را حرف نمی زنی نجال؟ فكر نمی کنی خیلی زشاات باشااه که تو خواهرم  -
ستم و خواهرم  ه خبره؟ نذار فكر  شی و بنیامین هم رفیقم اما ندونم بین دو با

 کنم که بنیامین نمك خورده و نمك دون شكسته.
 و به طرفین تكون داد و  فت:با شتاب باال آورد  سرشو

 نه نه ... این طور نیست. نیما دارى اشتباه می کنی. -
تالشاام رو می کردم که دوباره از کوره در نرم و تا ونتی  یزى نفهمیدم  نهایت

پیش داورى نكنم. ولی ا ه نجال بیشااتر از اون می خواساات به سااكوتش ادامه 
 بده نطعا فوران می کردم.
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 دلم نمی خواد تعصاابی برخورد کنم یا تو زند یت دخالت نجال ... اصااال -
کنم. ولی نبول کن که این موضااوع به من هم مربوت می شااه. تو خواهرمی و 
ست بذارم و  ست رو د اون هم رفیقم. یكی از یكی برام عزیزتر ... نمی خوام د

گذره.  کار ب کار از  بذارم  لت کنم،  كه نمی خوام دخا  یزهایی  یهبا فكر این
که تو ازشون بی خبرى. نمی خوام ندونسته تو وضعیتی  یر کنی که بعدا  هست

ست دارم. می خوام کمكت کنم. متويه  شی. تو خواهرمی و من دو شیمون ب پ
 منظورم هستی؟

تكون ساار تایید کرد. حس کردم بنو کرده. لعنتی ...  ه روز  ندى بود.  با
 نگام کرد و با صداى بنو دار و  شمهاى مرطوب  فت:

ست. تمام رابطه ى ما همونی بوده  - نیما ... به خدا بین من و بنیامین هی ی نی
 که خودت هم شاهدش بودى.

 عمیقی کشیدم و  فتم: نفس
نجال ... ا ر احسااااساای تو دلت هسااات نترس ... نمی خوام به خاطرش  -

ساارزنشاات کنم یا مانعت بشاام. فقط می خوام بی خبر نباشاام. نمی خوام 
ندى. اول باید طرفت رو بشااناساای بعد بهش عالنه پیدا کنی. ندونسااته دل بب

 عشق تو یه نگاه، عشق نیست ... حمانته.
 سر ردون شد و  فت: نگاهش

 عشق تو یه نگاه؟ منظورت  یه؟ -
گه رو دیدین،  - مدی یامین ه که تو و بن بارى  که من می دونم اولین  يایی  تا 

ه به ضاارب دیدن دساات همین ساااه  هار روز پیش و يلوى در خونه بود ک
بنیامین منجر شااد  و تو درساات از همون لحظه رفتار دخترهاى عاشااق رو از 
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سی که براى اولین باره می بینی شه به خاطر ک شون دادى. مگه می   شخودت ن
شی که  صمیمی ب ست  ند روز بعدش هم  نان  شی؟ و در تا این حد نگران ب

ماشااین اونجور شاایرین زبونی کنی. و از اون تادن  صاابح تو  بدتر، مونع اف
سبی  ستی ب  سته بازوش رو دود صدانت، اونقدر نگران بنیامین بشی که ناخوا
که مبادا سااقوت کنه. تو در عرض  ند روز، رفتارت با بنیامین از این رو به اون 
یامین االن  ندر هم که انكار کنی، هم من و هم بن باش هر  رو شاااده. مطمئن 

 دنیقا می دونیم تو دلت  ه خبره.
نطره از  شمش روى  ونه اش افتاد. نجالى بی رني و ریاى من، حقش  اولین

نبود  یر بنیامین هزار رني بیفته. نجال اونقدر ساده بود که حتی یه مره سیاست 
نداشاات تا بتونه احساااس توى نلبش رو مىفی کنه. نباید ايازه می دادم که 

شه باهاش ازدواب کنه حت ا ر وانعا همین طور  یبنیامین فكر کنه، نجال از خدا
باشااه. ارزش نجال بیشااتر از این بود که به خاطر بنیامین یا هر پساار دیگه اى، 

 کو یك بشه.
سینه ام  نطره شو روى  سر ى بعدى که روى  ونه اش افتاد، ب*،*لش کردم و 

ست  سینه ام می رسید. نجال فقط بی شتم. اونقدر ریزه میزه بود که ندش تا   ذا
شده بود که سالش بود. دنیاش خ ساده بود. هنوز اونقدر بزره ن صاف و  یلی 

بدونه هر آدمی می تونه هزار تا  هره داشته باشه. همه رو مثب خودش صاف و 
صادق می دونست. آخه من  ه طور دلم میومد این شیطونك رو از خودم دور 

 کنم؟ اصال دلم نمی خواست ازدواب کنه و ازم دور بشه.
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رد شاادند،  پ  پ نگاهمون کردن. تازه یادم افتاد  نفرى که از کنارمون  ند
صحنه ى يالبی نبود.  صال  ستادم و یه دخترو ب*،*ل کردم. ا سط کوه ای که و
مردم که نمی دونسااتند خواهرمه. از خودم يداش کردم و روى یكی از سااني 

 مهاشهاى کوه که بزره تر بود نشااسااتم و نجال رو کنارم نشااوندم. هنوز  شاا
 گه روى صورتش روون نبود.اشكی بود ولی دی

 پرسیدم: آروم
 کجاى کیفت دستمال دارى؟ -

ستمالی بیرون  کوله سته ى د شت و از زیپ کو یكی، ب شتش بردا اش رو از پ
 کشید و  رفت طرفم. لبىندى زدم و  فتم:

 می خواستم به خودت بدم. من که مفم راه نیفتاده. -
دستشو به بینیش کشید و ونتی مطمئن شد خبرى نیست و سر به سرش  فورى

  ذاشتم، باز نیشگون  رفت وغرید:
 نیماااااا ... خیلی مسىره اى. -

 و با مالیمت  فتم: خندیدم
  را  ریه می کنی؟ -

 صورتش غمگین شد. سرشو انداخت پایین و با خجالت  فت: باز
 ... راستش من ... یعنی من و بنیامین -

اخم هام رفت تو هم.  ی می خواست بگه؟ نگاهی بهم انداخت و  ناخودآ اه
 ونتی اخم هام رو دید با درموند ی  فت:

نیما ... تو که هنوز هی ی نشاااده این همه اخم کردى. آخه من  ه يورى  -
 يرئت کنم باهات حرف بزنم؟
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شد و به ياش لبىند اومد روى لبم.  ه ندر این نجال زبون  اخمهام از هم باز 
باز بود. بنیامین خیلی خوش به حالش می شد ا ه نجال نصیبش می شد. حاال 
شو  ضور شم میره، تازه ارزش ح شده و دیر یا زود از پی که حس می کردم بزره 

 می فهمیدم.
 دور شونه اش  ذاشتم و  فتم: دستمو

 م خواهرى. حرفتو بزن.اخم نمی کن -
 هاش رو تو هم تاب داد و  فت: انگشت

سه  هار روز  - اولین بارى که من و بنیامین همدیگرو دیدیم، خیلی نبب تر از 
 پیش بود.

زور يلوى ابروهامو که به شااادت همدیگرو يذب می کردن،  رفته بودم.  به
صال برام خوشایند ن شتر توضیح بده. ا ه مرتج بود کسكوت کردم تا خودش بی

بگم ب خج ب و نجال هم حس کنه مجبوره که توضیح بده. می خواستم به عنوان 
صبی ک ست برام حرف بزنه و راهنمایی بىواد نه یه داداش تع ى بی خود هیه دو

 غیرتی می شه.
 داد: ادامه

تاریىش دنیق یادم نیساات. ولی همون مونع ها که تازه پاى بنیامین به خونه  -
بود. فكر کنم حدود پنج شش ماه پیش بود. تو و بنیامین تو حیات  امون باز شده

رو تىت نشااسااته بودین و حرف می زدین. منم که اصااال یادم نبود مامان تازه 
به روى پنجره ى اتانم  ذ پنجره رو باز  اشااته،ياى تىت رو عوض کرده و رو

  ذاشته بودم و روى تىتم نشسته بودم.
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دیگه تا ته خطو خوندم. بنیامین و نجال   از  رفت و ساااکت شااد ... لبشااو
قا زیر پنجره بود و هر  ىت نجال دنی یده بودن  ون ت مدیگرو از تو پنجره د ه
مونع پنجره ى اتانش رو باز میگذاشت، از تو حیات دیده می شد. حتی بعضی 

. فقط ردونت ها، دساات هاشااو لبه ى پنجره می ماشاات و حیات رو نگاه می ک
تی بود، وضعیت فیزیكی نجال تو اون لحظه بود.  ون  یزى که این وسط حیا

معموال نجال حالت عادى نداشاات. یا در حال ر*ق*صاایدن و آواز خوندن، یا 
 آرایش کردن و تعویو لباس.  ند لحظه بعد  فت:

داشااتم ابروهامو برمی داشااتم که حس کردم یكی نگام می کنه. ساار که  -
شمهاى د سرى رو دیدم که با   شده و خندونش نگام می بر ردوندم، پ شت  ر

 کرد. لبىند روى لبش بود و یه تاى ابروش هم باال رفته بود.
ساكوت کرد و من تو مهنم دنبال اون روز می  شاتم. خیلی از روزها تو  دوباره

ستم بفهمم که کدوم یكی از اون  ستیم و من نمی تون ش حیات روى تىت می ن
 روزها، این دو تا همدیگرو دیدن.

صال شن. اون هم دنیقا فكرش ا و هم نمی کردم که این يورى همدیگرو دیده با
شق  شه می  فت عا شت. بنیامین همی ست دا ضعیتی که بنیامین خیلی دو تو و
اون لحظه ایه که دخترها یه آینه دستشون می  یرن و ابروهاشونو تمیز می کنند. 

ان تا بیمی  فت دلش می خواد بشااینه از اول تا اخر کارهاشااونو نگاه کنه  ون 
یه دونه ابرو بردارن صاااد تا ادا و اصااول درمیارن. و حاال خواهر منو دنیقا تو 

 همون وضعیت دیده بود ...
سودى  نمی شانس عجیج بنیامین ح شم یا به  صبانی با ستم از این اتفاق ع دون

شم؟.  شاکی با سیش  سوتی هاى فراوون نجال بىندم یا از بی حوا کنم. ... به 
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دشون که خانوم در حال ابرو برداشتن بوده، اونم از پریدنش اون از اولین برخور
شت بنیامین، امروزم که هم ت شین با پرحرفیش  وتو کو ه و داغون کردن انگ ما

سااوتی داد و هم با  ساابیدن به بازوى بنیامین. ظاهرا تمام برخوردهاشااون 
 سرشار از سوتی هاى نجال بوده.

 ادامه داد: نجال
تو کجا بودى.  ون اون تنها روى تىت نشااسااته بود. نمی دونم اون لحظه  -

اونقدر غافلگیر شده بودم که اصال نمی دونستم باید  ه غلطی بكنم. اونی که 
شد و  زودتر به خودش اومد و نگاهش رو  رفت، بنیامین بود که از ياش بلند 

 ی  فهمیدمخیلی آروم عذر خواهی کرد، يورى که فقط از حرکت لج هاش، 
ب از اون روز  ون حوصااله ى دوساات و رفقاتو نداشااتم، از اتانم  فت. تا نب

بیرون نمیومدم که نىوام باهاش احوالپرسی کنم. بعد از اون روز هم دیگه روم 
 نمی شد بیام بیرون. هر  ند باز هم اتفانات مشابهی افتاد.

 ساکت بمونم و با کنجكاوى  فتم: نتونستم
 اتی افتاد؟اتفانات مشابه؟ مگه دیگه  ه اتفان -

 مِـن و من کرد و  فت: کمی
شدم  - یه بار دیگه که اومد خونه امون، مامان تازه رفته بود بیرون و منم مجبور 

بار برات  نه ولی هر  یا  ته  یاد ماده کنم. نمی دونم  خودم براتون  اى و میوه آ
sms  یا  اى ببر و از این  یزها.. ون دلم نمی یا ب یا میوه ببر  که ب می دادم 

 واست دوباره باهاش روبه روبشم.خ
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یكی رو دیگه یادم بود. ولی نمی دونسااتم کجاى این مايرا، یه  ند دیگه  این
 باال آورده. با کنجكاوى  فتم:

 آره یادمه ... -
بزنم  smsبا سینی  اى يلو درآشپزخونه ایستاده بودم و می خواستم بهت  -

تا بیاى  ایی ها رو بگیرى. از حرص اینكه مجبور شااادم ازتون پذیرایی کنم، 
انگشااتمو تا ته کردم تو حلقم و بعد هم فرو کردم تو یكی از  ایی ها که فكر 

که شاااید اون  ممی کردم نصاایج بنیامین می شااه. ولی بعد با خودم فكر کرد
شتمو توش فرو کردم  یر تو بیفته، براى ش  ایی که انگ تمو تو همین دوباره انگ

دهنم کردم و تو اون یكی  ایی هم تاب دادم که مطمئن بشاام بنیامین  ایی 
 تفی منو می خوره. با اینكه انگشتم سوخت ولی مهم نتیجه ى عمب بود.

 عمیقی کشید و لبش رو  از  رفت و در همون حالت هم لبىند می زد. نفس
تا بهت پیام بدم که دیدم بنیامین  دسااتمو کردم تو يیبم و  وشاایمو درآوردم -

دساات به سااینه تكیه داده به دیوار اتانت و با خنده نگام می کنه. نمی دونم از 
سینی از  شدم که نزدیك بود  شد ولی تا دیدمش اونقدر هول  سبز  کجا یه دفعه 

 سااینی رو ازم  رفت. وروى دسااتم بیفته که بنیامین زود خودشااو بهم رسااوند 
شید ست تمام اون  ایی اونقدر خجالت ک شدم که دلم می خوا شرمنده  م و 

 هارو بریزم رو سر خودم.
یدنم، غیر م*س*تقیم  بديور ند با خ ته بود ولی نمی خواسااتم  نده ام  رف خ

کارشااو تایید کرده باشاام.  ه اتفاناتی افتاده بود و من بی خبر مونده بودم. البته 
سىره بود ا  شم. خیلی م ستطبیعی هم بود که نفهمیده با  ر بنیامین می خوا
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که صد در صد  همبراى من از سوتی هایی که خواهرم يلوش داده، بگه. نجال 
 مىفی کردن  نین اتفاناتی رو تريیح می داده به اینكه توبیخ بشه.

بدید  ایی هارو  - با کلی شاارمند ی ازش عذرخواهی کردم و  فتم ايازه 
فت همی یامین می   باره بریزم ولی بن به و می خوام عوض کنم و دو ها خو ن 

 يفتشو به خورد نیما بدم.
سم يمع  نجال سی بنیامین خنده ام  رفت. یه دفعه حوا خندید و من هم از تى

 شد و با ناراحتی  فتم:
 یعنی  اى توفی به خوردم دادین؟ -

 سریع مىالفت کرد و  فت: نجال
بر شت تو اتاق. منم نااااااه ... نذاشتم اون هارو ببره. ازش  رفتم و اون هم  -

  اى تازه ریىتم و بهت خبر دادم و خودت اومدى بردى.
 راحتی کشیدم و  فتم: نفس

 بازم سوتی دادى یا همین ها بود؟ -
 ازم  رفت و آروم  فت: نگاهشو

 فعال  یز دیگه اى یادم نمیاد. -
که بازم هساات ولی دیگه روش نمی شااه بگه یا شاااید هم دلش نمی  فهمیدم

 خواست بگه.
تاریىی که نجال براى اولین  تو یامین رو حاليی می کردم.  مهنم رفتارهاى بن

شت.  شدن رفتارهاى بنیامین هم خونی دا شكوك  شون می  فت، با م برخورد
شد.  پس از اون مونع که نجال رو دیده بود، کم کم رفتارهاش عجیج و غریج 
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ست پىت نجال بود هم مربوت به همون ون سبزى اى که د ها  تخوردن نرمه 
 می شد. نگاهی به نجال انداختم و  فتم:

 تا حاال با هم حرف هم زدین؟ -
  ه حرفی؟ -
 در مورد خودتون ... شده با هم بیرون برید یا ... -

 حرفم پرید و  فت: میون
که می زنی؟ مع - یه  ها   تاد این حرف  که اف ناتی هم  فا مام ات نه. ت که  مه  لو

سه بارى که میومد خونه امون، یه بارش و اون  شاید از دو  همش تو خونه بود. 
هم خیلی کوتاه می دیدمش. که هر بار از خجالت سااوتی هاى دفعات نبب، 

 بیشتر ازش فرارى بودم.
ی کرده کتحتی تو خونه هم نشااده که حرفی به هم بزنید؟ یا اینكه بنیامین حر -

 باشه که تو رو متويه احساسش کنه.
 رو به طرفین تكون داد و  فت: سرش

ما نبوده يز سااوتی هاى من و مچ  - باور کن  یزى بین  نه ... هی ی نبوده. 
  یرى هاى بنیامین.

 از رضایت زدم و  فتم: لبىندى
، نجال ... می خوام یه سوالی ازت بپرسم که دوست دارم براى يواب دادنش -

 هم با من صادق باشی هم با خودت.
 و نگران نگاهم کرد و  فت: منتظر

  ه سوالی؟ -
  را بهش عالنه دارى؟ -
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شاید  سكوت ست  را. یا  سكوت طوالنی. انگار خودش هم نمی دون کرد. یه 
تا حاال به دلیلش فكر نكرده بود. دهن باز کرد حرف بزنه که پیش دسااتی کردم 

 و با لحنی شوو و تا حدودى عصبانی  فتم:
 فقط نگو ب دوست داشتن دلیب نمی خواد ب که می زنم شب و پلت می کنما. -

 بزنه که این بار بنیامین مانع شد:دهن باز کرد حرف  باز
شم. من یه ربعی  - سط بحث وارد می  شید که و شب و پب کن. ببى به به آناى 

شتم زیر آفتاب  شد. دیگه دا شما بیاید ولی پیداتون ن ستم بلكه  ش باالى کوه ن
بىار پز می شاادم که اومدم پایین. حاال هم با ايازه اتون برمی  ردم پایین تا 

 ید؟ت شب و پب کنونتون برسید. امرى ندارشما هم به عملیا
ساارشااو انداخت پایین و  یزى نگفت. با این که دوساات داشااتم يواب  نجال

سیر رو طی کنه.  ست نبود که بنیامین باز هم تنها م صال در سوالم رو بده ولی ا
 از يام بلند شدم و  فتم:

 اال.یایم بنه دیگه ما هم میایم. ببىش معطب شدى اصال یادمون رفت باید ب -
 هم بلند شد و فقط زیر لبی  فت: نجال

 ببىشید امیت شدید. -
نگاهشو به پایین کوه دوخت و بدون اینكه مىاطج خاصی داشته باشه  بنیامین
  فت:

عذرخواهی براى  یه؟ شااما نىواسااتید ادامه بدید ولی من می خواسااتم تا  -
تا من نبودم غیبتمو کرده آخرش برم و رفتم. دیگه عذرخواهی نداره. مگه اینكه 

 باشین. که اونم عیبی نداره. پس انداز آخرت می شه.
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ندم رفت ولی ما هم  نان بی حرکت نگاهش می کردیم. نگاهی به پشت   ند
 سرش انداخت و با لبىند  فت:

 بعدا می بینمتون. -
شته بودم با این منتظر شد و رفت پایین. طفلك بنیامین. وانعا  ب کا  يواب ما ن

ند  پاسااش دادیم این ور و اون ور. نجال   کب کوهنوردى رو  مهمون نوازیم. 
 لحظه رفتنش رو تماشا کرد. به سمتم  رخید و  فت:

یكی از  یزهایی که باعث شااده ازش خوشاام بیاد همین درك و شااعورشااه.  -
شاید  صی دارن. یا اینكه  صو شه که دیگرون حرف خ سریع متويه می  خیلی 

خیلی زود بدون اینكه کنجكاوى کنه، راهشااو می  یره و بودنش يایز نباشااه. 
شه متنفره. به ه ضورش باعث آزار بقیه ب ساس می کنم از اینكه ح  ینممیره. اح

خاطر اومدنش به خونه امون کم شااده. یه بار بهم  فت شاارمنده که اومدنم به 
خونه اتون باعث می شااه تو خونه ى خودتون زندونی بشااید. بعد از اون روزى 

 این حرفو زد دیگه کمتر میاد خونه امون.که 
خاطر  پس به  نه امون نبوده.  به خو مدنش  یب نیو ها دل پاك نبودنش، تن حس 

راحتی نجال هم بوده که رفت و آمدش رو کم کرده بود.  ه ندر بنیامین بزر وار 
بود که با ويود اینكه حس می کرده همه ى اعضاااى خانواده ام از حضااورش 

منی که خودمم  .همعذبند، باز هم صاابورانه خم به ابروش نیاورده و نید منو نزد
کارهایی می کنیم و  ها  ه  نت  ما هم بعضاای و عا  یه ى آزارش بودم. وان ما
خودمون بی خبریم. از یه طرف غیر م*س*تقیم بهش حالی می کنیم مزاحمه 

 و از اون طرف، به زور میاریمش تو خونه.
 دوباره روى همون تىته سني نشست و  فت: نجال
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و دوست صمیمیه ولی خیلی تنهاست. از مشىصه که تنهاست. با اینكه با ت -
رفتارهاش معلومه که یه غصاااه اى تو دلش داره. انگار هیچ کیو نداره تا براش 

 درد دل کنه. نیما ...
 هوم ... -
 هیچ ونت شده برات از مشكالتش بگه و ازت کمك بىواد؟ -

شتر فكر می کردم کمتر نفس شیدم و به بنیامین فكر کردم. هر  ی بی  عمیقی ک
 به نتیجه می رسیدم و در نهایت با تاسم سرى تكون دادم و  فتم:

 نه ... هیچ ونت ... من که یادم نمیاد. -
آدم هایی که دردهاشونو پشت لبىندهاشون و شوخی هاشون نایم می کنند  -

 خیلی بزر وار و نابب احترامن. حدانب براى من.
شو تو دلش می ریزه و - صه ها سش  فقط به خاطر اینكه غ سه دو شنا مونعیت 

 دارى؟
 بهم دوخت و  فت:  شمهاشو

سرم  - شرم و حیا  شم و رویی می کنم و  نیما ... تو رو خدا فكر نكن که بی  
نمی شااه. ولی  ون  فتی می خواى کمكم کنی، دارم دوسااتانه ساافره ى دلمو 

باز می کنم. کی بهتر از تو که بهم کمكم کنه؟ ... نیما ... من ... اولی  نبرات 
با ن فه اش خوشاام اومد. از لبىند  یا . از اینكه زود مكشبار که دیدمش از ن

نگاهشااو يمع و يور کرد و عذرخواهی کرد ... دفعه ى بعد که می خواسااتم 
با  یاورد و  به روى خودش هم ن بدم و اون اصااال  به خوردش  اون  ایی هارو 

اون  شوخی می خواست منو از اون شرمند ی و عذاب ويدان خالص کنه، از
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با شااىصاایت میاد.  وهمه  ذشااتش خوشاام اومد. یه يورایی به نظرم باونار 
مهربون و در عین حال محكم. نوى و صاابور ... نیما ... ببىش که با پررویی 

 دارم در مورد دوستت حرف می زنم ... به حساب ونیح بودنم نذار...
 هیچ ويهصداش و صورتش غمگین بود و صادنانه حرف زده بود که به  اونقدر

شتنیم رو پررو و بی حیا بدونم. فقط  ست دا ستم خواهر کو ولوى دو نمی تون
نمی دونستم برداشت هاى نجال از رفتارهاى بنیامین تا  ه حد می تونه درست 

 لیباشااه؟ من که رفیقش بودم هنوز درساات و حسااابی نمی شااناختمش. و
فتارهاش دیده  یزهایی که نجال می  فت، همون هایی بود که يدیدا منم تو ر

 بودم. یعنی ممكن بود که دیدن نجال باعث تنییر رفتارش شده باشه؟
در حال ترك کردن  ذشااته اش باشااه خیلی از رفتارهاش نابب تويیح می  ا ه

شاادن. تیكه هاى نافرمی که  اهی می پروند، مثب حرفی که درباره لیوانی که 
ه هنوز به طور کامب دو تا لیدى محترم ازش آب خوردن، ناشاای از این بود ک

 نتونسته، حرف ها و رفتارهاى سابقش رو ترك کنه.
شوو و بی خیالش خو  رفته و حاال براى  انگار صیت  شى که یه عمرى با اون 

شو  شوخی ها صه  شى شت. من به  شتنش، مردد مونده. حق هم دا کنار  ذا
 دوست داشتم. ولی شاید بهتر بود که کنترل بیشترى روش داشته باشه.

یه طرف احساااس می کردم بنیامین می خواد تنییر کنه ولی دوساات نداره  از
کساای متويه این تنییر بشاااه. از طرف دیگه می ترساایدم که مبادا تمام این 
شه. که ا ر این طور بود نطعا به راحتی ازش  رفتارها، براى يذب کردن نجال با

 نمی  ذشتم.
 يام بلند شدم و  فتم: از
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 بهتره بر ردیم. -
 هم بلند شد. همون طور که پایین می رفتیم  فتم: النج
شناخت. من که هر روز  - سه تا برخورد  شه با دو  نجال ... هیچ آدمی رو نمی 

باهاش در ارتباطم هنوز خیلی ونت ها از کارها و حرف هاش  می بینمش و 
تعجج می کنم. ممكنه بنیامین اون  یزى نباشه که نشون می ده. ممكنه خیلی 

ه ا ر یه روزى، ک باشیا شاید خیلی بدتر باشه. تو باید آماد ی اینو داشته بهتر ی
به راحتی  که تو تصااور می کردى،  یامین اون  یزى نبود  ند ی بن یت ز وانع

 فراموشش کنی.
ضیح بدم. هنوز  یزى پیش نیومده بود که  نمی شتر از اون براش تو ستم بی خوا

شاید این شو رو آب بریزم.  شه، پته ا شد و  الزم با مايرا به همین يا ختم می 
نداشااات که خواهرم از  بانی می موند. پس لزومی  یه دوسااات  یامین فقط  بن

 شیطنت هاى رفیقم خبردار بشه.
ند پایین می رفتیم.    با آرامش  قه اى هر دومون سااكوت کرده بودیم و  دنی

 سكوت رو شكستم و با خنده  فتم:
 مین تا اون حد هول شدى؟حاال  ی شد که اون روز براى انگشت بنیا -

 هاش نرمز شد و خندید: لپ
واى نیما تو رو خدا یادم نیار. باور کن اونقدر از خرابكاریم ناراحت بودم که  -

اصااال نمی فهمیدم  ی کار می کنم. آخه هر دفعه يلو بنیامین یه  ندى باال 
داغون  میارم. اون روز دیگه شاهكار کرده بودم. بعد هم که دیدم دستش اونقدر
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شااده خیلی ترساایدم. همون مونع که انگشاات خونیشااو دیدم شااك کردم که 
 ناخنش افتاده براى همین می خواستم زودتر بفهمم  ه بالیی سرش اومده.

 کوبوند تو بازوم و  فت: یكی
 تو هم که خوب منو امیت می کردى. فكر نكن نفهمیدم. -

 ناه خندیدم و  فتم: ناه
 بی اره رو باندپی ی کردیم یه دفعه بداخالق شدى؟پس  را تا انگشت  -

ستش  رفت و  بند شتیش رو که از دو طرف بدنش آویزون بود تو د هاى کوله پ
  فت:

یادى نگرانیمو بروز دادم. خواسااتم اون يورى  - یدم ز خه همون مونع فهم آ
 نشون بدم که نگرانیم به خاطر خرابكاریم بوده نه به خاطر بنیامین.

 اال انداختم و  فتم:ب ابرویی
 حاال وانعا به خاطر کدومشون نگران بودى؟ بنیامین یا خرابكاریت؟ -

 لحظه نگام کرد و بعد سرشو انداخت پایین و آروم  فت:  ند
 هر دو. -

 و  فتم: خندیدم
  را از اون روز دیگه خودتو ازش نایم نمی کنی؟ -
نمی کنه. هر بار که باهاش  ون احساس کردم نایم شدن هیچ دردى ازم دوا  -

رو به رو بشاام همین بساااطه. واسااه همین زدم به طبب بی عارى. دیگه هر  ه 
شتر از این خودمو تو اتانم حبس کنم. هم اون  شته ا ه بىوام بی باداباد. خیلی ز

می شم. هم اینكه  یتبنیامین بی اره احساس مزاحم بودن می کنه هم خودم ام
... 
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ست که طرف کرد و ادامه ند سكوت سكوت ها سكوت از اون  اد. فهمیدم این 
می خواد اشااتیاق تو رو به موضااوع بساانجه. یا به نولی دلش می خواد نازشااو 

 بكشی تا حرف بزنه. نیشىندمو خوردم و  فتم:
 هم این که  ی؟ -
 انگشت لج پایینش رو به بازى  رفت و  فت: با
 بشناسمش.هم این که ... می خوام ... بیشتر ... بیشتر  -

 انداخت پایین و دیگه هی ی نگفت. سرشو
این طور. خانوم تو خط شااناساااایی افتاده. مونده بودم  ه عكس العملی  که

سایی  شنا شم، یا منم تو  ساتش ب سا شون بدم. دعواش کنم و مانع کارها و اح ن
ستی  صال درست بود که بذارم خواهرم دلش رو دو د شم؟ ا بنیامین همراهش ب

 ت؟اخندبه دوسااتم تقدیم کنه؟. تا  ه حد می شااد تقصاایر رو  ردن بنیامین ا
صر بگردم؟ ا ر من  شت که بىوام دنبال مق صیرى ويود دا سط تق صال این و ا
ياى بنیامین بودم و از خواهر دوساتم خوشام میومد، تونع  ه يور برخوردى 
ساس بنیامین تا  ه حد وانعیه؟  شتم؟ اوفففففففم ... کاش می فهمیدم اح دا

نم نه، فكر کنم بتوا ر وانعا خاطر خواه نجال باشااه و بىواد به خاطرش تنییر ک
 نبولش کنم. ولی ا ر نیتش پاك نباشه؟

 با شدت بیرون دادم. نفسمو
در هوا موندن یعنی وضعیت االن من. به پایین کوه که رسیدیم، صداى نهقه  پا

شد. من و نجال با تعجج یه  شنیده می  ى مامان و بابا و بنیامین، از  ند مترى 
 نگاه به هم انداختیم و نجال  فت:
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 صداى خنده ى بابا بود؟ -
 آره  مونم. -

رو بیشتر کردیم و ونتی نزدیكشون شدیم، از دیدن بنیامین که وسط  سرعتمون
شدت  شاو درآوردم. مامان که از  سته بود و معرکه  رفته بود،  ش مامان و بابا ن
خنده نرمز شااده بود و اشااك هاى يمع شااده تو  شاامش رو، با  وشااه ى 

سر داده بوروسریش پاك می کرد. با يورى که  دبا از اون خنده هاى نادرش رو 
سی و دو تا دندونش پیدا بود. البته سی و دو تا که نه ... بیست و نه تا.  ون سه 
ضوعی که  شیده بود. بنیامین هم در حال تعریم کردن مو شو ک تا از دندون ها

 نمی دونم  ی بود ولی انگار حرف از خوابیدن و تشك و پتو بود..
شدت خنده  سه هر شدن. مامان و بابا که از  شون ونتی مارو دیدن، آروم تر  تا

 نمی تونستند حرف بزنند و بنیامین  فت:
 به به يكی و يیب هم رسیدن. باالخره کوه تاراك رو فتح کردین یا نه؟ -

دوباره با صداى بلندى دندون هاشو به نمایش  ذاشت و مامان هم ریز ریز  بابا
صورت لبو شىص بود که  خندید و  سریش نایم کرد. م شت رو شده اش رو پ

خنده اشااون از اثر حرف هاى نبلیه و رنه اون ندر ها هم حرف بنیامین خنده 
 نداشت..

همون طور که سالم می کرد، روى حصیر نشست و کتونی هاشو درآورد.  نجال
پاشو با دست کمی باال  رفت و بو کشید. پیفی  فت و پاشو  ذاشت رو زمین 

باعث شااد همه امون بىندیم. يوراب هاشااو درآورد و  وله کرد و به مامان که 
  فت:

 مامان یه پالستیك بده این هارو بندازم توش تا همه شیمیایی نشدیم. -
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حاال نوبت نجال شااده بود که مزه پرونی کنه. شاااید هم این يورى بهتر  انگار
ش شه بوده.  شه. همونی که همی شیطون و بال. بود. این که نجال خودش با ر و 

سكوت کنه  ست به خاطر ويود بنیامین، مثب دخترهاى خجالتی  دلم نمی خوا
 خیلی رىو همش یه  وشاااه بشااینه و یواشااكی بنیامین رو دید بزنه. این يو

افتضاح تر بود. اصال نجال رو این مدلی نمی پسندیدم. همین يور شاد و سر 
ست همون  یزى که  شتم. در ستش دا بنیامین بود. ولی با یه حال و خندون دو

شاید بنیامین هم  تفاوت. نجال از بی دردى خوش بود و بنیامین ... نمی دونم. 
 از بی دردى خندون بود ولی بعید می دونستم.

پالستیكی به نجال داد و نجال هم يوراب هاش رو تو پالستیك  ذاشت  مامان
آورده بود،  و  پوند توى کوله پشااتیش. صااندل هاى صااورتیش رو که از خونه

پاش کرد و لج يوى آبی که از کنارمون رد می شد نشست. پاهاشو تو آب فرو 
 کرد و  فت:

 نیما بیا پاهاتو بشور تا کپك نزدن. -
ندى هاى  لبى هامو از کفش درآوردم و يوراب  پا نارش نشااسااتم.  زدم و ک

معطرمو تو کفشم  پوندم. پامو که تو آب  ذاشتم، حالم يا اومد. آرامشی که 
انگار به پام تزریق شااد و تو ره هام يارى شااد، لبىند به لبم آورد. نگاهی به 

 پشت سرم انداختم و رو به بنیامین  فتم:
 تو پاهاتو شستی؟ -
 ه آنا نیما. پس فكر کردى همین يورى می شینم تا کپك بزنم.بل -
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اش به حرف نجال، باعث شااد نجال هم به عقج بر رده و لبىند بزنه.  اشاااره
بنیامین نیم نگاهی به نجال انداخت و بدون اینكه لبىندش رو يواب بده، رو 

 به من  فت:
 بپا دو، و هندونه رو آب نبره. -
 خونه است که آب ببره؟نه بابا ... مگه رود -

 لحظه صداى يیه نجال بلند شد: همون
 وااااى ... دمپایی مو آب برد. -

شتم سیر آب نگاه کردم. دمپاییش رو آب افتاده بود و می رفت. پریدم  بر  و به م
به  تا اومدم  ید و  پاشاا باال می  یدنم، آب  با دو بال دمپایی.  یدم دن تو آب و دو

شااد. دمپایی رو بر ردوندم و با نیش باز نجال دمپایی برساام، کب هیكلم خیس 
 موايه شدم. با دستش موهامو به هم ریىت و با خنده  فت:

 دمت  رم داداشی. اصال فكر نمی کردم برى دنبالش. -
هیچ ونت ژل و واکس و  یزهاى دیگه به موهام نمی زدم که حالتشااون  خوبه

 بدم، و رنه با این رفتار نجال همه اش نابود شده بود.
 حاال  را این ندر موق مره شدى؟ -
 دفعه همه زدن زیر خنده و بابا  فت: یه
 ا ه تو هم خودتو مونع دویدن تو آب دیده بودى از خنده روده بر می شدى. -

 با خنده  فت: بنیامین
 عین اردك شده بودى. -

کم رفتیم سرا، ناهارى که مامان صبح زود پىته بود. انگار بهش الهام شده  کم
بود امروز می خوایم بریم بیرون. برنج و فساانجونی که پىته بود، هوش از سار 
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با پیك نیك  رم می کردیم، بنیامین مدام به  تا ونتی غذاها رو  همه امون برد. 
می داشاات، اصااال مهلت  رفساانجون ناخنك می زد. اونقدر که در نابلمه رو ب

صال بهش غر نمی زد. حاال ا ه من و نجال  شه. مامان هم ا نمی داد غذا  رم ب
 بودیم صد بار پشت دستمون زده بود.

صدانت و بنیامین تاب می خورد.  تمام مدتی که ناهار می خوردیم، فكرم دور 
صاب خودمو خورد کنم اما با اینكه دلم نمی خوا شون اع ست با فكر کردن به

 غیر ممكن بود. آخرش تو پس زمینه ى مهنم حضور داشتن.
 حال غذا خوردن بودیم که مامان  فت: در
 پسرم انگشتت بهتر شد؟ -

سج خورده اش انداخت و  بنیامین شت   شو باال  رفت و نگاهی به انگ ست د
  فت:

 اى ... بدك نیست. -
 شت بنیامین رو تو دستش  رفت و  فت:انگ بابا

 ناخنش درنیومده؟ -
 نه هنوز. فقط یه کم سر ناخن از زیر  وشتم پیدا شده. -

ب ووش ب  فتن نجال، همه ى نگاه ها رو به سمتش کشید. صورت نجال  صداى
 نان م اله شااده بود که انگار به ياى بنیامین داره درد می کشااه. با ناراحتی 

  فت:
 شرمنده ام آنا بنیامین. اصال حواسم نبود. وانعا -

 نگاه مشكوکی به نجال کرد و  فت: بابا
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 تو براى  ی شرمنده اى؟ حواست به  ی نبود؟ -
اوه ... عجج  افی داد نجال.  ه زود ماه از پشااات ابر دراومد. همه امون  اوه

ضیه  صب ن صه یادم نبود بابا ا شى شدیم و زل زدیم به بابا ... من که به  ساکت 
رو نمی دونه. بنیامین به بابا  فته بود، خودش بی حواساای کرده و حاال نجال 

 داشت ابراز ناراحتی و شرمند ی می کرد.
پته افتاده بود و نمی دونسااات  ی بگه. مامان پا در میونی کرد و  به تته نجال

  فت:
 نجال حواسش نبود و در ماشینو رو دست آنا بنیامین بست. -

و مفید، همراه با کمی سانسور، مايرا رو توضیح داد. بابا اخمی کرد و  خالصه
 رو به نجال  فت:

 وایی. را حواستو يمع نمی کنی بابا يون؟ خیلی سر به ه -
  ونه هاش نرمز شد و با شرمند ی  فت: نجال

 می دونم و بابتش هم شرمنده ام. -
  یزى نگفت و سرشو انداخت پایین. بنیامین مداخله کرد و  فت: دیگه

حاال مگه  ی شاااده؟ انگشااتم که نطع نشاااده.  ند ونت دیگه یه ناخن  -
 خوشكب تر به ياش درمیاد.

 و با ندردانی نگاهی به بنیامین انداخت.لبىند به لج نجال آورد  حرفش
 کنار سفره دراز کشید و  فت: بابا

 هی ی  رت بعد از غذا نمی شه. -
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زیر سرش  ذاشت و  شم هاشو بست. به همین راحتی به بحث خاتمه  بالشی
داد. حاال ا ه من به ياى نجال دست یه دختریو الى در  ذاشته بودم، مگه بابا 

 ول کن بود؟ تا ناخنمو با انبر نمی کشید ول نمی کرد.
شیده بودیم و مثال  رت می زدیم.  من و بابا و بنیامین به ردیم کنار هم دراز ک
شر آب ول شر صداى  صداهاى اطرافم  وش می دادم ...  ی من بیدار بودم و به 

... يیك يیك  نجشك ها ...  ریه ى ب ه ى خانواده ى کنارى ... يیه و داد 
و يور می کردن  يمعپساارب ه ها ... تلق پولوق ظرف هایی که مامان و نجال 

صداى توپی ک شترى يذب می کردن ...  ست فروش ها که م صداى د ه به ... 
دست ها برخورد می کرد ... صداى تشویق و سوت وهورا ... و صدایی که می 

  فت:
 رامین رو بیارین تو بازى ... -

به سمت صدا  رخید و  شمهام باز شد. اکیپی که صدانت باهاشون به  سرم
کوه اومده بود، در حال والیبال بودن. بین دو تا درخت، طنابی کشاایده بودند و 
ستاده بود که رو  ست يایی ای صدانت در ستفاده می کردن.  به ياى تور ازش ا

 به روى من بود.
ا، صاادانت.  یزى در سااعیدى وارد زمین شااد و یك راساات رفت ساار رامین

صدانت پوزخندى تحویلش بده و به زمین رو به  شد،  شش  فت که باعث   و
شو تا آرنج باال  ستین ها سعیدى هم به زمین مقابب رفت و آ شاره کنه.  روش ا

 زد. سرویس رو یكی از پسرعموهاى صدانت زد.



 199 بی مهرپاییز 

که انتهاى زمین مقابب ایسااتاده بود، با سااااعدى توپ رو يمع کرد و  آرمین
واهر صدانت، با پنجه پاسش داد به يلو و رامین با پرشی، توپ رو تو زمینی خ

 که صدانت بود، خوابوند.
سرویس رو زد که با پاس  سرویس ست  روه رامین افتاد و یكی از خانوم ها  د

کارى هاى دنیق، یك امتیاز براى  روه صاادانت به دساات اومد. رامین براى 
ا لبىند یا شاید هم پوزخند يوابش رو صدانت ُکرى می خوند و صدانت هم ب

 می داد.
بار این وضاعیت تكرار شاد و هر بار یكی از  روه ها امتیاز می  رفت. تو   ند

یكی از همین رفت و بر شت هاى توپ که صدانت و رامین روبه روى هم نرار 
صدانت براى  صدانت انداخت و  صله از  ضربه اى رو با فا  رفته بودن، رامین 

خورد  لیزتوپ از پاش کمك  رفت اما به محو زدن توپ، پاش يمع کردن 
 و به حالت صد و هشتاد دريه روى زمین نشست.

شدم. بنیامین هم که دراز  ناخودآ اه سر يام نیم خیز  شیدم و  ب هین ب بلندى ک
 کشیده بود، همزمان با من سر ياش نشست و زیر لج  فت:

 فكر کنم نانص شد. -
. اما نبب از اینكه بهش برسااند، خودش از ياش دویدن ساامت صاادانت همه

بلند شااد و خیلی عادى شااروع به تكوندن مانتوش کرد. همهمه اشااون رو می 
 شنیدم اما صداشون  ندان واضح نبود که بفهمم  ی می  ن.

و متعجج زل زده بودم به صدانت. ناعدتا با  نین صد و هشتادى هر کی   یج
خم به ابروش هم نیاورد. هر لحظه منتظر باشه يینش می ره هوا ولی صدانت 

 بودم تا اثرى از درد و ناراحتی تو  هره اش معلوم بشه ولی انگار نه انگار.
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به بنیامین انداختم. محو صااحنه ى رو به روش شااده بود. ابرویی باال  نگاهی
 دادم و  فتم:

 تو هم داشتی بازى شونو نگاه می کردى؟ -
 سمتم بر شت و  فت: به
 آره ... فكر کنم با این پسره یه َسر و ِسارى داره. -

ستم سید و همون طور که به رو به روش زل زده  خوا سر ر  یزى بگم که نجال 
 بود  فت:

 اونجا  ه خبره؟ -
ست رامین رو  من صدانت د شتیم.  شاره کرد، بر  سمتی که نجال ا و بنیامین به 

فت. خواهر صاادانت و پی ونده بود و با اخم و عصاابانیت  یزى بهش می  
سعی می کردن از  سبیده بودن و  صدانت رو   ست  یكی دیگه از خانوم ها، د

 رامین يداش کنند.  هره ى رامین از درد م اله شده بود.
باز مونده بود.  ه ندر این صاادانت عجیج غریج و خطرناك شااده بود.  دهنم

شه یه زن این ند صدانت برنمیومد؟. مگه می  شته یعنی رامین از پس  ر زور دا
 باشه؟ یاد سیلی اى که بهم زد افتادم. وانعا دستش سنگین بود بی انصاف.

 تعجج  فتم: با
 یه دفعه  شون شد؟ -

 با اخم  فت: نجال
 حقش بود مردتیكه عوضی. -

 پرسشگر من و بنیامین، نجال رو مجبور به توضیح کرد: نگاه
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 .ایاااااااااش ... دستشو کشید به بازوى سایه -
ضی بود. حتی حرمت رابطه ى فامیلی  ابروهام پرید هوا.  ه ندر این رامین عو

 شون رو هم نگه نمی داشت. نجال با شك و تردید و اکراه  فت:
این پسره با سایه  ه نسبتی داره؟ هر کی هست خیلی عوضی و سوء استفاده  -

ر  وشش د  ره. تا دید بقیه حواسشون نیست، بازوى سایه رو  رفت و یه  یزى
 فت. سایه هم عصبانی شد و دستشو پی وند. اصال این سایه خانوم کی بود؟ 

 شما از کجا می شناسیدش؟
 رئیس کارخونه است دیگه. همون که پایان نامه اش رو آورده بودم خونه. -

 ند لحظه ابرو درهم کشااید و بعد یه دفعه  هره اش از هم باز شااد و با  نجال
 هیجان  فت:

آهاااااان ... یادم اومد. همون که کارخونه رو خریده. واى دمش  رم  ه ندر  -
ست می تونه یه کارخونه رو اداره کنه  ببین  شیر زنیه. بی خود نی يوونه. عجج 
سكش کرد. فكر کنم کاراته بازى، تكواندو کارى  یزى  سو سره رو   ه يور پ

 باشه.
از حقیقت نبود. با اون به صااادانت انداختم. حرف نجال  ندان دور  نگاهی

دست سنگین و صد و هشتاد و پی وندن دست رامین، بعید نبود که رزمی کار 
 باشه.

 بابا همه امونو از يا پروند: صداى
ا ه  ذاشااتین یه  رت بىوابیم. یه ریز ورايی کنید.  ه خبرته نیما این ندر  -

 حرف می زنی؟.
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سید به ز  نان صوال توى خانواده ى کش اومدم که حس کردم  ونه ام ر مین. ا
سته  شك سر من  سه کوزه مويوده،  ستم، هر  ی کا ما این یه نانونه که تا من ه

 بشه و الغیر.
بود که دیگه وسااایب رو يمع کردیم و راه افتادیم ساامت خونه. بین راه،  عصاار

 رضا زني زد و  فت که ماشین صدانت آماده شده و برم ازش بگیرم.
ى رضااا پیاده کرد. نجال هم که با ما بود، پیاده شااد و منو دم صااافكار بنیامین

بیرون صااافكارى منتظرم موند. بنیامین بعد از کلی تشااكر، خداحافظی کرد و 
 رفت.

کلی تعارف تیكه پاره کردن، هزینه صااافكاریو پرداخت کردم و ماشااین رو  با
سرشو هم  شه ولی نجال حتی  سوار ب آوردم بیرون. تك بونی براى نجال زدم که 
باال نیاورد. یه بوق دیگه زدم که نجال اخم هاش رو کشااید توهم و  ند ندم 

ش شه ما شی ستاد. خنده ام  رفت.  شت به من ای ایین رو پ ینعقج تر رفت و پ
 آوردم و صداش زدم:

 نجال پس  را نمیاى؟ -
 تعجج بر شت و ونتی منو پشت فرمون دید، اخمش باز شد و  فت: با
 تویی؟ دیوونه فكر کردم مزاحمه.  را همون اول صدام نزدى؟ -

 و  فتم: خندیدم
 نمی دونستم این ندر سربه زیرى. -

 شد و  فت: سوار
 این ماشین کیه؟ -
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 صادنانه و دنیقا براى اینكه نجال رو به فضولی بندازم  فتم: کامال
 ماشین خانوم صدانت. -

  شمی نگام کرد و  فت: زیر
ست تو  یكار می  - سایه خانوم؟ رئیس کارخونه؟ د صدانت؟ همون  خانوم 

 کنه؟ اصال بگو ببینم ...
 صندلی  رخید و رو به من نشست و با لحن مشكوکی  فت: روى

ى تو و این سایه خانوم تو  ه مایه هاییه؟ تو کوه دو ساعت تنهایی  ی رابطه  -
نه  یارى ولی خودت نم پس نمی دى. نك مار منو در م بهم می  فتین؟ فقط آ

 باهاش تصادف کردى و ماشینشو آوردى تعمیر اه که خسارتشو يبران کنی؟
نجال،  دیگه اى هم بود که تو انجام دادنش به اندازه ى ساار کار  ذاشااتن کار

 موفق باشم؟
شحال سكوت  خو ضی از این همه کنجكاوى نجال فقط لبىند می زدم و  و را

کرده بودم. می دونسااتم این يورى بیشااتر کنجكاو می شااه و سااكوت من هم 
 حرصشو درمیاره..

 نمی خواى حرف بزنی؟ -
 به سمت باال حرکت دادم و  فتم: سرمو

 نوچ. -
 هاشو روى سینه اش نالب کرد و مومیانه  فت: دست

 مطمئنی نمی خواى بگی؟ -
 بار سرمو رو به پایین حرکت دادم و  فتم: این

 اوهوم. -
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 پس به زبون خوش حرف نمی زنی؟ -
ست  درو، سیدم. یه يور حس نا امنی بهم د  را؟ از این حرفش یه کو ولو تر

 داد.
ب آماده کردم. معموال از بازوم نیشااگون  براى یه  یزى شاابیه ب نیشااگون خودمو

می  رفت. سااعی کردم عضااالت بازوم رو منقبو کنم که نتونه پوسااات و 
  وشتمو بین انگشتهاش بگیره.

 به طرفین تكون دادم و  فتم: سرمو
 نوچ نوچ... -

منقبو کردم و منتظر حمله شدم. طی یك حرکت خالنانه، نیشگون  بازوهامو
م  رفت که دادم به هوا رفت. ناخودآ اه دسااتمو براى پس يانانه اى از رون پا

زدن دسااتش، تو هوا تكون دادم. نجالى بی اره که رو به من نشااسااته بود و 
پهلوش به پشتی صندلی بود، خواست عقج نشینی کنه که پشت دستم محكم 

 به طرف راست صورتش خورد و ب ه با صندلی ماشین یكی شد..
سیلی، خودمم دردم از شیدم و  صداى  شینو به کنار خیابون ک سریع ما  رفت. 

 نگه داشتم و  رخیدم سمت نجال.
ستشو شكیش پر از اشك  د شمهاى درشت و م شته بود و   روى  ونه اش  ذا

شده بود. بین ابروهاش  ره افتاده بود و دهنش باز مونده بود. از نیافه اش درد و 
 بهت و ناباورى می بارید.

تم. همون يور زل زده بودم بهش و منتظر بودم، دست کمی ازش نداش خودمم
اشك هاش يارى بشه. اما نجال همون طور دست به صورت مونده بود و حتی 
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دستشو از روى  ونه اش برنمی داشت تا ببینم  ه بالیی سر صورت بره  لش 
 اومد.

 دستشو تو دستم  رفتم و آروم  فتم: مچ
 نجال ... خوبی؟ -

 طور ساکت نگام می کرد. همون
 خودت هم متويه شدى که اتفانی بود ... هوم؟ -

 ابروش باز شد و با تكون سر حرفمو تایید کرد.  ره
 آروم از روى  ونه اش برداشتم و  فتم: دستشو

 خیلی درد داشت؟ -
نگفت. صااورتشااو بررساای کردم.  ند تا لكه ى نرمز روى پوسااتش  هی ی

مشاىص بود. آو آو ... ياى مفصاب انگشات هام بود. دساتمو روى نرمزى 
 پوستش کشیدم و  فتم:

  را هی ی نمی  ی؟ -
 کرد فكش رو تكون دادن و با دهن یه ورى شده  فت: شروع

 فكر کنم فكم از کار افتاده. -
 بازیش  ب کرده بود. خندیدم و  فتم:اون وضعیت مسىره  تو
بازى اشكنك داره سر شكستنك داره. ونتی عین وحشی ها به يون  وشت  -

 تن من میفتی، احتمال این اتفانات پیش بینی نشده رو هم باید بدى دیگه.
 ور ید و با ناز  فت: لج

 حاال  ه يورى می خواى از دلم در بیارى؟ -
 يلوى نهقه ام رو بگیرم و  فتم: نتونستم
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 عجج مارمولكی هستی تو. باز یه بهونه براى تیه زدن من پیدا کردى؟ -
 ساعتی بعد، صندلی عقج ماشین صدانت، مزون لباس شده بود. و

عا با  نط ها رو نجال  باس  مام این ل که بىوام فكر کنم ت یت بود  به دور از وانع
الیی که براى خریدن یه يفت يوراب همون نگاه اول پسااندیده. اون هم نج

صت،  سر فر شت تا  سر می ما صد يارو زیر  شهرو زیر و رو می کرد و  کب 
دو  ،بر رده و بهترینشااون رو بىره. حاال  ه طور در عرض یك ساااعت و نیم

سرى و  شال و رو شلوار خونگی، یه مانتو،  هار يفت يوراب،  ست تاپ و  د
 ت.یه يفت کفش رو پسند کرد، خدا می دونس

خونه که رساایدیم، نجال با هیجان داشاات بسااته هاى خرید رو از صااندلی  به
 عقج برمی داشت که یه دفعه  فت:

 نیما این  یه دیگه؟ -
شین خم  رفتم شین ایستاده بود و به داخب ما کنارش تا ببینم  ی دیده. تو در ما

 شده بود. دستی به پهلوش زدم و  فتم:
 بیا عقج ببینم  یه؟ -

 کرد و  فت: غرغر
 خودمم می خوام ببینم. تو برو از اون در ببین. -

 رو دور زدم و در دیگه ى عقج رو باز کردم و  فتم: ماشین
 کجا رو می  ی؟ -
شمهامو باریك کردم و زل  با صندلی راننده کرد.   شاره اى به زیر  شت، ا انگ

شىص نبود. المپ شده بود و  یزى م صندلی. هوا تاریك   سقفی زدم به زیر 
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ماشااین رو روشاان کردم و دوباره به زیر صااندلی خیره شاادم. نور کمی که از 
با  . نجالزدالمپ روش افتاده بود، توش انعكاس پیدا کرده بود و کمی برق می 

 صداى آرومی  فت:
 یه ونت  یز خطرناکی نباشه. -

  پ نگاهش کردم و  فتم:  پ
 مثال  ی می تونه باشه؟ -

 پت و پهنی نثارم کرد و  فت: لبىند
 تله موش. -

 و  فتم: خندیدم
 پس مواظج باش دمت توش  یر نكنه. -
يعبه ى کفش که دسااتش بود یكی زد تو ساارم. اخم هامو کشاایدم تو هم و  با

  فتم:
 این  ه حرکتیه؟ تو روت خندیدم پررو شدیا. -

 و لو ه اى یه ور کرد و بحثو عوض کرد: لج
 نكنه طال يواهر باشه؟ انگار برق می زنه. می  م ... -
  ه می دونم. تا برش نداریم که معلوم نمی شه. -
 صداى آرومی  فت: با
 مواظج باش. -

با اسااترس این يمله رو  فت که ناخودآ اه حس ترس به آدم القا می  اونقدر
شااد. حاال انگار  ه خبره؟ دیگه دیو دو ساار که زیر صااندلی نایم نشااده بود. 



wWw.Roman4u.iR  208 

 

سناك داره پىش می   شده بود که انگار فیلم تر شین ایجاد  سكوتی تو ما نان 
 شه.

 بردم سمت صندلی که نجال مچ دستمو  سبید. دستمو
هرى ریىت. دختره ى دیوونه. نمی بینه وضااعیت حساااسااه و کو كترین  دلم

حرکتی آدمو نبو روح می کنه. نفساامو با شاادت بیرون دادم و با  شاام هاى 
 درشت شده اى نگاهش کردم و غریدم:

 باز دیگه  یه؟ -
 کرد و  فت: فكرى

این ماشااین دسااتت امانته ... هر  یزى هم که توش باشاااه يزو امانت  -
می شه. شاید یه  یزى اون زیر باشه که خصوصی باشه ... شاید این  محسوب

سایه خانوم دلش نىواد ما تو ماشینش فضولی کنیم. اصال نباید هم باهاش می 
 رفتیم خرید ...

به والله ... اون مونع که تند و تند خرید می کرد، به امانت بودن ماشااین  خو
ده تازه به فكر افتاده. ولی  ندان مردم فكر نمی کرد. حاال که خرش از پب رد ش

بیراه هم نمی  فت. مردد مونده بودم. یه نگاه به نجال می کردم و یه نگاه به شی 
 زد.. ینسبتا برانی که از زیر صندلی بهم  شمك م

کمی يلوتر بردم و دنیق تر نگاه کردم. یه لحظه احساااس کردم  یزى  ساارمو
شد و ابروه شاد  شمام   شئ اى که نور شبیه درخت دیدم.   ام پرید باال. این 

رو منعكس می کرد و ضااىامتش اندازه یه بره کاغذ بود، فقط می تونساات یه 
 م.بود دهعكس باشه ... شاید همون عكسی بود که یه بار زیر دست صدانت دی
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 بردم سمتش که صداى مامان رو شنیدم: دستمو
ین ماشین دیگه مال اونجا  ه خبره؟ دو ساعته  ی کار می کنین تو حیات؟ ا -

 کیه؟
... مامان ... حاال نه ... کی يواب سواالت بی پایان مامان رو بده؟  اوفففففم

خدا به داد برسه ا ه بفهمه صاحج این ماشین مونثه. باز شك و تردیدش فوران 
شه؟ باال تنه  شده با صلحتی براى  نین موانعی مجاز  می کنه. ممكنه درو، م

شی شین بیرون ک سالم کردم. نجال هم امو از ما شودم و  شین بیرون  خود از ما
 کشید.  ند تا از بسته هاى خرید رو نشون مامان داد و  فت:

کلی خرید کردم. تا این هارو ببینی منم بقیه اشو بیارم. داداشم امروز حسابی  -
 دست و دل بازى کرده.

 با هیجان يلو اومد. بسته هارو از نجال  رفت و  فت: مامان
ى؟ همون هارو خریدى که بهت  فتم؟ همه اشااونو خریدى یا منازه ها يد -

 بسته بودن؟
لبشااو  از  رفت و تند تند براى مامان ابرو باال انداخت. با انگشاات رو  نجال

سقم ماشین ضرب  رفتم و  پ  پ نجال رو نگاه کردم. دنیقا همون  یزى 
ه اون ساایلی پیش بود که فكرشااو می کردم. از نبب نشااون کرده بود. نطعا ا 

ید يور  به خر گه براى وادار کردنم  یه بهونه ى دی مده بود،  حاال  مینیو کرد. 
 خوبه يمعه بود و خیلی از منازه ها بسته بودند، و رنه ورشكست می شدم.

ونت پیش نمیومد که مامان براى خرید کردن، از يیج من مایه بذاره ولی  هیچ
امان از نجال. هر  ند این خریدها نابلش رو نداشاات ولی برام يالج بود که 
بدونم، با پول هاى بی زبونی که بابا بهش می ده  یكار می کنه؟ یادم باشااه یه 
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مسااایه فوت ه نروزى بالش و تشااكش رو  ك کنم.  ند سااال پیش که پیرز
ته مره و میرش دور از  ند میلیونی پول درآورده بودن.. الب کرد، از تشااكش  

 يون نجال باشه.
بر شت سمت ساختمون اما نبب از اینكه ندمی برداره، به عقج بر شت  مامان

 و  فت:
 بعدا در مورد این ماشین صحبت می کنیم.. -

ند مومیانه اى زد و رفت کردم و دسااتمو تو موهام فرو کردم. مامان لبى پوفی
شین و نبب از اینكه من به خودم بیام،  سریع پرید تو ما ساختمون. نجال  سمت 

 صداش رو شنیدم:
 نیما این که یه عكسه ... -

شین حرف می  کی سایب تو ما شت در مورد امانت بودن و بود دو دنیقه پیش دا
 زد؟. نطعا نجال نبود.

شین که عكس رو ازش بگی خم شین شدم تو ما رم، اما همون لحظه نجال از ما
 بیرون اومد و صداى متعجج توام با ترسش بلند شد:

 هیاااااااااان ... نیااااااااما ... این که عكس توئه ... -
 ه يورى خودمو به نجال رسوندم و عكسو از دستش بیرون کشیدم.  نفهمیدم

 یكار  احساس خفگی بهم دست داده بود. آخه عكس من تو ماشین صدانت
 می کرد؟.

نگاهم به عكس نیفتاده بود که صااداى نهقه ى نجال بلند شااد. با تعجج  هنوز
نگاهش کردم. داشت با دستش به من اشاره می کرد. نگاهی به خودم انداختم. 
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 یز خنده دارى ويود نداشت. دوباره به نجال نگاه کردم. هم نان می خندید. 
 عصبی شدم و  فتم:

 زهرمار ...  ته؟ -
 خنده  فت: میون

 تو ... تو نكنه ... نكنه با این سایه ... -
 عمیقی کشید و  فت: نفس

 نكنه با این سایه ریىتین رو هم که اینقدر ترسیدى؟ به خودت شك دارى؟ -
 کالفگی  فتم: با
 معلومه  ی می  ی؟ -
 نیش باز  فت: با
شه؟ همون  - صدانت با شین  ست تو ما لحظه که  فتم  ه دلیلی داره که عك

عكس توئه باید می فهمیدى که درو،  فتم. مگه این که یه ریگی به کفشاات 
 باشه که احتمالشو می دادى عكس خودت باشه.

 و اخمو نگاهش کردم که  فت:  یج
 یه نگاه به اون عكس بنداز... -

که از تیر  تازه گاه نكردم. زیر همون نور کمی  که هنوز عكس رو ن تاد  یادم اف
برق، توى حیات افتاده بود، نگاهی به عكس انداختم. اخمهام درهم شد.  را، 

 نگاهمو بین عكس و نجال رد و بدل کردم و  فتم:
 تو بیمارى روانی دارى؟ یا  شمهات بابانورى شده؟ -
 دست اشاره اى به عكس کردم و با حرص  فتم: با
 آخه این کجاش شبیه منه؟ -
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ریدهاش رو برداشت. نرى به سر و  ردنش  شمی نازك کرد و بقیه ى خ پشت
 داد و  فت:

 خواستم عكس العملتو ببینم که دیدم. -
 ریز خندید و همون طور که می رفت سمت ساختمون  فت: ریز

 کم کم همه  یزو از زیر زبونت بیرون می کشم. -
بی حس ترین حالت ممكن، رفتنش رو تماشااا کردم. خودم کردم که لعنت  با

برخودم باد. ا ه اینقدر بهش رو نداده بودم، حاال يرئت نمی کرد این يورى 
 دستم بندازه. نجال خانوم، یه حالی ازت بگیرم.

 به افكارم زدم و با خودم  فتم: پوزخندى
بازم دلت نمیاد یه خار تو  خودت خوب می دونی که هر ندر هم امیتت کنه -

 پاش بره. پس الكی نپی نیا.
تكون دادم و زیر لج ب پدرسااوختهب اى نثارش کردم. عكس رو تو يیج  ساارى

 پیراهنم  ذاشتم و بعد از بستن درهاى ماشین رفتم داخب ساختمون.
تو سااالن پاى تلویزیون نشااسااته بود و صااداى مامان و نجال از داخب اتاق  بابا

د. ساالمی به بابا کردم که به خاطر تماشااى اخبار مورد عالنه اش، نجال میوم
 فقط با تكون سر يواب داد.

ستم تا عكس رو نگاه  رفتم ش شن کردم و لج تىت ن سریع المپو رو تو اتانم. 
کنم. تو حیات، با اون نور کم فقط تونستم تشىیص بدم که فرد توى عكس من 

ررساای کنم بلكه  یز به درد نیسااتم. ولی حاال می خواسااتم خوب عكسااو ب
 بىورى از توش دربیاد و یه کم به مجهوالت توى مهنم يواب داده بشه.
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سو شتم. آروم آروم  عك ستمو روى عكس  ذا شتم و ناخودآ اه د روى پام  ذا
انگشت هامو کنار بردم تا يایی که تمام عكس از زیر دستم بیرون اومد و فقط 

 را دلم نمی خواساات  هره ى مرد رو ساار مرد زیر انگشااتم موند. نمی دونم 
 .باشهنگاه کنم. می ترسیدم از اینكه مرد کنار صدانت، رامین سعیدى 

نگاهی به صااورت خندان صاادانت انداختم. از تك تك ايزاى صااورتش  اول
شك و يدى  نین خنده ى عمیقی بعید بود.  صدانت خ شادى می بارید. از 

ون طبیعت زیبا و اون همه دار و درخت البته شاید هر آدم دیگه اى هم بود، تو ا
هم  ونفشو  ب و بوته، به ويد میومد. روى نیمكتی نشسته بودند و محیط اطرا

 شبیه پارك بود ... یا شاید هم یه با، خصوصی.
ستی که  نگاهم سته بود و د ش صدانت ن شت هایی که روى بازوى  افتاد به انگ

 دور شونه اش حلقه شده بود.
هاى تن مرد  رخوندم. ا ه کت و شاالوار تنش بود و کفش روى لباس  نگاهمو

 هاى ورنی به پاش، دیگه هیچ شكی نبود که خود سعیدیه اما ...
صدانت  کفش سفید. نگاهی به کفش هاى  سپرت آبی و  سپرت بود. ا هاش ا

مدلی و همون رنگی.  قا همون  یده بود و دنی نداختم. اون هم اسااپرت پوشاا ا
 لبىندى روى لبم نشست.

صدانت هم  همونگا شرت آبی.  شكی و تی  شلوار لی م روى عكس باال بردم. 
شكی. کامال  شال راه راه آبی و م شیده بود با  شكی و مانتوى آبی پو شلوار لی م

 ست پوشیده بودند.
دیگه اى به عكس انداختم. حس می کردم یه کم آروم تر شاادم. دیگه اون  نگاه

 که حس می کردم این مرد نمی نگرانی و اسااترس نبب رو نداشااتم. انگار حاال
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سعیدى بعید بود که این يور  شه، خیالم راحت تر بود. از اون  سعیدى با تونه 
که حتی  عیدىدل به دل صدانت بده و لباسش رو باهاش ست کنه. اون هم س

 براى  ردش هم پیراهن و شلوار رو تريیح داده بود.
 کشیدم و انگشتمو از روى صورت مرد برداشتم. نفسی

شادتر  هر شمهام   صورت مرد کنار می رفت،   شتر از روى  شتم بی  ی انگ
می شااد و ضااربان نلبم نامنظم تر. نفس هام کوتاه و منقطع شااده بود و  لوم 

 خشك.
 نمی شد ... باورم نمی شد که مرد توى عكس ... باورم
در حال انفجار بود. عكسااو ول کردم و دساات هامو دو طرف صااورتم و  منزم

شت دیوونه ام می کرد. منزم می  شتم. هجوم اطالعات دا شقیقه هام  ذا روى 
خواساات تو یه لحظه پازلی هزارتایی رو کنار هم ب ینه. انگار نطعه ى کلیدى 

 پازل پیدا شده بود.
نم از بن بساات هاى بی  یز به ساارعت با هم يفت و يور می شااد و مه همه

 شمار آزاد می شد...
 موبایلی که خیلی بیشتر از یه آهني ساده برام آشنا بود... آهني

 صدانت براى خریدن کارخونه اى ورشكسته ... دلیب
 این همه اعتماد صدانت به من ... علت
 ها و رفتارهاش با سعیدى ... حرف

 آزمایاشگاه بودنام ... سرپرست
 خطاب شدنم... مشاورعاطفی
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 بودن و نبودنش ... متاهب
 ى توى دستش ... حلقه
 خواستاناش ... کمك

 بودنش... برازنده
سر این مرد بود؟ ... به  واى صدانت هم شد ... یعنی  خداى من ... باورم نمی 

انگشاات هاشااون نگاه کردم. هر دو حلقه به انگشاات داشااتند اما طرح حلقه 
  ندان واضح نبود ...

شو  ذاشت   ه سعیدى پا طور تو این مدت نفهمیده بودم؟  را همون روز که 
یدم و  نه رو د مه نشااو مايرا از  ه نراره؟  را این ه یدم  نه نفهم کارخو تو 
شوند توى دفترش  صدانت هم، اون روز به همین خاطر منو ک شاید  نفهمیدم؟ 

... 
. همون مهره ى بهم بفهمونه کیه ... که بگه مهره ى اصاالی این بازى کیه .. که

اصلی  م شده ...  م شده اى که شاید هنوز پیدا نشده ... که ا ر پیدا شده بود 
شه از من کمك بگیره ...  صدانت این ندر تنها نبود ... اونقدر تنها که مجبور ب

ست  سایه د سعیدى به خودش ايازه بده به  کنه... برازنده اى که یه  درازىکه 
نول کرده و من حاال با دیدن این عكس باید هفته است مهن منو به خودش مش

به یاد بیارمش ... برازنده اى که سااعیدى به  رد پاش هم نمی رسااید ... و ا ر 
 بود، سعیدى يرئت نمی کرد دور و بر سایه آفتابی بشه ...

سهام دار سابق کارخونه ى ب َوهاب * ب ... کارخونه اى که تا زمان بودن ب  همون
بود و بعد از اون، به ورشكستگی کشیده شد ... برازنده اى که برازنده ب در اوب 

 از مردونگی لنگه نداشت ... برازنده اى که نامش وانعا برازنده اش بود ...
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 ب هورمند برازنده ب
 ) *َوهاب : درخشان(

صال نمی فهمیدم دارم  ی کار  اونقدر شتم که ا براى رفتن به کارخونه عجله دا
 دم می  رخیدم و مدام تو در و دیوار می خوردم.می کنم. دور خو

شونیم خورد به  دو شت کو یكه ى پام  یر کرد به پایه ى تىت. یه بار پی بار انگ
شتم يایی  سه بار يوراب هامو  م کردم و هر بار می ما سیم.  در ِ باز ِ کمد لبا
که يلوى  شمم باشه ولی انگار پشت  وشم می ماشتم که دیگه پیداش نمی 

ى شلوارمو یادم رفت از تو دم. دکمه هاى پیراهنمو باال و پایین بستم. کمربنکرد
 یكی از بندینك هاى شلوار رد کنم.

لباس پوشاایدن عادى که هر روز کمتر از ده دنیقه ونت می  رفت، حاال که  یه
 عجله داشتم باید بیست دنیقه طول می کشید.

كر و خیال کرده بودم و به شاااج نبب که اون عكس رو دیده بودم، اونقدر ف از
 ذشته فكر کرده بودم که دیگه داشتم دیوونه می شدم. حتی به سرم زده بود که 
شماره اش رو  ضیح بىوام. حیم که  صدانت و ازش تو شبونه برم در خونه ى 

همساار هورمند  انعانداشااتم و رنه حتما زني زده بودم تا حدانب یه کلمه بگه و
می  ه مجرده؟ ا ر نیساات پس  را به نظر هساات یا نه؟ ا ر هساات پس  را 

 خودش متاهله؟ اصال هورمند کجاست؟  ه بالیی سرش اومده؟
شپزخونه.  منزم شد. با  یجی از اتاق بیرون زدم و رفتم تو آ شت منفجر می  دا

صبحونه روى میز کو یك توى آشپزخونه  یده شده بود. همون طور سرپا، یه 
یه لقمه نون و پنیر هم پشتش. طعم شیرین لقمه کره و عسب  پوندم تو دهنم و 
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و ساار  ریىتمعسااب با شااورى پنیر ناطی شااد. یه  ایی از فالسااك روى میز 
 کشیدم. زبونم سوخت ... لعنتی ...

شیدم که  بی شتم کفش هامو می پو شدم و پریدم تو حیات. دا صبحونه  خیال 
 صداشون رو شنیدم:

 علیك سالم آنا نیما. -
 پسرم. خیره ...  را اینقدر عجله؟صبحت به خیر  -

صبح هاى بهارى دیگه، در  سرمو بلند کردم. مامان و بابا باز هم مثب خیلی از 
حال آب دادن و رسید ی به باغ ه ى دوست داشتنی و مورد عالنه اشون بودن. 

 نجال هم که حتما خواب بود.
 سالم ... ببىشید حواسم نبود متويه نشدم اینجایید. -

مون طور که انگشتشو سر شلني  ذاشته بودم و درخت ها رو می شست ه بابا
  فت:

 حواست کجاست اول صبحی؟ -
  یزى نیست. فعال یه کم عجله دارم. بعدا براتون می  م. -

 با لحن مشكوك و البته دلىورى  فت: مامان
 این پریشونی و عجله هم مربوت به صاحج همین ماشینه؟ خانوم رئیس؟ -

لنگه ى دیگه ى کفش به پام رفت و از اون وضااعیت خمیده که براى  باالخره
 پوشیدن کفشم توش نرار  رفته بودم، راحت شدم:

مادر من، نجال که دیگه  زارش لحظه به لحظه می ده پس شااما نگران  ی  -
 هستی؟

 نگران این که  را خودت هیچ ونت حرفی نمی زنی؟ -
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شون سیده بودم. با اینكه خیلی نزدیك شتم و یه يورایی هم به خاطر  ر عجله دا
این تعجیب مزخرف دیرم شااده بود، ولی باید یه کم نرمش نشااون می دادم که 
ست ازم  شج هم،  یزى که می خوا صوص که دی شه. به خ دلىورتر از این ن

 نشنیده بود. ب*و*سه اى بین دو ابروى مامان نشوندم و  فتم:
نگران نكن. من حواساام هساات دارم نربونت برم ... اینقدر بی خود خودتو  -

  یكار می کنم.
باز می خواست حرفی بزنه که بابا دستشو روى شونه ى مامان  ذاشت  مامان

 و وادار به سكوتش کرد. رو به من  فت:
 برو به کارت برس. -

کوتاهی کردم و رفتم سمت ماشین صدانت. سر رسیدى که عكس  خداحافظی
شته بودم، ر سمت در صدانت رو بینش  ذا شتم و رفتم  صندلی يلو  ذا وى 

حیات تا بازش کنم. به محو اینكه درو باز کردم، بنیامین رو پشاات در دیدم. 
 دستش تو هوا و نزدیك زني بود. خندید و دستش رو پایین آورد.

 به ... سالم ... داش نیما ... -
 حیات رو کامب باز کردم. دسااتمو به ساامتش دراز کردم و همون طور که در

 دست می دادم  فتم:
 سالم. از این ورا؟ -

بی تويه به حرف من، عین غاز  ردن کشااید و بعد هم با مامان و بابا  بنیامین
 احوالپرسی کرد و دستی براشون بلند کرد.

 که تموم شد  فت: احوالپرسیش
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 اومدم سهم کله پا ه امو بگیرم. -
 هامو در هم کشیدم و  فتم: اخم

 سهم  ی  ی؟ -
  پ نگاه کرد و  فت: پ 
خج اومدم با هم بریم کارخونه دیگه. این دو روزه که ماشااین رئیس همش  -

 تعمیر اه بود، نشد باهاش بریم دور دور. حدانب االن یه سوارى بهمون بده.
 کردم و  فتم : پوفی

شت فرمون بی  - ستی. ... پس حاال که تا اینجا اومدى بپر پ بابا تو دیگه کی ه
 نمونی.نصیج 

دلم خوشااحال بودم که اومده.  ون وانعا  نین موانعی که می خواى زودتر  ته
به مقصااد برساای، هر  ی بیشااتر  از می دى، انگار با ساارعت بیشااترى دنده 

 عقج می  یرى. تو اون لحظه هم اصال حوصله ى حرص خوردن نداشتم.
گه باز کردم. سااوییچ رو از يیبم درآوردم و  لن گه ى در رو  پرت کردم ى دی

شین رو بیرون  ستادم تا ما شت فرمون. کنار ای سمتش. تو هوا ناپیدش و پرید پ
ببره. هنگام خروب، تك بونی براى مامان و بابا زد. من هم خداحافظی کردم و 

 درو بستم و سوار شدم.
تو فكر برازنده و صاادانت بودم که حواساام به حرف هاى بنیامین نبود.  اونقدر

 تی نثار بازوم کرد و با تشر  فت:آخرش شاکی شد و مش
معلومه کجایی؟ حواساات کجاساات؟ خوبه من اومدم و رنه با این حواس  -

پرتی، خودت رو که به کشاتن می دادى هیچ، خرب صاافكارى مجدد ماشاین 
 هم می افتاد  ردن بازماند انت.
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 بی حوصلگی  فتم: با
 فكرم مشنوله. -
 به  ی؟ -
 به صدانت. -
 :تعجج  فت با
 هان؟ ... صدانت؟ ... براى  ی؟ ... نكنه خبراییه داداش؟ تو هم آره؟ -

صال شتم. ولی تو اون لحظه وانعا دلم می  ا شو ندا سىره بازى ها حوصله ى م
خواست، مشنولیت هاى مهنیمو با یكی درمیون بذارم. نفس عمیقی کشیدم و 

  فتم:
 یه عكس ازش دیدم ... با یه مرد ... -
 خج که  ی؟ -
 فكر کنم شوهرش باشه. -
 از کجا می دونی؟ -

 رو از الى سررسید درآوردم.  رفتم سمتش و  فتم: عكس
 ون من این مرد رو می شناسم. پنج سال پیش که تو این کارخونه استىدام  -

شااادم، همین آنا، رئیس کارخونه بود. اما یك ساااال بعدش، خیلی عجیج و 
نا هانی غیبش زد. هیچ ونت نفهمیدم  ه بالیی ساارش اومد. ازش فقط یه 

 ازشااماره تلفن داشااتم که اون هم براى ابد از دسااترس خارب شااد. حاال بعد 
 هارساااال، یه زن میاد دنیقا همون کارخونه اى رو می خره، که با صااااحج 
نبلیش  نین عكسی انداخته. عكسی که لباس هاشون با هم ست شده، هر دو 
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حلقه دسااتشااونه، و دساات مرد هم دور شااونه ى زن حلقه شااده. این ها یعنی 
  ی؟  ه رابطه اى می تونه بینشون باشه يز اینكه زن و شوهر باشن؟

سكوت کرده بود. معلوم بود که حسابی  یج شده. انگار که موتور منزم  بنیامین
  رم شده باشه، ادامه دادم:

 یادته ازت پرسیدم، کسی به اسم برازنده می شناسی یا نه؟ -
 سر تایید کرد و  فت: با
 آره یادمه. -
 می دونی اسم این مرد  یه؟ -

ه دوباره نگاهش رو به ياده می پرسااشااگرى بهم انداخت و همون طور ک نگاه
 دوخت، با شك و تردید  فت:

 برازنده؟ -
سعیدى که از  - ست. همین رامین  سم این مرد ... هورمند برازنده ا دنیقا ... ا

نضا پسر دایی خانوم صدانت هم هست، یه بار صدانت رو ب برازنده ب خطاب 
 کرد.

با تعجج و صااداى  که از نساابت سااعیدى و صاادانت بی اطالع بود، بنیامین
 بلندى  فت:

 ااااااااااااااای؟؟؟ سعیدى پسر دایی صدانته؟؟ یعنی هم پسر داییشه هم  -
 برادرشوهر خواهرش.

 سر تایید کردم و  فتم: با
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اوهوم ... ا ه بفهمم  ه بالیی سر هورمند اومده، فكر کنم نسمت عمده اى  -
هورمند مطلع باشااه، از این  ره ها باز می شااه ... و تنها کساای که می تونه از 

 همین خانوم صدانته.
صدانت و  تا سی احتماالت مربوت به رابطه ى  شنول برر سیدن به کارخونه م ر

برازنده بودیم. بنیامین معتقد بود که هر رابطه اى هم بینشااون بوده االن دیگه 
 نیست  ون ا ر بود، محال بود که تو این مدت سرى به کارخونه نزنه.

یدیم،اون اضااطراب و عجله، ياش رو به یه آرامش نصاابی کارخونه که رساا به
 داده بود. بنیامین سوییچ رو از روى ماشین برداشت، داد دستم و  فت:

صی  - صو ضولی می باره. فقط امیدوارم بهت نگه ب زند ی خ شمهات ف از  
 من به شما ارتباطی ندارهب.

 هر  ند این پیشبا صااداى نساابتا بلندى خندید. من هم خنده ام  رفته بود.  و
 بینی بنیامین کمی عصبیم کرده بود. پیاده شدم و  فتم:

 بعدا می بینمت. -
تكون داد و رفت سمت آزمایشگاه. من هم رفتم سمت دفتر.سررسید رو  دستی

باز کردم ونگاه دیگه اى به اون عكس ساارشااار از انرژى و رني هاى شاااد، 
 انداختم.

 سالم و علیكی کردم و  فتم: ساختمون شدم. با خانوم خرسند وارد
 می تونم خانوم صدانت رو ببینم؟ -

 کمی من من کرد و  فت: خرسند
 راستش یه کم  رفتارن. -
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 يلسه دارن؟ -
 يلسه که نه ... یه کم سرشون شلوغه. -
 از شما خواستن که کسی مزاحمشون نشه؟ -

 سرشو تكون داد و  فت: کمی
 یه  یزى تو همین مایه ها. -
 حس دلشوره بهم دست داد و  فتم: یه
 اتفانی افتاده؟ -

 اى باال انداخت و  فت: شونه
 والله  ی بگم. یه کم پریشون و عصبی بودن. کب دفترشون رو به هم ریىتن. -

 درهم شد و  فتم: اخمهام
 یعنی  ی؟ -
 مثب اینكه یه  یزى  م کردن. -

 به سررسید توى دستم انداختم و  فتم: نگاهی
 همین امروز  م کردن؟ -
 نه ... یه  ند روزى می شه. تا حاال  ند بار دفترشونو زیر و رو کردن. -

 مطمئن شدم که دنبال همین عكس می  رده. تقریبا
 می شه بهشون اطالع بدید که من می خوام ببینمشون... -

 اعتراض کنه که  فتم: خواست
 بهشون بگید کار وايبی دارم. -

تلفن رو برداشاات و بعد از مكالمه ى کوتاهی، به در اتاق اشاااره کرد و   وشاای
  فت:
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 بفرمایید منتظرتون هستن. -
شكرى شدم. مثب دفعه ى  ت شنیدن ب بفرمایید ب، وارد  کردم و بعد از در زدن و 

نبب دفترش به هم ریىته بود. خودش هم آشاافته و تا حدودى م*س*تاصااب به 
 کتاب رو با هم توى نفسه اى يا می داد. نظر می رسید. داشت  ند تا

دادن يواب سالمم، سرش رو به سمتم بر ردوند که تعادلش به هم خورد  براى
و کتاب ها از دستش روى زمین افتادند. سررسیدو روى یكی از مبب ها که این 
بار  یزى روشون نبود،  ذاشتم و نزدیكش شدم. کنارش روى زمین نشستم تا 

 نم:کتاب هارو يمع ک
شاارمنده که بد مونع مزاحم شاادم. خانوم خرسااند  فتن که یه کم  رفتار  -

 هستید ولی فكر کنم بتونم  رفتاریتون رو برطرف کنم.
 لحظه نگاهم کرد و بعد با لبىندى  فت:  ند

 خیلی ممنون. لطم دارید ولی فكر نكنم کارى از کسی بربیاد. -
هاى دسااته شااده رو از دسااتش  یه تعارف ساااده فرض کرده بود. کتاب حرفمو

بیرون کشیدم و ایستادم. همزمان با من از ياش بلند شد. ببىشیدى  فتم و به 
 سمت نفسه ى کتاب ها رفتم. خودش رو عقج کشید و  فت:

 خیلی ممنون زحمت کشیدید. -
 هارو که توى نفسه  ذاشتم  فتم: کتاب

 خواهش می کنم زحمتی نیست. -
 به مانتوش کشید و  فت: دستی

 امرى داشتید يناب کاردان؟ -
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 مبب ها اشاره کردم و  فتم: به
 می شه  ند لحظه ونتتون رو بگیرم. -

شتم و روى  روى سیدو بردا سرر ست و منتظر نگاهم کرد.  ش یكی از مبب ها ن
همون مبب که دنیقا روبه روى صاادانت بود، نشااسااتم. نطعا به غیر از  شااتن 

که  مش کرده بود، کارهاى زیادى براى انجام دادن داشاات. پس  دنبال  یزى
 نباید زیاد ونتشو می  رفتم. نفسی کشیدم و صاف رفتم سر اصب مطلج.

 احتماال دنبال یه عكس نمی  ردید؟ -
 خورد. ابروهاش باال رفت و  شمهاش درشت شد: يا
  ه طور مگه؟ -

 ش و  فتم:ماشینش رو از يیبم درآوردم.  رفتم سمت سوییچ
با عرض پوزش دیروز مجبور شااادم  - یب  رفتم.  ماشااینتون رو تحو دیروز 

 خواهرم رو با ماشینتون ببرم خرید.
 هره اش معلوم بود که دنبال ربط این دو تا موضااوع به هم می  رده. عكس  از

شده اى  ستم  رفت و با لحن  یج  سوییچ رو از د شت؟   ه ربطی به خرید دا
  فت:

 کنم. مشكلی نیست... منظورتون از اون عكس  ی بود؟خواهش می  -
شینتون برمی  - صندلی عقج ما سته هاى خریدش رو از  شت ب نجال ونتی دا

 داشت، زیر صندلی یه عكس پیدا کرد.
رو باز کردم و عكس رو از بینش بیرون کشاایدم. عكس رو يلوى  سااررسااید

 صورتش باال آوردم و  فتم:
  ردید.فكر کنم دنبال همین می  -
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گاهش پر از دلتنگی و  سااریع ید. ن ناپ نیم خیز شاااد و عكس رو از دسااتم 
خوشحالی شد. زل زده بود به سمت  پ عكس و نگاهش نمناك شده بود. پر 
ستم و  ساس کردم فراموش کرده منم ه شده. اح ضح بود که به هورمند خیره  وا

 تعججدارم می بینمش.  لویی صاااف کردم که باعث شااد تكونی بىوره و با 
 کنه. لبشو  از  رفت و  فت: همنگا

 شرمنده ببىشید اصال حواسم نبود. -
 خواهش می کنم. -

 تا نفس عمیق کشید و  فت:  ند
نمی دونم از شما ممنون باشم یا نجال خانوم. یه هفته اى می شد  مش کرده  -

 بودم. اصال فكرش هم نمی کردم تو ماشین افتاده باشه.
 کرد و ادامه داد: فكرى

 البته این یه هفته که ماشین پارکیني پلیس بود و بعدش هم که تعمیر اه. -
نصد نداشت توضیحی درباره عكس بده. این از حرف هاى حاشیه ایش  نطعا

مشااىص بود. ولی محال بود بدون  رفتن يواب سااوالم، پامو از دفتر بیرون 
 بذارم.

 .. هورمند کجاست؟خانوم صدانت ... می شه بپرسم . -
 لحظه خیره نگاهم کرد ... با صداى آرومی سوالمو تكرار کرد:  ند

 هورمند کجاست؟ -
 سر تایید کردم و همونطور که به عكس اشاره می کردم  فتم: با
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سابق همین  - سهام دار  شریك آناى فتحی ...  بله ... دکتر هورمند برازنده ... 
 کارخونه ...

 هاش عمیق تر و سنگین تر شدند. اخمی کرد و  فت: نفس
 من از کجا بدونم ایشون کجا هستند؟ -
ستانه اى باهاش میندازه خبرى  - سی که  نین عكس دو خیلی عجیبه آدم از ک

 نداشته باشه.
 عمیق تر شد و نفس هاش تندتر: اخمش

 فكر نمی کنم این موضوع به شما مربوت باشه. -
 افتادم. عجج َساق سیاهی بود این بشر. حرف بنیامین یاد

سعیم رو می کردم که خونسرد باشم.  ون محال بود با عصبانیت کارى  نهایت
از پیش بره. اصال حقی هم نداشتم که بىوام بازخواستش کنم. بنابراین با لحن 

 مالیمی  فتم:
 خانوم صاادانت ... من و هورمند یك سااال تقریبا همكار بودیم. هورمند با -

شته اش و کارهاى  سهام دار این کارخونه بود، به خاطر عالنه اى که به ر اینكه 
آزمایشگاهی داشت، خیلی ونتها تو آزمایشگاه کنار ما کار می کرد. اما بعد از 

آناى فتحی سااپرده بود و  هاون یك ساااال، یه مرتبه غیبش زد. تمام کارها رو ب
یچ ردى هم ازش پیدا نكردیم. بدون اینكه بگه  را و کجا می ره، غیبش زد. ه

حاال بعد از  هارسال، عكسش رو باید کنار زنی ببینم که دنیقا همون کارخونه 
 ى هورمند رو خریده.

 تازه کردم و ادامه دادم: نفسی
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می دونم که نوع رابطه ى شااما و هورمند به من ارتباطی نداره ولی فكر کنم  -
ست؟  ه اتفان شه که بدونم خودش کجا ی افتاد که همه  یزو رها کرد حقم با

 و رفت؟
 يوابی که ازش شنیدم همین بود: تنها

 من نمی دونم ایشون کجا هستند. -
یه  یزهایی می  کامال نه.  یه  یزى رو مىفی می ک که داره  مشااىص بود 

شدم از این پنهون  صبی می  شتم ع ست حرف بزنه. دا ست ولی نمی خوا دون
داد که پاى منو به دعواى خانواد یشااون کارى هاش. اون به خودش ايازه می 

باز کنه و ازم براى حب و فصااب این دعوا کمك بىواد ولی من حق نداشااتم یه 
 ساده ازش بپرسم. با صدایی که کمی عصبانیت  اشنیش شده بود  فتم: سوال

  ه طور نمی دونید کجاست ولی باهاش عكس میندازید؟ -
  فتم که نمی دونم کجاست. -

 صدانت هم با عصبانیت مىلوت شده بود. صداى
ست  - سرش آوردین که راحت تر این کارخونه رو به د نكنه خودتون یه بالیی 

 بیارید؟
 اسفند روى آتیش از يا پرید و  فت: مثب

 اصال متويهی  ی دارى می  ی؟ -
 از يام بلند شدم و به تبع اون،با صداى بلندترى  فتم: منم

 نه شوهرش کجاست؟مگه می شه زنی ندو -
 عصبانی و بلندش، پر از بنو شد و  فت: صداى
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 از کی تا حاال من شوهر دارم و خودم خبر ندارم... -
 عكس که هنوز توى دستش بود اشاره کردم و داد زدم: به
 پس اون حلقه هاى توى دستتون  یه؟ همین حلقه اى که االن هم دستتونه. -

ضش صورتش بن ست و تو یه لحظه  شد. با آخرین توانی که  شك شك  خیس ا
 براش مونده بود، داد کشید :

 هورمند طالنم داد ... -
از دسااتش افتاد و خودشااو روى مبب رها کرد. رنگش پریده بود و دونه  عكس

هاى درشت اشك، از  شم هاش بیرون می ریىت. لج هاش خشك و سفید 
 شده بود و کم کم به هق هق می افتاد.

 ند لحظه شااوك زده نگاهش می کردم و باورم نمی شااد که تا این حد  براى
د ر ون شااده باشااه. باالخره به خودم اومدم و پریدم ساامت در که از خانوم 

 خرسند کمك بگیرم.
محو باز کردن در، خانوم خرسند که  وششو به در  سبونده بود، سه متر  به

ده بود و با اصااوات نا از يا پرید و وحشااات زده نگاهم کرد. زبونش  یر کر
مفهومی می خواساات عذر خواهی کنه. با کالفگی ساارى تكون دادم و تقریبا 

 فریاد زدم:
 یه لیوان آب نند بیارین. -

سند صدانت.  خر سرا،  شپزخونه رفت و من هم رفتم  سمت آ سریع به  خیلی 
یكی از بروشااورهاى روى میز رو برداشااتم و شااروع کردم به باد زدنش. خیلی 

ست روى  ونه اش زود خ صدانت افتاد، با د شمش به  شت و تا   سند بر  ر
 کوبید و  فت:
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شون  - شدن؟  ی به شون اومده؟  را این يورى  سر سرم  ه بالیی  خاك به 
  فتین؟  را دعوا می کردین؟

هم ونت  یر آورده بود براى فضااولی کردن. عصاابی دسااتی به موهام  خرسااند
 کشیدم و  فتم:

سند ... ب - شون خانوم خر سوال ها یه مره از اون آب نندو به خورد ه ياى این 
 بدین بلكه حالشون بهتر بشه.

سند صدانت  خر شت  ردن  شو پ ست ست. د ش صدانت ن ستپا گی کنار  با د
شو پس  ست صدانت د سرشو باال  رفت تا آب نند رو به خوردش بده.  شتو   ذا

 زد و صاف سر ياش نشست. با لحن مالیمی  فت:
 .. من حالم خوبه ... می شه مارو تنها بگذارید.خانوم خرسند . -

سند شده.  خر شد. معلوم بود که حالش  رفته  اخم هاش براى لحظه اى درهم 
با اکراه از ياش بلند شد. لیوان آب نند رو به دستم داد و از دفتر صدانت بیرون 
رفت. با نگرانی زل زده بودم تو صورت صدانت. سعی می کرد خودشو يمع و 

 نه و مدام نفس هاى عمیق و ممتد می کشید. با صداى آرومی  فتم:يور ک
 حالتون خوبه؟ -

 دیگه اى کشید و همزمان با تكون مالیم سر،  فت: نفس
 خوبم. می تونید برید سر کارتون. -

عادل ب  ورتو  م کنب بود. فقط نمی دونم ا ه نرار بود  این ماال م له احت يم
ند بی اره رو  را بیرون کرد. لیوانو روى میز  گه خرساا کارم دی بفرسااتتم پی 
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 ذاشااتم. خم شاادم و عكس رو از روى زمین برداشااتم و روى میز مقابلش 
  ذاشتم. يعبه ى دستمال کاغذى رو بهش تعارف کردم و  فتم:

 م خانوم صدانت. نمی خواستم امیتتون کنم.متاسف -
برداشاات و صااورتش رو پاك کرد. رفتم ساامت در اما نبب از اینكه  دسااتمالی

 دستم به دستگیره برسه صدام زد:
 يناب کاردان ... -
 عقج بر شتم ...  ند تا نفس عمیق کشید و  فت: به
 مطمئنم که حرف هامون بین خودمون می مونه. -

ود همون صاادانت خشااك و يدى و مقاوم. با ساار تایید کردم و شااده ب دوباره
  فتم:

ید  - با ند رفتم ولی ... من  قدار ت یه م عذرت می خوام.  بازم م ما ...  له حت ب
 هورمندو پیدا کنم. امیدوارم کمكم کنید ... با ايازه ...

 و دستگیره ى در رو تو دستم  رفتم که دوباره صدام زد: بر شتم
 کاردان ... یه لحظه يناب -

باره بر شااتم. می خواساات حرفی بزنه ولی دودل بود. عانبت بعد از  ند  دو
 لحظه تعلب، حرفی کامال بی ربط تحویلم داد:

 اوضاع آزمایشگاه  ه طوره؟ همه  یز مرتبه؟ -
شنیدن  فقط صال حوصله ى يواب  شت.ا نگاهش کردم. نطعا تونع يواب ندا

 عید می دونستم  فتم:هم نداشت. با آرامشی که از خودم ب
 خوشحالم که به هیچ کس تمام و کمال اعتماد نمی کنید. -
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شو سرى تكون  لب سفم ب  فت. براى احترام،  شبیه ب متا  زید و زیر لج  یزى 
 دادم و درو باز کردم.

 می شه بشینید. -
شیدم. دختره ى روان پریش تكلیفش با خودش  تو دلم ب پوفب عمیق و بلندى ک

هم معلوم نیساات. با این تزلزل در تصاامیم  یرى  ه طور می تونه یه کارخونه 
 رو اداره کنه؟ باالخره برم یا بمونم؟

ستم و  ند  درو ش سمتش. مبب مقابلش رو بهم تعارف کرد. ن شتم  ستم و بر  ب
هم ته دلش براى حرف زدن نرص نشاااده بود. اینو  لحظه نگاهش کردم. هنوز

ضطرب و مردمك هاى لنزونش فریاد می زدن.  ه حس بدى بود  شمهاى م  
لت اعتماد  به طرف مقاب که می تونی  ندونی  ندونی از کی کمك بىواى.  که 

 کنی یا نه.
سیو نداره که بتونه بهش تكیه کنه  یه ساس می کردم هیچ ک ونت هایی وانعا اح

از بارهاى روى دوشش رو باهاش تقسیم کنه. اون ونت بود که دلم می و یه کم 
ست با يون و دل کمكش کنم. یه ونت هایی هم که مثب همین  ند دنیقه  خوا

اون  توپیش، یاغی می شااد و ساارکش، دلم می خواساات خفه اش کنم. ولی 
هاى نبلش رو  که يیه يیه  ظه و اون  هره ى مظلومش، وادارم می کرد  لح

 کنم.فراموش 
رو پایین انداخته بود.  ند لحظه بعد،نگاهی بهم انداخت که وانعا تو  ساارش

 دلم خالی شد. تو  شمهاش پر از نفرت و خشم بود ... ناخودآ اه  فتم:
 حالتون خوبه خانوم صدانت؟ کمكی از من برمیاد؟ -
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 از طعنه و کنایه  فت: پر
 این يورى می خواید کمكم کنید؟ -

 اى بین ابروهام افتاد:  ره
 منظورتون  یه؟ -
 با این سوء ظنتون به من،  ه طورى می خواید کمكم کنید؟ -

 داد: ادامه
ا ر حاضاارید کمكم کنید باید بهم اعتماد داشااته باشااید. باید حرفمو باور  -

کنید. یه مسائلی پیش اومده که حتی خودمم تا مدت ها نمی تونستم باورشون 
ى پیدا کردن باعث و بانیش مجبورم وانعیت رو بپذیرم. و ا ر نرار کنم. ولی برا

و بعد بهم کمك کنید،  نیدباشاه اول خودمو به شاما اثبات کنم تا بهم اعتماد ک
 ممكنه دیر بشه. هر  ند تا همین االنش هم مطمئن نیستم که دیر نشده باشه.

 ى آخرش پر از حسرت و نگرانی بود. يمله
 هامو در هم نفب کردم و  فتم: انگشت

ماد از من  - ید. پس  ه طور تونع اعت ندار ماد  به من اعت ما خودتون هم  شاا
 دارید؟

... بهش اعتماد داشااتم. ولی با حرف هایی که زد وادارم کرد که این  داشااتم
 اعتماد رو پنهون کنم. دستی به مقنعه اش کشید و  فت:

بهتون اعتماد داشااات. ولی کمی زمان من بهتون اعتماد دارم  ون هورمند  -
 نیاز داشتم تا خودمم بهش برسم. و فكر می کنم تا حدودى بهش رسیده باشم.

 باال انداختم و  فتم: ابرویی
 تا حدودى؟ -
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هیچ آدمی رو نمی شه به طور کامب شناخت. پس نمی شه به طور کامب هم  -
 اعتماد کرد.

 الشو  رفت:اى که ناخواسته از دهنم پرید، ح يمله
 یعنی به هورمند هم اعتماد کامب نداشتید؟ -

کرد و  ند لحظه سااكوت کرد. کمی دور و برش رو نگاه کرد و بدون  اخمی
 اینكه يوابم رو بده بحث رو عوض کرد:

يالبه که به خاطر هورمند حتی به من هم مظنون شاادید ... هورمند اونقدر  -
بالش می  شاات یدا براتون اهمیت داشااته که دن ید ... و حاال که ردى ازش پ

 کردین، به هیچ نیمتی حاضر نیستید ازش دست بكشید.
  شم هام خیره شد و  فت: تو
  را؟ ...  را هورمند اینقدر براتون مهمه؟ مگه دوستی شما تا  ه حد بوده؟ -

 پایین انداخت و ادامه داد: سرشو
 یزهایی از شااما تعریم می تا يایخ که من یادمه، هورمند یه ونت هایی  -

 کرد ولی نه در اون حد که احساس کنم خیلی صمیمی هستید ...
 تكون دادم و  فتم: سرى

وانعیت اینه که تمام ب ه هایی که هورمند رو می شناسند، همه اشون ارادت  -
خاصاای بهش دارن. البته باید اعتراف کنم که تو این  ند سااالی که ازش هیچ 

نم کمرني شااده بود. يورى که ونتی سااعیدى شااما رو ب خبرى نبود، تو مه
برازنده ب صدا زد، اولش اصال متويه این تشابه اسمی نشدم. کم کم احساس 
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ست و در آخر با دیدن این عكس،  یزى که باورش برام سىت  شنا کردم برام آ
 بود رو باور کردم.

 باور  ی براتون سىت بود؟ -
ىص به هورمند، همكار بودم و متويه نشدم اینكه  ند ماه با نزدیك ترین ش -

 ... اصال تصورش رو هم نمی کردم اینقدر نا هانی خبرى ازش بشه.
 به  ونه اش کشید و  فت: دستی

 یعنی هر کدوم از کارکنان دیگه ى کارخونه هم که بفهمند من و هورمند ... -
 عمیقی کشید و حرفش رو از نیمه ادامه داد: نفس

 قدر شدید عكس العمب نشون می دن؟مثب شما این -
جام داده بود،  نفس ند برام ان که هورم کارى  یادآورى  با  یدم و  عمیقی کشاا

 لبىندى زدم و  فتم:
  مون نكنم. -

  پش باال رفت و  فت: ابروى
 شما آدم مرموزى هستید. -

از حرفش شااوکه شاادم که نتونسااتم يلوى نهقهه امو بگیرم. کی به کی  اونقدر
 می  فت مرموز..

تعجج خندیدنم رو نگاه می کرد. اونقدر خندیدم که هم دلم درد  رفته بود  با
هم احساااس کردم از خنده هاى من، خنده ى محوى هم روى لج صاادانت 

 نشسته. خنده ام که امونم داد  فتم:
 رازى در خودم نمی بینم.من هیچ رمز و  -

 کرد و  یزى نگفت. سكوت
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 ولی نبول کنید که خودتون خیلی پی یده تر و مرموزتر از من هستید. -
من براى خانواده و آشنایانم به هیچ ويه پی یده نیستم. همه ى زند ی من تو  -

  ند تا يمله ى ساده خالصه می شه.
 احتیات پرسیدم: با
  ه يمله هایی؟ -

بودم که باز بزنه تو خط حال  یرى و با يیه و داد بگه ب زند ی خصوصی  ظرمنت
من به شااما  ه ارتباطی داره.ب اما در نهایت تعجج، کامال سااىاوت مندانه، 

 زند ی خصوصیش رو در  ند يمله، خالصه کرد:
زنی که یه بار ازدواب کرده اما از بد روز ار، کارش به يدایی کشاایده و حاال  -

 ونه اى رو که از شوهر سابقش براش مونده، اداره می کنه.هم کارخ
بودم که علت طالنشون رو بپرسم یا نه. بديورى کنجكاو شده بودم. ا ر  مردد

صدانت افتاده  ست نمی آوردم که  صتی به د شاید دیگه  نین فر سیدم  نمی پر
 باشه رو دور تعریم از  ذشته اش.

 تون  ی بوده؟ ببىشید ... می تونم بپرسم علت يدایی -
لحظه با  شم هاى بی حس و سردى نگاهم کرد. سرشو انداخت پایین و   ند

  فت:
یه بر ه آورد داد دساات خانواده ام ... بر ه اى که یه يواب توش بود. يواب  -

 آزمایشش ... هورمند ایدز داشت ...
 ته حلقم داد کشیدم: از
  اااااای؟؟ -
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باز کردم تا تمام تعجج و ناراحتی و وحشت و درموند یمو فریاد بزنم و  دهنمو
شت و  شو روى لج و بینیش  ذا شاره ا شت ا صدانت انگ سم ب ایدز ب که  بپر

 شتاب زده  فت:
 هیاااااس ... آرومتر ... می خواید تمام اهب کارخونه رو خبردار کنید؟ -

و تعجبم هم  نان سر  فقط باعث شد تن صدام کمتر بشه اما وحشت حرکتش
 ياش بود. با ناباورى سرمو تكون دادم و  فتم:

این غیر ممكنه. ایدز؟ اونم هورمند؟ محاله. محاله. هورمند آدمی نبود که  -
شاخدار و  بىواد از این يور درد و مرض ها بگیره. حتما دروغه. اونم یه درو، 

بوده باشااه که مسااىره. آخه کی باورش می شااه که هورمند اهب کثافت کارى 
شاید ی صال  شه؟ ا شم كیبىواد به  نین درد بی درمونی  رفتار ب نی باهاش د

 داشته و این پاپوش رو درست کرده که آبروى هورمندو ببره.
 ی من بیشتر از هورمند دفاع می کردم، لبىند صدانت عمیق تر می شد.  هر

بىندش آخه  ه ونت لبىند زدن بود؟ مگه داشااتم يوك تعریم می کردم؟ ل
 داشت عصبیم می کرد. باالخره هم پیمونه ى اعصابم پر شد و غرغر کردم:

 این لبىند شما  ه مفهومی داره؟ -
 به خنده ى کوتاهی تبدیب شد و  فت: لبىندش

بی خود نبود که هورمند بهتون اعتماد داشاات ... خوشااحالم که تا این حد  -
ه هورمند يلوى خانواده ام، هورمند رو نبول دارید... متاساافانه اون روزى ک

ضا علیه هورمند بود که همه به  شون داد، اونقدر ف شش رو ن يواب مثبت آزمای
سال از اون  راحتی نبول کردند. حتی خودمم باور کرده بودم. ولی االن که  ند 
روزها  ذشته، احساس می کنم که مايرا خیلی فراتر از این ها بوده. شاید اون 
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شده که  نین دروغی بگه. بر ه ى آزمایش يعلی ب شاید هورمند مجبور  وده. 
 نمی دونم  ه ايبارى ولی ... آخرین حرفی که هورمند بهم زد ...

کرده بود و صااورتش نرمز شااده بود. شاااید لیوان آب نندى که خرسااند  بنو
آورده بود االن به درد صاادانت می خورد. لیوانو برداشااتم و  رفتم ساامتش. با 

 یوان می کشید ...  ند لحظه بعد  فت:انگشتش دور لبه ى ل
شی از همه  یزت  - هورمند  فت ... امیدوارم هیچ ونت تو زند یت مجبور ن

 بگذرى ...
شو س صدانت از  نف ستش رو خورد.  شدت بیرون داد و کمی از لیوان توى د با 

شاایرینی بیش از حد آب نند،  هره در هم کشااید و من از تلىی حرف آخر 
 هورمند ...

فته بودم اساااساای ... کاش یه مره از اون آب نندو به من هم می داد. منزم ر وا
ست فكر  ستم مهنمو يمع و يور کنم و در صال نمی تون شده بود ... ا خالی 
کنم. تونع  نین مايراها و اتفاناتی رو نداشااتم ... ایدز؟؟ اونم هورمند؟ ... 

 خیلی مضحك بود.
هورمند فقط یه مفهوم داشاات ... ب ايبار ب ... یكی مجبورش کرده بوده.  حرف

ولی  ه کساای؟  ه يورى؟ با  ه ترفندى؟  ی باعث شااده که هورمند با 
شه؟ اون هم  نین زنی که براى هر  ست بك سوایی از زنش د ضاح و ر  نین افت

 ... ابمردى نابب تويه و  شمگیره. یه زن نوى، محكم، يسور و البته ... يذ
سی   ه شه؟ ک شق دیوونه ى دیگه در میون با شت که پاى یه عا ندر احتمال دا

شه  ستفاده کرده با صدانت از روش هاى غیر عادالنه ا ست آوردن  که براى به د
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باشاااه. ولی نطعا از  تا این حد رمل  ... رامین سااعیدى؟ بهش نمیومد دیگه 
 ه.باش داشتهکار  يدایی هورمند و سایه ناراحت نشده. شاید هم دستی تو این

ست همین بود؟ کمك براى پیدا کردن  پس صدانت ازم می خوا اون کمكی که 
شیده بود؟ ممكنه مايراى طالنش به ورشكستگی  شو از هم پا کسی که زند ی
کارخونه هم مربوت باشه؟ ا ر تمام این ها زیر سر سعیدى باشه وانعا زيرآوره. 

 از پشت خنجر خوردنه.
هام  ذاشااتم و دسااتهامو بین موهام فرو کردم. موهامو می هامو روى زانو آرنج

سته بود به  صدانت که انگار راحت تر تون شیدم بلكه یه کم منزم آروم بگیره.  ک
 خودش مسلط بشه،  فت:

يناب کاردان ... این هارو نگفتم که ناراحتتون کنم. این ها فقط بىشاای از  -
یبا مطمئنم که یه کاسااه اى وانعیت هسااتن.  یزهاى دیگه اى هم بوده. من تقر

مايرا  که ونتی کنار این  تاده  نات دیگه اى هم اف فا یه ات کاساااه بوده.  زیر نیم 
شم که هورمند بی ه*ن*ا*ه بوده. خیلی  شتر مطمئن می  شون می دم، بی نرار
ونته که دنبالش می  ردم ولی نتونسااتم پیداش کنم. خانواده اش هم اظهار بی 

 اطالعی می کنند.
 و از بین موهام بیرون کشیدم و  فتم:هام انگشت

 مگه می شه خانواده اش ندونند کجاست؟ -
 از تاسم تكون داد و  فت: سرى

ید،  - مارى لعنتی رو فهم مایشااش و اون بی مايراى آز كه  عد از این پدرش ب
یا  یه يورایی آبروش از بین رفت ... نمی دونم  ی  ىت.  به هم ری بديورى 
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ى همه امون زد ... ولی با این کارش باعث شد پدر کی این يور تیشه به ریشه 
 هورمند نید ب ه ى خودشو بزنه.

شیده بودند؟ آخه ا ه این مايرا حقیقت  پس ست ک خانواده ى هورمند ازش د
بود که صاادانت هم باید به این بیمارى مبتال می شااد. یعنی به عقلش نرسایده 

مت  نب از سااال حدا بده و  مایش  یه آز که خودش بره  که بود  مه  خودش بفه
شرم سوال یه يورایی بی  سیدن این  سالم بوده؟ با اینكه پر ود ب یهورمند هم 

 ولی  اره اى نداشتم:
 می بىشید خانوم صدانت ... شما خودتون آزمایش ندادید؟ -

لحظه با تعجج نگاهم کرد ... کم کم  ونه هاش نرمز شد ... انگار یواش   ند
 شو دزدید و با لحنی پر از خجالت  فت:یواش منظورمو متويه می شد. نگاه

 ما فقط عقد بودیم. همین. -
 توى موهام کشیدم و نفسمو بیرون دادم: دستی

 که این طور. -
لحظه سكوت برنرار شد. انگار هر دومون داشتیم تو مهنمون پردازش می   ند

کردیم. کامال مشااىص بود که یه ياى کار می لنگه. حاال از کجا باید شااروع 
می کردیم؟ شاااید بد نبود یكی رو بذارم تا سااعیدى رو زیر نظر بگیره بلكه در 

 د پیدا کرد؟ش یمورد این مايراها یه سرنىی بهمون بده. هورمند رو کجا م
 خانوم صدانت ... -

 رو باال  رفت و نگاهم کرد... سرش
  ه ندر احتمال داره که هورمند از ایران رفته باشه؟ -
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 اون خیلی ونته که از ایران رفته. -
  شم هاى  رد شده نگاهش کردم: با
 يدا؟ ...  ه طور متويه شدید؟ -
 آناى مقدسی بهم  فت. -
 مقدسی؟ وکیلتون؟ -
بله ... مقدساای نبال وکیب هورمند بود. بعد از رفتنش دیگه با مقدساای هم  -

 نطع رابطه کرده.
 پس آناى مقدسی به شما اطالع داد که از ایران رفته؟ -
 درسته. -
 مقدسی نمی دونست کدوم کشور رفته؟ -
 امریكا -
 هیچ ونت نرفتید سراغش ... شاید می شد ردى ازش پیدا کرد. -
... یك ساااال پیش ... به بهونه ى کار رفتم ولی در وانع دنبال هورمند  رفتم -

 بودم.
 صبرانه  فتم: بی
 خج ... -
یه آدرس بهم داد ولی  - یدا نكردم. مقدساای  هی ی ... هیچ نشااونی ازش پ

سفانه هیچ کس اونجا ازش خبرى  سال پیش بود که متا مربوت به همون  هار 
 نداشت.

 اونجا نتونستید پیداش کنید. اصال شاید بر شته که -
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منم به خاطر همین احتمال، اومدم سرا، این کارخونه. هورمند خودش خبره  -
ى این کاره. شاااید یه  وشااه اى از همین ایران خودمون، کارخونه ى يدیدى 
ستگی کارخونه رو  شك سخ خبر ور شه. همون مونع که امریكا بودم، مقد زده با

. هر  ند از رمکه بانی سااهام کارخونه رو هم بىبهم داد. بهترین مونعیت بود 
ورشااكسااتگی کارخونه اى که یه زمانی متعلق به همساارم بود ناراحت بودم. 

 شاید همین کارخونه راهی باشه براى پیدا کردنش.
 هاش کمی  یجم کرده بود. با اخم نامحسوسی  فتم: حرف

 شید؟ پس االن شما تو سهام کارخونه با هورمند شریك محسوب می -
 زد و  فت: لبىندى

نه ... هورمند تمام سااهمش از کارخونه رو پاى مهریه ام  ذاشاات که مونع  -
 طالق به نامم زد. االن هم تمام کارخونه به نام خودم شده.

سایه و هورمند  سكوت شقی هاى  سكوت کردم. مهنم رفته بود دنبال عا کرد و 
صدانت شتند که  شاید یه  ... حتما روزهاى خوبی با هم دا هنوز دنبالش بود. 

عشااق عمیقی بینشااون بوده. يالج می شااد ا ر هورمند پیدا می شااد و بی 
ه*ن*ا*هیش هم ثابت می شد. نطعا صدانت هم دنبال همین بود. بر ردوندن 
عشق از دست رفته اش. نفس عمیقی کشیدم. نطعا این باید باعث خوشحالی 

رفی بهش مدیون هم بودم. پس من باشااه. هورمند یه زمانی دوسااتم بود. از ط
 شاید با کمك کردن به صدانت می تونستم يبران کنم.
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می فهمیدم منظور صااادانت از اینكه می  فت، به نظر خودش متاهله،  حاال
یعنی  ی. زنی که این يور در یر همساار سااابقش باشااه، صااد بار هم که بگه 

 مجرده، بازم روحش متاهله.
 تكون دادم تا افكار اضافه رو پراکنده کنم: سرمو

 اصال ممكنه هورمند تو همین شهر باشه. -
صدانت بی  ا ر شه، بعیده که از  شته با صدانت عالنه دا هورمند هم  نان به 

 خبر مونده باشه. صدانت با ناباورى  فت:
 آخه مگه می شه اینقدر بهم نزدیك باشه ولی نتونم پیداش کنم؟ -

 ه حس عجیبی توش بود. بديورى فكر و مهنش در یر هورمند بود.  حرفش
اونم بعد از این همه مدت. پس تو این  ند سااال هنوز حسااش به هورمند از 
بین نرفته بود؟ یا فقط به خاطر عذاب ويدان دنبال پیدا کردنش بود؟ ولی با 
به خود  به عكس هورمند داشااات، خدا می دونسااات  این عالنه اى که فقط 

ندر عالنه داره؟. حلقه اش هم که هم  نان دسااتش بود. هور مند دیگه  ه 
سنگینش کنم از دهنم در  سبك و  سوالی که تو مهنم اومد، نبب از اینكه بتونم 

 رفت:
 خانواده اتون از این حلقه ى تو دستتون شاکی نیستن؟ -

لحظه به حلقه اش خیره شااد. لبىندى روى لبش نشااساات و با دساات   ند
 حلقه اش رو توى انگشتش يابه يا کرد: راستش کمی

از ونتی به همه  یز شك کردم دوباره دستم کردمش. خوشحالم که هورمند  -
حاضاار نشااد این حلقه رو پس بگیره... به بهونه ى آرامش و امنیت دسااتم می 
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کنم. به بهونه ى اینكه این يورى کسی کارى بهم نداره... هر  ند اولش مادرم 
 رد. ولی دیگه با این نضیه کنار اومده.خیلی مىالفت می ک

  را به خانواده اتون نمی  ید که ممكنه هورمند بی ه*ن*ا*ه باشه؟ -
سی دوباره نتونه این يورى  - می خوام با دالیب محكم ثابت کنم. يورى که ک

 براش پاپوش درست کنه. اول باید کسی که پشت این مايراهاست پیدا بشه.
ساعت م یم ا نگاهی صحبت به  شتیم  ساعت بود که دا شتر از یك  نداختم. بی

می کردیم. حتی ا ر صاادانت تمایب به ادامه ى صااحبت داشاات، من دیگه 
 اعصاب این بحث رو نداشتم. براى امروز دیگه بسم بود...

 به صدانت متفكر انداختم و  فتم: نگاهی
اب خانوم صاادانت ... با ايازه اتون من برم ساار کارم. روى کمك من حساا -

 کنید. مطمئن باشید هر کارى از دستم بربیاد انجام می دم.
 رو تا یقه ى لباسم باال آورد و بدون اینكه به  شم هام نگاه کنه  فت: نگاهش

من نمی دونم  ه دردسرهایی در انتظارمونه. اصال نمی خوام مشكلی براتون  -
 این هم می تونه انجامپیش بیاد. اونی که این بالهارو سر ما آورده حتما بدتر از 

 بده. ممكنه اتفانات بدى براتون بیفته. مطمئنید که می خواید کمكم کنید؟
باید یه کم بیشااتر فكر می کردم ... ولی ...   ند لحظه مكث کردم. شااااید 

 هورمند به  ردنم حق داشت ...
خانوم صاادانت ... تا آخر عمرم هر کارى از دسااتم بربیاد براش انجام میدم  -

من يون پدرمو مدیون هورمندم ... این اصااال دلیب خوبی براى منصاارف  ...
 شدنم نیست ...
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 از یقه ام به سمت  شم هام کشیده شد و با تعجج  فت: نگاهش
  ی؟ ... يون پدرتونو مدیون هورمند هستید؟ ... این یعنی  ی؟ -

 ى پنهون ند مايراى بابا ناخواسااته از دهنم پریده بود، ولی دلیلی هم برا هر
کردنش ويود نداشات. شااید براش ياى ساوال بود که  را می خوام کمكش 

 کنم.
پدرم بیمارى نلبی دارند.  ند سااال پیش براى عمب نلبشااون ... پیدا کردن  -

بت عملو حتی بىشاای از خرب عمب  ردن هورمند  يراح و متىصااص و نو
 کرد که من بهافتاد ... دکترى که معاینه اش کرد،  نان ضاارب العجلی تعیین 

کلی شوکه شده بودم. دکتر می  فت ا ه طی سه روز عمب نشه از دست می ره 
... 
 یادآورى روز هاى مزخرفی که  ذرونده بودم، نفس پر تنشی کشیدم. از
شده بود  - ا ر هورمند همون روز که با حال خراب رفته بودم کارخونه، پاپیچ ن

شاید االن بابا رو از  شده،  ستم تا بفهمه  م  ست داده بودیم ... حتی نمی تون د
درساات فكر کنم  ه برسااه به اینكه بىوام اندامی بكنم. به خصااوص که اون 

 مونع از لحاظ مالی هم د ار مشكب بودیم.
ادامه ندادم. این موضااوع رو حتی خانواده ام هم نمی دونسااتند. هورمند  دیگه

که اومد، فقط با هم تمایلی به مطلع شاادن خانواده ام نداشاات. مالنات هم 
شو نبول  سىت بود برام که کمك شتر و نه کمتر.  عنوان همكارم اومده بود. نه بی

مدیون خ بد منو  تا ا نه اش،  تار يوانمردا با رف که  ودشکنم ولی  کرد. هر  ند 
دین مالیم رو  ند ونت بعد ادا کردم. ولی دین بزر ترى که  ردنم موند، دین 

 مردونگیش بود.
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 رسیده بود.ونت يبران  االن
 دوباره مشنول بازى با حلقه اش شده بود و با لحن متفكرى  فت: صدانت

 پس شما و هورمند هم ارتباطات پی یده اى با هم داشتید. -
پی یده که نمی شااه  فت ...من مطمئنم که هورمند به خیلی از کارمندهاى  -

نزدیك  دیگه هم این يورى کمك کرده. بعد از کمكش بود که بیشااتر به هم
 شدیم. اما متاسفانه نبب از اینكه بتونم بشناسمش ... غیبش زد ...

شو پیدا کنم  نگاهی سال ... باید زن صدانت انداختم ... حاال بعد از  هار  به 
... ناموسااشااو ... و  شاامم بیفته دنبال ناموس رفیقم ... لعنت به تو نیما ... 

 لعنت ...
ست صدانت که  د شت زده ى  صداى وح شونیم کوبیدم.  شده امو به پی شت  م

 بلند شد، تازه یادم اومد که هنوز تو اتاق صدانتم.
  ی شد يناب کاردان؟ -

از این ب يناب ب  فتن هاش ... شاااید هورمند هم همین يورى  رفتارش  امان
 شده. سرمو به طرفین تكون دادم و  فتم:

 ه اتون من دیگه باید برم. یزى نیست ... با اياز -
شدم برم که باز صدام زد. سرمو  رخوندم و از سرشونه ام نگاهش کردم.  بلند

 سویی ی رو به سمتم  رفته بود:
سااوییچ ماشااینتون. ممنون و شاارمنده بابت زحمتی که کشاایدید. می شااه  -

 بفرمایید هزینه اش  ه ندر شد؟
 و سوییچ رو ازش  رفتم: بر شتم
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 مهم نیست. خدانگهدار هزینه اش -
شنوم. نبب از اینكه حرفی بزنه، از دفترش  صبر ضش رو ب صداى اعترا نكردم 

زدم بیرون. خانوم خرسااند يلوى پام بلند شااد. با کالفگی ساارى تكون دادم و 
 رفتم سمت آزمایشگاه.

*** 
 نمی خواى حرف بزنی؟ -
 از  ی؟ -
 از همون  یزى که اعصابتو به هم ریىته. -
 حاال کی  فته که اعصاب من به هم ریىته است؟ خیلی هم مرتبه. -
صدانت که اومدى هر کی دم  - شدى برب زهرمار ... از دفتر  صبح تا حاال  از 

پرت رسااید پا ه اشااو  رفتی، عین مته مخ مارو با غرغرهات سااوراو کردى. 
 حاال تازه می  ی اعصابت مرتبه؟.

 بنی بی خیال حوصله ندارم. -
عمه اته ... تو که می دونی فقط اون خاله بىشاای ورپریده می تونه بهم بنی  -

 بگه بنی ... اونم  ون سن مادرمو داره نمی تونم  یزى بهش بگم.
 زدم و  فتم: پوزخندى

 تو هم که خوب تالفیشو درمیارى ... بىشایی شده ب بىشیب . -
ب - له ... فكر می کردم بهش بگم بىشاای دیگه  دش میاد و  ه می دونم وال

 اسممو نصفه نمی کنه. ولی هم ین موق کرد که کم آوردم.
ى کوتاهی کرد و سرشو تكون داد. انگار از یادآورى خانم بىشایی حس  خنده

 لطیفی بهش دست می داد. با کنجكاوى  فتم:
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 بنیامین ... -
 هوم؟ -
 پدر مادرت کجان؟ -

فته بود. داشتم نگاهش  رخید به سمتم. نگاهش کردم. ابروهاش باال ر سرش
 می کردم که  فت:

صبح نیومده بودم در خونه اتون ها  - شتنمون ندى. کاش  يلوتو نگاه کن به ک
... همون پراید خودم می ارزه به صااد تا ماشااین هاى دیگه. رخشاایه واسااه 

 خودش. تو هم که نوبرى با این رانند یت ...
 بنیامین ... -

 محكم  فتم بنیامین که ساکت شد و دوباره بهم خیره شد ... اونقدر
یادمه خیلی نبب تر ... بازم درباره پدر و مادرت پرساایده بودم ... ولی یادم  -

یامین؟ که من عین پلیس ها  باشاای ...  ه تونعی دارى بن نمیاد يوابمو داده 
سیتو بكنم تا بفهمم تو زند ی رفیقم  ه خبر سو ؟ ونتی هر هبیفتم دنبالت و يا

اینه که دوساات  عنیشمونع به خانواده ات می رساایم، بحثو عوض می کنی م
با هم  یا اینكه منو محرم نمی دونی. دو سااااله  ندارى در موردش حرف بزنی 
رفیقیم تنها  یزى که در موردش مطمئنم اینه که تك فرزندى. حتی نمی دونم 

 پدر و مادرت کجان.
ته تو منزم  فكرى ند ون با کلی که اون   ما  به زبون آوردم ... ا تاده بود رو  اف

 احتیات که ا ر حدسم درسته، فكر نكنه  یزى عوض شده:
 بنیامین ... تو ... پرورشگاهی هستی؟ -
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 سمتش ... با نگاه خسته و لبىند تلىی نگام می کرد ... بر شتم
 ا ه باز ه*و*س آبدو، خیار کردى، مهمون من باش ... -
 پی ونی؟بازم دارى می  -
صال ... فقط اینجا و تو این لحظه نمی تونم يوابی بدم. یعنی ... تريیح  - نه ا

 می دم تو خونه يوابتو بدم ...
 پس مهمونتم ولی یه  یزى غیر از آب دو، خیار باشه ... -

 کرد و  فت: فكرى
 نون با ماست و خیار ... -

 زدم پس کله اش و  فتم: یكی
 شد ... مرض ... اینكه همون -
 خج بابا شكمو ... املت می خواى؟ -
 نگاه  پكی بهش کردم و  فتم: یه
ساده  - سر و  شج از این يور غذاهاى  بنیامین ... تونع دارى باور کنم که هر 

 می خورى؟
 پس  ی؟ فكر کردى من مثب تو، دو تا آشپز حرفه اى ور ِ دلمه؟ -
شم، - شته با شام ندا شج  سه خودم کباب و  ببین داداش ... من یه  می رم وا

 يويه می خرم و می زنم به بدن ...
 یه شج آره ... ولی نه دیگه هر شج هر شج ... -
 آخه مگه می شه هر شج از این  یزهاى ساده خورد؟ -
هر شااج هم که نمی شااه غذاى بیرون خورد البته بعضاای ونت ها هم یه  -

  یزهایی درست می کنم ...
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 مثال  ی؟ -
 تا بنا وش باز کرد و  فت: نیششو

 نرمه سبزى. -
 نلنبه زد بیرون:  شمهام

نگو که يدى  فتی... تو نرمه ساابزى بلدى و همه اش ماساات به خورد من  -
 می دى؟

صدبار اومدى خونه ام. یه بار  -  ه خبره بابا هم ین می  یب همه اشب انگار 
شد درست پذیرایی کنم ازت. االن هم که باز  اومدى اونم  ون بی برنامه بود ن

دارى بی برنامه میاى. تونع دارى دو سااااعته نرمه ساابزى يا افتاده تحویلت 
 بدم؟

 می شه بگی با برنامه اش  ه يوریه؟ از این به بعد با برنامه بیام. -
 اشو خاروند و متفكر  فت:  ونه

 با برنامه اش اینه که از یه روز نبلش خبر بدى. -
ژست  رفتی فكر کردم االن می  ی از یه ماه نبب باید ونت خوبه ... هم ین  -

 بگیرم ...
 ناه ناه خندیدم ... بنیامین هم خندید و  فت: و
 خج حاال امشج از بیرون يويه می  یرم خوبه؟ -
 آهان ... حاال شد ... -

شینو شدیم. باز هم مثب دفعه ى نبب، تا برسیم  ما توى کو ه پارك کردم و پیاده 
 ه اش، با  ند نفرى احوالپرسی کرد.دم خون
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شو  دم شی شد.  و شیش بلند  سم ام اس  و صداى ا سیدیم،  خونه اش که ر
درآورد و همون طور که پیامش رو می خوند، دسااته کلیدى از يیبش درآورد. 

 داد دستم و  فت:
شام هم بگیرم و  - من باید یه  یزهایی می خریدم یادم رفت. برم خرید کنم و 

 بیام.
 ج بذار با هم بریم.خ -

 کجی زد و  فت: لبىند
 يدا حالشو دارى بیاى؟ -

 ى خسته اى تحویلش دادم و  فتم: خنده
 نه والله. -

  پوند تو دستم و  فت: کلیدو
 پس یى الو درو کن تا بیام. -

 می رفت سمت آسانسور که صداش زدم: داشت
 بنیامین ... -

 سمتم. سویی مو از يیبم درآوردم. انداختم براش و  فتم: بر شت
 پس با ماشین من برو. نمی خواد دیگه مال خودتو از پارکیني دربیارى. -

 تو هوا  رفت: سویی و
 دمت  رم. زود برمی  ردم... -

شو  در صدا شد  سته می  شد و همون طور که در ب سوار  شد...  سور باز  سان آ
 شنیدم:

 نكنی ها ... یى الو ل*و*ت -
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سته  خندیدم ضش تكون دادم. نگاهی به د ضد و نقی سرى براى حرف هاى  و 
شد. با  کلیدش انداختم. دو تا کلید توش بود. اولی رو امتحان کردم که در باز ن

 دومی در باز شد و رفتم داخب.
هاى خونه روشاان بود. توى خونه بوى خوبی  برعكس مپ  بب، ال عه ى ن دف

ساس کرده بودم ولی  پی یده بود ... بوى شت در هم اح مطبوع غذا. بویی که پ
فكر می کردم از خونه ى همسااایه اساات و حاال همون بو، با شاادت و غلظت 

 بیشترى از توى خونه ى بنیامین میومد.
 شاام هاى  رد شااده، رفتم داخب. نگاهم دور سااالن  رخید ... همه يا  با

م روشن. صداى مالیم آهنگی مرتج و تمیز. در اتاق خواب باز بود و المپش ه
از داخب اتاق میومد. نگاهم رفت ساامت آشااپزخونه ... دخترى با موهاى بلند 

به رو  ىخرمایی که خیس بودند و آب ازشااون می  كید، پشااات به من، رو
اياق  از ایستاده بود. حوله ى حمام صورتی رنگی به تن داشت و انگار داشت 

 با بنیامین حرف می زد:
دى نه؟ ... می دونم امروز نرار نبود بیام. واسااه همین اومدم تا سااورپرایز شاا -

غافلگیرت کنم ... فقط ا ه یه کم دیرتر اومده بودى من یه لباس به درد بىور 
تنم کرده بودم ... یه لحظه صاابر کن این برنجو دم کنم... داروهارو خریدى؟ 

ته ب یادت رف هت اس ام اس دادم. ا ه  که د روهمین االن ب ارن تموم می بگیر 
 شن.

طور یه ریز حرف می زد و بین  از و سااینك ظرفشااویی در رفت و آمد  همین
 بود:
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  را ساکتی؟ زبونتو  ربه خورده بنی يون؟ -
اى روى میز آشااپزخونه  ذاشاات و مشاانول  یدن ساایج زمینی کم  نابلمه

صورتش،  سته اى از موهاى کوتاه يلوى  شد. نیم رخش به من بود و د نابلمه 
 که مش هم شده بودند، توى صورتش ریىته بود.

 ى پر نازى سر داد و  فت: خنده
 نمی خواى بگی بنی و زهر ِ ... -

 ...سمتم و حرفش نصفه نیمه موند  بر شت
از دیدن یه دختر تو خونه ى بنیامین اون هم با  نان وضعیتی شوکه شده  اونقدر

شون بدم. حاال هم که با دیدن  ستم هیچ عكس العملی ن بودم که حتی نمی تون
 صورتش وانعا ناطی کرده بودم. یعنی بنیامین با این دختر هم ...

 وحشت زده اش تو  وشم پی ید : صداى
 جا  یكار می کنی؟نیما ... تو این -

 تعجبم تبدیب به نفرتی عمیق شد و با تمسىر  فتم: تمام
ببىشید ... نمی دونستم بنیامین ازدواب کرده ... و رنه سرزده تو خونه اى که  -

 تازه عروس توشه نمیومدم ژاله خانوم ...
اون لحظه به تنها  یزى که فكر می کردم، نجال بود ... نه ژاله برام اهمیت  تو

داشت و نه اون بنیامین احمق ... تو مهنم همه اش تصویر  شم هاى معصوم 
نجال بود که به خاطر بنیامین، اشااك توشااون يمع شااده بود و دم از تنهایی 

 بنیامین می زد ...
نجال ... واى نجال ... کجایی ببینی بنیامین  ه خوب تنهایی هاشااو پر می  آو

 کنه ...
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رفانتی که این يورى به  ند کشاایدیش ... کاش  ... حیم ... حیم از بنیامین
پاى نجال تو این مايرا نبود ... که ا ر نبود ... اصال برام مهم نبود تو این خراب 
شااده  ه غلط هایی می کنی... کاش با رفتارهات نشااون نداده بودى که دنبال 

که عاشق یه عوضی  سوختنجالیی ... این يورى فقط دلم براى خواهرم می 
.. دیگه در یریم فقط ترك دادن نجال از این عالنه ى فاسد بود ... نه اینكه شده .

با بند بند ويودم حس کنم ... حس کنم که مار تو آسااتین پرورش دادم ... که 
رفیقم به خواهرم داره به  شاام همون دخترهایی نگاه می کنه که تو خونه اش 

 ردیفن ...
شم و  وش  واى ساده و   ستفاده از یه دختر  سوء ا به حالت بنیامین که دنبال 

بسته اى ...  ه ندر شانس آوردى که دم دستم نیستی و رنه تا االن ... از تصور 
کتك کارى با بنیامین، دندون هامو با حرص روى هم فشااار دادم و براى لحظه 

شتم ک شد و بر  شت  ست هام م ستم ... د شم هامو ب ز خونه برم بیرون ا هاى  
... 

دویدنشو شنیدم و نبب از اینكه به در برسم، دو تا دستهاش دور ساعدم  صداى
صورتش،  ستم داد بزنم که دیدن  سمتش. خوا شتم  صبانیت بر  شد. با ع نفب 
براى  ند ثانیه دادمو به تعویق انداخت ... موهاشااو توى کاله حمومش يمع 

سته اى از موهاى کوتا صکرده بود و با د سمت  پ  صورتش،  شوه يلوى   ورت
 پوشونده بود. حس کردم یه کبودى رو زیر اون موها مىفی کرده.
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ستش  بی شدت از توى د ستمو با  شدم و د صورتش و داد زدن  خیال کنكاش 
درآوردم. به عقج پرت شااد اما نبب از اینكه ندم از ندم بردارم دوباره دسااتمو 

  سبید و با التماس و  ریه  فت:
 ... تو رو خدا بذار برات توضیح بدم ...نیما  -

 عصبی زدم و  فتم: پوزخندى
دیگه  یو می خواى توضاایح بدى؟ اصااال  را باید توضاایح بدى؟ مگه من  -

 کیم ؟ داداشتم؟ باباتم؟ نامزدتم؟ شوهرتم؟  یكاره اتم؟
 هاش روى صورتش روون شد و  فت: اشك

 امین ...نیما به خدا دارى اشتباه می کنی؟ من و بنی -
شتم شتم و  نذا شونه اش  ذا ستمو روى  با حرف هاش مىمو به کار بگیره. د

هولش دادم عقج.  ند ندم دیگه برداشتم که دوباره آویزونم شد. این بار دیگه 
دساات هاشااو از پشاات دور کمرم نالب کرده بود. آخرش یه کارى می کرد که 

م ه رتشودیگه ى صو تمام حرصم از بنیامینو، رو سرش خالی کنم و اون طرف
 کبود کنم.

 ه حقی داشااتم که صاادامو تو خونه اى که متعلق به کس دیگه اى بود  اصااال
باال ببرم؟ هر  ند بنیامین پیش من دیگه اى آبرویی نداشاات ولی هنوز اونقدر 
عقلم زایب نشااده بود که  ند بزنم به تمام حرمتی که تو این ساااختمون براش 

 نائب بودند.
تم از اون خونه اى که در و دیوارش شاااهد خیلی  یزها بودند، می خواساا فقط

 خالص بشم.



wWw.Roman4u.iR  256 

 

سبیده   رخیدم ست هاش هم  نان دور کمرم نالب بود و   سمت ژاله ... د
بود به من.  رخیدنم بین دست هاش باعث شد سرش روى سینه ام بشینه.  ه 

 ت میصحنه ى مزخرف و مسىره اى شده بود. ا ه بنیامین مارو تو این وضعی
 دید نطعا فكر می کرد دوست دخترشو تو همین  ند دنیقه ناپ زدم.

هامو پشاات کمرم بردم و انگشاات هاى تو هم نالب شااده اشااو از دور  دساات
ستم  رفتم و محكم تكونش دادم و تقریبا داد  شو تو د شونه ها کمرم باز کردم. 

 زدم:
حد - تا  ه  بدبىتی  خه  ته دارى  ه غلطی می کنی؟ آ حالی ؟ از من اصااال 

سبیدى به بنیامین؟ حتما  هار روز دیگه هم که بنیامین  شد    یزى عایدت ن
تفت کرد می رى دنبال یكی دیگه. حدانب ا ه ه*ر*زه اى، تو ه*ر*ز یت انصافو 

 رعایت کن ... تو خونه ى بنیامینی ولی یكی دیگه رو ب*،*ل می کنی؟
سوندم. همین که درو باز کردم، بنیامین  شونه شو ول کردم و خودمو به در ر ها

شد که نگاهش به  شت به خنده اى باز می  سور بیرون اومد. لبش دا سان از تو آ
پشت سرم کشیده شد و لبىندش محو شد. صورتش پر از تعجج و وحشت 

 شد و  فت:
 اینجا  ه خبره؟ -

 صدا دارى زدم و  فتم: پوزخند
.. شاارمنده داداش ... نمی دونسااتم تو خونه منتظرتند... و رنه مزاحم هه . -

 عیش و نوشت نمی شدم ...
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توى کفشم کرد و مشنول پوشیدنش شدم. بنیامین با  ند  ام بلند خودشو  پامو
ستش رو  ست. نایلون هاى توى د سوند. هولم داد داخب خونه و درو ب بهمون ر

  رفت سمت ژاله و داد زد:
 اینجایی؟ مگه نگفتم امروز نمی خواد بیاى؟تو  را  -

 با هق هق  فت: ژاله
 خودت که می دونی ...  ند تا داروها تموم شده ... ترسیدم ... -

 با عصبانیت انگشتشو روى لج و بینیش  ذاشت و  فت: بنیامین
 هیسسسس ... هی ی نگو ... ببر این دارو هارو بذار تو اتاق ... -
 به حوله ى تنش کرد و دادش بلند تر شد:دست اشاره اى  با
 با این سر و شكب وایسادى اینجا که  ه غلطی بكنی؟ برو لباس تنت کن ... -

با  شم هایی که ازشون سیب می بارید، نایلون تو دست بنیامین رو  ني  ژاله
 زد و دوید سمت اتاق خواب و درو پشت سرش بست.

داد می زد، با پوزخند به ره  ردنش زل اون لحظاتی که بنیامین ساار ژاله  تمام
زده بودم و لحظه به لحظه آتیش ويودم شعله ورتر می شد ...  ه ندر دلم می 
شوهر خواهرم بود؟  شمش بزنم. ولی به  ه دلیلی؟  شت پاى   ست یه م خوا

عالنه به نجال زده  زژاله زنم بود؟ خونه مال من بود؟ اصال مگه بنیامین حرفی ا
اینقدر  ر  رفته بودم؟ این وسااط من  یكاره بودم؟ هیچ کاره بود که حاال من 

...  ه حقی داشتم که تو زند ی اى که به من هیچ ربطی نداشت دخالت کنم؟ 
این يا خونه ى خودش بود ... هیچ تعهدى هم به هیچ زنی نداشاات ... پس 

 نه کس دیگه اى ... بودهر کارى هم که می کرد خیانت به خودش 
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ستم فرود  نتیجه شده که کم اون یكی د شت  ره  شد یه م ى خودخورى هام 
اومد ... ولی دیگه تو اون خونه هم نمی تونستم بمونم ... تو خونه اى که معلوم 

 نبود تو اون اتاق خواب مرموزش  ه خبره ...
اى به شااونه ى بنیامین زدم و از کنارش رد شاادم که برم ساامت کفش هام.  تنه

  فت:بازوم رو  رفت و 
 بمون نیما ... یه  یزهایی هست که باید برات بگم ... -

نداشااته ى دهنمو نورت دادم تا به اعصااابم مساالط بشاام. اصااال مگه  ه  آب
اتفانی افتاده بود که من اینقدر عصاابانی شااده بودم؟ دوساات دخترش تو خونه 

ه ب اشه؟ ... به درك ... دوست دخترش نبال یه مدت با من دوست بوده ... اونم
سوال می بره ... اینم به  شو زیر  شق  دركدرك ... بنیامین داره خود ... نجال عا

بنیامینه ... غلط کرده ... همینه که داره منو می سااوزونه ... بنیامین با کارهاش 
ست  ستم و د ش مرتج بهم یادآورى می کنه که  ه يور آدمیه ولی من ِ احمق ن

تقدیم آنا کنه ... نجال که  روى دساات  ذاشااتم تا خواهرم دلشااو دو دسااتی
لد یامین خوب ب نداره ... بن که  هتقصاایرى  یامین هم  دل دخترهارو ببره ... بن

 تقصیرى نداره ... ماتش خرابه ... تقصیر منه که حواسم به خواهرم نبوده ...
 زدم و  فتم: پوزخندى

 بهتره برم ... نمی خوام مزاحمتون باشاام ... فكر کنم هم خوابه ى يدیدت -
 براى امشبتون بديورى به خودش رسیده ...

 دادش تمام خونه رو برداشت : صداى
 حرف دهنتو بفهم نیماااااااااااا ... ژاله خواهر منه ... -
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شید تا پرده ى  وشم از ارتعاش دادش آروم بگیره  نمی دونم  ند لحظه طول ک
 و بتونم حرفشو هضم کنم...

بنیامین که خواهر نداشاات ... اصااال شااوخی می کرد ... خواهر؟ ...  حتما
شاید هم ...  ستان يدیده ... یا  بنیامین که  فته بود تك فرزنده ... حتما اینم دا
شاااید منظورش این بود که به  شاام خواهر بهش نگاه می کنه ... به  شاام 

 خواهر؟ ... اونم این مدلی؟ با حوله و موى پریشون؟
صبانیش  زل شفته و ع صورت آ صبانیت می زده بودم تو  شم هاش ع ... از  

بارید ... در اتاق خواب آروم باز شااد ... نگاه هر دومون به ساامت اتاق خواب 
کشاایده شااد و ژاله اى که تو  هار وب در ایسااتاده بود ... با سااارافن مشااكی 

که با اون  دمماکساای و زیر سااارافنی و شااال نارنجی. ناخودآ اه یاد روزى افتا
نارنجیش اومده بود خونه ى ما ... هر  ی من از  بافتنی ساافیدش و لباس زیر

 نارنجی بدم میومد، این دختر انگار عاشق این رني بود.
انداخت پایین ... نگاهمو ازش  رفتم و دوباره به بنیامین خیره شاادم.  ساارشااو

هنوز داشت با  شم هاى آتیشیش ژاله رو نگاه می کرد. ژاله همون طور سر به 
و خودشو با برنجی که داشت دم می کرد، سر رم کرد. زیر رفت توى آشپزخونه 

 بنیامین بر شت سمتم و  فت:
 بیا بشین ... -
ستم.  با ش شپزخونه بود ن کمال میب رفتم و روى یكی از مبب ها که روبه روى آ

ژاله پشت به من تو آشپزخونه مشنول بود. بنیامین رو به روم نشست و تصویر 
 شد. نفسمو با شدت بیرون دادم و  فتم:ژاله تبدیب به تصویر بنیامین 

 خج ... -
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 هم نفس عمیقی کشید و  فت: بنیامین
 می خواى همه اشو بدونی؟ -
 همه ى  یو؟ -
 همه ى زند یمو ... -

کردم و خیره شاادم بهش ... تو نگاهش یه اطمینان عمیق موب می زد  سااكوت
سمت ما.  شت میومد  شده بود و دا ... نگاهی به ژاله انداختم که کارش تموم 
بنیامین هم متويه حضورش شد. نگاهش که به ژاله افتاد، اخم کرد و خواست 

 حرفی بزنه که ژاله پیش دستی کرد و  فت:
حق دارم از خودم دفاع کنم ... زنده ام پس وکیب وصی  منم یه سر مايرام ... -

 هم نمی خوام که ازم دفاع کنه.
 سرشو با کالفگی تكون داد و مبب کنارى خودش رو نشون داد و  فت: بنیامین

 بشین ... -
ست شو روى پاش ننداخت ... يفت کرد و کنار  در ست. پا ش روبه روى من ن

 هم  ذاشت. نگاهمو ازش  رفتم و به بنیامین دوختم:
 می شنوم ... -
می دونم که حوصااله ى حاشاایه ندارى ... پس می رم ساار اصااب مطلبی که  -

 مهنت در یرشه ... ژاله ...
نیامین و بعد به من کرد. ساارشااو باال آورد و با اسااترس، اول نگاهی به ب ژاله

سرشو با  شت ...  شده ى ژاله  ذا ست هاى تو هم نفب  شو روى د ست بنیامین د
 اطمینان تكون داد و  فت:
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 من و ژاله در وانع... خواهر و برادر رضایی هستیم. ژاله دختر خاله ى منه. -
شااادیدا تو هم  ره خوردند ...  شاام هامو باریك کردم و براى  ند  ابروهام

لحظه زل زدم تو صااورت هاشااون ... خواهر و برادر رضااایی؟ دختر خاله و 
 پسرخاله؟

صال متويه  دنبال شتم ... و عجیج بود که ا شون می   شباهت توى  هره ها
 این شباهت عمیقشون نشده بودم ...

اما  شم هاشون ...  شم هاى هر دوشون دوشون پوست سفیدى داشتند  هر
شده بود ...  ه طور  سر ردون  شون  شم ها سی رني بود ... نگاهم بین   طو
شاید به خاطر مدت  شده بودم؟  شباهت ن اون مدتی که با ژاله بودم متويه این 

ود. تو نب وشکوتاه دوستی مون بود ... دوستی اى که هیچ ونت یه نرار دو نفره ت
شتند ... پس به همین خاطر بود تمام نرارهامون  ضور دا سا هم ح بنیامین و مه

سش به ژاله بوده ... ولی ...  شه حوا شت ... همی ضور دا شه بنیامین ح که همی
ا ه هواى ژاله رو داشااته اصااال  را ايازه می داد که ما همدیگه رو ببینیم؟  ه 

تند، خواهر و برادرى هم داشاا ادعاىدلیلی داشاات که براى دختر خاله اش که 
 نرار مدار با یه پسرو ترتیج بده؟  را آدرس خونه ى مارو بهش داده بود؟

 بنیامین مانع تجسس بیشتر توى  هره هاشون شد: حرف
 خاله ام ... مادر ژاله ... مونع زایمان ژاله از دنیا رفت ... -

 فین فین ژاله بلند شد. بنیامین نگاهی بهش انداخت و  فت: صداى
 اهش می کنم آروم باش ... وانعا ظرفیتم تكمیله ...ژاله ... خو -
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شت و يلوى بینیش  رفت ...  ژاله ستمالی بردا شد و از يعبه روى میز، د خم 
یه لحظه دلم براش  یاد.  از دهنش نفس می کشااید که صاااداى  ریه اش درن

 سوخت ...
سنی داریم. به همین خاطر، مامانم  -  بهمن و ژاله فقط پنج ماه با هم اختالف 

 ژاله شیر داد و ما شدیم خواهر و برادر.
شد... از همون نگاه ها که بین من و نجال هم  نگاه شون رد و بدل  مهربونی بین

بود ... نجال ... بی اختیار نفس راحتی کشیدم ... خداروشكر که بنیامین و ژاله 
رابطه ى نايورى نداشتند و رنه  ه طورى می خواستم براى نجال توضیح بدم 

 ی بود؟ باید ايازه می  مبی خیال این عالنه اش بشااه ... خج حاال تكلی تا
 دادم که نجال هم  نان عاشق بمونه؟

پرساایدى پدر و مادرم کجان ... خج باید بگم که ... پدرم سااه سااال پیش  -
 فوت کرد ... مادرم هم ...

م با اخ صااداى فین فین ژاله که این بار با هق هق همراه بود بلند شااد که دوباره
بنیامین سااعی در کنترلش داشاات ...  شاام هاى بنیامین هم نرمز شااده بود و 
سته ... هواى توى  ش شمش ن شك، روى مردمك   حس می کردم الیه اى از ا

 .آه بود .. هریه اش رو بیرون داد ولی به ياى یه بازدم معمولی، بیشتر شبی
 من با مادرم زند ی می کنم ... -

 نگاهش روى در بسته ى اتاق خواب ثابت مونده بود. فتن این حرف،  مونع
 و ژاله هم نگاهمون به سمت اتاق خواب  رخید ... با ناباورى  فتم: من

 منظورت  یه بنیامین؟ -
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شو شم هاش  نگاه سمتم ... همین که نگاهم تو   شت  از در اتاق  رفت و بر 
افتاد، یه دونه ى درشت اشك از  شمش روى  ونه اش افتاد و من هاب و واب 

 موندم.
اشكشو پاك کرد و از ياش بلند شد، رفت سمت در و از خونه زد بیرون  سریع

 و من هم  نان، با بهت و ناباورى به در بسته نگاه می کردم.
لحظه طول کشااید تا به خودم بیام. از يا پریدم و رفتم ساامت در که برم   ند

 دنبالش اما ژاله دوباره پرید يلوم. دست هاشو باال آورد و  فت:
 نه ... نرو ... بذار تنها باشه ... خودش برمی  رده ... -

صله سمت در  حو شدم و رفتم  شتم. از کنارش رد  ى ير و بحث با ژاله رو ندا
 دوباره از کنارم دوید و زودتر از من خودشو به در  سبوند و با  ریه  فت: اما
نیما ... خودت که می دونی هیچ َمردى نمی تونه يلوى دیگرون  ریه کنه.  -

بذار تنها باشاااه ... می دونی  ند ونت بود  ریه نكرده بود ... می دونی  ند 
 ودشو خالی کنه. توونته بنضشو می خوره ... حاال که بنضش شكست بذار خ

 تنهاش بذار ... مبرى سراغش می خواد اداى آدم هاى محكمو دربیاره ... یه ک
 عصبانیت  فتم: با
اصال معلوم هست اینجا  ه خبره؟ رفیق من معلوم نیست  ه دردى تو دلشه  -

 که داغونش کرده اون ونت تو به من می  ی تنهاش بذارم؟
 ه اى  فت:هاش  ستاو شد و با لحن برند  شم

 مگه تا االن تنهاش نذاشته بودى؟ این یه ساعت هم روش ... -
 تو از رابطه ى من و بنیامین  ی می دونی که واسه خودت نظر می دى؟ -

 خبرى از اشك توى  شم هاش نبود و به ياش خشم عجیبی نشسته بود: دیگه
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رفیقت من  یزى از رفانت شااما نمی دونم ولی تو  ی؟  یزى از زند ی  -
 می دونی؟

 انگشت به سینه ى خودش زد و  فت: با
تو حتی نمی دونسااتی دخترى که ده بار باهاش رفتی  ردش کی بوده؟ اون  -

مهسا که یه پاش همیشه تو این خونه است کیه؟ تو اون اتاق خواب کی زند ی 
می کنه؟  را تا اساام مادرش میاد بنو می کنه؟ ... تو  ی از ما می دونی 

  ی؟نیما؟ 
اشك هاش سرازیر شد و روى زمین نشست. دم در ياى مناسبی براى  دوباره

شتم و بلندش کردم.  ه  ستمو زیر بازوش  ذا ستنش نبود ... ناخودآ اه د ش ن
ندر سبك بود و  ه بازوى باریكی داشت ... حس کردم ا ه یه مره فشار دستمو 

دمش و بر دمدش کرزیاد کنم، به راحتی استىون هاش می شكنه. با احتیات بلن
 سمت یكی از مبب ها.

دلیب یه حس سنگینی توى  لوم نشسته بود. رفتم تو آشپزخونه و از یى ال  بی
بطرى آبی برداشااتم. یه لیوان براى خودم ریىتم و یه نفس ساار کشاایدم. لیوان 

 دیگه اى پر کردم و رفتم پیش ژاله. لیوان رو  رفتم سمتش و  فتم:
  ه خبره؟نمی خواى بگی اینجا  -

صورتش افتاد.  لیوان ستم  رفت و به لبش برد. نگاهم دوباره به کبودى  رو از د
شاابیه ياى ساایلی بود. مشااىص بود که با لوازم آرایش، خواسااته کبودیش رو 

 بپوشونه.  ون کمرني تر از نبب شده بود. روى مبب کناریش نشستم و  فتم:
 صورتت  ی شده؟ -
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لیوان رو از لبش دور کرد. نگاه طوسی اشك روى  ونه اش  ذاشت و  دستشو
 آلودشو دوخت تو  شمهام و با صداى بنو دارى  فت:

 ياى دست بنیامینه ... -
 کردم و  فتم: تعجج

 به  ه حقی دست روت بلند کرده؟ -
کردم  شاام هاش برق زد و تو نگاهش یه دلىوشاای کمرنگی نشااساات.  حس

یه يورى حرف زده بودم خودمم تعجج کردم. این  ه مدل حرف زدن بو د؟ 
شم. تو دلم پوزخندى به حرف خودم زدم. دختره ى  ستش دارم و نگران انگار دو

 بی اره حتما کلی فكرهاى رني و وارني تو سرش افتاده.
 نگاهش می کردم ...  ند لحظه بعد  فت: منتظر

ونم خحق داشاات که بزنه ...  فته بود ا ه یه بار دیگه پا تو اون خونه بذارم،  -
 حالله ...

شك و تردید نگاهش  لبىند صد تا  ریه بدتر بود. با  تلىی زد. لبىندى که از 
کردم. پا تو کدوم خونه نباید می ماشااته؟. پس غیر از خونه ى ما خونه ى آدم 

 هاى دیگه اى هم می رفته؟. پوزخندى زدم و  فتم:
 کدوم خونه؟ -

 زد تو  شمهام و  فت: زل
 .خونه ى بابام .. -

 شدم و با عصبانیت  فتم: کالفه
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یه يورى  - بات؟ یعنی  ی؟  را درسااات حرف نمی زنی؟  را  با خونه ى 
ماتم زده  ثب  جا  ه خبره؟  را يفتتون م که منم بفهمم؟ این حرف نمی زنی 

 هایین؟  را اینقدر پراکنده حرف می زنین؟
 اشك هاش سرازیر شد. پوفی کشیدم و  فتم: دوباره

 آبنوره بگیرى پاشم برم. ا ه می خواى -
 دو برابر شد و با هق هق  فت: اشكش

 بابام معتاده ... داداشم تو کار مواده ... خونه امون پاتوق شده ... -
 با پشت دست پاك کرد و ادامه داد: صورتشو

بنیامین برام یه خونه کرایه کرده ...  فته بود دیگه حق ندارم پامو تو اون خونه  -
 یكی دو بار، دوست هاى داداشم ...بذارم. آخه 

شو شد ... این حرکت و اون حرف یعنی  سر شتر  انداخت پایین و  ریه اش بی
  ی؟ منظورش  ی بود؟  ره ابروهام بیشتر شد و  فتم:

  ی می خواى بگی ژاله؟ دوست هاش امیتت کردن؟ -
 تكون سر تایید کرد و من دا، کردم: با
 بهت ت*ب*ا*و*ز کردن؟ -

 زده سرشو باال آورد و  فت: وحشت
 ناااااه ... -
 پس  ی؟ -

 هاش نرمز شده بود. باز سرشو پایین انداخت و  فت:  ونه
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اونجا خونه ى منه. تا یك سااال پیش اونجا زند ی می کردم. بابامو داداشاام  -
معتادش کرد. پا درد داشااات و به بهونه ى کم کردن دردش، معتادش کرد که 
دیگه به کارهاش  یر نده ... داداشاام نبال یه حریم هایی رو رعایت می کرد. 

باز شد. هر  خونهايازه نمی داد دوست هاش بیان خونه. ولی کم کم پاشون به 
بار هم که می خواسااتن بیان، من خودمو تو اتاق حبس می کردم که کساای 
که  هاش همون مونع  بت یكی از دوسااات  عان مه منم ويود دارم ...ولی  نفه

 داشتم یواشكی سرك می کشیدم که بفهمم رفتن یا نه، منو دید و اومد سراغم.
مز یلی زود بینیش نر از  رفت و براى لحظه اى ساارشااو باال  رفت. خ لبشااو

 شد... داشت تالش می کرد که يلوى  ریه اشو بگیره ...
اون دفعه داداشم به دادم رسید ولی بنیامین به محو اینكه فهمید  فت دیگه  -

حق ندارم پامو تو اون خونه بذارم. منو آورد اینجا و  فت همین يا زند ی کنم 
م یه خونه سااه تا کو ه باالتر از تا برام یه خونه پیدا کنه ...  ند ونت بعدش ه

اینجا برام کرایه کرد... ولی من دلم براى بابام می سااوخت ... می خواسااتم از 
اون خراب شاااده بیارمش بیرون و کمكش کنم. بهش زني می زدم و یه ونت 
ست هاش نبودن می رفتم می دیدمش. به بنیامین نگفته  شم و دو هایی که دادا

 می کنه. بودم  ون می دونستم مىالفت
بد من،  ولی ید ... تعقیبم کرده بود و همون روز هم از شاااانس  بت فهم عان

شد و کلی کتك  شون در یر  سیدن. بنیامین باها سر ر ست هاش  شم و دو دادا
کارى کردن. همون روز  فت ا ه فقط یه بار دیگه اون دور و برها پیدام بشااه، 

که  ماه رفتم  ند  عد از   نه. دیروز ب ببینمش ... همون خودش خالصاام می ک
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صبانی بود  سید ... اونقدر ع سرر ستم زني درو بزنم بنیامین  مونع که می خوا
 که اشهدمو خوندم ولی فقط به یه سیلی نناعت کرد ...

 دستشو روى  ونه اش کشید: دوباره
نمی دونم  ه يورى فهمیده بود دارم می رم ساارا، بابام ... فكر کنم مهسااا  -

مهسا می دونست کجا می رم. می خواستم ا ه رفتم و بهش  فته ... آخه فقط 
 دیگه برنگشتم حدانب یه نفر بدونه کجا رفته بودم.

  را با اینكه بنیامین  فت نرو باز هم رفتی؟ -
من به خاطر بابام می رم. با همه ى معتادیش هنوز دوسش دارم.  ون آزارش  -

ما بزره  تا  ند  یه مور ه هم نمی رساااه. خیلی يون ک شاایم. ولی هیچ به 
یارمش پیش خودم.  هاى خوبی براش نبودیم. دلم می خواد ب کدوممون ب ه 

 ترکش بدم.
 ریه رو از ساار  رفت. سااكوت کردم تا  ریه کنه. تا همین يا هم که  دوباره

 خودشو نگه داشته بود خیلی بود.
 یزهایی که شنیده بودم رو براى خودم حاليی می کردم. اصال فكرشو  داشتم
کردم اون دخترى که با اون تیپ و سر و وضع اومد خونه امون، دخترخاله نمی 

شه ...  را بنیامین به ژاله آدرس داده بود؟مادر  ضایی بنیامین با و البته خواهر ر
بنیامین ... ا ه مادرش تو اون اتاق بود پس  را بیرون نمیومد ... نكنه مادرش 

ن داروها  ی بود؟ ... نضاایه ى بیمارى بدى  رفته ... نكنه سااكته کرده ... او
این مهسا  ی بود؟ کاش بدون اینكه من بپرسم، ژاله خودش این هارو برام می 

  فت.
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ید توى در، هر  هر یدن کل که صاااداى  رخ كارمون غرق بودیم  دومون تو اف
دومونو از يا پروند. در باز شااد و در نهایت تعجج، به ياى بنیامین، مهسااا 

 اومد داخب ...
صورت همدیگه می  سه با هر تعجج به همدیگه زل زده بودیم و نگاهمون رو 

  رخید. اولین کسی که به حرف اومد، ژاله بود:
 مهسا ... باالخره اومدى؟ -

 همون طور هاب و واب  فت: مهسا
ست؟ نیما این يا  یكار می کنه؟ تو  را امروز  - شده؟ ... بنیامین کجا  ی 

 اومدى؟ امروز که نوبت من بود؟
 شنیدم؟.. ... این  ی داشت می  فت؟. ... نوبت؟؟  ی
 يلوتر رفت و دست مهسا رو  رفت. آوردش سمت مبب ها و  فت: ژاله

می دونی که داروهاش تموم شااده بود. ترساایدم حالش بد بشااه. تو هم که  -
سر کاره. اومدم اینجا که ا ه  شه  ستی بیاى . بنیامین هم که همی صبح نمی تون

 ها نباشه.حالش بد شد تن
سا شكوکش به  مه در حالی که ژاله رو مىاطج نرار می داد ولی نگاه  ني و م

 من بود،  فت:
 همه  ی مرتبه؟ حالش که بد نشده؟ -

 باز فین فینی کرد و  فت: ژاله
 حالش خوبه ... -

 هم سكوت و نگاه هاى نايور مهسا ... با کالفگی  فتم: باز
 بده؟نضیه ى دارو  یه؟ کی حالش  -
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سوال هام معلوم بود ... مادر بنیامین  حدس سىت نبود ... يواب  زدنش زیاد 
... ولی اون ته دلم هنوز امید داشااتم که بگن اشااتباه فكر کردم ولی صااداى 

 خشك و يدى مهسا، همه  یزو تایید کرد:
ست ... نیاز به مرانبت و آرامش  - ضه ... حالش خوب نی مادر بنیامین ... مری

 داره ...
 با انگشت هام فشار دادم و  فتم: پیشونیمو

 بیماریش  یه؟ -
 با  ریه  فت: ژاله

 ب ام اس ب داره ... دوازده ساله که ام اس داره ... ولی  ند ماهه که دیگه ... -
هقش هقش ايازه نداد بیشااتر از اون حرف بزنه ... بلند شااد و رفت ساامت  و

 دسشویی.
ند ی بنیامین بانی مونده مونده بود که من نمی ندر دیگه از وانعیت هاى ز  ه

دونساتم؟ ... این تج بال، نمی خواسات فروکش کنه؟ دیگه  ه ندر دماى این 
وضعیت می خواست باال بره؟  یزى تا تشنج نمونده بود ... احساس سر یجه 

تو اون اتاق در بسته  کهو سردرد داشتم ... ام اس ... مادر بنیامین ... پس اونی 
 ...بود 

 رخید ساامت مهسااا ... با اعصااابی که مره مره خرد شااده بود و دیگه  نگاهم
 آخرین تیكه هاش رنده می شد  فتم:

  ند ماهه که  ی؟ -
 مهسا هم بنو دار شده بود: صداى
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شم  - ست داده ... دیگه نمی تونه راه بره ...   شو از د شیاری  ند ماهه که هو
 تونه درست صحبت کنه ...هاش درست نمی بینه ... حتی نمی 

 از اشك خیس شده بود ولی صداش هنوز محكم بود: صورتش
براى هر کارش به کمك احتیاب داره ... اون یه زنه ... ولی ب ه اش پسااره ...  -

شه  ست بده به بنیامین  فته بود، خجالت می ک شو از د شیاری نبب از اینكه هو
... پساارش ببردش  پساارش لباس هاشااو عوض کنه ... پساارش حمومش بده

 دسشویی ...
شم  هر شده بود و   سنگین  سرم  سوراو می کرد ...  حرفش عین مته منزمو 

هام می سوخت ... فشارى که به  لوم وارد می شد اونقدر زیاد شده بود که هر 
آن احتمال می دادم از  شاام هام بریزه بیرون ...  ه طور بنیامین  نین غمی 

شاهد خند شه  شت ولی من همی سدا اینقدر  ته اش بودم ...  ه طور می تون
 عالی حفظ ظاهر کنه؟

سی غم  - شتر از هر ک شته خرب مادرش کرده ...بی شته و ندا بنیامین هر  ی دا
داره ولی با این حال پیش مادرش همیشاااه لبىند می زنه ... با اینكه بعضاای 

اش باهونتها بنیامین رو نمی شناسه ولی همیشه براى مامانش حرف می زنه ... 
به مادرش روحیه  مبگو و بىند می کنه و ساار به ساارش می ماره ... بنیامین ه

 می ده هم به ژاله ...
 کی به بنیامین روحیه می داد؟ پس

 هامو توى موهام فرو کردم و  فتم: دست
 تو با بنیامین  ه نسبتی دارى؟ تو هم خواهر رضاییش هستی؟ -

 مرتج کرد و  فت: شالشو
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سىته ... من و  نه ... من - شم ... تنهایی مواظبت کردن از بیمار  ستار مادر پر
 ژاله یه روز درمیون میایم اینجا که مواظبش باشیم.

  پ نگاش کردم و  فتم:  پ
 فقط پرستار؟ رابطه اتون بیشتر شبیه دوست هاى صمیمی بود. -

شو  از  صمیمیب رو یه خورده غلیظ تر  فتم که بفهمه منظورم  یه. لب رفت  ب 
 و با دلىورى  فت:

 ه فكرى با خودت کردى؟ که من و ژاله دو تا دختر هريایی هستیم که پا تو  -
ستان کار می کنم.  سی می ماریم؟ من یه پرستارم. تو بیمار خونه هر کس و ناک
اینجا تنها ياییه که من بیرون از بیمارسااتان کار می کنم. اونم به خاطر ژاله 

بنیامینو مثب مادر خودم  مادریلی ونته با هم دوسااتیم. نبول کردم. من و ژاله خ
ستیم به خاطر  صمیمی ه ست. ا ه می بینی  ست دارم  ون مادر ژاله هم ه دو

 اینه که ...  ون که ... خج ... ما ...
سابی سینه زل  ح ست به  شده بود و تو ادامه ى حرفش مونده بود. د ستپا ه  د

زده بودم بهش که ببینم  ی می خواد ساار هم کنم و به ياى حرف اصاالیش 
 تحویلم بده...

ما سااه تا ... کساای يز همدیگه رو نداریم ... هر کدوممون هزار تا بدبىتی  -
ر یتیمیم. ژاله که از بدو داریم. بدبىتی که شاو و دم نداره. هر کدوممون یه يو

ستون باید بگیره ... مادر  شو تو نبر شن تولد سال ي شد. هر  تولدش بی مادر 
 دومش هم که به اون حال و روز افتاده ...

 دستش به اتاق خواب اشاره کرد ... با
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 بنیامین هم که پدر نداره ... من هم که ... دو سال پیش ... -
 ت:هق هق افتاد و میون  ریه  ف به
 شوهرم مرد ... -

...  را یه دیوار دور و برم نبود ساارمو بكوبم بهش ...  را این ندر آدم  خدایا
 هاى این خونه درد داشتند و من  را این ندر بی خبر مونده بودم ...

آروم از کنارم بلند شد و رفت تو اتاق خواب. ناخودآ اه سرکی کشیدم و  مهسا
ا بود. سرمو پایین انداختم.  را اینقدر عايز فقط  وشه ى تىت از الى در پید

بودم از کمك بهشااون؟ را بنیامین نمیومد؟  را ژاله تو دسااشااویی  یر کرده 
 بود؟ نكنه حالش بد شده بود؟

صداش  از شویی زدم و  س ضربه به در د شویی .  ند  س يا پریدم و رفتم دم د
 زدم:

 ژاله ... حالت خوبه؟ ...  را نمیاى؟ -
صدایی نمیومد. دوباره و شدم و  ساکت سبوندم به در  وبی. هیچ  شمو    و

 این بار محكم تر به در زدم:
 ژاله ... صدامو می شنوى؟  را يواب نمی دى؟ -

شدم و یه دفعه  ساکت شوکه  شنیدم.  ضعیفی  صداى ناله ى  شدم و این بار 
 ىدسااتگیره ى در و تكون دادم. در باز بود اما فقط ده سااانت باز شااد و به  یز

  یر کرد. نگاهم سمت زمین  رخید ...
دیدن ژاله که روى زمین افتاده بود، وحشاات کردم و با داد و هوار مهسااا رو  از

 صدا زدم:
 مهساااااا ... مهاسااااا ... ژاله حالش به هم خورده ... -



wWw.Roman4u.iR  274 

 

خودشو از اتاق بیرون انداخت و دوید سمت دسشویی. با دیدن ژاله که  مهسا
فقط کمی از بدنش از الى در پیدا بود، شروع کرد به يیه زدن. بر شتم سمتش 
که بگم این يور زیر  وش من يیه نكشه، که دیدم خودش زودتر متويه شده 

 ییدسشوو دستشو روى دهنش  ذاشته و با  شم هاى وحشت زده اش به در 
 خیره شده.

شت در بود و  روى شو که پ ستمو از الى در داخب بردم. پاها ستم و د ش دو پام ن
سا  شد، مه شدن در، کمی يابه يا کردم و همین که کمی الى در باز  مانع باز 
رو که الغر تر بود فرسااتادم داخب تا يابه ياش کنه و بتونم درو کامب باز کنم. 

. سااریع مهسااا رو از ددر کامب باز شاا صااداى ناله هاشااو می شاانیدم. باالخره
دسشویی بیرون کردم و خودم رفتم داخب. دست انداختم زیر  ردن و زانوهاشو 
بلندش کردم.  ه ندر این دختر کم وزن بود آخه ... اصااال  هب کیلو وزنش 

 می شد؟
شویی یه در بود و رنه افتاده  باز س شویی و د شكرش بانی بود که بین رو ياى 

 بود تو سني توالت.
 سمت یكی از مبب ها و خواستم بذارمش روى مبب که مهسا  فت: بردمش

صاابر کن صاابر کن ... لباس هاش کثیفه ... بذار یه مالفه بیارم بندازم روى  -
 مبب.

به هواى مالفه رفت تو اتاق خواب ...  هام  رد شد و زل زدم به مهسا که  شم
تو اون وضعیت که معلوم نبود  ه بالیی سر ژاله اومده و دختر بی اره، بی حال 

 رو دست من افتاده بود، اون دنبال مالفه بود. از همون يا کنار مبب داد زدم:
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تو این وضعیت تو به فكر کثیفی و تمیزى لباس این بی اره اى؟ آخه به تو هم  -
  ن ...می 

 بگم ب دوست ب که احساس کردم  ردنم دا، شد ... خواستم
تعجج بر شتم سمت ژاله. دستشو روى  ردنم  ذاشته بود.  ه ندر دستش  با

  رم بود.
سرمو  سعی سرمو بیاره پایین تر و همزمان  یزى زیر لج می  فت.  می کرد 

ش شمو نزدیك لبش نرار دادم و از  یزى که  شم هامپایین تر بردم و  و  نیدم  
  رد شد:

 وس .. وس ...ه ... -
با تعجج سرمو عقج کشیدم و زل زدم تو  شم هاى نیمه بازش  وسوسه؟؟؟؟

 و با عصبانیت  فتم:
  ی می  ی ژاله؟ وسوسه یعنی  ی؟ هذیون می  ی؟ -

رسید و همون طور که مالفه اى روى مبب می انداخت، با لحن طلبكارى  مهسا
  فت:

شی ... داره می  ه ب اون می  - شما متويه منظورش نمی  فهمه  ی می  ه ... 
 وسواسه ب ... نه ب وسوسه ب ... منو می  ه ... من وسواس دارم ...

مهن منحرفم شرمنده شدم. ژاله رو روى مبب و البته روى مالفه  ذاشتم.  بابت
 هم  نان ناله می کرد ولی هوشاایارتر شااده بود. مهسااا رفت تو آشااپزخونه و

مشاانول آب نند درساات کردن شااد و من تا يایی که ايازه داشااتم، با  شاام 
 وارسیش کردم که ببینیم ياییش زخم شده یا نه.
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داشاات یه  یزهایی زیر لبی می  فت ... ساارمو بردم نزدیك لج هاش  دوباره
 ولی  یزى متويه نمی شدم ... مهسا اومد و  فت:

  ی شده؟ -
 ی شم ...یه  یزى می  ه ولی متويه نم -

سا ستم و به کارهاى  مه ش نزدیك تر اومد و من عقج رفتم. روى مبب کناریش ن
شت و آب نند رو به خوردش داد.  سر ژاله  ذا شو زیر  ست شدم. د سا خیره  مه
کمی خورد و دوباره شروع کرد حرف زدن ... این بار مهسا سعی کرد بفهمه که 

و بی  وو لبىند مح ی می  ه و  ند لحظه بعد صااداى خنده اش بلند شااد 
 حالی هم روى لج ژاله نشست. با تعجج و منتظر به مهسا نگاه کردم و  فتم:

  ی می  ه؟ -
 خندون  فت: مهسا

شنالی  - شت در آ شتیم پ سه توالت نیفتادم و رنه می ما شد تو کا می  ه خوب 
 ببره ...

ناراحت شااادم ... ولی نمی فهمیدم  از حرفش هم خنده ام  رفت هم یه کم 
ناراحتیم از  ه بابته؟ ... از اینكه آشنالی ببردش یا از اینكه  را تو دسشویی از 

 حال رفته بود ... یا از تنهاییش ...
شت پنجره اى که به خیابون باز می  سرمو شدم. پ سم تكون دادم و بلند  با تا

ستادم و بیرون رو نگاه کردم. از پنجره، منظره ى پارك اون طرف خیابون  شد ای
یدا که روى نیمكتی  پ پارك ... مردى  هاى تو  به آدم  بود ... خیره شاااده بودم 
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نشسته بود، تويه امو يلج کرده بود. پشتش به من بود. دستش هاشو باز کرده 
 بود و روى لبه ى نیمكت  ذاشته بود و سرشو به سمت آسمون باال برده بود ...

 لحظه احساس کردم بنیامین ِ ... یه
 ر شتم و  فتم:تعجج به عقج ب با
 اون بنیامین نیست تو پارك سر خیابون؟ -

اینكه حتی نیم نگاهی به من بندازه، همون طور که شااونه هاى ژاله رو  بدون
 ماساژ می داد  فت:

  را خودشه ... -
 دو برابر شد و  فتم: تعجبم

يدا خودشه؟ تو همین پارك؟ اینقدر نزدیك؟ فكر می کردم رفته یه ياى دور  -
 خلوت ...و 
تا يایی که بتونه از خونه دور نمی شااه ... می ترسااه یه ونت مادرش بهش  -

 احتیاب داشته باشه و تا بیاد خودشو به مادرش برسونه دیر بشه ...
پنجره فاصااله  رفتم و رفتم ساامت ژاله.  شاام هاش کامب باز شااده بود و  از

 نگاهم می کرد.
 بهترى؟ ياییت درد نمی کنه؟ -
 آرومی  فت: صداى با
 خوبم ... ممنونم ... -
  ی شد که اون يورى پىش زمین شدى؟ -

 تا نفس عمیق کشید و  فت:  ند
 سرم  یج رفت ... تا خواستم دستمو به یه يا بگیرم ... افتادم زمین ... -
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 تكون دادم و رو به مهسا  فتم: سرى
 سر یجه هاش سابقه داره؟ -

فقط نگاهم کرد و با ساار تایید کرد ... حس کردم یه  یزى تو دلم فرو  مهسااا
 ریىت ... یه مصیبت دیگه؟؟

نگرانی نگاهی به ژاله انداختم ...  شم هاشو بسته بود. بر شتم سمت مهسا  با
 و با صداى آرومی  فتم:

 مشكلش  یه؟ -
 زد و  فت: لبىندى

  یه؟ نگرانشی؟ -
خج معلوم بود که نگرانم ... هر کس دیگه اى هم دیگه  ه سااوالی بود؟  این

ياى من بود نگران می شد. ونتی اونجور نقش زمین می شه و سرش  یج می 
شار دادم. به هیچ  شقیقه ام  رفتم و ف ستمو به  ره ... این ها  ه مفهومی داره؟ د

 عنوان دلم نمی خواست مهنم بره دنبال تومورهاى منزى ...
باشاام؟ مگ - یه نفر این يورى يلوم بی حال پس نگران ن که  ه غیر آدمیزادم 

 افتاده باشه و کكم نگزه؟
 با شرمند ی سرشو پایین انداخت. با کالفگی  فتم: مهسا

 ژاله  شه؟ -
 ياى مهسا خود ژاله يواب داد: به
  یزى نیست آنا نیما ... از کم خونیه. -
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صورت رني پریده اش ثابت موند. خج با این و نگاهم ضعیت باید بدنش رو 
سرد می شد پس  را اینقدر دست هاش  رم بود؟ ناخودا اه دستشو تو دستم 
شدند و ژاله  شوکه  شون  شم هنوز  رمه یا نه؟ از حرکتم يفت  رفتم که مطمئن ب

 ونهتبیشااتر. خواساات دسااتشااو بكشااه ولی محكمتر از اون  رفته بودمش که ب
ه م.  ونه هاش هر لحظدستشو پس بكشه. داشتم یه  یز عجیبی کشم می کرد

ستی که  ند لحظه پیش،  شد. د ستش  رم تر می  شتر رني می  رفت و د بی
 سرد سرد بود.

دیگه امو روى پیشااونیش  ذاشااتم. ابروهاش باال رفت و  شاام هاى  دساات
طوسیشو دوخت تو  شم هام. از  یزى که احساس می کردم، لبىندى روى 

 لبم اومد.
 که بهش می خورد، بدنش  رم می شد.. دستم

از روى پیشونیش برداشتم و دستشو روى دسته ى مبب  ذاشتم و رو به  دستمو
 مهسا  فتم:

 ببریمش دکتر. -
  ند تا ضربه به شونه ى ژاله زد و  فت: مهسا

نه بابا  یزیش که نیساات ... بادمجون بم آفت نداره. در ضاامن ... من خیر  -
 باالخره یه  یزهایی حالیمه ... سرم پرستارم ...

نصااد يسااارت ندارما ... ولی باالخره دکتر و پرسااتار یه تفاوت هایخ با هم  -
 دارن.
 پشت  شمی نازك کرد و  فت: مهسا
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خودم می دونم. نبال دکتر رفته و توضیحات دکتر مو به مو ايرا می شه. شما  -
 نمی خواد نگران باشی.

 لج  فتم: زیر
 .. ه خشن . -

 لبىندى زد و  فت: ژاله
 مهسا کارشو بلده ... -

 تكون دادم و  فتم: سرى
 بسیار خج ... من می رم سرا، بنیامین ... -

 بار ژاله دیگه مانع نشد ... نمی دونم حالشو نداشت یا با رفتنم موافق بود. این
ساااختمون که خارب شاادم ... دسااتی به پیرهنم کشاایدم ... خشااك بود ...  از

ست  ناخودآ اه کمی بو کردمش ... بویی هم نمی داد. ولی دیگه دلم نمی خوا
اون لباس تنم باشااه ... با اون وضااعیتی که ژاله کم زمین افتاده بود، هر  ند 

نده بود یه يورى بود ... دو دل مو بازم  نه  مزمین خیس نبود ولی  که برم خو
 لباس عوض کنم یا برم سرا، بنیامین ... و باالخره بنیامین رو انتىاب کردم ...

سمون بود ... انگار با  هنوز سته بود و نگاهش به آ ش همون طور روى نیمكت ن
شو به هم بریزم ... ده  شت با خدا حرف می زد ... دلم نمیومد خلوت نگاهش دا

ش نشسته بودم و نگاهش می کردم. کم کم دنیقه اى بود که روى نیمكت کناری
پشاات  یدساات هاشااو يمع کرد و ساارشااو به حالت عادى بر ردوند ... کم

شمش به من افتاد  شت   شد ...  ند ندم که بردا ساژ داد و بلند   ردنش رو ما
 و براى لحظه اى سر ياش متونم شد و دوباره حرکت کرد و اومد سمتم :
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 از کی اینجایی؟ -
 ت انداختم و  فتم:به ساع نگاهی

 فكر کنم ده دنیقه اى می شه ... -
 نشست و  فت: کنارم

 ببىشید مهمون دعوت کردم و خودم از خونه اومدم بیرون. -
شده بود همون بنیامینی که همیشه لبىند روى لبشه. بديورى شرمنده  دوباره

 ركاش شده بودم.  ه فكرهایی در موردش می کردم. پامو به سنگفرش هاى پا
 می کشیدم:

 نه بابا این  ه حرفیه. -
 عذرخواهی بهش بدهكار بودم: یه
 بابت حرف هایی که زدم ... خج ... معذرت ... -

 حرفمو کامب کنم. دستی روى شونه ام زد و  فت: نذاشت
هارو می کرد.  - ياى تو بود همین فكر گه اى هم  حق دارى. هر کس دی

ست سا شون  ناراحتی من به خاطر ژاله و مه که به خاطر کمك به من، در مورد
 بد نضاوت شده.

 سوالمو تو دلم نگه دارم: نتونستم
همسااایه هات می دونند؟ حتما مهسااا و ژاله رو دیدند که رفت و آمد می  -

 کنند.
 بهم انداخت و  فت: نگاهی

همه اشااون می دونند من با مادرم زند ی می کنم ... و خواهرمم  اهی به  -
 و پرستار مامانم. ماشاءالله همسایه ها ته و توى همه  یو درمیارن. دیدنم میاد



wWw.Roman4u.iR  282 

 

دو با هم خندیدم ...باز هم  لی به يمال همسااایه ها که بیشااتر از من، از  هر
 احوال رفیقم خبر داشتند.

حسی بهم می  فت حضور مهسا تو زند ی بنیامین پر رني تر از یه پرستار  یه
صحنه از ز ست. حدانب یه  شنیده بودم ... ساده ا شت تلفن  شون رو از پ ند ی

 یزهایی که شنیده بودم فراتر از یه پرستار ساده بود. بی خیال فكر کردن شدم. 
 حتما این موضوع هم یه روزى معلوم می شد.

 بنیامین نمیاى بریم خونه؟ یه شام می خواستی به ما بدیا. -
 واستم بیشتر از این روىيام بلند شدم تا وادارش کنم به بلند شدن. نمی خ از

شدم و زیر  شكالتش کنه. بلند  شو در یر زند ی و م شینه و مهن اون نیمكت ب
 بازوشو  رفتم. دستشو روى دستم  ذاشت و  فت:

 حرف دارم باهات ... -
شده بود که این يورى بگه حرفی براى  فتن داره.  تعجج کردم ... هیچ ونت ن

 با نگرانی  فتم:
 بنیامین؟ ی می خواى بگی  -

 ناراحتی بهم انداخت و  فت: نگاه
سابی با هم حرف بزنیم؟ یه  یزهایی  - ست و ح شینی تا در شه ب نیما ... می 

 هست که می خوام بدونی ...
 نیمكت نشستم و بهش خیره شدم. روى

نیما ... می دونم تو فكرت  ی می  ذره. یه  یزهایی رو باید برات توضاایح  -
 مهسا ...بدم. حتما در مورد 
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دلیلی نداره توضاایح بدى. این زند ی خودته. به من هم ربطی نداره  ه طور  -
 زند ی می کنی. پس مجبور نیستی توضیح بدى.

سر در بیارم ولی درست نبود که  با ست از این موضوع  اینكه وانعا دلم می خوا
تا اون خواساات حرف بزنه، من هم با پررویی اسااتقبال کنم. براى  ند لحظه 

 هر دومون سكوت کرده بودیم. خودش سكوت رو شكست و  فت:
سال پیش فهمیدیم د ار بیمارى ام  - شه ... دوازده  سال مادر من پنجاه و پنج 

اس شده. اولش زیاد مشكلی نداشت. فقط  اهی دست و پاهاش بی حس می 
شد. یه ونت هایی می  فت پام سوزن سوزن می شه. فكر می کردیم مثب همه 

دیگه که پاشااون خواب می ره و سااوزن سااوزن می شااه، به خاطر  ى آدمهاى
 خواب رفتگی پاش بوده.

بارى که بردیمش دکتر، اول تشىیص خاصی ندادند و می  فتند به خاطر   ند
باال رفتن ساانشااه. ولی باالخره فهمیدن که علت اصاالی  یه.  ند سااال اول 

ند نوعش بود و رو روحیه اش خیلی خوب بود. با اینكه بیماریش از شدیدترین
خوب  الشحپیشرفت بیمارى نسبت به انواع دیگه اش سریع تر بود، ولی بازم 

بود. زند ی عادى داشت و  اهی مشكالتی براش پیش میومد. ولی متاسفانه با 
 هر حمله دیگه بهبودى ويود نداشت ...

بنو دار شااده بود ... نمی دونسااتم  ه کارى ازم برمیاد که آرومش  صااداش
 ...کنم 

دکتر  فت بیماریش از نوع پیشرونده اولیه است ... بیشتر کسانی که تو سن  -
باالتر از  هب مبتال بشااند، این نوع از بیمارى رو دارند که مادر من هم يزء 
همین دسته است. یعنی بیمارى بدون بهبودى پیش می ره. خیلی از کسایی که 
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و مشااكب خاصاای  کنندو می این بیمارى رو دارند، مثب مردم عادى زند یشااون
 ندارند. خیلی ها با ورزش و دارو روند بیمارى رو خیلی کند می کنند ولی ...

 از تاسم تكون داد و  فت: سرى
با فوت بابا ... شوکی که به مامان وارد شد روند بیماریشو سریع تر کرد ... و  -

 حاال هم که دیگه  ند ماهه ...
صداى نفس هاى  روى ست هاش  رفت.  شو بین د سر شد و  زانوهاش خم 

ستمو آروم روى  شنیدم. نفس هاى عمیق و بریده بریده اش ... د شو می  عمیق
 شونه اش  ذاشتم و فشردم

اوایب با کمك ژاله ازش مرانبت می کردم. ولی به مرور که حالش بدتر می  -
.. شه تا اینكه ژاله  فت .شد از من هم بیشتر فاصله می  رفت. نمی فهمیدم  

  فت مادرم از من خجالت می کشه ...
سرشو انداخت پایین. بديورى روح و يسمش در یر بود.  ی می تونستم  باز

 بگم؟  ی داشتم که بگم؟ فقط می تونستم یه يفت  وش شنوا باشم.
ما  وژاله پیشنهاد داد که یه پرستار براش بگیریم که بتونه از مامان مرانبت کنه  -

 هم کمك حالش باشیم. مهسا دوست ژاله بود و ژاله بهم معرفیش کرد.
 پشتی نیمكت تكیه داد و  فت: به
 اون مونع ها که با ژاله و مهسا می رفتیم بیرون یادته؟ -

 تكون دادم و زیر لج  فتم: سرى
 آره یادمه ...  ه طور؟ -
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سا  - شنایی با مه  بود. که بفهمم نراره مادرمویكی دو بارى که رفتم فقط براى آ
 به کی بسپرم و البته تو باهامون نبودى... اما ...

 تكون داد و  فت: سرى
شدیم  - سه تا بی کس و کار که  شت.  شكب زیاد دا سا هم مثب من و ژاله م مه

کس و کار همدیگه. یه يورایی به هم احتیاب داشااتیم و همین به هم نزدیك 
اینكه روحیه امون عوض بشه با هم می رفتیم  ترمون کرد. بعضی ونت ها براى

بیرون. اولین بارى هم که تو رو به يمع سااه نفرمون دعوت کردم به خاطر این 
بود که زیاد برام خوشااایند نبود که با دو تا دختر راه بیفتم تو خیابون. خواسااتم 
بیاى که من بین اون دو تا تك نیفتم.  ون آرامشاای که دارى یه يورایی روى 

 اثر می ماشت. منم
صال فكرش رو هم نمی کردم که  نین اثرى براى  لبىندى ست. ا ش روى لبم ن

بنیامین داشااته باشاام ... آرامش ... البته شاااید این آرامش از ياى دیگه بوده. 
شاااید به خاطر نجال؟. اصااال اون ونت ها که با مهسااا و ژاله بیرون می رفتیم، 

 بنیامین نجال رو دیده بوده یا نه؟
سا  - شد. مه خودت که یادته ... دیگه کم کم این  ردش و تفریح ها عادتمون 

ستی که تو فكر  شده بود. ولی نه اون دو ست من هم  ست ژاله دو عالوه بر دو
 توئه ...

که  یه گاهش کردم  جج ن با تع گه تو مهن من  ی بود؟  يا خوردم. م ظه  لح
 خودش ادامه داد:

ىوام به خودم ايازه بدم، بهش دساات مهسااا خیلی پاك تر از اونه که من ب -
 درازى کنم. در حال حاضر مهسا براى من مثب ژاله می مونه.
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 بنیامین ... یه  یزى می پرسم، درست و حسابی يوابمو بده ... -
  ی؟ -
 را آدرس مارو به ژاله دادى؟  را ژاله اومد خونه ى ما؟ اصااال تو  ه طور  -

 بهش ايازه دادى که بیاد؟
شتباهی کردم. خیلی باهاش بابت  - شرمنده. می دونم کار ا آدرس دادن وانعا 

شدم ...  شت. یه يورایی مجبور  شه ولی فایده اى ندا صرف ب حرف زدم که من
 البته ... یه  یزهایی هم پیش اومد که تقریبا راضی شدم.

 ى تلىی کرد و ادامه داد: خنده
یادآورى کنم ناراحت نمی شه می دونم که خودش بهت  فته ... پس ا ر من  -

 ... اون بیرون رفتن هامون باعثش شد ... باعث شد که از تو خوشش بیاد ...
نت فكرشااو نمی کردم،  اون نه بیرون می کردم هیچ و له رو از خو که ژا روز 

که ا ر می  یه يورایی خواهر رفیقمو از خونه بیرون می کنم ...  له و  دخترخا
 ش برخورد می کردم ...دونستم نطعا خیلی بهتر باها

ستو  رفته بود ...  ون تو اون مدت  - نبب از اون روزى که اومد خونه اتون آدر
شده بود که این کارو نمی کنه ولی اون  سراغت دیگه خیالم راحت  نیومده بود 

 روز ...
بدى بهم انداخت و با لحن طلبكارانه اى که کمی  اشنی شوخی داشت،  نگاه

  فت:
 با ژاله نرار دو نفره می ماشتین ... نمی دونستم -

 اخمی کردم که البته لبىند محوى همراهش شد. ناخودآ اه
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 ی می  ی تو؟ نرار دو نفره  یه؟ همون روز که ژاله اومد خونه امون، اولین  -
بارى بود که نرار  ذاشااته بودیم و البته من به کلی هم فراموشااش کرده بودم... 

 ون ... درضمن ...همون هم شد آخرین دیدارم
 زدم که يو کمی سبك تر بشه: لبىندى

ست که براى هر دیدار ايازه نامه  - شما ستم ژاله خانم خواهر  من ا ه می دون
 کتبی از شما می  رفتم.

 کجی زد و  فت: لبىند
 ولی اومدنش به خونه ى شما هم ین بد هم نشدا .. -

 هام  رد شد و  فتم:  شم
 منظورت  یه؟ -

 و  فت: خندید
خودمو کشتم ولی نتونستم تیپ این دختره رو درست کنم ... ولی تو با دو تا  -

باس  به اون رو کردى. از اون روز ل مه حرف این بی اره رو از این رو  کل
 پوشیدنش صد و هشتاد دريه فرق کرده.

 تعجج  فتم: با
 کدوم دو کلمه حرف؟ -

 و  فت: خندید
تو خیابون يولون داده و نمایش مجانی راه انداخته ... همون که  فته بودى  -

اون ب نمایش مجانی ب که  فتی، خیلی براش  رون تموم شااد. از خونه ى شااما 
یه راست اومد پیش من ... حرف هات بديورى رو دلش سنگینی کرده بود ... 

 هم خودشو سبك کرد هم اطالع رسانی کرد.
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ثر مثبت  ذاشااتم. ولی اون اطالع رسااانی زدم. باالخره یه بار رو یكی ا لبىند
  ی بود  فت؟

 اطالع رسانی یعنی  ی؟ -
شد  پ  پ نگاهش کنم ...  ند لحظه نگاهم  نفس شید که باعث  بلندى ک

 کرد و بعد  فت:
 همه ى تقصیر ها  ردن ژاله نیست ... منم مقصرم. -
 در مورد  ی؟  ه تقصیرى؟ -
 رآورد ... یه مقداریش هم تقصیر من بود.این که ژاله سر از خونه ى شما د -
  ی می خواى بگی؟ -
ستم ژاله  - ستون رو به ژاله دادم، به خاطر خودمم بود. می خوا اون روز که آدر

شتباه کردم ولی ... ژاله در  ست که ... خج ... می دونم ا ... یعنی ژاله می خوا
 انوم رو ...وانع با یه تیر دو نشون زد. هم تو رو دید هم ... نجال خ

صدام باال رفت  نمی صبانیت که  شاید هم ع دونم از تعجج بود یا ناراحتی، یا 
 و ابروهام تو هم  ره شد و  فتم:

 کیو دیاااد؟ -
شو شده بود.  سر شش نرمز  انداخت پایین. نیم رخش رو می دیدم که تا بنا و

له ى بی اره براى  بده. از ژا نه زل زده بودم بهش و منتظر بودم يواب  كارا طلب
 ياسوسی استفاده کرده بود؟

ست  - ستم ولی ... ا ه نگم تا آخر عمرم نمی تونم در نیما ... می دونم الیق نی
به  ند ی کنم ... حتی ا ر  ید تالش ز با ید ولی من  قت نكن هیچ طریقی مواف
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خودمو بكنم ... نمی خوام ا ه خدایی نكرده از دسااتش دادم، یه عمر خودمو 
 سرزنش کنم که شاید ا ر بیشتر تالش کرده بودم ...

سااكوت کرد ... کالفگی و درموند ی از ساار و روش می بارید ... فهمیده  باز
مایل گه ولی اصااال ت که براى  فتن حرفش، بودم  ی می خواد ب نداشااتم  ی 

کمكش کنم ... خیلی ونت بود که بهم فهمونده بود در یر نجالسااات ... نبال 
مشكلم این بود که مهسا تو خونه اش  ی کاره است ... ولی حاال که همه  ی 
معلوم شااده، حاال که دیگه هیچ دلیلی براى ساارزنش بنیامین ويود نداره، داره 

نه ... که ژاله رو فرسااتاده تا هم ژاله به مراد دلش حرف از اطالع رسااانی می ز
نه و براش  ید بز یاد خواهر منو د که ب برساااه، هم براش از نجال خبر ببره؟ 

 توصیفش کنه ...
که داشااتم دا، می کردم ... با عصاابانیتی که شاادیدا سااعی می کردم  وااااااااى

 کنترلش کنم  فتم:
 این  رت و پرت ها  یه می  ی؟ -

نگاهم کرد و من عصاابانیتمو با حرف هاى پر نیش و کنایه ام خالی  زده شااوك
 کردم:

تو خجالت نكشاایدى؟ یكیو فرسااتادى تو خونه ى ما که از خونه زند یمون  -
 برات خبر بیاره؟ که آمار خواهر منو دربیاره؟

 نیما ... -
 حرف نباشه ... فقط  وش بده ... -
 ولی ... -
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ی ونته می دونم به نجال  ه احساسی دارى. با این  فتم حرف نباشه ... خیل -
نضیه هم مشكلی نداشتم يز حضور مهسا تو خونه و زند یت. همه ناراحتیم 
از این بود که تو ا ه نجال رو می خواى پس  را مهساااا رو ول نمی کنی؟ اما 
حاال که فهمیدم نقشااش تو زند یت  یه، دیگه اصااال مشااكلی با عالنه ات 

 ندارم اما ...
 اشاره امو با تهدید يلوى صورتش تكون دادم: انگشت

اما ... االن با  یز دیگه اى مشااكب دارم ... با فرسااتادن ژاله به خونه ى ما.  -
ستادى تا برات خبر بیاره؟  ستی نجال رو دید بزنی یكی دیگه رو فر خودت نتون
تو شرف ندارى؟ نمك خوردى و نمك دون شكستی؟ اصال به این فكر نكردى 
که ونتی دارى پا توى خونه اى می مارى، حدانب به حرمت اعتمادى که بهت 

 کردن، باید نگاهتو کنترل کنی؟
 اعتراضش بلند شد: صداى

 باالخره می مارى منم حرف بزنم یا نه؟ -
 با شدت بیرون دادم و با کالفگی  فتم: نفسمو

اده ى منه بنیامین ... دوسااتیمون ياى خودش ... االن بحثمون ساار خانو -
 ...پس حرف مفت بزنی کتك رو خوردى ... نبول؟

 اطمینان سرش رو پایین آورد و  فت: با
 نبول ... حاال  وش کن ... -

 هامو روى هم فشار دادم و  فتم: لج
 می شنوم ... -
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هیچ ونت تو زند یم نگاه  پ به هیچ زن و دخترى نكردم.  ه برسااه به این  -
.. که باهاشون نون و نمك خورده باشم ... که سر سفره که خواهر رفیقم باشه .

اشون نشسته باشم ...نیما ... می خواستم به یه طریقی از باطن خواهرت هم با 
ه. هم داشته باش خوبیخبر بشم. یه دختر عالوه بر صورت خوب، باید سیرت 

و این  یزى نبود که من به راحتی ازش با خبر بشاام. ا ر مادرم سااالمت بود، 
طعا از راهش وارد می شااادم.  ون خانوم ها این  یزهارو بهتر می فهمند. ن

ونتی هم مادرم مریضه ... خج مجبور بودم ژاله رو بفرستم و احساسش به تو 
این بهونه رو دسااتم داد که با اومدنش به خونه اتون موافقت کنم ... ولی می 

شتباه کردم ... نباید خانواده ات اون طورى با  شدن. دونم که ا ژاله رو به رو می 
ژاله خودش هم پشاایمونه ... ونتی یادش میاد که زل زده تو صااورت مامانت و 
 فته دوست دختر توئه از خودش بدش میاد ... ولی دیگه کاریه که شده ... هم 

شی  سطمن این و شته با شدم و هم بدتر از من ژاله ... ونتی بزر تر ندا خراب 
 ی بزر ترمون خودمونیم... همین میشه دیگه.که راه و  اهو نشونت بده، ونت

ندام و موها و خوشااكلی نجال  فته  هنوز یامین از ا له براى بن از فكر اینكه ژا
 باشه، عصبانی و داغون بودم. با کنایه  فتم:

 حاال این ژاله خانوم تو این برخورد  ی از نجال فهمید؟ -
 پر از دلىورى شد و  فت: نگاهش

اشااتباه می کنی ... ا ه فكر کردى ژاله حرف از ظاهر و ساار و نیما ... دارى  -
له در مورد  یه يم له فقط  باه می کنی ... ژا عا اشاات صااورت خواهرت زده وان
خواهرت  فت ... این که فقط خواهرت در برابرش يبهه نگرفته و بد برخورد 
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 نكرده ...همین ... هر  ند که با اون ساار و شااكلی که من از ژاله دیدم و حرف
 هایی که زده بوده ... من به همه اتون حق می دم که تند برخورد کرده باشین.

 زد تو  شم هام و با لحن محكمی  فت: زل
من و ژاله خواهر و برادرى هستیم که يفتمون عاشق خواهر و برادرى شدیم  -

که دارند مره مره تنییرمون می دن بدون این که خودشااون خبر داشااته باشااند و 
هر دومون هم از ساار بی تجربگی و خامی، بديورى خودمونو از  متاساافانه

  شم اون خواهر و برادر انداختیم.
ازم  رفت و دست هاشو بین موهاش فرو کرد. هیچ حرفی براى  فتن  نگاهشو

نداشتم. دلم یه سكوت مطلق می خواست. پامو روى لبه ى نیمكت  ذاشتم و 
ستمو به پ شتم. کم د شم هامو بازومو روى زانوم  ذا شار دادم و   شونیم ف ی

 بستم.
 ه حد باید به بنیامین حق می دادم؟ ا ر من تو مونعیت بنیامین بودم  ی  تا

شاید هم خاله  ستادم در خونه ى دختره؟ یا  کار می کردم؟ منم نجال رو می فر
 رو؟ ناخودآ اه  فتم:

 شما فك و فامیب ندارید؟. -
 تعجج از حرف بی ربطم  فت: با
 طور مگه؟ ه  -
 هی ی ... آخه  فتی بزر تر ندارین ... -
آهان ... خج اینجا فقط ما و خانواده ى ژاله هسااتن. بقیه فامیب هر کدوم یه  -

 ياى ایران زند ی می کنند.
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 سكوت زبان و سر و صداى مهنی ... دوباره
 ه راه هاى دیگه اى می تونسااته با نجال بیشااتر آشاانا بشااه؟ شاااید بهترین  از
هش همونی بود که اتفاق افتاده بود ... باز هم خداروشااكر که نامردى نكرده را

که ا ر  باهاش طرح دوسااتی بریزه ...  یا اینكه  با خود نجال حرف نزده ...  و 
 ریىته بود  ردنشو شكسته بودم ...

هامو مشااات کردم. حاال تكلیفمون  ی بود؟ بهش بگم پاشااو بیا  انگشااات
 فتم:خواستگارى؟ پوفی کشیدم و  

 االن تكلیفت با خودت معلوم شده؟ -
  ه تكلیفی؟ -
تكلیم دلتو می  م ... االن می دونی که  ی می خواى؟ االن از احساست  -

یا  به دردت می خوره  یه و  مطمئنی؟ االن دیگه می دونی نجال  ه يور دختر
 نه؟

 پایین انداخت و  فت: سرشو
 آره مطمئنم ... -

 باال رفت و  فتم: ابروم
  ه يورى مطمئن شدى؟ با همون یه يمله ى ژاله؟ -
 معلومه که نه ... -
 نگرانی نگاهم کرد و  فت: با
 یه برخوردهایی بینمون پیش اومد که البته هیچ کدوم عمدى نبود ... -

 تكون دادم و  فتم ب خج ب تا راحت تر حرفشو بزنه ... سرى
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که رفتیم کوه - نه اینكه  همون روز  بت کردیم ولی  با هم صااح قدار  یه م  ...
حرفی از دلم بزنم ... نه اصال ... در مورد زند ی خودمون یه حرف هایی زدیم 

... 
 پایین بود ...  ه ندر امروز سر به زیر شده بود. سرش

  ند بارى هم تو خونه ى شما اتفانی دیدمشون ... -
ضاایح بده ... لبىندى زدم و منی کرد و ساااکت شااد ... نمی خواساات تو من

  فتم:
 منظورت همون مايراى  اى تفی و مو ین و این برنامه هاست؟ -

 و واب نگام کرد و  شمهاش  رد شد. با لكنت  فت: هاب
 تو ... تو  ه يورى ... کی ... کجا؟ ... خودش؟ نجال ... خانوم ... -

زیر خنده و بنیامین هم متعجج نگام می کرد. پسااره ى دیوونه ... مثال می  زدم
 خواست لو نده  ه اتفاق هایی بینشون افتاده. خنده ام که کم شد  فتم:

 نكنه فكر کردى خبر ندارم زیر  وشم  ه اتفاق هایی داره میفته؟ -
 سرشو انداخت پایین و تا بنا وش نرمز شد و  فت: باز
 م ...شرمنده ا -

 به شونه اش زدم و  فتم: دستی
 دشمنت شرمنده داداش اما ... -
 ترس نگاهم کرد که باعث شد، لبىندم عمیق تر بشه ... با
 اما تو این نضیه از من هیچ کمكی برنمیاد ... از نظر من ... -

 تكون دادم و براى امیت کردنش  فتم: سرى
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مام بدبىتش نمی کنی ولی هم ین خوشاابىتش هم  - نمی کنی. پس ت
سىتیش رو دوش خودته. من در حد وظیفه ى خودم که یه برادرم، تاییدت می 
کنم. اما نتیجه بسااتگی به خودت داره. که  ه طور خودتو به خانواده ام و به 
سته رفیقمی و نبولت دارم ولی آینده ى خواهرم،  صوص نجال ثابت کنی. در خ

تو  نته دارى رو کنی تا مورد نبول پارتی بردار نیساات. پس دیگه باید هر  خ 
 وانع بشی.

از روى اون نیمكت بلند شاادیم و رفتیم ساامت خونه ى بنیامین. وارد  باالخره
سبز رني ژاله بود  شدیم، اولین  یزى که تويهمو يلج کرد، تونیك  خونه که 
که زمین تا آساامون با اون لباس و شااال نارنجیش تفاوت داشاات. اون هم  ه 

 . رنگی که دوست داشتم.رنگی؟ سبز ..
اون مونع بود که یادم افتاد می خواسااتم لباساامو عوض کنم. که خج به  تازه

سفانه ...  سفانه ... متا شیدم که متا شرت هاى بنیامین رو پو ياش یكی از تی 
 نارنجی بود...

ست پىت ژاله بود و يويه هایی که بنیامین خریده بود رو  شام شج که د اون 
مد  له نمیو به ژا عا خوشاامزه بود. اصااال  نه ى یى ال کرده بود، وان هم روا

 دستپىتش خوب باشه.
مجهولی که اون شج برام بانی موند، مادر بنیامین بود که به  فته ى مهسا،  تنها

 و متاسفانه نتونستم ببینمش. ندان حالش مساعد براى آشنایی نبود 
*** 

 این  یه؟ -



wWw.Roman4u.iR  296 

 

شو ُسر دادم. اول  فی ستش که روى کیبرد بود،  شتم و تا کنار د روى میزش  ذا
 نگاهی به من و بعد نگاهی به فیش انداخت و  فت:

 هر دومون می دونیم که این  یه. فقط نمی دونم مشكلش  یه؟ -
 ، نشون دادم و  فتم:انگشت، رنم فیش رو که حقوق اون ماه بود با
 این پونصد هزار تومن اضافه شده بابت  یه؟ -

 ابروهاش باز شد و  فت:  ره
شما  - شین ِ که  صافكارى ما شكلتون اینه؟ خج این به خاطر هزینه ى  آهان م

 نگفتید  ه ندر شده بود.
صافكارى؟ این دیگه کی بود؟ کو كترین  هاب و واب نگاهش کردم. هزینه ى 

م حسابشون رو داشت. وانعا تونع نداشتم پول صافكارى ماشینشو  یزهارو ه
نه اش کمتر از این حرف ها  تا خطی که هزی بذاره. اون هم  ند  روى حقونم 

 شده بود.
 ولی هزینه اش کمتر از این مقدار بوده. -

 يدى اى بهم انداخت و  فت: نگاه
 خج می تونید اضافه اش رو بر ردونید. -

از رضاااایت زدم و کیم پولم رو درآوردم.  ند تراول پنجاهی بیرون  لبىندى
 کشیدم و روى میزش  ذاشتم و  فتم:

 وانعا نیازى به این کار نبود. -
 به تراول ها انداخت و  فت: نگاهی
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يناب کاردان ... براى ریال به ریال این پول ها زحمت کشاایده می شااه ...  -
 کنیم. از ندیم  فتن حساب حسابه ... دلیلی نداره بی دلیب بذل و بىشش

 ى ضرب المثب رو بی خیال شد و ادامه داد: بقیه
 بازم به خاطر لطفی که کردید ممنون. -
ا ه می دونسااتم به خاطر کار به این کو یكی تا مدت ها نراره تشااكر کنید،  -

 اصال این کارو انجام نمی دادم.
 به زدن لبىندى اکتفا کرد. فقط

اى  فتم و از دفترش خارب شااادم. ونت ناهار بود و اکثر کارکنان به  ايازه با
شگاه تنم بود و معموال با اون روپوش  ستوران می رفتند. روپوش آزمای سمت ر
نمی رفتم رسااتوران. رفتم ساامت آزمایشااگاه که لباساام رو عوض کنم. به 

و  ردمآزمایشااگاه که رساایدم، روپوشاام رو به  وب لباساای دم در آویزون ک
 استم بر ردم که صدایی شبیه ورق خوردن بر ه شنیدم.خو

شتم شت  بر  صدا رفتم. در کمال تعجج، ب پناهی ب رو دیدم که پ سمت  و به 
حاوى  که  هایی  مد بب یكی از ک قا گاه، روى زمین و م مایشاا سااكوى آز
دستورالعمب ها و فرموالسیون ها بود، نشسته بود. با عجله بر ه ها رو ورق می 

 یكی از دستور العمب هارو داخب کیفش  ذاشت. زد و در نهایت،
ستگاهی که توى  سریع شت اولین د شیدم و پ شگاه بیرون ک خودم رو از آزمای

سااالن بود، مىفی شاادم. پناهی از آزمایشااگاه بیرون اومد و نگاهی به دور و 
ستگاه نگاهش می کردم.  ند نفرى از آخر  برش انداخت. از بین روزنه هاى د

سمتمون سر رم کردم که کسی شك  سالن به  ستگاه  می اومدند. خودم رو با د
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سمت خرويی رفت و  ند دنیقه بعد، من  نكنه. پناهی نبب از رسیدن بقیه، به 
 همراه اون  ند نفر، از سالن خارب شدم.

پارکیني می رفت.  نگاهمو به ساامت  که  دور محوطه  رخوندم و دیدمش 
سااالم و علیك کرد. پا کند کردم خیلی عادى رفتار می کرد و با  ند نفرى هم 

تا ببینم ساامت کدوم ماشااین میره. پناهی از کارکنان آزمایشااگاه بود و تا حاال 
 کو كترین موردى ازش ندیده بودم ولی حاال...

پیكان سفیدى ایستاد و درش رو باز کرد. کیفش رو داخب ماشین  ذاشت  کنار
 و بر شت.

میومد. بنیامین مشنول دل و نلوه دادن رستوران رسیده بودم و صداى آشنایی  به
شایی که از  سالم کردم. خانوم بى شدم و  شون  شایی بود. نزدیك با خانوم بى
 هره ى پر خنده اش معلوم بود، باز بنیامین دور برداشااته و داره ساار به ساارش 

 می ماره، پرس غذا رو به دستم داد و  فت:
 این بنی  ی داره میگه؟ -
 تعجج به بنیامین نگاه کردم و  فتم: با
  ی میگه؟ -

 بىشایی به ابرو باال انداختن هاى بنیامین اعتنایی نكرد و با خنده  فت: خانم
 میگه خواستگارى رفتن  ه يوریه؟ -
 خواستگارى؟ -
پرسااشااگرانه به بنیامین نگاه کردم. بنیامین با شاارمند ی ساارى تكون داد و  و

  فت:
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 اال نمیشد دو دنیقه این نىودو تو دهنت نگه دارى؟خاله بىشی ح -
 بىشایی خنده ى شیرینی کرد و  فت: خانم

 را پسرم؟ بده کارتو راحت کردم؟ ونتی خودت روت نمیشه حرف بزنی من  -
 باید بگم دیگه.

 من که به اندازه ى کافی پررو هستم ... -
شیده تر  و صورتش رو ک شید که  شونی بلندش ک ستی به پی شون می دد اد و ن

  فت:
 دیگه نیازى نبود شما زحمت بكشی. من فقط یه مشورت ازتون خواستم. -

 بىشایی رو به من  فت: خانم
شید  - شق که می شش متر زبون دارین، عا شدین،  شق ن سرها تا ونتی عا شما پ

شصت متر میشه. این بنی هم که از اولش شصت متر بود خدا عانبتشو به خیر 
 منه پیرزنو  ه يورى می پی ونه؟کنه. می بینی 

 خندید و  فت: بنیامین
 خاله مگه کشتی می  یریم؟ -

 غذاى بنیامین رو از دستش کشیدم و  فتم: پرس
 کم ورايی کن. بیا کارت دارم. -

  شم هاشو  رد کرد و  فت: بنیامین
صیت  - شدم و ست  سر به نی ستی؟ ا ه  شی ... همینو می خوا بفرما خاله بى

 برى بهش بگی من به خاطر خودش کشته شدم. می کنم
 زدم پس کله اش و  فتم: یكی
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سه به نىود. همه عالم و  - سه  ه بر تو که خودت ماش هم تو دهنت نمی خی
 آدمو خبر کردى که تو اون المصج  ه خبره؟

 به طرف  پ نفسه ى سینه اش اشاره کردم. و
سر میز باالخره شایی دل کند و رفتیم  ستیم. از حالتش معلوماز خانم بى ش  ى ن

بود، حاال که تنها شاادیم کمی خجالت می کشااه. تو اون یه هفته که از حرف 
 هامون توى پارك می  ذشت، کم حرف شده بود.

 خیال مايراهاى عاطفی شدم و  فتم: بی
 تاز ی ها  یز مشكوکی از پناهی ندیدى؟ -

شقی ودش  رفت. غذاش از عدس پلو رو به دهن برد و حالت متفكرى به خ نا
 رو که فرو داد  فت:

 نه ...  ه طور؟ -
همین  ند دنیقه پیش یكی از دسااتور العمب هاى آزمایشااگاه رو  پوند تو  -

 کیفش و برد  ذاشت تو ماشینش.
خواسااات  یزى بگه که غذا به  لوش پرید و به ساارفه افتاد. بطرى  بنیامین

 دوغش رو باز کردم و دستش دادم:
 بابا؟ تو بىواى برى خواستگارى  یكار می کنی؟ ت شد  -

رو از دستم  رفت و سر کشید. صورتش نرمز شده بود. نفسی تازه کرد و  بطرى
  فت:

 فرمول يدیدهارو نبرده باشه؟ -
 و  فتم: خندیدم
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 واسه همین این يور هول کردى؟ نترس بابا. اون ها اینجان ... -
 فتم:با انگشت به سرم اشاره کردم و   و
همون مونع که کارخونه دوباره ساار پا شااد، هر  ی مربوت به اون فرمول ها  -

بود، به صدانت بر ردوندم. فقط من و تو و  ند تا از ب ه هاى بىش توزین که 
شته،  یزهاییه که  کامال ازشون مطمئنیم، خبر دارن. هر  ی هم که پناهی بردا

. می تونه مارو به هخ خوبیتو همه ى کارخونه ها هساات. ولی این پناهی ساارن
 ياهاى خوبی برسونه.

 با سر تایید کرد و  فت: بنیامین
پس باید براش بپا بذاریم. یكی باید رفت و آمدهاشااو  ك کنه. باید ببینیم  -

 اون دستور العمب هارو براى کی میبره.
 پس امروز بعد از ساعت کارى تعقیج و  ریز داریم. -

 تایی خندیدیم و بنیامین  فت: دو
 خیلی دوست دارم بفهمم ورشكستگی کارخونه زیر سر کی بود. -

بنیامین مهنم رو به سمت رامین سعیدى کشوند.  ه ندر احتمال داشت  حرف
که مسااببش، سااعیدى باشااه؟ خیلی بعید بود که یه نفر این ندر خودش رو در 
معرض اتهام نرار بده. مگر این که خیالش از يایی که نشااسااته راحت باشااه و 

ربابش ا امطمئن باشه که یه پترسی انگشتش رو فداى سد معیوب کرده که مباد
 رو آب ببره.

ستاده  سه ضاى بی اره رو از کار بی کار کرده بودیم و فر  هار روزى بود که ر
شیم،  ستیم دنبالش با بودیمش دنبال تعقیج کردن پناهی. خودمون که نمی تون
ساعتی رد کرد و رفت  صی  ساعت کارى، مرخ صوص که یكی دو بار تو  به خ
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ها، به  دنرد. تو این تعقیج کرساار نرارهایی که رضااا عكس هاش رو برامون آو
شتر از یكبار، تو محب نرارهاى پناهی  شده بود. دو نفرى که بی شكوك  دو نفر م
دیده بودشااون. انگار که اون ها پناهی رو، یا شاااید اون کساای که با پناهی نرار 

 می ماشت رو زیر نظر  رفته بودند.
شده بود. می  ف يالج شكوك  ضا تاز ی ها به همه م ساس می بود که ر ت اح

کنه ونتی تو کافی شاااپ نشااسااتن، تمام کسااایی که اونجا هسااتن به نظرش 
مشكوك میان. انگار هر کی از طرف کس دیگه اى مامور شده تا یه نفر دیگه رو 

 بپاد. بنیامین هم می خندید و می  فت:
بابا ينبه ى تعقیج و  ریز ندارى  را خودتو ناطی می کنی. ببینم نكنه شج  -

 ی ترسی تنهایی برى يیش کنی.ها هم م
باره ساار نرار میره، من و بنیامین هم بریم و اون  نرار شاااد روزى که پناهی دو

 کسایی که رضا می  فت رو تعقیج کنیم ببینیم به کجا می رسیم.
روز بعد، روز موعود از راه رسید. خوشبىتانه ساعت کارى تموم شده بود و  دو

که رضااا داده بود، رفتیم. رضااا تو ماشااینش خیلی سااریع با بنیامین به آدرساای 
بیرون رستوران نشسته بود. من و بنیامین هم دور از هم و اطراف رستوران پارك 

 کردیم.  وشیمو درآوردم و به رضا زني زدم:
  ه خبر؟ -
شكوك به نظر  - ستن که خیلی م شون امروز نیومده. ولی یه زن و مردى ه یكی

 می رسن.
 ن پوآرو بازیا  یه درمیارى؟دست بردار رضا. ای -
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يون تو شااوخی نمی کنم نیما. به خصااوص زنِ  ... خیلی تابلوئه. همش  -
 پناهی رو نگاه می کنه.

 و  فتم: خندیدم
 شاید از پناهی خوشش اومده. -
 نیما ... دارم يدى باهات حرف می زنم. -
 صداش معلوم بود عصبی شده. يدى شدم و  فتم: از
 بیرون رستورانی این  یزهایی که میگی از کجا دارى می بینی؟اصال تو که  -
 دست کم  رفتی آنا رضا رو؟ دوربین دستمه. -
 دوربین؟؟ دیوونه شدى؟ یكی تو رو ببینه  ی؟ -
ست. دیگه اینقدر خني  - سم ه شین دودیه. دوما حوا شه هاى ما شی اوال که 

 نیستم خودمو تابلو کنم.
 کالفگی  فتم: با
 نم رضا. فقط یه يور نشه که لو بریم و همه  ی از دستمون بره ها.نمی دو -
 نترس. تا منو دارى غم ندارى. -
 تو این مالنات ها سعیدى رو ندیدى؟ -
 سعیدى کیه؟ -
 اوففففم ... رضا ... همون که عكسشو نشونت دادم  فتم این اصب کاریه. -
... بنیامین پشاات خطمه ...  ند آهان آهان یادم اومد. نه اونو تا حاال ندیدم  -

 لحظه صبر کن ...
ى صاابر کردن نداشااتم. تماس رو نطع کردم و زل زدم به رسااتوران.  حوصااله

پناهی رو اصااال نمی دیدم. تو دیدم نبود. ولی عوضااش اون زنی که رضااا می 
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ست  هره  صله اش از من زیاد بود و در ستم ببینم. هر  ند فا  فت رو می تون
اما به نول رضا یه يورایی مشكوك می زد. مدام با موبایلش  اش رو نمی دیدم.

شون می داد و  شیش به مرد روبه روش ن ور می رفت و یه  یزهایی رو توى  و
 لبىندهاى مصنوعی میزد.

لحظه فكرى به مهنم رسااید. نكنه زن ِ وانمود می کرد با  وشاایش مشاانوله  یه
وشاایم زني خورد. ولی در اصااب از پناهی و همراهاش عكس می  رفت ؟  

 بنیامین بود:
  ه خبر؟ -
 علیك سالم. -

 کشیدم و  فتم: پوفی
 سالم ... ونت  یر آوردى تو هم؟ -
در هر شرایطی باید ادب و احترام رو رعایت کرد اون هم در برابر شما فامیب  -

 آینده.
 و  فتم: خندیدم

 دارم برات ... حاال حرفتو بزن. -
صال  - ستم بگم. نیما ... حدس بزن کی اوه اوه ... ا یادم رفته بود  ی می خوا

 اینجاست؟
  یجی  فتم: با
 کی کجاست؟ تو ماشینت؟ -
 نه بابا ... تو رستورانو می  م. -
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 خج کی تو رستورانه؟ -
 صفرى ... -

 نمیومد صفرى کیه. اسمش آشنا بود ولی یادم نمیومد. یادم
 صفرى دیگه کیه؟ -
 نوبرى. با این آى کیو کاردانی هم از سرت زیاده.نیما تو دیگه  -
صاابر کن ببینم ... تو پس فردا ا ه نساابتی با ما پیدا کردى می خواى با نجال  -

 هم همین يورى در مورد فامیلیش حرف بزنی؟
 با اعتراض  فت: بنیامین

 داداش من  را مسائب رو با هم ناطی می کنی؟ اون ينبه اش فرق می کنه. -
 حاال این صفرى کیه؟ االن اصال یادم نمیاد.خج  -
 بابا انبار دار کارخونه رو میگم. -
 کاااااااااای؟ -
  ه خبرته بابا  وشم کر شد. با این صداى نكره ات. -
 بنیامین ... خفه ... تو مطمئنی صفرى ِ ؟ -
 آره بابا کور که نیستم. -
 یه لحظه نطع کن من یه زني به رضا بزنم. -
 یكارش دارى؟  -
 می خوام بپرسم تو نرارهاى نبلی هم صفرى بوده یا نه. -
 نمی خواد زني بزنی خودم زني زدم پرسیدم. -
 خج؟ -
 اولین باره که اون هم هستش. -
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ست؟ من  - شنا نی ضا می  فت نبال هم بوده، اون  ی؟ برات آ اون یكی که ر
 نمی بینمشون.

 نه اون یكی آشنا نیست. -
تو برو ساارا، همون. من نتونسااتم ببینمش یه ونت اشااتباهی میرم  خج پس -

 دنبال یكی دیگه. منم میرم دنبال این مرد و زن ِ.
 کدوم مرد و زنه؟ -
 ه میدونم بابا ... یه زن و شوهرى  ند تا میز اونطرف تر از پناهی نشستن.  -

 رضا  یر داده میگه مشكوك میزنن.
شه. میگم حاال ت - ا این ها اختالت می کنند، یه  ني تىمه ندارى آهان ... با

 بشكنم؟
 بنیامین ...  ه دل خجسته اى دارى والله ... -
 خج  یكار کنم بابا؟ حوصله امون سر میره بیكارى. -
 من  ه می دونم. نطع کن دیگه  وشم دا، کرد بس که حرف زدى. -

 تنییر کرد و با حالت يدى اى  فت: لحنش
 یه کم در مورد آینده حرف بزنیم؟ نیما ... میشه -

لحظه ساااکت شاادم و به حرفش فكر کردم. بعد یه دفعه زدم زیر خنده و   ند
 حاال بىند و کی نىند. بنیامین که انتظار خنده امو نداشتم، با عصبانیت  فت:

به مسااىره می  - باهات يدى حرف بزنم، تو  کوفت ... ونتی هم می خوام 
  یرى؟

 خنده  فتم: با
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شه یه کم در مورد آینده حرف بزنیم  - سره ى دیوونه ... هم ین میگی می آخه پ
مام ...  یامین ... من نی نه ات حرف میزنی ... بن با دختر مورد عال گار دارى  ان

 برادر دختره ... نه خود دختره.
بازه ولی نمی  و یامین هم از صاااداش معلوم بود نیشااش  ندیدم. بن باره خ دو

 خواست بهم رو بده.
هه هه هه ... مساىره ... حیم که به نول خودت برادر دختره اى ...  وشاتم  -

بت منم میشاااه امیتت  زیر دندونته ... و رنه بلد بودم حالتو بگیرم. باالخره نو
 کنم. بذار خرم از پب رد بشه.

ال خوبه  وشتت زیر دندون هاى آسیایی سمت  پ فكم  یر کرده و رنه حا -
 دیگه  ه يورى می خواستی حرف بزنی؟

 این حرفم باالخره خنده اشو رها کرد. با
 خج حاال  ی می خواستی در مورد آینده بگی؟ -

 کرد. فقط صداى نفس هاش میومد. نمی دونستم بىندم یا درکش کنم. سكوت
ىاره می ک - یا  الب اساات بدى؟ رفتی  ب ب ینی  له  گه می خواى ب نی؟ م

 بیارى؟
 نیمااااااااا ... -
 هاااااان ... -
 می مارى تمرکز کنم یا نه؟ -
بی خیال بابا من و تو که دیگه از این حرف ها نداریم. در ضاامن، در حال  -

 حاضر من رفیق توام نه برادر دختره. هر  ی می خواى بگو.
 راهنمایی کن ... خج پس دوستانه -
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 باشه . -
 هم  ند لحظه سكوت و بعد  فت: باز
که می خوام از دخترشااون  - خانواده اش بگم  به  به نظرت  ه يورى 

 خواستگارى کنم؟
 خج ... این نرار مدارها زنونه است. باید با مامان دختره هماهني بشه. -

یه دختر غریبه  هر دومون يورى حرف می زدیم انگار که در مورد ناخودآ اه
 حرف می زنیم.

ضر هم فقط  - ست ... در حال حا خج ... مامان که  ندان حالش رو به راه نی
 ژاله رو دارم... البته یه عمه هم شهرستان دارم. شاید اون بتونه بیاد.

 فكر کنم بهتر باشه به عمه ات بگی. -
 عمیقی کشید و فت: نفس

 نیما ... -
 هان؟ -
صوص مادرت ... ونتی بفهمند ژاله خواهر به نظرت ...  - خانواده ات ... به خ

 منه  ه عكس العملی نشون میدن؟
شه. ممكن بود  خودمم شون  ی می تونه با ستم عكس العمل حقیقتا نمی دون

روى نظرشااون درباره بنیامین هم تاثیر بذاره. ولی بابا که از رفتارهاش به نظر 
شش میاد شدیدا از بنیامین خو سید  . مامان هم که تا حاال  یزى مبنی بر می ر

یه  یامین فقط  تا االن بن ته  یده بودم. الب یامین ازش نشاان نظر منفیش در مورد بن
دوساات بود. نطعا مامان و بابا براى دامادشااون یه ساارى معیارهایی داشااتن. 
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اومدن ژاله به خونه ى ما ... با اون ساار و وضااع و حرفی که زده بود ... طفلك 
شیمون بود ... االنش با نبال خیلی فرق ژاله ... حتم ا خودش هم از اون اتفاق پ

ها  تار زن  ندر پیش بینی رف ته ...  ه  که ریى یت آبی  كا کرده ولی شاااده ح
 مشكله.

شه،  - ضوع ژاله هم مطرح نبا نمی دونم بنیامین. وانعا نمی دونم. حتی ا ر مو
 تو که تونع ندارى خانواده ى من همون بار اول بله بدن؟

 نه ...  نین تونعی ندارم. فقط می خوام بدونم کارم تا  ه حد سىته. -
 خج ... تو سىت ترین حدشو در نظر بگیر. نضیه ى همون تج و مره ِ ... -
 عجج ... به مره میگی که به تج راضی شم؟ -
 یه  یزى تو همین مایه ها. -
 پس ا ه کارى ندارى نطع کنم. -
  ه خبر شده؟ -
 زني بزنم به عمه ام. می خوام -

 و  فتم: خندیدم
  ه ندر هولی تو؟ -
اى بابا ... تا این عمه ى ما بیاد یه تكونی به خودش بده یه سااال  ذشااته بس  -

 که دل  نده است. دخترش االن دو ساله عقده عین خیالش نیست.
بایلت داره زیاد  - حاال يدى يدى می خواى به عمت زني بزنی یا نبو مو

 میشه؟
 هیچ کدوم بابا ... مورد داره از ياش بلند میشه می خوام برم دنبالش. -
 کدوم مورد؟ -
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 همون که رضا میگه پناهی رو میپاد. -
 يدى داره میره؟ پناهی هم از ياش بلند شده؟ -
 نه اون هنوز نشسته. -
 خج باشه. مواظج خودت باش. -
 فعال. -

رو نطع کردم و منتظر زل زدم به شیشه هاى رستوران. مردى با شلوار لی  تماس
شد و رفت.  ند  سمندى  سوار  سفید بیرون اومد و  شرت  سورمه اى و تی 
لحظه بعد، بنیامین از پارك در اومد و رفت دنبالش. تقریبا ده دنیقه  ذشاته بود 

ند. همون لحظه شد بکه پناهی و صفرى همراه دو تا مرد دیگه از رستوران خار
  وشیم زني خورد. رضا بود:

نیما تو برو دنبال اون یكی که پیراهن آبی پوشاایده. منم میرم دنبال اون یكی  -
 که لباسش طوسیه.

 پس اون زن و شوهره  ی؟ -
شونو  - شینی غذا خوردن ست دارى ب شون غذا آوردن. ا ه دو اون ها که تازه برا

 نگاه کنی خود دانی.
 سمت رستوران. داشتند غذا می خوردند. رخید  نگاهم

 نكنه بنیامین بی اره رو هم فرستادى دنبال نىود سیاه؟ -
 نه يون تو ... اون یكی رو مطمئنم بار سوم بود می دیدمش. -
 باشه پس من میرم سرا، اون پیراهن آبیه. -
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دو ساعت تو خیابون ها عالفش بودم. هر  ی هم خرید بود  ذاشته بود  تقریبا
واسااه امروز. میوه و نون و ساابزى و ماساات و تىم مر، و  یزهاى دیگه اى که 

 نمی تونستم تشىیصشون بدم.
يورى فایده نداشت. نطعا همه اشون بعد از نرارهاشون می رفتن سر خونه  این

ا شبشون رو  ه يورى می  ذرونن. حتما زند یشون. باید می فهمیدیم صبح ت
یكی از این ها نبب از نرارش پیش اصب کارى میره تا دستوراتو بگیره.  وشخ رو 

 در اوردم و به رضا زني زدم:
 هان؟ -
 هان  یه؟  را اینقدر پن رى؟ -
 هی ی بابا ... دمارم در اومد بس که این یارو خرید کرد. -

 ناه خندیدم و  فتم: ناه
شاید امروز تازه حقوق  رفتن. آخه این یكی هم داره خرید می ي - دى؟ خج 

 کنه.
شاید هم براى رد  م کنیه. شاید می خوان ا ه کسی دنبالشونه خسته بشه و  -

 بره.
 این  ند روز فقط پناهی رو تعقیج می کردى؟ -
دم. کر نه بابا ... دو روزش پناهی بود. دیروز اون یارو که امروز نیومدو تعقیج -

 م*س*تقیم رفت خونه.
 پناهی این دور روز فقط یه مسیرو رفته؟ -
 آره.  ه طور؟ -
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به نظرم این يورى  یزى عایدمون نمیشه. باید صبح زود بیایم. باید بفهمیم  -
 از خونه که میزنن بیرون کجاها میرن.

 فكر خوبیه. حاال  یكار کنیم؟ بر ردیم؟ -
 تحمب کن ببین خونه اش کجاست. تا فردا ...نه ... یه امشج رو هم  -
 باشه. خداحافظ. -
 خداحافظ. -

شده. کی حال  ينازه سرب و دود  سید خونه. حس می کردم ریه هام پر از  ام ر
داشاات صاابح کله سااحر بره در خونه ى یارو؟ اوففففم ... ولی ... فردا که 

فردا رو  مرخصاای نداشااتم. باید اول با صاادانت هماهني می کردم. پس یه
 معاف بودم.  ه بهتر..

 رفتم حموم. م*س*تقیم
حموم که بیرون اومدم، میز غذا آماده بود و مامان و بابا روى صااندلی هاى  از

سرا، نجال رو بگیرم، که با پارچ دو، از  ستم  سته بودند. خوا ش شون ن شگی همی
 راه رسید. تا  شمش به من افتاد  فت:

 ز سر و کله ات بپاشه همه ياها ..نیما ... سرتو تكون ندى آب ا -
 و  فتم: خندیدم

 خوب شد یادم انداختی ... بیا ... -
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت ىمجاز ىکتاب توسط کتابىانه  نیا

 و منتشر شده است
 سرمو با شدت تكون دادم که عالوه بر مامان و نجال، داد بابا هم به هوا رفت: و
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 پسر؟ پس سشوار به  ه درد می خوره؟ ه خبرته  -
 بابا نشستم و  فتم: کنار

کی حوصاله ى ساشاوار داره؟ اصاال مگه من دخترم دو سااعت يلو آینه به  -
 موهام ور برم؟

 نیشىندى به نجال زدم که مثب همیشه موهاشو دورش پریشون کرده بود. و
 لقمه اى بیشتر نىورده بودیم که مامان  فت:  ند

 ان واسه آخر هفته يایی نرار نذار ...نیما ي -
تعجج نگاهمو بین مامان و بابا و نجال  رخوندم. مامان و بابا که منو نگاه  با

 می کردند ولی نجال سرش پایین بود.  ه خبر بود؟.
  ی شده؟ -

شون  مامان ضایتش رو ن شید و با لبىندى که نهایت ر ستی به بازوى نجال ک د
 می داد  فت:

 راى خواهرت خواستگار بیاد.نراره ب -
بود  شاام هام از کاسااه بزنه بیرون. وانعا بنیامین به این ساارعت اندام  نزدیك

 کرده بود؟. ناخودا اه  فتم:
 به این سرعت؟ -

 با تعجج لج و لو ه اى تكون داد و  فت: مامان
 کدوم سرعت؟ -

صاااف کردم و سااعی کردم يورى رفتار کنم که نفهمند من به بنیامین   لویی
  فتم عمه اش پا پیش بذاره.
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منظورم اینه که ... حاال  ه عجله ایه براى شوهر دادن نجال. نجال هنوز ب ه  -
 است.
 اخمی کرد و  فت: مامان

یا زود از  - باالخره دیر  که خواهرت بزره شاااده؟  باور کنی  کی می خواى 
 مون میره. االن هم که خداروشكر یه خواستگار خوب داره.پیش

 زدم به ندونستن و همون طور که براى خودم آب می ریىتم،  فتم: خودمو
 حاال کی هست این خواستگار خوب؟ -
 پسر آناى درویشی ... نوه عموى بابات. -

ن، آب می خوردم که یه دفعه هول کردم و لیوان رو به ياى پایین آورد داشااتم
 باالتر بردم و آب رفت تو دماغم.

د ر ون شد ... نمی فهمیدم سرفه کنم یا عطسه ... حس می کردم آب تا  حالم
تو منزم رفته. فین فین می کردم تا آب بر رده بیرون ولی فایده اى نداشاات. آب 

 بین حلق و بینیم  یر کرده بود. بابا  فت:
 بكش باال ... -

ش ناخودآ اه سمت  ستم رفت  سر ياش بود.  یو باید می د شلوارم که  لوارم. 
 کشیدم باال؟

 خنده اشون که بلند شد فهمیدم سوتی دادم. بابا ناه ناه خندید و  فت: صداى
 دماغتو می  م پسر ... -

ستمو شد. نجال هم که  د شدیدتر  شون  شیدم به بینیم.  یزى نبود که. خنده ا ک
 ساکت و سر به زیر شده بود، حاال داشت می خندید. بابا دوباره  فت:
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شویی. به ياى اینكه فین کنی، بكش باال تا برسه به حلقت  - س شو برو تو د پا
 بعد هم تفش کن.

 اکراه می  فت:يام بلند شدم و صداى مامان رو شنیدم که با  از
 واااااى محمد ...  ی می  ی  ندشمون شد. -

 هم با خنده  فت: نجال
 عیج نداره یه شستشوى حلق و بینی انجام شد. -

 با هر بدبىتی بود، حالم بهتر شد و بر شتم سر يام: باالخره
 نوه عموى بابا دیگه کیه؟ -

 نجال سربه زیر شد و مامان مشنول سىنرانی: دوباره
امیر حسااین رو می  م. سااربازیش تازه تموم شااده. درسااش هم که نبب از  -

 سربازیش تموم شده بود. االن شده آناى دکتر.
ندر دهن پر کن ... آناى دکتر ... بی اره بنیامین ... نكنه نجال بىواد يواب   ه

شده بود.  مثبت بده؟ نگاهش کردم . با غذاش بازى می کرد و  ونه هاش نرمز 
  ی؟این یعنی 

به اون خوشاامز ی کوفتم شااد. یاد عكس العمب بنیامین نساابت به نرمه  نیمه
شنید  ه  ست پىت نجال افتادم. االن ا ر این يا بود و این خبرو می  سبزى د

 حالی میشد؟
محو يمع شدن میز غذا، رفتم سرا، نجال.  ند ضربه به در اتانش زدم و  به

شنیدم، درو باز ک سته بود و کتاب ونتی ب بفرمایید ب ش رو  ش ردم. روى تىت ن
 می خوند.

 می تونم بیام تو؟ -
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 باال رفت و  فت: ابروهاش
 از کی تا حاال ايازه می  یرى؟ -
شه که ايازه بگیرم  - سم يمع با شده عروس بشی. دیگه باید حوا از ونتی نرار 

 و بیام تو. ممكنه یه ونت نامزدت تو اتاق باشه.
اونقدر تلخ بود که به راحتی متويه بشااه راضاای نیسااتم.  ون حرفمو به  لحنم

 شوخی نگرفت و عكس العملش فقط یه يمله بود:
 نیما نگو این يورى. -

 بستمو رفتم کنارش روى تىت نشستم: درو
 نضیه ى این امیر حسین  یه؟ موضوع يدیه؟ -
 ناراحتی نگام کرد و  فت: با
 یان خواستگارى یعنی يدیه دیگه.پس شوخیه؟ ونتی دارن م -
 یعنی تو موافقی؟ -

شو باال  يوابم سر شتم و  ستمو زیر  ونه اش  ذا سر پایینش. د سكوت بود و 
 آوردم:

سره رو دیدى که دارى موافقت  - صال پ نجال ... این حرکت تو یعنی  ی؟ تو ا
 می کنی؟

 هاشو با حالتی عصبی به هم کشید و  فت: ناخن
 داره میاد که ببینمش دیگه.خج ... خج  -
 تو  ه ندر امیرحسین رو می شناسی؟ -

  فت: مظلومانه
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 هی ی. -
 پس  را می خواى بهش يواب بدى؟ -
 من کی  فتم می خوام بهش يواب بدم؟ -
 ونتی با خواستگاریشون موافقت کردى یعنی با خودش هم موافقی. -
فقن نه من. من به مامان هم  فتم نه نیما ... این مامان و بابا هسااتن که موا -

مىالفم. ولی میگه خانواده ى پسااره خیلی اصاارار دارن که حضااورى بیان 
 خواستگارى. فامیب هم که هستن ... خج ... مامان هم مونده تو رودروایسی.

یعنی این بی اره ها نراره با کلی موق و شااوق بیان اینجا که بعدش يواب رد  -
 بشنون؟

 این دختر  ش شده بود؟سكوت کرد.  بازم
نجال با توام ... معلومه  ته؟  را یه يورى رفتار می کنی که انگار مجبورى  -

 بله بدى؟
 که باال آورد، اشك تو  شمش يمع شده بود: سرشو

نیما ... مامان و بابا کامال موافقن. مامان که دیگه به فكر يهیزیه افتاده. من  -
مامان میگه یه بار با پسااره حرف بزنم. میگه  ند بار  فتم يوابم منفیه. ولی 

الكی يواب رد ندم. میگه ا ه تونسااتم یه ایراد درساات و حسااابی ازش بگیرم 
 خودش ردشون میكنه.

مگه ازدواب زوریه. به فرض هم که پسره همه  ی تموم ... ونتی دلت باهاش  -
 نباشه  ه فایده؟

 فین خفیفی می کرد. فین
 نیما ... -
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 درمونده اسممو صدا زد که ناخودآ اه ب*،*لش کردم و  فتم: اونقدر
 یه نجال ... از  ی اینقدر دلت  رفته؟ من که می دونم امیر حسااین بهونه  -

اساات. آخه مگه زمون ندیمه که دخترو زورى شااوهر بدن؟ خودت خوب می 
دونی حتی ا ر بهونه اى هم براى رد کردن امیر حسااین نداشااته باشاای، ونتی 

سابی بگو ببینم  ی نىوای ست و ح ش، هیچ کس مجبورت نمی کنه. حاال در
 شده که دنبال بهونه براى  ریه کردنی؟

 لحظه صداى  ریه اش بلند شد و میون  ریه  فت: همون
 نیما ... هی ی نپرس ... بذار  ند دنیقه  ریه کنم. -

 دور انگشتم پی یدم و  فتم: موهاشو
شه  ریه کن ... ولی این  - سر با فكرو از کله ات بیرون کن که می مارم نگفته ن

 در برى. دلت که سبك شد باید بگی  ی روش سنگینی کرده بود. افتاد؟
 روى شونه ام تكون داد و  فت: سرشو

 اوهوم ... -
خج ... پنج دنیقه ونت دارى  ریه کنی. پنج دنیقه از  هار دنیقه نبب شروع  -

 شده.
 و  فت: ریه به خنده افتاد  میون

 خسته نشی با این ونت دادنت؟ -
 يون تو خیلی خسته ام. امروز روز پر دردسرى بود. -

 از تو ب*،*لم بیرون کشید و  فت: خودشو
 خج برو بىواب. مزاحمت نمیشم. -
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 زدم و  فتم: پوزخندى
 خودتی ... تا نگی  ه خبر شده نمیرم. -

 بی يونی زد و  فت: لبىند
  رفته بود همین.فقط یه کم دلم  -
  را  رفته بود؟ -

 ورق زدن کتاب شد و با بنو  فت: مشنول
 دوست ندارم ازدواب کنم. -

 و  فتم: خندیدم
کال دوساات ندارى ازدواب کنی یا فقط با شااىص خاصاای دوساات دارى  -

 ازدواب کنی؟
شید. ولی از لبهاش پیدا بود که به زور يلوى خنده اش  اخم هاش رو در هم ک
 رفته.رو  

 منظورت  یه؟ -
 منظورم دنیقا بنیامین ِ. -

 اعتراضش بلند شد: صداى
 نیمااااا ... -
 حنات پیش من رنگی نداره دختر. حاال  ی ناراحتت کرده؟ -

 اى باال انداخت و  یزى نگفت. شونه
 نمی خواى حرف بزنی؟ -

 منی کرد و  فت: من
 نگفته؟ یزى ... در مورد ... من ... به تو  -
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 منتظرى بیاد خواستگاریت؟ -
 ناااااااه ... -
 پس  ی؟ -
فقط ... نمی دونم اون ... نساابت به من ... خج ... می ترساام نیما ... که به  -

 خاطرش همه ى فرصت هامو از دست بدم ولی اون ...
شتر از اون براى  فتن حرفش به زحمت نیفته. حق  سرى تكون دادم که دیگه بی

نگران باشااه. نجال که نمی دونساات تو دل بنیامین  ه خبره. ا ر داشاات که 
بنیامین نمی خواستش و نجال به خاطرش به همه ى خواستگارهاش يواب رد 

 خوبمی داد، ممكن بود زند یش خراب بشاااه. اون هم حاال که یه مونعیت 
 براش پیش اومده بود و مونده بود سر دوراهی.

 که بلند می شدم  فتم: به شونه اش زدم و در حالی دستی
 نگران نباش ... همین روزهاست که یا خودش بیاد یا نامه اش. -

شتم و نگاهش کردم  رفتم سمت در. لحظه ى آخر نبب از اینكه برم بیرون، بر 
... اوه اوه ... نیشااش تا بنا وشااش باز بود. کم مونده بود پاشااه با دمش  ردو 

 بشكنه.
*** 

 و دوستاتون شدم.ممنون باعث زحمت شما  -
ید خانوم صااادانت. ونتی نبول کردم بهتون کمك کنم دیگه این  - یار دار اخت

تعارفات رو با هم نداریم. فقط ا ر میشااه این دو سااه روزه براى من و بنیامین 
 مرخصی رد کنید که ما بتونیم از صبح دنبالشون باشیم.
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 لحظه فكر کرد و بعد  فت:  ند
آزمایشگاه براى پناهی ایجاد سوال نمی کنه؟ ممكنه  نبودن هر دوى شما توى -

 متويه بشه بهش شك کردید.
 کردم و  فتم: فكرى

صی  - شه هر بار یكیمون مرخ شاید بهتر با ست. خج پس  شما درسته حق با 
 بگیره... البته یكی دو بار میشه مرخصی  رفت بیشتر از اون غیر عادى میشه.

 یاد رضا افتادم: با تكون سر تایید کرد و من صدانت
 پس من به رضا میگم  ند تا از دوست هاشو خبر کنه. -

 ظریفی کرد و  فت: اخم
 این آنا رضا کی هستن؟ -

 زدم و  فتم: لبىندى
تا االن  - همون که خراش هاى ماشااینتون رو صاااافكارى کرد. خودش هم 

 ماده.ب اعتدنبالشون بوده و عكس هارو برامون تهیه می کنه. نگران نباشید. ناب
ست شی رو  خوا  یزى بگه که تلفن روى میزش زني خورد. نبب از این که  و

 برداره  فتم:
 با ايازه اتون من برم آزمایشگاه. -

 رو برداشت و هم زمان  فت:  وشی
 خواهش می کنم ... بفرمایید ... -

 ببفرماییدب ى که  فت دو يانبه بود، هم منو بیرون فرسااتاد هم به اون پشاات
 خطی يواب داد. دستم به دستگیره نرسیده بود که با صداى آهسته اى  فت:

 یه لحظه صبر کنید ... -
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شتم شن  بر  صداى خ شت و  شی رو روى بلند و  ذا صدانت،  و سمتش و 
 مردونه اى تو اتاق پی ید:

  ه طورى خانوم کو ولو؟ -
به صااادانت که ابرو درهم کشاایده  ابروهام با تعجج  بود، خیره باال پرید و 
 شدم...

 ينابعالی؟ -
 من از طرف آناى سعیدى زني می زنم ... -

 لبهاشو روى هم فشرد و تحقیرآمیز  فت: صدانت
 عرضتون؟ -
ستی؟ االن باید بگی ب امرتون  - شرت بلد نی ِا ِا ِا خانوم کو ولو مگه آداب معا
 ب.
آداب رو  آداب معاشاارت رو براى کساای رعایت می کنند که خودش هم این -

 بلد باشه يناب.
صد تا فحش بدتر بود. این  اونقدر شونت  فت که از  ب يناب ب رو با غیظ و خ

 يناب  فتن کجا و اون يناب  فتن کجا.
 آناى سعیدى  فتن باهات اتمام حجت کنم. -

 پوزخندى زد و  فت: صدانت
 برو به اون سعیدى بگو پاشو از  لیمش درازتر نكنه. -

 رد پشت خط حرف دیگه اى بزنه و  وشی رو روى دستگاه کوبید.نداد م مهلت
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شاادیدا تو هم  ره شااده بودند و با ناراحتی هم  نان به تلفن نگاه می  ابروهام
کردم. صدانت آرنج هاشو روى میز  ذاشت و با دست هاش، دو طرف سرش 
رو  رفت.  ند ثانیه اى به سكوت  ذشت. انگار تا نمی پرسیدم حرف نمیزد. 

 زدیك میزش شدم و  فتم:ن
موضااوع  یه خانوم صاادانت؟ این مردك  ی می  فت؟ نبال هم زني زده  -

 بود؟
رو باال آورد و با  شم هاى بی نرارش خیره شد توى  شم هام. نگاهم  سرش

که به  شاام هاش افتاد، ناخودآ اه دسااتمو محكم پشاات  ردنم کشاایدم و 
 تم.نگاهمو از  شم هاش، به تقویم رو میزیش دوخ

 دفعه ى سومه که زني میزنه. -
  ی می خواد؟ -
با  - ید  با که  گه...  هارو می بار همین  رت و پرت  ید نمی دونم. هر  باور کن

 سعیدى راه بیام و از این مزخرفات.
 منظورش از ب راه اومدن ب  یه؟ -

 هاشو روى هم فشار داد و  فت: لج
 نمی دونم ... مردك عوضی. -

به سمت زشت ترین فكرها کشیده شد.  ه طور ممكن بود که سعیدى تا  مهنم
این حد پست باشه؟ اون هم این يورى... با این وناحت ... با این شدت و به 
این وضااوح ... صااادانت نبال  فته بود که کساای از خانواده اش، در مورد 
مشااكلش با سااعیدى  یزى نمی دونه.  را صاادانت از اختالفش با سااعیدى 

با کساای در میون نمی  یز هاى مزخرف رو  ماس  ته بود؟  را این ت ى نگف
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ماشت؟ نكنه ریگی به کفشش بود و سعیدى ازش آتو داشت؟. ونتی با این بی 
پروایی کساای زني می زنه و اساام سااعیدى رو میاره فقط دو حالت داره ... یا 

صدانت يیكش هم در نمیاد ... یا اینكه ... یا   اینكهسعیدى کامال مطمئنه که 
اصال پاى شىص دیگه اى در میونه. کسی که پشت سر سعیدى نایم شده و به 
اساام سااعیدى داره می تازونه... ولی کی؟ کی ممكن بود با صاادانت  نین 

 دشمنی اى داشته باشه؟
 کالفگی  فتم: با
 می خوام یه سوالی بپرسم، امیدوارم درست و کامب بهش يواب بدید. -
 فت:تعجج نگاهم کرد و   با
  ه سوالی؟ -
 ی باعث شده که شما و سعیدى ... یا در وانع همون پسر داییتون ... با هم  -

اختالف پیدا کنید؟ اون هم در حدى که بىواد تهدید کنه. و يالج این ياست 
 که شما هم صداتون در نمیاد.

 ى آخرمو با لحنی پر از کنایه  فتم و ادامه دادم: يمله
سااعیدى به این راحتی شااما رو آزار بده و شااما هیچ  ی باعث میشااه که  -

اعتراضاای نكنید. نه از طریق خانواده اتون اندام می کنید که خانواد ی مساائله 
حب بشه و نه از طریق نانونی. خیلی راحت می تونستید این تماس هارو ضبط 

می کنید. ن اندامیکنید و به پلیس بدید تا براتون پیگیرى کنند. ولی شااما هیچ 
 جاى کارتون لني میزنه که هم از پلیس می ترسید هم از خانواده اتون؟ک
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نه زل زدم بهش. صااورتش  دسااات كارا نه نالب کردم و طلب هامو روى ساای
 برافروخته شده بود و درموند ی از سر و روش می بارید.

 نمی خواین يواب بدین؟ -
 فینی کرد و  فت: فین

 ند ی خواهرم از هم بپاشه.تا االن حرفی نزدم  ون نمی خواستم ز -
 زند ی خواهرتون؟ -
مه ... آرمین ... مونع  - ید ... برادر رامین، شااوهر خواهر که می دون ما  شاا

 کوهنوردى با هم آشنا شدین.
درسته ... ولی  را فكر می کنید ا ر خانواده اتون از این موضوع مطلع بشند،  -

غلطی می کنه که به پاى آرمین زند ی خواهرتون از هم می پاشه؟ ا ر رامین یه 
 نوشته نمیشه. حساب رامین از آرمین يداست.

 نیست ... حسابشون از هم يدا نیست ... -
 بنو دار شده بود... صداش

 منظورتون  یه؟ -
من ... فكر می کنم ... مطمئن نیسااتم ولی کم کم ...دارم به این نتیجه می  -

 جام میده، آرمین بهش دیكته می کنه.رسم که ... بیشتر کارهایی که رامین ان
 ناباورى  فتم: با
  ی؟ آرمین؟ آخه  را؟ -
  ون آرمین  شمش دنبال ارثیه که از بابام برامون مونده. -
 شك و تردید  فتم: با
 مگه پدرتون فوت شدن؟ -
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 عمیقی کشید و  فت: نفس
 بله. -
 متاسفم. خدا رحمتشون کنه. -
 خیلی ممنون. -

 از  ند ثانیه سكوت  فتم: بعد
شمارو تهدید کنه؟ مگه  - سی رو ايیر کنه تا تلفنی   ه دلیلی داره که آرمین ک

 با این کارها ارثیه به نامش میشه؟ آرمین دنیال  یه؟
دنبال شااراکت ... دنبال سااهام کارخونه ... دنبال ساارمایه  ذارى من توى  -

اال کشید و تو شرکت خودش شرکت خودش ... همون طور که اموال سمیه رو ب
 سرمایه  ذارى کرد.

آخه  را باید آرمین به زور متوسب بشه؟ مگه نمی تونه با شما صحبت کنه و  -
 نانعتون کنه براى سرمایه  ذارى؟

با  - خانواده امون و ازدوايش  با حضااور آرمین توى  نه ... من از اولش هم 
 ش شریك بشم.سمیه مىالم بودم.  ه برسه به اینكه بىوام باها

شدید، ...  - ضی ن شما را صحبت کرده و  ون  پس نبال در این مورد باهاتون 
 داره به زور متوسب میشه؟

درسااته ...  ند بارى هم خودش هم رامین بهم پیشاانهاد شااراکت دادن ولی  -
 من نبول نكردم.

  را نبول نمی کنید؟ مگه شراکت با اون ها  ه مشكلی داره؟ -
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به دسااات آورده، تو دسااات و پاى این نمی خوام  - با زحمت  بابام  پولی که 
سمیه رو  شه ونتی یادم میاد  ه طور  صابم خورد می صت طلج ها بریزم.اع فر
خام کرد. خیلی سعی کردم که سمیه رو از این ازدواب منصرف کنم ولی سمیه 

ى اون  هعاشااق تر از اون بود که حرف منو بپذیره. شااااید هم آرمین هنوز کین
 لفت هاى منو به دلش داره.مىا

 پس موضوع عالنه ى رامین به شما هم ... براى همین ارثیه است؟ -
 تعجج نگام کرد و  فت: با
 عالنه ى رامین به من؟ شما از کجا می دونید؟ -
 آرمین یه  یزهایی می  فت. -
 آرمین؟ کی؟ -
 همون روز کوهنوردى. -
شما زیاد با هم  - ضوعی ولی اون روز که  صحبت نكردین.  ه طور  نین مو

 رو با شما مطرح کرده؟
خج ... فقط یه يمله  فت ... اینكه رامین خیلخ ونته دنبال شااماساات ...  -

 من هم تعجج کردم که  را یه دفعه  نین حرفی زد.
 تكون داد و با حرص  فت: سرى

ه اى حتما همه ى این ها يزء برنامه اشااه. فقط امیدوارم براى شااما نقشاا -
 نكشیده باشن.

سكوت به مونعی بود  لبىندى ساکت بود.  صدانت هم  سكوت کردم.  زدم و 
 ... نیاز به یه پردازش کلی داشتم.
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طور که صاادانت می  فت ... آرمین با ساامیه ازدواب کرده تا ارثی که از  این
سایه ... اول از  سرا، اموال  سمیه رفته  شه. بعد از  سیده باال بك پدرش بهش ر

رامین عمب کرده. يا زدن رامین به عنوان خاطرخواه سااایه. تا شاااید با  طریق
ازدواب این دو تا، بقیه ى اموال رو هم به  ني بیاره ... و  ون صدانت زیر بار 
سب  شراکت رو هم نبول نكرده، به زور متو شنهادش براى  این ازدواب نرفته و پی

 شده.
 صدانت وسط پردازشم پرید. حرف

یه با آرمین ازدواب کرده، نمی خوام با رسوا شدن آرمین زند یش حاال که سم -
از هم بپاشه. این آرمین خیلی مومى تر از اون  یزیه که فكر می کردم. رفتارش 
شده. به  سته  شدیدا بهش واب سمیه  ست که  شقانه ا سمیه اونقدر خوب و عا با 

ست و دیگه از آرمین ب ه هم دا صوص که باردار هم ه ی خوام ... فقط م رهخ
اونقدرى مدرك ازش يمع بكنم که دیگه براى خودش هیچ راه انكارى نمونه و 

 دندون طمعش رو بكشه.
 پس اتفانات مربوت به زند ی خصوصیتونو هم زیر سر آرمین می دونید؟ -

  یجی بهم انداخت که باعث شد بیشتر توضیح بدم: نگاه
 منظورم مايراى بیمارى هورمند و يدایی تونه. -
 روى  شم هاش کشید و  فت: ستشود
نمی دونم ... وانعا نمی دونم ... خودمم بعضاای ونت ها شااك می کنم که  -

تمام این کارهاى کثیم زیر سر آرمین و رامین باشه. ولی بعضی ونت ها هم یه 
اتفاق هایی میفته که افكارمو تایید می کنه. مثب همین تماس هاى تلفنی ... 
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شكوك  ستگی کارخونرفت و آمدهاى م شك صفرى ... ور و البته ...  هپناهی و 
تالش رامین نبب و بعد از ورشكستگی براي خریدن سهام همین کارخونه. همه 

  یز منو به شك و تردید نسبت به این دو تا برادر وامی داره...
صوص  - سی رو تهدید کنند ... به خ ضوح ک ولی خیلی غیر عادیه که به این و

شوهر خوا ضوع رو که آرمین  شما مو صد هم که احتمال بده  هرتونه... یك در 
به خواهرتون بگید،  نین ریسااكی نمی کنه. ممكنه خواهرتون درخواسااات 

شرکتش بیرو سرمایه اى که به آرمین وا ذار کرده از  ش نطالق بده و تمام  ه. بك
ا ر اسمی از سعیدى تو این مكالمه ها آورده نمی شد، راحت تر میشد بهشون 

 شك کرد.
ولی من خودم اسمش رو شنیدم ... اون روز ... تو اون اتاق ... اسم رامین ...  -

 می خواستن بهش خبر بدن ... ايازه بگیرن ...
صداش هر لحظه باالتر می  در شد و  شك  صورتش خیس ا عرض  ند ثانیه 

رفت ... هره اش برافروخته تر می شااد و غم توى  شاام هاش، ياش رو به 
ی داد ... دنبال کلماتی می  شااتم تا آرومش کنم اما تا عصاابانیت و نفرت م

اومدم به نتیجه اى برساام، زد به ساایم آخر و دساات هاشااو روى میز کارش 
 هر  ی که روى میزش بود، هول داد پایین... و ذاشت 

شكستن و خورد شدن مانیتور و اسپیكرها و  لدون شیشه اى و فكس و  صداى
د، تمام اتانو پر کرد... دساات هاشااو روى يانلمی و هر  ی که روى میزش بو

 صورتش  ذاشت و يیه کشید:
 ناااااااه ... -
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و واب مونده بودم که یه دفعه  ه خبر شااد؟ این  رت و پرت ها  ی بود  هاب
  فت؟ کدوم روز؟ کدوم اتاق؟  ه ايازه اى؟  را یه دفعه زد به سرش؟

 ت:اتاق باز شد و خانم خرسند پرید تو و با ترس  ف در
  ی شده؟ -
 خودم اومدم و از روى مبب پریدم و  فتم: به
 یه کارى بكن حالش اصال خوب نیست. -

صدانت رو که یكی از کتابی هاى  خرسند ست هاى  صدانت و د سمت  دوید 
شو ير می داد، توى  شونت دونه دونه بر ه ها شته بود و با خ سه رو بردا توى نف

ستهاش  رفت. کتاب روى زمین افتاد و شونت از  د شو با خ ست ها صدانت د
سرا، تلفن که روى میز کناریش بود و برش  شید. رفت  سند بیرون ک ست خر د

 و کوبوند روى زمین. داشت
 سر هم داد می کشید و مدام می  فت: پشت

 ازش متنفرم ... ازش متنفرم ... ازش متنفرم ... -
شده به در یرى خرسند  آناى شم هاى  رد  حیدرى هم از راه رسیده بود و با  

و صدانت نگاه می کرد. صدانت دست خرسند بی اره رو که بازوش رو  رفته 
بود، پی وند و يیه خرسااند به هوا رفت. تازه یادم افتاد به روزى که دسااات 

سر  شت تو  صورت سعیدى رو پی وند. ا ه وانعا رزمی کار بود و االن یه م و 
 خرسند بدبىت می زد که ينازه اش رو دستمون می موند.

شده بودند، پریدم  بی صدانت يمع  ست نفرى که حاال دم اتاق  تويه به ده بی
سمتشون و دست خرسند بی اره رو از دست صدانت بیرون کشیدم. صدانت 
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بی خیال خرسند شد و دوباره به يون کتاب هاى توى نفسه افتاد. نبب از اینكه 
مت ساا وندمشکتاب دیگه اى برداره و تیكه پاره کنه، بازوش رو  رفتم و  رخ

خودم. دستش رفت سمت دستم اما سریع دستمو پس کشیدم و به ايبار یكی 
خوابوندم زیر  وشااش که برق از  شاام هاش پرید و صااداى هین تمام اون 

 بیست نفر بلند شد.
یده میشااد. با ساااکت شاادند و فقط صااداى نفس هاى بلند صاادانت شاان همه

نفرت زل زده بود تو  شم هام و لج هاشو روى هم فشار می داد. دستش روى 
ر خورد و به ساامت خرسااند   ونه اش مونده بود. نگاهش از روى صااورتم سااُ
ستش رو  سته بود و مچ د ش شكبارش روى مبب ن شم هاى ا شد که با   شیده  ک

 داد. یماساژ م
خشنش بیرون میومد. آروم  کم  شم هاى صدانت از اون حالت وحشی و کم

 رفت سمت خرسند و با صدایی که از ته  اه در میومد  فت:
 متاسفم ... -

روى صورتش  كید. دیگه بودنمون اونجا درست نبود. رفتم کنارشون  اشكش
 و اول رو به صدانت  فتم:

 معذرت می خوام که دست روتون بلند کردم. -
شو  دوباره ست شید. د ستی به  ونه اش ک سمت مقنعه د شید  از روى  ونه اش ک

 اش و همون طور که صافش می کرد  فت:
 شرمنده ام. باز هم کنترلمو از دست دادم. -
 مهم نیست. -

 بین صدانت و خرسند  رخوندم و  فتم: نگاهمو
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 ا ر ايازه بدید من خانوم خرسند رو ببرم دکتر. دستشون باید معاینه بشه. -
 خرسند رو  رفت و  فت: خم شد و زیر بازوى صدانت

خودم می برمش ... بی زحمت آنا مسااعود رو بگید بیاد این يا رو مرتج  -
 کنه.

پر از خجالت و ناراحتی و شرمند ی بود. کیفش رو با کرختی از روى  صداش
سمت در. کارکنانی که يلوى در بودند،  سند رفت  شت و همراه خر زمین بردا
بدون هیچ حرفی کنار رفتند و صدانت لحظه ى آخر بر شت و با همون ژست 

 رئیس مآباش  فت:
  را اینجا ایستادید، برید سر کارتون. -

رخواهی از کنار صدانت رد شدند و رفتند. پشت سرشون از دفتر به با عذ همه
هم ریىته بیرون رفتم. صدانت و خرسند با ماشین صدانت از کارخونه بیرون 

 رفتند و من رفتم سرا، مسعود که مسئول نظافت ساختمون ریاست بود.
*** 

 اون روز رفتم دفتر صاادانت. . مهنم بديور در یر حرف هاى صاادانت فرداى
سید خیلی هم معنی دار  سر و تهش که به نظر مخ ر شده بود. حرف هاى بی 
باشن. انگار یه اتفاق نا  وار رو توى  ند يمله بیانش کرده باشه. و اون واکنش 

به  مدوحشااتناکش بعد از حرف هاش. درساات مثب اون روزى که سااعیدى او
سرعت تو اتوبان راه افتاد و با پلیس صدانت با اون  ش کارخونه و  د. هم در یر 

حس می کردم هر بار که پاى سااعیدى وسااط میاد، خاطراتخ براى صاادانت 
 تداعی میشه که آزارش میده.
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ست  پش تو  چ بود. رفتم کنار  تو سند افتاد که د شمم به خانوم خر سالن  
 میزش و  فتم:

 سالم خانوم خرسند. دستتون  ه طوره؟ -
 سالم آناى کاردان. -

 و  فت: رو باال  رفت دستش
 می بینید که ... آش و الش شده. -
 لحنش لبىندى زدم و  فتم: به
 امروز حالشون  ه طوره؟ میشه ببینمشون؟ -
 نمیشه. -
 تعجج  فتم: با
  را؟ -
  ون امروز تشریم نیاوردن. -
 يدا؟ -

 تكون داد و  یزى نگفت. سرى
 میشید.نمی شد شما هم مرخصی بگیرید؟ این يورى که امیت  -
واى نه دیگه ... اینقدر دیروز خانوم صاادانت شاارمنده ام کرد که دیگه روم  -

نمیشه مرخصی بگیرم. اصال نیازى هم به مرخصی نیست. خداروشكر دست 
  پمه.

 يمله اش رو تكرار کردم و  فتم: ناخودآ اه
 دیروز شرمنده اتون کرد؟ -
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ستان، هم  - ستان و معاینه بله ... از کارخونه که رفتیم بیمار تمام مىارب بیمار
ى دکتر و عكس بردارى و  چ  رفتن رو پرداخت کرد، هم یه عالمه میوه و شیر 
سوند. تازه می  و آبمیوه و کمپوت و این يور  یزها خرید. تا در خونه هم منو ر
سی بیام.  شینش رو برام بذاره که امروز نىوام با اتوب*و*س و تاک ست ما خوا

صبح  ونتی  فتم رانند ی سته. امروز  ستم  فت امروز برام آژانس می فر بلد نی
هم آژانس اومد در خونه که کرایه اش هم حساب شده بود. دم کارخونه هم که 
پیاده شاادم، راننده آژانس  فت، خانوم صاادانت کرایه ى بعد از ظهر رو هم 

 . راننده شىصی پیدا کردم.المحساب کرده که دوباره بیاد دنب
 :و  فتم خندیدم

 خج به ياى همه ى این ها بهتون مرخصی می داد که سنگین تر بود. -
ستن  - شون هم نمی خوا سر کار ولی  ون خود اتفانا  فتن که نمی خواد بیام 

بیان من باید میومدم تا نرارهاى امروزشااون رو کنسااب کنم و بذارم براى یه روز 
 دیگه.

 که این طور. -
  رد کردم و  فتم: عقج

 ونتتون رو  رفتم. ببىشید -
 خواهش می کنم ... ِا ... ببىشبد يناب کاردان. -
شده بود و تعجج  با شم هاش  رد  سمتش ... خودش هم   شتم  تعجج بر 

 کرده بود. به خنده افتاد و  فت:
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ببىشااید از اثرات هم نشااینی با خانوم صاادانته ... نه که آنایون رو با لفظ ب  -
 از ی ها از دهنم می پره.ينابب صدا می زنند ... منم ت

 زدم و  فتم: لبىندى
 مشكلی نیست. حاال امرتون  ی بود که صدام زدین؟ -
 آهان ... یه لحظه صبر کنید. -

 شد و از کمد میزش بسته اى بیرون کشید.  رفت سمتم و  فت: خم
ستادن و  فتن بدمش به  - صدانت با همون آژانس برام فر سته رو خانوم  این ب

 شما.
 رو از دستش  رفتم و  فتم: ستهب

 این  ی هست؟ -
 اى باال انداخت و  فت: شونه

 نمی دونم والله. -
شكرى شگاه  ت سمت آزمای شدم. در حین رفتن به  ساختمون خارب  کردم و از 

شكی رو دیدم  سر رسید يلد م پاکت رو باز کردم و در نهایت ناباورى، همون 
بود و عكس دونفره اش با هورمند که خیلی ونت ها تو دساات و بال صاادانت 

 رو میونش می ماشت.
يا ایسااتادم و ساار رسااید رو ورق زدم. يمله هایی که همراه با ورق  همون

خوردن ساار رسااید از يلوى  شاامم رد می شاادند، هر لحظه مطمئن ترم می 
 کردند که این سررسید، دفتر خاطرات صدانته ...

به طرف پارکیني کج کردم. نباید این دفتر رو داخب آزمایشگاه می بردم.  راهمو
 رفتم سمت ماشینم و دفتر رو داخب داشبورد  ذاشتم و بر شتم آزمایشگاه.
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ته بودم. همش منتظر  تمام کارى، حواس پرتی  رف بانی مونده از ونت  مدت 
تار كه ساار از رف هاى عجیج و بودم برم خونه و زودتر اون دفتر رو بىونم، بل

غریج صااادانت دربیارم. بنیامین یه  یزهایی در مورد عمه اش و زني و نرار 
يلد  ررساایدمدار و این  یز ها می  فت، ولی من اونقدر فكرم در یر اون ساا

سر  مشاكی شاده بود که فقط با تكون دادن سار و ب هوم ب  فتن، بنیامین رو از 
 خودم باز کردم.

ندنی بود باالخره حافظی به هر يون ک خدا یه  با  کارى تموم شاااد و  نت  ، و
شبورد رو باز  سریع دا ستم  ش شین که ن شدم. داخب ما سرسرى از بینامین يدا 
کردم و نگاهی به سااررسااید انداختم. خیلی احمقانه فكر می کردم که ممكنه 

 یكی از توى داشبوردم دزدیده باشدش.
شنول  رد یرى بودن. حا به سیدم، مامان و نجال م ستگار خونه که ر ال یه خوا

می خواساات بیاد ها ... انگار پساار شاااه می خواد بیاد. از نیافه ى نجال معلوم 
بود که تمام این کارهارو به ايبار داره انجام میده. به ايبار مامان. مامان هم 

می داد که ماساات  دارمدام تو پهلوى نجالى بدبىت ساایىونك میزد و هشاا
 مالی نكنه.

 داخب اتانم. درو که بستم صداى مامان رو شنیدم: کردم و سریع رفتم سالمی
 وا ... این  ش بود؟ -
  ه می دونم. -

سریع لباس هاى بیرون رو با لباس هاى راحتیم  بی شدم.  شون  خیال حرف ها
عوض کردم و همراه سررسید، پریدم رو تىت. کمی سررسید رو تكون دادم تا 
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یرون ولی خبرى نشد. نفسمو ب ا ر عكس هورمند و صدانت بینشه، بیفته بیرون
 دادم و صفحه ى اول رو باز کردم:

*** 
هم یه سال تحصیلی يدید و یه سر رسید يدید ... با هر سال تحصیلی یه  باز

سررسید سیاه می کنم نمی دونم این یكی دنیقا  ندمیشه ...هر سال زند ی پر 
ه این سر رسید نوشت از اتفانات ریز و درشته ... نمی دونم  ه  یزهایی نراره تو

 باشه. یدبشه ... فقط امیدوارم محتویاتش، برعكس يلدش، سف
*** 

سااعت ده رسایدم خوابگاه. ب ه ها زودتر از من رسایده بودند و کلید  دیشاج
یب  رفته بودند. به محو باز کردن در اتاق، صااداى  اتاق رو از نگهبانی تحو
ستونی، وانعا دلم براى  سه ماه تعطیالت تاب يیه و دادمون به هوا رفت. بعد از 

 دوست هام و خب و  ب بازى هامون تني شده بود.
با بدبىتی و هن و هن کنان، تا طبقه ى سااوم باال کشاایده بودم،  که  مدونمو

پشت در اتاق ول کردم و پریدم ب*،*لشون. اونقدر دلم براشون تني شده بود 
ست هامو باز کرده بودم و همه رو  شونو ب*،*ل کنم. د ستم کدوم که نمی دون

 رتمی خواستم تو آ*،*و*شم يا بدم. اشك و لبىندمون ناطی شده بود. صو
هاشااون تند و تند يلو میومد و می ب*و*ساایدنم و منم بدون اینكه بدونم این 
لپ کدومشااونه که يلوى صااورتم نرار  رفته، فقط از دم ماچ می کردم و می 

 رفتم يلو.
نوشااین، مائده، مهدیس و عاطفه... دوسااتان عزیزى که از ساااال اول  الهه،

 حسابی با هم مچ شده بودیم.
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معمول، بسااات بىور بىورشااون به راه بود...  اى و بیسااكوییت سااانه  طبق
طالیی.تىمه، کیك فنجونی و مرباى تمشك که مطمئنا مامان مهدیس درست 
شه می پىت و برامون  شمزه اى که مامان عاطفه همی کرده بود و کیك هاى خو

 می فرستاد.
 ه زب . با بهیجان نشستم کنارشون و دستمو بردم سمت کیك هاىب ماطی پ با

ها به این نتیجه رساایده بودیم که  ون  فتن يمله ىب کیك هایی که مامان 
عاطفه پىته ب خیلی سااىت و طانت فرساااساات).(، بهتره از کلمه ى معادل 

 استفاده کنیم و مىفم اون يمله شده بود ب کیك هاى ماطی پزب.
مشون یه اول رو که به برش کیك زدم، وحشی بازى ها شروع شد، هر کدو  از

سال دیگه برام يا  شون. بعد از دو  تیكه از کیك رو  ني زدن و  پوندن تو دهن
ندارم. هر آن ممكنه یكی بپره و  تاده بود که براى خوردن هیچ  یزى آرامش  اف

. هر  ند که رهلقمه رو از تو حلقت هم که شااده بكشااه بیرون و خودش بىو
 ردن بود.تمام این کارها فقط از سر تىس بازى و شیطونی ک

از دوشی که  رفتم، خستگی راه از تنم بیرون رفت. همیشه با اتوب*و*س  بعد
 می رفتم رشت.

... شهر باران هاى نقره اى ... شهرى که عاشقم کرد و عاشقش شدم ...  رشت
سی و دومین  شگاه  یالن رو به عنوان  شیمی کاربردى دان شتم  اون روزى که دا

سنج سازمان  سایت  شو نمی انتىابم، توى  ش وارد می کردم، هیچ ونت فكر
 کردم که دنیقا همون رشته و همون شهر نبول بشم.
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شیدم. با این که اول   مدونم شلوارك خنك و نىی اى پو رو باز کردم و تاپ و 
مهر بود ولی رشاات همیشااه مرطوب بود و اون مونع از سااال هم، هنوز هوا 

 حالت شريی و خفه کننده داشت.
تىت طبقه ى پایین و کنار رادیاتور بود. ما شاایش تا همیشااه تىت خالی،  تنها

شتیم. پس طبیعی بود که ونتی آخرین نفر می  سر تىت هاى طبقه باال دعوا دا
 رسیدم، تىت طبقه پایین اون هم ور دل رادیاتور بهم بیفته.

رو کنار کمد  ذاشااتم و بازش کردم. همون طور که کتاب هام رو از   مدونم
بیرون می کشیدم و داخب کمد دیوارى ياسازى می کردم، به   وشه ى  مدون

 حرف هاى ب ه ها  وش می دادم:
 ب ه ها همه اتون آز) مىفم آزمایشگاه( شیمی فیزیكو برداشتین؟ – الهه

 غرغر کنان نالید: مهدیس
شو ببرن تا اومدم به خودم بجنبم، زارت ...  - شور ستم بردارم. مرده  نه من نتون

شد ... آ شیمی پر  شجوى  صد تا دان شون ست ونتی  شون نی خه این ها حالی
محو و کاربردى می  یرن، باید به همون تعداد هم واحد آزمایشااگاهش رو 

 نفر؟ 14ارائه بدن؟ آخه فقط دو تایم درسی؟ اونم با ظرفیت 
سال  -مائده شد  سال ن شد ترم دیگه ... ام حرص نىور بابا ... حاال این ترم ن

 دیگه ...
شو حذف می کنم تو به ياى من  – نوشین صال می خواى من واحد آره بابا ... ا

 بردار. کی حوصله ى اون استاد بد اخالق غرغروى ک ب شكم کنده رو داره؟
 دفعه همه با هم زدیم زیر خنده و من  فتم: یه
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آره والله ... من یكی که به شااىصااه هر  ی دیرتر این واحدو بردارم راحت  -
شیمی فیزیك، ترم. هنوز یادم  سه تئورى  شیدم تا وا نرفته ترم پیش  ه خفتی ک

نیم نمره به من مرحمت نمودن که مشروت نشم. حاال آزش هم با همون استاد 
 ارائه شده. اوففففففم{

سید شروطی؟ با خفت  سرر صدانت و م شم هام پایین آوردم.  رو از يلوى  
نمی شااد.  ه طور نیم نمره از اسااتادش  رفته که مشااروت نشااه؟ اصااال باورم 

شجوى  شه یه دان شه؟ مگه می شجوى تنبلی بوده با صدانت دان ممكن بود که 
 تنبب، فوق لیسانس هم بىونه و  نان پایان نامه ى موفقیهم ارائه بده؟

 رو يلوى صورتم  رفتم و دوباره به يمله هاش خیره شدم... سررسید
 با هیجان  فت: عاطفه

 شده. سایه مگه نمی دونی استادش عوض -
 با تعجج به عاطفه خیره شدیم و همزمان  فتیم: همه

 ناااااااه ... -
 غش غش خندید و  فت: عاطفه

آره بابا ... همین دیروز رفتم سااایت یه نگاهی انداختم دیدم اساام اسااتادش  -
 عوض شده. استادش هم يدیده. من که تا حاال اسمشو نشنیده بودم.

 پوفی کرد و  فت: مهدیس
یا ... اینكه بدتر شد. حتما یه يويه دکترو آوردن  رت و پرت برامون سر ِد ب -

شون هم نمی تونند باال  شون مف ست که بدون يزوه ا هم کنه. حتما از اون ها
 بكشند.
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 همگی هرهر خندیدم و عاطفه  فت: دوباره
 ولی هر  ی هست از اون پیرمرده که بهتره. -

 حاال اسمش  ی هست؟ -الهه
نمی دونم ... یعنی درساات یادم نیساات ... نمخ دونم اساامش حورى  -عاطفه

بود؟ پرى بود؟  خ بود؟ فامیلش هم که یه  یز تو مایه هاى برنزه مرنزه و این 
سواحب  شه ... حتما تو  شكب و برنزه با حرف ها بود. فكر کنم یه زن يوون خو

  وآنتانامو برنزه کرده.
 زد پس کله ى عاطفه و  فت: مهدیس

 خاك بر سرت،  وانتانامو اسم زندانه آى کیو. -
 پس کله اش رو مالید و من  فتم: مهدیس

 بی خیال بابا  را راه دور میرین؟ همین بندر انزلی خودمون برنزه کرده. -
 غشنش خنده امون بلند شد و نوشین با لود ی  فت : صداى

 حتما خط مایوى بیكینیش هم رو تنش پیداست ... -
 با لحن  ندش آورى  فت:مهدیس  و
 ياااااون ... -
نزدیكی هاى صبح  فتیم و شنیدیم و خندیدیم. فردا اولین يلسه آزمایشگاه  تا

سه ى اول  ستیم يل با بحورى برنزه امونب بود. ما هم که اکیپ تنبب ها، می خوا
آزمایشااگاه رو دودر کنیم و به ياش بریمب رسااتوران محرمب که یكی از بهترین 

 هاى شهر بود و دلی از عزا دربیاریم. رستوران
 1387سوم مهرماه   هارشنبه
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سحر خیزترم. دونه  حدود شون من از همه  شدم. بین ساعت یازده بود که بیدار 
 دونه از خواب بیدارشون کردم و مدام به شكمم وعده می دادم:

دلم لك زده واسااه اون ساایرترشاای و زیتون پرورده که تني اون کباب هاى  -
مزه می  ینن. اومممممم  ه دلی از عزا دربیارم من ...واى ب ه ها به خوشاا

 نظرتون میرزا ناسمی هم دارن؟ باناله ناتوق؟ به به ...
 طور که آرایش می کردم مشنول آهني خوندن شدم: همون

 اى تی يانه نوربان يان  ه نده تو ماهی -
 واسم درست می کنی تو سبزى پلو با ماهی؟ بگو

 يان ... خانوم
 که تازه از دسشویی بیرون اومده بود يوابمو داد: الهه

 يان؟ -
 آو برم نربون اون باناله ناتوق و نیمه بادمجان. -

شیك و پیك راه افتادیم تو خیابون.  باالخره  هب دنیقه بعد، همگی ترو تمیز و 
سی این ور و اون ور می رفتیم.  شه با دو تا تاک شش نفر بودیم، همی ز دم ا ون 

منظریه تاکساای  رفتیم تا دم رسااتوران. با کلی فیس و افاده، دور یكی از میزها 
 ود.خیلی خلوت ب رستورانکه دنیقا شش نفره بود نشستیم. عجیج بود که 

 نزدیكمون شد و  فت:  ارسونی
 ببىشید خانوم ها ... براى صرف ناهار تشریم آوردید؟ -

  پ نگاهش کردم و  فتم:  پ
 هرى فكر نكنم واسه شام اومده باشیم.لني ظ -
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 عذرخواهی کرد و  فت:  ارسون
معذرت می خوام خانوم ها ولی ماه رمضااون فقط شاااام ساارو می کنیم.  -

 رستوران هم براى تدارکات افطار بازه نه براى سرویس دهی.
سرمون که همه ى  همه شد. خاك بر  سی بادمون خالی  امون عین بادکنك ِفاااا

 عالم و آدم خبردار شدند نه اهب نماز و روزه ایم و نه خدا و پینمبر ...
 از پا درازتر از رستوران بیرون اومدیم و الهه  فت: دست

  ه آبروریزى اى شد.  ه طور هیچ کدوممون یادمون نبود ماه رمضونه؟ -
 حیثیتمون به باد رفت ... -عاطفه
 دیشج هم شج ندر بود و ما اینقدر هرهر و کرکر کردیم ... -نوشین
پارسااال حدانب حرمت ماه رمضااونو نگه می داشااتیم. امسااال دیگه  – مائده

 حسابی بی دین و ایمون شدیم ...
 لحظه همه در سكوت بودیم که مهدیس  فت:  ند

شنه امه ... یه   - سر ب ه ها من خیلی   یزى پیدا کنید حدانب همین يورى 
 پایی بىوریم. بریم سوپر مارکتی يایی یه کیك بگیریم سق بزنیم.

سی رفتیم  همه سمت خیابون و با تاک سنه بودیم و به نا ار راه افتادیم  امون  ر
شا ... هم خیابون ها و منازه هارو می  شهردارى. هم فال بود و هم تما میدون 

ارهاش خرید کرد. تو کو ه پس کو ه هاشاام هر از دیدیم هم می شااد از باز
  اهی میشد یه  یزى لمبوند.

 نفرى راه افتادیم تو خیابون ها ... شش
همیشااه تمام نگاه هایی که رومون بود رو احساااس می کردم. خوب بلدم  مثب

شم بیاد،  هره ام يذاب تر  شم به    ه يورى آرایش کنم که بدون اینكه آرای
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از همیشاااه اش بشاااه. اون روز هم هفت نلم آرایش کرده بودم. خط  شاام، 
. تداشریمب، سورمه، رژ  ونه، رژ لج صورتی، کرم برنزه ام هم که ياى خود 

هر  ند پوساات خودمم کم از برنزه نداره ولی این يورى پوسااتم یكدساات 
 میشه.

صورتی. کیم هم  مانتوى سپرت هاى  سفید و ا شلوار  شال و  صورتی نىی با 
بایلم تو  که خداروشااكر هیچ ونت با خودم نمی برم. همیشااه کیم پول و مو

سلج می کنه. د ست. بدم میاد از کیم. آزادیمو  ست دارم کیم بقیه ب ه ها  و
 دست هام آزاد باشه.

تو یكی از کو ه ها شایر کاکائو و کیك می خوردیم که  وشای عاطفه  داشاتیم
زني خورد. طبق نرارى که همه با هم  ذاشااته بودیم، همیشااه  وشاای هر کی 
شنویم  ی میگه. حتی ا ر  شت رو بلند  و تا همه ب زني می خورد باید می ما

شه. عاطفه  سرش زني زده با ست پ هم  وشی رو  رفت بینمون و تماس رو دو
 برنرار کرد. به محو ب الو ب  فتن عاطفه، صداى پر از استرس مهرناز بلند شد:

عاطفه کجایین شما؟  را هیچ کدومتون نیستین؟ این یارو استاد آزمایشگاهه  -
 داره میره آزمایشگاه. می خواد يلسه ى اول رو تشكیب بده.

 به  وشی نزدیك کردم و پریدم وسط حرفش: سرمو
  ی میگی مهرناز؟ کدوم استاد؟ کدوم آزمایشگاه؟ -

شور افتاده بود. حس می کردم منظورش آز شیمی فیزیكه و استادش هم به  دلم
 ياى اون حورى يونمون، همون پیرمرد بد اخالق بد نلقه.

 نفس زنون  فت: مهرناز
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تو راه پله ى ساختمون آزمایشگاهیم. هر  ی با آز شیمی فیزیكو میگم. االن  -
ستن و  ستانی ه شهر سرى از ب ه ها  بقیه ى ب ه ها باهاش حرف زدیم که یه 
شده،  سایت اعالم  شروع کالس ها تو  نیومدن، نبول نكرد.  فت ونتی تاریخ 

هم  یهمه دانشااجوها موظفند همون تاریخ ساار کالسااشااون باشااند. هر کساا
 ره درسشو حذف کنه.تمایلی به اومدن نداره ب

حرف مهرناز همه امون به هول و وال افتادیم. هر  ند اصااال تو مود کالس و  با
شین  ستاد بد نلق و حرف هاى عاطفه و نو شگاه نبودم، اما از ترس اون ا آزمای
که مدام تو دلمونو خالی می کردند، راضاای به رفتن شااادم. با اون تیپ هاى 

 گاه.مكش مره ما،می خواستیم بریم دانش
دانشكده علوم که از تاکسی پیاده شدیم، مهدیس که این واحد رو نداشت،  دم

از ما يدا شاااد و رفت خوابگاه و ما پنج تا رفتیم ساامت ورودى دانشااكده. 
خوشبىتانه  ون تازه اول سال بود و کالس ها هم تق و لق، حراست  ندان به 

 تیپ دانشجوها  یر نمی داد.
شدیم دوی از ساختمون ورودى که رد  شگاه ها. یه  ساختمون آزمای سمت  دیم 

شیمی هم طبقه  شت و آزمایشگاه هاى  شكده نرار دا سه طبقه که دنیقا آخر دان
 ى سومش بود.

يون کندن رساایدیم پشاات در آزمایشااگاه شاایمی فیزیك. الهه تقه اى به در  با
آزمایشااگاه زد و رفت داخب. ما هم پشاات ساارش. دنیقا بیساات دنیقه از ونت 

ستاد، آخر آزمایشگاه بود و ب ه ها همه دور میز يمع  کالس شته بود. میز ا  ذ
ه همه داشتن. بقی ششده بودند و استاد هم پیدا نبود. فقط دو تا از ب ه ها روپو
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ستادیم که مثال ما هم  سر ب ه ها ای شت  با لباس معمولی. خیلی آروم رفتیم پ
 بین بقیه بودیم و تاخیر نداشتیم.

 صدایی شنیدیم:لحظه بعد،   ند
 خج هر  روه تشریم ببره سر میز کار خودش. -

ى ب ه ها دو به دو رفتند سمت میز کارشون و ما پنج تا مثب منگب ها بقیه  همه
شت  سر يوونی که پ ستاد و با دیدن پ سمت میز ا شتم  رو نگاه می کردیم. بر 

ون میز اسااتاد نشااسااته بود، ناخودآ اه مهنم رفت ساامت مهدیس. نطعا ا ر ا
اونب يانانه تق ا ا ا ا ا ا ا ا ا می کرد.  دیمشلحظه ياى من ایستاده بود، یه ب ي

شت مردونه، مژه هاى بلند،  شكی، ابروهاى پرپ شم هاى م صورت  ندمی،  
 بینی متوسط و لج هاى نیطونی.

 هام که تموم شد).(  فتم: بررسی
ی سااالم. ببىشااید اسااتاد ِ این واحد عوض شااده؟ انگار نرار بود یه خانوم -

 استادش باشند.
 اینكه يواب سوالم رو بده، با يدیت  فت: بدون

 علیك سالم. این واحد يزء دروس این ترمتون بوده؟ -
 بله. -
شو روى بر ه ى يلوى روش، باال و پایین  با س شده اى، خودنوی اخم هاى  ره 

 کرد و  فت:
 اسمتون؟ -

 و واب  فتم: هاب
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 سایه صدانت. -
باره  براى لحظه اى دسااتش از حرکت ایسااتاد و نیم نگاهی بهم انداخت. دو

 مشنول بررسی بر ه ى مقابلش که ظاهرا لیست اسامی بود، شد و  فت:
بیست دنیقه تاخیر داشتید که معادل کسر دو نمره از نمره پایان ترمتونه. نمره  -

 ى پایانی شما از هجده محاسبه میشه.
  فت: رخید سمت نوشین و  نگاهش

 شما هم يزء این کالس هستید؟ -
 به تته پته افتاد اما نبب از اینكه  یزى بگه، با عصبانیت  فتم: نوشین

نانون دیگه از کجا  - یان ترمه؟ این  پا که معادل کساار دو نمره از  یعنی  ی 
اومده؟ از کی تا حاال نبب از ده مهر کالس تشااكیب میشااه که شااما تشااكیب 

 بابت تاخیر کم می کنید؟دادین؟ تازه نمره هم 
 خونسردى عجیبی که شدیدا لجمو درمی آورد  فت: با
 ا ر اعتراض دارید می تونید درستون رو حذف کنید. -
 دوباره نگاهش رو به سمت نوشین  رخوند و  فت: و
 شما هم اعتراض دارید؟ -

 دستپا ه شد و  فت: نوشین
  روه باید باشم؟من ... نه نه ... کی  فته؟ من تو کدوم  -

شم خیره ى  آو ستی بكوبم تو ماليش که با دو تا   ست دو د که دلم می خوا
این پسااره ى زپرتی نرینه به خودش. ا ه نوشااین و بقیه هم اعتراض می کردن 
سه ما که لني نیم نمره می  شد اون دو نمره رو بر ردونه. آخه وا حتما مجبور می

و الهه و عاطفه هم  ئدهر کمال ناباورى مامونیدم دو نمره خیلی زیاد بود. اما د



wWw.Roman4u.iR  348 

 

یاد، کساار دو نمره رو نبول کردن و رفتن ساار میز  بدون اینكه يیكشااون درب
 کارشون تمر یدن.

یه لنگه پا و طلبكار کنار میزش ایستاده بودم. نگاه بی حسی بهم انداخت  هنوز
 و  فت:

شریم - ستون رو حذف کنید که ت صدانت، ا ر می خواید در  ببرید و خانوم 
ونت آزمایشااگاه رو هم نگیرید. ا ر هم با این شاارایط واحدتون رو نگه می 

 دارید که بفرمایید سر میز کارتون.
 نرو ه اى کردم و با غیظ  فتم: دندون

 میز کار من کدومه؟ -
 طور خشك و يدى  فت: همون

شه و  - شون حذف می س شجوها نیومدند پس در شماره هفت. یكی از دان میز 
 ه شما تك نفره میشه. رو

 ناراحتی  فتم: با
تك نفره؟ اونم این آزمایشااگاه؟ ولی این يورى که براى من خیلی سااىت  -

 میشه.
 اون دیگه مشكب شماست خانوم. -

 ى نلدر ... مردتیكه
شگاه  از شت میزش بیرون اومد و رفت طرف وایت بردى که روى دیوار آزمای پ

بود. ماژیك رو برداشت و مشنول نوشتن روى تابلو شد و همزمان توضیح می 
 داد.
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ايبار رفتم ساامت میز شااماره هفت. میز کناریم، الهه و مائده بودند. از  به
ستین ال سره  وش می دادند. آ شتند به توضیحات پ شون دا شترس یدم و هه رو ک

 شروع کردم به غرغر کردن:
سو حذف کنم. این بود  - صله ى این الدني رو ندارم. تريیح میدم در من حو

اون حور و پرى که عاطفه می  فت؟ نكنه خدا هم وعده هاى حور و پریش 
 این يورى از آب دربیاد؟

 ریز داشتم حرف می زدم که صداش رو شنیدم: یه
 رو بذارید بعد از کالس.خانوم ها يلسه اتون  -
سمت صداش بر شتم. دنیقا به من خیره شده بود و تمام سرها هم به سمت  به

 من  رخیده بود. به ايبار ببىشیدى  فتم و سرمو انداختم پایین.
 که تموم شد  فت: توضیحاتش

متاساافانه هر  ی بیشااتر می  ذره، دانشااجوها کمتر اهب درس و مطالعه  -
ه يا هسااات يز درس. شااما امروز باید با يزوه ى هسااتند. فكرشااون هم

آزمایشااگاه، روپوش، ماسااك و دسااتكش تشااریم می آوردید. امروز که هیچ 
کدومتون حتی يزوه هم ندارید. این يورى نمیشه کار کرد. از انتشارات يزوه 

و يلساااه ى بعد هر  روهی آزمایش مربوت به خودش رو مطالعه  یریدرو بگ
 هر يلسه کوییز  رفته میشه. مخ تونید تشریم ببرید. کنه. از همه ى  روه ها

زیر لبی نثارش کردم و بلند شااادم. در حال رفتن پشااات میزش، نگاه  ایشاای
عجیبی به ساار تا پاى ما پنج تا کرد. البته این یه نلم رو بهش حق می دادم. با 
لباس هاى پلوخورى رفته بودیم دانشااگاه، اونم کجا؟ آزمایشااگاه. حاال خوبه 

 .شدخیال امروز شد و رنه مانتوى خوشكلم به  ند کشیده می بی
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 آزمایشگاه که بیرون اومدیم، یورش بردم سمت عاطفه: از
 هاااوى  یس بریده مگه نگفتی یه زنه کارشناس آزمایشگاهه؟ -
 من  ه می دونم. شاید باز عوضش کردن. -

خرت و پرت هاى توى کیفش رو زیر رو کرد و بر ه ى پاره پوره اى که یه  مائده
  وشه اش هم رژ لج مالیده بود بیرون کشید و  فت:

 این بر ه انتىاب واحدمه. ببین اسم استادشو  ی نوشته. -
رو از دسااتش ناپیدم. نگاهمو روى درس هاى انتىابی مائده تاب دادم ...  بر ه

 ز شیمی فیزیك رو پیدا کردم ... هورمند برازنده ...باالخره اسم استاد آ
 تعجج اسمش رو خوندم: با
 هورمند برازنده؟ -
 دفعه عاطفه با هیجان  فت: یه
گه.  - یه دی ند همون حور ند بود. هورم نه. همین هورم هان ... آره آره همی آ

 برازنده هم همون برنزه.
 داشت سوت می کشید. زدم پس کله ى عاطفه و  فتم: سرم

آخه دیوونه ... هورمند که اسم پسره.  ه ندر هم که سي اخالنه. همین روز  -
 اولی پا ه همه رو  رفت.

 هم در حالی که صدامو کلفت کرده بودم و اداشو در می آوردم  فتم: بعد
 تونه.بیست دنیقه تاخیر معادل کسر دو نمره از پایان ترم -

به هم خوردن در آزمایشااگاه بلند شااد. به عقج که بر شااتم دیدمش.  صااداى
شلوار پار ه اى مشكی تنش بود با پیراهن  روپوش آزمایشگاه رو درآورده بود. 
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آبی آساامونی که  هار خونه هاى سااورمه اى داشاات. کفش هاى مردونه ى 
ى طبقه مشااكی. کیم لپ تاپ هم دسااتش بود. از در آزمایشااگاه تا در ورود

سه،  سوم صله بود. تا اومد به ما بر ست مترى فا ستاده بودیم تقریبا بی که ما ای
 درسته نورتش دادیم. همه امون داشتیم اسكنش می کردیم.

محكم و با اراده راه میرفت که ناخواسااته خودمو از  ار وب در عقج  اونقدر
 کشیدم تا رد بشه. در حین رد شدن از کنارم  فت:

 خانم صدانت. ممنون ... -
هرى ریىت پایین. از لحن و صااداش معلوم بود که داره واسااه ام خط و  دلم

نشاون می کشاه. فورى هم که اساممو یاد  رفته. اصاال حس خوبی ندارم. یه 
  یزى بهم میگه این درسو میفتم.

*** 
 اتاق با شدت باز شد و نجال پرید تو... در

 تىت نشستم و با  شم هاى  شاد شده  فتم: روى
  ه خبر شده؟  را این يورى میاى؟ بلد نیستی در بزنی؟ -

 همون طور که انگشت هاش رو ماساژ می داد غرغر کنان  فت: نجال
انگشت هام سابید بس که در زدم. حنجره ام پاره شد بس که داد زدم. معلوم  -

شنوى. صال نمی  ست که ا ست کجا ست حوا فكر کردم مردى،  فتم بیام  نی
 ينازه اتو يمع کنم تا بو نیفتادى.

 پرت کردم سمتش و  فتم: بالشو
 کوفت ... حاال  یكار دارى؟ -

  فت: طلبكارانه
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 تشریم بیارید شام میب کنید. در ضمن ...  را بهم نگفتی؟ -
 رسید رو تو کشوى پاتىتی  ذاشتم و  فتم: سر

  یو نگفتم؟ -
شم ال روى پاتىتی ثابت مونده بود. نگاه خیره ى منو که حس کرد، هاى نج  

 به ياى يواب  فت:
 این  ی بود  پوندى اون تو؟ -

 باز کردم و براى درآوردن لجش  فتم: نیشمو
 یه  یز خصوصی. -
 می خواى حرص منو درآرى؟ -

روى شونه هاش  ذاشتم و  رخوندمش سمت در. از اتاق بیرون رفتیم  دستمو
 و يلوى  شم هاش درو نفب کردم و کلیدش رو انداختم تو يیج شلوارم.

ستم بگم آو،  نجال شگون يانانه اى از پام  رفت. تا خوا هم نامردى نكرد و نی
 شتیه نیشاگون دیگه هم از اون یكی پام  رفت. درد رو بی خیال شادم و انگ

 هاش رو تو مشتم  رفتم:
 معلومه  ته؟ -
که  - ند ... من  نایم کردى... هر   که اون دفترو ازم  یكیش واساااه این بود 

آخرش می فهمم  ی بود. اون یكیش هم واساااه این بود که بهم نگفته بودى 
 عمه نراره زني بزنه.

ها ...  عمه؟ من از کجا بدونم عمه نراره زني بزنه؟ تو هم یه تىته ات کمه -
 نكنه فرش پاتریسی ؟
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 نه خیرم ... -
ستیم و به محو  بابا ش سالن و نجال حرفش رو خورد. همه دور میز ن اومد تو 

 اینكه ناشقم رو داخب غذا فرو بردم، مامان  فت:
  ند دنیقه پیش خانوم فرمنش زني زده بود. -
 تعجج  فتم: با
 کی زني زده بود؟ -
عمه ى بنیامینه ... یه حرف هایی میزد. می  فت  خانوم فرمنش ... می  فت -

 تو در يریانی.
ته بود؟   یج به من نگف یامین  یامین زني زده بود و بن مه ى بن شاااده بودم. ع

ندارم؟ اى واى ... نكنه  که اصااال خبر  یان بودم  اونونت  ه طور من در ير
ید و حرف میزد در همین مورد بوده؟  پام می پی  به پر و  که هی  آو آو امروز 

به   فته؟منم که ساارساارى یه يوابی دادم. حاال معلوم نیساات عمه اش  ی 
 نا ار  فتم:

 بنیامین یه  یزهایی می  فت. حاال عمه اش  یكار داشته؟ -
  شم هاشو باریك کرد و بابا نفس بلند کشید و نجال سرو و سفید شد: مامان

 از نجال براى بنیامین خواستگارى کرد. -
زحمت نورت دادم.  ه ندر مامان بد نگاهم می کرد. نكنه بنیامین رو با  لقمه

از نظرشون مناسج نجال نبود؟ به خصوص با ويود امیرحسین ... صد در صد 
ضوع  یزى  سین. ولی این مو شه نه امیرح تريیح می دادم بنیامین دامادمون با

ستگار اومده بود  شه. براى نجال خوا ست دل من توش مطرح با ه ننبود که خوا
 من. حاال مامان  را اینقدر طلبكار بود؟
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 خج مگه خواستگارى کردن  ه ایرادى داره؟ -
 ایرادش اینه که  را من این موضوع رو اول از دهن تو نشنیدم؟ -
سته بود؟ فقط  - ستگارى خوا آخه من  یكاره ام؟ مگه بنیامین از من ونت خوا

ه مئن نبودم،  ی باید بیه  یزهایی سااربسااته  فته بود. ونتی خودم هنوز مط
 شما می  فتم؟

 خواست غر بزنه که بابا مداخله کرد: مامان
 نیما درست میگه خانوم ... حاال  ی شده که رفیقت اومده سرا، خواهرت؟ -

آو ... بی اره بنیامین... من که خیر ساارم برادر عروس بودم و تو يبهه ى  آو
سوال رفته بودم. دیگه شون، این يورى زیر  واى به حال بنیامین ... اوه اوه  خود

 ... ا ر نضیه ى ژاله رو می فهمیدند که دیگه نوز باال نوز میشد ...
من از کجا بدونم؟ هر مونع اومد از خودش بپرسین. من که تو دل و منز اون  -

 نیستم ... حاال واسه  ه روزى نرار  ذاشتین؟
  فت: مامان

منم  فتم این پنج شاانبه مهمون داریم. می خواسااتن همین پنج شاانبه بیان.  -
ستان اومده بود و می  شهر شنبه ى دیگه. ولی ظاهرا عمه خانوم، از  شه پنج  با

 خواست بر رده.  فت ا ه میشه يمعه باشه. منم دیگه مىالفتی نكردم.
خوردنمون که تموم شااد، بابا نشااساات پاى تلویزیون و مامان و نجال هم  غذا

شدند شنول يمع کردن میز  شپزخونه، مچ م . مامان که دیس برنج رو برد تو آ
 نجال رو که داشت پارچ رو برمی داشت  رفتم و آروم  فتم:

 فكرهاتو کردى؟ -
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  ه فكرى؟ -
مطمئنی که می خواى به امیرحسااین يواب رد بدى؟ مطمئنی که بنیامین رو  -

 می خواى و باهاش خوشبىت میشی؟
... دیده بودیم دخترها شاااج  زود  شاام هاش مرطوب شاااد. اى بابا خیلی

ستگاه آبنوره  یریش  شده د شون  ریه می کنند ولی نجال هنوز هی ی ن سی عرو
 راه افتاده بود. با ناراحتی  فتم:

 حاال  را  ریه می کنی؟ یه سوال پرسیدما ... -
 بنو  فت: با
 نیماااااا ... -

ه. رفت تو آشپزخوناز آشپزخونه بیرون اومد و نجال سریع با  ند تا ظرف  مامان
 دست مامان رو  رفتم و نشوندمش کنار بابا و رك و راست  فتم:

 امشج من و نجال ظرف هارو می شوریم. یه کم باید با هم حرف بزنیم. -
 و بابا نگاهی رد و بدل کردند و مامان  فت: مامان

  ی می خواى تو  وشش بىونی؟ -
 نگران نباشید. سفارش دوستمو نمی کنم. -

ست.  ند تا از ظرف هارو يمع کردم و رفتم  مامان ش لبىندى زد و کنار بابا ن
به آشپزخونه. نجال داشت به صورتش آب میزد. دستمو روى شونه اش  ذاشتم 

 و  فتم:
ظرف هارو کم بزن که می خوام بیام آب بكشاام. دساات بجنبون که عقج  -

 نیفتی.
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ى آخر ظرف ها به سااالن با تعجج نگام کرد و من براى يمع کردن ساار نجال
 بر شتم.

 نجال ایستادم و همون طور که شیر آب رو باز می کردم  فتم: کنار
 خج ... می شنوم. -
  یو؟ -
شه بنو کنی و  ریه بیفتی.  ند روز پیش هم که  - همون  یزى که باعث می

حرف امیرحسااین پیش اومده بود، باز به هم ریىته بودى. اون مونع مشااكلت 
ستگارى. پس این بود  شتی. االن که بنیامین داره میاد خوا که خبر از بنیامین ندا

 دیگه این  ریه ها براى  یه؟
 شده بود و یواش یواش، بشقاب توى دستش رو کم میزد. ساکت

 هنوز تو انتىابت دودلی؟ -
 نه نیستم. -
 يدا؟ خج حاال انتىابت کدومشونه؟ -

  پ نگاهم کرد. خندیدم و  فتم:  پ
 خج بابا  را می زنی؟ پس ناراحتیت از  یه؟ -

شقاب کرد. ناخودآ اه اولین  یزى که به  باز صبی ب سابیدن ع شروع به  دوباره 
 مهنم رسید رو به زبون آوردم:

 نكنه از روابط زناشویی می ترسی؟ -
 دراومد و اسكاب پر کفش رو به بازوم کوبید: دادش

 پسره ى بی حیا ...نیمااااااا ... خیلی بی ادبی ...  -
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 يدى  فتم: خیلی
سه همینه. غیر از  - شون وا سی شج عرو خج من فكر می کردم  ریه دخترها 

 اینه؟
 حالتی عصبی  فت: با
من  ه می دونم دخترها  را  ریه می کنند؟ بذار هر مونع عروساای کردم و  -

 شج عروسی  ریه افتادم، اون مونع بیا بپرس  ریه ام واسه  یه.
شكلتو بگی، منم فكر می   را - شه م شی؟ ونتی خودت روت نمی صبی می ع

 کنم حتما به این نضایا مربوت میشه که شرم می کنی از  فتنش.
 هم سكوت و کم زدن ظروف. باز

 رو از دستش بیرون کشیدم و  فتم: ظرف
این عكس العمب یعنی که درست متويه شدم. ولی اینكه دنیقا از  یش می  -

ونم. منم مثب تو مجردم. تجربه اى هم تو این زمینه نداشتم که ترسی رو نمی د
بىوام اسااتادانه برات حرف بزنم و از تجربیاتم بهره مندت کنم. ا ه سااوالی 

 دارى می تونی از مامان یا دوستات بپرسی.
 پرسیدم. -
 خج؟ -
دوستام که مثب خودم همه اشون مجردن. یه مشت دختر احساساتی هستیم  -

تصورمون از ازدواب، همون  یزهاى رویایی و عاشقونه ایه که تو کتاب که تمام 
 ها و رمان ها نوشته. ولی  یزهایی که مامان میگه ...

 هم سكوت و کم زدن ظروف ... باز
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صور می کنید،  - ستات ت نجال ... من فكر می کنم نه اون  یزهایی که تو و دو
  یزى بین این دو تا حده.صد در صد درسته و نه حرف هاى مامان. وانعیت 

سرو شده بود. نمی دونستم  فتن این حرف ها به نجال کار درستیه یا  صورتش
نه. بدون شااك خودش همه  یزو در مورد روابط زناشااویی می دونساات ولی 
گه نرار  یه نفر بهش ب که  به دلگرمی داره. این  یاز  یه يورایی ن حس می کردم 

 و  فتم: نیست سالخی بشه... نفس عمیقی کشیدم
ند. نطعا  - هار ساااال پیش ازدواب کرد با ساای و   با مان و  ما ببین نجال ... 

اطالعاتی که در مورد این مساائله داشااتند خیلی کمتر از اطالعاتی بوده که 
يوون هاى االن دارند. طبیعیه ا ه مامان خاطره ى خوبی از شااج عروساایش 

 نداشته باشه.
 لج  فت: زیر

 می دونم. -
 دستش بود، از زیر دستش کشیدم و  فتم:که  لیوانی

 تهش دراومد بس که سابیدیش. -
کم يونی زد و  یزى نگفت. بديور پكر و ناراحت بود. نمی دونسااتم  لبىند

شه و دنیقا به  ی فكر می کنه. خودش هم که عمرا حرفی نمی زد.   ی تو مهن
مشكلش ولی همین که سكوت کرده بود و به حرف هام  وش می داد یعنی که 

 متبه همین مسائب مربوت میشد و ازم کمك می خواست. مهنم کشیده شد س
 بنیامین. شاید داشت به نحوه ى برخورد بنیامین فكر می کرد.

 تا يایی که من، تو و بنیامین رو شناختم، فكر می کنم هر دوتون ... -
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مسااائب کردم ... تا حاال پیش نیومده بود که بىوایم با هم در مورد این  مكث
یامین دوسااتم بود و  که بن به خصااوص  گه ونتش بود ...  حرف بزنیم ولی دی

 احتماال نجال تونع داشت هر  ی ازش می دونم، براش بگم.
فكر می کنم هر دوتون از نظر حساای با هم ساااز ار باشااین. پس از این نظر  -

مشااكلی ندارید. تو دوران عقد و نامزدى می تونید در موردش با هم صااحبت 
ید. زیاد نگران نباش. اکثر مردها خوب می دونند  ه يورى همساارشااونو کن

له اهب عج صالآماده کنند. بنیامین هم درسته شر و شیطونه ولی تو اون زمینه، ا
 و خشونت نیست.

 اینجاى حرفم که رسیدم، تنه اى بهم زد و  فت: به
 تو برو دیگه بقیه اشو خودم می شورم. -

به صااورتش کردم. اخم کرده بود و حسااابی نرمز شااده بود. کم پیش  نگاهی
شت.  شه. االن وانعا احتیاب به تنها بودن دا میومد نجال تا این حد خجالت بك
شتم به اتانم. تموم مدتی که از کنار مامان و بابا رد  ستم و بر  ش ست هام رو  د

گاه مامان و بابا ن دم،می شاادم و کلید رو از يیبم درمی آوردم و درو باز می کر
 رو حس می کردم.

راست رفتم سرا، سررسیدى که داخب کشو  ذاشته بودمش. نبب از اینكه  یك
بازش کنم، نگاهی به موبایب سایلنت شده ام انداختم.  ند تا تماس بی پاسخ 
سایلنت درآوردم که ا ر باز زني زد يواب بدم  شتم.  وشی رو از  از بنیامین دا

 و مشنول خوندن شدم.
 مهر 17/   هارشنبه
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ید فطر بود و  امروز ته ى پیش ع یك بود. هف دومین يلساااه ى آز شاایمی فیز
دانشااگاه تعطیب. با پنج دنیقه تاخیر رساایدیم آزمایشااگاه. هول هولی روپوش 
هامونو پوشاایدیم و رفتیم پشاات میز کارهایی که هفته پیش برامون تعیین شااده 

 ز خودشو کشید سمت ما و  فت:بود. ب ه ها مشنول آزمایش بودند. مهرنا
 باز  را دیر اومدین؟ حضور غیاب کرد. -

سرمو دزدیدم و  هینی شد.  سمتمون  سر برازنده به  شیدم که باعث  رخیدن  ک
پشاات طبقات پایه دارى که روى میز کار بود نایم شاادم. روى طبقه ها پر از 

شدن. ه شیمیایی بود و ياى خوبی براى نایم  شه هاى حاوى مواد  مین که شی
 م: فت مینمی تونست  هره امو ببینه کافی بود. رو به مهرناز با صداى آرو

 یعنی غیبت خوردیم؟ -
شت.  فت تا پونزده دنیقه تاخیر منجر به منفی  رفتن  - نه ... براتون منفی  ذا

 میشه. دیرتر از پونزده دنیقه که بیاین دیگه غیبت میزنه و راهتون نمیده.
نی  ه  یرى کردیم. فداى همون اسااتاد پیر بد اخالق شااكم خدا ... می بی اى

سم.  شو بج*و* سر تا کم پا ست که برم از فرق  شم. کجا  نده ى خودمون ب
به خودم بر شااته که  یر این برنزه افتادم ...  مطمئنم نفرین هایی که کردمش 

ها  خوشااكلهبرنزه؟ برازنده؟ ... هورمند برازنده ... ولی خدایی اساامش خیلی 
 هورمند ... معنیش  یه؟... 

آه و ناله يزوه امو از کیفم بیرون کشاایدم و پشاات میزم نشااسااتم. نگاهی به  با
سایلی که روبه روم بود انداختم.  ند تا لوله آزمایش کو یك و بزره،  یره و  و

 پایه و یه تیكه متر هم به دیوار کنارم  سبیده بود.
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شد و رفت کنار ب ه برازنده شت میزش بلند  ستاد و  از پ شماره یك ای هاى میز 
شروع کرد ازشون سوال پرسیدن. يزوه رو يلوم  ذاشتم و مشنول تطبیق دادن 
سرى مواد و  شدم. تو آزمایش یه  سایب رو به روم   یزهایی که خونده بودم، با و

وع به روى پایه بود شر هوسایب نوشته بود که روى میزم نبود. بین شیشه هایی ک
هاى مورد نیازى که براى اون آزمایش احتیاب بود، پیدا  شااتن کردم تا محلول 

 کردم.
شتند تند و تند وسایب آزمایششون رو آماده می کردند و من تازه  مائده و الهه دا

ست می  ست پی شتم براى مائده پی شتم. دا سید کلریدریك می   شتم دنبال ا دا
 کردم تا ازش بپرسم که سایه اش افتاد روى سرم:

 ...خانوم محترم  -
 سمتش و منتظر نگاهش کردم: بر شتم

 بفرمایید سر میز کارتون. -
پشت میزم ایستادم. اومد نزدیكم. نگاهی به شیشه هاى روى میز انداخت  رفتم

 و  فت:
 این محلول ها رو براى  ی آوردید؟ -

 پیروزمندانه اى زدم و  فتم: لبىند
 کردم.روى میز کارم نبود ... خودم  شتم پیداشون  -

 هاشو روى سینه نالب کرد و  فت: دست
 خج عنوان آزمایشتون  یه؟ -

  شمی نگاهی به يزوه انداختم و  فتم: زیر
  رماى انحالل و خنثی شدن اسیدها و بازها. -
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 باال رفت و  فت: ابروهاش
 خانوم محترم ... این آزمایش شماره ى یك هستش نه هفت. -
 تعجج  فتم: با
 هفت؟ -

  پ نگاهم کرد و  فت:  پ
شروع  - شماره هفت  شاتتون هم از آزمایش  ستید و آزمای شما  روه هفت ه

سه ى آینده آزمایش  شما يل شی تنییر می کنه. پس  صورت  رخ شه و به  می
شماره یك رو انجام می دید نه امروز. ا ر يلسه ى نبب حواستون به کالس بود 

 د ار این اشتباه نمی شدید.
 عقج  ذشت اما نبب از اینكه بره  فت: ندمی

آزمایش هفت رو بىونید پنج دنیقه دیگه برمی  ردم. این محلول ها رو هم  -
 بر ردونید سر ياش. هر  یزى براى آزمایش نیاز دارید روى میزتون هست.

کنار میزم دور شااد و من ناخواسااته تحت تاثیر يذبه ى عجیبش مشاانول  از
یك کلمه که بفهمم. هم اینكه خانه از پایبست ویران  خوندن شدم. اما دریه از

بود و هم اینكه بعد از ساااه ماه یللی تللی همون  هار تا  یز هم که بلد بودم 
فراموش کرده  ویادم رفته بود. حتی مفهوم یه ساارى از اصااطالحات بدیهی ر

باره بر رده و من بازم عین  بودم.  ه ندر زورم می آورد که حاال این پسااره دو
 منگب ها زل بزنم بهش و هی ی بارم نباشه.

سیدن. با تمام ويودم مطمئن  سر سوال پر شروع کرد به  شت و  پنج دنیقه بر 
بودم که دارم  رت و پرت يواب میدم. ولی يالج بود که اصال حتی نگاهش 
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هم شااماتت بار نمیشااد و ساارزنشاام نمی کرد. آخرش هم صااندلی کناریم رو 
ت. روى بر ه اى با حوصااله، تمام مراحب کمی عقج کشااید و کنارم نشااساا

 رو برام نوشت و توضیح داد و بر ه رو به دستم داد و رفت. یشآزما
کالس تموم شااده بود و تمام ب ه ها رفته بودند. فقط من مونده بودم و  ساااعت

 برازنده که مشنول  ك کردن داده هایی بود که بقیه  روه ها بهش داده بودند.
 نزدیك میزش و  فتم: رفتم

 ببىشد ... -
 رو باال آورد و نگاهی به  شم هام کرد و  فت: سرش

 تموم شد؟ -
 و لو ه اى یه ور کردم و  فتم: لج

نه ... تنهایی سااىته. طول می کشااه. هم ونت شااما  رفته میشااه هم ممكنه  -
 يواب ها غلط دربیاد.

 بی تفاوت  فت: خیلی
 من برمیاد؟ خج ...  ه کارى از دست -
میشه اون هم  روهی من که از کالس حذف شده، بیاد سر کالس که من هم  -

 تنها نمونم؟
بسایار خج. پس بهشاون اطالع بدید که در صاورتی که کسار  هار نمره از  -

 پایان ترمشون رو نبول می کنند، از يلسه بعد تشریم بیارند.
 خوشحالی  فتم: با
دونم اساامشااون  یه. میشااه اساامش رو بگید تا من بله حتما. فقط من نمی  -

 باهاش هماهني کنم؟
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 به لیستش انداخت و  فت: نگاهی
 آناى مازیار يوادى . -
 اکراه حرفش رو تكرار کردم: با
 مازیار يوادى؟ -
 بله. -

 در هم کشیدم و  فتم:  هره
 یگه با من هماوففم ... بدم میاد از این پسااره ... نمیشااه یه نفر از یه  روه د -

  روه بشه، و این پسره بره تو یه  روه دیگه؟
 حرف فقط نگام کرد. با تردید  فتم: بدون

 نمیشه؟ -
 تكون داد و  فت: سرى

 نه ... نمیشه. -
 پس فقط دو تا انتىاب دارم؟ یا تنها یا با این پسره؟ -
 بله ... -

بودم  یكار کنم. از طرفی دلم نمی خواسااات يلوى برازنده مدام  ند  مونده
بزنم و تمام آزمایشات رو خراب کنم. وانعا می ترسیدم از افتادن. به خصوص 
که تمام سوال هایی که می پرسید مفهومی بود و من عمال تو ِ اااب می موندم. 

دساات می  از هما ر آزمایشااات رو هم غلط انجام می دادم نمره ى عملی رو 
 دادم.
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طرف دیگه هم وانعا از این پسااره بدم میومد. از دو ترم پیش بديور بهم  یر  از
داده بود. اونقدر پررو بود که همش حرف از دوستی میزد. باز ا ه خواستگارى 
می کرد یه حرفی. دنبال پایه واسااه کارهاى بی شاارمانه بود. ا ر می خواسااتم 

یه يورایی  ر هاش هم  روه بشاام،  مدام  نا، ساابز بود. همیبا که  يورى 
ضایعش می کردم ول کن نبود. دیگه ا ه باهاش هم  روه هم میشدم بعید نبود 
ضیش می کردم  صوص که باید می رفتم دنبالش و تازه را انگولكمم بكنه. به خ

نمره از پایانیش بیاد باهام هم  روه بشاه... ایش باید منت کشای  4که با کسار 
 می کردم ...

 حرصم  فتم: تموم با
 عمرا ... -

 هاشو باریك کرد و  فت:  شم
  ی عمرا؟ -

 کردم و  فتم: پوفی
 عمرا با این ایكبیرى هم  روه نمیشم. -

 ظریفی کرد و  فت: اخم
  ه ندر دیگه از آزمایشتون بانی مونده؟ -
 نمی دونم. -

 به ساعتش کرد و  فت: نگاهی
 ربع دیگه کالس دارم.لطفا سریع تر تمومش کنید. من یك  -
 پررویی  فتم: با
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نمیشااه بقیه اشااو هفته دیگه انجام بدم؟ االن دیگه منزم نمی کشااه. خسااته  -
 شدم.

رفت ساامت ساارم.حتما داشاات تو دلش می  فت مگه تو منز هم  نگاهش
 دارى؟

رو صااندلی بلند شااد و رفت ساامت میز کارم. نگاهی به بند و بساااطی که  از
 اخت و  فت:سرهم کرده بودم اند

 داده هاتون رو ببینم. -
 داده اى به دست نیاوردم. -
  شم هاى  رد شده  فت: با
 هی ی به دست نیاوردید؟ -

هامو تو هم تاب دادم. فقط خدا می دونه اون لحظه  ه حال بدى  انگشااات
ساده رو که تمام مراحلش رو  شتم. یعنی اینقدر خر بودم که حتی یه آزمایش  دا

ى کاغذ توضاایح داده بود، نمی تونسااتم انجام بدم؟ کاش اینقدر هم برام رو
نب همین يزوه ى کوفتی رو خونده بودم   عین  او کهتنبلی نكرده بودم و حدا

ست نیاوردمب . حاال  ه فكرى پیش  شو بگم ب داده اى به د شمها زل نزنم تو  
ی خودش می کرد؟ حتما فكر می کرد از اون دخترهام که فقط واسه خوشگذرون

یت  ها مت آرایش صااورتم. امروز در ن فت ساا گاه. فكرم ر یان دانشاا م
که مو ته بودم  یاد  رف هه  رد شااادن از  نعحمانت،آرایش تپلی کرده بودم. از ال

شه و رژ لبم رو هم تو  شمم معلوم ن ست، عینك آفتابی بذارم که آرایش   حرا
 دسشویی بزنم و  ه ندر خر بودم که رژ لج صورتی اکلیب دار زده بودم.
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 همون لحن يدیش  فت: با
خانوم صدانت ... نمره ى این آزمایش رو نمی تونم بهتون بدم. نه به سواالت  -

کوییز يواب دادید و نه آزمایش رو درست انجام دادید. هیچ داده اى هم که به 
دست نیاوردید پس  زارش کار هم نمی تونید بنویسید. بنابراین دو نمره ى این 

می تونید تشااریم  میزتونمی دید. بعد از تمیز کردن آزمایش رو از دسااات 
 ببرید.

مدتی که حرف میزد، سرم پایین بود و داشتم از خجالت و شرمند ی می  تمام
مردم. از دساات خودم خیلی عصاابانیم. دلم می خواد هر  ی فحش بلدم به 
یام و دسااات از این تنبلی و تن  به خودم ب بدم بلكه  بدم. اونقدر فحش  خودم 

يایی هسااات؟ ونتی  پرورى خه  ه فرنی بین من و دخترهاى هر  بردارم. آ
يورى آرایش می کنم که بقیه نگام کنند و برام له له بزنند. ونتی عمدا يورى 
لباس می پوشاام که با  شاام هاشااون نورتم بدن ... ونتی همه ى فكر و مکرم، 
تا کوفت و کثافت  ندام س.ك.س.ى داشااتن و س.ك.س.ى راه رفتن و هزار  ا

ندر  که این بودیگه است ... خاك بر سرت سایه ... خاك بر سرت ... لیانتت ند
 با شىصیت باهات حرف بزنه. تم به غیرتت سایه ... تم ...

*** 
صفحه ى کاغذ مونده بود.. انگار وانعا تم انداخته بود رو  یه لكه ى  رد پایین 

دفترش..  ه ندر باور  یزهایی که تو دفترش نوشته شده بود سىت بود. باورم 
صیته و لباس هاش همه پوشیده  شى صدانتی که االن این ندر با  شد این  نمی 

 بوده. رىيواست و حتی یه تار موش هم دیده نمیشه، روز ارى این 
 مهر/ساعت ده و سی و دو دنیقه شج 23شنبه / سه
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االن سااه دور آزمایش یك رو خوندم. از ب ه هایی که هفته ى پیش آزمایش  تا
سواالت  سیدم. تمام  یك رو انجام دادند هم در مورد نحوه ى انجام آزمایش پر
شون رو هم حفظ کردم. فردا می خوام روى برازنده رو شون و يواب ها  کوییز

 کم کنم.
شم  رفته که هر کیو می  همه ى ب ه ها دارن خر میزنن. هم ین ازمون زهر  

بینی داره آز می خونه. دو ترم نبب یه اسااتاد يوون دیگه داشااتیم. هم ین براش 
عشاوه اومدم و دلشاو بردم که نمره ى هشات منو کرد دوازده. اونونت این یكی 

ست منو کرد شته، نمره ى بی سه نگذ شونزده. هنوز دو يل می دونه تا آخر  خداه 
سه؟ خدایا ... دارم تقاص تموم اون نمره هایی که به ناحق  رفتم  ترم به  ند بر

 رو پس میدم؟ حاال نمیشد سر یه درس دیگه تقاص بدم؟ عدل با این پسره؟
دونم  را اسااترس دارم. فردا ساااعت دوازده آزمایشااگاه داریم ولی من از  نمی

شتم. می ترسم فردا دیر برسم. نمی االن تمام لباس هاى ف ست  ذا ردامو دم د
دونم  را دوست ندارم بتونه حتی یه ایراد کو ولو ازم بگیره. دلم می خواد تمام 

و داده هاى مشااتی  مسااوال هاشااو يواب بدم. اولین نفر آزمایشاامو تموم کن
 تحویلش بدم. یعنی میشه؟ آو  ه حالی میده ا ه روش کم بشه.

 هرم 24/  هارشنبه
هام درد می کنند. از بس که امروز رو هم فشاااارشااون دادم. امروز به  دندون

 مزخرف ترین شكب ممكن  ذشت.
شكده که باز  از شدم خودم تنهایی برم دان بس الهه و بقیه لفتش دادند، مجبور 

دیر نرسام. با اون همه بدو بدویی هم که کردم، آخرش درسات زمانی رسایدم 
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سرش که برازنده دو ندمی در  شت  شت می رفت داخب. پ شگاه بود و دا آزمای
کنم و  فظدویدم که حدانب همزمان با خودش برساام اما نتونسااتم تعادلمو ح

شتم می  ستم و تلو تلو خوردم ... دا شم هامو ب صاف رفتم تو دیوار. از ترس  
 افتادم که تو هوا  رفتم.

وز همون هامو که باز کردم، نگاهش م*س*تقیم به  شاام هام بود. هن  شاام
طور صاف و اتوکشیده کنار در آزمایشگاه ایستاده بود و یه دستش داخب يیج 

 شلوارش و دست دیگه اش هم کیم لپ تاپش بود.
سابی ستاده بود و با ابروهاى باال پریده  ح شده بودم. برازنده رو به روم ای  یج 

 نگاهم می کرد. پس اون کی بود که دست هاش زیر ب*،*لم بود؟.
مع و يور کردم و ایستادم. بر شتم پشت سرم تا ببینم کی بود که اى ي خودمو

 کاش هیچ ونت بر نمی  شتم.
با اون نیشااىند  ندش آورش پشااات ساارم ایسااتاده بودم.  مازیار يوادى 

ایااااااااااااااااااش ... یادم میفته  ه طور تو ب*،*لش افتاده بودم، تمام 
از عصر تا حاال سه بار رفتم دوش  رفتم  تنم کهیر میزنه ... عاااااااااااوق ...

 ... اى خدا ... همه رو برق می  یره مارو  را، نفتی ...
به من تعارف کرد که اول برم تو کالس و پشت سر من هم مازیار و بعد  برازنده

سایلم رو آماده کردم و  شیدم و و شم رو پو سریع روپو شدند.  هم برازنده وارد 
ستاد، کنار میز کارم بود و مازیار هم  ستادم. میز ا شماره یك ای شت میز  رفتم پ

 مقابب میزش ایستاده بود.
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می خواست بیاد سر کالس و برازنده هم با شك و تردید به من نگاه می  مازیار
کرد. یه دفعه یاد هفته ى پیش افتادم که بهم  فت ا ه می خوام با يوادى هم 

  روه بشم، خبرش کنم تا این هفته بیاد.
 شدم و  فتم: دستپا ه

نه ... من نگفتم ... نمی خوام ... خواهش می کنم - نه ... من  نه  ... هر  نه 
 کسی يز این ... هر کسی يز من ... ما نه ... با هم نه ...

نمی فهمیدم  ی میگم ولی خداروشااكر انگار برازنده فهمید  قدر از  خودمم
صرار کرد، برازنده نبول نكرد. مازیار کلی  يوادى متنفرم که هر  قدر يوادى ا

شنا سر شت از پول باباش و  سی عموش و غرغر کرد و نلدر بازى درآورد و دا
 خاك بماله. هنفوم داییش مایه می ماشت که هر يور شده پوز برازنده رو ب

دونستم که دنیقا با همین سه تا  زینه، یعنی پول باباش، سرشناسی عموش  می
عدلش  هاى دم کلفتش، م پارتی  به لطم  یده.  جا رساا تا این و نفوم داییش، 

اصااال از مخ  پونزدهه. حاضاارم نساام بىورم نصاام من هم حالیش نیساات.
 تعطیله. مىش فقط تو کثافت خوب کار می کنه.

دانشكده همه می شناسنش. خیلی از دخترها براش سر و دست می شكونن  تو
هاى دور  قا مگس  ها هم عین نو ه دورش می پلكن. دنی و خیلی از پساار
شاایرینی ... و من  قدر ازش متنفرم که بین اون همه دختر، انگشاات کثیفش 

 ه و ول کن هم نیست.منو نشونه رفت
 را ... ازش می ترساام ... می ترساام از اینكه یه ونت منو بدزده ببره هر  درو،

کار دلش خواسااات باهام بكنه و تو دانشااگاه بی آبروم کنه. با ويود داییش و 
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شهر غریج  شكایت کنم، اونم تو این  باباش و عموش هم، مطمئنا هرندر هم 
رم و که آسه ب هترهنمی رسه. پس تريیحا بکه هیچ کسیو ندارم، صدام به يایی 

 آسه بیام که  ربه شاخم نزنه.
خیلی حال کردم با رفتار برازنده. هم ین شیك ضایعش کرد. صبر کرد تا  ولی

خوب مازیار عز و يز کرد و از  ردن کلفتی باباش  فت، برازنده هم دسااات 
کرد.  هاشااو رو سااینه اش نالب کرده بود و در کمال خونسااردى نگاهش می

 مازیار که ساکت شد،  فت:
  یرم پدر تو هست فاضب/از فضب پدر تو را  ه حاصب -

ساده رو هم نمی فهمه، عین بز زل زده بود  مازیار شعر  که معلوم بود معنی این 
 به برازنده. برازنده هم لبىندى زد و  فت:

 خوش اومدید. -
 ، ول کرد و رفت.هم که انگار فهمیده بود یه يورایی ضایع شده مازیار

خدايونم شكرت ... دمت  رم ... الحق که همیشه ياى شكرت رو بانی  واى
می مارى ... هر  ند امروز خیلی بد  ذشاات ... اما همین یه بیت شااعرى که 
مازیار حتی معنیش رو هم نفهمید، آى دل منو خنك کرد ... آى يیگرمو حال 

 آورد ...  اکریم يناب برازنده ...
 ه رفت، برازنده بر شت سمت ب ه ها و  فت:ک مازیار

 به کارتون برسین. -
سر رم آزمایشاتشون شدند و من نمی دونم  ی شد که ره لوتی  ریم باد  همه

 کرد و از دهنم پرید:
 دمت  رم. خیلی حال دادى. اساسی ضایع شد. -
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سرزنش  یه شید و براى اولین بار، با لحنی پر از  شو درهم ک دفعه برازنده ابروها
  فت:

 این  ه طرز صحبت کردن خانوم محترم؟ ... حواستون به کارتون باشه. -
 روشو بر ردوند و مشنول حضور و غیاب شد. و

که ونتی یادم میفته  ی  فتم از خجالت آب میشاام. کاش به روم  وااااااااااى
یاو عه از حرفم ن یه دف که  ه حرف  رتی زدم. فكر کنم خودش هم  رده بود 

شااوکه شااد که این يورى صااریح و ناطع يواب داد. کاش حدانب اون ب حال 
سایه. خدا می دونه  ه فكرى  سرت  دادى ب رو نگفته بودم. اوففففم خاك تو 

 در موردت می کنه.
ب سوال هاى کوییزش رو این سوتی  نده ام به کنار. باز هم نتونستم يوا حاال

بدم. فقط یه سااوال که اونم یه تعریم ساااده بود رو يواب دادم. آزمایشاام رو 
 کامب انجام دادم ولی ونتی داده هامو دید  فت:

يواب هاتون نه دنت داره نه صحت. آزمایشگاه نیاز به دنت و حوصله داره.  -
نمودارتون غلط در  براى این آزمایش باید نمودار بكشااید ولی با این داده ها،

سرى داده  ساعت یك بیاید دفترم یه  شه.  شتباه می سبات هم ا میاد و بانی محا
کارش رو ندارم که  زارشبهتون بدم، با اون ها نمودارتون رو بكشااید. اینجا  

 داده ها رو براتون بنویسم.
 ناراحتی  فتم: با
 دو نمره ى این آزمایش رو هم از دست دادم؟ -
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شد. اما خیلی زود دوباره يدى براى ی نگاهش ه لحظه ى خیلی کوتاه مهربون 
 شد و  فت:

یك نمره مربوت به  زارش کار میشااه. از یك نمره ى کار عملی و کوییزتون  -
 نمره رو  رفتید. 0.2هم فقط 

اون همه خر زدن دیروزم تو تنم مونده. نامرد فقط یه سااوالش از تو  خسااتگی
ست از کجا درمیاره. همه ب ه ها می نالند. شا رد يزوه بود. بقیه اشو معلوم نی

سوال هاش می  ضی ونت ها تو يواب  شیمی فیزیك رو از بره، بع اولمون که 
 مونه دیگه واى به حال من.

 یك که رفتم دفترش، یه بر ه که از نبب نوشته بود، دستم داد و  فت: ساعت
 نمودار رو با اکسب بكشید که دنیق باشه. -

ستم شد. به اندازه ى کافی خنگیم رو  خوا سب دیگه  یه. ولی روم ن سم اک بپر
بهش ثابت کرده بودم. دیگه کافی بود. تشااكر کردم و خواسااتم برم بیرون که 

  فت:
 خانوم صدانت ... می تونم یه سوالی بپرسم؟ -
 تعجج  فتم: با
 بفرمایید. -
 رو انتىاب کردید؟شما که هیچ عالنه اى به شیمی ندارید  را این رشته  -

 بودم  ی بگم. به نا ار راستشو  فتم: مونده
شتم. همین يورى انتىاب  - شته اى عالنه ندا خج ... وانعیتش من به هیچ ر

 رشته کردم که هر  ی نبول شدم همونو برم.
 تكون داد و  فت: سرى
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 سبراى نبولی تو این رشااته باید رتبه نساابتا خوبی تو کنكور آورده باشااید. پ -
درساتون خوب بوده که تونساتید این رشاته رو اون هم روزانه نبول بشاید. ولی 
 را االن اینقدر ضااعیم هسااتید؟ ا ر هیچ عالنه اى به این رشااته ندارید، 

 هم، هیچ نتیجه خرشانصراف بدید. بهتر از اینه که خودتون رو عذاب بدید و آ
 اى نگیرید.

 سرافكند ی  فتم: با
نم کنج خونه؟ ونتی به هیچ رشااته اى عالنه ندارم، هر انصااراف بدم که بشاای -

 قدر کنكور بدم و رشته امتحان کنم، بازم همین میشه. منم دوست دارم ونتی 
شو بدم ولی  سید بتونم يواب شیمی پر ساده ى  سوال  ستانی ازم یه  یه ب ه دبیر
 یكار کنم که دیگه خیلی دیر شده. پایه ام ضعیفه. همین آز شیمی فیزیك ... 
باور کنید آزمایش امروز رو من سه دور خونده بودم ولی بازم نتونستم از پسش 
صال همین  سواالت رو از کجا میارید؟ ا شما این  صال نمی دونم  بربیام. من ا
اکسب که  فتید باهاش نمودار بكشم ... من حتی نمی دونم اکسب  ی هست 

  ه برسه به اینكه باهاش نمودار بكشم.
سرش پایین  مدتی که حرف تمام می زدم و در وانع یه يورایی دردل می کردم، 

بود و با تكون دادن  اه و بی  اه ساارش، تويهش به حرف هام رو نشااون می 
 داد. اعترافاتم که تموم شد  فت:

من مطمئنم که شااما هوش خوبی دارید ولی عادت نكردید ازش اسااتفاده  -
بدید. باید شااروع کنید به کنید. باید کم کم خودتون رو به درس خوندن عادت 

 خوندن دروس اصلی و مهم رشته اتون.
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صال  تقریبا ساعتی تو دفترش بودم. کلی باهام حرف زد و راهنماییم کرد. ا نیم 
فكرشو نمی کردم اون آدم خشك و يدى، اینقدر حوصله دار و مهربون باشه. 

سج با آزم شته. درس هارو متنا سی نو شه که برام برنامه در  ایش هاىباورم نمی
شته. اینكه براى آز بعدى،  ه درس هایی  ش روشیمی فیزیك نو م و باید بلد با

به  ه مباحثی باید مساالط باشاام. باورم نمیشااه که درس هامون اینقدر به هم 
مرتبطند. تازه فهمیدم سااوال هایی که می پرسااه در صااورتی مخ تونیم يواب 

م ينبه ها بلد باشاایم. بدیم که تمام مباحث مربوت به اون موضااوع رو از تمو
صب رو باید بىو شیمی فیزیك نمبراى آز بعدى،  هار تا ف . از تمام کتاب هاى 

و آلی و تجزیه و معدنی، یه ساارى مباحث رو برام نوشااته که باید بىونم. کی 
ید  با مایش امروز رو هم  کار آز تازه  زارش  نه؟  مه رو بىو حال داره این ه

سم. اوفففم آدم بىواد درس خون شی کنه. بی خیال  بنوی شه که باید خودک ب
یه دسااات حكم بزنم يیگرم حال بیاد.  ور باباى  هابابا ... بذار برم با ب ه 

 درس ...
 مهر/ ساعت دو و دوازده دنیقه بامداد 30شنبه/ سه

ته رو  دارم ته ى  ذشاا کب هف نه ...  از بی خوابی می میرم ... منزم درد می ک
ه فقط یه روز مونده تا آز شاایمی فیزیك، منه مشاانول یللی تللی بودم و حاال ک

سه به خوندن اون  شتم  ه بر سه ى نبلمم ننو سر هنوز  زارش کار يل خاك بر 
اکساااب  یه و  نمهمه فصاالی که برازنده برام عالمت زده بود. هنوزم نمی دو

 نمودار رو هم نكشیدم ...  ه يورى می خوام تا فردا  زارش کار تحویب بدم؟
صادق باش ... وانعا  را  ... براى سایه شده تو عمرت با خودت  یه بار هم که 

اومدى دانشگاه؟  را انصراف نمیدى؟  را درس نمی خونی؟ خوشی زده زیر 
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دلت؟ تو با مازیار  ه فرنی دارى؟ اونم عین تو داره با پول باباش حال می کنه. 
. تو می کنه .. ازىاون به ساابك خودش تو هم به ساابك خودت ... اون دختر ب

رفیق بازى ...  ندان بعید هم نیساات  ند ونت دیگه برى تو نخ پساار بازى 
...دختره ى بی شاارف بی آبروى خاك بر ساار ... مامان حق داره هی ساامیه رو 
بكوبه تو سرت ... سمیه به اون درس خونی تو  را این يورى شدى؟ سایه ... 

ندارى.  ثابت کن  یزى از ساامیه کم  با خواد تو ف نمیبه خودت  كر رنابت 
کساای باشاای. فقط روى خودتو کم کن. روى اون شاایطون درونت رو ... ا ه 
 فت به ياى درس خوندن پاشااو برو پارك با ب ه ها آیس پك بىور، هم  ین 
بزن تو دهنش که دندون هاش بپاشااه تو حلقش ...که دیگه يرئت نكنه  ولت 

درساات و به مونع درس  بزنه ... برنامه ریزى کن سااایه ... برنامه ریزى ... ا ه
 بىونی، می تونی هم به درست برسی هم به خوش  ذرونی هات ...

سایه ... به ياى اینكه زانوى غم ب*،*ل کنی، بلند شو و تا يایی که می  پاشو
تونی تالشت رو بكن ...تا آخرین لحظه نالش کن ... نهایتش ا ه نشد  زارش 

بهم مهلت بده. آره ... خودشااه ... رو کامب کنم، از برازنده می خوام  ند روز 
 پاشو سایه ... یا علی ...

*** 
تىت از ویبره ى  وشی می لرزید. نگاهی به ساعت روى م م انداختم.  تموم

هشاات صاابح بود. االن باید تو کارخونه می بودم. از يا پریدم و  وشاای رو 
 يواب دادم. بنیامین بود:

 معلوم هست کجایی؟ -
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 که ناشی از خواب آلود ی بود  فتم:صداى  رفته اى  با
 خواب موندم بنیامین ... همین االن بیدار شدم. تو کجایی؟ -
 من کارخونه ام. -
 برام مرخصی ساعتی رد کن تا خودمو برسونم. -
زود بیا کارت دارم. دیشج هم که این  وشی کوفتی رو يواب نمی دادى ...  -

 معلوم هست دارى  یكار می کنی؟
 خیال بنیامین ... نطع کن برم یه دوش بگیرم و سریع بیام.بی  -
 خیلی خج ... زود بیا .. -

شی شدم کی خوابم   و صال متويه ن شج ا رو نطع کردم و  پیدم تو حموم. دی
برد. تا آخرین لحظه داشااتم می خوندم ... اونقدر خاطراتش يالج بود که ا ر 

 ساابیدم به دفترش تا سااریع میشااد، تموم کار و زند ی رو ول می کردم و می 
 تمومش کنم و بفهمم تهش  ی میشه.

ساختمون  حدود سیدم کارخونه. ناخودآ اه م*س*تقیم رفتم  نه و نیم بود که ر
ریاست. خانوم خرسند با دست  چ  رفته اش، یه دستی داشت تالش می کرد 
که  یزى تایپ کنه. منو که دید احوالپرساای کرد و دوباره مشاانول تایپ شااد. 

 می تایپ یك دستیش رو نگاه کردم و  فتم:ک
 کسی نبود این  ند ونته که دستتون بسته است، بیاد کمكتون؟ -
اتفانا دنبال یه نفر هسااتم که کارش خوب باشااه و به ياى خودم به خانوم  -

 مهندس معرفیش کنم ... می خوام ا ه بشه استعفا بدم.
 دى هم ويود داشته باشه؟استعفا؟ براى  ی؟ نكنه می ترسین دفعه ى بع -
 به دستش اشاره کردم. صداش کمی آروم تر شد و  فت: و
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ستش دارم ازدواب می کنم ... نامزدم تو  - ست ... را صال موضوع این نی نه ... ا
ساعت  شون برام کار يور کرده. اونجا هم به خونه امون نزدیك تره، هم  شرکت

تریم ... با هم میریم و با هم کاریش با نامزدم هماهنگه ... این يورى راحت 
 برمی  ردیم.

 تكون دادم و  فتم: سرى
 به سالمتی ... مبارك باشه ... ا ه کسی رو پیدا کردم حتما بهتون میگم. -
 خیلی ممنون ... خج ... امرتون  ی بود آناى کاردان؟ -
 آهان ... خانوم صدانت امروز اومدند؟ -
مقدسی يلسه دارند ... بهشون اطالع بدم که بله تو دفترشون هستن. با آناى  -

 شما می خواید ببینیدشون؟
نه نیازى نیسات ... میرم آزمایشاگاه، هر مونع يلساه اشاون تموم شاد، ا ه  -

 میشه با آمایشگاه تماس بگیرید یه اطالعی بهم بدید.
 بله حتما. -
 ممنون. -
ساااختمون ریاساات خارب شاادم و رفتم ساارا، بنیامین که نطعا االن منتظرم  از

 بود.
محو دیدنم، نوطی اى که دسااتش بود، ول کرد روى سااكو و اومد طرفم.  به

 بدون هیچ سالم و احوالپرسی  فت:
  را به خانواده ات نگفته بودى می خوایم زني بزنیم براى خواستگارى؟ -
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یش کنم دیروز متويه حرف هاش نشاادم.  یر داده دنیقه طول کشااید تا حال ده
ضول نمی  سم کجا بوده. آخرش هم با تهدید به اینكه داماد ف بود که بفهمه حوا

 خوایم، دست از سرم برداشت.
شت ... اما  عجیج سترس دا بود که هنوز  هار روز مونده به آخر هفته اینقدر ا

 یه حرفی زد که من هم استرس  رفتم:
 ه هم باهامون میاد...يمعه شج ژال -
 کی؟ ژاله؟ -
 سر تایید کرد و  فت: با
 من و مامان و عمه و ژاله. -

  فتم: ناخودآ اه
 ژاله دیگه براى  ی می خواد بیاد؟ -
نگاه بنیامین مشااىص بود که ناراحت شااده. ولی به روى خودش نیاورد و  از

 فقط  فت:
 نباشه؟ مگه میشه خواهر داماد تو خواستگارى برادرش -
کار ژاله مونده بودم. با  ه اعتماد به نفساای می خواساات بیاد خونه ى ما؟  تو

بعید نبود مامان با دیدنش شااوکه بشااه و از همون دم در بیرونشااون کنه. انگار 
 استرس بنیامین به من هم سرایت کرده بود.

ه بپسر خوبی بود. مطمئن بودم که می تونه نجال رو خوشبىت کنه ...  بنیامین
خصااوص که نجال هم بنیامین رو دوساات داشاات. ا ر مامان به خاطر ژاله 

 مىالفت می کرد، راضی کردنش دردسر بود ...
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آزمایشااگاه زني خورد و پناهی يواب داد.  ند لحظه بعد  وشاای رو  تلفن
  ذاشت و بر شت سمتم و  فت:

 خانوم خرسند بود.  فت خانوم صدانت يلسه اشون تموم شده. -
شكرى ست هاش هنوز به نتیجه  ت شدم. رضا و دو شگاه خارب  کردم و از آزمای

ى نابب نبولی در مورد پناهی و صفرى نرسیده بودند و مايراى رفت و آمدهاى 
 مشكوکشون هنوز نامعلوم بود.

شدم. نگاهش به در بود و با دیدنم،   ند صدانت زدم و وارد  ضربه به در اتاق 
کرد بشااینم. به ياى نشااسااتن، يلوى  کمی روى صااندلی بلند شااد و تعارف

 میزش ایستادم و  فتم:
زیاد ونتتون رو نمی  یرم. فقط می خواسااتم بپرساام،  را من باید خاطرات  -

 خصوصی شما رو بىونم؟
 لحظه اى ناخن هاشو روى هم کشید و بعد  فت:  ند

  ون خودم نمی تونستم براتون توضیح بدم که مشكلم  یه. -
 ی؟مشكب؟  ه مشكل -
شكالت من از اونجا  - شروع م شده که  شته  آخرهاى اون دفتر ... اتفاناتی نو

 بوده.
 که این طور ... -
اون فقط یه دفتر خاطره نیساات که مثب یه نصااه بىونیدش و بعد هم به من  -

برش  ردونید ... می خوام با مشااكالت و در یرى هاى من تا حدودى آشاانا 
بشید که بتونید بهم کمك کنید. شاید اون نوشته ها  یزي توشون باشه که براى 
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مهم نبوده  منپیدا کردن هورمند به دردمون بىورند.  یزى که شااااید از نظر 
 ولی یه نفر دیگه بتونه سرنىی ازش پیدا کنه.

 ممكنه خوندنش کمی زمان ببره. -
 فقط مواظج باشید خیلی دیر نشه که کار از کار بگذره ... -
 منظورتون  یه؟ -
 اون دفتر رو بىونید. بعدا در موردش صحبت مخ کنیم. -

*** 
که رسیدم خونه، بابا ماشینش رو می شست و مامان در حال شام پىتن  عصر

بود. از نجال هم خبرى نبود. سااریع لباس هام رو عوض کردم و رفتم ساارا، 
خاطرات صاادانت. اما هر  ی  شااتم، سااررسااید رو پیدا نكردم. یه دفعه یاد 

 نجال افتادم.
کردم. نجال که  ساامت اتانش و بدون اینكه در بزنم، درو با شااادت باز رفتم

نیشش تا بنا وش باز بود و سررسید صدانت هم روى زانوهاش، دستپا ه شد 
سیده بودم و  سرش نایم کنه ... اما دیگه نزدیكش ر شت  ست دفتر رو پ و خوا

 دفتر رو از دستش بیرون کشیدم و با عصبانیت  فتم:
شه از اتاق من کش میر - شی  یزى که به تو مربوت نمی ؟ ىتو خجالت نمی ک

 حتما باید درو شش نفله کنم؟
بدون اینكه تنییرى تو  هره ى خندونش ایجاد بشه، با همون نیش بازش،  نجال

 از تىتش پایین اومد و از  ردنم آویزون شد و  فت:
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واى نیما تو  ه طور دلت اومد داسااتان به این نشاانگی رو از من دریه کنی.  -
شااته. تو همه اشااو خوندى؟ اون ا ه بدونی  ه ندر خندیدم. خیلی با حال نو

 نسمتش که سر آزمایشگاه موهاش از مقنعه ریىته بیرون ...
 هاشو از دور  ردنم باز کردم و از خودم دورش کردم و  فتم: دست

بساه بساه ... الزم نكرده با این بلبب زبونی ها بحثو عوض کنی. این داساتان  -
به م که  مه  یه آد خانوم. زند ی خصااوصاای  ماد کرده و نیسااات نجال  ن اعت

خاطراتشااو داده دسااتم ... اونم نه براى اینكه بشااینم بىونم و هرهر بىندم... 
شكلش کمك کنم ... اونونت تو میگی  را ا ستان رو ینبراى اینكه به حب م  دا

سایب منو زیر  شه بی ايازه و ازت دریه کردم؟  ه رویی دارى ... بار آخرت با
 و رو می کنی؟

که با مه غرغرى  مام  این ه با پررویی ت یاورد و  به ابرو ن کردم، نجال حتی خم 
  فت:

اان من بذار بقیه  - ا ا ا ا ا ا ا ا يدى میگی؟ یعنی این ها بر اساس وانعیته؟ ي
 اشو بىونم. تو رو خدا می خوام بدونم تهش به هم میرسن یا نه.

 کالفگی  فتم: با
ازدواب می می خواى بدونی تهش  ی میشااه؟ هی ی ... سااایه و هورمند  -

کنند اما طالق می  یرن. االن هم هر کدومشااون دنبال زند ی خودشااونند. 
 راحت شدى؟

 ى نجال وا رفت و با ناراحتی  فت: نیافه
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که توى کوه  - نه؟ همون  نه ...  نه اتو کارخو خاطرات همون رئیس  ها  این 
 ؟دیدیمش ...  ه دلیلی داره این هارو بده به تو که بىونی؟ نكنه عاشقت شده

 تو هوا تكون دادم و  فتم: دستمو
 برو بابا ... دیوونه. -
اتانش بیرون اومدم اما نجال دنبالم راه افتاد و هم  نان بپر بپر می کرد و می  از

  فت:
نیما بذار منم بیام پیشاات بشااینم با هم بىونیم. به خدا دارم از فضااولی می  -

 میرم.
 می کنم.هر مونع خوندم خالصه اشو برات تعریم  -
 خیلی لوسی ... اه ... -

 و رفت تو اتانش ... کی به کی می  فت لوس. بر شت
تىت دراز کشیدم و از آخرین يایی که دیشج مونع خوندنش خوابم برده  روى

 بود، شروع به خوندن کردم:
 1387/ یكم آبان   هارشنبه

دنیقا ساااعت یازده و پنجاه دنیقه تو آزمایشااگاه بودم. اما از شااانس  ند  امروز
من، افتادم رو اسهال و دنیقا پنج دنیقه مونده به اومدن برازنده، تنگمو  ذاشت. 
شویی.  س سیدم به د سه طبقه رو رفتم پایین تا ر شگاه،  با همون روپوش آزمای

 مایشگاه. در آزمایشگاهآز تمهول هولی وسط کار نی یش کردم و بدو بدو بر ش
 بسته بود و این یعنی که برازنده رفته بود داخب.

ترس و لرز در رو باز کردم. همون لحظه صداش رو شنیدم که داشت حضور  با
 و غیاب می کرد و اسم من رو می خوند:
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 خانوم سایه صدانت ... هنوز نیومدند؟ -
مدادش رفت سمت بر ه ى اومدم خودمو نشونش بدم و دستمو باال ببرم ...  تا

 حضور و غیاب که منفی بذاره ... هول شدم و با صداى بلندى  فتم:
 نزن نزن ... من اینجام ... يان مادرت نزن ... -

ب ه هاى کالس ساکت شدند و برازنده هم با  شم هاى خندونش نگاهم  تمام
ه صداى می کرد. اما لج هاش حتی میلی مترى هم از هم باز نشده بود. باالخر

 پخ خنده ى الهه بلند شد و پشت سرش هم بقیه ى ب ه ها زدند زیر خنده.
غره اى به الهه رفتم و خواسااتم با لج خونی فحشاای هم بهش بدم که   شاام

 برازنده  فت:
ضور و  - شید نه مونع ح شگاه با خانوم محترم ... نبب از اومدن ِ من باید آزمای

 غیاب ...
ی تنفسم طبیعی تر بشه ... نگاه پر خجالتی به ب ه دهنمو نورت دادم تا کم آب

هاى کالس انداختم ... خداروشااكر  روهمون همه دختر بودند ... پس زیاد 
 ایرادى نداشت ا ه مشكلم رو می  فتم:

باور کنید بودم ... نبب از شما تو آزمایشگاه بودم ... ببینید روپوشمم تنمه ...  -
  الب به روتون ... روم به دیوار ... ولی ...  ه طورى بگم ... خج ...

 انداختم پایین و با صداى آرومی  فتم: سرمو
 ویسكوزیته *ام کم شده ... -

ارانروى، مقدار مقاومت یك مایع یا سیال، در برابر يارى  -)* ویسكوزیته یا ِ 
شدن است. هر  ه ویسكوزیته ى مایع، کمتر باشد، راحت تر يارى می شود. 
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به عنوان مثال، شاایر که به راحتی با کج کردن ظرف، از ظرف بیرون می ریزد، 
 بیرون می ظرفویسااكوزیته ى کمترى در مقایسااه با عسااب، که به سااىتی از 

 ریزد، دارد.(
صااداى خنده ى ب ه ها بلند شااد و این بار، لبىند کو یكی، کنج لج  دوباره

شكر بی خیال  شت. خدارو ست که تقریبا یك دنیقه اى هم دوام دا ش برازنده ن
ستادم. با همه ى زيرى که  شماره دو ای شت میز  شد و رفتم پ شتن  منفی  ذا

رام ب هفه نیمه که اکساالش رو هم مائدکشاایدم فقط تونسااتم یه  زارش کار نصاا
 کشیده بود، تهیه کنم و یه نسمت هایی از کتاب شیمی فیزیك رو بىونم.

مونعی که از  روه یك سااوال می پرسااید، سااریع کارهاى اولیه آزمایش رو  تا
سترس دوباره دلم پیچ  شدت ا ستاد، ناخودآ اه از  انجام دادم. کنار میزم که ای

 برداشت.
 نگاهی به وسایب روى میز انداخت و با لبىند  فت: برازنده

 آزمایش امروزتون  یه؟ -
 اندازه  یرى ویسكوزیته مایعات به روش استوك. -

 عمیق تر شد و در نهایت تعجج، تیكه بارم کرد: لبىندش
 مثب اینكه مشكب  وارشیتون  ندان بی ربط به آزمایش امروز نبوده. -

هر کی دیگه این حرفو بهم میزد، بدون شااك هرهر می باز مونده بود ...  دهنم
خندیدم ولی برازنده با اون همه ابهتش خیلی بعید بود که با یه دانشااجوى تنبب 

 مثب من این يورى شوخی کنه.
خودش هم فهمید بديورى از حرفش شوکه شدم که  لویی صاف کرد و  انگار

شم  یرى  شرفت   شد. امروز پی سوال هاش  سیدن  شنول پر شتم. دو تا م دا
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سوال رو هم به  سه تا  صفه نیمه.  سوال رو ن سوال رو کامب يواب دادم و یك 
ياى يواب، نگاه پساارکش نثارش کردم. هر  ند با هر نگاه مظلومانه اى که 

 بهش انداختم، بیشتر اخم هاش رو تو هم کشید.
 هاش که تموم شد  فت: سوال

 فصب هایی که بهتون  فتم نىوندید ... نه؟ -
ترم نبب، در يواب یكی از اسااتادها که همین سااوال رو ازم پرسااید، با  یادمه

پررویی  فتمب کی حال درس خوندن داره اسااتادب و اسااتاد هم با تاساام ساار 
شماها نراره اداره کنید به  تكون داده بود و  فته بودب خدا عانبت مملكتی رو که 

پایین انداختم. شاارمنده  ومخیر کنهب ... ولی امروز، در برابر سااوال برازنده ساار
 بودم. از اون همه بی عارى و تنبلی شرمنده بودم. برازنده  فت:

  زارش کارتون رو ببینم. -
 کار رو از الى يزوه بیرون کشیدم و هم  نان با سرى افكنده  فتم:  زارش

نتونسااتم کاملش کنم. اکساالش هم کار خودم نیساات. یكی از دوسااتام برام  -
 کشید.

 لحظه در سكوت بر ه هاى  زارش رو نگاه کرد و باالخره  فت:  ند
سرتو پایین بندازى ... هفته ى  - شی  يورى زند ی کن که هیچ ونت مجبور ن

 دیگه هر دو  زارش رو برام بیار.
همراه  زارش کار به ساامتم دراز شااده بود.  زارش رو با خجالت از  دسااتش

 موندم و دنیا دنیا شرمند ی ...دستش  رفتم. از کنار میزم دور شد و من 
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یا یاد ...  را من  خدا بدم م به هم می خوره ... از خودم  حالم از خودم  ...
شه ...  سرم پایین با شرمند ی  شم؟ خدایا ... دیگه نمی خوام از  ست نمی در
نمی خوام ونتی به پشاات ساارم نگاه می کنم یه زند ی مزخرف و به درد نىور 

 هم توش انجام ندادم.ببینم که حتی یه کار مفید 
حواساات به من هساات؟ هوامو دارى؟ میشااه کمكم کنی؟ میشااه دیگه  خدایا

ساارافكنده نباشاام؟ می دونم هر مونع کارم یه يا  یر می کنه یادت میفتم ... 
یا ... نمی  خدا به کی بگم ...  به تو نگم پس  هامو  كار کنم ... حرف  ولی  ی

 زیرکه از ترساش سارشاو کرده دونم  را درس نمی خونم ... شادم عین کبك 
برف ولی خطر هم  نان به نوت خودش بانیه ... منم با اینكه می دونم  ه ندر 
درس سرم ریىته ولی بازم می زنم به بی عارى و مدام براى درس خوندن امروز 

 و فردا می کنم ...
صب هایی که  دیدى شرمنده ام کرد ... بازم ف خدايونم این برازنده  ه يورى 
بىونم برام نوشاات. هر اسااتاد دیگه اى بود  هار تا لی ار بارم می کرد... باید 

شجوهاش ونت می ماره ... خدایا خودت اير  صافا براى دان ولی این برازنده ان
بده ... میگم خدا ...  ه کیفی می کنی ونتی بنده هایی مثب  پاداشااش رو  و 

 ی بینی ... یعنیبرازنده رو می بینی و  ه حرصاای می خورى ونتی امثال منو م
سایه  شون بدى و بگی ب ببینید ... این  شته هات ن شه روزى بیاد که منو به فر می

 بنده ى محبوب منه ... الحق که الیق سجده ى شما بوده ب ...
 / سوم آبان/ساعت نه و بیست و پنج دنیقه شج يمعه
 بیسااات دنیقه ى پیش،  زارش کار آز هفته ى پیش رو کامب کردم. هم دنیقا

یب کردم. نمودار  باتش رو تكم حاساا مب يواب دادم هم م کا سااواالتش رو 
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سب  شیدم. مائده بهم یاد داد که  ه يورى با اک سلش رو هم خودم دوباره ک اک
ال سری ونمودار بكشم. باالخره این لپ تاپ هایی که باهاشون هزار و یك فیلم 

 می بینیم، به یه دردى خوردند.
ر رو بكشاام، اونقدر موق کردم که مائده رو با محو این که تونسااتم نمودا به

ماچ و ب*و*سااه هام، تم بارون کردم.  ه ل*م*تی داره ونتی آدم  یز يدید 
 یاد می  یره.

 آبان 5/ یكشنبه
که برازنده براى آزمایش بعدى  فته بود  امروز یه رو  فصاالی از شاایمی تجز

ه زیادى یادم موند بىونم، تموم کردم. البته فقط روخونی کردم. فكر نكنم  یز
شكر این هفته کارم  شتم. خدارو سه رو هم نو صم  زارش کار این يل شه. ن با
ساابك تره. هم اینكه فقط دو تا فصااب باید براى آزمایش هفته ى دیگه بىونم، 
هم اینكه نوشتن  زارش کارم برام خیلی راحت تر شده.  ون می دونم نراره از 

سم ... هه  شه به  ه نتیجه اى بر شم آزمای ستگاه  وار سكوزیته د ... نراره به وی
 برسم.. خىىىخ ...

 یه اتفانی هم افتاد که انگیزه ام براى درس خوندن رو بیشتر کرده ... امروز
صلی  سر سید که يوابش تو همون ف سوالی پر ستاد یه  شیمی تجزیه، ا کالس 

شم هاش ستاد   سی که يواب داد من بودم و ا  بود که من خونده بودم. تنها ک
 رد شااده بود. آخه ترم نبب تجزیه یك رو با همین اسااتاد یازده  رفتم. آو  ه 

با تحسااین آدمو نگاه کنند ... حتی بع با ضاایکیفی میده تو کالس همه   ها 
حسااادت. ... شااا رد اولمون داشاات از حرص می پكید... دلم خنك شااد ... 
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باز  که  یار  ندش هم  ماز دختره ى فیس فیسااوى دما، عملی ... اوه ... اون 
نیشااش رو باز کرده بود و از ده تا صااندلی اون ورتر الو می ترکوند ... پسااره ى 

ما نامزد کردیم ...  دندکرخب و  ب اونقدر تابلو کرده که  ند تا ب ه ها فكر 
شد ...هر  ند ...  شون کوتاه  شون رو داد و زبون بال به دور ... خوبه الهه يواب

 حكایت دروازه و دهن مردمه ...
 1387آبان  9شنبه/  پنج

 هات سیاه نربانت شوم ... خانه ات به کجا مهمانت شوم  شم
جایی ني رو  وش می کنم و نر  ک ىار تو دارم این آه به افت که ببینی  برازنده 

میدم ... حیم که باهات رودروایساای دارم و رنه دیروز یه ماچ تپب از اون لپ 
 هاى خوشكلت  رفته بودم.

شش  دیروز صب هایی که برازنده  فته بود، از  شتم ... به لطم خوندن ف  ب کا
ندادم. داده هاى آزمایشم هم دنت داشت و تا سوال کوییز فقط دوتاشو يواب 

هم صحت ... از  زارش کارهام راضی بود و در نهایت با یه دونه از اون لبىند 
 هاى کم یابش  فت:

امروز کارتون خیلی خوب بود ...نمره ى کامب هر دو  زارش کار رو  رفتید.  -
ید اینقدر خوب  درس کار عملی و کوییزتون هم خوب بود. شااما که می تون

 بىونید  را کوتاهی می کنید؟ حیم نیست؟
 يونم ... دمت  رم ... خیلی با حالی ... خدا

دیروز تا حاال دارم به خودم سااور میدم ... حساااابی ناپرهیزى کردم ... به  از
شه اون همه  شون ب خاطر موفقیتم همه ى ب ه ها رو بردم پیتزا  ارمون ... کوفت
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پول مفت می بینن رم می کنن... ولی عیج  دلستر اضافی که سفارش دادند ...
 تا دلستر هم روش ... هنداره ... ما که خراب رفیقیم ... شش تا پیتزا و د

صبح هم که با ب ه ها رفتیم انزلی ... تازه االن ونت کردم یه کم بنویسم  امروز
سوال هارو يواب  سابی بىونم که دیگه همه ى  سه ى بعد ح ... باید براى يل

 من می تونم ... من موفق میشم ... خواستن توانستن است ...بدم ... 
 آبان 15/   هارشنبه

سی حال میدى اما بىواى   ی سا بگم؟ ... خدایا ... یعنی بىواى حال بدى ا
حال  یرى کنی هم بد حال آدمو می  یریا ... حدانب می ماشااتی خوشاایم یه 

 ... هفته دووم داشته باشه بعد این يورى می زدى تو پرمون
 ند زدم ... اولش همه  ی خوب بود ... ولی نمی دونم  را اون اتفاق  امروز

افتاد ... متاساافانه تقصاایر خودم بود ... خودم حمانت کردم ... یه يورایی 
 منرور شدم، خدا هم زد پس کله ام.

خدا يون ... با بنده هاى مومنت هم همین يورى رفتار می کنی؟ این  میگم
 ی کنی؟يورى ضایعشون م

داشااتم روى این برازنده رو کم می کردم ها ... ولی نه ... بحث این حرف  تازه
ها نیساات ... نمی خوام روشااو کم کنم ... فقط می خوام يورى باشاام که از 
دستم راضی باشه ... می خوام بهترین دانشجوش باشم. می خوام تا ابد منو به 

نت ف که من هیچ و باشاااه... همون طور  ته  کنم ...  میراموشااش نیاد داشاا
شش نكنم؟ مگه  ه فرنی  شش نمی کنم؟ یعنی ممكنه؟  را؟  را فرامو فرامو

 با بقیه ى پسرها داره که به یادم بمونه؟
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... آدم با شااىصاایتیه ... به کارش وارده ... یه مرد موفقه ...رفتارش هم  خج
 خیلی مردونه و ساانگین و رنگینه ... از این پساار سااوسااول ها نیساات که از

مونعیتشون سوء استفاده می کنند و با دخترها ل.ا.س می زنند ... تیپش همیشه 
... همیشااه  باشااهمردونه اساات ... یادم نمیاد شاالوار لی و تی شاارت پوشاایده 

پیراهن هاى مردونه و شاالوارهاى پار ه اى که کتش رو توى دفترش يا میذاره 
شه اما تو شگاه کت تن شه مونع رفت و آمد به دان شگاه کت نداره.  ... همی آزمای

یادم باشاااه بهش بگم یه بار تیپ اسااپرت بزنه ببینم  ه شااكلی میشاااه ... 
با تی پایی از پنجره ى آزمایشگاه پرتم  مهاااااااااااه ... آره حتما میگم ... اون

می کنه بیرون ... واى خدایا فكرشو بكن برم بهش بگم ب يناب برازنده ، میشه 
شرت  شكلی لطفا دفعه ى بعد تی  شید، می خوام ببینم  ه  شلوار يین بپو و 

 میشید.ب
*** 
سی که هر دو  یاد صدانت دیده بودم. همون عك سی افتادم که از هورمند و  عك

سپرت پوشیده  شرت و کفش ا شلوار لی و تی  سپرت زده بودند. هورمند  تیپ ا
بود. ناخودآ اه لبىند روى لبم نشست. امیدوارم مايراى  رفتن اون عكس رو 

رو  ندتوى دفترش نوشااته باشااه. خیلی دوساات دارم بدونم،  ه طورى هورم
راضاای به پوشاایدن اون لباس ها کرده. حق با صاادانت بود. یادم نمیومد هیچ 

 ونت توى کارخونه، با  نین لباس هایی دیده باشمش.
 به يمالت سررسید انداختم و به خوندن ادامه دادم: نگاهی

به اسااات ولی  آدم يذ يدى و پر  که خیلی  ظاهرش  یه ... برخالف  مهربون
ش هم يذابش کرده ... تو محیط کار يدى ولی مشىصه که مهربونه ... همین
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احتماال تو خونه یه مرد عاشااق پیشااه ... زنش  ه کیفی می کنه... راسااتی زن 
 باشه؟داره یا مجرده؟ حلقه داره ؟ واى  ه طور دنت نكردم؟ نكنه زن داشته 

به من  ه مربوت ... حاال زن داره که خج نوش يونش ... کیفشااو ببره  اصااال
 ه حالی می کنه ها ... خاك تو سرت سایه باز زدى ياده خاکی  ... ولی زنش

 ... ببین از تو آزمایشگاه  ه طور رسیدم تو رختىواب برازنده ها..
  ی می خواستم بنویسم؟ آهان ... خرابكارى امروزم... اصال
بازم دو تا از شااش تا سااوالش رو نتونسااتم يواب بدم. از  زارش کارم  امروز

ضی بود و با  شدم.  را، را شنول انجام آزمایش  سرى توضیحاتی که داد، م یه 
شن کردم )*  را، بونزن ابزارى فلز ست که به عنوان منبع تول ىبونزنو* رو  دیا

شااود( و داشااتم  یاز آن اسااتفاده م شااگاههایدر آزما یی رما ىحرارت و انرژ
صداى برازنده رو از شعله اش رو با پیچ کناریش تنظیم می کردم که  یز م میزان 

 کناریم شنیدم:
يواب این سااوال رو می تونید از خانوم صاادانت بپرسااید. این سااوال يزو  -

 کوییز هفته ى  ذشته اشون بوده.
تا بنا وش باز شد. دنیقا حس خرکیفی بهم دست داده بود. برازنده داشت  نیشم

شون، می تونند از من  سوال ستن يواب  به یه  روه دیگه می  فت که براى دون
 کمك بگیرند. و این یعنی برازنده نبولم داره.

زیر پوسااتی به خودم افتىار می کردم که یه دفعه بوى کله پا ه زد تو  داشااتم
یمو  ین داده بودم و تند تند بو می کشاایدم که بفهمم بو از کجا و از دماغم. بین

با  تا اومدم بگم ب پیم  ه بوى  ندى ب، برازنده   یه ... بو شااادت  رفت و 
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 رد شد و صورتش  اشابروهایی درهم به سمتم بر شت و تو یه لحظه  شم ه
 پر از عصبانیت.

شت شیدم عقج  انگ شدت ک ست دیگه اش رو هاش دور بازوم پی ید و با  و د
توى موهام که از يلوى مقنعه، کج توى صااورتم ریىته بودم، فرو کرد. هاب و 
واب مونده بودم که  ه خبر شااده و این سااكانس رمانتیك رو تو خواب دیدم یا 

رو  وتوانعیت. هیچ کس يیك نمی زد و این صااداى داد برازنده بود که سااك
 شكست:

سرت - ست؟  ستون کجا شعله ى  را،؟ خانوم محترم حوا ون رو  رفتید روى 
 نگاه کنید ... تمام موهاتون سوخت ...

شون  شوکه شك میزد و با دهن باز به موهام که انتها شده بودم. نلبم مثب  نجی
ستش رو از بازو و موهام  شده بودم. برازنده هر دو د ست برازنده بود، خیره  تو د

از موهاى يلوى ساارم، رها کرد. با بهت موهامو تو دسااتم  رفتم. دسااته اى 
ر موى سوخته دماغمو پ دکامال فرخورده و پیچ پی ی و زبر شده بودند. بوى  ن

کرده بود. موهام رني زغال شااده بودند. دساات که بهشااون کشاایدم، موهاى 
 نازنینم تو دستم پودر شد ...

اراده اشااك تو  شاام هام يمع شااد.  ه حس بدى داشااتم ... هم موهام  بی
قیر شده بودم ... ياى انگشت هاى برازنده روى بازوم زوق سوخته بود هم تح

بازومو  لونده که  زوق می کرد. هنوز هم درد می کنه ... المصاااج هم ین 
با  نهكنشني ياى پنج تا انگشتش دور بازوم مونده. الهه ى خاك بر سر میگه ن

شین هم که خداى انحرافه ... میگه  سرى دارین که کبودت کرده. نو سر و  هم 
نه تو یقه ات هم کبودى دارى.. عاطفه میگه اون لحظه که برازنده دستشو فرو نك
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با  ته بوده و برازنده ى بی اره  یت آتیش  رف هام عین کبر هام، دم مو کرد تو مو
 دستش خاموشش کرده.

اینكه امروز با این دسااته  لی که آب دادم حسااابی حالم  رفته شااد.  خالصااه
با اخم و تَـااااىم نگام می کرد. دلم می برازنده هم که تا آخر ساااعت همش 

خواست اولین نفر آزمایشم رو تموم کنم و بزنم به  اك، ولی از بس عجله می 
شاایش  بیکردم، هی خرابكارى پشاات خرابكارى و برازنده هم که امروز حسااا

 دوني حواسش به من بود، هی نگاه هاى معنی دار می کرد.
همزمان با نوشین و عاطفه، آزمایشم تموم شد و سه تایی رفتیم که داده  باالخره

ها رو تحویلش بدیم. اول من بر ه امو به ساامتش  رفتم ولی اون بر ه ى توى 
دساات نوشااین رو  رفت و بعد از بررساای و امضااا کردنش، بر ه رو بهشااون 

 تحویب داد و  فت:
 خسته نباشید. می تونید تشریم ببرید. -

هاش رو تو هم نالب کرد و روى میز  ذاشت و بی تويه به من که هم  انگشت
تا از   نان بر ه به دسااات يلوش ایسااتاده بودم، زل زد به نوشااین و عاطفه 
صی که این مدت  شدم می خواد تمام حر شگاه برن بیرون. دیگه مطمئن  آزمای

وب خاز دستم خورده و تمام انزيار و نفرتش رو بكوبه تو صورتم که صبر کرد 
 آزمایشگاه خلوت بشه و بعد بر ه ى منو ازم بگیره.

و نوشین که رفتن و در آزمایشگاه پشت سرشون بسته شد، دلم لرزید.  عاطفه
یده.  آخرین کورسااوى امیدم رو هم از دسااات دادم. حس می کردم رنگم پر
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سمتم  رخید و  شون معلوم نبود، به  شم ها و نگاهی که هی ی از برازنده با  
  فت:

 داده هاتون رو ببینم. -
 رو يلوى روش  ذاشتم و مشنول خوندن شد.  ند لحظه ى بعد  فت: بر ه

  را نمی شینی؟ -
تا صااندلی کنار دیوار بود. خیلی آروم روى  نگاهی به دور و برم انداختم. دو 

یكیشون نشستم. خوب شد نشستم و رنه بعید نبود از ترس رو زمین ولو شم. 
 پشت آرامشش، طوفانی خوابیده.کامال مشىص بود که 

سمم یه منفی و یه مثبت  مدادش شت و دفترش رو باز کرد. روبه روى ا رو بردا
  ذاشت. مداد رو بین دفتر  ذاشت و نگاهم کرد. نفس عمیقی کشید و  فت:

هاى  - خاطر داده  به  بت  ید و مث که کرد یاطی اى بود  خاطر بی احت به  منفی 
به دسااات آوردید.  که  ناراحتی و کالفگیتون، خوبی بود  با ويود اسااترس و 

 آزمایشتون رو خوب انجام دادید.
 لحظه سكوت کرد و ادامه داد:  ند

خانوم  - نه ...  خاطر خودتو به  فت. همش  باال ر که صااادام  عذر می خوام 
صاادانت ... آزمایشااگاه یه محیط کامال خطرناکه ... شااوخی بردار نیساات. 

د تونه فايعه به بار بیاره. به احتمال زیا کو ك ترین بی احتیاطی و شیطنت می
شگاه رو که همون ترم اول، توى  سائب امنیتی آزمای شجوها، م هیچ کدوم از دان
کتاب آزمایشگاه عمومی  نجونده شده، به دنت مطالعه نمی کنند. متاسفم که 
اینو میگم ولی ... اینجا محب کساااج علمِ  نه مجلس و مهمونی. هر ندر که 

 د، امنیت خودتون رو تضمین کردید.ساده تر باشی
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شد و به بر ه هاى روى میزش  نگاهش شیده  ست هام ک سمت د صورتم به  از 
ختم شاااد. بین بر ه هاى روى میز، دنبال  یزى می  شااات. تو اون فاصااله 

 نگاهی به دست هام انداختم. ناخن هاى بلند و مانیكور شده و الك زده.
 د و روى میز به سمتم ُسر داد و  فت:بین بر ه ها، بر ه اى بیرون کشی از
 به سالمت. -

 به بر ه انداختم. فصب هاى درسی آزمایش بعد بود. نگاهی
حرفی براى  فتن نداشتم. باز هم سرم پایین بود و شرمنده بودم. برعكس  هیچ

انتظارم اصااال طوفانی نبود. مرد هم این ندر صاابور؟ خوش به حال اونی که 
شه. حتما پدر و  شون با شه ... خوش به حال ب ه هایی که نراره برازنده، بابا زن

دارند. من  ی؟  حیمادرش بهش افتىار می کنند که  نین فرزند سالم و صال
 بابامو که خدا بیامرزه ... مامانم  ه خیرى ازم دیده؟

االن از آرایشااگاه بر شااتم ... موهاى يلوى ساارم رو کوتاه کردم. خیلی  همین
شده امو با نی ی می پروند،  ریه کردم  شدم. تموم مدتی که موهاى وز  شت  ز

 و آرایشگر هم مدام می  فت:
 ..خداروشكر که صورتت نسوخته . -

مدل يلم مسااىره برام درسااات کرده ... نمی دونم اساامش  ی بود؟  یه
سیىی کوتاه که  سیخ  ست ... از همین مدل هاى  سی؟ یادم نی سی؟ تیفو خرو
بیشااتر پساارونه میزنه تا دخترونه. بدم میاد از این مدل ... ولی از اون موهاى 

ست ندارم هیچ کی شده ى من بهتراز این در نمیومد. دو منو این  سوخته و وز 
يورى ببینه ... ولی  اره  یه؟ مجبورم حدانب دو ماه با این موهاى مسااىره 
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ضحكه  شگاه م شن. فردا میرم یه هد می خرم که تو دان سازم تا یه کم بلندتر ب ب
 ى خاص و عام نشم.

به تو سایه ...  را آدم نمیشی ... والله بز هم بود تا حاال آدم شده بود ...  لعنت
 نورى هستی؟تو دیگه  ه يو

*** 
 می خندیدم که باز نجال بی هوا پرید تو اتاق. داشتم

 به  ی می خندیدى؟ -
 رسیدم به همون نسمت موهاش که تو هم خونده بودى و می خندیدى. -

 کلی موق کرد و با هیجان  فت: نجال
یه کو ولو هم دلم براش سااوخت. ه*ن*ا*ه - با حال بود. ولی   واى خیلی 

 داشت بی اره ... حاال وانعا از هم طالق  رفتن؟
 با تاسم تكون دادم و  فتم: سرمو

 اوهوم. -
 آخه  را؟ -

صدانت رو براى  نمی ست نبود تمام يزییات زند ی  ستم يواب بدم. در خوا
 یكی دیگه بگم. براى عوض کردن بحث  فتم:

 تو اتاق من؟تو  را باز عین سه نقطه سرتو انداختی پایین و اومدى  -
 کرد و  فت: اخم

 اوال  او خودتی ... دوما بابا کارت داره. -
 بابا؟ -
 بله. -



wWw.Roman4u.iR  398 

 

  ه خبر شده؟ -
 انداخت پایین و  فت: سرشو

 فكر کنم می خواد در مورد بنیامین باهات حرف بزنه. -
زاریم افتاد. پس ونتش رساایده بود که توسااط بابا و مامان تىلیه اطالعاتی  دو

کاش نبب از اومدنشااون می تونسااتم در مورد حضااور ژاله و نساابتش با بشاام. 
بنیامین تويیه شون کنم. یا حدانب به نجال می  فتم. شاید هم بهتر بود در این 

شاید مایب بود  شورت کنم.  خودش در این مورد  کهمورد اول با خود بنیامین م
 توضیح بده.

 ه نجال  فتم:رو بستم و  ذاشتم روى تىت و تهدیدآمیز ب دفتر
ا ه باز دساات به این دفتر بزنی یه فندك می  یرم زیر موهات که دیگه دلت  -

 براى خودت بسوزه.
 ند که این حرفم فقط یه تهدید تو خالی بود، ولی انگار موثر بود که نجال  هر

اخم کرد و از اتاق رفت بیرون. پشاات ساارش رفتم و کنار مامان و بابا که توى 
 سالن روبه روى تلویزیون نشسته بودند، نشستم.

 هم روبه رومون نشست و بابا  فت: نجال
 خج آنا نیما  ه خبر؟ -

 :و  فتم خندیدم
نه  - یامی به بن قا یعنی  ی؟ منظورتون از خبر، خبرهاى مربوت  حاال این دنی

 دیگه، بله؟ می خواید سیر تا پیاز زند یشو براتون تعریم کنم؟
 خنده ى کوتاهی کرد و  فت: بابا
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ید برم تحقیق ... ولی می خوام ببینم  - با که خودم هم  ند  قا ...هر   دنی
 د با تحقیقاتی که می کنم يور درمیاد؟شناختی که تو ازش دارى تا  ه ح

شد   لویی ستىدام  صاف کردم و از اولین روزى که بنیامین تو کارخونه امون ا
و پا به آزمایشگاه  ذاشت تا آخرین لحظه اى که باهاش بودم، خالصه براشون 
 فتم. از پدرش که فوت کرده و مادرش که در یر بیمارى شااده. از مهسااا که 

شه و ستار مادر سمش رو نگفتم و فقط  پر خواهر و برادر  بهدختر خاله اى که ا
 رضایی بودنشون اشاره کردم.

 هب دنیقه اى داشااتم حرف می زدم. حرف هام که تموم شاااد، نفس  تقریبا
 عمیقی کشیدم و بهشون خیره شدم تا عكس العملشون رو ببینم.

 سوالی که بابا پرسید این بود: اولین
اما اصااب کارى رو نگفتی. اهب نماز و روزه هساات؟  این همه  فتی و  فتی -

 خدا و پینمبر سرش میشه؟
 هر  ی باشه حدانب از من بهتره. -
  ه طور؟ -
خج تو کارخونه که همیشااه نمازش رو می خونه. روزه هم که به ونتش می  -

صیتش  شى ست. اخالق و  شم  رونی و بی بند و بارى هم که نی  یره. اهب  
 باهاش آشنا هستین. رو هم که خودتون

 سرى تكون داد و مامان رو به نجال  فت: بابا
مامان يون ... مطمئنی می خواى به امیر حسین يواب رد بدى؟ نمی خواى  -

 یه کم بیشتر فكر کنی؟ امیر حسین مونعیتش خیلی بهتر از بنیامینه.
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تا بنا وش نرمز شاااد و لبشااو  از  رفت. بابا نگاهی به مامان و نجال  نجال
 انداخت و  فت:

خانوم مونعیت که مالك نیساات. ا ه امیرحسااین دکتره دلیب نمیشااه بتونه  -
 دخترمونو خوشبىت تر کنه. مهم ایمان و اخالق و خانواده دوستیه.

 هامو باریك کردم و  فتم:  شم
ستگارى و دختره حاال خوبه بنیامین همك - سرتونه. منم ا ه يایی برم خوا ار پ

 یه خواستگار دکتر داشته باشه دیگه باید منو دك کنند؟
 خنده ى ریزى کرد و  فت: مامان

 واى نه خدا نكنه ...  ه می دونم والله ... -
 نجال رو مىاطج نرار داد و  فت: بابا

یامین يواب مثبت بدى مامانت یه حرف هایی می زنه. میگه می خواى به بن -
 ... آره بابا يون؟

 سرشو انداخت پایین و  فت: نجال
بابا من که نگفتم می خوام به بنیامین يواب مثبت بدم. فقط  فتم يوابم به  -

 امیرحسین منفیه ... همین. البته باز هم هر يور شما صالح بدونید.
نشااونه. بابا نجالى مومى. با همین یه يمله حرف خودشااو به کرساای می  اى

 لبىند رضایتی زد و مامان  فت:
 الهی که سفید بىت بشین. هر دوتون. کی میشه عروسی تو رو ببینم؟ -

 به من بود. با تعجج  فتم: نگاهش
 با منی؟ -
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 نه ... با اون پشه ى رو دیوارم. خج با توام دیگه. -
 سه تاشون زدند زیر خنده و من عايزانه  فتم: هر
  یه که دلم يایی  یر نمی کنه؟تقصیر من  -
 خج تو لج تر کن خودم بهترین دخترها رو بهت معرفی می کنم. -
به فكر زن دادن من  - عد  بدید تكلیم نجال معلوم بشاااه، ب يازه  حاال فعال ا

 باشید.
 مداخله کرد و  فت: بابا

من به سن تو که بودم، تو شش سالت بود. اونونت تو هنوز یه نامزد خشك و  -
 خالی هم ندارى.

 و مومیانه  فتم: خندیدم
 متاسفانه  شم  رونیم به شما نرفته و رنه منم االن ب ه ام مدرسه می رفت. -

 اخم هاش رو درهم کشید و  فت: بابا
ب ه هم ب ه هاى ندیم. ما رومون نمی شااد يلو پدر و مادرمون پامونو دراز  -

 بهم میگی  شم  رون؟کنیم، اونونت تو زل می زنی تو  شم هاى منو 
پر  الیه ى بابا که اثرى از عصاابانیت توش نبود، همه امون رو به خنده  لحن

 انداخت. از يام بلند شدم و  فتم:
سه ... منتظر نتیجه ى تحقیقاتتون در مورد بنیامین  - خدا به داد ب ه هاى ما بر

 هستم. با ايازه
و بابا ساارى تكون دادند و بر شااتم به اتانم و شاایريه زدم رو تىت و  مامان

 مشنول خوندن شدم...
*** 
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 آبان 22/  هارشنبه
هم یه  هارشاانبه ى دیگه ... يالبه که تموم دفتر خاطراتم شااده روزهاى  باز

صال  را فقط روزهاى  هارشنبه برام يالبه؟ حتی ا ر هیچ اتفاق   هارشنبه. ا
صی هم نیفته سم. امروز خا شنبه هارو بنوی ، دلم می خواد یه يورى این  هار

ه هدى  هار ثانیه ب یقاهیچ اتفاق خاصاای نیفتاد. يز اینكه برازنده با دیدنم، دن
که زیر مقنعه پوشاایده بودم، زل زد. بعد هم نگاهش دور صااورتم  رخید و با 

 حرکت سرش، يواب سالمم رو داد.
ات باید انجام می دادم که تند و تند روى پرسیدن کوییز، یه سرى محاسب مونع

بر ه می نوشااتم و برازنده هم نگاهش به بر ه بود. ونتی ساارمو باال  رفتم که 
درسااتی و غلطی محاسااباتم رو از نگاهش بفهمم، نگاهش خیره مونده بود. 
مساایر نگاهش رو که دنبال کردم، به ياى بر ه، به انگشااات ها و ناخن هام 

 رسیدم.
امو کوتاه کردم و الك هاش رو پاك کردم. این  ند روزه، خوندن ناخن ه دیشج

سید ی کنم. برازنده هم  شون ر درس ها اونقدر ونتمو  رفت که ونت نكردم به
که با اون نگاه  پ  پی هفته ى پیشااش و حرفش در مورد سااااده بودن، یه 

 .دانشااگاه ميورایی غیر م*س*تقیم حالیم کرد که براى نر و اطوار اومدن، میا
ست و  ش سم که هفته ى پیش منو  شو می کنم، به این نتیجه می ر حاال که فكر
از بند آویزون کرد ولی اونقدر ماهرانه این کار رو انجام داد که من تا االن دو 

 زاریم نیفتاده بود.
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شیده بودم. برازنده هم که  امروز ساده و مطابق میب برازنده لباس پو سته،  ناخوا
 و لبىند هاى محو میزد. نگاه هاى ممتد می کرد

 یه نكته ى مهم ... برازنده حلقه نداره.. آهان
 فكر خبیث به مهنم رسیده. یه

خوام يلسه ى دیگه، یه مانتوى کوتاه و آستین سه ربعی و کفش هاى پاشنه  می
بلند بپوشاام، ناخن هامو الك نرمز بزنم و موهاى ساایخ ساایىیمو بریزم تو 

 پیشونیم و یه آرایش دبش بكنم تا ببینم عكس العملش  یه..
شه ... همینه ... طرف فكر کرده به خاطر دو تا کلمه حرف که هفته ى  آره خود

نداره ايبارى بوده. هفته ى دیگه  نان  پیش زده، من تیپمو عوض کردم. خبر 
 تیپی بزنم که دهنش باز بمونه.

 آبان 25/ شنبه
با برو بچ رفتیم خرید کردیم. بهشون نگفتم  ه فكرى تو سرمه. هر  ند  امروز

همیشه تقریبا همین يورى لباس می پوشم ولی این دفعه می خوام سني تموم 
یه روپوش آزمایشگاه کوتاه خریدم که تا وسط رونمه. کفش هاى پاشنه بذارم. 

ستم نرمز بىرم ولی او ستش ... می خوا شكی با کیم  يورى ممكنه  نبلند م
 حراست بهم  یر بده.

شی هم خریدم. یه ریمب توپ که مژه هامو دو برابر می کنه،  یه عالمه لوازم آرای
فرمژه هم که بزنم دیگه نشني میشه عین مژه مصنوعی. سه شنبه می خوام برم 
شون رو کوتاه کنم.  صالح... هم می خوام پیوند ابروهامو بردارم هم یه کم دم ا

 يااااااون  ه يیگرى بشم ...
 1387آمر  1/ يمعه
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  فتن که بازى اشكنك داره سر شكستنك داره ... راست
نمیشااه که تو این دو روزه این همه اتفاق افتاده ... واى که  ه روزى بود  باورم

 این  هارشنبه ... فكر کنم ناف منو روز  هارشنبه بریدن.
از صبح داشتم به خودم می رسیدم. رفتم دوش  رفتم و موهاى سیخ   هارشنبه

ش س ستم به سیىیمو با  ش سابی زدم و ن وار و ژل حالت دادم. کرم و پنكیك ح
آرایش کردن. ابروهاى کوتاه شاااده امو مداد کشاایدم و کمی متمایب به نهوه 
شیدم.  شمم ک شت   شم باریكی پ سی زدم و خط   سایه ى م شون کردم.  ای
ای کنه. میگن هر  ی پول بدى آش می  ا ا ا ا وااااااااى که ریمب يدیدم  ه م

دم ... رژ لج مساای و الك طالیی که با مهر ناخن روشااون خورى. محشاار شاا
طرح مشااكی انداختم و از ناخن انگشااترى دسااات  پم، یه زنجیر کو ولو 
خالی کردم.  آویزون کردم. شاایشاااه ى عطر همیشااگیم رو هم روى خودم 

 یه لباس دکلته ى مجلسی کم داشتم.. طخداییش فق
س برازنده ست میگه ... معلوم نی سج ى بی اره هم را شده محب ک شگاه  ت دان

 علم یا پارتی و مهمونی؟.
متوسطی پوشیدم. حیم که حراست  یر میده و رنه اون مانتو ِکِرم تني  مانتوى

 و کوتاهه رو می پوشیدم با يین لوله تفنگی  ی می شد ها ...
حسابی به خودم رسیدم و  ون ب ه ها هنوز آماده نشده بودند، تنهایی  خالصه

ت دانشااكده. عینك آفتابیم رو هم  ذاشااته بودم که  شاام هاى راه افتادم ساام
آرایش شده ام معلوم نباشه. يلو در دانشكده که داشتم از خیابون رد می شدم، 

سمتم. ا سرعت از نبش خیابون پی ید  شینی با  بودم.  ُکپ کرده ولشیه دفعه ما
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ما نبب اولی با صداى بوق ماشین، از يا پریدم و فقط تونستم یه ندم عقج برم 
از اینكه بتونم پاى  پم رو هم از مهلكه نجات بدم، السااتیك ماشااین از روى 

 پنج تا انگشت پام رد شد و يینم به هوا رفت ...
 نیماااااا ... -

صدانت رو  سه شیدن  ست همون لحظه اى که يیه ک متر از يا پریدم ... در
که لحظه ى  خوندم، نجال هم يیه کشااید. اونقدر تو حس و حال مايرا بودم

صبانیت به نجال  صدا زده.. با ع سم منو  سط خیابون ا صدانت و اول فكر کردم 
 که الى در ایستاده بود نگاه کردم و  فتم:

 زهر مار ...  ته دیوونه؟ ... سكته کردم. -
 غش خندید و  فت: غش

 حقته ... تا تو باشی تنها خونی نكنی. -
 همون لحن عصبانی  فتم: با
  یكار دارى؟ یه  -
هی ی ... بازم ونت شااام شااده و يناب عالی اونقدر غرق خوندنی که هر  -

  ی صداتون زدیم نشنیدى.
عمیقی کشیدم و بلند شدم. مونع شام مامان و بابا کنجكاو شده بودن که  نفس

بفهمن  را من اینقدر حواسم پرت شده که صداشون رو نمی شنوم. به بهونه ى 
سئله ى يدید کارى  ضیه رو هم آوردم. هر  ند  ندان م سر و ته ن یه يورى 

 .بودهم درو، نگفتم. موضوع وانعا مربوت به مسئله ى يدید کارى 
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از شام از نجال خواستم بیاد اتانم تا در مورد موضوعی باهاش حرف بزنم.  بعد
می خواسااتم در مورد ژاله بهش بگم که حدانب نجال دیگه با دیدن ژاله عكس 

 نشون نده. العمب شدیدى
 محو اینكه پاش به اتاق رسید، شیريه زد رو دفتر صدانت و  فت: به
 می دونستم باالخره راضی میشی که با هم بىونیمش. -

 از دستش بیرون کشیدم و  فتم: دفترو
 بیىود دلتو صابون نزن. ربطی به این دفتر نداره. -
 پس به  ی ربط داره؟ -
 بهتره بگی به کی. -
 کی؟ خج به -
 بنیامین. -

شد و زل زد تو دهنم. انگار مطمئن نبود درست شنیده باشه. با دست به  ساکت
 کنارم اشاره کردم و  فتم:

 بشین تا برات بگم. -
 نگرانی نشست و  فت: با
  یزى شده؟ -
 نگران نباش. موضوع ناراحت کننده اى نیست. فقط یه کم شوکه میشی. -

 دو برابر شد و با اعتراض  فت: نگرانیش
 خیلی لوسی نیما.  ی شده؟ -
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نظرم یه دفعه عنوان کردن موضوع، بهتر از مره مره  فتنش بود. فكرى کردم و  به
  فتم:

ژاله رو یادته؟ همون که  ند ماه پیش، نبب از عید، اومد خونه امون و  فت  -
 دوست دختر منه؟

 لحظه فكر کرد و بعد  فت:  ند
 همون دختره که بافتنی سفید و شال و کاله پوشیده بود؟ -

 خوب یادش مونده بود.  ه
 آره همون. -
 خج آره یادمه.  ه طور مگه؟ -
 اون دختر خاله ى بنیامینه. همون که خواهر رضاییش هم هست. -

 فتم. نفساامو با شاادت بیرون دادم. هوف ... انگار تو  لوم  یر کرده  باالخره
 بود.

ضوع کمی زمان می برد.  ند  نجال بدون هیچ حرکتی نگام می کرد. تحلیب مو
 لحظه بعد  فت:

 دوباره بگو  ی  فتی ... -
 شمرده تكرار کردم: شمرده

 ژاله ... دختر خاله ... و ... خواهر رضایی ... بنیامینه. -
 بهت  فت: با
 تو مطمئنی نیما؟ -

حدود یك دنیقه سكوت کرد.  پ نگاهش کردم. سرشو انداخت پایین و   پ
 باالخره با نیافه اى داغون سرشو باال آورد و  فت:
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 به مامان  ی بگیم؟ -
 مهم ترین نكته اشاره کرده بود. مامان ... به

 تكون دادم و  فتم: سرى
نت وسااط مجلس  - یه و یه فكرى بكنی.  که تو  به تو  فتم  نمی دونم. 

 ی اره آبروریزى بشه.خواستگارى مامان یه  یزى نگه به این ب
 کرد و  فت: اخمی

 کدوم بی اره؟ -
 ژاله دیگه. -

 باال پرید و  فت: ابروهاش
شد اومد  - شدن ببی ارهب؟ اون مونع که هلك و هلك پا  ِا ... حاال ژاله خانوم 

این يا و تو هم خوب شستی و آویزونش کردى بی اره نبود. حاال  ی شده که 
 براش دل می سوزونی؟

نداشتم براش نصه ى حسین کرد شبسترى تعریم کنم و زار و زند ی  حوصله
 ژاله رو بریزم رو دایره. با بی حوصلگی  فتم:

صول دین نپرس که خودمم بد يورى کالفه ام. خودت  - نجال ... تو رو خدا ا
شج این بی اره رو تو  ضیح بده که يمعه  ضوع رو تو یه يورى براى مامان مو

 اون بدبىت هم یه غلطی کرد. تا ابد که نباید با انگشاات يمع ن زونه. حاال
 نشونش بدیم و اشتباهشو تو سرش بكوبیم.

 هاى نجال بديورى در هم شده بودن. با ناراحتی  فت: اخم
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آخه  ه دلیلی داشت که ژاله بیاد خونه ى ما؟ نمی دونست با این کارش  ه  -
 سنگی يلو پاى داداش خودش میندازه؟

 . در مورد تمام این  یزها، من هم با بنیامین حرف زدم هم با ژاله...نجال .. -
 حرفم پرید و  فت: وسط

 تو با ژاله حرف زدى؟ -
 به يانج  فتم: حق

 نمی دونستم باید ازتون ايازه بگیرم. -
  شمی نازك کرد و  فت: پشت

 خج حاال ...  ی  فتین به هم؟ -
 ينابعالی و اون آنا بنیامین شده.ژاله یه خورده هم پا سوز  -
 پاسوز ما؟ یعنی  ی؟ -
به خاطر دل بنیامین. که  - به خاطر دل خودش اومد خونه ى ما هم  ژاله هم 

 بفهمه بنیامین دلش پیش کی  یر کرده و آمار تو رو بهش بده.
 نجال شب شد و صورتش نرمز شد. نیش

 يدى میگی؟ -
  یه؟ خوشت اومد انگار؟ -
 نكن نیما. امیت -
پاشو ... پاشو برو یه فكرى واسه مامان بكن. بذار منم این دفترو بىونم. باید  -

 زودتر تمومش کنم تا به اون  یزهایی که باید بفهمم برسم.
شج بىیر  فت. از اتاق که بیرون رفت، دوباره رفتم  بدون شد و  مقاومت بلند 

شینی که از روى  شكده و خیابون و ما شت و دان شده بود. به ر صدانت رد  پاى 
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کم کم داشاات دو زاریم می افتاد که  را روز اولی که با صاادانت توى دفترش 
نشون داد  بصحبت می کردیم و پام رفت روى پاش، اونقدر شدید عكس العم

 و  ریه افتاد...
*** 

شسته بودم و پامو از روى کفش هاى  از سط خیابون ن شدت درد روى زمین، و
 دستم  رفته بودم و اشك می ریىتم.پاشنه بلندم، تو 

 ند متر اون طرف تر با شدت ترمز کرد و با دنده عقج بر شت سمتم.  ماشین
مردى کت و شاالوارى از ماشااین پیاده شااد که عینك آفتابی پت و پهنی هم به 

 صورتش بود. تمام دردمو تو صدام ریىتم و شروع کردم به فحش دادن:
م احمقی به تو  واهینامه داده؟ تو یابو هم مردتیكه عوضاای مگه کورى؟ کدو -

شین خریدى  شین.  هار تا بز فروختی رفتی ما نمی تونی برونی  ه برسه به ما
 فكر کردى راننده شدى؟ بز  رون وحشی ...

شدت  اخم شده بود و فكش منقبو. لج هاش رو با  سابی درهم  هاى مرد ح
صداى يیه و داد من، ده بی شار می داد. از  ست نفر دورمون يمع روى هم ف

شادند و هر کی یه  یزى می  فت. به ياى اینكه یكی زیر ب*،*لمو بگیره و 
 وبذارتم تو ماشااینش تا ببرتم بیمارسااتان، فقط ایسااتاده بودن و اشااك ریىتنم

 تماشا می کردن.
 دراومد و با داد و بیداد رو به صاحج ماشین  فتم: حرصم

ستادى بر و بر منو نگاه می کنی؟ - شده ... خجالت  وای شیر  پام خورد و خاک
 نكش ا ه می خواى فرار کنی بسم الله ...
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که انگار هنوز تو شااوك بود، یه مرتبه به ساامتم خم شااد و زیر بازوم رو  مرد
 رفت. دنیقا همون بازویی بود که دو هفته پیش، برازنده کبودش کرده بود. با 

حال  ياى کبودیش هم در  نداشااات و  گه دردى  كه دی خوب شااادن بود، این
 ناخودآ اه داد دیگه اى کشیدم و  فت:

 آو آو آو بازوم درد می کنه ... -
رو از بازوم آزاد کرد و به ياى اون، دو تا دختر که بهشون میومد از ب ه  دستش

هاى دانشاكده باشان، زیر ب*،*ل هامو  رفتن و من یه پایی با اون کفشاهاى 
 ولو شدم رو صندلی عقج. پاشنه بلند، خودمو رسوندم به ماشین و

پشاات فرمون نشااساات و ماشااین رو از بین يمعیتی که يمع شااده بودند  مرد
 خارب کرد و با سرعت حرکت کرد.  ند لحظه بعد صداش رو شنیدم:

خانوم من وانعا شاارمنده ام. اصااال فكرشااو نمی کردم کساای وسااط خیابون  -
 باشه... یه کم عجله داشتم ...

دهن باز از توى آینه ى وسط ماشین، به صورتی که فقط  حرف میزد و من با اون
عینك آفتابیش پیدا بود، خیره شده بودم. هر کلمه اى که از دهنش خارب میشد 
و امواب صوتیش به پرده ى صماو  وشم می رسید، بیشتر از فكرى که تو مهنم 
افتاده بود، مطمئن می شدم. با صدایی که از شدت درد و تعجج ضعیم شده 

  فتم: بود
 يناب برازنده؟ ... -

رو از روى  شامش برداشات. از توى آینه ماشاین بهم خیره شاد و با  عینكش
 تعجج  فت:

 شما منو می شناسید؟ -
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 آفتابیم رو برداشتم و با صدایی که از درد دور ه شده بود  فتم: عینك
 یعنی شما منو نشناختین؟ -
باریك کرد. انگار داشت به منزش  تو آینه نگاهی بهم انداخت و  شم هاشو از

فشاااار می آورد که منو کجا دیده. دسااتش رفت ساامت آینه و تنظیمش کرد. 
نگاهش بین صورتم و خیابون می  رخید. منم به اون خیره شده بودم. موهاش 

 .دمشرو کوتاه کرده بود و ته ریش داشت. تا حاال این شكلی ندیده بو
شناخته. من درد پام نبود، ناه ناه می خند ا ر شد که برازنده منو ن یدم. باورم نمی

از صااداش شااناختمش ولی اون ... یعنی اینقدر تنییر کرده بودم؟ البته با اون 
آرایشی که کرده بودم و موهاى کوتاه پىش شده توى پیشونیم و ابروهایی که به 

 .ختکلی زیر و رو شده بودند، نباید هم می شنا
دنیقه بعد به بیمارستان رسیدیم و از ماشین پیاده شد. در عقج رو باز کرد   ند

 و سرش رو آورد داخب ماشین و  فت:
 می تونید راه برید؟ -
 پررویی  فتم: با
 ا ه کمكم کنید می تونم. -

 که منو نشناخته بود، خوب فرصتی بود که کرم بریزم. حاال
ستش سمتم دراز کرد تا بتونه  د صله ى رو به  صورتش به فا زیر بازومو بگیره. 

کمی از صااورتم نرار داشاات که یك مرتبه به ساامتم  رخید و با  شاام هاى 
 درشت شده و لحن ناباورى  فت:

 خانوم صدانت؟ -
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دونم  ی شااد که خیلی احمقانه تحت تاثیر نوع صاادا زدنش، با صااداى  نمی
 کشدارى  فتم:

 استااااااد ... -
و هم کشااید و  هره اش درهم و عصاابانی شااد. نگاه هاش رو به شاادت ت اخم

سقم  شو رو  ست شید و یه د شین بیرون ک شو از ما خیلی بدى بهم کرد. خود
 ماشین  ذاشت و با عصبانیت  فت:

خانوم محترم ... یا همین االن با پاى خودت پیاده میشاای و میرى پی کارت  -
 یا ...
 می کرد  فتم: حرفش پریدم و با لحنی که دل سني رو هم آب وسط

من با این پاى  الغم  ه طورى پیاده بشاام و برم پی کارم؟ انگشاات هام له  -
 شدن. هیچ بعید نیست همه اشون نطع شده باشن و تو کفشم ولو باشن.

سرش رو   ند شده بود.  شد. فكش منقبو  لحظه مكث کرد و به زمین خیره 
 ا يدیت  فت:که باال آورد، نگاهش به همه يا بود اال به صورتم. ب

 تونع دارید باور کنم که الستیك ماشین از روى پاتون رد شده؟ -
 لحن سرزنش بارى ادامه داد: با
شون رو يلوى  - ستی که خود سایی ه شبیه ک شتر  یه نگاه به خودت کردى؟ بی

شین ها میندازن که از مردم اخامى کنند. اونقدر آرایش کردى که فرنی با ...  ما
 ...ال اله اال الله 

کنم می خواست بگه فرنی با یه ف.ا.ح.ش.ه ندارى یا شایدم همون کلمه  فكر
 ى زشتی که با يیم شروع میشه.
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ار می زنی ... فكر کردى اینم مثب پسرهاى دیگه است  می بینی سایه ... فقط ِت
سه این  شگیت وا سر دویدن؟ راه کارهاى همی شاره و از اون به  که از تو به یك ا

 ه.یكی يواب نمید
صال شده ...  ه  یرى دادم به این برازنده ى بدبىت؟ تاز ی ها  ا من  ه مر م 

مونع درس خوندن یهو به خودم میام و می فهمم یه سااااعته دارم به هورمند و 
آزمایشااگاه و حرف ها و حرکاتش فكر می کنم. خدایا می دونم بنده ى به درد 

ستم ولی تو ا ه هواى من و امثال منو ندا شیشته بىورى نی سمت با  که دیگه ا
ست خودم  شهر غریج کار د سم تو این  شه ... مواظبم باش ... می تر خدا نمی

 بدم...
غلط ها ... یعنی  ی که کار دساات خودم بدم؟ ساار و  وشاات می ينبه؟   ه

سلیطه بازى دربیارى ... هم ین می زنمت که  سایه ا ه بىواى  واى به حالت 
ه ى  شم سفید  یس بریده ى بی حیا ... عین پشه، پىش دیوار بشی ... دختر

 ننه بابا باال سرت نیست، دریده شدى؟ سرت به کار خودت باشه ...
...  ه ندر سر خودم غر زدم ... اصال یادم رفت  ی داشتم می نوشتم ...  اوف

می بینی خدا يون ... درس خوندنمم همین مدلی شااده، ... یه دفعه از بحث 
 ی کنم با خودم و هورمند کلنجار رفتن ...پرت میشم بیرون و شروع م

 بودم؟آهان ... اون تیكه ى ال اله اال الله ... کجا
 رو که خورد،  فت: حرفش

 پیاده شو ... -
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خشاان  فتب پیاده شااوب که ناخودآ اه، خودمو کشاایدم ساامت درو  اونقدر
 خواستم پیاده بشم که  فت:

 صبر کن برم ویل ر بیارم. -
دور شد و رفت داخب ساختمون بیمارستان. فكر کنم دلش برام کنار ماشین  از

شد یه لنگه پا  ضی ن صبانی بود، ولی بازم را ستم خیلی ع سوخت. با اینكه از د
شم  شده بود.   سونم به دکتر. پام ورم کرده بود و کفش از پام تني  خودمو بر

ت هام به انگش نداشتمهامو بستم و با بدبىتی کفش رو از پام درآوردم. يرئت 
 نگاه کنم. حس می کردم وانعا نطع شدن و پام پر از خون ِ ...

شم به پام نگاه  الى شه ى   ستم از  و یكی از پلك هام رو باز کردم و می خوا
 کنم که بر شت:

 می تونید بشینید یا کمكتون کنم؟ -
هامو باز کردم و نگاهش کردم. با ویل ر کنار در ماشااین ایسااتاده بود.   شاام

دیگه خیلی وناحت می خواساات که بگم کمكم کن. دسااتمو به دسااته هاى 
شد و  ستش دور بازوم حلقه  سمت ویل ر. د شیدم  ویل ر  رفتم و خودمو ک
کمكم کرد. پام که يا به يا شااد، دردش باعث شااد آخی بگم که برازنده فكر 

 به خاطر درد بازوم آو  فتم. بازوم رو ول کرد و  فت: رد،ک
 ببىشید حواسم به بازوتون نبود. -

نگفتم و باالخره روى ویل ر يا یر شدم. پشت سرم ایستاد و ویل ر رو   یزى
ستان. از پام عكس  رفتن و مدتی که منتظر بودیم تا عكس رو  سمت بیمار برد 

صادف کرده و نمی بهمون بدن، برازنده با يایی تماس  رف ت و اطالع داد که ت
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ساع شگاه تماس  رفت  ون اون  ا زمان کالسش ب ت،تونه بیاد. فكر کنم با دان
 ما بود.
 رو که براى دکتر بردیم، بعد از دیدنش و معاینه ى پام  فت: عكس

 خوشبىتانه هیچ شكستگی اى ندارید. فقط کوفتگی شدیده ... -
  فت: برازنده

دکتر ... بازوشون هم مثب اینكه درد می کنه. شاید ضرب دیده ببىشید خانم  -
 باشه. میشه معاینه اش کنید؟

که تو  ه مىمصااه اى  یر کرده بودم. فقط کافی بود دکتر بازوم رو ببینه تا  واى
بفهمه کبودیش ندیمیه و دردى نداره. برازنده هم می فهمید تموم آو و اوو هام 

ربطی به تصاااادف نداره. هر  ند که بازوم هم  الكی بوده و کبودى بازوم هیچ
تقصیر هورمند بود. ... اوه ... هورمند ...  ه خودمونی هم شدم ...  ند ونتی 

 میشه که تو دلم به ياى برازنده، هورمند خطابش می کنم.
ندر هم که با عشوه صدا زدم ب استاااااااااااد ب ... واى  ه ندر زشت شد.   ه

شاام یه دختر خراب بهم نگاه کنه. هر کی دیگه هم ياى خدایی حق داره به  
هورمند باشااه فكر می کنه واسااش تور پهن کردم. باز  فتم هورمند. اساامش 

شنوه بذ صدا بزنم. اون که نمی  شو  سم ست دارم هی ا شنگه. دو این ندر  ارن
صااداش بزنم تا خسااته بشاام. به نول مهدیس، هم ین تو رویا غرق بشاایم که 

که  یز به درد بىورى بهمون نمیده، ا ه نرار باشه رویا رو هم بپوکیم.. وانعیت 
از خودمون دریه کنیم که دیگه زند ی زهرمار میشااه. البته نوشااین هم حرف 



 417 بی مهرپاییز 

شین  رقخوبی میزنه  میگه هر ندر می خواین تو رویا غ شین فقط مواظج با ب
 خفه نشین. این نوشین هم بعضی ونت ها حرف هاى فلسفی يالبی میزنه ها.

 ... خالصه
شاد  دکتر ستینم اونقدرى   شكر خدا آ ستین مانتوم رو باال زد.  سمتم و آ اومد 

شو  صورت ستینم، برازنده  بود که راحت تا باالى بازوم بره. به محو باال رفتن آ
 به سمت مىالم  رخوند. اما با صداى دکتر که  فت:

 کی دستتو  ني زده؟ -
شد. کبودى ها از  سرش سمتم  رخید و نگاهش رو کبودى بازوم متونم  به 

بنفش به ساابز و زرد تنییر رني داده بودند ولی هنوز رد انگشاات ها روى بازوم 
 نابب تشىیص بود. برازنده اخم غلیظی کرد و  فت:

  ه طورى این يورى شده؟ -
 رو پایین کشیدم و  فتم: آستینم

 به تصادف نمیشه.  یز مهمی نیست... مربوت -
سرى تكون داد و پشت میزش نشست تا برام دارو بنویسه.  ند تا مسكن  دکتر

نوشته بود که ونتی درد داشتم بىورم. با همون ویل ر برم  ردوند به ماشینش و 
این بار خودش در يلویی ماشین رو باز کرد و روى صندلی يلو نشستم. تمام 

 بود.مدت هم اخم روى صورتش خط انداخته 
 بیمارستان که خارب شدیم،  فت: از
 می تونم بپرسم کبودى بازوتون مربوت به  یه؟ -
 درو،  فتم: به
 با ب ه ها تو خوابگاه سر به سر هم می ماشتیم این يورى شد. -
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 باال داد و  فت: ابرویی
 مطمئنید؟ -
  ه طور مگه؟ -

 تكون داد و به آرومی  فت: سرى
 . تو آزمایشگاه این طورى شده.حس کردم شاید .. -

خودش هم فهمیده بود که اون روز بديورى آب لمبوم کرده. براى اینكه  انگار
 شرمنده اش کنم  فتم:

 وانعیت اینه که ... شما درست متويه شدید. -
لحظه ساارش به ساامتم  رخید اما نبب از اینكه نگاهش به صااورتم بیفته،  یه

 دوباره به خیابون خیره شد و  فت:
شه. به خاطر اتفاق امروز هم  - ستم این طورى می سفم. نمی دون من وانعا متا

 عذر می خوام.
 خجالت سرمو پایین انداختم و  فتم: با
بابت حرف هایی که زدم معذرت می خوام. - اصااال نمی فهمیدم  ی  منم 

 میگم.
 ایرادى نداره. آدرستون رو بگید برسونمتون. -
 زحمتتون میشه. -
 زحمتی نیست، وظیفه است. -

شقونه  حاال شتی یه دنیقه تو توهمات عا ستب ؟ می ما شد نگی ب وظیفه ا نمی
 بمونیم ... عجبا ...
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کدوم حرفی نزدیم.  آدرس گاه هیچ  تا دم خواب گه  که رو  فتم و دی ماشااینش 
 يلوى خوابگاه متونم شد  فت:

 زني بزنید به دوستاتون بیان کمكتون. -
شدم که برش  تازه صندلی عقج بود. خم  یاد کیفم افتادم. به عقج بر شتم. رو 

 دارم اما دستم به کیم نرسید. برازنده که حواسش به کارهام بود،  فت:
 ايازه بدید من برش دارم. -

ست سمت  د شیدم. هورمند به  صندلی يلو بیرون ک شونه امو از بین دو تا  و 
شكر کردم و کیم رو ازش  رفتم. برازنده  شت. ت شد و کیفم رو بردا عقج خم 

 از ماشین پیاده شد و تكیه داد به دیوار خوابگاه.
رو از کیفم درآوردم. شااونصااد تا تماس بی پاسااخ از ب ه ها داشااتم.   وشاای

به دانشااگاه،  وشاای رو سااایلنت می کردم که ساار کالس همیشااه مونع رفتن 
شتم به الهه زني  شده بودم. دا صداش درنیاد و حاال هم متويه زني ب ه ها ن

 صااهمی زدم که  وشاای تو دسااتم لرزید. عاطفه بود. يواب دادم و به طور خال
صادف کردم و براى باال رفتن از پله ها به کمك احتیاب  براش توضیح دادم که ت

 دارم.
دنیقه نكشید که هر پنج تاشون با  ادرهاى رنگی که کج و کوله رو سرشون  به

به نگفتم با هورمند تصاااادف کردم،  انداخته بودند، تو کو ه بودند. حاال خو
 و رنه همون يور ل*و*ت و پتی می پریدند تو کو ه..

ند،  ماشااین باز کرد گاه رو  تا در خواب ها  پارك بود و ب ه  گاه  يلوى در خواب
گاهشون به من افتاد که توى ماشین نشسته بودم. هیچ کدومشون حواسشون ن
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یه داده بود و  به دیوار تك پاش رو  یك  که کمی اون طرف تر  ند نبود  به هورم
 دست به سینه به ما نگاه می کرد.

در ماشین رو باز کرد و نگاهی به سر تا پام انداخت. با دستش  ونه ام رو  الهه
به طرفین تكون می داد و  كم می کرد. هیچ يا از بدنم نه  رفته بود و سرم رو 

خراش داشااات و نه  چ  رفتگی .. محو رضااااى خدا یه آتب هم به پامون 
 نبستن که یه مره بابتش ناز کنیم. الهه زد پس کله ام و  فت:

سالم  - خاك تو سرت ... از ترس ریدیم به خودمون بی شعور ... تو که از منم 
 ترى ...

 ماشین دزدیدى؟ -مائده
 نه بابا. پدرسوخته ُاتو زده ... نمی بینی عین سه نقطه ها آرایش کرده. -نوشین
هام  رد شد و لبمو  از  رفتم. از روى شونه ى الهه که هم  نان نصم   شم

هیكلش توى ماشین و تو حلق من بود، به هورمند نگاه کردم. اونم داشت نگام 
د، براى اولین بار، با تاسم سرش رو تكون داد می کرد. نگاهمون که به هم افتا

به  رت و پرت  شاامو نگاهش پر از ساارزنش شااد. نگاهم به هورمند بود و  و
 هاى ب ه ها ...

 روانی  را  وشیتو يواب نمی دادى؟ می دونی  قدر زني زدیم؟ -مهدیس
از کجا می دونسااتی برازنده نمیاد که آزمایشااگاه رو پی وندى و با دو  -عاطفه

 من آرایش رفتی پسر بازى؟
ر بارى حرف می زدن که هر  ی من  شاام و ابرو میومدم حالیشااون  اونقدر

 نمیشد.
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 نامرد حاال دیگه تك خورى می کنی؟ -مائده
هم که باز ره منحرفش باد کرد و با حرفش، آبروى همه امون رو به باد  نوشااین

 داد:
عشااق و حال؟  ه طوریه که  صاابر کن ببینم ... نكنه با برازنده رفته بودى -

امروز هیچ کدومتون تو آزمایشااگاه نبودید؟ اون دفعه که بازوتو کبود کرد این 
 دفعه دیگه تا کجاها پیش رفتین؟

 این حرف نوشین، دادم در اومد و  فتم: با
 بسه دیگه تا کی می خواین  رت و پرت بگین؟ -

  فت: الهه
( ماشاین کوش؟ نكنه خرش هوى  ته رم می کنی؟ حاال صااب ) صااحج -

 کردى و ماشینشو آوردى بریم صفا سیتی؟
بار دیگه هورمند صبرش سر اومد. پاش رو از دیوار برداشت و اومد نزدیك  این

 ماشین و با صداى بلندى که از بین همهمه ى ب ه ها شنیده بشه  فت:
 خانوم ها دوستتون رو ببرید داخب ساختمون من باید برم. -
شیدن و دفعه ه یه شتن و با دیدنش هین بلندى ک شون به طرف هورمند بر  مه ا

به تته پته افتادن. حتما همه اشااون داشااتن  رندیاتی که  فتن رو تو منزشااون 
ستم به امید اون ها  مرور می کردن تا بفهمن تا  ه اندازه  ند زدن. ا ر می خوا

 بشینم، تا شج باید منتظر می موندم.
شین بیرون پاهامو شین  رفتم تا بتونم  از ما ست هامو به بدنه ى ما شتم و د  ذا

 پیاده بشم. هورمند که دید دارم تنهایی دست و پا می زنم  فت:
 لطفا به خانوم صدانت کمك کنید، پاشون آسیج دیده. -
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ها هم که بهونه اى براى در رفتن از مىمصاه پیدا کرده بودند، هر کدوم یه  ب ه
نم سمت خوابگاه. حتی فرصت ندادن خداحافظی يا از بدنمو  رفتن و کشوند

کنم. خودشااون هم که زبون هاى درازشااون رو  هار ال کرده بودن و  پونده 
 بودن ته حلقشون.

ستم و دهنمو وا کردم. هر  ی از دهنم  پام شم هامو ب سید،   که به اتانمون ر
سابی خراب کردن،عین  ستن ح شون هم که می دون شون  فتم. خود دراومد به

 کز کرده بودن کنج تىت هاشون. موش
حدود یازده صبح بود که از نگهبانی خوابگاه، اسممو پیج کردن. منم که  دیروز

رو تىتم دراز کشاایده بودم و پاى  الغمم روى بالش  ذاشااته بودم، به الهه 
  فتم:

 برو ببین  ی کار دارن. بهشون بگو پام داغونه نمی تونم راه برم. -
تعریم کرده بودم که  ه اتفانی افتاده و دیگه حاال همه اشااون می  براشااون

 دونستن  را من و برازنده آزمایشگاه نیومدیم.
شو از داخب راهرو  الهه صدا شت.  از اتاق بیرون رفت و حدود یك ربع بعد بر 

شنیدم که مدام داشت به کسی تعارف می کرد و بفرما بفرما می  فت. یوهو از 
سته ى اتاق زل زده بودند،  يا پریدم و رو به بقیه که اون ها هم مثب من، به در ب

  فتم:
 ب ه ها نكنه هورمند اومده مالناتی؟. -

 پوزخندى زد و  فت: یسمهد
 ِزکی ... خلی تو؟ آخه پسرو راه میدن بیاد تو خوابگاه دخترونه؟ -
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 هامو دور اتاق  رخوندم و شروع کردم به سوت زدن..  شم
با هم زدیم زیر خنده و همون لحظه در اتاق باز شااد. همراه الهه، دخترى  همه

ند. همه با تعجج به سان و ساال خودمون و خانومی مسان دم در ایساتاده بود
 نگاهشون می کردیم که الهه  فت:

بفرمایید خواهش می کنم ... ببىشااید این يا یه کم به هم ریىته اساات ...  -
 دیگه خوابگاه بهتر از این نمیشه ...

 دستشو  رفت رو به من و  فت: الهه
 ایشون هم سایه يون هستن. -

سایه يون؟ اوف شون؟  شك این زن و  ه ندر لفظ نلم حرف میزد. ای ؟ بدون 
دختر آدم هاى مهمی بودن که الهه اینقدر با پرستیژ شده بود. ناخودآ اه دستی 
به موهاى پریشونم کشیدم و با انگشت، شونه ى نا محسوسی توشون کشیدم. 

 کمی خودمو سر يام باال کشیدم و سالم کردم.
 و  فت: که مسن تر بود، روى صورتم خم شد و  ونه ام رو ب*و*سید خانومی

 سالم به روى ماهت دخترم. من هانیه هستم، مادر هورمند. -
 هام  هار تا شد و فكم ول شد پایین. ناخودآ اه  فتم:  شم

 مادر کی؟ -
خانوم، لبىندى زد و بدون اینكه يواب بده، خودش رو عقج کشااید و  هانیه

سیدنم  شد و بعد از ب*و* صورتم خم  سرش، دختر يوون هم روى  شت  پ
  فت:

 منم هاله هستم. خواهر هورمند. -
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سابی شه  ح ستاده با شو فر شد هورمند، مادر و خواهر  یج می زدم. باورم نمی
 مالناتی. هانیه خانوم، سبدى که دستش بود،  ذاشت پایین تىت و  فت:

هورمند  فت که  ه اتفانی افتاده. ما هم اومدیم بهت ساار بزنیم. یه ساارى  -
 نانابله. خوراکی داخب سبد هست.

 به زور باز شد تا یه تشكر بكنم: دهنم
  را زحمت کشیدید ... من که  یزیم نیست. -

  فت: هاله
سایه يون شما  ه ندر صبورى . من ا ه الستیك ماشین از روى پام رد شده  -

 بود، زمین و زمانو به هم می دوختم. اونونت شما میگی  یزیت نیست؟
بازیم و القاب  ُـب بارى که نثارش کردم، براشون  هورمند تیكه ى غربتی ظاهرا

 نگفته بود. لبىندى زورى زدم و  فتم:
 اختیار دارید. -

اتاق باز شااد و عاطفه با سااینی  اى اومد داخب.. خدا رحم کرد که همون  در
شاو درنیاوردم. تو کم کارهاى ب ه ها مونده بودم که  ه طورى به اون  لحظه 

 ند که بعدا فهمیدم، ب ه هاى اتاق ب*،*لی براى  سرعت  اى دم کردن. هر
 بود. هخودشون  اى دم کرده بودن که عاطفه با زبون بازى ازشون  رفت

شقاب میوه اومدن.  نوشین و مائده و الهه و مهدیس هم هر کدوم با یكی دو تا ب
میوه ها دیگه مال خودمون بود. تازه خریده بودیم. ولی همین که اینقدر هنر به 

شت. خر شكر دا سی ياى تعجج و ت سایب پذیرایی يور کردن، ب ب دادن و و
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 رو بدن که یه ونت نفكر کنم می خواستن مادر و خواهر برازنده، برن تعریفشو
 هورمند به خاطر  رت و پرت هاشون از پایانیشون نمره کم نكنه.

ده دنیقه اى نشااسااتن و تمام مدت ب ه ها بلبب زبونی کردن و من فقط  تقریبا
 نظاره  ر بودم. کم کم نصد رفتن کردن. براى خالی نبودن عریضه  فتم:

 تشریم داشته باشید ناهار دور هم باشیم. -
سر هانیه خانوم و هاله بودن، تهدید وار عالمت می  مائده شت  و مهدیس که پ

 دادن که تعارف الكی نكنم و رنه سرمو می برن. هانیه خانوم  فت:
 از این مزاحم نمی شیم. هورمند هم پایین منتظرمونه.ممنون عزیزم. بیشتر  -

شون بود؟ پس هورمند هم اومده بود.  شاخك هام تكون خورد. هورمند منتظر
پایین همراهیشااون  تا  با مادر و خواهرش خداحافظی کردیم و الهه و عاطفه 
کردن. من و نوشااین و مهدیس و مائده هم پریدیم پشاات پنجره ى اتاق که دید 

شوندم و یه پایی خودمو ربزنیم. پ ش سوندماى علیلم رو دنبال خودم می ک ت پ
 پنجره.

دنیقا رو به روى پنجره ى اتاق پارك شااده بود و توى سااایه ى دیوار  ماشااینش
خونه ى روبه رویی، به دیوار تكیه داده بود. ته ریشااش رو زده بود و صااورتش 

ستا شده بود. نگهبان خوابگاه کنارش ای سابی تر و تمیز  رف ده بود و با هم حح
سیدن کنار هورمند و پ شون هم الهه و  شتمی زدن. هاله و هانیه خانوم، ر سر

 عاطفه با هورمند و نگهبان خوابگاه، سالم و علیك کردن.
ستم هورمند رو ببینم. تنه اى  کله ى مهدیس يلوى دیدمو  رفته بود و نمی تون

 به مهدیس زدم و  فتم:
 يام بده هی ی نمی بینم.یه کم برو اونورتر من  -



wWw.Roman4u.iR  426 

 

 هول نده بابا دیگه يا نیست کجا برم ... -
شو  لوند روى همون  تو شون بود که پا  یر و دار تعویو يا، نمی دونم کدوم

 پاى آش و الشم و يینم به هوا رفت.
و هاله و هانیه خانوم و الهه و عاطفه و نگهبان همه بر شااتند ساامت  هورمند

مائده ساارهاشااونو دزدیدن و نوشااین هم دسااتشااو پنجره ى اتاق. مهدیس و 
  ذاشت رو دهن من که یه نفس عربده می زدم و از پشت پنجره کشیدم عقج.

خنده از توى کو ه بلند شد و من از شدت درد، اشك از  شم هام راه  صداى
 افتاد.

ما پشاات پنجره دید  Tو الهه که بر شااتن،  فتند که همه اشااون فهمیدن عاطفه
شده همه خندیدند به يز هورمند می زدیم. و صداى يیه من بلند  نتی هم که 

که حتی یه لبىند هم نزده. تازه عاطفه نظرش این بود که یه اخم نامحسااوس 
 هم رو صورتش بوده.

شد.  اینم شد و هی ی هم عایدم ن سر و  وشم. فقط پام داغون  عانبت ينبیدن 
هفتگی مون رو از دساات  امروز هم نتونسااتم با ب ه ها برم پارك ندس. برنامه

دادم و االن هم تك و تنها تو اتاق نشااسااتم و دارم از ته مونده ى آب پرتقال 
 طبیعی اى که مادر هورمند برام آورده بود می خورم.

خانوم، یه ظرف سااوپ يويه، دو تا بطرى آب پرتقال،  ند تا کمپوت،  هانیه
همه ى این ها فقط یه مره   ند تا پاکت شیر و میوه برام آورده بود که خج ... از

سر خوراکی ها و دخب همه  شم به هم زدنی ب ه ها ریىتن  شد. تو   صیبم  ن
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به من دادند و رنه  ماشو آوردند. خوبه یه کم دلشون برام سوخت و یه خورده ه
 باید سماق می مكیدم.

 ندر تنهایی بده ... پاشم یه زني به مامان بزنم بلكه دلم باز بشه...  ه
... لعنتی ... مرده شورشو ببرن ... کاش زني نزده بودم خونه ... هر بار زني  اه

می زنم باید یه  یز اعصاب خورد کن بشنوم. االن هم که دیگه بدتر از همیشه 
... ِا ِا ِا پسااره ى پررو. با  ه رویی می خواد بیاد خواسااتگارى؟ فكر کرده ما 

به حاال همه امون  یخریم نمی فهمیم  ی تو اون کله ى خرابش م  ذره؟ خو
می دونیم  ه طور با  رب زبونی خودشاو تو کارخونه بابا يا کرد و شاد مدیر 
عامب. ایش پسااره ى الدني ... حاال دیگه می خواد همه ى اموالمون رو هم 
شقی راه بندازه؟ حاال  شق و عا شه ...  ه طور تا بابا بود يرئت نكرد ع باال بك

 نج ساله که عاشقه؟ نكبت عوضی ...که بابا مرده یادش اومده پ
يواب مثبت دادن حمانته ... مار تو آستین پرورش دادیم.  ه طور  مبره  وانعا

زده رو اموالمون ... ِد ِد ِد ... شم سفید بی حیا. نمك نشناس. تم به غیرتت. 
واااى سمیه خرى ا ه بىواى يواب مثبت بدى. این ایكبیرى رو باید با اردنگی 

بندازیمش بیرون. ولی نه ...  د.. خونه که هی ی از کارخونه هم بایاز خونه .
انصافا این  ند ساله کارخونه رو خوب اداره کرده. من و سمیه که تو این کارها 
سااررشااته اى نداریم. ا ه آرمین نبود بعد از فوت بابا حتما ورشااكساات شااده 

شه ولی دیگه حق نداره به بهون سمبودیم. می تونه تو کارخونه با شقی  یه ه ى عا
 رو  ول بزنه.
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بودن هم مایه ى دردسااره ... نمیشااه فهمید اونی که به خواسااتگاریت  پولدار
اومده براى خودت اومده یا پول و ارثیه ات. ا ه روزى با کساای ازدواب کنم که 

 بفهمم فقط دنبال پول بوده می کشمش. عوضی کثافت ...
نیم که آرمین نصدش  یه  را باید خدایا آخه تو یه کارى بكن. ونتی می دو آو

ايازه بدیم حتی اساام ساامیه رو بیاره؟ حاال پساار دایخ مونه که باشااه. به درك. 
مگه ازدواب پسر دایی و پسر خاله ورمی داره؟  ه طور اون حیا نمی کنه از این 

سبت فامیلی؟ همون طور که اون به خودش ايازه م شرمی حرف از  یدهن با بی 
ا هم ايازه داریم به راحتی بكوبیم تو دهنش و بگیم غلط خواسااتگارى بزنه، م

 کردى که حرف از خواستن و ازدواب می زنی.
سه روزه از زمین و  واااااااى صابم داغونه ...  ه روز  ندى... این دو  خدایا اع

شنبه  سمون برام می باره؟ یعنی همش به خاطر کارهاى احمقانه ى روز  هار آ
نی؟ اون از  هارشنبه که حتی پام به آزمایشگاه نرسید امه؟ دارى تنبیه ام می ک

و ساارزنش هاى هورمند  خشاانکه بىوام دلبرى کنم. بعد هم که برخورد بد و 
... اون هم از ضااایع بازى دیروزمون پشاات پنجره. امروز هم که از صاابح تنها 
موندم و نامردها رفتن پی خوش  ذرونیشااون. حاال هم که حرف هاى مامان 

... 
تكمیله. دلم می خواد یه  یزى بشكونم ... متاسفم يناب سررسید).(  تمظرفی

هاتو يرواير کنم ...  نه بر ه  نه دو بديورى دلم می خواد دو ید بگم  با ولی 
 لعنتااااااااای ...

 آمر 6/  هارشنبه
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بده ... خیلی بد ... نه اینكه پام درد داشااته باشااه ... نه ... پام خوبه ...  حالم
شلیدم که امروز بتونم دیگه درد ند اره. حتی محو رضاى خدا یه مره هم نمی 

باهاش یه کم ناز کنم. از  هارشاانبه ى هفته ى پیش تا امروز همش دلم  رفته 
یه  یزى روى دلم ساانگینی  راساات و حالم بده. نمی دونم  ه مر مه ... انگا

ى  ی؟ می کنه ولی نمی دونم  یه. دلم بهونه می  یره. ولی نمی دونم بهونه 
یادمه دبیرستان که بودم مشاورمون می  فت یه هم ین موانعی یه روان شناس 
 می تونه ناراحتی رو ریشه یابی کنه ولی کی حوصله ى رفتن پیش مشاور داره؟

این یه هفته فكر کنم دو کیلو اضافه کردم. هه ... مردم غصه می خورند الغر  تو
ورى عصاابی پیدا می کنم. میشاان ولی من برعكساام. آخه  نین موانعی پرخ

صله  همش دم یى الم. هر روز دارم کیلو کیلو خرید می کنم و می خورم. حو
همون  ه،ى درس خوندن هم ندارم. باز هم خدارو شااكر که آزمایش این هفت

 آزمایش هفته ى پیش بود که به خاطر تصادف نتونستیم انجام بدیم.
  ه ندر ...از امروز ...  ه ندر خوش خیالی سایه ...  واى
می کردم امروز هورمند تا منو ببینه، کلی ابراز پشاایمونی و شاارمند ی می  فكر

 کنه و زل می زنه تو  شم هام و حالمو می پرسه ولی ...
یه بار هم تو صااورتم نگاه نكرد. حتی یه بار...  را؟ من که امروز اصااال  حتی

اسااپرت و ساااده بود.  آرایش نكرده بودم. مانتومم که کوتاه نبود. کفش هامم که
موهامم که اونقدر به هم ریىته بود که هر کی می دید می فهمید از حموم که 

 اومدم یه شونه هم توشون نزدم.
سوال هاى کوییز اومد، فقط یه يمله پرسیدب پاتون  کنار میزم که براى پرسیدن 

 بهتره؟ب
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 فتم ب خیلی بهترهب ... هر  ی منتظر شااادم که حرف دیگه اى بزنه یا از  منم
مامان و خواهرش بگه ... هیچ ... دریه از یه کلمه... سااوال هاى کوییزش رو 
پرسید و در مورد آزمایش توضیح داد و رفت. با این که این دفعه پنج تا از سوال 

خودمم باورم نمی شااد  .ردهاى کوییز رو يواب دادم اما هیچ تعریفی ازم نك
که با  ذشت یه هفته از مطالبی که خونده بودم بتونم این ندر خوب يواب بدم 

 و انتظار یه عالمه تعریم و تمجیدش رو داشتم ولی هیچ حرفی نزد.
خورد که بود دیگه خاکشاایر شااد ... بعد هم  ند زدم به آزمایشاام.  اعصااابم

د. باید  ند تا نطره از آزمایش اندازه  یرى ضااریج شااكساات محلول ها بو
محلول رو داخب منشور رفراکتومتر) دستگاه اندازه  یرى ضریج شكست( می 

با بط فاده از نطره  كون،  ياى اساات به  که  قدر  یج بودم   رىریىتم ولی اون
 محلول رو داخب منشور ریىتم و یه عالمه از محلول ریىت تو دستگاه.

نداشااتم به برازنده بگم  ه  ندى زدم ولی خودش انگار متويه شااد و  يرئت
اومد يلوى دسااتگاه ایسااتاد و شااروع کرد به تمیز کردنش. اما باز هم حتی یه 
کلمه نگفت. حتی غرغر نكرد که بخانوم محترم حواسااتون کجاسااتب ... دلم 

 براى ب خانوم محترم ب  فتن هاش تني شده.
شتم؟ دل واى شت هام  ه بی ... من  ی نو شه ... انگ شده؟ باورم نمی م تني 

پروا شدن. بدون ايازه هر  ی دلشون خواست می نویسن. دلشون خواست؟ 
دل انگشاات هام کجا میشااه؟ یعنی دل انگشاات هام همون دل خودمه؟ یعنی 

 وانعا دلم براش تني شده؟
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ها همه یه طرف ... حرفش آخر يلساااه هم یه طرف ...با حرفش داغونم  این
 رد...ک

معمول آزمایشگاه که تموم شد، بعد از تحویب دادن داده هام، این پا و اون  طبق
پا کردم و منتظر بودم تا لیست فصب هایی که براى آزمایش بعد باید می خوندم 

 بهم بده اما ...
 ی صاابر کردم بر ه اى بهم نداد. ونتی دید هم  نان منتظرم، بدون اینكه  هر

 نگام کنه  فت:
 كلی پیش اومده؟مش -
 احتیات  فتم: با
 نه ... فقط ... لیست فصب هارو بهم نمی دید؟ -

لحظه مكث کرد، مداد رو توى مشااتش  رفت و بدون اینكه ساارشااو باال   ند
 بیاره  فت:

شما براى درس خوندن  - ست درس ها مربوت به ونتی بود که فكر می کردم  لی
شگاه و فقط نیاز به یه تلنگر و کمی همراهی دار شدم دان ید  نه االن که متويه 

 اساتیدش وسیله اى براى تفریح و خوش  ذرونیتونن.
شتم این يوري تو پرم بزنه. با ناراحتی  حرفش صال انتظار ندا نقره داغم کرد. ا

  فتم:
 ولی استاد ... -

حرفمو کامب کنم و همون طور که دوباره با مداد توى دفترش  یزهایی  نذاشت
 می نوشت  فت:
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شم. پس نیازى  - ستاد ب ستم. هنوز خیلی مونده تا ا شجوى دکترا ه من فقط دان
 نیست منو ب استادب خطاب کنید.

 هم با دست در آزمایشگاه رو نشون داد و  فت: بعد
 به سالمت ... -
نم کرد. يوري رفتار کرد که حس مخ کنم حالش از من به همین راحتی بیرو به

هم مخ خوره. غیر م*س*تقیم به روم آورد که  ه طور با لحن زشاات و زننده و 
صداش زده بودم. ولی اون لحظه یه دفعه از دهنم در رفت.  ستادب  شدارى ب ا ک

شم ولی دیگ شته با شتم. نه اینكه هیچ منظورى ندا م زیاد هم نیت همنظورى ندا
 د نبود ... اوففففم ... سایه حالمو به هم می زنی...ب

*** 
صداى زني موبایب، سررسید رو بستم. همون طور که دستم سمت  وشی  با

 می رفت، نگاهی به ساعت انداختم، یك و بیست دنیقه شج.
ساارعت بیشااترى  وشاای رو برداشااتم و به محو دیدن اساام بنیامین روى  با

شد. حتم ا اتفاق بدى افتاده بود که این مونع زني زده بود. صفحه بند دلم پاره 
 و اتفاق بد  ی می تونست باشه يز اینكه حال مادرش ...

 استرس  وشی رو يواب دادم: با
 خیره بنیامین...  ی شده این ونت شج؟ -
 نیما ... -

لرزید و نفس هاى سنگینش توى  وشم پی ید. داشت  ریه می کرد؟  صداش
 د و با حالتی عصبی  فتم:اضطرابم تشدید ش
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  ه خبر شده بنیامین؟ -
 یك کلمه  فت: فقط

 ژاله ... -
 ژاله؟ ژاله  ش شده؟ تو کجایی؟ حرف بزن بنیامین. -
 صداى نه  ندان واضحی آدرس بیمارستانی رو داد و فت: با
 نیما...بیا...فقط بیا... -

 هم تماس نطع شد. بعد
صمیم بگیرم که االن دنیقا باید  براى ستم ت  ند ثانیه هني کرده بودم. نمی تون

 یكار کنم. این ونت شااج  ه اتفانی ممكن بود براى ژاله افتاده باشااه؟ نكنه 
بیرون از خونه مونده بود و بالیی ساارش اومده بود؟ ولی ژاله که اهب بیرون از 

 ى واى ...ا ه؟خونه موندن نبود. نكنه کم خونیش عود کرده باش
تند آماده می شاادم و تمام احتماالت رو توى مهنم بررساای می کردم. تو  تند

کشااوى پاتىتی هر  ی پول بود  ني زدم و سااوییچ رو برداشااتم و رفتم تو 
شن. در  صداش بیدار ن سعی کردم آروم در حیات رو باز کنم که بقیه از  حیات. 

موهاى  ونن نجال با احیات رو که باز کردم و بر شااتم ساامت ماشااین، از دید
 پریشون سه متر از يا پریدم. عصبی شدم و  فتم:

 تو این يا  یكار می کنی ؟ -
 استرس و نگرانی  فت: با
صداى  - شده نیما؟ من بیدار بودم.  خودت این يا  یكار می کنی؟  ه خبر 

 زني  وشیتو شنیدم. با کی حرف می زدى این ونت شج؟
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شك شده بود. یاد ناراحتیش به خاطر فامیب بودن ژاله و  ا شم هاش يمع  تو  
 بنیامین افتادم و ناخودآ اه با لحن پر کنایه اى  فتم:

ست نگران  - شی  ون دیگه الزم نی شحال هم با نمی خواد  ریه کنی. باید خو
حضور ژاله باشی. معلوم نیست  ه دعایی به در اه خدا کردى که بدبىت کله 

 پا شد.
 ی دارى میگی نیما؟ این حرف ها  یه می زنی؟ کله پا شاااد یعنی  ی؟  -

 براى ژاله اتفانی افتاده؟
 همون لحن سرد و عصبی  فتم: با
 آره ... بنیامین همین االن زني زد. پشت  وشی  ریه می کرد. -

هاشو روى دهنش  ذاشت و هینی کشید. بدون تويه به عكس العملش  دست
 ادامه دادم:

ست کارش به بیمارستان  - سر ژاله اومده، ولی هر  ی ه نمی دونم  ه بالیی 
کشاایده و احتماال حالش هم خوب نیساات که بنیامین مجبور شااده بهم زني 

 بزنه.
 ماشین شدم و  فتم: سوار

 من دیگه باید برم. -
 از اینكه در ماشین رو ببندم، سوییچ رو از دستم بیرون کشید و  فت: نبب

 منم آماده بشم باهات بیام.صبر کن  -
 تو دیگه می خواى کجا بیاى؟ -
 نیما این يورى دلم آروم نمی  یره بذار باهات بیام. -
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 تر از نبب  فتم: عصبی
به بنیامین طوریش نشاااده و تو  - يمع کن این بساااات آبنوره  یریو. حاال خو

 یست.دارى این ندر بال بال می زنی. یه کم ناز کردن هم بلد باشی بد ن
 تو هم  ره شدند و ادامه دادم: ابروهام

یاب داره و از  - به تو احت یامین  که االن بن ا ر دارى پیش خودت فكر می کنی 
نه االن که  این مزخرفات، بهتره فكرتو نگه دارى براى ونتی که زنش شااادى. 
حتی خواساتگاریت هم نیومده. فهمیدى. تا ونتی زن هیچ بنی بشارى نشادى 

 يورى واسش یقه ير بدى. برو داخب در هم ببند. حق ندارى این
رو از توى دستش بیرون کشیدم و ماشین رو روشن کردم. سر و کله ى  سوییچ

 بابا هم توى ایوون پیدا شد و از همون يا داد زد:
  ه خبر شده نیما این ونت شج کجا میرى؟ -

 اینكه صدامو بشنوه سرمو از پنجره ماشین بیرون بردم و داد زدم: براى
 نجال براتون میگه. من باید برم. -

شدم و  دنده شین پیاده  شینو بردم توى کو ه. تا ونتی که از ما عقج  رفتم و ما
ستاده بود و  سر ياش ای ستم و رفتم، نجال هم  نان هاب و واب  در حیات رو ب

 به حیات بود.بابا هم در حال اومدن 
ها خلوت بود و خیلی زود به بیمارستان رسیدم.  وشیمو درآوردم و به  خیابون

 بنیامین زني زدم. با اولین بوق يواب داد:
 نیما کجایی؟ -
 من تو سالن انتظارم. تو کجایی؟ کدوم بىش بیام؟ -
 اورژانس. -
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 اورژانس؟  ه اتفانی افتاده بنیامین؟ -
با بنی همون نارنجی روى زمین و دیوارها رو طور که  امین حرف می زدم، خط 

که به ساامت اورژانس هدایت می کرد، دنبال می کردم و به این فكر می کردم 
که  را رني بىش اورژانس باید نارنجی باشه؟ از کجا فهمیدن که ژاله به رني 

 نارنجی عالنه داره؟.
 کرد و به منزم رسید:بنیامین از بین افكار مسىره ام راه خودشو باز  صداى

 دارن معده اشو شست و شو میدن. -
شست و شوى معده؟ یعنی  ی؟ مگه تو معده اش  ی بوده؟ ژاله خودکشی  -

 کرده؟ آره؟
 يلوى راهمو سد کرد و  فت: پرستارى

آناى محترم، صداتونو بیارین پایین. بیمارها دارن استراحت می کنند. ساعت  -
 دو نصفه شبه.

 تكون سر عذرخواهی کردم و با صداى آرومترى دوباره سوالمو تكرار کردم: با
شو  - ست و  ش شو  بنیامین با توام.  را يواب نمیدى؟ میگم براى  ی معده ا

 میدن؟
 تر از من داد زد: عصبی

  فتم که نمی دونم. -
دهنمو نورت دادم و  ند تا نفس عمیق کشاایدم تا آرومتر بشاام. به بىش  آب

 اورژانس رسیده بودم.
 بنیامین من دم در ورودى اورژانسم. در بسته است. توکجایی؟ -
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 االن میام. -
شدم.  تماس سته اى که هیچ نگهبانی کنارش نبود خیره  شد و من به در ب نطع 

اى رسااید. نیافه اش داغون بود. به  ند لحظه بعد بنیامین از ساامت دیگه 
 سمتش رفتم و  فتم:

 حالش  ه طوره؟ -
 نمی دونم. مهسا باال سرشه. فكر کنم دیگه کم کم پیداشون بشه. -
  ی شد که آوردیش اینجا؟ از کجا فهمیدى حالش بده؟ خونه ى تو بود؟ -
 کالفگی سر تكون داد و  فت: با
شو از نه ... خودش بهم زني زد.  فت حا - صداى عوق زدن لش بده بعد هم 

توى  وشی شنیدم. خودمو رسوندم خونه اش و بی حال کم آشپزخونه پیداش 
کردم. تا بیمارستان فقط حرف هاى مبهمی میزد که اصال نمی فهمیدم  ی می 

  فت.
شویی حالش به هم خورده بود و به زحمت  یاد س دفعه ى نبب افتادم که توى د

 می خواست حرف بزنه. اخمی کردم و  فتم:
 شاید فشارش افتاده بوده. مگه کم خونی نداره؟ -
 تو از کجا می دونی؟ -
 مهسا بهم  فت. -

 اى باال انداخت و  فت: شونه
 نمی دونم. -

زد. بدون حرف کنارش نشستم و دست نیمكت نشست و موهاشو  ني  روى
 هامو روى سینه ام نالب کردم.  ند لحظه بعد  وشیم زني خورد. بابا بود.
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احوال بنیامین و خواهر رضاییش می پرسید. داشتم براش می  فتم که وضع  از
معده اش به هم ریىته و هنوز خودمون هم دنیق نمی دونیم  ش شااده که در 

روى تىتی آوردن. بنیامین از يا پرید و من هم سریع  اورژانس باز شد و ژاله رو
یامین می دادن. بن تشخداحافظی کردم و رفتم کنار تىتش که دو تا پرستار حرک

ر بارى با ژاله ى بی حال و نیمه هوشیار حرف می زد و ازش می پرسید که  ه 
 اتفانی افتاده و تونع داشت که ژاله با اون حالش توضیح بده.

 تارها  فت:از پرس یكی
  ه خبره آنا؟ مگه نمی بینید حالشون خوب نیست. باید استراحت کنند. -

 رو کمی از روى صورت ژاله عقج کشیدم و رو به پرستار پرسیدم: بنیامین
 ببىشید  را معده اشو شست و شو دادید؟ تو معده اش  ی بود؟ -

 خیلی خونسرد  فت: پرستار
 غذاى فاسد. مسموم شده بود. -

با بنیامین، نفس عمیقی از سر آسود ی کشیدم. تا دم بىش زنان دنبال  همزمان
تىت رفتیم و دم در پرسااتار ايازه ى ورود نداد و  فت که باید یه زن همراه 

 بیمار باشه. ناخودا اه  فتم:
 نجال  فت بذار منم بیاما. ا ه اومده بود االن همراهش می رفت. -

 انداخت و  فت: نگاه نا مفهومی بهم بنیامین
 نجال می دونه که ژاله  ه نسبتی با من داره؟ -

 تكون دادم و  فتم: سرى
 آره می دونه ولی مامانم نه. در مورد واکنش مامان  ندان مطمئن نیستم. -
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 حرفی بزنه که صداى مهسا رو از پشت سرمون شنیدیم: خواست
 سالم آنایون. حالتون خوبه یا ِسُرم الزم دارید؟ -
صبحه. لبىند روى لبش  به سر حال بود که انگار اول  شتم. اونقدر  سمتش بر 

 بود. احوالپرسی با من کرد و رو به بنیامین  فت:
 بیتا خانوم تو خونه تنهاست؟ -

 پ به بنیامین نگاه کردم و اخم هامو کشیدم تو هم. نبب از اینكه فرصت   پ
 د و  فت:حاليی پیدا کنم، بنیامین با تاسم سرى تكون دا

پا ه ى منو  - یه دختر می شاانوى فورى می خواى  تا اساام  تو که هنوز هم 
بگیرى. بیتا اسم مامانمه. تو که این ندر به من شك دارى پس  ه طورى ايازه 

 میدى من بیام خواستگارى خواهرت؟
 شرمند ی سرمو پایین انداختم و  فتم: با
 شده برام.نمی دونم دست خودم نیست. اصال انگار عادت  -
  ی عادت شده؟ شك داشتن به من؟ -

 اى باال انداختم و  فتم: شونه
بی خیال بابا سااىت نگیر. االن تا نه به باره نه به داره خوب باید  شاام و  -

 وشمونو باز کنیم و به هر  یزى شك کنیم. دیگه ونتی کار از کار  ذشت  ه 
 باشم.فایده؟ پس بهم حق بده یه خورده بهت شك داشته 

 لبىندى زد و  فت: مهسا
خوبه ... خیلی خوبه ... اسم خواستگارى و این حرف ها که اومد دیگه هم  -

 بیتا خانومو فراموش کردین هم ژاله. نمی خواین حال ژاله رو از من بپرسین؟
 که خستگی از سر و روش می بارید،  فت: بنیامین
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وده. حاال تو هم براى اینكه اون یكی پرسااتار  فت که با غذا مسااموم شااده ب -
 دلت نشكنه دوباره بگو.

 تایی خندیدیم و مهسا  فت: سه
 خداروشكر که بیشترشو باال آورده و رنه ممكن بود کار دستش بده. -

  هره اش يدى شد و ادامه داد: حالت
ضعیم ترش هم  - ست، این يور بی احتیاطی ها  ضعیم ه ژاله خود به خود 

ها بهش می کنه. ده کیلو کم ید بیشااتر از این  با بود وزن کم  یزى نیسااات. 
رسید ی بشه. کامال مشىصه که اصال به سالمتی خودش اهمیت نمیده. منم 

ست به ژا سی بود که می تون  لههر  ی باهاش حرف می زنم فایده نداره. ا ه ک
رسید ی کنه خیلی زود حالش خوب میشد ولی  ون توى خونه تنهاست باید 

ن يا بمونه. اینجا باشااه من خیالم راحت تره. خودم حواساام یكی دو روزى ای
 بهش هست.

 لحظه مكث کرد و بعد  فت:  ند
 بنیامین متاسفم که اینو میگم ولی ژاله ... افسرد ی  رفته. -

 ى بنیامین کش اومد و با ناباورى  فت:  هره
 افسرد ی؟  را؟ -

 لبىند تلىی زد و  فت: مهسا
به نظرت  را باید افسارد ی بگیره؟ بنیامین ... من به خود تو هم مشاكوکم.  -

تو هم بعید نیست افسرد ی داشته باشی ولی دزش پایین باشه. دخترها حساس 
ست. خیلی تنها.  شن. اون تنها شكننده ترند و زودتر د ار این حالت می ترند، 
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. مادر دومش هم فروشمادر که نداره، باباش هم که معتاده، برادرش هم مواد 
که این يورى مریو شاااده ... تو خونه اش تك و تنها زند ی می کنه. تنها 
دوسااتش هم منم که اکثر موانع ساار کارم و اونات فراغتمم صاارف بیتا خانوم 
میشاااه. فك و فامیب آن  نانی هم که این يا ندارید. با هیچ کی رفت و آمد 

سر کار هم نمیره که حدانب در  یه کم از خونه بیرون بیاد و هوا  روزنداره. حتی 
بىوره ... اونونت تو می پرساای  را افساارد ی  رفته؟ بنیامین ... باید یه فكر 

 اساسی براى ژاله بكنیم. این يورى نابود میشه.
 با درموند ی  فت: بنیامین

 آخه  ه فكرى؟ تو میگی  یكار کنم؟ -
 با یه روان شناس صحبت کن. -

 حرفی با سر تایید کرد و مهسا  فت: بدون هیچ بنیامین
متاساافم بنیامین. می دونم ونت مناساابی براى  فتن این حرف ها نبود ولی  -

شا کنیم.  شو تما شدن ست بذاریم و آب  ست رو د شتر از این د دیگه نباید بی
کامال مشىصه که هیچ انگیزه اى براى زند ی نداره. منم ياى اون بودم همین 

خونه. اینجا  یدرم یه ساارى بهش بزنم. شااما هم بهتره برحالو داشااتم ... من می
شید و هیچ فایده اى هم براى ژاله ندارید. بیتا خانوم هم  سته می شید فقط خ با

 تنهاست.
 نه تنها نیست. عمه ام از شهرستان اومده پیششه. -
به هر حال دلیلی نداره این يا بمونی. برو خونه فردا ساار حال باشاای. باید  -

 ندونتو ببینه نه نیافه ى درب و داغون االنتو. هره ى خ
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خداحافظی کرد و وارد بىش زنان شاااد. من و بنیامین هم پشااات در  مهساااا
بىش، روى نیمكت نشااسااتیم.  ند دنیقه اى هر دومون ساااکت بودیم.  ند 

 لحظه بعد بنیامین  فت:
ند  - يایی  به  باور کن عقلم  كار می کردى؟  ياى من بودى  ی ما ... تو  نی
شكوك ن سیده بودم که رفتارهاش خیلی م میده. خودمم تاز ی ها به این نتیجه ر

به نظر میرسااه.  وشااه  یر و کم حرف شااده. ولی نمی خواسااتم باور کنم که 
ستمش کالس هاى آم ستم بفر شیمايرا تا این حد يدیه...  ند بار خوا و  وز
رو نداره. ورزش و این  یزها ولی نبول نكرد. میگه حوصااله ى آدم هاى غریبه 

  ی کار کنم نیما؟
سردر می سرى تكون دادم و نفسمو با شدت بیرون فرستادم. تو مهنم دنبال  با

راه حب می  شااتم که یه مرتبه یاد خانوم خرسااند افتادم. با هیجان به ساامت 
 بنیامین  رخیدم و  فتم:

 بنیامین ...  ه طوره بیاریمش کارخونه ى خودمون. -
 که  ی بشه؟  ی؟ بیاریمش اونجا -
خانوم خرسااند می خواد اسااتعفا بده. بیاریمش ياى خانوم خرسااند منشاای  -

 صدانت باشه.
 توهم کشید و  فت: ابروهاشو

ِا ... که تا تقی به تونی خورد بزنه دسااتشااو بشااكونه؟ نه داداش من ... اونجا  -
امنیت يانی نداره. می خوایم یه فكرى براى مشااكب روحیش بكنیم نه اینكه 
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مشكب يسمی رو هم وبال  ردنش کنیم. ژاله بنیه اش ضعیفه یه پیچ به دستش 
 بده دست و کتم و  ردن همه با هم خورد میشه.

به خنده افتادم. حق با بنیامین بود. منم بودم به این راحتی راضاای  ناخودآ اه
نمی شدم نجال بیاد ور دل صدانت. شاید خرسند هم به خاطر همین مايرا و 

ستعفا بده و مايراى نامزد و کار يدید و همه ى ترس از ي ست ا ونش می خوا
 این ها فقط یه بهونه بود.

بنیامین ... روش فكر کن. مونعیت از این بهتر نصاایبت نمیشااه. می تونید با  -
شكلی  ست. ا ر خدایی نكرده م ست بهش ه سر کار و بر ردید. حوا هم بیاید 

کنه. خانوم صاادانت هم داشاات کنارشاای. دیگه احساااس غریبگی هم نمی 
گه از اخالنش مطمئنیم.  نه ولی دی ناطی می ک یه  اهی آب روغن  ته  درساا

راحته که محیط کارش از نظر اخالنی و امنیتی سااالمه. نبب از اینكه  المونخی
یه نفر دیگه به ياى خرسند استىدام بشه تصمیم بگیر... حاال هم پاشو بریم. 

 ساعت سه و ربع شد.
ش از سكوت کرده يامون بلند  سمت پارکیني بیمارستان. بنیامین  دیم و رفتیم 

 بود و تو فكر بود. دستی به شونه اش زدم و  فتم:
صی رد می  - سر کار. برات مرخ تو که فكر نكنم با این حالت بتونی فردا بیاى 

 کنم. با خانوم خرسند و صدانت هم در مورد ژاله صحبت می کنم. باشه؟
 تكون داد و  فت: سرى

 باشه. لطم کردى اومدى. ببىش نصفه شبی مزاحمت شدم. -
 و  فتم: خندیدم
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به من زني زدى الكی زهره ترکم کردى؟ هم  ین  فتی  - راسااتی براى  ی 
 بنیما بیا ب من فكر کردم دور از يونش ...

 کشیدم و  فتم: پوفی
 خداروشكر که یه مسمومیت ساده بود. حضور منم کامال بی فایده بود. -

 روى شونه ام  ذاشت و  فت: دستشو
تو هم ا ه ياى من بودى هول می شاادى. ژاله بدنش ضااعیفه. هر مریضاای  -

ساااده اى خیلی براش سااىت می  ذره.  ه برسااه به مساامومیت که ا ر باال 
 نیاورده بود بعید نبود بزنه به منزش یه ونت دور از يونش منگب پنگب بشه.

 تایی با هم خندیدم و  فتم: دو
 خاك تو سرت. تا اینجا هم دست از شوخی برنمی دارى؟ -

 زد و  فت: لبىندى
یه دنیا ممنونم که اومدى. حضااورت برام دل  رمیه. همین که فهمیدم دارى  -

میاى آروم شاادم. حس اینكه بدونی یه نفر هساات که ونت  رفتارى به دادت 
 برسه خیلی آرام بىشه.

و نفرى بشینیم و یه دل سیر  ریه بنو داشت. کاش میشد همون يا د صداش
ستگیش بود  کنیم. بنیامین رو نمی دونم ولی من به خاطر بنیامین و تنهایی و خ
که دلم  ریه می خواساات. به درد نىورترین رفیق دنیا بودم.  ه طور ايازه می 

و خانواده ام تو این  ندادم بنیامین این ندر تنها بمونه؟ هیچ کساای رو به يز م
فامیب شااهر نداشااات.  به عنوان  البته پدر و برادر ژاله هم بودند ا ر میشاااد 

 حسابشون کرد...
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شد از  پدر شتن. حتما می ژاله ؟... برادرش؟ ...البته ...  را که نه؟ يزام که ندا
این وضعیت درشون آورد. به خصوص پدرش که نطعا از این وضعیت خسته و 

میدوار کردن ژاله به زند ی... بریده بود... خودش بود ... بهترین راه حب براى ا
ه زند ی یه نفر دیگه ب اینكهژاله باید احساااس مساائولیت پیدا می کرد ... حس 

ويودش وابسته است. باید مسئولیت ترك دادن پدرشو می انداختیم  ردنش تا 
 انگیزه اى براى تالشش باشه.

ى  خسااته باال  رفتم تا فكرم رو با بنیامین در میون بذارم اما  هره ى ساارمو
بنیامین مانع از بیرون ریىتن افكارم شاااد. این ونت شاااج بهترین  یز براى 

 بنیامین استراحت بود. فردا هم می تونسیم در مورد این  یزها حرف بزنیم.
ستمو سته پولی  د شت هام به د شینم. انگ سمت ما توى يیبم کردم و راه افتادم 

تم سمت بنیامین. دیگه بماند که از خونه برداشته بودم، خورد. درش آوردم و رف
 که با  ه تعارف کردن و ضرب و زورى بهش دادم..

*** 
خانوم خرساند  ه خبر؟ باالخره کسای رو پیدا کردید که يایگزین خودتون  -

 بكنید؟
 نه والله. من که کسی رو نمی شناسم. -
 ه ندر طول می کشااه تا کساای که هیچ تجربه اى تو این کارها نداره بتونه  -

 همه  یزو از شما یاد بگیره و راه بیفته؟
 و لو ه اى یه ور کرد و  فت: لج

خج بسااتگی به خود شااىص داره... من خودم ده روزى طول کشااید تا  -
 فهمیدم  ی به  یه.
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 با خانوم صدانت موضوع استعفاتون رو مطرح کردید؟ -
 بله ... -
 خج؟ -
حقوق و این  یزهاست. ولی ونتی هی ی دیگه ... اول که فكر کرد به خاطر  -

 فتم به خاطر نامزدمه دیگه مىالفتی نكرد.البته به شاارت پیدا کردن یه منشاای 
 خوب و کار بلد استعفامو نبول می کنه. شما کسی رو سرا، ندارید؟

 بین موهام فرو کردم و  فتم: دستی
 مطمئن نیستم. آخه هنوز به خودش نگفتم. نمی دونم نظرش  ی باشه. -

 از  لش شكفت و  فت:  ب
يدا؟ پس کساای رو ساارا، دارید. امیدوارم هم اون راضاای بشااه هم خانوم  -

صاادانت ازش خوشااش بیاد. ا ر خانوم صاادانت تاییدش کنه همه  ی حله. 
 خودم همه  یزو یادش میدم.

عالیه. پس وايج شااد همین امروز باهاش صااحبت کنم. با ايازه اتون من  -
 خانوم صدانت هم سالم برسونید. بر ردم آزمایشگاه. به

 مگه نمی خواستید خانوم صدانت رو مالنات کنید؟ -
شون برنگردوندم، تريیح  - شم دارند که تا ونتی به ستش یه امانتی پی نه ... را

 میدم باهاشون روبه رو نشم.
 مشكوکی بهم انداخت اما دیگه  یزى نگفت. نگاهی

سرش به کارش بود. همه  به سیدم، نگاهی به پناهی انداختم.  شگاه که ر آزمای
مشنول کار خودشون بودند و عجیج ياى بنیامین خالی بود. يالج بود که به 
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خاطر نبودن بنیامین توى آزمایشگاه، اصال دلم نمی خواست اونجا باشم. همه 
ر ه بهونه اى بهتر از ساش دنبال بهونه اى بودم که از آزمایشگاه بزنم بیرون. و  

 زدن به ژاله.
*** 

اتانم بودم و مشاانول تعویو زیرپوشاام که نجال طبق معمول بدون در زدن  تو
سرى تكون  سم  ست. با تا شید و درو ب صفه اى ک پرید تو. با دیدن من يیه ن

 دادم و مشنول پوشیدن لباس هام شدم. نجال از پشت در  فت:
 نیما دارى میرى بیمارستان؟ -
 آره  ه طور مگه؟ -
 ما هم می خوایم باهات بیایم. -

 رو باز کردم و با تعجج  فتم: در
 ما یعنی کیا؟ -
 من و مامان. -
 مامان؟ براى  ی؟ -

 صداش رو پایین تر آورد و  فت: نجال
 ه می دونم. بابا بهش  فته حال خواهر بنیامین بده مامان هم شااال و کاله  -

استم منصرفش کنم نشد. داشت شك می کرد دیگه منم کرده بیاد. هر  ی خو
 حرفی نزدم.

 یعنی اصال راه نداره مامان نیاد؟ -
از اینكه نجال يواب بده، مامان با سبدى توى دستش رسید يلوى در اتاق  نبب

 و  فت:
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 براى  ی نیام؟ باالخره بنیامین رفیقته. با هم نون و نمك خوردیم. -
 به نجال انداخت و ادامه داد: نگاهی

ظاهرا هم که نراره عضااوى از خانواده امون بشااه. االن که خواهرش مریو  -
شه، باالخره یكی  شته با شو دا شه و نمی تونه هوا احواله، مادرش هم که ناخو
باید این وسط کمك حالشون باشه. نمیشه که بی تفاوت باشیم. زود باش بریم 

 .این سوپ هم داره سرد میشه
کشیده شد سمت سبدى که پر از خوراکی بود و یاد مادر هورمند و سبد  نگاهم

پر از خوراکی که براى صدانت برده بود افتادم. حاال  ه يورى باید براى مامان 
توضاایح می دادم که این خواهر بنیامین همون ژاله ایه که اومد خونه ى ما؟  ه 

این يورى همدیگرو بشناسند؟ اونم  یرى کرده بودم. یعنی نرار بود این دو نفر 
حاال که ژاله وضعیت درست و حسابی اى نداشت؟ ا ر مامان غربتی بازى در 

 می آورد  ی؟ اونم تو بیمارستان... خدا به خیر بگذرونه.
نیم ساااعت از ونت مالنات بانی مونده بود که رساایدیم. بنیامین کنار  تقریبا

هم دستش بود و به زور می خواست به تىت ژاله نشسته بود و لیوانی آب میوه 
سنی  شیده بود و امتناع می کرد. خانوم م خورد ژاله بده. ژاله هم  هره در هم ک

یامین بود، غرغر می کرد که  بدغذا بودنش کار  همینهم که ظاهرا عمه ى بن
 دستش داده.

اولین کسی بود که مارو دید. در دم  شم هاش پر از سوال و استرس شد.  ژاله
هش بین من و مامان و نجال و بنیامین می  رخید. بنیامین که متويه نگاه نگا

وحشاات زده ى ژاله شااد، به ساامتمون بر شاات و با دیدن من و نجال لبىندى 
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شمش به مامان افتاد، لبىند رو لبش ماسید  ست اما همین که   ش روى لبش ن
 و از لبه ى تىت بلند شد. با تته پته  فت:

م خانوم کاردان ... شاارمنده کردید ... اصااال انتظار س ... سااالم ... سااال -
 نداشتیم زحمت بكشید ...

 با لبىندى سبد توى دستش رو کنار تىت  ذاشت و  فت: مامان
علیك سااالم پساارم. این حرف ها  یه.  را تعارف می کنی؟ وظیفه امونه.  -

 شما با نیما برام فرنی ندارى. خواهرت هم مثب دختر خودم می مونه.
شید و بعد هم  ملهي سر ژاله می ک ستی رو  ى آخرش رو در حالی  فت که د

شونی ژاله  شت. لج هاى مامان که روى پی شونیش  ذا سه اى روى پی ب*و*
شید. رنگش که از نبب زرد  ست و نفس عمیقی ک شو ب شم ها ست، ژاله   ش ن

 بود، دیگه با این حرکت مامان با  چ دیوار یكی شد.
رد، ژاله هم  شاام هاشااو باز کرد. نفس هاش که صااورتش رو عقج ب مامان

ست بنیامین روى  شد. د سینه اش باال و پایین می سه ى  شده بود و نف منقطع 
شونه اش نشست و فشار کو یكی به شونه اش وارد کرد. استرس و نگرانی تو 

 ردنتك تك اعضاى بدنش مشهود بود اما مامان کامال بی تفاوت، مشنول درآو
 شد. ظاهرا ژاله رو نشناخته بود. ظرف سوپ از داخب سبد

گه که من و نجال هم ابراز ويود کنیم. يلوتر رفتم و نجال هم  دی ونتش بود 
سی  ست دادم و با ژاله و عمه ى بنیامین احوالپر سرم اومد. با بنیامین د شت  پ
کردم. نجال يلوتر رفت و  ونه ى ژاله رو ب*و*سید. ژاله هم  نان هاب و واب 

ینی پیش ب اتفاقساانگینش مشااىص بود که هر آن منتظر یه  بود. از نفس هاى
 نشده است.
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به  شاام هاى نگران ژاله بود که تمام حرکات مامان و نجال رو زیر نظر  نگاهم
 رفته بود. براى لحظه اى نگاهش به من افتاد. ناخودآ اه پلك هامو روى هم 

تر میشد. حقش فشار دادم و لبىند کم رنگی زدم. شاید این يورى یه کم آروم 
شه. هر  ند خو شته با ضطراب هم دا ست کمی از  دمنبود با این حالش ا هم د

 ژاله نداشتم.
شو سوپ لج  نگاه شو انداخت پایین. مامان با ظرف  سر صورتم  رفت و  از 

 تىت نشست و  فت:
 بیا دخترم ... بىور تا از دهن نیافتاده. -
سوپ رو  و سوپ رو به طرف دهن ژاله برد. ژاله بدون هیچ مقاومتی  شقی از  نا

سوپ رو به خورد ژاله داد  شقاب  شد به مامان. مامان تقریبا کب ب خورد و خیره 
سات می  سا و ما همه فقط نظاره  ر بودیم. عمه خانوم هم هر از  اهی ابراز اح

 کرد و با تعجج می  فت:
 یزى می خوره. نكنه دسااتپىت من بد بود که   ه عجج این دختر داره یه -

 نمی خورد؟ شما رو خیلی دوست داره که دستتونو رد نمی کنه.
شو  و شم ها شت،   شق آخرو به دهن ژاله  ذا ست لحظه اى که مامان نا در

 باریك کرد و زل زد تو  شم هاى ژاله و  فت:
 آشناست ...دخترم ... من نبال تو رو يایی ندیدم؟  هره ات برام خیلی  -

ده ثانیه نفس نكشاایدم و سااكوت بدى ایجاد شااده بود. هیچ کس يرئت  براى
 حرف زدن نداشت. باالخره راه نفسم باز شد و  فتم:

 خج خواهر بنیامینه دیگه. حتما تو عكسی يایی دیدینشون. -
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 ابروهاشو تو هم کشید و  فت: مامان
گی من اصااال نمی دونسااتم آنا کدوم عكس؟ نه بابا ... تا نبب از اینكه تو ب -

شو ببینم. حتما یه ياى دیگه  س سه به این که عك بنیامین دخترخاله داره.  ه بر
 دیدم. ولی کجا؟

 خودشو انداخت وسط و  فت: نجال
شاید مونع خرید تومنازه اى يایی دیدینشون آخه خونه اشون  ندان فاصله  -

 اى با ما نداره.
که نجال سرشو انداخت پایین و با مظلومیت و يورى نجال رو نگاه کرد  مامان

 صداى آرومی  فت:
 خج  ه می دونم یه حدسی زدم دیگه. -

ستم شم و زل بزنم بهش.  خوا ساکت ب شد  صداى ژاله باعث  حرفی بزنم که 
  یزى که می شنیدم باور نمی کردم:

 خانوم کاردان ... شما درست متويه شدید ما نبال همدیگه رو دیدیم. -
 از  ب مامان شكفت و با هیجان  فت:  ب

 کجا؟ -
شت و روى  ژاله صورت همه امون  ذ شو نورت داد. نگاهش از روى  آب دهن

 صورت من متونم شد و  فت:
 خونه ى شما ... -

با تعجج مساایر نگاه ژاله رو دنبال کرد و نگاهش به من رسااید.  ند بار  مامان
 لیظی کرد و  فت:من و ژاله رو نگاه کرد و در نهایت اخم غ

 خونه ى ما؟ کی؟ -
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با صدایی که از ته  اه میومد، نگاهش رو ازم  رفت و به مامان خیره شد و  ژاله
  فت:

 اومده بودم ... آنا نیما رو ... ببینم. -
سرشو انداخت پایین و  ره روسریشو  ني زد و کمی از  ردنش فاصله داد.  و

اصااال فكرشااو نمی کردم ژاله صااداى نفس هاش رو به وضااوح می شاانیدم. 
خودش به مامان این موضوع رو بگه. رني ژاله هر لحظه سفیدتر میشد و رني 

 مامان نرمز و نرمز تر.
یداد  همه له نگاه می کردیم. هر آن منتظر داد و ب مامان و ژا به  با نگرانی  امون 

مامان بودم. مامان اخم هاشو درهم کشیده بود و لج هاشو می يوید. درست 
ین زودپزى که در حال يوش اومدنه و هر آن منتظر پیس پیس کردنش باشی. ع

 عانبت نتونست خودشو کنترل کنه و با کنایه  فت:
 عجج ... پس خواهر بنیامین که میگن تویی. -

سرشو باال آورد و به مامان نگاه کرد. اشك توى  شم هاش نشسته بود. با  ژاله
 صداى بی يونی، شمرده شمرده  فت:

ست ... خواهش می کنم  - ساب بنیامین ... از من ... يدا خانوم کاردان ... ح
 ... به خاطر اشتباه من ... اونو تنبیه نكنید ...

 پوزخندى زد و  فت: مامان
 اشتباه؟ تو به اون کار بی شرمانه میگی اشتباه؟ -

 خانوم با ناراحتی به سمت مامان بر شت و  فت: عمه
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 یه می زنید؟ کار بی شاارمانه یعنی  ه؟ شااما اومدید  خانوم این حرف ها -
 مالناتی یا اومدید حال این دختر بی اره رو بدتر کنید؟

 رو به عمه  فت: بنیامین
عمه خانوم خواهش می کنم ادامه ندادید. یه اتفانی افتاده که باعث ناراحتی  -

 خانوم کاردان شده. بعدا براتون توضیح میدم.
 بگه که نجال مچ دستتش رو  رفت و با التماس  فت: خواست  یزى مامان

 مامان تو رو خدا بی خیال شو. االن ونتش نیست. -
 با  شم غره به نجال  فت: مامان

 هنوز هی ی نشده طرف این هارو می  یرى؟ -
مامان کم کم داشاات باال می رفت همراهان تىت هاى ب*،*لی با  صااداى

شمكش ما نگاه می کردند و تو اون ها یر وا یرى که بنیامین، عمه  تعجج به ک
رو آروم می کرد و نجال هم زیر لبی به مامان التماس می کرد که  یزى نگه، 

 نگاهم به ژاله افتاد که به سىتی از تىت پایین میومد.
 به سمتش رفتم و آروم  فتم: ناخودآ اه

  ی شده؟ حالت خوب نیست؟ -
يلوى دهنش  رفت و عوق زد. با یه دسااتم زیر بازوشااو  رفتم و با  دسااتشااو

دست دیگه سرمش رو از روى پایه برداشتم و بردمش به دسشویی. دم روشویی 
شد، خونی  شتم  سوپ هارو باال آورد ولی  یزى که باعث وح سید، تمام  که ر

یات معده اش بود. خودش تا خون ها رو دید،  ریه افتا د. بود که همراه محتو
  ریه می کرد و عوق میزد و خون باال می آورد.

 صداى پر بنضی  فت: با
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 نیما ... خون ... -
 هاشو  رفتم و  فتم: شونه

اااااش ... هی ی نیست ... هی ی نیست نگران نباش. االن به  - ا ا ا ا ا ا ا هی
 بنیامین میگم بره دکترو صدا بزنه.

 به سمت در دسشویی  رخوندم و با صداى بلندى  فتم: سرمو
 بنیامین بیا اینجا. -

سریع اومد دم دسشویی و ونتخ مارو تو اون وضعیت دید، وحشت زده  بنیامین
  فت:

  ی شده؟ -
  یزى نیست. حالش به هم خورده. دکترو صدا بزنه. -

شه ى لبش يارى لحظه ژاله دوباره عوق زد و بنیامین دید که خون از  همون  و
 شد. دادش به هوا رفت و  فت:

 نیما ژاله  ش شده؟ -
  ه خبرته صداتو بیار پایین. بهت میگم برو دکترو صدا بزن. -

رفت و پشاات ساارش دو تا پرسااتار پیداشااون شااد و یكی از پرسااتارها  بنیامین
  فت:

 اینجا  ه خبره؟ -
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت ىمجاز ىکتاب توسط کتابىانه  نیا

 و منتشر شده است
 خانوم بیاید اینجا. حالش به هم خورده. -
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اومد تو دسشویی و زیر بازوى ژاله رو  رفت. بازوى دیگه اش تو دست  پرستار
من بود و از دسااشااویی آوردیمش بیرون. مامان و نجال و عمه خانوم يلوى در 

ید ن می کردند. بنیامین با دکتر رسدسشویی ایستاده بودند و با نگرانی نگاهمو
و نبب از اینكه توضاایحی به دکتر بدیم، ژاله با خونی که دوباره باال آورد و کم 
شید و مامان که به خون  ضیح داد. نجال يیه ک سالن ریىت، همه  یز رو تو

 حساسه از حال رفت و عمه خانوم تو سر و صورتش زد.
مین هم همراهشااون رفت.  ند تا پرسااتار و پرسااتارها ژاله رو بردند و بنیا دکتر

صدایی که راه افتاده بود، اومدند تو اتاق. نجال و عمه  سر و  دیگه هم به خاطر 
رو به خاطر سر و صداى بیش از حدشون از بىش بیرون کردند و مامان هم با 

 آب نند و سیلی هاى آروم حالش بهتر شد.
بديورى نگران وضعیتش بودم. مامان که خیالم راحت شد، رفتم سرا، ژاله.  از

می ترسیدم از اینكه بیماریش یه  یزى فراتر از ضعم و افسرد ی و کم خونی 
 باشه.

سااالن انتظار  شاامم به نجال افتاد که بی ونفه اشااك می ریىت. سااوییچ  تو
 ماشین رو بهش دادم و  فتم:

ن م برو ساارا، مامان. حالش که بهتر شااد ببرش تو ماشااین تا ببرمتون خونه. -
 میرم سرا، ژاله.

ساار تایید کرد و رفت داخب بىش. عمه خانوم هم دنبال من راه افتاد و به  با
سته بود. آرنج  ش اورژانس اومد. دم اورژانس بنیامین رو دیدم که روى نیمكت ن
شونده بود و  ست هاش پو شو با د شم ها شو به زانوهاش تكیه داده بود و   ها
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گاه غمگینی به بنیامین انداخت و رفت شااونه هاش می لرزید. عمه خانوم ن
 روى نیمكت کنارى نشست و مشنول دعا کردن شد.

 بنیامین نشستم. دستمو روى شونه اش  ذاشتم و  فتم: کنار
 ته پساار؟ این يورى می خواى مواظبش باشاای؟ به ياى اینكه خونساارد  -

 باشی با داد و بیداد اون بی اره رو هم بیشتر می ترسونی.
صیر منه. ا ر من آدرس خونه نیما  - سرش بیاد. همش تق سم بالیی  ... می تر

 ى شما رو بهش نداده بودم هیچ کدوم از این مايراها پیش نمیومد.
یده اى  - فا ما  تاده. دیگه ا ر و ا که اف یه  فان نده. ات ها خودتو آزار  با این حرف 

م و سااالنداره. به فكر از اینجا به بعدش باش. به فكر روزى باش که صااحیح 
 برمی  رده خونه و باید فكرى براى روحیه اش بكنی.

 آخه یه دفعه  ش شد؟ اون خون ها  ی بود؟ -
 رو با شدت بیرون دادم و  فتم: نفسم

 منم مثب تو بی خبرم. انشاء الله که به خیر می  ذره. -
دنیقه بعد نجال اومد. مامان رو برده بود توى ماشین. سوییچ رو ازش  رفتم  ده

 و  فتم:
 تو هم برو تو ماشین االن میام. -

 نگاهی به بنیامین انداخت و  فت: نجال
 به خاطر همه  یز معذرت می خوام. نمی خواستیم این يورى بشه. -

 همون طور که سرش پایین بود  فت: بنیامین
 یست. ممنون که اومدید.مهم ن -
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خواست  یزى بگه اما منصرف شد و فقط به خداحافظی ساده اى اکتفا  نجال
 کرد و رفت. بنیامین نجال رو با  شم بدرنه کرد و بر شت سمتم و  فت:

 میشه عمه رو ببرى خونه؟ مامان تنهاست. -
 ونه.تو رو که بىش زنان راه نمیدن. خودت برو خونه تا عمه پیش ژاله بم -
نه. این يورى دلم آروم نمی  یره.خودم پیشااش می مونم. اتاق خصااوصاای  -

 براش می  یرم. مامان هم با عمه راحت تره تا با من.
 هر يور صالح می دونی. مامان اینارو می رسونم و برمی  ردم. -
 نه داداش دیگه نمی خواد بر ردى. به زحمت می افتی. -

 به پشتش زدم و  فتم: دستی
 زحمتی نیست. برمی  ردم. -

 از رسوندن عمه، مامان سر درد دلش باز شد: بعد
آخه من  ه می دونستم این يورى میشه. اصال شما ها که می دونستید این  -

دختره کیه  را زودتر به من نگفتید؟ دیدم مشااكوك می زنید و نمی خواید من 
ست و من نمی دونم.  ه بال سر ب ه ى مردم باهاتون بیام. بگو یه خبرى ه یی 

 اومد؟ نیما دختره  ش شد یهو؟
 شدم و  فتم: عصبی

می خواسااتین  ی بشااه؟ معلوم نیساات با حرف هاتون  ه بالیی ساارش  -
که  يج بود همین امروز  حاال وا به هم خورد.  که اون يورى حالش  آوردین 

 اون بنده خدا حتی نا نداشت حرف بزنه، این يورى بهش بتوپین؟
. خج منم غافب  یر شاادم. اصااال فكرشااو نمی کردم اون دختره اى بابا .. -

 خواهر بنیامین از آب دربیاد.
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 تهدید رانه شد و ادامه داد: لحنش
فكر نكن حاال که دختره حالش به هم خورده، دیگه به روم نمیارم  ه غلطی  -

کرده. هنوز یادم نرفته با  ه وضعی اومد تو خونه ى ما و سرا، دوست پسرشو 
  رفت.می 

 فتن يمله ى آخرش نگاه بدى به من انداخت. بی خیال عكس العمب  مونع
 مامان شدم و  فتم:

شتم  - ست بودم. اون روز هم با ژاله نرار دا ست میگی. من با ژاله دو شما در
ولی به کلی فراموش کردم. ژاله هم به همین خاطر اومد در خونه. البته این هم 

قط بهونه اى دسااتش داد که بیاد خونه امون.  ون بهتون بگم که نرارش با من ف
 یه يورایی براى دیدن نجال هم اومده بود.

 با تعجج  فت: مامان
 دیدن نجال؟ -
 سر تایید کردم و  فتم: با
اومده بود که ببینه برادرش عاشق کی شده.  ه طور ونتی در و همسایه  ادر  -

شون پذیرایی  ان ور می کنند و میان نجال رو دید می زنند  شما با روى باز از
 می کنید ولی نوبت به ژاله ى بی اره که رسید کارش بی شرمانه شد؟

 حق به يانج  فت: مامان
خودت دارى میگیب  ادر  ان ورب نه با اون وضااعی که ژاله پا شااد اومد  -

ست  ضمن اون حرفی از بنیامین نزد، فقط  فت اومده دنبال دو خونه ى ما. در 
 پسرش.
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 ى بدوست پسرب رو با اکراه و  هره ى م اله شده اى  فت. مهکل
اى بابا. مگه همه ى آدم هاى دنیا باید  ادر بپوشااند؟ نمی  م تیپ و نیافه  -

اش نابب نبول بوده ولی هر کساای یه عقیده اى داره. در ضاامن ژاله االن با اون 
شما که نمی خ شته.  شش ماه از اون روز  ذ واید تا مونعش خیلی فرق کرده. 

ژاله خواهر بنیامینه.  ؟ابد به  شاام همون روزى که اومد اینجا بهش نگاه کنید
شید. ا ر می  شم با شم تو   شه. یه عمرى نراره   بنیامین هم نراره دامادتون ب

 خواید از االن شمشیر رو از رو ببندید که زند ی زهرمار میشه.
 با خونسردى عجیبی  فت: مامان

نیامین نراره دامادمون بشااه؟ داماد من فردا شااج نراره بیاد حاال کی  فته که ب -
 خواستگارى اسمش هم امیر حسینه.

 با وحشت  فت: نجال
 مامان  ی دارى میگی؟ من که به شما ... -

 نذاشت نجال حرفشو بزنه و با يیه و داد  فت: مامان
یومده  یرت ناینقدر سني این پسره رو به سینه نزن بی حیا. تو هم انگار آب  -

 و رنه دست کمی از ژاله ندارى.
 خواست اعتراضی بكنه که  فتم: نجال

ستراحت کنید بعد  - ستیم. بهتره یه کم ا صبی ه کافیه دیگه. همه امون االن ع
در مورد این موضااوع حرف بزنیم. مامان خانوم، خواهش می کنم نبب از اینكه 
این موضوع رو صد برابرش کنید و کم دست بابا بذارید اول یه کم فكر کنید. 

که راه درست  خواهرىخودتون رو بذارید ياى دخترى که نه مادرى داشته و نه 
و غلط رو بهش نشون بده. در ضمن یادتون باشه پسر خودتون هم یه طرف این 
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صرم. پس بهتره به این فكر  صره من هم مق ست. همون ندر که ژاله مق ضیه ا ن
کنید که بنیامین خیلی شرم و حیا به خرب میده که نزده  ك و  ونه ى پسرتونو 

 دوست شدم. شبیاره پایین که به  ه حقی با خواهر
دیگه هیچ حرفی نزد و نجال هم در سااكوت و با اخم به خیابون ها زل  مامان

 زد.
خونه که رساایدیم، رفتم دوش  رفتم و لباس عوض کردم. خواسااتم از اتاق  به

كث کردم و  ظه م ند لح تادم.   نت اف خاطرات صااادا یاد دفتر  که  برم بیرون 
 عانبت، برش داشتم و از در زدم بیرون.

 مارستان که رسیدم، شماره ى بنیامین رو  رفتم:بی به
 سالم. از ژاله  ه خبر؟ -

 آهسته ى بنیامین رو شنیدم: صداى
 سالم. آوردنش تو بىش. االن هم خوابیده. -
 کدوم اتانید؟ -
- 206 

 اینكه کمی حال و هواشو عوض کنم  فتم: براى
 یا پراید؟ 206 -

 و  فت: خندید
 یی؟زهر مار. تو کجا -
 دارم میام. راستی فكر می کنی راهم بدن؟ -
 آره بابا.  ون اتاق خصوصیه زیاد  یر نمیدن. -
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 خوبه. پس بیا تو راهرو ببینمت. -
 مگه رسیدى؟ -
 آره. پشت در بىشم. -

دنیقه بعد بنیامین اومد و با هم رفتیم داخب. پامو که تو اتاق  ذاشااتم، با   ند
 دیدن وضعیت ژاله يا خوردم و با ناراحتی  فتم:

اینجا  ه خبره؟ این خون و ساارم ها  یه بهش وصااب کردن؟ این لوله دیگه  -
  یه؟

صب  لوله ست دیگه اش خون و ِسُرم و به د ستش  اى توى بینیش بود و به یك د
 د. بنیامین سرى تكون داد و  فت:بو
  فتند از راه این لوله باید بهش دارو بدیم. معده اش رو هم دوباره شستند. -
 براى  ی؟ مگه  ی شده؟ نضیه ى اون خون ها  ی بود؟ -
 معده اش خون ریزى کرده. -
 خونریزى معده؟ -
 اوهوم. -
 براى  ی؟ -
 من از کجا بدونم؟ -

ستمو ستم. نگاهم به ژاله  د ش صندلی کنار تىت ن الى موهام فرو کردم و روى 
 بود که خیلی آروم خوابیده بود و رنگش هم شدیدا پریده بود.

 دکترش دیگه  ی  فت؟ -
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سرني توى لوله بریزیم تا به زخمش برسه.  - شربت معده با   فت مرتج باید 
و آب میوه براش بده. میوه نىوره و غذاش هم باید تقریبا يامد باشااه. سااوپ 
 نون و برنج زیاد نىوره. خالصه اینكه باد هوا باید بىوره.

شااده بود و کفرى. یاد سااوپی افتادم که مامان به خوردش داد و پشاات  عصاابی
بندش بی اره باال آورد. مامان حسااابی زهر خودشااو ریىته بود.. با شاارمند ی 

  فتم:
سااوپ رو خورد. فكر کنم همون  طفلك ژاله که تو رودروایساای با مامان اون -

 سوپ دخب معده اشو آورد.
بی خیال. مامان تو که نمی دونساات. حتی دکترها هم نمی دونسااتند معده  -

باش من  جا  که بىوان بگن  ی بىوره  ی نىوره. تو این اش خون ریزى داره 
 برم  ند تا کمپوت بگیرم.

 مگه نگفتی میوه براش بده؟ -
با. دکتر - با یدونم  فت میوه   ه م به.   بده ولی کمپوت خو فت میوه براش   

 اسید داره ولی کمپوت  ون شیرینه براش خوبه.
تكون دادم و بنیامین رفت. ساارمو به ساامت ژاله بر ردوندم. نگاهم به  ساارى

صورت سفیدش بود و خونی که نطره نطره توى ر ش وارد میشد. مگه ژاله  ه 
شت که حاال این همه خون هم ا ضعیم ندر خون دا ست داده بود؟ خیلی  ز د

. رشتر از اون  یزى بود که فكرشو می کردم. دست هاى باریك و صورت الغ
 زیر  شم هاش کمی  ود شده بود و لج هاش سفید بود.
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طورى بود باید ژاله رو از این وضاعیت در می آوردیم. این يورى ا ر ادامه  هر
د. این يورى فقط خودشو به می داد نابود میشد. نباید دیگه تنها زند ی می کر

 کشتن می داد.
که بر شاات، بهترین مونعیت بود که در مورد پدر ژاله باهاش صااحبت  بنیامین

 کنم.
 از پدر ژاله  ه خبر؟ -
  ه طور مگه؟ -
فكر کنم ا ر پدرشااو به یه مرکز ترك اعتیاد بفرسااتیم و بعد هم بیاد با ژاله  -

ضعیت زند ی کنه، براى روحیه ى ژاله خیلی  شو از اون و شه. هم پدر خوب با
 نجات میدیم هم ژاله از تنهایی درمیاد.

 درموند ی  فت: با
به فكر پدر ژاله  - نمی دونم  ی بگم. اونقدر در یرم که دیگه ونت نمی کنم 

 باشم.
یه بشاای. تو فقط  - که خودت پی  یر این نضاا نه ... منظور من این نبود  نه 

 ش می کنم.آدرسشو به من بده خودم ردیف
 خیلی ممنون ولی دلیلی نداره خودتو به زحمت بندازى. وظیفه ى منه نه تو. -
ست  - شیم. دو من و تو که از این حرف ها نداریم. در ثانی نراره با هم فامیب ب

 دارم ونتی ژاله از بیمارستان مرخص میشه پدرش بیاد استقبالش.
 ب میشه؟دلت خوشه ها. مگه به این سرعت حال باباش خو -
 معلومه که نه. نبب از اینكه بره براى ترك، میاریمش دیدن دخترش. -
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از يیبش درآورد. من هم کاغذى از الى سررسید صدانت درآوردم  خودکارى
 و بهش دادم تا آدرس رو بنویسه. همون طور که می نوشت  فتم:

 برادرش  ه يور آدمیه؟ خیلی نالتانه؟ -
 نالتاق بود... -
 یگی بود؟ مگه االن نیست؟ را م -

 به ژاله انداخت. اومد کنارم و با صداى آرومی  فت: نگاهی
 برادرش یه ماه پیش دستگیر شد. -
 يدى میگی؟ االن در  ه حاله؟ -

 نگاهی به ژاله انداخت. سرشو آوردم نزدیك  وشم و  فت: دوباره
 با هروئین  رفتنش... اعدام شد. -

 زده به سمتش  رخیدم و  فتم: وحشت
 تو مطمئنی؟ -
 هیاااااس ... آره مطمئنم. -

 پایین آوردم و  فتم: صدامو
 ژاله می دونه؟ -
 نه. -
  را بهش نگفتی؟ -
 ون می دیدم حال و روزش خوب نیساات. نمی خواسااتم بدتر بشااه. نمی  -

 ی رو بندازه.خواستم براى نجات داداشش به هر درى بزنه و به هر کس و ناکس
 خودت کارى براش نكردى؟ -
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  پ نگاهم کرد و  فت:  پ
شتی براى نجات يون آدمی که حتی به پدر خودش رحم نكرد،  - نكنه تونع دا

عد هم  له و ب که پس فردا هم ژا یارمش بیرون  ندارمو بفروشاام و ب مه دار و  ه
 خودمو معتاد کنه؟

 نگاهش کردم و  فتم: مشكوك
 نكنه خودت لوش دادى؟راستشو بگو.  -
 تو وانعا فكر می کنی من این کارو کردم؟ -

 تكون دادم و  فتم: سرى
 آخه این يور که تو  فتی آدم به شك میفته. -
 بی خیال دیگه در موردش حرف نزن. -
 ا ه یه روز ژاله سراغشو ازت بگیره  ی يواب میدى؟ -
 حقیقتو میگم. -

شنول  دیگه سكوت کردیم.  ند دنیقه بعد بنیامین م  یزى نگفتم و هر دومون 
 خوندن روزنامه بود و من هم در یر خاطرات صدانت ...

*** 
ست که یه کم آروم  خدایا شده؟  را آروم و نرار ندارم؟ هیچ راهی نی  ه مر م 

بگیرم؟ خسته شدم از بس نفس عمیق کشیدم.  ه ندر نقاشی بكشم و يدول 
م؟  را هی ی بهم آرامش نمیده؟ دلم یه لحظه فكر آروم و بی دغدغه حب کن

می خواد. حتی نمی دونم دغدغه ام  یه که براى رفعش تالش کنم. یعنی تمام 
این ها به خاطر هورمنده؟ وانعا به خاطر حرف هاشااه که این ندر داغون و به 

ى هفته  هم ریىته ام؟ ولی حرف هاى هورمند رو که امروز شاانیدم. پس بقیه
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 ه مر م بوده که اعصاب ندارم؟  ه  لی به سرم بگیرم؟ خدایا ... تو بگو  ی 
 کار کنم؟

یا حضرت عباس ... خدایا شوخیت  رفته؟ یعنی  ی؟ وانعا دارى نشونه  واى
ستم؟ هیچ ونت نبودم.  میدى؟ االن باید  یكار کنم؟ من که اهب این  یزها نی

گه میشااه دلیلش این باشااه؟  را همین هیچ ونت هم اینقدر افساارده نبودم. م
رو اعالم  اعتاالن که من دارم ازت کمك می خوام باید توى بلند و نماز يم

ساله نىوندم؟  کنند؟ خدایا دارى بهم می  ی برم نماز بىونم؟ می دونی  ند 
 اصال یادم نمیاد  ه يورى بوده... آخه منو  ه به نماز خوندن؟

صله ندارم از يا خدایا صال حو سه طبقه برم ا سه به این که  شم  ه بر م بلند 
پایین و نماز يماعت بىونم. خدایا یه  یز دیگه پیشنهاد بده. یه  یزى که نیاز 

 نباشه از يام بلند شم. اصال پام درد می کنه نمی تونم راه برم ...
بابا باز که دارن نماز يماعت اعالم می کنند. هر شج نماز يماعت هست  اى

 اینقدر صداش تو  وشم می پی ه؟ خدایا باید برم؟ ولی  را امشج
شااكرت. نوکرتم خدا. خیلی با مرامی. دمت  رم. خیلی با صاافایی.  خدایا

  اکریم ...
... خودت که دیدى ... باالخره رفتم نماز. هر  ند فكر کنم وضوم درست  رفتم

نبود. اونقدر هول هولی وضااو  رفتم که فكر کنم به نصاام دسااتم اصااال آب 
سر نماز  سىره ام کنند. نمی دونم  را  سیدم ب ه ها ببیندم و م سید. می تر نر

دونم  ردم. نمیک یه ریه افتادم.  ادرو کشیده بودم توى صورتم و یه دل سیر  ر
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این بنو ساانگین کجا مونده بود که متويهش نشااده بودم. االن خیلی بهترم. 
 انگار اون دو کیلو اضافه وزنی که حس می کردم مال همین بنو لعنتی بود.

یه طومار حايت ردیم  اونقدر عد از این همه ونت بی نمازى،  که ب پرروام 
پاک نده ... تو  خدایی و من ب باالخره تو  كار ... تو کردم.  ی و من ه*ن*ا*ه

 بىشنده اى و من نیازمند ...
ضا دارم  االن شتر نماز بىونم. البته یه عالمه نماز ن شد بی خیلی بهترم. کاش می

ولی حال ندارم اون هارو بىونم. دوست دارم نمازى بىونم که اول ونت باشه. 
  ه ندر زود تموم شد. کی میشه صبح بشه و نماز صبح بىونم.

. نماز صاابح ... من و این حرف ها؟ عمرا ا ه بیدار بشاام. حاال يو  یر .. اوه
 شدم ولی مطمئنم فردا دوباره یادم میره.

 آمر 13هم  هارشنبه/  باز
شدن؟  یه شت ...  را این  هارشنبه ها این ندر برام مهم  هفته ى دیگه هم  ذ

 نویسم. تمام اتفانات هفته رو ول می کنم و فقط همین  هارشنبه ها رو می
ماز  این بار ن ته پنج  به خوبی همیشاااه. این هف نه  حالم بهتر بود. ولی  ته  هف

خوندم. هر پنج بار هم ونت هایی بود که دیگه بديورى اعصااابم خط خطی 
بود. دو دفعه به يماعت و سه دفعه تنهایی. اونم یواشكی و هول هولی که مبادا 

م می خونم دسااتم میندازن. ب ه ها ببینند. مطمئنم ا ه بگم براى آرامش خود
خاك تو سرم ... خدایا همین االن یادم اومد ... مائده ى بی اره تا همین پارسال 
سىره اش کردم که بی اره دیگه کال بی  یه  اهی نماز می خوند ولی اون ندر م
خیال شااد. حاال همون اتفاق داره براى خودم میفته. کاش مائده رو مسااىره 

 م؟ه*ن*ا*ه کرد نكرده بودم. خدایا یعنی
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شیمی فیزیك بودم. می دونم آخرش هم درس هاى دیگه رو  کب هفته در یر آز 
له این همه  یدم. وال به خاطرش زحمت کشاا که این همه  میفتم هم این آزى 
زحمت رو واساااه یه  وب خشاااك کشاایده بودم تا حاال میوه داده بود ... با 

ست به صب هاى آز این هفته رو پیدا کردم. د ش بدبىتی ف . با دمدامن هزار نفر 
 این حال خراب و داغون و افسرده، درس خوندنم کم از شق القمر نداشت.

ساار آزمایشااگاه، باز هم هورمند نگام نكرد. حتی کوییزش رو هم که  امروز
سید،  ستاد و ازمون می پر شفاهی می  رفت و دونه دونه کنار میزهامون می ای

رو از نبب طرح کرده بود و داد دستمون.  این دفعه کتبی بود. سوال هاى هر  روه
و مائده حرف می  هفقط هم با من حرف نمی زنه ... خودم دیدم داشاات با اله

شون می کنه.  صحبت می کنه و راهنمایی شه  زد. با ب ه هاى دیگه هم مثب همی
ولی از کنار میز من زود رد شد و فقط یه نگاه کوتاه به وسایب آزمایشم انداخت 

ا این يورى شااده؟ این ندر بی معرفت و نا مهربون نبود ... نكنه و رفت...  ر
 دیگه کال ازم نا امید شده؟

دونم  را با تمام ويود دلم می خواد بهش ثابت کنم که در موردم اشااتباه  نمی
 فكر می کنه اما ... وانعیت اینه که منو بهتر از خودم شناخته.

سی ندارى ... سایه فقط براى زدن مخ این هورمند  دیگه با خودت که رودروای
بی اره دارى بال بال می زنی. درس خوندنت هم فقط واسه اینه که خودتو توى 
دلش يا کنی.  را؟  را می خوام خودمو تو دلش يا کنم؟ حاال به فرض هم 

 نیست اصال لومکه يا شدم، که  ی؟  یزى تا تموم شدن ترم نمونده. دیگه مع
ال زند ی خودشااو من هم برمی  ردم شااهرمون و ببینمش یا نه. اون میره دنب
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دوباره من می مونم و مامان و ساامیه و یه زند ی یكنواخت و کسااب کننده که 
 سرشار از تنهاییه.

کس برام نمونده ... دوست هام که تابلوئه تا پول دارم رفیقمن و عاشق بند  هیچ
سمیه هم که از شه.  سمیه يون شته مرده ى  خواهرى  کیفمن. مامان که فقط ک

فقط ادعاشااو داره... برازنده هم یه غریبه که زند ی خودشااو داره و البته تنها 
زدم زیر همه  ی.  هکساای که خواساات کمكم کنه و من عین  او نه من شاایر د

هیچ کسی نیست که وانعا از ته دل دوستش داشته باشم و اون هم بدون ايبار 
شه. دلم شته با ستم دا شت و تونع دو شم دا شه که  و بدون   می خواد یه نفر با

شد ا ه  شه و من براش همه کار بكنم.  ی می شم با شه پی شه. همی مال خودم با
 یه ب ه داشتم؟ ...

خدا دارم دیوونه میشاام.  ه  رت و پرت هایی میگم. خرم دیگه ... نمی  واى
فهمم  ی درسته  ی غلط. ولی دیروز یه کارى انجام دادم که مطمئنم درسته. 

سایز بزر تر رفتم یه مان سایزش هم یه  سانت زیر زانومه.  توى بلند خریدم. ده 
برداشااتم که ن ساابه به کمر و سااینه ام. دیگه حالم از هر  ی مانتوى تني و 
کوتاهه به هم می خوره. دلم می خواد تمام مانتوهامو بسااوزونم و برم یه عالمه 

ته یاد یم میفمانتوى يدید و پوشاایده و بلند بىرم.  شاامم که به لباس هاى نبل
 حمانت هام میفتم.

کار مفیدى تو عمرم انجام دادم؟ بیست و یك سالمه ولی هیچ هنرى ندارم.   ه
ا ه یكی ازم پرسااید اوناتت رو  ه طورى می  ذرونی  ی بگم؟ بگم همش 
دنبال یللی تللی و عالفی؟ نه یه کالس زبانی رفتم نه بلدم با کامپیوتر کار کنم. 

دم نه حتی بل ایشااگرىآرنه رانند ی بلدم. نه یه ورزشاای می کنم، نه خیاطی نه 
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غذا بپزم ... سااایه ... يرز دیوار هم تو رو الیق خودش نمی دونه ... برو بمیر 
 فقط ... هر  ند بعید می دونم نبر هم تو رو تو خودش راه بده...

 آمر 15/ يمعه
نمیشااه همه  ی داره رساامی میشااه. انگار پنبه تو  وشااشااونه. هر  ی  باورم

ن بشاار برامون کیسااه دوخته به خريشااون نمیره. حلقمو پاره کردم و میگم ای
مامان زني زده میگه عید نربان خواسااتگاریه. اصااال به درك ... راساات  فتن 

 اه  وواسااه یكخ بمیر که برات تج کنه. ونتی خودشااون دوساات دارن بیفتن ت
 بذار بیفتن. من  را خودمو خسته کنم.

ست بعدش رو مخ من کار کنه و به بهونه  ولی نه ... از این آرمین مومى بعید نی
به  باید هر طور شاااده خودمو  ى شااراکت و این  رندیات منو هم خر کنه. 
خواستگارى برسونم و آبروى این آرمین رو ببرم. هم  ین بشورمش که حالش 

مك می خوره و يا بیاد. بذار بفهمه که هر کیو  ول بزنه منو دیگه نمی تونه. ن
شم و  ستی که نمك نداره. آدم هم این ندر بی   شكنه د شكنه. ب نمك دون می 

 رو.
ستگاریه. من  اى شج خوا شنبه  سه  شنبه. تازه  سه  شه  بابا عید نربان هم که می

شگاه؟ باید برم با هورمند حرف بزنم.  سر آزمای دیگه کی ونت می کنم بر ردم 
م. آو آو ... اونم حاال که باهام  پ باالخره یه يلساااه که می تونم غیبت کن

از همین  شااومیافتاده باید محتاب غیبت از کالس بشاام؟  ه خواسااتگارى 
 اولش مایه ى دردسره دیگه واى به حال اینكه بىواد وصلتی هم سر بگیره.

 / آمر18 دوشنبه
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به نیسااات ولی من رفتم  امروز هارشاان گاه. آره ... امروز ...   مایشاا رفتم آز
الهه  فت دوشنبه ها هم آزمایشگاه شیمی فیزیك بر زار میشه. منم  آزمایشگاه.

رفتم دفتر هورمند و باهاش صحبت کردم. اونم  ه صحبتی. راضی شد با  روه 
 دوشنبه برم آزمایشگاه و آزمایشم رو انجام بدم.

سیدم نبول نكنه و باز  در شت می اومد تو دهنم. می تر شو که زدم، نلبم دا دفتر
شدیم، اخم کرد و  حرف هاى نیش شم  شم تو   دار بزنه. درو که باز کردم و  

 نگاهشو دوخت به کتاب رو به روش و  فت:
 کارى داشتید؟ -

 ندر خشك و خشن و يدى.  ه
تا نفس عمیق کشایدم تا حس ينگند ی درونم تقویت بشاه. در برابر این   ند

با يدیت تمام و  مرد ناز و غمزه و عشااوه يواب نمی داد، باید پا ه می  رفتم.
 البته در کمال ادب  فتم:

من  هارشنبه ى این هفته نمی تونم بیام آزمایشگاه. یه موضوعی پیش اومده  -
شم رو  ست با  روه امروز آزمای ستم ا ر امكانش ه که باید برم خونه. می خوا

 انجام بدم.
ا از روى کتاب بلند کرد و نگاهش تا نزدیك هاى صااورتم باال اومد ام ساارشااو

 دوباره نگاهشو به کتاب دوخت و  فت:
 ا ر دلیلتون براى غیبت مويه نباشه نمی تونم نبول کنم. -

 هامو روى هم فشار دادم و  فتم: دندون
 ه دلیلی از نظر شما مويه محسوب میشه؟ باید خبر بیاد ينازه ام پیدا شده  -

 تا غیبتم مويه باشه؟
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 کرد و  فت: اخمی
 خانوم محترم ... -

 حرفشو بزنه و با عصبانیت  فتم: نذاشتم
 اسم من سایه است نه محترم. -

شو باال آورد و باالخره بعد از  براى سر شد و هورمند  سكوت برنرار  لحظه اى 
دو هفته به صااورتم نگاه کرد. اما خیلی زود نگاهشااو  رفت.  ند ثانیه بعد 

ی از ه بود و نگاهش رنگدوباره سرشو باال آورد و این بار ابروى راستش باال رفت
 بازیگوشی داشت.

 لحظه نگام کرد و بعد با لحن پر شیطنتی  فت:  ند
 خانوم سایه ... یادتون باشه که بسایهب ويودش رو از بخورشیدب داره. -

 کردم و با  یجی  فتم: اخم
 منظورتون  یه؟ -

  هره اش يدى شد و  فت: دوباره
 دلیلتون براى غیبت  یه؟ ... البته مهم نیساات فراموشااش کنید. خج حاال -

بعد از اون حرف هاى عجیج و غریبی که در مورد ينازه و يساد و این  یزها 
 زدید.
صداش ر ه هایی از  نمی شنوم یا هورمند وانعا تو لحن  شتباه می  دونستم من ا

 خنده ويود داره. حسابی  یج شده بودم و با همون لحن  یج  فتم:
 خواستگاریه. -

 سرشو با شدت باال آورد و با  شم هاى  رد شده اى  فت: هورمند
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 خواستگارى؟ می خواید ازدواب کنید؟ -
به زور خودمو کنترل  از نا هانی و تعجبش خنده ام  رفت ولی  عكس العمب 

سربه زیر لبىند  سرش بذارم. مثب دخترهاى  سر به  کردم. کرمم  رفت یه مره 
 مثال شرمگینی زدم و  فتم:

 له ا ه خدا بىواد.ب -
 تمام صورتشو پر کرده بود و با بهت  فت: ناباورى

 يدى میگید؟ -
صداش  واى شد ... یه يورایی  شب  ست و پاهام  صداش د خدایا ... از لحن 

درمونده بود. خدایا یعنی وانعا تو دل هورمند هم مثب دل من یه خبراییه؟ ا ه 
مونده بودم  ه طورى این هیچ خبرى نیساات پس  را این ندر وارفت؟ حاال 

...  ههههههدرو، مزخرفمو يمعش کنم. مثال نیشاامو تا ته باز کنم و بگمب هه
شوخی خرکی کردمب اونم بر رده با پشت دست بزنه تو دهنم و  هار تا دندونمو 

 بریزه تو حلقمو بگهب هههههههههه ... منم شوخی کردمب..
ب بدبىت کی میاد تورو بگیره به مثال بگمب می خوام يواب رد بدمب اونم بگه یا

 همین شوهر کن تا نپوسیدىب.
که بعضی ونت ها این دهن بی صاحابو باز می کنم و یه مزخرفاتی میگم  وانعا

 که بعدش عین بىتك خرخره امو می  سبه.
ثانیه به هم خیره شااادیم و عانبت هورمند با اخمی نگاهش رو  رفت و   ند

  فت:
 باشید.به سالمتی. خوش بىت  -

 به ساعتش انداخت و  فت: نگاهی
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من دارم میرم آزمایشااگاه ا ر هنوز تمایب به اومدن دارید می تونید تشااریم  -
 بیارید.

هیچ حرف دیگه اى بلند شاااد و از دفترش رفت بیرون. من هم پشااات  بدون
ساارش راه افتادم. از دفتر که بیرون اومدیم، اونقدر تند تند راه می رفت که من 
براى هم ندم موندن باهاش، تقریبا می دویدم. باالخره به آزمایشگاه رسیدیم و 

ه آزمایشاام رو  را ک زدهورمند با بداخالنی تمام باهام رفتار کرد. همش غر می
درست انجام نمیدم و از این بهونه هاى الكی که وانعا دلم می خواست بپرم رو 

 سرش و موهاش رو بكشم.
هم موظفم کرد که طبق معمول تك و تنها  زارش کارم رو بنویساام و  عانبت

تاکید کرد که حق ندارم با  روهی که امروز باهاشااون آزمایش رو انجام دادم، 
 شترك ارائه بدم. زارش کار م

 من در کمال بزر ورارى).( ونتی می خواستم از آزمایشگاه برم بیرون  فتم: اما
خیلی ممنون که باهام همكارى کردید.  هارشاانبه ى این هفته که نیسااتم.  -

 هارشاانبه ى هفته ى دیگه هم که عید غدیره و تعطیله. پس از همین االن عید 
 م يناب برازنده.نربان و غدیر رو بهتون تبریك میگ

مه دارم تالفی اون  اون که بفه یه خورده غلیظ  فتم  نابب رو هم هم ین  ب ي
 محترم  فتن هاشو درمیارم.

 هم راهمو کشیدم و از آزمایشگاه اومدم بیرون. بعد
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ساعت شش و نیمه. ساعت هفت بلیط دارم. دیگه کم کم باید برم پایین و  االن
 ه تا برم ترمینال. آرمین خان ... خوابت پریشااونبه نگهبان بگم برام آژانس بگیر

 که من دارم میام...
 / آمر ساعت یازده و بیست دنیقه صبح20  هارشنبه

شهر  باورم شه که این يام. همین يا ... روى تىتم ... توى خوابگاه ... تو  نمی
 رشت ...

گه اول دى بر ردم ه من غدیر برم خونه و دی تا  بان  نوز که می خواسااتم از نر
هی ی نشااده به دامن این شااهر پناه آوردم. وضااعم خرابه ... داغون بودم دیگه 
ویرون شاادم ... مامان ... ساامیه ... آرمین لعنتی ... لعنت به تو آرمین که به 

 ما نمی برى؟ ند یخدا شومی ... خدایا این آرمین شومه  را پاشو از ز
اشااه.  ه خوب بلده منو از باورم نمیشااه مادرم با من  نین کارى کرده ب خدایا

صفه  ستگارى خودمو می رسونم. ن شون نگفته بودم براى خوا خودش برونه. به
شااج رساایدم و با آژانس رفتم خونه. خودم با کلید درو باز کردم و رفتم داخب. 

گیرشون خواستم غافل ییواش یواش رفتم تو اتانم و  پیدم زیر پتو. خبر مر م م
 برمی  شتم خونه. اما  ی شد؟ کنم که بعد از سه ماه داشتم

یدم تو  صاابح جان پر با هی یدم و  تاپ و دامنی پوشاا که شاااد دوش  رفتم و 
آشپزخونه و سالم کردم. مامان و سمیه داشتند صبحونه می خوردند و مامان تا 

  شمش به من افتاد، نیافه اش کش اومد و  فت:
 تو این يا  یكار می کنی؟ -

 رو لبم ماسید و  فتم: خنده



wWw.Roman4u.iR  476 

 

علیك سااالم. منم خوبم. شااما  ه طورین؟ واى مامان يان  را  ریه می  -
کنی؟ دلت برام تني شااده بود سااه ماه منو ندیده بودى؟ واى نربونت برم  ه 

 ندر سفت ب*،*لم کردى دارم خفه میشم ...
 وسط نیش و کنایه هام پرید و  فت: مامان

 ؟مسىره بازى درنیار بهت میگم اینجا  یكار می کنی -
نمی دونسااتم براى اومدن به خونه ى خودم باید از شااما ايازه بگیرم. مردم  -

مادر دارند ما هم مادر داریم. عوض اینكه از ب ه اش اسااتقبال کنه، طلج کار 
 هم هست که  را اومده خونه.

اومدى خواسااتگارى رو به هم بریزى؟ اصااال نباید بهت می  فتم. باید روز  -
 عقد خبردار می شدى.

آره دیگه ... انگار نه انگار منم دخترتونم. مثب غریبه ها باید روز عقد خبردار  -
 بشم.

سابی  - ست و ح صد بار بهت  فتم یه دختر در شی.  ستی غریبه ب خودت خوا
سرى می  سبك  شه. ونتی  وش نمیدى و بی پروایی و  باید رفتارش  ه طور با

 کنی غریبه میشی.
صبحونه در کنار خانوا از شدم و بدون اینكه يوابش رو خوردن  صرف  ده).( من

 بدم راهمو کشیدم و رفتم سمت اتانم. توى راه پله با صداى بلند داد زدم:
مگه از روى ينازه ى من رد بشااید که بذارم دار و ندار بابام زیر دساات این  -

 مردتیكه بیفته.
 داد مامان بلند شد که  فت: صداى
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پاتو بذار  - پاتو نلم می ببند دهنتو. تو فقط  تو خواسااتگارى ببین  ه يورى 
 کنم.

شده  به صباینت بهم خیره  شپزخونه بیرون اومده بود و با ع سمت مامان که از آ
 بود بر شتم و با پوزخند  فتم:

مطمئن باشااید میام تو خواسااتگارى. خیلی دوساات دارم بدونم یه مادر  ه  -
 علیلش لگن بذاره.طورى پاهاى ب ه اشو نلم می کنه. بعد هم زیر دختر 

 دختره ى  شم سفید. خجالت نمی کشی يواب منو پس میدى؟ -
دست پرورده ى خودتونم. خودتون باعث شدید این يورى بشم. شمایی که  -

تا برخالف میلتون رفتار کردم فقط ساایلی يوابم دادید. هیچ ونت به خودتون 
درسااات؟ وانعا زحمت ندادید که برام توضاایح بدید  را کارى غلطه و  را 

نباشه مادر  دبراتون متاسفم که بلد نبودید ب ه تربیت کنید. مادرى که تربیت بل
 نیست، نامادریه.

صال  صداى سالن پی ید. ا شم خوابوند تو کب  سیلی آبدارى که مامان زیر  و
نفهمیدم مامان کی از پله ها باال اومد و خودشو به من رسوند و زد زیر  وشم.. 
شت کردم و با نفرت  شینه م سیلی ب شت باال میومد تا روى ياى  ستمو که دا د

 زل زدم تو  شم هاش و  فتم:
 ادت بشه.محاله بذارم آرمین يونت دوم -
شو تكون بده از پله ها باال رفتم و خودمو  و ست نبب از اینكه مامان دوباره بتونه د

 انداختم تو اتاق و درو نفب کردم.
  را مامان اینقدر سني آرمین رو به سینه می زنه؟ آخه  را؟ خدایا
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که شد سمیه شروع کرد به آماده شدن. رفت دوش  رفت و صداى سشوار  ظهر
نش میومد و مدام هم که صااداى کشاایده شاادن  وب هاى لباساای از توى اتا

روى میله ى کمد به  وشاام می رسااید. اتاق هامون دیوار به دیواره و هر کارى 
 بكنه صداش رو من می شنوم.

دستی به سر و روم کشیدم و کت و شلوارى که کت نسبتا بلندى هم داشت  منم
 ن مبارك مامان روى پوستمپوشیدم. کمی پنكك به صورتم زدم که ياى انگشتا

معلوم نشه. شالمو روى سرم انداختم و از پله ها رفتم پایین. توى سالن پا روى 
ببینه که من آماده  خوبپا انداختم و زل زدم به تلویزیون. می خواسااتم مامان 

 ام. مامان هم هی می رفت و میومد، حرص می خورد و  شم غره می رفت.
شد و زني  باالخره شون ساعت نه  در خونه رو زدند. مامان که با تمام خط و ن

صرف کنه تهدید وار  ستگارى من شد منو از اومدن به خوا شیدن هاش موفق ن ک
  فت:

 به خدا نسم ا ه  یزى بگی که خواستگارى رو به هم بزنی... -
 توى هوا تكون دادم و با بی خیالی  فتم: دستمو

 ید.بله بله می دونم. يفت پاهامو نلم می کن -
سمیه  مامان ستقبال از مهمون ها.  سمت در ورودى براى ا هم با حرص رفت 

 خودش رو بهم رسوند و  فت:
ضیح  - صت برات تو سر فر آبجخ تو رو خدا آبرو ریزى نكن. بذار بیان و برن 

 میدم.
 من فقط پوزخند زدم. و
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نازنین و  باالخره ته اشااون  با آرمین و اون دختر عفری دایی و زن دایی همراه 
شوهرش و اون پسره ى  شم  رونشون رامین از راه رسیدن. خواستگارى بود 

 یا نشون کشی؟
صبر  سمیه سی کرد. من اما از يام تكون نىوردم.  رفت يلوى در و احوال پر

سی کردند. زندا سیدن و احوالپر شون بهم ر شو انداخت کردم تا خود یی خود
يلو و روب*و*ساای کرد. نازنین که يلو اومد تحویلش نگرفتم که با ناراحتی 

سردى کردم و نگاه پر نفر م به ه تیرفت عقج. با دایی و رامین هم احوالپرسی 
 آرمین انداختم.

ستفاده می کرد و من هم بی خیال  مامان شم غره رفتن ا صتی براى   از هر فر
سته بودم و منتظر ک ش ستگارى رو به هم بریزم. و ن صت تا خوا و یك ترین فر

به کار و انتصااااد و ... کارخونه کشااید. همون  یزى که من  باالخره بحث 
 منتظرش بودم...

  فت: دایی
انشاااء الله ا ر خدا بىواد می خوایم یه کارخونه يدید راه بندازیم. آرمین و  -

 رامین نراره مسئولیتش رو به عهده بگیرند.
 ه يلو خم شدم و با لبىند  فتم:ب کمی

 ه نیازیه که خودتون رو به زحمت بندازید؟ این وصاالت که ساار بگیره  -
 پسرتون یه شبه کارخونه دار میشه.

 سریع  فت: مامان
 سایه پاشو برو شربت بیار. -
 پشتی مبب تكیه زدم و  فتم: به
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وس. مگر اینكه معموال عروس خانوم این کارهارو انجام میده نه خواهر عر -
 عروس يوابش منفی باشه. حاال برم شربت بیارم؟

 دندون هاشو روى هم فشار داد و رو به سمیه  فت: مامان
 مامان يان پاشو شربت بیار. -

شم یا از  سمیه شحال با ستم از  زوندن مامان خو شد و من نمی دون هم بلند 
 داد آتیش بگیرم.اینكه مامان همین اول کارى با این حرفش يواب مثبت رو 

با شربت بر شت و همه به به و  ه  ه کنان برداشتد و من هم برداشتم.  سمیه
 یه نلپ خوردم و فورى با اکراه لیوان رو از دهنم دور کردم و  فتم:

 واى سمیه آيی  را اینقدر بی مزه است؟ -
 خندیدند و زن دایی  فت: همه

  یره.نربون عروسم برم کم کم همه  ی یاد می  -
کردم... آخه با این حرف زندایی و خنده ى بقیه یعنی که وانعا شااربت بی  حال

 مزه است. حاال يالبیش این يا بود که مامان شربت رو درست کرده بود.
  فت: دایی

 خج آبجی با ايازه ى شما این دو تا يوون برن حرف هاشونو بزنند. -
 نیش و کنایه  فتم: با
خسااته می کنید. خدا عالمه نبب از این مراساام  ه ندر با  دایی  را خودتونو -

 هم صحبت کردند دیگه الكی ونت رو  را تلم می کنید؟
با تعجج نگاهم کردند و مامان با عصاابانیتی که شاادیدا سااعی می کرد  همه

 کنترلش کنه  فت:
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 سایه بسه دیگه. یه کم حرمت بزر ترتو نگه دارى بد نیست. -
 فتم:به سیم آخر و   زدم

سمب  - شو آورده خونه ى ما و با هر یه بعرو سر حرمت کدوم بزر تر؟ اونی که پ
که می  ه صااد تا ب کارخونهب تو مهنش باال و پایین میشااه؟ کساای اینجا براى 
خواسااتگارى نیومده. براى معامله اومدند... دایی داره پساارشااو به شااما می 

 یرت  ی ی ی؟ ه فروشاااه  ون در ازاش یه کارخونه  یرش میاد. اما شااما
 نمیاد. دارى دخترتو به حراب می مارى.

لحظه لج هام دا، شد و درد وحشتناکی تو فك و دندون ها و لبم پی ید.  همون
سمت دهنم و مایع  رم و غلیظی که روى  ستمو بردم  شده د شم هاى  رد  با  
شت هام افتاد،  شمم که به خون روى انگ شده بود رو پاك کردم.   لبم پىش 

سته ى مامان و دفهمید ش شم هاى به خون ن شت  ستم  ه اتفانی افتاده.   م
شت  شده بود، فقط یه مفهوم دا شده اش که خون لج و دهن من روش پىش 

... 
 يام بلند شدم و با آخرین توانم يیه کشیدم: از
 از همه اتون متنفرم ... -

به اتانم و یه مشت پنبه تو دهنم  پوندم. پالتو و شلوار و مقنعه امو پوشیدم  رفتم
 و  مدونی رو که هنوز بازش هم نكرده بودم، برداشتم و از اتاق زدم بیرون.

سااكوت برنرار بود و با صااداى پاى من همه اشااون به ساامتم  رخیدن.  هنوز
 مامان تا  شمش به  مدونم افتاد با عصباینت  فت:

 ین ونت شج کدوم  ورى می خواى برى؟ا -
 رو از زیر لبم بیرون کشیدم و  فتم: پنبه
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 هر  ورستونی باشه از این خراب شده بهتره. -
شتم برم؟  از شیدم. کجا رو دا سرم می ک شت  خونه زدم بیرون و  مدونم رو پ

کجا رو دارم که برم به يز همین شااهر نقره اى؟ می خواسااتم خودمو برسااونم 
و اونقدر منتظر بشم تا یه اتوب*و*س براى رشت پیدا بشه. ساعت ده  ترمینال

و نیم شج بود که از خونه زدم بیرون. خداییش یه کم می ترسیدم. می خواستم 
 زودتر خودمو به خیابون اصلی برسونم تا دربست بگیرم.

شتم حالت تهوع  لبم شد. کم کم دا سوخت و طعم خون تو دهنم پىش می می 
بس که خونابه نورت داده بودم. باالخره ساار خیابون رساایدم. اون می  رفتم از 

مونع شج انتظار تاکسی کشیدن احمقانه بود. راه افتادم سمت آژانسی که سر 
شتم از . داداشتندخیابون بود. تا اومدم به آژانس برسم صد نفر بوق زدن و نگه 

 و بیاره.ترس می مردم. می ترسیدم یكی به زور بندازتم تو ماشین و دخلم
به آژانس رساایدم و ماشااین  رفتم و رفتم ترمینال. راننده آژانس با اینكه  باالخره

يوون بود و تموم مسیر مداد نوکیمو تو دستم فشار می دادم که ا ر دست از پا 
 خطا کرد، فرو کنم تو  ردنش، اما حتی یك کلمه حرف هم نزد.

شدم و من موندم و  مدونم و خدا از شین پیاده  ستم منو می ما یی که نمی دون
 بینه یا نه.

شك تو  رفتم شمم که به نیافه ى درب و داغونم افتاد ا سشویی ترمینال و   تو د
 شم هام نشست. بشكنه دستش. ياى سیلی صبحش که حسابی نرمز شده 
بود. لبم هم ناچ خورده بود. لج باالیی هم از داخب پاره شاااده بود.لبمو باال 
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شده بود و زخمش مشىص نبود. دهنمو شستم. آب  رفتم. زیرش خون يمع 
 که به زخم رسید، سوزشش بیشتر شد.

دکه اى دسااتمال کاغذى خریدم و مدام لبمو پاك می کردم. صااداى زني  از
  وشیم بلند شد. سمیه بود. يواب دادم که صداى نگرانش توى  وشی پی ید:

 سایه کجایی؟ -
 کجا می خواستی باشم؟ ترمینال. -
 می خواى برى؟ کجا -
 یعنی تو نمی دونی؟ -
 دارى برمی  ردى رشت؟ -
 بله. شما هم بهتره به آرمین يونتون برسی. -

 رو نطع کردم.  وشی رو هم خاموش کردم و انداختم توى کیفم. تماس
ساعتی توى ترمینال حیرون بودم تا باالخره بلیط  یر آوردم. اون ندر متلك  یك

شده  شنیدم که دیگه حالم از سر بود به هم می خورد. نمی دونم  م  هر  ی پ
بود که تو اون حال و وضاعم همش فكر می کردم  ی میشاد ا ر االن هورمند 
از راه می رسااید و کمكم می کرد؟ تمام پساارهاى دور و برمو که با نگاه هاى 
کثیفشون روحمو آزار می دادن، با هورمند مقایسه می کردم و فقط به این نتیجه 

 یدم که هورمند تنها آدم به درد بىور بانی مونده تو این دنیاست.می رس
که براى  اتوب*و*س تاد  هایی اف خانواده  به  گاهم  که حرکت کرد، ونتی ن

مسافرهاشون دست تكون می دادند و ب*و*س پرت می کردند، بنضم ترکید. 
نكه یتو این سه سال، سه بار هم منو تا ترمینال همراهی نكردند. فقط به خاطر ا

 از نظر مامان، من ظرفیت و ينبه ى دانشگاه رفتن ندارم ...
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خود رشاات  ریه کردم. به خاطر تمام  یزهایی که روى دلم ساانگینی می  تا
کرد. به خاطر نبودن بابا، بی اعتمادى مامان به من و سااو ولی بودن ساامیه، به 

خاطر خاطر آرمین و رامین که ازشااون متنفرم و زورم بهشااون نمی رسااه، به 
م داره که از حقتنهایی، تنبلیم توى دانشااگاه و عالفی و الت و لوتیم. مامان 

متنفر باشه. شاید منم ياى مامان بودم و دخترى مثب خودم داشتم، روزى صد 
بار بهش ساارکوفت می زدم. حتما یه ایرادى دارم که همه بهم  یر میدن. مامان 

سمیه یه يور و ... هورمند هم یه يور . ونتی هورمند که یه آدم کامال یه يور، 
ستوه میاد  شعورم.  حتمابی طرفه از کارهام به  سر و نفهم و بی  خیلی خاك بر 

 لعنت به من و حمانت ها و نفهمی هام.
ترمینال رشت که رسیدم، ساعت نه بود. نه صبح روز  هارشنبه.  هارشنبه  به

 اى بارونی و سرد که می تونستم برم دانشگاه و هورمند رو ببینم.
شكده  نمی ست تا دم دان شو کرده بود. دلم می خوا دونم  را بديورى دلم هوا

م اما ... نیه نفس بدوم و برم تو اتانش و بپرم تو ب*،*لش و یه دل ساایر  ریه ک
یاد.  بدش م ند هم از من  فانتزى و ب ه  ونه بود. حتی هورم یه توهم  همش 

ما با خج حت ؟وانعا بدش میاد؟ پس  را ونتی  فتم خواستگاریمه تعجج کرد
 خودش  فته کدوم احمقی با من ازدواب می کنه.

ست بلند می   مدونم سی اى می دیدم د شیدم و هر تاک رو دنبال خودم می ک
شتند. به خاطر کردم ام صی برام نگه می دا شى شین هاى  سی، ما ا به ياى تاک

سته کمی از  بارون همه ى تاکسی ها پر بودند و من با اون  مدون زیر بارون د
سته بودم که مدام لبمو می يوید صبی و خ شتم. اونقدر ع و آخرش  مموش ندا
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شیدم. ا شتمو روى لبم ک سرباز کرد و دوباره خون افتاد. انگ شج ز دیزخم لبم 
شتر  سوزش لبم رو بی شون  صد يا مالیده بودم و آلود ی ست هامو به  تا حاال د
کرد. تو اون بارون بی امون و خیساای ساار تا پام و لرزى که به يونم افتاده بود، 
حس یه آدم بی پناه و فقیرى رو داشااتم که هیچ کساای رو نداره تا به فریادش 

 برسه و هر لحظه بیشتر بنو می کردم.
سه   شامم به داروخونه افتاد. کیم پولم رو درآوردم و توشاو نگاه کردم. فقط 

هزار تومن داشااتم و عابر بانكی پر از پول. خج ... می تونسااتم از داروخونه 
 خرید کنم و ازشون بىوام پول بیشترى از کارت بكشند و بانیش رو بهم بدن.

 فتم:داخب و به خانومی که پشت دیوار شیشه اى نشسته بود   رفتم
 یه پمادى باندى  یزى براى لبم می خواستم. -

ساس  عالوه سرها و نگاه هاى اطرافیانم رو هم اح شنده،  رخش  بر نگاه فرو
کردم. بی تويه به اطرافیانم، منتظر موندم تا برام پماد آورد. کارتم رو بهش دادم 
و خواستم که بیشتر برداشت کنه و اضافه اش رو بهم بده. اما يوابی که شنیدم 

 این بود:
ممكنه یا از حساااب شااما بیشااتر به خاطر بارون خطوت مشااكب پیدا کردن.  -

ساب  شه. لطفا نقدا ح صال  یزى واریز ن ساب ما ا شه یا اینكه به ح شت ب بردا
 کنید.

 به پماد انداختم و  فتم: نگاهی
  ه ندر میشه؟ -
- 5500 
 درموند ی  فتم: با



wWw.Roman4u.iR  486 

 

 ولی من فقط سه هزار تومن نقد همرام هست. -
 پماد رو بهش پس دادم و  فتم: بز زل زد تو  شم هام و هی ی نگفت ... عین

 خج یه بسته دستمال کاغذى يیبیی بهم بدید. -
 پ  پ نگاهم کرد و تا دهنشااو باز کرد تا یه  یزى بگه، صااداى  فروشاانده

 مردونه اى از پشت سرم شنیدم:
 ببىشید خانوم هم پماد رو حساب کنید هم دستمال کاغذى. -

تا پنج هزارى روى پیشااىون  هم دسااتش از پشاات ساارم يلو اومد و دو بعد
ستمال و بانی پول رو  سریع پماد و د سته  شنده هم از خدا خوا شت. فرو  ذا
صد پس دادنش رو  سمت نفر بعدى که دیگه یه ونت ن شو کرد  بر ردوند و رو

 نكنیم.
دسااتش رو دیدم که بانی پول رو برداشاات و پماد و دسااتمال کاغذى رو  دوباره

 هم  رفت سمتم و  فت:
 بفرمایید. -

از شااوك در اومدم و بر شااتم ساامتش. می دونسااتم کیه. از صااداش  باالخره
فهمیده بودم ولی نمی تونسااتم باور کنم که خواب نیساات. که باالخره اومد. 

 باالخره به دادم رسید. خدا صدامو شنیده بود.
که به  شم هاش رسید، اخم تو صورتش و اشك روى صورتم نشست.  نگاهم

ستم  ستم  را  ریه می کنم. یه آدمی نمی دون  را اخم کرده ولی خوب می دون
که به هزار و یك دلیب بنو می کنه و اشااك و  ریه اش روى هم تلنبار میشااه 

روش  هاشااواما نه يایی رو داره که با آرامش  ریه کنه و نه شااونه اى که اشااك 
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شمش به سی بریزه، همه رو تو خودش تلنبار می کنه. و باالخره زمانی که    ک
می افته که دلش پیشش  یره، حتی ا ه اون دوستش نداشته باشه، بنضش می 

 ترکه و دلش می خواد اون ندر  ریه کنه تا سبك بشه.
هورمند غلیظ تر شاااد و  ند لحظه بعد اتفانی افتاد که  شاام هام رو  اخم

حسااابی  شاااد کرد. دساات هورمند زیر بازوم نشااساات و صااداى متعجج و 
 :عصبانیش زیر  وشم

شكلیه؟ مگه  - سر و  سرت اومده؟ اینجا  یكار می کنی؟ این  ه   ه بالیی 
 االن نباید خونه اتون باشی؟ به من درو،  فتی؟

طور ر بارى حرف میزد و منو با خودش از داروخونه بیرون کشااید. منم  همون
با  شم هاى از حدنه بیرون زده و دهن بازى که بىار سفید ازش بیرون می زد 

یا زوم کرد ه بودم روى صااورتش که نمی فهمیدم از ساارما داره نرمز میشاااه 
 عصبانیت.

شد و  صداى شینی يلوى روم باز  سید و بعد هم در ما شم ر دزد یرى به  و
صندلی  شت روى  شید و  ذا ستم ک شین.  مدونم رو از د هولم داد داخب ما

 عقج و خیلی سریع سوار شد و حرکت کرد.
. همین که کنار کسی بودم که بیشتر از  شم هام برام مهم نبود کجا میره اصال

ستم هر ندر دلم می خواد  ریه کنم برام بس بود.  شتم و می تون بهش اعتماد دا
 یادم نمیاد هیچ ونت توى عمرم این ندر  ریه کرده باشم.

 دنیقه بعد صداى دادش از يا پروندم:  ند
  ه غلطی کردى سایه؟ -
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و مبهوت به نیمرخش خیره شاادم.  ی  وحشاات به ساامتش بر شااتم و مات با
 داشت می  فت؟ منظورش  ی بود؟یعنی اون فكر کرده بود که من...

 به سمتم بر شت و با صداى بلندترى  فت: دوباره
 این دو شج رو کجا  ذروندى؟ هااااااان؟ -

 ند ثانیه با اخم هاى وحشتناك و  شم هاى عصبانی بهم خیره شده بود  براى
ست در آخ صورتش و در شین يلویی،  رین لحظه اى که نزدیك بود بزنه به ما

رو به سمت خیابون  رخوند و محكم زد روى ترمز. به سمت يلو پرت شدم 
توى  مو از ترس  شاام هامو بسااتم. کمربند نبسااته بودم و نطعا با ساار می رفت

 شیشه. اما سنگینی  یزى روى سینه ام نذاشت به يلو پرت بشم.
شم هام  صداى شنیدم اما برخورد با  یزى رو حس نكردم.   شین رو  ترمز ما

یه میلی متریش ترمز کرده بود.  که  به رومون بود  کامیون رو  یه  باز کردم،  رو 
نگاهم که به خودم افتاد، دساات و ساااعد هورمند رو دیدم که روى شااونه ها و 

 سینه ام نرار  رفته بود و مانع برخوردم با شیشه شده بود.
ستش رو  زا شكم بند اومده بود و نفس نفس میزدم. نگاهش که کردم، د ترس ا

شین رو  شت. کامیون که حرکت کرد، هورمند هم ما شت و روى دنده  ذا بردا
 به حرکت درآورد و از خیابون رفت داخب فرعی و نگه داشت.

 صندلی  رخید سمتم و با لحن محكمی  فت: روى
 حرف بزن. -

 اد و  فتم:اشكم راه افت دوباره
  ی بگم؟ -
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 ثانیه اى لج هاشو روى هم فشار داد و  فت: براى
 از دوشنبه تا حاال کجا بودى؟ -
 هق هق افتادم و  فتم: به
 خونه بودم. -
 عصبانیت داد زد: با
 کدوم خونه لعنتی؟ -

 خودش داد زدم: مثب
یم پساات و کثخونه ى بابام. فكر کردین تو کدوم خونه بودم؟ یعنی این ندر  -

 شدم که به بهونه ى خونه ى بابام سر از ياى دیگه اى دربیارم؟
 توى موهاش کشید و عصبی  فت: دستی

پس این يا  یكار می کنی؟ با این  مدون، زیر بارون، صااورت ورم کرده،  -
 لج پاره...  ه بالیی سرت اومده؟

خون باز توى دهنم پىش شاااده بود. خونابه توى دهنم رو به زور نورت  طعم
 دادم و  فتم:

 نتیجه ى استقبال  رم مامانمه. -
 عصبانیتش یه مرتبه از بین رفت و هاب و واب  فت: تمام

 یعنی  ی؟ -
 فینی کردم و  فتم: فین

 از حرف هایی که زدم خوشش نیومد... -
 دروایسی  فتم:زدم تو  شم هاش و بی رو زل
 یكی خوابوند زیر  وشم، یكی هم زد تو دهنم. -
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هاشو روى هم فشار داد و صورتش رو بر ردند سمت شیشه.  ند لحظه  پلك
 بعد دوباره نگاهم کرد و  فت:

 به خاطر همین هنوز نرفته بر شتی؟ پس خواستگارى  ی شد؟ -
 زدم و  فتم: پوزخندى

 حاال آزمایش خون هم رفتن. ی می خواستین بشه؟ حتما تا  -
 تعجج  فت: با
 بدون تو  ه طور می خوان آزمایش خون بدن؟ -

با  یه گارى من بوده.  نه خواساات ند فكر می ک که هورم تاد  عه دوزاریم اف دف
 شرمند ی از زیر  شم نگاهش کردم و  فتم:

.. .راستش ... من یه کو ولو بهتون درو،  فتم ... درو، هم نه ... یه يورایی  -
خج ... راسااتش خواسااتگارى خواهرم بود ... ولی من باید حتما می رفتم ... 

 ا ه می  فتم خواستگارى خواهرمه شما نبول نمی کردید برم ...
 هم داشتم درو، می  فتم. یه لحظه عذاب ويدان  رفتم و دوباره  فتم: باز
 البته ... یه کم هم ... می خواستم یه کم ... امیتتون ... -
شونیم ور  یگهد سرمو انداختم پایین و با موهام يلوى پی شد  یزى بگم.  روم ن

رفتم و یه شااخه ازموهامو دور انگشات اشااره ام پیچ دادم. هیچ حرفی نمیزد. 
شده بود  صورتش پىش  سرمو باال آوردم و نگاهش کردم. لبىند محوى توى 

باره مثب اون روزهاى اولی که می خواسااات کمكم کنه  تا درس و نگاهش دو
 بىونم، مهربون شده بود.
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گاهش يام  ن بهم دلگرمی می داد. یواش یواش کمرمو صااااف کردم و ساار 
 درست نشستم و  فتم:

 معذرت می خوام. -
 يعبه ى دستمال کاغذى یه دونه برداشت،  رفت سمتم و  فت: از
 لبتو پاك کن. -

به ياى اینكه روى لبم بذارم، لوله اش کردم و زیر لج باالیی و بین  دسااتمالو
سوال نگام کرد. لبىند کم يونی زدم  شتم. اخم کرد و پر  لج و دندون هام  ذا

 و  فتم:
 داخب لبمم زخم شده. -

با تاساام تكون داد و ماشااین رو حرکت داد.  ند دنیقه بعد روبه روى  ساارى
م امتناعی که می کردم، منو به مطج برد و دکتر مطج دکتر بودیم. با ويود تما

 بعد از معاینه ى لبم، داخب لبم رو یه دونه بىیه ى نانابب زد.
لبم رو بی حس کرده بود و همش فكر می کردم لبم آویزون و بی ریىت  دکتر

شده. مدام از آینه ى آفتاب  یر ماشین، لبمو  ك می کردم. یه دستمال کاغذى 
باالخره  تا  نه  ك کردم  ندر خودمو توى آی ته بودم. این  هم يلوى لبم  رف

 صداش دراومد:
 نگران نباش هنوز رو فرمه.. -

کشیدم که باعث خنده ى کوتاهش و تكون دادن سرش شد که هینی  ناخودآ اه
 نفهمیدم این حرکت دنیقا یعنی  ی؟.

 کم متويه شدم داره مسیر خوابگاه رو میره. با نگرانی  فتم: کم
 خواهش می کنم نرید خوابگاه. -
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 تعجج نگام کرد و  فت: با
  را؟ پس کجا برم؟ -
 با شما ببینه. نمی خوام کسی از ب ه هاى دانشگاه منو -

 مالیمی کرد و  فت: اخم
 که این طور. -

 کامال منظورم رو برعكس متويه شده. با دستپا گی  فتم: فهمیدم
شما  - سی منو با  سیاهه. نمی خوام ک شه. من پرونده ام  شما بد می آخه براى 

ببینه و خدایی نكرده براتون حرف دربیارن. محیط دانشااگاه هم که کو یكه و 
کاف ند و آبروى آدمو فقط  تا یك کال،  هب کالغش کن یاد  یه  یزى پیش ب یه 

و حرف و  یهببرند. دانشااگاه محیط کارتونه. اصااال دوساات ندارم نیش و کنا
 حدیث بشنوید. نمی خوام بیشتر از این امیتتون کنم.

 عجیج غریبی بهم انداخت و  فت: نگاه
 در دهن مردمو نمیشه بست. -

  نان داشت مسیر خوابگاه رو می رفت. با نگرانی  فتم: هم
 ولی يناب برازنده ... -
 اسم من هورمند ِ نه يناب.. -

لحظه طول کشید تا بفهمم  ه تیكه اى بارم کرد. حس کردم  ونه هام دا،   ند
شاادند. شاااید براى اولین بار داشااتم شاارم و خجالت رو تجربه می کردم. نگاه 

 ردم و  فتم:شرمنده اى بهش ک
 معذرت می خوام. -
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 بابت  ی؟ -
صد  - سه ماهه خیلی امیتتون کردم. ولی باور کنید ن به خاطرهمه  یز. این دو 

شتم ولی  شیطنت و امیت کردن دا شاید اولش یه کم حس  شتم. یعنی  بدى ندا
 بعدش دیگه هم ین نصدى نبود. هر  ی هم پیش اومده غیر عمدى بوده...

که عمدا براى امیت کردن هورمند با اون تیپ و آرایش داغون  روزى افتادم یاد
راه افتادم برم دانشااكده و بعد هم تصاااادف کردیم و همه  ی به هم ریىت. 

 ناخودآ اه  فتم:
 البته زیاد هم غیر عمدى نبوده ... -
 ابروهاى باال رفته نگاه کوتاهی بهم انداخت و من با تته پته ادامه دادم: با
عنی که .. خج اون تصادف ... وانعا یه تصادف بود ... ولی اون لباس نه .. ی -

 و آرایشم ...
 انداختم پایین و  فتم: سرمو

 یه حمانت محو بود. -
 لحن  رم و اطمینان بىشی  فت: با
 همین که خودت متويه اشتباهاتت شدى خیلی ارزش داره. -

شدم.  مدونم رو از  يلوى شد. من هم پیاده  شت و پیاده  در خوابگاه نگه دا
ستم داد و  سته اش رو به د شت و د شت و روى زمین  ذا صندلی عقج بردا

  فت:
 منم باید ازت معذرت بىوام. -
 شما دیگه  را؟ -
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بابت حرف هایی که زدم... یه يورایی بهت تهمت زدم ... خج راسااتش با  -
خیس و صورت ورم کرده و لج خونی ... به خصوص که هنوز اون سر و لباس 

سم نبود  صال حوا شدم ... ا شوکه  شته بود ... یه يورایی  دو روز از رفتنت نگذ
  ی دارم میگم.

 اشكالی نداره. بهتون حق میدم. -
 تكون داد و  فت: سرى

 مواظج خودتون باشید. -
 ممنونم. نمی دونم  ه طورى ازتون تشكر کنم. -
 زد و  فت: بىندىل

 یه نمره ى الم از درس آزمایشگاه بهتر از صد تا تشكره. -
 رفتم و  فتم: وا
 سىته ... -
 ولی شدنیه. -

 انداختم پایین و هی ی نگفتم. صداش رو شنیدم: سرمو
 خدانگهدار. -

که باال آوردم داشت سوار ماشینش می شد. نمی دونم باز  ه مر م شد  سرمو
 که سرمو بردم کنار شیشه ى ماشین. شیشه رو پایین آورد و  فت:

  یزى شده؟ -
 ببىشید می دونم پرروییه ولی یه سوالی داشتم. -
 بفرمایید. -
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 منی کردم و  فتم: من
 ی؟ببىشید ... اسمتون ... هورمند ... یعنی   -

 هاش با لبىند محوى از هم باز شد و  فت: لج
 خورشید... -

 باال رفت و هاب و واب نگاهش کردم. لبىندش عمیق تر شد و  فت: ابروهام
 من دیگه باید برم. خدانگهدار. -

يواب من نشد.  از داد و رفت و من موندم و خورشید و ... سایه اى که  منتظر
 ..ويودش رو از خورشید می  یره .

ستم. دوش  رفتم و لباس عوض کردم و  االن ش تر و تمیز و مرتج روى تىتم ن
مه رفتن  ها ه مه. ب ه  عت دوازده و نی دارم این  یزهارو می نویساام. ساااا
آزمایشااگاه. نمی دونم منم باید می رفتم یا نه. آزمایشاام رو که دوشاانبه انجام 

 دادم. به  ه بهونه اى برم؟
میگفت به بهونه ى پس دادن پولش برم. پول دکتر و داروخونه. الهه فهمیده  الهه

تو دلم یه خبرایی شااده. مسااىره ام می کنه و میگه تو رو  ه به این حرف ها. 
همه اشااون هم فهمیدند با مامان دعوام شااده و لت و پار شاادم. ولی مايراى 

باید حرف هاى توى به الهه  فتم. باالخره  دلم رو براى یكی  هورمند رو فقط 
 بزنم که نترکم.

این لج درب و داغون و صورت  لگون پاشم برم دانشكده؟ بی حسی لبمم  با
تا دو هفته ى دیگه  له. دیگه  که تعطی ته. هفته ى دیگه هم  که هنوز از بین نرف
گه نمی  یا ... یعنی دی خدا مه. واى  که ترم تمو عدش هم  نمی بینمش. ب

 بشم. ادهفایده نداره. پاشم ... پاشم برم آمبینمش؟؟؟ نوچ ... این يورى 
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 ده و  هب و سه دنیقه شج ساعت
رفتم دانشكده. یك ربع به یك بود  ترمو برداشتم و بدو بدو از خوابگاه  باالخره

شته بود ب با عرض  ستگاه نو صفحه ى د سر راه رفتم دم عابر اما رو  زدم بیرون. 
.. دو تا عابر بانك دیگه هم سر  پوزش دستگاه نادر به سرویس دهی نمی باشدب

بود. تو صاام ایسااتادم و  مراهم بود. یكیشااون که خیلی هم شاالو، بود، سااال
 باالخره ساعت یك و بیست دنیقه دم در دانشكده بودم.

ياى اینكه برم آزمایشگاه رفتم دم دفترش. در دفترش بسته بود. روى صندلی  به
به دو بود که اومد. يلوى پاش هاى توى راهرو نشااسااتم تا بیاد. بیساات دنیقه 

بلند شاادم و سااالم کردم. با تعجج يواب داد و بعد از باز کردن در دفترش، 
  فت:

 منتظر من بودید؟ -
 بله. -
 دست به داخب دفترش تعارف کرد و  فت: با
 بفرمایید. -

 کردم و رفتم داخب. پشت میزش که نشست  فت: تشكر
  را نمی شینید؟ -

 به  ترم انداختم و  فتم: نگاهی
 ببىشید ...  ترمو کجا بذارم؟ -
 پشت سرم اشاره کرد و  فت: به
 بذاریدش تو همون سطب. -
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شت سورمه اى هم داخلش  پ سطب پالستیكی که یه  تر  سرمو نگاه کردم. یه 
 بود.  ترمو کنارش  ذاشتم و روى یكی از مبب هاى دفترش نشستم.

 کوتاهی به صورتم انداخت و  فت: نگاه
 حالتون بهتره؟ -
 ممنون. به لطم شما. -
 خواهش می کنم. مشكلی پیش اومده؟ -

 پولم رو درآوردم و  ند تا پنج هزارى روى میز  ذاشتم و  فتم: کیم
 اومدم بدهیمو پرداخت کنم. -
 بدهی؟ -
 بله. پول دکتر و داروخونه. -
 پول رو باید به من بر ردونید؟ کی بهتون  فته که اون -
 خج نرض رو باید ادا کرد. -
 کارى که من انجام دادم وظیفه ام بود. پس پولش هم نرض محسوب نمیشه. -
 شما لطم دارید ولی من این طورى راحت ترم. -

 به اسكناس هاى روى میز انداخت.  ند تاشون رو برداشت و  فت: نگاهی
 راحتین. دوست ندارم فكر کنید زیر دین من هستید.باشه. هر طور که  -

لحظه بی اراده نگاهش کردم. نه به اون لحن صمیمی دو ساعت پیشش نه   ند
 به این لحن يدى و رسمی االنش.

 مشكلی پیش اومده؟ -
 از صورتش  رفتم و  فتم: نگاهمو

 نه ... خج ... من دیگه برم. -
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یا  ه مر  دلم خدا مد برم. واى  که بیشااتر نمیو بال راهیم  م شاااده. همش دن
ببینمش. این دو سااه هفته ى بانی مونده تا امتحانات مثب شاامارش معكوس 
مره می مونه.  ه حس بدى. با این حال و روحیه اى که از همه طرف داغونه 

و آزمایش  رباید نمره ى الم از آزمایشااگاه هم بگیرم. با اون همه منفی و تاخی
 هاى درب و داغون.

اتانش رو که بستم، بازم بنو کرده بودم. حال بدى داشتم. حس اینكه دارم  در
ازش دور میشم و شاید دیگه بعد از این ترم دیگه هیچ ونت نبینمش.  ه کارى 
با  ازم سااااخته بود؟  ی میشاااد ا ر پساار بودم؟  را همیشاااه حق انتىاب 

شون اومد می تونند برن يلو و بهش بگ ش ست؟  را تا از یكی خو سرها ؟ نپ
ولی دخترها  ی؟ ا ه حرف بزنیم که زشااته و پسااره با خودش میگه  ه دختر 
بی  شاام و رویی. ا ر هم هی ی نگیم که باید منتظر روزى باشاایم که خبر 

 عروسیش با یه نفر دیگه رو بشنویم.
شهر باران  تو سیدم، هنوز بارون می بارید.  ه خوب که  شكده که ر حیات دان

م هارو پشاات خودش پنهون می کنه. صااورتمو هاى نقره اى، اشااك هاى آد
سمت آسمون  رفتم تا بنضمو رها کنم و اشكم سرازیر بشه اما نبب از اینكه یه 

 نطره بارون روى صورتم بیفته بارون بند اومد..
شك صورتم  ا صورتم ریىت ولی دریه از نطره اى بارون که از روى  هام روى 

. یه بار هم که خواسااتیم يو یر بشااورتشااون. با ناراحتی  شاام هامو باز کردم
 بشیم و شاعرانه  ریه کنیم خدا ضدحال زد.
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ما حال داده.  ا خدا خیلی هم بهم  یدم  یدم فهم که يلوى  شاامم د  یزى 
 هورمند رو به روم ایستاده بود و  ترو روى سرم  رفته بود...

شه. به زور خودمو کنترل کردم. ولی هورمن نزدیك شم باز ب شم تا بنا و  دبود نی
 فقط اشك هاى لعنتیمو دید و اخم هاش درهم شد و  فت:

  ی شده؟ -
 هی ی ... -
  ه طور میگی هی ی ونتی  شم هات داد می زنه که یه  یزى هست. -

 بودم که  ی بگم. اشك هامو با دست پاك کردم و  فتم: مونده
 بارون ریىت روى صورتم. -

  پ نگام کرد و  فت:  پ
 شده تا بتونم کمكت کنم؟ را نمیگی  ی  -

 که توى سینه ام مونده بود، یواشكی بیرون دادم و  فتم: آهی
 کسی نمی تونه کمكم کنه. پس دلیلی نداره سرتونو درد بیارم. -
 هنوز هم با من غریبی می کنی؟ -

گاهمو عداد کمی از  ن بارون ت خاطر  به  نداختم.  به اطرافم ا هاش  از  شاام 
دانشااجوها تو محوطه بودند ولی همون تعداد اندك هم  پ  پ نگاه می 
کردند. نگاهی به  ترى که باالى ساارم بود انداختم.  تر خودم بود که توى 

 دفترش يا  ذاشته بودم. دستمو روى دسته ى  تر  ذاشتم و  فتم:
یی یه  یزهایی اتفاق میفته که فقط خدا می تونه درسااتش کنه. یه ونت ها -

 خدا باید یه يورى با یه وسیله اى راه رو برام باز کنه.
 از دستش بیرون کشیدم و  فتم:  ترو
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 ممنون که آوردینش. فكر کنم االن کالس داشته باشید. دیرتون نشه. -
شما از کج - سم بود. ولی  سه ى آخر کال ا می دونید که من هفته ى پیش يل

 این ساعت کالس داشتم؟
 خودتون یه بار  فتید. -
  ه خوب یادت مونده. -

می خواست زل بزنم تو  شم هاش و بگمب هر  یزى که به تو مربوت باشه  دلم
 خوب یادم می مونهب ولی سرمو پایین انداختم و  فتم:

 من دیگه باید برم. -
 دونید. بسیار خج. تاریخ امتحان رو که می -
 امتحان؟ -
 بله. امتحان پایان ترم آزمایشگاه. -

پایان همه  ی.  ه خوش خیال بودم که فكر  دلم فرو ریىت. امتحان یعنی 
 می کردم هنوز یه يلسه دیگه مونده.

  ه روزیه؟ -
 هارشنبه ى دو هفته ى دیگه. هفته ى دیگه که عید غدیره و تعطیب. هفته ى  -

 بعدش.  هارم دى.
شم هاى من هم  ئتير سمون، از   شتم پلك بزنم. می ترسیدم عالوه بر آ ندا

ساایب بباره و شااهر رو آب ببره. ساارى تكون دادم و نبب از اینكه دوباره بنضاام 
شكده بیرون زدم. به خیابون  سالنه از در دان سالنه  شدم.  شكنه، از کنارش رد  ب

 .مکه رسیدم  ترمو بستم و نطره هاى بارون رو به يون خرید
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 1387/ دى /  4  هارشنبه
 سه و بیست دنیقه ى صبح ساعت
 خوبم سالم ... خداى

دونم با  ه رویی اومدم باهات درد و دل کنم. ولی من همیشااه پررو بودم  نمی
شبه. اعتراف می کنم که براى راز و  صفه  ستم و احتماال خواهم بود. االن ن و ه

ی خوندم و همین االن تموم شد. نیاز با تو از خواب بیدار نشدم. داشتم درس م
 منم اومدم یه کم نبب از خواب باهات  پ بزنم.

نمیاد آخرین بارى که نماز خوندم کی بود. ولی این  ند روز عجیج نماز  یادم
آرومم کرد. انگار اشااك ریىتن توى تاریكی و ساار سااجاده اى که فقط خودم 
باشم و خدایی که می دونم از همه ى عالم نوى تره حس امنیت و اطمینان بهم 

ست که منو می بین سی ه م ه. می دونمیده. حس این که هر اتفانی هم بیفته، ک
خیلی ياها هوامو داشتی ولی من ندر نشناسم. و عجج صبرى دارى خدا ... 
سر  این همه نافرمانی رو می بینی و باز هم منتظر می مونی ... منتظر روزى که 
عقب بیام. نمی دونم  ه روزى می تونم بگم که دیگه دختر ساار به راه و عانلی 

بهت وابسااته میشاام. انگار هر  ی  دارمشاادم. ولی اینو می دونم که تاز ی ها 
سی براش، به خدا نزدیك تر  شی، به خاطر دلواپ شته با شتر به یكی عالنه دا بی

 میشی.
سالم و  همش شك بریزم و دعا کنم که اون  سجاده و ا شینم پاى  ست دارم ب دو

سالمت باشه. که این امتحان رو به خوبی بدم و بتونم يلوش سرمو بلند کنم. 
ج به تو فكر می کنم. به اینكه من براى یه امتحان ساده که ا ر و این روزها عجی

خ به  پاسااش کنم،  باره برش دارم و  تادم می تونم دو به  اطراف که  نه اى  عال
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اسااتادش دارم، دلم می خواد باالترین نمره رو بگیرم و ساار بلند باشاام ولی 
شم دی صال به این امتحان بزره که ا ر توش مردود ب ه گامتحان زند ی  ی؟ ا

ساتید  ستاد تمام ا ستادش، ا شتی ندارم فكر نكرده بودم. به امتحانی که ا راه بر 
ى تمام زند یه ... و استادى که ويودم از  ازهعالمه. امتحانی که وسعتش به اند

ست که خودش هم  سته ا شیدى واب سایه اى که بودنش به خور شه ...  ويود
هسااتم نه هورمند ... نه  ويودش رو از خدا داره. خدایا ... تو نباشاای نه من

 خورشید و نه سایه ...
به این  یزها فكر نكرده بودم؟ انگار خواب بودم و حاال دارم کم   را تا حاال 

کم بیدار میشاام. خدایا نكنه حاال که دارم بیدار میشاام روز ساار اومده باشااه و 
 دیگه نه خورشیدى باشه و نه زند ی اى؟

م می نداره ا ته  هام ساار و  ا تو خوب می دونی  ی توى دلمه ... دونم حرف 
 خوب می دونی  ی می خوام بگم.

شروع همه ى اتفانات بود و حاال  امروز شنبه اى که  ست ...  هار شنبه ا  هار
داره میشه پایان همه  ی. می خوام رها کنم ... همه  یز رو به عهده ى خودت 

با آرمین  می مارم. دیگه بریدم. توان حرص و يوش خوردن ندارم. ساامیه هم
عقد کرد. مامان دو بار زني زد و ازم خواساات براى عقدشااون برم ولی نرفتم. 
بار نرفتم.مهم نیسااات. می خوام يورى  باز هم زیر  ساامیه هم زني زد ولی 
زند ی کنم که انگار هی ی تو زند ی بر خالف میلم نیساات. می خوام ساارمو 

ها خوبن. خانو بال مثب کبك بكنم زیر برف و بگم همه ى آدم  اده ى دایی دن
شوهر براى  ستن. آرمین بهترین  ست. مادرم بهترین  سمیهمال و اموالمون نی ا
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ستاده که  ستادم بهترین ا ست که تا حاال نازك تر از  ب بهم نگفته ... ا مادر دنیا
 براى دانشجوهاش سني تموم میذاره و ...

 ا ر هم اتفاق... ا ر به صااالحمه اون  یزى که توى دلمه اتفاق بیفته.  خدایا
ست. نمی خوام  یزى رو به زور ازت بگیرم که  ند  صالحم نی نیفتاد حتما به 
سااال بعد به خاطر داشااتنش پشاایمون بشاام. نطعا اون  ه تو بىواى براى من 

 بهترینه ...
 خدایا ... اون که تو دلمه به نفعم باشه ... اوکی؟ ...  اکریم.. ولی

  هار و بیست دنیقه ى عصر ساعت
شنبه همه  روزام سه.  روه ما و  روه دو سر يل صبح با ب ه ها، پنج تایی رفتیم 

با هم امتحان می دادیم. تو ساااالن امتحانات هر کدوممون با فاصااله ى دو 
سه و بر ه  سر يل سئولین آموزش اومد  سته بودیم. یكی از م ش کیلومتر از هم ن

شد اما خبرى از هورمند نبو شروع  تمام تمرکزم به  .دها رو پىش کرد. امتحان 
هم ریىته بود. تمام شااج بیدارى ها و زحمت هایی که اون دو هفته کشاایده 
بودم داشاات به باد می رفت. همه ى حواساام به در سااالن بود که ببینم باالخره 

 هورمند میاد یا نه.
اینكه این روز آخر نمی تونم ببینمش و آخرین دیدارمون همون دو هفته  تصااور

سم. ب ه ها مدام پیش بوده دیوونه ا صال نمی فهمیدم  ی می نوی م می کرد. ا
براى هم ماشااین حساااب رد و بدل می کردند و من اصااال نمی فهمیدم براى 

 کدوم مسئله باید از ماشین حساب استفاده کنم.
نیم ساااعت از ونت امتحان رفته بود که نامت هورمند تو  هار وب در  تقریبا

رد ریه هام شااد انگار يون تازه اى به ره ظاهر شااد. موب هواى مطبوعی که وا
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ها و صااد البته منزم، وارد کرد. زل زده بودم به هورمند که هنوز از راه نرساایده 
نفر به نفر يواب می  همب ه ها تند و تند ازش سااوال می پرساایدند و هورمند 

 داد و صندلی به صندلی بهم نزدیك تر می شد.
ز کنارم شاانیدم. به ساامت صاادا که اون  یر و دار صااداى پیساات پیسااتی ا تو

 رخیدم،  شمم به الهه افتاد. با دست اشاره کرد که ب خاك تو سرتب. بعد هم 
شتو  شو يمع کرد و با لج خونی  فتب نی شت کنار دهنش، لب شو  ذا شتها انگ

 ببندب.
سریع خودمو يمع و يور کردم  تازه شدم.  ضاح و آبرو برم  ضعیت افت متويه و

ها شاادم. واااااى که  ه  رندیاتی تو بر ه ام نوشااته و مشاانول خوندن سااوال 
بودم. وسااط يواب سااوال دالیب نیومدن هورمند رو هم بررساای کرده بودم. از 
سنج به ارتفاع ند  شار  سیده بودم و از ارتفاع ف شین ر نانون بویب به پن رى ما

 هورمند.
واب و تند هر  ی نوشااته بودم خط خطی کردم و از اول شااروع کردم به ي تند

سایه اش  سیدم،  سوم ر سوال  ست لحظه اى که به  سوال بود و در دادن. ده تا 
 روى بر ه ام افتاد.

به ساامتش  ناخودآ اه دسااتمو روى بر ه ى يواب هام  ذاشااتم و ساارمو 
  رخوندم.  شم تو  شم که شدیم سالم کردم. يواب سالمم رو داد و  فت:

 شما سوالی ندارید؟ -
 ...خج ... فعال که نه  -

 تكون داد و  فت: سرى
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 خوبه ... -
کنارم رد شااد و به بقیه رسااید. تمام سااوال هارو يواب دادم. نمی دونسااتم  از

درساات يواب می دم یا غلط ولی نمی دونسااتم  ه طورى باید ازش سااوال 
شد و مرانج ها، بر ه هارو يمع کردند  سم. باالخره هم ونت امتحان تموم  بپر

 ال ه ها همه دورش يمع شااده بودند و يواب سااوو دساات هورمند دادند. ب
هارو می پرساایدند. هورمند هم همون طور که يواب می داد از سااالن رفت 

 بیرون.
 پرید رو سرم و  فت: الهه

آخه بدبىت  ه ندر تو تابلویی. یه مره طان ه باال بذارى و ناز کنی هم بد  -
 نیست.

می خوره. تريیح میدم یه  دیگه حالم از هر  ی ناز و عشااوه اساات به هم -
شم که  شته با شم. همون رفتارى رو دا شم ولی خودم با ببو البی به تمام معنا با
بهم آرامش میده. تو ا ر این ناز و عشااوه و ادا اطوارها بهت آرامش میده خج 

باش ولی من دیگه خسااته شااادم. خیرى از این کا ندیدم.  رهاهمین طورى 
 خداحافظ.

 اال؟  را رم می کنی؟خج بابا کجا میرى ح -
 کوفت. می خوام تنها باشم. با مائده اینا برو. -

 تو هوا تكون دادم و کیفمو انداختم رو شونه ام و راه افتادم. دستی
شكی  نگاهی شلوار لی آبی. مانتوى م سفید.  سپرت  سر تا پام کردم. کفش ا به 

رستادم داخب. زیر زانو. مقنعه ى مشكی. دستی به مقنعه ام کشیدم و موهامو ف
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شت  شت. هر  ند تو ر ضد آفتاب هم ندا ضاى خدا یه  صورتمم که محو ر
 ضد ابر و بارون بیشتر به کارم میاد.

کجا می خواسااتم برم؟ برم دم دفترش؟ که  ی بشااه؟ بگم ببىشااید من  حاال
شه؟  ه مزخرفاتی.  ه  اومدم براى آخرین بار ببینمتون. بگم دلم برات تني می

دمش؟  ه بهونه اى ويود داشاات که برم تو دفترش؟ سااایه يورى باید می دی
 فكر کن فكر کن فكر کن ...

 ... خودشه ... همینه ... آهان
ساختمون.  سریع بر ه هاى آخرین  زارش کارم رو از کیفم درآوردم و رفتم تو 

سینه ام و  ند لحظه  سه ى  شتم روى نف ستمو  ذا سیدم،د نزدیك دفترش که ر
صبر کردم تا تنفسم که از هیجان، به شماره افتاده بود، طبیعی بشه. خواستم در 

 بزنم که صداشو شنیدم:
ست به  - شدى و نفس نفس می زنی... نلبت  یه خانوم خانوم ها ... د سینه 

 درد می کنه؟ ماساژش بدم؟
 سمتش و با نفرت زل زدم تو  شم هاش و  فتم: بر شتم

 تريیح میدم بمیرم ولی دست توى عوضی به من نىوره. -
شتی. فكر  - شی. دور بردا حرف دهنتو بفهم. هر  ی هی ی نمیگم پررو تر می

 کردى تا ابد نازتو می کشم؟
 ندر بدخبت نیستم که واسه آدمی مثب تو ناز کنم. این -
صداى محكمش امنیت  به شد و  شت که در اتاق هورمند باز  سمتم خیز بردا

 رو به نلبم سرازیر کرد:
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 این يا  ه خبره؟ -
ساار ياش میىكوب شاااد و دسااتش رو که باال آورده بود، انداخت.  مازیار

 هورمند يلوتر اومد و کنار من ایستاد و  فت:
اینجا دانشااكده علوم پایه اساات نه علوم پزشااكی. فكر نمی کنم شااما هم  -

 متىصص نلج باشید.
 آدامس توى دهنش رو با شدت يوید و زیر لج  فت: مازیار

 حالتو می  یرم. -
 راهشو کشید و رفت. و

 هامو با حرص روى هم فشار دادم و  فتم: دندون
 پسره ى آشنال. -
 آروم باشید. -

با شاادت فوت کردم و بر شااتم ساامت هورمند. اون هم نفس عمیقی  نفساامو
 کشید و  فت:

 امرى داشتید؟ -
 آهان ... اومدم  زارش کارم رو بدم. -
 اتانش اشاره کرد و  فت: به
 بفرمایید. -

 کردم و داخب شدم. پشت میزش که نشست  فت: تشكرى
بزنی حتی ا ر  اون فقط دوسااات داره کارى کنه که یك کلمه باهاش حرف -

بهش فحش بدى. پس بهترین روش براى شكستش اینه که در حسرت شنیدن 
 صدات بمونه.
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صال تا حاال به  نین  مونده صدام بمونه؟ ا شنیدن  سرت  بودم  ی بگم. در ح
 یزى فكر نكرده بودم. یعنی اونقدر ارزشاامندم که هر کساای لیانت شاانیدن 

ه  ه برسااه به اینكه بىواد صاادامو نداره. حتی لیانت شاانیدن صاادامو ندار
هارو  اینصااورتمو ... موهامو ... انداممو ... اى واى ...  ه ندر راحت تمام 

در اختیار نگاه کثیفش نرار می دادم. ناخودآ اه دسااتی به مانتوم کشاایدم که 
 مطمئن بشم  یزى ندیده و م*س*تفیو نشده.

ه کردم و یه نگاه بهورمند به سمتم دراز شد. با تعجج یه نگاه به دستش  دست
 صورتش. ابرویی باال انداخت و  فت:

 نمی خواید  زارش کارتون رو تحویب بدید؟ -
شني و متین و  آهان شد.  ه ندر ن صداش  بلندى  فتم که باعث خنده ى بی 

شه. اونونت من دهنو اندازه  سیر نمی شاى خنده اش  مونر می خنده. آدم از تما
 ندم.اسج آبی باز می کنم و عرعر می خ

هدیس  تازه ندیدم، م له رو وا کرده بودم و می خ که طبق معمول  ا بار هم  یه 
سایه دندون عقلتو پر کردى.ب ... حاال فكر کن يلوى هورمند یه دونه   فت ب ِا 

 از این خنده ها بكنم که زنگوله ى حلقمم پیدا بشه دیگه  ه شود.
ند   زارش هارو ورق زد و   کارهاش. بر ه  به  کار رو بهش دادم و زل زدم 

شم رو بینش  شه اى رو باز کرد و  زار صفحه اى رو از نظر  ذروند. بعد هم پو
  ذاشت. سرش رو باال اورد و  فت:

  یزى می خواین بگین؟ -
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لحظه نگاهش کردم، اما حاصاالش باال اومدن بنضاای بود که اون  ند ونته  یه
 م نشسته بود. سرمو پایین انداختم و آب دهنمو نورت دادم:تو  لو

فكر نكنم دیگه ببینمتون ... بابت همه ى امیت هام عذر می خوام ... و ...  -
براى همه ى کمك هاتون ... یه دنیا ممنونم... هیچ ونت ... فراموش ... نمی 

 کنم ...
سبه و نزدیك سه ى ب تب به آخر ب فراموشب ب  شنا شتب  بود اون  بگم ب فرامو

نمی کنم اما به زور يلوشااو  رفتم. هر  ی يون می کندم از دهنم در نمیومد 
 بگم ب خدانگهدارب.  رخیدم سمت در و  فتم:

 به امید دیدار. -
 خانوم صدانت. -

 صندلیش و بعد از اون صداى ندم هاشو شنیدم که به سمتم اومد... صداى
از هم باز شااد اما با نفس هاى محكمش  به روم ایسااتاد.  ند بار لج هاش رو

 لج هاشو بست و عانبت  فت:
هفته ى دیگه ... نمره هاتون رو پشت در اتانم می زنم. ا ر اعتراضی داشتید  -

 می تونید بگید.
نا امیدى نگاهش کردم. تمام حرفش همین بود؟ با ساار تایید کردم و بدون  با

باز کردم و  تانش رو  لحظه اى که داشااتم در رو می هیچ حرف دیگه اى در ا
 بستم صداش رو شنیدم:

 مواظج خودت باش. -
  یزى که نصیبم میشه، یه بار دیگه دیدنشه. خدایا به همین هم نانعم. تنها
 / دى10شنبه  سه
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دونم امروز روز خوبی بوده یا بد؟ ولی فكر کنم بدیش بیشااتر از خوبیش  نمی
 بوده. تنها خوبیش این بود که هورمند رو دیدم. اما بدى هاش ...

امتحان تجزیه داشااتیم. از بىت  ند من، مازیار افتاد ور دلم. منم که ته  امروز
صندلی کناریم. تا شرف هم   ه اومدن بر کالس و توى کنج دیوار بودم، این بی 

هارو پىش کنند، پدرمو درآورد بس که زر مفت زد. خدایا خودت می دونی 
 ولی ... ه ه ندر دلم می خواست هم ین يوابشو بدم که نهوه اى بش

هورمند مدام توى  وشم زني می زدب اون فقط دوست داره کارى کنه که  حرف
بدى. پس بهترین هاش حرف بزنی حتی ا ر بهش فحش  با مه   روش یك کل

براى شااكسااتش اینه که در حساارت شاانیدن صاادات بمونه.ب به خاطر حرف 
سكوت  شتم و هی تحمب کردم. هی  سر يیگر پاره پاره ام  ذا هورمند، دندون 

خونم داشااات به يوش میومد. حس می کردم ساالول هام دارن  گهکردم. دی
 تبىیر میشاان. ساارمو انداخته بودم پایین و با خودکارم ور می رفتم. همش با
 خودم تصور می کردم  ی میشد ا ر این خودکارو تو  شمش فرو می کردم؟

شر ول کن  بر ه شده بود ولی این ب شروع  هارو پىش کرده بودند و امتحان هم 
سوال هارو ازم می  نبود. هی زیر لج  رت و پرت می  فت و مدام هم يواب 

که  خواساات. دسااتمو روى  وش  پم که به ساامت مازیار بود،  ذاشااته بودم
صداش عین ویز ویز مگس تو مىم بود. عانب شنوم. اما   تصداش رو کمتر ب

 آمپر  سبوندم و يینم به هوا رفت:
 استاد این پسره از من تقلج می خواد. -
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صاادام بلند و پر اعتراض بود که عالوه بر اسااتاد و مرانج، یكی دو نفر  اونقدر
ستاد اومد کنار  شده. ا هم از توى راه رو اومدن داخب کالس که ببینند  ه خبر 

 مازیار و  فت:
بار دیگه  ردنت  رو بىوره از  - یه  به.  از اول امتحان همش ساارت می ين

صفر  شی. نمره ى امتحانت هم  شو برو اون يلو امتحان محروم می شه. پا رد می
 بشین.
شد. رفت يلوى کالس و به ياى  مازیار شتناکی بهم انداخت و بلند  نگاه وح

مازیار، مهدیس يونم کنارم نشست. لبىند رضایتی به روى مهدیس پاشیدم و 
 مهدیس زیر لج  فت:

 خوبش کردى. دلم خنك شد. -
تاد. به در کالس تكیه داده و سرم رو بر ردوندم که  شمم به هورمند اف خندیدم

بود و نگاهم می کرد. از کی اومده بود توى کالس؟ نكنه صااداى يیه و دادمو 
شنیده؟ نكنه فكر کنه باز با این ایكبیرى دهن به دهن شده بودم؟ مرده شور این 

هم که آبرومو يلوى  العوضاای رو ببرند که اعصااااب براى آدم نمیذاره. حا
 هورمند برد.

سر و با لج هام، سالم کردم. سرش رو تكون خفیفی داد و نگاهش رو  حرکت 
سرم  سید. فقط  ند ثانیه باالى  صندلی ها زد و بهم ر ازم  رفت.  رخی بین 

 ایستاد و بر ه هامو نگاه کرد و بدون هیچ حرفی رفت بیرون از کالس.
بدبىتی امتحان رو دادم. نمی تونستم تمرکز کنم. همه ى حواسم پی هورمند  با
د. آخرین نفر از ساار يلسااه بلند شاادم و از ساااختمون بیرون اومدم. مائده بو
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شمش که به من افتاد  شش تا بنا وش باز بود.   سی بود که دیدمش. نی اولین ک
  فت:

 به به ... به سالمتی ... با ب ه پولدار ها می پرى سایه خانوم... -
 کردم و  فتم: اخمی

 ب ه پولدارها؟ کیو میگی؟ -
 يوادى ... برازنده ... -
 ابروهاشو  ند بار باال و پایین کرد. رو ترش کردم و  فتم: و
سره ى الدني بدم  - ضی. خوبه می دونی  ه ندر از این پ شنال عو يوادى؟ آ

 میاد. ایكبیرى اعصابمو داغون کرد.
 هم  نان مومى وار نگاهم می کرد و  فت: مائده

 یاد؟از برازنده  ی؟ از اون هم بدت م -
 برازنده؟  ه ربطی به اون داره؟ -
 سراغتو می  رفت. -

 هام از حدنه بیرون زد و  فتم:  شم
 برازنده؟ سرا، منو می  رفت؟ کی؟ کجا؟ -
 هان  یه؟ هول کردى. -
 زهر مار. حتما باز دسته  ب آب دادم که سراغمو می  یره. -
 خیلی آروم بود. نه  مون نكنم. به نیافه اش نمیومد ناراحت باشه. -
 تو کجا دیدیش؟ -
 دفترش. رفته بودم نمره امو ببینم. -
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 مگه نمره هارو زده؟ -
 آره دیگه. -
 من  ند شدم؟ -
 نمی دونم. با شماره دانشجویی زده. خودت برو ببین. -
عجله از مائده خداحافظی کردم و رفتم ساامت اتاق هورمند. در اتانش باز  با

بود و دو تا دختر هم توى اتانش مشاانول ور رفتن با بر ه هاى امتحانیشااون 
که ا ر  نداختم  ند ا به هورم گاهی  ند. ن نده کن ند نمره اى ز كه بتون ند بل بود

روى  ىهاحواسااش به من بود سااالم کنم، ولی مثب همیشااه ساارش توى بر ه 
 میزش بود.

سی نمره ها  به شنول برر شده بود نگاه کردم و م بر ه اى که روى در اتانش زده 
سی  ستم ببینم ک شتم. می خوا ست می   شدم. ناخودآ اه بین نمره ها دنبال بی
تونسااته ازش بیسااات بگیره. اما باالترین نمره هجده و نیم بود. حتما همون 

شده  سو هجده و نیم  ن  فتم نكنه م ودمبود. یه لحظه با خشا رد اول فیس فی
ماره ى  به شاا گاهی  یدم و ن ند به فكر خودم خ جده و نیم شااادم. تو دلم  ه

 دانشجوییش انداختم.
... يیگرم حال اومد. مال یه نفر بود که یه سااال از ما باالتر بود. دو رنم  ایول

بودیم. همین که  85بود در حالی که ما ورودى  84اول شااماره دانشااجوییش 
فاده اى باالترین نمره رو از هورمند نگرفته بود برام کافی بود. نمی ا ون دختر ا

شماره  شه.  سیدم به خاطر نمره اش تو مهن هورمند موند ار ب دونم  را می تر
دانشجویی هارو باال و پایین می کردم تا به نمره ى خودم برسم. دستمو مشت 

هاى آ به  ته بودم و ضاار به لبم می زدم. کرده بودم و يلوى دهنم  رف رومی 
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باالخره پیدا کردم. شااماره ى دانشااجوییم رو پیدا کردم.  شاامام بسااته شااد و 
 .مدندون هامو روى مشتم فشار داد

هام رو آروم آروم باز کردم تا باالخره  شاامم به نمره ام افتاد. باورم نمی   شاام
مره ن شد. یعنی وانعا درست می دیدم؟  ند بار نگاهم بین شماره دانشجویی و

ستم از يلوى دهنم پایین  ست بود. نمره ى خودم بود. د شت. در ام رفت و بر 
سر خودم  شم و زار بزنم و تو  ست هوار بك اومد و کنار بدنم افتاد. دلم می خوا
بزنم. این بود نمره ى الفم؟ از کی تا حاال پونزده و نیم نمره ى الم محسااوب 

 بودم. میشه؟ براى تشكر از هورمند سني تموم  ذاشته
ست. عین ب گی هام که به خاطر نیم نمره  بنو کرده بودم. دلم  ریه می خوا

کمتر از بیست، تا دو روز زار می زدم و تا ونتی بابا بهم نمی  فت که از نمره ام 
راضیه آروم نمی  رفتم. اما بعد از فوت بابا دیگه هیچ ونت تا به امروز به خاطر 

ته بود.  ه حس یه ام نگرف باى مهربونمو می تمبدى داشاا نمره  ر با . دلم 
شه و بگه ب عیج نداره بابا يون، تو زحمت  ست روى موهام بك ست که د خوا

 خودتت رو کشیدىب.
سمت هورمند نگاه کردم. نگاهم تا پاى میزش رفت اما باالتر  از شم به  زیر  

شماتت رو توى نگاهش ببینم.  صورتش نگاه کنم و  شتم به  نرفت. يرئت ندا
شده بود. دو تا دخترها با  شتم. انگار پاهام به زمین میخ  توان فرار کردن هم ندا

بودم و یكیشون  ونهورمند خداحافظی کردند و اومدند سمت در. يلوى راهش
بهم تنه زد. پام از زمین کنده شد و شونه ام خورد به در. یه نطره اشك افتاد روى 

  ونه ام. دستمو کشیدم روى صورتم و پشت سر دخترها راه افتادم.
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 خانوم صدانت. -
. آب دهنمو نورت دادم بلكه بنضاام همراهش فرو بره اما  ه فایده؟ ایسااتادم

ر ردم، ايازه دادم  ند تا نطره ى درشاات اشااك روى نبب از اینكه به ساامتش ب
صورتم ب كه تا يا براى نطره هاى بعدى باز بشه. اشكم رو با دستم پاك کردم 

 و به سمتش  رخیدم. کنار میزش ایستاده بود. لبىندى زد و  فت:
 نمی خواین بر ه اتون رو ببینید؟ -

یك کلمه حرف ساارمو باال انداختم که نه. بر ه امو می دیدیم که  ی  بدون
شگاه زدم ،  ستم با اون همه  ندى که توى آزمای شتر آبروم بره؟ می دون شه؟ بی ب
شمم هجوم می  شت به   شك دا شم. ا شته با نباید هم انتظار نمره ى خوب دا

عنی منم آورد. یادمه یه يایی خوندم که ب آخرین حربه ى زن، اشااك اسااتب. ی
شتم آخرین حربه ام رو براى به رحم آوردن دلش رو می کردم؟ از خودم بدم  دا
صدام بنو  سعی کردم  شیدم و آب دهنمو نورت دادم.  اومد. یه نفس عمیق ک
نداشااته باشااه. دیگه از روزهایی که با  ریه دل بابا رو به رحم می آوردم خیلی 

 :م رفت ذشته. باید مسئولیت تنبِلمو به  ردن می 
 متاسفم که نا امیدتون کردم. -
 نا امید؟ منظورت  یه؟ -
 فكر نمی کنم پونزده و نیم اون  یزى باشه که بهتون نول داده بودم. -

 عمیقی کشید و  فت: نفس
 من از نمره ات راضیم. -

 حرف نگاهش کردم. طعنه میزد؟ بدون
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لیت رو يدى تر نمره ى تئوریت از شااش نمره پنج و نیم شااده. ا ر کار عم -
 رفته بودى، نمره ات باالتر از این حرف ها میشاااد.  یزى که براى من مهمه 

 اینه که توى کارت پیشرفت و پشتكار داشتی.
مهربون بود و آروم. انگار وانعا راضی بود. سنگینی دست نوازشو روى  نگاهش

ه نسرم حس می کردم. بابا ... دارى می بینیم؟ دل خوشی ضعیفی ته دلم يوو
 زد. رشد کرد، ند کشید و روى لج هام شكفته شد. لبىندى زدم و  فتم:

 خیلی ممنون. -
 حرف دیگه اى براى  فتن نداشتم. کمی بعد  فت: هیچ

شكب  - سیتون د ار م امتحان امروز  ه طور بود؟ مثب اینكه باز هم با هم کال
 شدین.

 فكر يوادى دندون نرو ه اى کردم و  فتم: از
مردك روانی انگار مریضااه. باور کنید ده دنیقه بود که روى اعصااابم راه می  -

رفت. مدام هم تقلج می خواساات اصااال نمی تونسااتم بفهمم  ی دارم می 
نویسم. حاال انگار من خودم  ه ندر بلدم که اون دیگه از من تقلج می خواد. 

تادمون به اس کهباور کنید نمی خواستم يوابش رو بدم دیگه يونم به لبم رسید 
  فتم.

می خواست براش توضیح بدم که حدانب بدونم تالشمو براى رفع اتهام از  دلم
 خودم کردم. هورمند سرى تكون داد و  فت:

 متويه شدم. -
 بله؟ -
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 دیدم که پر حرفی می کرد. بهترین کار ممكن رو انجام دادى. -
 ختم و  فتم:عمیق تر شد و دلم نرص تر. سرمو پایین اندا لبىندم

 با ايازه اتون من دیگه برم. -
 خواهش می کنم. فقط ... امتحاناتتون کی تموم میشه؟ -
 سی ام دى.  ه طور مگه؟ -
 هی ی ... موفق باشید. -

حرفی نزد و منم به ايبار خداحافظی کردم. ولی نمی دونم  را مثب هفته  دیگه
سی توى دلم ب ی هم میگه بازم می بینمش. ولى پیش بی نرار نبودم. انگار یه ح

 کجا؟  ه طورى؟
 / دى 30 دوشنبه

شد. نمی  تموم شد. امتحان هاى کوفتی و پدر درآر تموم  شد ... باالخره تموم 
دونم  را همیشااه امتحان هاى  روه شاایمی آخرین امتحان هاساات. به نول 
مهدیس دانشااكده رو هم يارو می زنیم و می ریم. آخرین امتحان رو که می 

( كییم دیگه تو دانشااكده  ی  ی نی )  ی  ی نی :  نجشااك به زبان  یلد
 هم پر نمی زنه.

سابی دادیم اون هم  ه  به ست و ح سور در سبت پایان ترم، به خودمون یه  منا
 سااااااااااورى.

خوابگاه ساار حموم رفتن دعوامون شااد. خوابگاه تقریبا خالی شااده. همه  تو
 مدون و ساك به دست در حال رفتن هستن. ما اما تازه اول عشق و حالمونه. 
به محو اینكه نوشااین پیشاانهاد داد یه هفته بیشااتر بمونیم که یه کم خوش 

 بگذرونیم با کله نبول کردم. دلیب استقبالمم که مشىصه.
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دن هامون که تموم شد، همه شروع کردیم به آماده شدن. تنها مانتوى کر حموم
بلندم رو پوشاایدم. همون مانتوى مشااكی. با همون شاالوار لی آبی و کفش 
ساده ترین تیپی که دارم. هنوز ونت نكردم  شكی.  سفید و مقنعه ى م سپرت  ا

و دلم  تبرم مانتوى يدید بىرم. ب ه ها مشنول آرایش کردن شدن من اما دس
 نمی رفت. فقط به یه ضد آفتاب و کمی رژ لج نهوه اى بسنده کردم.

سته بودم و آرایش کردن ب ه ها رو نگاه می  تمام ش مدتی که بی کار و عالف ن
نت می  مدت و مه  با خودم می  فتم  ه طور من هم این ه ظه  کردم، هر لح

 ماشتم براى آرایش کردن؟ حوصله ام وانعا سر رفته بود.
از آینه هاشون دل کندند. همه اشون شال هاشون رو توى کیم هاشون  رهباالخ

 پوندن که به محو خروب از خوابگاه با مقنعه هاشااون عوضااش کنند. طبق 
 معمول کیم پول و موبایلم رو تو کیم عاطفه  پوندم و راه افتادیم.

م یپارك ندس. پارکی که تو این سااه سااال تا تقی به تونی می خوره می پر رفتیم
توش. درش رو هم ببندند از روى نرده هاش می ریم. کنار خود پارك شهربازى 

 هم هست دیگه بسات تفریح تكمیله.
سمت  پامون ساله دویدن  که به پارك رسید، مهدیس و مائده عین ب ه هاى دو 

شی. حس مادرى  سیله هاى ورز سمت و شین و الهه و عاطفه هم  تاب ها و نو
شو آو شتم که ب ه ها شون به ويد میاد اما رو دا شون رده پارك و با دیدن موق و 

به کنار ب ه هاش برساااه. من هم  تا  ندم برمی داره  آروم رفتم  آرومآروم آروم 
شد که  سرى يلج  شون و همون طور که راه می رفتم تويه ام به  ند تا پ سمت

 مشنول بستن یه سرى وسائب به پاهاشون و کمرشون بودند.
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وص صىره نوردیه، يدیدا توى پارك نصج کردن و هر دیوار فلزى که مىص یه
شن و ما هم یه بار  ار نگولی می  سرها ازش آویزون می ضی از پ از  اهی بع
خواسااتیم خودمون رو ازش باال بكشاایم. اما حاال  ند تا پساار با تجهیزات 

 صىره نوردى می خواستند ازش باال برن.
صندلی هاى  تويه شد و رفتم روى یكی از  شنول ام يلج  ستم و م ش سنگی ن

شت  سه ى پ ست هاش رو توى کی شد د شدم. اولین نفرى که آماده  نگاه کردن 
ساارش فرو کرد و بعد از   ی کردن دساات هاش شااروع کرد به باال رفتن از 
صااىره. تیكه به تیكه  یره کار می ماشاات و طنابی که همراهش بود، به  یره 

دستش ول شد و از طناب  می کرد. تقریبا به وسط صىره رسیده بود که وصب
 آویزون شد و اومد پایین.

دوم داشت باال می رفت و مشنول تماشا کردنش بودم که یه صداى آشنایی  نفر
به  وشم رسید. دو نفرى که پایین صىره بودند داشتند با کسی احوالپرسی می 
کردند. نگاهم به سمتشون کشیده شد و با دیدن پسر تازه وارد نلبم فرو ریىت. 

حاال ... اینجا ...  دمشودش بود. هورمند ... بعد از بیساات روز که ندیده بوخ
توى پارك ... پاى دیوار صااىره نوردى ... در حال بسااتن تجهیزات به کمر و 

 پاهاش...
شده بودم بهش.  خداى شوق و موق خیره  شتم از موق می مردم ...با  من ... دا

ی دیدمش. اون هم  ه تیپی... تی براى اولین بار با تیپی به يز کت و شاالوار م
شلوار  سط بازوش بود.  ستین هاش تا و شیده بود که آ سفید يذبی پو شرت 
مشكی، کفش هاى ساده و سبكی که انگار مىصوص صىره نوردى بود و مچ 

 بند هاى مشكی.
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هیجان زده شاااده بودم که دلم می خواسااات از يا بپرم و برم بیفتم تو  اونقدر
ى کردم این بود که پشتم رو بهشون کردم. از بس نیشم ب*،*لش. اما تنها کار

باز شااده بود، می ترساایدم هورمند ببینه و آبروم بره. دساات هامو کنار لبهام 
 و  فت: تاد ذاشته بودم و زور می زدم که نىندم. مائده  شمش بهم اف

  ته؟  را هم ین می کنی؟ -
  شم و ابرو به پشت سرم اشاره کردم و  فتم: با
 رازنده است ...ب -
 کجا؟ -
 پاى صىره نوردى. -
تاب پرید پایین و اومد ساامتم و تا  شاامش به پشاات ساارم افتاد با هیجان  از

  فت:
 واى خدیا می خواد از صىره بره باال؟ -

به ساامتشااون. هورمند آماده شااده بود و منتظر بود تا پساارى که روى  بر شااتم
شون  سوته بقیه رو هم خبر کرد و همه ا سه  شه. مائده  صىره بود کارش تموم ب

 به ردیم کنارم نشستن و مهدیس و نوشین هم روى  من ها ولو شدند.
  فت: الهه

 ه بندازیم؟ب ه ها پایه این تا رفت باال تشویقش کنیم و يیه و داد را -
 وسط حرفش و  فتم: پریدم

نه دیوونه می خواى آبرومونو ببرى؟ عین آدم بشااین نگاه کن ينگولك بازى  -
 هم درنیار یه ونت تمرکزشو به هم می زنی.
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اشون  پ  پ نگاهم کردن. فكر کنم زیادى ابراز احساسات کرده بودم.  همه
 تشو  رفتم و  فتم:الهه سرى از تاسم تكون داد و از ياش بلند شد. دس

 اى بابا  را نهر می کنی؟ -
 کشید و  فت: دستشو

نهر  یه بابا. میرم از این دست فروشه یه کم تىمه بگیرم. پاى فیلم هیجانی  -
 تىمه می  سبه.

رفت و  ند لحظه بعد، پسارى که روى صاىره بود، دساتش ول شاد و با  الهه
ر خورد پایین. بند هارو از پاهاش با ز کرد و  رفت ساامت هورمند. طناب سااُ

 همه اشون یكی یكی دستی به پشتش می زدن و می فرستادنش سمت صىره.
پاى دیواره ایسااتاد. دساات هاش رو   ی کرد و کمی تكوندشااون.  ند  رفت

ستگیره اى رو  ستگیره هاى دیواره نگاه کرد و بعد یه دفعه با یه پرش د لحظه به د
 که تقریبا دو مترى باالتر از ارتفاع زمین بود  رفت.

دست هامو مشت کردم و زل زدم بهش. با آرامش دونه دونه دستگیره  ناخودا اه
سید به آخرین  یره اى که هار شت و باال می رفت. کم کم ر سر می ما شت  و پ

دوسااتش کار  ذاشااته بود و بعد از اون دیگه  یره اى نبود که طنابش رو بهش 
صب کردن  یره ها و خودش رو هر لح شروع کرد به و صب کنه.  باالتر می  ظهو

 کشید. صداى پچ پچ دوست هاش و صداى هین و هون  فتن هاى مهدیس و
 نوشین و عاطفه رو هم می شنیدم.

 هاى هورمند مدام تضعیم روحیه اش می کردند: دوست
 دیگه دستت خسته شده ها ... -
 پاهات کم کم نفب می کنه ... -
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 االنه که بیفتی ... -
من توى دلم دعا می کردم که روى همه اشون رو کم کنه. نسمت باالى دیوار  و

یه ى نود دريه خم شاااده بود. مثب ونتی که از دیوار اتاق باال برى و به  با زاو
صىره  سمت نود دريه رو رد می کرد تا به باالى  سی. اما باید اون ن سقم بر

 برسه. الهه  فت:
 بشه.عمرا ا ه بتونه از اون نسمت رد  -

تو فكر کن بىواى  هار نگولی به سااقم خونه ب ساابی. میشااه  -نوشااین
 هم ین  یزى؟

 دو دنیقه دهنتونو ببندین ببینیم  ی میشه. -مائده -
ب ه ها هم ساکت شدن. انگار همه امون به طریقی استرس داشتیم. انگشت  و

یگه رد هامو تو هم نالب کرده بودم و دلم زیر و رو می شااد. دو تا دسااتگیره د
کرد و مشنول انداختن طنابش توى حلقه ى  یره شد. کامال برعكس شده بود 

ستگیره اى بند ک سبیده بود. پاش رو به د سقم دیواره   حظه و همون ل ردو به 
که می خواست پاى دیگه اش رو يلو ببره، پاى نبلیش سر خورد و از یه دست 

 و یه پاش تو هوا معلق موند.
اى هین  فتن ب ه ها و ساار و صااداى دوساات هاى که کشاایدم تو صااد يینی

هورمند  م شد. از يا پریدم و دست هامو يلوى دهنم  ذاشتم و وحشت زده 
بهش خیره شااادم. هر آن منتظر بودم دسااات هاش هم ول بشاااه و از طنابش 
سرش رو به  سریع پاش رو به دیواره بند کرد و  شه. اما هورمند خیلی  آویزون ب

 خم کرد. جعق
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ف  شاام هامو نشااونه رفت. فكر کنم منو ساار و ته می دید. اخم صااا نگاهش
ست هامو از  ست. براى ثانیه اى خیره نگاهم کرد. د ش ظریفی بین ابروهاش ن
يلوى صورتم برداشتم و خیلی آروم سر يام نشستم. نگاه هورمند که طوالنی 
سمتم  شون به  ست هاى خودم، نگاه ست هاى هورمند و هم دو شد، هم دو

 اى هورمند توى  وشم نشست:و صد خید ر
 نمی دونستم تماشا ی هم داریم. -

به ساامت هورمند  رخید.  صاااداش ها از من  با نفس نفس توام بود. نگاه 
هورمند ساارش رو به آرومی تكون داد و من هم با نیم ه لبىندى ساار تكون 
دادم. اما ب ه ها دونه دونه با صداى بلند سالم کردند و هر کدوم یه لقج بهش 

  سبوندن:
 سالم آناى برازنده -
 سالم استاد -
 سالم آناى دکتر -

سر  رفت.  ند  هورمند سش لبىندى زد و کارش رو از  با همون حالت برعك
تا دستگیره ى دیگه رو هم رد کرد و باالخره از اون شیج نود دريه خالص شد 
 و رسید باالى صىره . باالى صىره نشست، ابرویی برام باال انداخت و  فت:

 عجج منظره اى ... -
ست زدن و من که ل همه شتر از شروع کردیم به د شم بی بمو  از می  رفتم تا نی

 اون شب نشه، به این فكر می کردم که منظورش از منظره دنیقا  ی بود؟.
هاش پاى صااىره براش دساات می زدند و باالخره یكیشااون با خنده  دوساات

  فت:
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 بیا پایین تا منظره رو نورت ندادى. -
ز لبه ى خیلی سااریع لبش رو  از  رفت و  شاام هاش  شاااد شااد. ا هورمند

دیواره با دساات هاش آویزون شااد و تو یه لحظه خودش رو رها کرد و با طناب 
 اومد پایین. مشنول باز کردن وسایب از پاهاش شد و  فت:

 احسان بیا اینجا. -
 پسر نزدیكش شد. هورمند دستی به شونه اش زد و  فت: همون

 حاال برو  یره هارو دربیار تا دیگه... -
تر اومد و دیگه نفهمیدم  ی در  وش دوسااتش  فت. اما صااداش پایین  تن

 دوستش نهقه اى زد و  فت:
 پس درست فهمیدم. -
نگاهش رو بین ما شااش تا  رخوند. وسااایب رو از دساات هورمند  رفت.  و

سرى تكون داد و  یزى  فت. تو یه لحظه  شت هورمند زد و با لبىند  ستی پ د
هر  هارتاشون دور هم يمع شدند و پچ پ ی کردند و بعد هم پراکنده شدند. 
احسااان مشاانول باال رفتن از صااىره شااد و هورمند و دو تا دوساات دیگه اش 

 اومدند به سمتمون.
شااش تا همزمان از ياهامون بلند شاادیم. الهه و مائده با وضااع اساافناکی  ما

پوست تىمه هارو دور خودشون ریىته بودند و منظره ى افتضاحی ایجاد کرده 
بودند. سریع مانتوهاشون رو تكوندند و دستی به سر و روى خودشون کشیدند. 

با هم  هازشااون عقج موندم. هماونقدر سااریع از ياهاشااون پریدند که من 
 احوالپرسی کردیم و هورمند دوست هاش رو معرفی کرد:
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 آنا مجتبی ... -
که ساامت راسااتش ایسااتاده بود و مو و  شاام هاى نهوه اى و پوساات  پساارى

 ندمی داشت و تقریبا بیست و هفت هشت ساله به نظر می رسید، سرش رو 
 تكون داد.

 و آنا اسحاق ... -
ی که موى مشكی و پوست سفید و  شم هاى عسلی داشت و سمت  پ پسر

 حدودا بیست و  هار پنج ساله میزد، سرش رو تكون داد و هورمند ادامه داد:
 اون هم که داره از صىره باال میره، احسان و برادر همین آنا اسحاق ِ . -
سمت ما  رفت و  از ستش رو  شبىتی کردیم و هورمند د شنایی هم ابراز خو آ

  فت:
 خانوم ها هم از دانشجویان دانشكده هستند. -

  فت: عاطفه
 البته دانشجوهاى آناى برازنده. -
 الهه با لود ی  فت: و
 اون هم از نوع تنبلش. -

 لبىند ملیحی زد و  فت: هورمند
اختیار دارید. دانشااجویی که پیشاارفت داشااته باشااه براى من با ارزش تر از  -

 ممتازه. حتی ا ر نمره اش الم نباشه.دانشجوییه که همیشه 
ستم  یعنی شیدم و خوا وانعا منظورش من بودم؟ من که يون کندم و زحمت ک

الم باشاام اما نتونسااتم؟ نگاهش به من بود. نگاه پر از اطمینانش. حس کردم 
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شه ى لبم کمی  شاید هم توهم زده بودم.  و سته.  ش شم هاش ن لبىند توى  
 پیام بازر انی وسط احساساتمون سبز شد:باال رفت. صداى مجتبی عین 

 خانوم ها نمی خواید خودتون رو معرفی کنید؟ -
 ها دونه دونه خودشون رو معرفی کردند و درست لحظه اى که  فتم: ب ه

 منم سایه هستم. -
 از راه رسید و پرید وسط و  فت: احسان

 کی اسمش سایه است؟ -
من اما سااریع نگاهم به ساامت با تعجج به ساامت احسااان بر شااتیم،  همه

 هورمند  رخید که با پاش ضربه ى آرومی به کفش احسان زد.  فتم:
 من ...  ه طور مگه؟ -

 لبىندى زد و  فت: احسان
 آخه اسم یكی از آشنایان هم سایه است. مگه نه هورمند؟ -

 فقط نگاهش کرد و هی ی نگفت. اسحاق لبىندى زد و  فت: هورمند
شنایی رو به فال نیك بگیریم و دور  خج خانوم ها - شید این آ ... ا ر موافق با

نه ابره،  بارون و  نه  باهامون راه اومده و  هم یه بسااتنی بىوریم. امروز که هوا 
 بستنی می  سبه.

شم. همین  همه شون با نگاهی با هم رد و بدل کردیم. من که از خدام بود باها
شتر ببینم برام کافی بود. ب ه ها هم که کال پایه ى  ستم هورمند رو بی که می تون
ستنی خوردن با ينس مىالم. هر  ند خودمم تا همین  این يور برنامه ها و ب
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ود رمند بینشون نب ند ونت پیش، دست کمی ازشون نداشتم ولی نطعا ا ر هو
 نبول نمی کردم.

به ب ه ها انداختم که با هم پچ پچ می کردن و هر کی از اون یكی می  نگاهی
 پرسید بریم یا نریم. حرف هورمند نگاهم رو به سمتش کشوند:

 افتىار می دید؟ -
روى من بود. نگاهی به بقیه انداختم. همه ى نگاه ها به من بود. انگار  نگاهش

ش ضطراب و هیجان بود، نظر من  سر دلهره و ا رت بود. لبىند کم يونی که از 
 زدم و  فتم:

 اختیار دارید.  مون نكنم دعوت استادمون رو رد کنیم. -
 هاى هورمند به لبىندى از هم باز شد و  فت: لج

 پس بفرمایید. -
دستش به خرويی پارك اشاره کرد. همه با هم راه افتادیم سمت خرويی. دم  با
 هر بازى که رسیدیم، مجتبی به شهربازى اشاره کرد و  فت:ش
 خانوم ها با کمی هیجان موافقید؟ -

 اول از همه اظهار نظر کرد و  فت: مهدیس
 واى عالیه. من می میرم براى کشتی سوارى. -

 لبىند مومى اى زد و  فت: مجتبی
 م میاد؟خج پس من یارمو کشیدم. ما دو تا میریم کشتی . کسی دیگه ه -

هم بند کیم مهدیس رو  رفت و کشیدش کنار خودش. مهدیس که خیلی  بعد
 رك حرفشو می زنه، با حرکت مجتبی، نگاه بدى بهش کرد و  فت:

 ا ه نراره هنوز هی ی نشده پسر خاله بشی من از همین يا استعفا میدم. -
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گه ما عین برق از مهنم  دی نده. ا نتونسااتم يلوى خودمو بگیرم و زدم زیر خ
 ذشاات که نباید صااداى خنده امو ول کنم و پارکو روى ساارم بذارم. دسااتمو 
شم  شك به   شد ا شتم که باعث  يلوى دهنم  رفتم و به زور خنده امو نگه دا

 هام بریزه.
 دست هاش رو کمی باال آورد و  فت: مجتبی

 مو باریك تر. ردن ما از  -
شكم شد  ا سنگینی نگاهی باعث  ست پاکش کردم.  روى  ونه ام ریىت و با د

به ساامتش ب رخم. هورمند بود. اخم مالیمی کرد و با حرکت ساار پرسااید 
 خوبی؟

با هم  همون باالخره همه  ید کردم.  تای با حرکت ساار  طورکه لبىند می زدم، 
رفتیم سمت شهربازى. ورودى ما رو پسرها حساب کردند. پسرها عقج تر از 

 ما بودند و عاطفه خودش رو انداخت بینمون و با صداى آرومی  فت:
بار شااهربازى مفته. خوب حال کنین که دیگه نساامتمون  - ب ه ها ... این 

 ه. همه رو سوار میشیم.نمیش
به پسرها انداختم. داشتند نزدیك می شدند اما هورمند بین راه بر شت  نگاهی

و از شهربازى بیرون رفت. با  شم رفتنش رو نگاه کردم تا اینكه از محدوده ى 
 دیدم خارب شد. کجا رفت؟  ش شد یه دفعه؟

 شد.به رفتنش فكر می کردم که یه دفعه يلوى  شمم ظاهر  داشتم
 حواستون کجاست؟ -
 يا پریدم و خیلی نا هانی  فتم: از



 529 بی مهرپاییز 

 کجا رفتی؟ -
و واب نگام کرد. دسااتشااو به کت اسااپرت مشااكی اى که تنش کرده بود  هاب

  رفت و  فت:
 رفتم کتمو بپوشم. وسایلمون رو هم تو ماشین  ذاشتم. مشكلی پیش اومده؟ -

 حرف ضایعی زدم. سرمو پایین انداختم و  فتم:  ه
 نه نه ...  ه مشكلی ... بریم از ب ه ها عقج نمونیم. -

ندم يلوتر از هورمند راه افتادم و خیلی زود خودمو به بقیه رسااوندم. باید   ند
حواساامو يمع می کردم که بیشااتر از اون سااوتی ندم. مهدیس رفت ساامت 

 مجتبی و  فت:
 ی ... بریم کشتی؟خج آنا مجتب -
 البته ... کیا میان کشتی؟ -

 با هم  فتیم: همه
 همه ... -
 مجتبی نگاهی بینمون انداخت و  فت: و
 پس من برم ده تا بلیط بگیرم. -

 اومد سمتمون و یواشكی  فت: مهدیس
 من سهممو ادا کردم. ببینم شماها  ه می کنید. -

شتی. پنج دنیقه اى طو همه سمت ک شد. من دومین رفتیم  شید تا نوبتمون  ل ک
نیمكت از وسااط نشااسااتم که زیاد با حرکت کشااتی باال و پایین نشاام. از نوك 

 کشتی نشستن وحشت داشتم.
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تاشااون روى آخرین نیمكت  بقیه ند نوك کشااتی و هر پنج  با هیجان رفت ما  ا
سمت  شدند و رفتند  سوار  سان و هورمند هم به نوبت  سحاق و اح ستند. ا ش ن

ى کشااتی. هر کدومشااون تا منو می دیدند تعجج می کردند که  را  نوك دیگه
 تنها نشستم. بی رودورایسی  فتم:

 من با کشتی زیاد میونه ى خوبی ندارم. تو دلم خالی میشه یه يوریه. -
  فت: هورمند

 آخه این يا که تنهایید. -
 عیبی نداره. -

 این پا و اون پا کرد و  فت: کمی
 بدید منم همین يا می شینم.ا ر ايازه  -

لحظه مات و مبهوت نگاهش کردم. لبمو با زبونم تر کردم و کمی خودم   ند
رو عقج کشاایدم. کنارم که نشااساات صااداى پچ پچ دخترها و تیكه انداختن 

 پسرها بلند شد:
 بد نگذره آنا هورمند. -احسان
 هوارو نگاه دو نفره اس. -اسحاق
 امه داد:با بلیط ها رسید و اد مجتبی

 تو که با مایی واسه ما بس. -
تمام مدت با لبىند عجیبی فقط  وش می داد و من هم  ر می  رفتم.  هورمند

ستم يیه  شتم؟  ه طورى می خوا حاال این همه نزدیكی رو کجاى دلم می ما



 531 بی مهرپاییز 

بكشم و ترسم از کشتی رو خالی کنم؟ هم موق حضورشو داشتم هم خجالت 
 می کشیدم.

شااروع به حرکت کرد و من شااروع کردم به نفس هاى عمیق کشاایدن.  کشااتی
 هورمند کنار  وشم  فت:

پاتو بذار به نیمكت يلویی و تو شااكمت يمعش کن. این يورى معده ات  -
 کمتر امیت میشه.

شار دادم.  کارى ست هام رو هم محكم روى معده ام ف رو  فت انجام دادم و د
و کم کم یه حس هایی توى معده ام  کشااتی هر لحظه بیشااتر اوب می  رفت

ایجاد میشد. صداى يیه دخترها تك و توك بلند میشد. تا اینكه حرکت کشتی 
 مبه اوب خودش رسااید و دیگه از همه طرف صاااداى يیه و داد میومد. تما

شیدن ولی من از ترس  شون يیه می ک شتی بودند، از هیجان سایی که توى ک ک
حالم خوب بود. می ترساایدم کو ك يرئت نفس کشاایدن هم نداشااتم. هنوز 

ترین تنییرى تو وضعیتم ایجاد کنم و دلم هرى بریزه.  وش هام صداى هورمند 
 رو از بین يیه و داد ب ه ها شكار کردند:

 حالت خوبه؟ -
 با سر تایید کردم. فقط

 ا ر می ترسی، يیه بكش. -
 تعجج نگاهش کردم. با لبىند سرش رو تكون داد و  فت: با
  ه ایرادى داره؟ شهر بازى ياى تىلیه ى احساساته دیگه. -

ضایعی که  فقط شدم. با اون يیه هاى  شیدن  لبىندى زدم و بی خیال يیه ک
شار می دادم که يینم زیاد  شم کم از زائو ندارم. لج هامو روى هم ف من می ک
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بلند نباشااه. از بس صااداى يینم روى توى  لوم خفه کردم ،  لو درد  رفتم. 
، مائده نرسیده ینخره تایم کشتی تموم شد و پیاده شدیم. هنوز پامون به زمباال

  فت:
شما  - ستنی خوردن.  نمی دونم کی بود که می  فت این هوا يون میده براى ب

 نمی دونید کی بود؟
سرش رو  همه سحاق هم در حالی که  سحاق  رخید و ا سمت ا سرها به  ى 

 تكون می داد  فت:
ست - شم ... ب شم   ستنی نیفی دیگه   نی هم می خریم. فقط این يا به يز ب

  یزى نیست. همون نبوله؟
با هم رفتیم ساامت دکه و دونه دونه بسااتنی  رفتیم و شااروع کردیم به  همه

 لیسیدن.عاطفه که عشق پیراشكیه، تا  شمش به پیراشكی ها افتاد  فت:
 کسی پیراشكی دوست نداره؟ -
 نداخت.پیراشكی رو هم  ردن اسحاق ا و

 سرشو آورد نزدیك و  فت: مائده
 منم سهممو ادا کردم. نوبت بقیه است. -

  فت: عاطفه
 منم که پیراشكی رو براتون زنده کردم. شما سه تا موندین. -

 و نوشین سریع از يا پریدند و هر کدومشون یه  یزى  فتند: الهه
 سفینه رو عشق است. بریم؟ - الهه

 و فلك؟ کیا میان  رو -نوشین
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 از روى نیمكت بلند شد و  فت: هورمند
 فكر کنم همه بیان. من میرم بلیط بگیرم. -

 نگاهی به من انداخت و سریع پرید يلوى هورمند و  فت: الهه
 نه استاد شما  را؟ شرمنده می کنید. -
 این  ه حرفیه. شما مهمون مایید. -

 بلند شد و  فت: احسان
 ی تون رو در آرامش میب بفرمایید تا بعد.فعال بستنی و پیراشك -

 خوردن شدیم که احسان  فت: مشنول
 شما خانوم ها  ند سالتونه؟ -
 شش تا نگاهی رد و بدل کردیم و نبب از اینكه  یزى بگیم، اسحاق  فت: ما
 داداش من مگه نمی دونی سن خانوم ها رو نباید بپرسی؟ -

 خندیدیم و من  فتم: همه
 امون بیست و یك، بیست و دو هستیم. شما ها  ه طور؟ما همه  -

 يورى می تونستم حدانب بفهمم هورمند  ند سالشه. اسحاق  فت: این
 من از همه اشون يوون ترم. با افتىار ... بیست و  هار. -

 به مجتبی انداختم که  فت: نگاهی
 بیست و هفت. -

 یقه اى صاف کرد و  فت: احسان
 بیست و هشت. -

ساامت هورمند  رخید تا خودش ساانش رو بگه.  ند لحظه صااورتمو  نگاهم
 نگاه کرد و بعد  فت:
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 بهم می خوره  ند سالم باشه؟ -
ساکت بودند اما دخترها هر  یه سرها که  شروع کردن به نظر دادن. پ دفعه همه 

سال بود. من اما نمی  سی  شون روى  کدوم یه  یزى می  فتند و اکثرا هم نظر
 قا  ی بهش می خوره. هورمند لبىندى زد و  فت:دونستم دنی

 شما نظرى ندارید؟ -
 زدم و  فتم: لبىندى

 میشه اول  ند تا سوال بپرسم؟ -
 باال داد و  فت: ابرویی

 حتما.  را که نه. -
 خج ... شما سربازى رفتید؟ -
 اینو  فتم، صداى پسرها بلند شد و احسان  فت: تا
 همه ى يوانج رو در نظر می  یره.طرف حواسش َيمعه ها.  -

 سرى تكون داد و  فت: هورمند
 بله رفتم. -

 کردم و  فتم: فكرى
 هیچ ونت پشت کنكور نموندید؟ فاصله اى بین درس خوندنتون نیفتاد؟ -

  رمی تحویلم داد و  فت: لبىند
 نه. -
 و االن سال  ندم دکترا هستید؟ -

 هورمند پررني تر شد و  فت: لبىند
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 سوم. -
  فت: احسان

 خوب به بهونه ى سن و سال آمار این رفیق مارو درآوردیدها. -
یه لحظه  ونه هام دا، شااد.  شاام هام  رد شااد و نگاهم ساامت هورمند  تو

  رخید. لبىند آرومی زد و رو به احسان  فت:
 کم خوش مز ی کن. -

 هم بر شت سمتم و  فت: بعد
 د سالم میشه؟خج حاال با  رتكه ى شما  ن -

 لحظه تو دلم حساب کتاب کردم. و باالخره  فتم:  ند
 سالتون باشه اما ... 29ناعدتا باید ...  -

 پر از سوال شد و  فت: صورتش
 اما  ی؟ -

سته که این حرف هارو بزنم یا  براى ستم در  ند ثانیه لبمو  از  رفتم. نمی دون
 نه. عانبت دلمو به دریا زدم و  فتم:

 نمی خوره. 29ا به اخالق و رفتارتون ام -
 اى بین پسرها افتاد و هورمند با خنده  فت: ولوله

 مگه اخالق و رفتارم  ه طوریه؟ -
از  رما می مردم. نمی دونساتم از خجالتمه، از شاريی هواسات یا از  داشاتم

 نگاه خیره ى هورمند.
 نظر می رسید.ساله به  29خیلی يا افتاده تر و پىته تر از یه پسر  -

 همه خندیدن و هورمند  فت: دوباره
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 اى بابا ...  ه زود پیر شدم. -
 منظورم این نبود. -

 یزى نگفتم و فقط نگاهش کردم. دیگه روم نمیشااد بپرساام دنیقا  ند  دیگه
سااالته. هورمند بدون حرف نگام می کرد. نگاهمو دزدیدم و ساارمو انداختم 

 پایین. الهه  فت:
 الخره نمیگین  ند سالتونه؟استاد با -
 هورمند  فت: و
 همون که خانوم صدانت  فتند. -

 باال آوردم و نگاهش کردم. همون لحظه بلند شد و  فت: سرمو
 برم بلیط بگیرم. -

  فتم: سریع
 ببىشید براى من بلیط سفینه نگیرید. -

 با هم  فتند: همه
  را؟ -

  فتم: مظلومانه
 کشتی رو هم با بدبىتی تحمب کردم. دلشو ندارم. همون -

  فت: هورمند
 بقیه همه سوار سفینه میشن؟ -

تایید کردن و هورمند رفت. کم کم ب ه ها از روى صااندلی هاشااون بلند  همه
صندلیمو عوض کردم تا رو به  سفینه. من هم  سمت  شدند و یكی یكی رفتند 



 537 بی مهرپاییز 

هورمند رفت ساامت ساافینه باشاام و بتونم بقیه رو نگاه کنم.  ند لحظه بعد 
 . شتسفینه و بلیط هارو به ب ه ها که توى صم ایستاده بودند، داد و بر

شون تكون داد و  همه ستی برا شت و هورمند فقط د اعتراض کردند که  را بر 
 اومد سمت من.

داشااات زیر و رو میشاااد. هورمند با بقیه نرفته بود و اومده بود پیش من.  دلم
دم پىش میشااد که نمی دونسااتم باید  ه اونقدر حس هاى خوب توى ويو

عكس العملی نشااون بدم. از بین تمام مشاانولیات مهنم یه يمله ى به درد 
 بىور پیدا کردم:

 شما  را نرفتید؟ -
 صندلی کناریم نشست و  فت: روى

 تنهایی فایده نداره. -
 تعجج نگاهش کردم و  فتم: با
 تنهایی؟تنهایی؟ با این همه آدم  ه طور میگین  -

 ثانیه خیره نگاهم کرد و عانبت نگاهش رو به زمین انداخت و  فت:  هار
 ونتی اصب کارى نباشه، صد نفر دیگه هم که بیان آدم تنها می مونه. -

و واب نگاهش کردم. این حرف هاشو باید  ه يورى برداشت می کردم؟  هاب
زنه؟ محو مگه میشااه کساای بدون منظور هم ین حرف هایی رو به دخترى ب

صورتش شده بودم که زیر نور پرژکتورهاى شهربازى، مثب نقاشی هاى خوش 
ست.  ست.  ه اتفانی داره میفته؟ تو دل من که غوغا ش آب و رني به دلم می ن

دل اون  ه خبره؟  را حرف هاش دو پهلو شاادن؟ نمی دونم  ی شااد که  تو
 ناخودا اه دهنم باز شد:
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ره یا نبال. اون مونع که از هفت دولت آزاد درکش ساىته. نمی فهمم االن بهت -
یا االن که مهنم  بودم و همه ى زند یم خالصاااه در خودم و خودخواهیم بود 
شما رو  ستادم، هر هفته که  شدید ا شما  در یره. در یر خیلی  یزها. از ونتی 
دیدم یه  یزى به زند یم اضافه شد. یه مسئولیتی  ردنم  ذاشته شد. یه حسی 

 به ...
بستم. یه مره دیرتر ينبیده بودم،  فته بودم ... نزدیك بود بگمب یه حسی  مودهن

 به نلبم اضافه شدهب. داشتم با خودم کلنجار می رفتم که  فت:
 براى من هم اتفاق افتاده. -
  ی براتون اتفاق افتاده؟ -

 به آسمون انداخت و  فت: نگاهی
شه، - ضافه ب شینه این که هر هفته  یزى به زند یم ا شم ب سئولیتی روى دو . م

 فكر آخرش باشم و مدام با خودم بگم که آیا درسته یا نه؟
يیه و داد ب ه ها بلند شااد و نگاه هر دومون به ساامتشااون  رخید.  صااداى

هورمند که ساارش رو  رخوند، یه دفعه نگاهم به الله ى  وشااش افتاد. خال 
شش بود. خنده ام  رفت و طبق معم شت  و شكی کو یكی پ  ول بدون فكرم

 دهنمو باز کردم و با هیجان  فتم:
 ِا  ه يالج. پشت  وش ... -

ستمو سط راه  د شتم می کردم؟ حاال خوبه و شتم.  ه غلطی دا روى دهنم  ذا
مام  گه ت که دی ته بودم  مب  ف کا ندى می زنم. ا ر حرفمو  یدم دارم  ه   فهم
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شااو ختره آدم بحیثیتم به باد می رفت. حتما هورمند با خودش می  فت این د
 نیست.  شم هاش هم که عین تلسكوپ همه يا می  رخه.

صورتش که کامب رو به روم نرار  هورمند سمتم  رخوند.  شو آروم آروم به  سر
شم هاى پر از خنده اش  شد. ابروهاش باال رفته بود و    رفت، دلم زیر و رو 

  رد شده بود. دستی به  وشش کشید و  فت:
 پشت  وش  ی؟ -
 هی ی ... هی ی ... -

 هاشو کمی باریك کرد و با لبىند  فت:  شم
 مطمئنی هی ی؟ -

 هامو  رخوندم و خیلی احمقانه  فتم:  شم
شنیدین که میگن ... ا ه پشت  وشتو دیدى فالن  یز هم می بینی ... همین  -

 ... یاد همین افتادم.
 ند ب خودتیب.عمیق تر شد و يورى نگاهم کرد که نشني بهم فهمو لبىندش

بی اراده رفت ساامت يلوى ساارم و یه دسااته از موهام رو از زیر مقنعه  دسااتم
بیرون کشیدم و دور انگشتم تاب دادم. نگاهش به سمت موهام کشیده شد اما 

 زود به رو به روش خیره شد و  فت:
  ه عادت هاى يالبی دارى. -
 کدوم عادت؟ -
 وهات بازى می کنی.همین که ونتی نمی دونی  ی بگی با م -

که عین مار دور موهام می پی ید نگه داشتم، شاید هم موهام عین مار  انگشتم
دور انگشااتم می تابیدن. هر  ی بود از پیچ و تاب افتادن و دسااتم رشااته هاى 
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بیرون ریىته از مقنعه ام رو زیر مقنعه فرسااتاد. تو اون لحظه شاادیدا به بازى با 
باره از مقنعه بریزم  روگه روم نمیشاااد موهام موهام احتیاب داشااتم ولی دی دو

تا  ه حد  باهاشااون ور برم. مگه این بشاار  بیرون و يلوى  شاام هورمند 
 حواسش به کارهاى من بوده که فهمیده کجا  ه کارى رو انجام میدم؟

 می خواستم زرنگی به خرب بدم و  فتم: مثال
 دیگه  ه عادت هایی دارم؟ -

 به سمتم  رخید و  فت: کامب
 بقیه اشو دیگه خودت بهتر بلدى. -
 لبىند کو یكی روى لبش نشست. از ياش بلند شد و  فت: و
 بریم  رو و فلك. ب ه ها دارن میان. -

نگاهشااو دنبال کردم. ب ه ها با خنده و هیجان به ساامتمون می اومدن.  مساایر
هاى هر دومون انداختم. ناخودآ اه کنار هورمند ایسااتادم. نگاهی به کفش 

کفش هاى بی پاشاانه. بهترین مونعیت بود یه کم ند هامون رو با هم  ك کنم. 
صورتش ا شونه ها،  ردن و  دادم و  متدادنگاهمو از روى پاهاش تا روى کمر، 

شیطون و پر  شدم نگاه  شم هاش رد می  شتم از کنار   ست لحظه اى که دا در
 خنده اش میىكوبم کرد.

 از  رفتم و نگاهمو به زمین انداختم. دسااتم تا نزدیك پیشااونیم  از داخب لپمو
صداى خنده ى ریزش  ستمو انداختم.  سمت موهام اما یه دفعه د اومد که بره 

 رو شنیدم و بعد هم حرفش:
 صد و هشتاد و یك.. -
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 لبول هاى نرمز بدنم به ينج و يوش افتاد. انگار مقصدشون از نلج به  تمام
یدا کرده بود و هر لحظه صاورتم دا، تر میشاد. حس می کردم  ونه هام تنییر پ

 ونه هام دارن متورم میشاان. انگشاات هامو روى  ونه هام فشااار دادم که مبادا 
ش صداى خنده هاى آروم هورمند بی شن.  حالم رو منقلج  ترمویره هاش پاره ب

 می کرد.
شتر ا ب ه ست هامو پایین انداختم که بی سیدن کنارمون و من د لو ز اون تابها ر

 نشم. از نگاه هاشون مشىص بود که رني رخساره ام خبر داده از سر درون.
 همه دور هم نشستیم و هورمند  فت: دوباره

 نمی خواین برید  رو و فلك؟ -
 دستشو روى نلبش  ذاشت و  فت: احسان

 بذار این سكته اى که زدیم رد کنیم تا بعد. -
  ند تا نفس عمیق کشید و بدون هیچ مقدمه اى  فت: احسان

 شما خانوم ها رشتی هستید یا شهرستانی؟ -
 بدون هیچ حسی توى کالمش  فت: هورمند

 سكته رو رد کردى که زبونت باز شد؟ -
 همه به خنده افتادیم و احسان  فت: ما
 نكنه امیدوار بودى نصم تنم لمس بشه و زبونمم ایضا؟ -

 سرى تكون داد و لبىند نیم بندى زد. احسان اما با سمايت  فت: هورمند
 نگفتید اهب کجایین؟ -

دونم  را احساس کردم هورمند دوست نداره این سوال، يواب داده بشه.  نمی
شته  شجوهاش  ندان اطالعاتی دا شت رفقاش در مورد دان ست ندا شاید دو
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 ن باز کرد یه  یزى بگه کهباشند. یا شاید هم بهشون اعتبارى نبود. مهدیس ده
 پیش دستی کردم و نبب از اینكه شناسنامه امونو رو کنه  فتم:

  ه فرنی می کنه؟ هر يا باشیم، روى همین زمین و زیر همین آسمونیم. -
ى احسااان کش اومد و لبىند روى لج هورمند نشااساات. پس درساات  نیافه

 یزى بفهمند.فهمیده بودم. هورمند نمی خواست پسرها در این مورد  
سرها در مورد  نمی شت پ ست ندا دونم  را یه مره  یج می زنم. ا ه هورمند دو

شون معرفی کرد؟ ... البته ... ونتی ما  صال مارو به ما  یزى بدونند پس  را ا
به ردیم نشستیم پاى دیواره و صىره نوردیشون رو تماشا کردیم و بعد هم بازار 

ی اره دیگه  ه  اره اى داشت يز اینكه مارو بسالم استادب راه انداختیم، اون ب
 معرفی کنه؟

سرها کال مىالم  اى شدن ما با پ صال با همراه  سرم ... نكنه ا واى ... خاك به 
بوده؟ نكنه تو عمب انجام شاده نرار  رفته؟ اون اساحاق پدر ساوخته که فورى 

ت ندر من ابلهم.  که زرتی نبول کردیم.  ه  ما هم  هاد بسااتنی داد و  ازه پیشاان
. حتما االن هورمند کردىفهمیدم  ه  ندى زدم. واااااااااى سایه باز هم خراب 

بالش راه میفتم ...  نه فورى دن به روم بك نده  یه خ نه هر پساارى  فكر می ک
اا ... ولی این خیلی بی انصافیه ... تا ونتی هورمند خودش  ا ا ا ا ا ا ا خدای

تاکید هم تازه  کردم که دعوت  شااىصاااا دعوتمون نكرد که من نبول نكردم. 
خج این یعنی  ی تادمون رو رد نمی کنیم.  ند يونم  ون  ؟اساا یعنی هورم

 تویی و به خاطر  ب روى تو دارم نبول می کنم.
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خدا ... ببین  ه طور هر  ی با زحمت رشااته بودم با دساات هاى خودم  واى
پنبه کردم. اصااال نباید نبول می کردم. باید خیلی محترمانه یه بهانه يور می 

ردم و دعوتشو رد می کردم. خدا وکیلی تو عمرم غیر از امروز فقط یه بار دیگه ک
 نین غلطی کرده بودم. اونم دوران دبیرسااتان که خیلی خني بودم. حاال بعد 
باره این غلط رو تكرار کنم؟  از این همه ساااال، دنیقا باید در برابر هورمند دو

 یكاره ام.  ه ندر خوب شاااید هورمند هم می خواسااته منو محك بزنه ببینه 
بهش نشااون دادم که  یكاره ام. آو خدایا ... خودت از نصااد و نیتم با خبرى. 

 خودت یه يورى درستش کن.
شهربازى بیرون اومدیم. اون هم به  حدود شت و ربع بود که دیگه از  ساعت ه

خاطر اینكه هشاات و نیم در خوابگاه بسااته میشااه و ما پشاات در می موندیم. 
با  ند. پساارها  مارو هم برسااون ند  ماشااین اومده بودند و می خواساات تا  دو 

ود که ب ینخداروشااكر این یه نلم رو دیگه نبول نكردیم. البته دلیلش هم فقط ا
شااهربازى تا خوابگاه فقط یه خیابون فاصااله داره و رنه حتما با ساار نبول می 

شكرت رو بانی می مارى. همین ست  فتن که ياى  که  کردیم. خدایا وانعا را
سوار ماشینشون نشدیم خودش ياى شكر داره. شاید هورمند خوش انصاف 

نداره ما  خطرىباشااه و با خودش بگه  ون شااهربازى مكان عمومیه و زیاد 
شدیم ... هوم؟... خدایا ... تو به دلش بنداز که این يورى در  شون همراه  باها

 موردم نضاوت کنه.
 1387/بهمن  2  هارشنبه

روزه دوباره حالم بده. از دوشاانبه تا حاال. با ب ه ها دیروز رفتم بیرون ولی  دو
شدم مثب  ند  شت. همش تو فكرم و دلم  رفته. دوباره  صال بهم خوش نگذ ا
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ونت پیش. خدایا من که نمازم رو هم می خونم پس  را باز هم بی نرارم.  را 
نه ه ني کی؟ نك گه ... ولی ت خاطر  مشنمی فهمم  م شاااده؟ دلم تن به 

 هورمنده؟
شگاه و هورمند  امروز شنبه اى که دیگه خبرى از آزمای ست.  هار شنبه ا  هار

ساختمون  سه طبقه پله ى  شگاه و  ست ولی عجیج دلم براى روپوش آزمای نی
آزمایشااگاه و اسااتاد آزمایشااگاه ... تني شااده ... دلم می خواد برم پشاات در 

صله ى بین دو ترم شینم و این فا شگاه ب رو همون يا بگذرونم. می دونم  آزمای
بت  بت ببینم و مح نه میشاام. همش دلم می خواد مح ... می دونم دارم دیوو

 کنم. یه محبت و عشق خالص و وانعی که مال خودم باشه. خود خودم.
شاید براى بار آخر نبب از رفتن به خونه، هورمند  شاید شگاه.  شه برم دان بد نبا

 رو ببینم.
*** 

است. ولی االن دیگه شج شده و من توى اتوب*و*س هستم.   هارشنبه هنوز
درساات ساااعت هفت و بیساات دنیقه ى شاابه و من با تكون هاى اتوب*و*س 
دارم زور می زنم که خوش خط بنویساام. اون هم زیر نور کمرني المپ هاى 

 صورتی اتوب*و*س.
سیرم رو عوض کردم و  صبح شكده، م شدم که برم دان سرم و آماده  به که زد به 

شد  سیرم طوالنی تر  شكده. هر  ند م یاد دو روز پیش از داخب پارك رفتم دان
 ولی عیبی نداره. عوضش یه اتفاق عجیبی افتاد.
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یه غرفه زده بودند و عده اى هم دورش يمع شاااده بودن. از ساار  توى پارك 
فضااولی رفتم يلو و نگاهی به میزى که يلوى غرفه بود انداختم. یه ساارى 

 ذاشااته شااده بود براى فروش. یه يورایی کاردسااتی بودند.  وسااایب روى میز
کرد  مینگاهی به خانوم کنار دسااتیم که یكی از نایق هاى کاغذى رو زیر و رو 

 انداختم و  فتم:
 ببىشید ... نضیه  یه؟ -

 خانوم  ند لحظه با لبىند نگاهم کرد و بعد  فت: اون
براى خریدنشون میدى صرف این ها کاردستی ب ه هاى بهزیستیه. پولی که  -

 کمك به ب ه ها میشه.
سااوخت. طفلكی ها با  ه امیدى کاردسااتی درساات می کردند ولی مردم  دلم

فقط نگاهی می کردند و بی خیال رد می شدند. بعضی ها تك و توك یه  یزى 
می خریدند. شروع کردم به زیر و رو کردن کاردستی ها تا یه  یزى براى خودم 

قاشی ن بهه کاردستی هاى پالستیكی و  وبی و کاغذى،  شمم بىرم. بین انبو
شی یه  سر ياش. نقا شت  شت، دوباره می ما اى افتاد که هر کی برش می دا
مادر و دختر بود. دخترى که از یك طرف خیابون دسااتش رو دراز کرده بود به 

 سمت مادرى که اون طرف خیابون، تو هاله اى از سیاهی فرو رفته بود.
ستم ب  یادمه گی هام از این خواب ها زیاد می دیدم. همش خواب می دیدم د

از توى دست مامان ول شده و مامان داره میره. می دویدم سمتش ولی هر  ی 
بیشااتر تالش می کردم ازش دورتر می شاادم و عانبت مامان توى یه کو ه  م 

می  خوابمیشااد. همیشااه هم توى خوابم هوا تاریك بود و من  ه ندر از این 
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شون می  سط سیدم. از خواب که می پریدم می رفتم تو اتاق مامان و بابا و و تر
 خوابیدم.

شاااد که من و مامان اینقدر از هم دور شااادیم؟ نكنه یه روزى وانعا مثب   ی
 خواب هام از دستش بدم؟

لحظه به خودم اومدم که اشااك توى  شاامم يمع شااده بود. سااریع پاکش  یه
سته بود و  ش شت میز ن سمت خانومی که پ شتم. رفتم  شی رو بردا کردم و نقا

  فتم:
 ببىشید خانوم این نقاشی رو کی کشیده؟ -
 یكی از دخترهاى بهزیستی. -
 اسمش  یه؟  ند سالشه؟ -
 ن.داخب غرفه براتون بیشتر توضیح مید دنیق نمی دونم خانوم. می تونید برید -

شم  نگاهم ستم بی خیال ب سمت غرفه  رخید. پرده اى يلوى غرفه بود. خوا
ولی نقاشاای تو دسااتم انگار داشاات باهام حرف میزد. یه يور حس هم دردى 
نسبت به نقاش این نقاشی داشتم. حس تنهایی اى که توى نقاشیش بود، شبیه 

و  خانومدم و پرده رو زدم باال و داخب شاادم. یه خودم بود. یه نفس عمیق کشاای
 آنا پشت میزى نشسته بودند و يلوى روشون روى میز دو سه تا شناسنامه بود.

شتند سمت خانوم که  دا ضیح می دادند. رفتم  براى دو تا آنا یه  یزهایی رو تو
 بی کار نشسته بود و پشه می پروند. نقاشی رو سمتش  رفتم و  فتم:

 بدونم کی این نقاشی رو کشیده؟ می خوام -
 نگاهی به سر تا پام انداخت و  فت: زن
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 می خواید تو طرح شرکت کنید؟ -
  ه طرحی؟ -
 تكریم ایتام. -
 تعجج  فتم: با
  ی  ی؟ -

  ند لحظه سكوت کرد و بعد  فت: زن
 کمك مالی به ایتام نیازمند. -

ها از همون  زن یدم این ب ه  باالخره فهم تا  کلی حرف زد و مىم رو خورد، 
شون رو نبول کنه، باید ماهیانه ده هزار تومن به  سئولیت ستن که هر کی م هایی ه
شون بریزه. فقط ده هزار تومن؟ وانعا یه ب ه با ده هزار تومن یك ماه می  ساب ح

 روزش میشه؟ دوتونه زند یشو اداره کنه؟ اصال خرب خورد و خوراك 
دونم  ی شااد که حس کردم این همون حس محبت ناب و خالصاایه که  نمی

سته  س شه. یه محبتی که هیچ يورى بندش   شتم فقط مال خودم با ست دا دو
 نشه. یه دفعه  فتم:

 می خوام مسئولیت این ب ه رو نبول کنم. -
تا رو اون یاد  گار فقط منتظر بود حرف از دهن من درب که ان ى هوا خانوم هم 

ساییم  شنا ضا کردم و کارت  سرى فرم بهم داد و یه  یزهایی ام سریع یه  بزنه، 
رو  ك کرد و عانبت شااناساانامه ى دختر و وضااعیت خانواد یش رو برام رو 

 کرد.
هشت ساله که از دو سال پیش به بهزیستی سپرده شده. پدرش زندانه  دخترى

نه خواهرى دار مادرش مرده و  عدامش.  نه برادرى. هیچ و منتظر حكم ا ه و 
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کدوم از انوام حضااانتش رو نبول نكرده بودند. ونتی عكسااش رو يلوى روم 
 هو ذاشت، دلم زیر و رو شد. ابروهاى پر پشت مشكی،  شم هاى متوسط نه

اى و بینی کو ولو و لج هایی که به خاطر فرم نا مرتج دندون هاش کمی به 
سفید که کیپ  شده يلو متمایب بود. با یه مقنعه ى  صورتش ناب  تا کیپ دور 

 بود.
شمش بود در حالی که لج   یزى شك توى   شدیدا امیتم کرد، هاله ى ا که 

هاش با  یزى شاابیه لبىند، کش اومده بود. انگار که به زور مجبورش کرده 
سئولیتش رو نبول  سی م شه و ک شني تر ب سش ن بودند یه کم بىنده بلكه عك

تو  یول ندان بهره اى از زیبایی نبرده  کنه. دخترى که یه يورایی میشااه  فت،
نظر من خیلی خوشااكب اومد.  شاام هاش انگار خیلی حرف داره. با اینكه تا 
حاال ندیدمش ولی نمی دونم  را دلم براش تني شاااده. خدایی ا ه شااوهر 

 داشتم به فرزند خوند ی نبولش می کردم.
ست یه ش سمش به دلم ن سم خیلی يالبی هم داره.  ه ندر هم ا سمی که ا . ا

 تك تك سلول هاى تنم بهش احتیاب داره ... نفس ...
*** 

از يلوى صورتم پایین آوردم. یعنی اون نفسی که من یكی دو بار اسمش  دفترو
صال فكرش  شنیده بودم یه دختر یتیم بود؟  ه يالج ... ا صدانت  رو از زبون 

نمی شااه از  رو نمی کردم صاادانت اهب این حرف ها باشااه. وانعا که ادم هارو
نرسیده بود.  هنمروى ظاهرشون نضاوت کرد. کمك به ایتام ... هیچ ونت به م

 حتما هنوز هم باهاش در ارتباطه که تلفنی باهاش حرف می زنه.
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دور اتاق بیمارسااتان  رخوندم و به بنیامین رساایدم. روى صااندلی  نگاهمو
شت  خوابش برده بود. سارم  رخید سامت ژاله. روى تىت نشاساته بود و دا

ستم و  ش صاف ن سر يام  ست بنیامین بود، می خوند.  روزنامه اى رو که نبال د
  فتم:

 کی بیدار شدى؟ -
 به سمتم  رخید و  فت: نگاهش

 فكر کنم نیم ساعتی میشه. -
 نیم ساعته بیدار شدى؟ پس  را هی ی نگفتی؟ -
  ی باید می  فتم؟ -
 تشنه؟خج ...  یزى الزم ندارى؟  رسنه نیستی؟  -
 نه ممنونم. -
 حالت تهوع که ندارى؟ -
 نه ... فقط تو دهنم یه کم بوى خون حس می کنم. -
 يام بلند شدم و  فتم: از
 میرم به دکتر بگم بیاد معاینه ات کنه. -
 شرمنده ... تو زحمت افتادید. شما  را اینجا موندید؟ بنیامین که بود. -
 بیاد.زحمتی نیست. میرم به دکتر بگم  -
سوال  از ستارى. از يواب دادن به  ستگاه پر سمت ای اتاق بیرون اومدم و رفتم 

ژاله که  را اینجا موندم، طفره رفتم.  ون خودمم درساات نمی دونسااتم  را 
 موندم.
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پرسااتار صااحبت کردم و خواسااتم که دکتر ژاله بیاد معاینه اش کنه. اما خود  با
د و  فت که همه  یزش طبیعیه و پرسااتار اومد باالى ساارش و معاینه اش کر

ياى نگرانی نیساات. بسااته ى خالی شااده ى خون رو از دسااتش يدا کرد و 
سرنگی رو از دارو پر کرد و داخب لوله اى که توى  سرمش رو هم عوض کرد. 

 بینی ژاله بود، خالی کرد.
توى موهام فرو کردم و کشیدمشون. دیدن سىتی و رنجی که می کشید  دستمو

اد. خودمو که به ياش می ماشتم دلم می خواست تمام سرني ها عذابم می د
و لوله هارو از خودم يدا کنم و اون لباس بد رني بیمارسااتان رو توى تنم پاره 

 کنم.
 که رفت، ژاله  فت: پرستار

شااما دو تا رو  ه طورى توى بىش راه دادند؟  را اتاق عوض شااده؟ عمه  -
 کجاست؟

 سوال هاى ر باریش لبىندى زدم و  فتم: به
ستادیمش بره خونه. بنیامین  - سته بود و مادر بنیامین هم تنها. فر عمه خانوم خ

صی  رفت. به همین خاطر االن  صو شت بمونه اتاق خ هم براى اینكه بتونه پی
 ما اینجاییم و اتاق هم عوض شده.

یین و سااررسااید رو به نشااونه ى فهمیدن تكون داد. ساارمو انداختم پا ساارى
 برداشتم تا بقیه ى مايرا رو بىونم که  فت:

 به خاطر اتفانی که افتاد معذرت می خوام. -
 بلند کردم و نگاهش کردم: سرمو
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 کدوم اتفاق؟ -
 مادرتون ... -

ست این يور  سرش صال دلم نمی خوا شده بود. ا سرو  صورتش  پایین بود و 
ه ... یه دختر که دنیقا نمی دونه  ه شاارمنده ببینمش. ژاله هم یكی مثب سااای

کارى درسااته و  ه کارى غلط. تازه صاادانت که مادر هم داشااته و این يورى 
سم که  شه خرده اى  رفت. کم کم دارم به این نتیجه می ر بوده. پس به ژاله نمی
سایه و این هم از  شون کمه. اون از نجال و  همه ى دخترها یه يورایی یه تىته ا

ختر دور و برم هساات همه یه ياى کارشااون لني می زنه. هر ژاله. هر  ی د
  ند خودمم کم لني نمی زنم.

 روى لبم نشوندم و  یزى که توى دلم بود رو به زبون آوردم: لبىندى
ست و پوست کنده خودتو معرفی کردى و دنیقا  - شهامتت خوشم اومد. را از 

ا همه دنبال راهی دست روى همون نقطه اى  ذاشتی که همه نگرانش بودیم. م
سره  سه. ولی تو کارو یه  شنا سه یا حدانب دیرتر ب شنا بودیم که مامان، تو رو ن

 کردى.
تا نزدیك  ونه ام اومد و بر شاات. لج هاش تكون می خورد و انگار  نگاهش

حرفی رو مزه مزه می کرد. کارى که هورمند به سااىتی به صااادانت یاد داد. 
 خنده ام  رفت و  فتم:

 ی خواى؟ترازو م -
 تعجج نگام کرد.  شم هاى طوسیش درشت تر شده بود. با
 ترازو براى  ی؟ -
 دو ساعته دارى حرفتو سبك و سنگین می کنی. -
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کم يونی روى لبش نشست که  وشه ى لپش رو  ال انداخت. نگاهم  لبىند
 روى  ونه اش موند.  ونه هاى بريسته که يون می دن واسه  از زدن ...

شو نیما ... تو دیگه  ه ل*ب*نی بودى... به خواهر رفیقت هم نظر دارى  خفه
صور می  ... ا ه بفهمی بنیامین هم توى مهنش  نین  یزهایی در مورد نجال ت

 کنه می تونی تو صورتش تم نندازى و فكش رو داغون نكنی؟
شم سرمو به    ستم و  صورت رني پریده و هم  نان يذاب ژاله ب هامو روى 

كار مسااموم از مهنم دور بشاااه. براى پرت کردن طرفین  تا این اف تكون دادم 
 حواس خودم  فتم:

 نگفتی  یو تو مهنت بررسی می کردى. -
 روى شونه ى راستش کمی خم کرد و  فت: سرشو

می دونم حمانتی که کردم، هیچ ونت از مهن هیچ کس پاك نمیشااه... فقط  -
 شم.امیدوارم ... باالخره یه روزى بىشیده ب

ازش  رفتم. دنیقا به هدف زده بود. اشااتباهات و خطاها هیچ ونت  نگاهمو
 فراموش نمی شند ولی می تونند بىشیده بشن.

 رو از روى پاش کنار زد و پاهاش رو از تىت آویزون کرد: مالفه
  یزى الزم دارى؟ -

باره فكرهاى  لبش رو به دندون  رفت. سااریع ساارم رو پایین انداختم که دو
 خرف تو مهنم يولون ندن.مز
 می خوام ... می خوام برم دسشویی. -
 می تونی برى؟ می خواى کمكت کنم؟ -
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 نه ممنون. خودم می تونم. -
پاهاش که ایستاد، یه لحظه سرش  یج رفت و دستش رو به تىت  رفت.  روى

 از يا پریدم و  فتم:
 صبر کن کمكت می کنم. -

صت تیر از يا پرید و  هنوز ش سیده بود که بنیامین عین  ستم به بازوى ژاله نر د
  فت:

 خودم کمكش می کنم. -
که هیچ اثرى از خواب  من یامین  به بن با اخم  یدیم.  يا پر له ساااه متر از  و ژا

 آلود ی توى  هره اش نبود، نگاه کردم. ناخودآ اه خنده ام  رفت و  فتم:
 خودتو زده بودى به خواب که  ی بشه؟زهر مار پسره ى دیوونه.  -

 بدون اینكه به روى خودش بیاره، منو کنار زد و  فت: بنیامین
هر کارى داشتی خودمو صدا بزن. دربست نوکرتم. خواب هم که بودم بیدارم  -

 کن.
هم یه دسااتش رو به بازوى ژاله بند کرد و با دساات دیگه، پایه ى ساارم رو  بعد

ساامت دسااشااویی.  شاامم به ژاله افتاد که به زحمت برداشاات و ژاله رو برد 
 يلوى خنده اش رو  رفته بود.

لحظه بعد، خانومی داخب شد و ظرف غذاى مىصوص ژاله رو روى میز   ند
  ذاشت و دو تا ظرف غذاى همراه هم دستم داد و رفت.

 و ژاله که اومدند،  فتم: بنیامین
 بفرمایید شام. -

 نیمی از غذامون رو خورده بودیم که ژاله  فت: تقریبا
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آنا نیما ... ممكنه خواستگارى بنیامین از خواهرتون همون يمعه شج بر زار  -
 بشه؟

و بنیامین نگاهی رد و بدل کردیم. فكر می کردم خواسااتگارى خود به خود  من
زار  تا بهبودى ژاله به تعویق میفته و حاال ژاله می خواساات که همون يمعه بر

 بشه. بنیامین رو به ژاله  فت:
راستش من این وسط  یر کردم. نمی دونم  ی کار باید بكنم. عمه به خاطر  -

شكلی که براى تو پیش اومده،  ستان اومده اما با این م شهر ضوع از  همین مو
 فعال نمی تونی از بیمارستان بیرون بیاى. از طرف دیگه هم فكر کنم االن ...

 تاد و با ته مایه اى از خنده  فت:به من اف نگاهش
مادرت به خون ما تشاانه اساات. یه کم به زمان احتیاب داره. االن عصاابانیه و  -

این ممكنه توى تصاامیمش تاثیر بذاره. و خج ... تصاامیم مادرت هم روى 
 تصمیم بقیه. البته ... نمی خوام بد نول هم بشیم. می دونی ...

 زیرى  فت:کمی رني  رفت و با سر به  صورتش
من تونع ندارم با یه بار خواسااتگارى اومدن يواب مثبت بشاانوم. ا ر االن  -

شنیدن ندارم. حتی ا ر مادرت  سی از نه  شنوم، باز هم میام. پس تر يواب رد ب
برخورد تندى داشته باشه ناراحت نمیشم. فقط نمی دونم که االن زمان مناسبی 

 هست یا نه.
 با ناراحتی  فت: ژاله

 ه ى این ها تقصیر منه. ا ر من ...هم -
 ادامه بده و  فتم: نذاشتم
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دیگه این حرف هارو تكرار نكن. اتفانیه که افتاده و با تاساام خوردن  یزى  -
 تنییر نمی کنه. دوست ندارم مدام خودتو سرزنش کنی.

نگاه خجالت زده اى بهم کرد و دوباره سرش رو پایین انداخت. بنیامین اما  ژاله
 شم هاى بی پروا بهم زل زده بود. نگاهمون که به هم افتاد  فت:با  

 خج ... امر دیگه اى ندارى؟ -
لحظه خیره نگاهش کردم. منظورش  ی بود؟ به خاطر حرف زدنم با ژاله   ند

شت.  شت لبم اومد و بر  شده بود؟  ند بار حرف تا پ غرغر می کرد؟ غیرتی 
نمی خواستم  یزى بگم که شىصیت بنیامین یا خودم یا حتی ژاله خدشه دار 

ش سرى تكون دادم و به کب کب   سكوت رو تريیح دادم.  شه و عانبت  ا ب میب
 بنیامین خاتمه دادم.

 لحظه بعد ژاله  فت:  ند
 بنیامین ... باید با مامانت حرف بزنی. -
 با مامان؟ -
سا  ند روز  - سرش داره ازدواب می کنه. مه شه پ آره. باالخره که باید متويه ب

 پیش می  فت حالش براى صحبت کردن مساعده.
  یجی نگاهشون کردم و  فتم: با
 ؟ یعنی  ی که حالش براى صحبت کردن مساعده؟منظورتون  یه -

ست حرف بزنه اما   یزى شد. ژاله خوا شون خارب  سینه ى هر دوتا شبیه آه از 
تا دهنش رو باز کرد،  شاام هاش به اشااك نشااساات و لبش رو  از  رفت و 

 سرش رو پایین انداخت. بنیامین اخم خفیفی کرد و  فت:
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سرى  یزهارو  - شده. یه  ضعیم  سرى  یزها حافظه اش  فراموش کرده و یه 
رو هم دیر متويه میشه. بعضی ونت ها حرف هاش کامال درست هستن اما یه 

 ونت هایی هم اشتباه.
شاید  هر ستم که ژاله و بنیامین دارن به بیتا خانوم و  سكوت کردیم. می دون سه 

پدر و برادر ژاله فكر می کنند. اما مهن من به سمت امیر حسین کشیده شد که 
ستم پیش بینی کنم که مامان ف صال نمی تون ستگاریش بود و ا شج نرار خوا ردا 

بابا رو  تا االن حساااابی  و رو مخ نجال کار  پىتهمی خواد  یكار کنه. حتما 
 کرده.

 زني خورد و از فكر بیرونم کشید.  ه حالل زاده ... نجال بود.  وشیم
 سالم نجال خانوم.  ه خبرها؟ -

ك حرکت غیر ارادى،  ردنشون به سمتم  رخید و با  شم و ژاله طی ی بنیامین
هاى درشاات شااده زل زدند به من. خنده ام  رفت. همون طور که به سااالم و 
صدام اون  شتم که  شی  ذا ستمو روى  و سی نجال  وش می دادم، د احوالپر

 طرف خط نره و با خنده رو به بنیامین  فتم:
 ولی می کنی؟دیگه کارت از فال  وشی  ذشته و علنا فض -

شنول  تك سرش رو پایین انداخت. ژاله هم با لبىند محوى م خنده اى کرد و 
ور رفتن با غذاى رو به روش شد. نطعا يلوى اون دو تا نمی تونستم راحت در 

 مورد مامان بپرسم. ببىشیدى  فتم و از اتاق خارب شدم.
 مامان در  ه حاله؟ حسابی مخ بابا رو کار  رفته؟ -

 خنده اى کرد و  فت: نجال



 557 بی مهرپاییز 

بابا هنوز نیومده. مامان حالش خیلی بهتره. دیگه به شاادت عصاار عصاابانی  -
شروع می کنه زیر لبی بد و بیراه  فتن  ست ولی هنوزم یه دفعه  ر می  یره و  نی

 به ژاله و بنیامین و تو و حتی من.
  ی بهش  فتی؟ -
باید عین پروانه خودت که می شااناساایش ... یه هم  ین ونت هایی فقط  -

دورش ب رخی و به حرف هاش  وش بدى و تاییدش کنی تا آتیشااش بىوابه. 
 االن ونت حرف زدن نیست. فردا باید باهاش حرف بزنم.

 درست میگی ... خج؟ -
گه هنوز  - به راه سااراغتو می  یره و می مان راه  ما یاى خونه؟  تو نمی خواى ب

مم که می خوان ازم بگیرن. هی ی نشاااده پساارمو از  نگم درآوردن و دختر
 همش میگه ا ه زورم به پسرم نمی رسه، يلوى دخترمو که می تونم بگیرم.

 این هارو يلوى روى تو میگه؟ -
نه ... یعنی نمی دونم. زیر لبی حرف میزنه. شاااید هم یه يور میگه که من  -

 بشنوم. نمی خواى بیاى خونه؟
ضاع فكر کنم بهتره بر  - ضع و او شده. با این و صی ن شتر از این حر ردم تا بی

 راستی ... در مورد امیر حسین و خواستگارى فردا شج  یزى نمی  ه؟
 لحظه سكوت نجال و بعد با صداى  رفته اى  فت:  ند

 ی بگم؟ حرصااش که می  یره هی نربون صاادنه ى امیر حسااین میره و  -
صبورى به خرب دادم که ه نوز دادم در دومادم دومادم می کنه. خداییش خیلی 

شج می خواد خودش  ساس می کنم فردا  نیومده. یه يورى حرف میزنه که اح
 حلقه دست امیر حسین کنه.
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زیر خنده. اما خیلی زود با  شاام غره ى پرسااتار توى راهرو، خنده ام رو  زدم
 خوردم و با صداى آروم ترى  فتم:

این مامانی نترس. همه ى این حرف ها رو براى خنك شاادن دلش می زنه.  -
که من می شااناساام براى باال بردن يایگاه دخترش تو خانواده ى داماد، اونم 
یكی مثب امیرحسااین،  نان طان ه باال می ماره و ناز می کنه که خانواده ى 
به غلط کردم میفتن. یه ونت می بینی يلوى اون ها  نان از تو تعریم  داماد 

د خواسااتگارى تو باید کفش کنه که خودت شاااو دربیارى. هر کی بىواد بیا
 آهنی بپوشه.

شده. یاد حرف ژاله  صداى شون می داد که یه  م دل  رم  خنده ى آروم نجال ن
 در مورد خواستگارى افتادم و  فتم:

راسااتی ... احتمال داره خواسااتگارى بنیامین یه کم عقج بیفته. هم به خاطر  -
 وضعیت ژاله و هم به خاطر مامان.

 كوت کرد. انگار داشت فكر می کرد. باالخره  فت: ند لحظه س نجال
بدنولی  - مان از  ما که می دونی  ها. تو  باشاااه  فكر نكنم این يورى خوب 

صاف به خرب  شش نمیاد. بىوان زمانش رو عوض کنند، مامان که نمیاد ان خو
بده و بگه به خاطر ژاله عقج افتاد. میگه عرضااه نداشااتن ساار نول و نرارشااون 

ي هم سن ره،ی بینی همیشه میگه ب ونتی آدم با کسی نرار می مابمونند. مگه نم
 از آسمون بباره باید به نرارش برسهب.

با نجال بود. دنیقا همین يمله رو  ندین بار از مامان شاانیده بودم. شاااید  حق
اومدن بنیامین به خواسااتگارى نجال بدون حضااور ژاله به خنك تر شاادن دل 
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ه بنیامین تحت هر شاارایطی باز هم بی خیال مامان هم کمك می کرد. همین ک
 می داد. خواستگارى نمی شد خودش نشون دهنده ى اهمیتی بود که به نجال

خیلی خج. حاال ببینم  ی میشااه... راسااتی تو براى  ی زني زده بودى؟  -
 فقط می خواستی آمار بدى؟

ه این و دیگ تقریبا. هم اینكه بگم بیاى خونه. هم اینكه با مامان کب کب نكنی -
 که ... ژاله  ه طوره؟

 ژاله یا بنیامین؟ -
نیمااااااااا ... فكر کنم ا ه من با بنیامین مىالم بودم تو به زور منو بهش  -

 شوهر می دادى.
 و  فتم: خندیدم

دنیقا درساات فهمیدى. هر دو تاشااون خوبن. ژاله هم بد نیساات. یه واحد  -
شگیه. ی سرم هم که همی ه لوله هم از بینیش رد کردن که براى خون بهش زدن. 

 رسیدن دارو به زخم معده اشه.
 هین نجال توى  وشی پی ید و با ناراحتی  فت: صداى

 آخاااااای ... ه*ن*ا*ه داره طفلی ... این يورى که خیلی امیت میشه. -
 اره  یه؟ عوضااش زودتر خوب میشااه. هر  ند این يور که دکترش می  -

 باید پرهیز کامب غذایی داشته باشه. فت تا سه ماه 
هوم ... خج ... بهشون سالم برسون. تو هم زودتر بیا خونه تا مامان مخ منو  -

 تیلیت نكرده.
رو که نطع کردم، نگاهی به ساااعت  وشاای انداختم. نه و  هب دنیقه  تماس

بود. دیگه وانعا باید بر می  شااتم خونه. هر  ند بعید نبود توى خونه مامان یه 
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ست به  صاب تمام عیار راه بندازه. و من  ه ندر بی اره بودم که باید د يني اع
ساعتی داد و هوارش ر ستم و یك  ش ش می دادم و  و وسینه رو به روش می ن

تازه تایید هم می کردم. البته مامان هم حق داشت ولی نه دیگه تا این حد. نمی 
دونم ... شاااید من هم ياى مامان بودم همین ندر عصاابانی می شاادم. ولی 
ستگارى  ستم برم خوا ست. هر مونع من خوا سابش از ژاله يدا بنیامین که ح

یاره ... خواساات له می تونه این ندر يوش ب ژاله؟ این دیگه از کجا تو  گارىژا
 مهن من پرید؟.

خونه که رساایدم، به محو باز کردن در سااالن،  شاامم به مامان افتاد که  به
شتناکی بهم  سته بود و مثال تلویزیون می دید. نگاه وح ش روى کاناپه کنار بابا ن
انداخت که حتی یادم نمیاد ب گی هام  نین  شاام غره اى ازش دیده باشاام. 

اش هنوز  یزى بر هخیال مشاانول تماشاااى تلویزیون بود. مثب اینك بابا اما بی
نگفته بود. خوبی مامان به این بود که ونتی از  یزى عصاابانی و ناراحت بود، 
با  با یه کم امون می داد  با، رو ساارش خالی نمی کرد.  با به محو رساایدن 

 خستگیش در بره بعد فوران می کرد.
 با لحنی پر کنایه  فت: مامان

 اله خانوم خوب بودن؟ژ -
ى لبم کمی باال رفت. ونتش بود بفهمه اون سااوپی که به خورد ژاله داد   وشااه

 ه به ساارش آورد. شاااید یه کم عذاب ويدان می  رفت. ا ر مامان فكر می 
کرد ژاله تهدیدى براى کانون خانواده اشااه، مامان هم تهدیدى براى يون ژاله 

 شده بود.
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جال پشاات  وشاای  فته بودم، دوباره تكرار کردم. بابا  یزهایی که براى ن تمام
هم با ابروهاى باال پریده نگاهم می کرد. مامان اما یه پوزخند  وشااه ى لبش 
نشااسااته بود و انگار از شاانیدن بیمارى ژاله يیگرش حال میومد.. و باالخره 

 آخرین يمله ام به هدف خورد:
اى آبكی مثب سوپ براش دکترش می  فت باید غذاهاى يامد بىوره. غذاه -

 سمه.
هاى مامان يمع شااد و ابروهاش درهم رفت. به ساارعت نگاهش رو ازم  لج

 دزدید و رو به تلویزیون کرد و با صداى نرم ترى  فت:
 شام خوردى؟ -
 بله. تو بیمارستان خوردم. -

تكون داد و دیگه  یزى نگفت. عجالتا پر م صلح باال رفته بود. به اتانم  سرى
 و خیلی زود مهیاى خوندن  ذشته ى صدانت شدم. رفتم
*** 

دانشااكده که رساایدم، اول رفتم سااایت که نمره هام رو ببینم. این ترم هیچ  به
ستم ببینم منز خودم  ه ندر عرضه  تقلبی نكردم و نون منزمو خوردم. می خوا

 داشته.
ساه تا از نمره ها اومده بود که یكیش همون آز شایمی فیزیك بود. دو تاى  فقط

با تقلج می  یرم. ونتی بدون  14.5و  14دیگه هم  بود. همون نمره هایی که 
تقلج همون نمره رو میارم دیگه  را منت این و اون رو بكشم؟ تازه این يورى 

 دو زار به سوادم اضافه میشه.
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، پاهام بی اراده به ساامت ساااختمون اساااتید و اتاق سااایت که بیرون اومدم از
هورمند کشیده می شد. ولی به  ه بهونه اى باید می رفتم دیدنش؟ نمره ها رو 
ند  باهورم یت وارد کرده بود و عمال من هیچ صاانمی  گه توى ساااا که دی هم 

یه   شااممنداشااتم. به خودم که اومدم پشاات در اتاق هورمند بودم و يلوى 
 کاغذ:
 مایشگاه هستمبب در آز

که همیشااه مونع رفتن به آزمایشااگاه پشاات در اتانش می  ساابوند.  کاغذى
عاشااق همین کارهاشاام. به اون آدمی که براى دیدنش میاد احترام می ماره.  ه 
شه اما هر  شگاه با ستادى طبق برنامه کاریش باید توى دان ندر زور داره ونتی ا

شر ی می  ردى پیداش نمی کنی و آخرش هم معلو صال ت شه ا فرما  یمم می
 نشدن.

صاب خوردیه.  اه ستادهاى دیگه فقط مایه ى اع ... ولش کن ... فكر کردن به ا
هورمند يون رو عشق است. واى خدایا ... ا ه هورمند ترم دیگه با یه حلقه تو 
انگشااتش بر رده من  ه خاکی تو ساارم بریزم؟ خدایا ا ر این حس توى دلم 

 ورى از دل و مهنم بیرونش کن.عانبتی نداره خودت یه ي
شگاه رو در پیش  باز سرزنش کنم، راه آزمای هم بدون اینكه حتی بتونم خودمو 

شیمی فیزیك و بدون اینكه به عوانج  شگاه  شت در آزمای صاف رفتم پ  رفتم. 
 کارم فكر کنم، دستگیره ى در رو پایین کشیدم.

ته بود توى آز هوف گه نگف فب بود ...  را؟ م یه ... در ن ما  هه؟ حت گا مایشاا
شگاه روبه  شمم به آزمای شتم برم که   صالحی توش بود که در نفب بود. بر 
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شه؟ زل زدم بهش. خودش بود.  شك کردم که وانعا خود رویی افتاد. یه لحظه 
شم و ابروى  شونده بود و   سكی که يلوى بینی و دهنش رو پو شكیشبا ما  م

 رو به نمایش  ذاشته بود.
دونی که همه سااعیم رو کردم که تو همون نظر اول نال  ... خودت می خدایا

نضاایه رو بكنم و تو نظر دوم دیگه با ل*م*ت نگاهش نكنم. آخه میگن یه نظر 
هاى مصاار از  له. ولی خودت خوب می دونی  ی خلق کردى. ا ه زن  حال
دیدن یوسام دساتشاون رو بریدند و زلیىا به ه*ن*ا*ه افتاد، همش به خاطر 

یر من  یه که هورمند حتی ا ر ناخن ِ انگشت کو یكه ى خودته. تقص تخلق
یوساام هم نمیشااه اما براى من از همه ى عالم و آدم با ارزش تر و عزیزتره؟ 
ونتی کسی عزیزت بشه هر ندر هم زشت باشه تو نظر تو خوشكب میشه. مگه 
یاه، در نظر مجنون حورى بود؟ خج منم ونتی  که لیلیِ  زشااات و رو ساا نه 

روم باشه و از اون مهم تر، حواسش بهم نباشه، از تمام فرصت  هورمند يلوى
 براى دیدنش استفاده می کنم.

ید نیسااات دختر  می ته می دونم بع که فقط من و توییم ... الب ما ... االن   
شده مثب اون حكایت که  شه)  ستی در حال خوندن حرف هامون با ب*،*ل د

 لسااتان بود؟  ی بود یادم توى کتاب هاى دبیرسااتانمون بود، از يامی بود؟ 
نیساات؟ همون که یارو داشاات نامه می نوشاات و توى نامه نوشاات ب*،*ل 

نامه ام رو مخ خونه و یوهو ب*،*لیش  فت ب نه باور کن من نمی  دارهدسااتیم 
خوندمب.. حاال منم همون وضعیت رو دارم..( راست و حسینی بگو  را زدى تو 

دن به یه پساار کار زشااتیه؟ یا می پرم؟ می خواسااتی بهم بفهمونی که خیره شاا
 ىنده؟ب امخواستی یه حالی به هورمند بدى که مچ منو بگیره و به ریش نداشته 
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لحظه به خودم اومدم که هورمند ماسااكش رو پایین آورده بود و داشاات به  یه
نشونه ى سالم سرش رو تكون می داد. ولی فكر کنم زیاد هم ضایع نشد.  ون 

باره از اون نگاه هاى شاایطون تحویلم می داد. اومد ا ر متويه شاااده بود، د و
 سمتم و من هم به احترامش  ند ندم رفتم طرفش.

 سالم استاد. -
 سالم. فكر می کردم دیگه برات يا افتاده که منو نباید استاد صدا بزنی. -
 ه ایرادى داره؟ شااید دريه ى علمیتون به اساتادى نرسایده باشاه اما وانعا  -

 ستاد بودید و هستید.براى من ا
 ممنون. لطم دارى... از این طرف ها؟ -

آو ... رسااید به همون سااوالی که ازش وحشاات داشااتم. حاال  ی می  آو
 خواستم بگم؟ یه کم من و من کردم و دور و برمو نگاه کردم و عانبت  فتم:

می خواسااتم ... می خواسااتم بپرساام ترم دیگه هم آزمایشااگاه با شااما ارائه  -
 میشه؟

  ه طور مگه؟ -
 خج ... خج ... -

 هامو تو هم تاب دادم و یه دفعه  یزى تو مهنم يرنه زد: انگشت
شیمی فیزیك  - شگاه  ستم بدونم باز هم  2ترم دیگه باید آزمای رو بردارم. خوا

 از استاد خوبی مثب شما بهره مند می شیم یا نه؟
شاید هم نباید  ه این يورى می  فتم. با اون  هندونه اى زیر ب*،*لش زدم. 

 ابرویی که از هورمند باال رفت. لبىندى زد و  فت:
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 احتمالش هست. -
 زدم و خیلی نا هانی  فتم: لبىندى

 درستون که تموم بشه دیگه از اینجا می رید؟ -
 لحظه خیره نگاهم کرد و با لبىندى  فت:  ند

 رى. مون کنم شما زودتر درست تموم بشه و از اینجا ب -
از این حرف خوشحال بشم یا ناراحت. باالخره یه روزى براى همیشه  نفهمیدم

از هم يدا می شیم. حاال  ه اون اول دل بَكنه و بره  ه من ... خدایا نمی شد 
 یه يورى براى همیشه مارو پیش هم نگه دارى؟ هی ... روز ار ...

 تكون دادم و  فتم: سرى
 برم.خج با ايازه اتون من دیگه  -
 به سالمت. مواظج خودت باش. -

این پا و اون پا کردم و می خواستم بگمب از دیدنتون خوشحال شدمب ولی  کمی
شدم. ا ر هیچ ونت هیچ اتفانی بین دل هامون نیفته، تنها  یزى که  صرف  من
سش رو  سترس بودنمه. زیادى خودمو وا از من تو مهنش می مونه، همین در د

مال مشااىصااه. ا ر می خواساات کارى کنه یا ا ر کردم. احساااساام براش کا
احساسی داشت، فراتر از  ند تا يمله ى دو پهلو و لفافه پیچ باهام حرف می 

 زد. پس فقط به تشكرى مودبانه نناعت کردم:
 ممنونم. هم  نین. -

شیدم که حرفش، همون  دل سىتی پاهامو دنبال خودم ک از نگاهش کندم و به 
  رفت: نیم ه اراده رو هم ازم

 می تونم فردا دوباره ببینمت؟ -
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ستم به  وش هام اعتماد کنم مگر اینكه  نفهمیدم شنیدم یا نه. نمی تون ست  در
 یه بار دیگه بشنوم. ناخودآ اه ابروهام در هم شد و  فتم:

  ی؟ -
 ملیحی زد و  فت: لبىند

 ممنون میشم دعوتم رو براى شام نبول کنی. -
شنیدم  شكرت که من همون خدایا لحظه پس نیفتادم. اونقدر از  یزى که می 

غافلگیر شااده بودم که  یزى به انفجارم نمونده بود. کی فكرشااو می کرد که 
هورمند براى شام دعوتم کنه؟ لبمو  از  رفتم و سرمو پایین انداختم. حس می 

در و دیوار  بهکردم تلو تلو می خورم و مثب آدم هاى م*س*ت هر لحظه ممكنه 
. عین لحظاتی که دارى توى خواب، رویا می بینی و احساااس بی وزنی بىورم

 می کنی. نىورده م*س*تیم یعنی همین.
شكر  نمی ستم یه ت شوك بیرون اومدم و فقط تون شید تا از  دونم  ه ندر طول ک

 بكنم:
 خیلی ممنون. -
 پس من فردا ساعت شش عصر دم خوابگاه منتظرتم. -

 دونم  ی شد که یه دفعه  فتم: نمی
 ولی من دارم میرم. -

 ظریفی کرد و با تعجج  فت: اخم
 کجا؟ -
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لحظه از سااوالش هول کردم. کم مونده بود به تته پته بیفتم و آبروى خودمو  یه
 ببرم. به زحمت زبونمو کنترل کردم و فقط یك کلمه  فتم:

 خونه. -
 مالیم ترى  فت:رو با شدت بیرون داد و با لحن  نفسش

 می تونم بپرسم کی؟ -
دلم به التماس افتادم ... خدایا فقط دروغم رو نشااه که آبروم میره. خج می  تو

كه نبول کردن  نه این گه  گه. م مب کنم دی هاى اخالنیم ع جه  یرى  به نتی خوام 
دعوت پساارها اشااتباه بود؟ خج حاال می خوام این دعوت رو رد کنم که فكر 

یه اشاااره ام تا با ساار بدوم. حاال درسااته براى دیدنش رفتم نكنه فقط معطب 
دانشااكده ولی دیگه نباید با یك کلمه حرفش بپرم تو ب*،*لش که. شاااید این 

 يورى يبران اشتباه نبلیم هم بشه.
 ساعت شش و نیم بلیط دارم. -
 که این طور ... -

 لحظه به زمین خیره شد و با تكون سر تایید کرد و بعد  فت:  ند
 سفر بی خطر. مواظج خودت باش. -
 خیلی ممنون لطم دارید. -
 به خانواده هم سالم برسون. -
 هم  نین. -
 به امید دیدار. -
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ااام ... شكرت ...  فت ب به امید دیدارب یعنی دلش می خواد بازم  خدا ا ا يون
منو ببینه. اى خدا  اکریم. منم مشتاق دیدارم آنا هورمند. ان شاء الله ترم دیگه 

 رو هم با خودت برمی دارم و یه ترم دیگه در يوار همدیگه ایم. 2آز 
و پالساام شاادم.  خوابگاه که رساایدم، ناخودآ اه مشاانول يمع کردن يول به

حدانب همون شااش و نیم برم ترمینال یه بلیط بگیرم که زیاد هم درو، نگفته 
 باشم.

پنج و نیم بود که با ب ه ها خداحافظی کردم. همه اشااون غر می زدند  ساااعت
که  را براى  شاات و  ذار پیشااشااون نمی مونم. آخه فردا می خواسااتن برن 

 ماسوله.
پیاده شاادم.  مدونمو دنبال خودم کشاایدم و آژانس شاادم و دم ترمینال  سااوار

رفتم دم تعاونی اى که همیشااه باهاش می رفتم اما ماشااینش پر بود. یه تعاونی 
دیگه رو بهم معرفی کرد. اونم يا نداشاات. تعاونی بعدى تا ده شااج ماشااین 

 نداشت.
شااش هفت تا تعاونی رفتم. همه اشااون یا پر بود یا ساارویس رفته بود یا  تقریبا

ش شجو بود و همه آخر  شتند. به خاطر پایان ترم، ترمینال پر از دان شین دا ج ما
داشتند می رفتند خونه هاشون. آخرش هم یكی از کسایی که بلیط می فروخت 

  فت:
برو سر میدون بایست، هر اتوب*و*سی که به مسیرت خورد سوار شو و تا یه  -

مسااافرها هم يایی برو، شااهر بعدى یه اتوب*و*س دیگه سااوار شااو. بعضاای 
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ممكنه نیان و يا خالی بشه. سر میدون اتوب*و*س ها یه نیش ترمز می زنند و 
 ا ر يا داشته باشند صدا می زنند.

 ... کا ی به از هی ی ... خج
سر میدون  یب ایستادم. حدود ده دوازده نفر دیگه هم مثب من کنار میدون  رفتم

و بعضاای هاشااون، يا عالف ایسااتاده بودند. اتوب*و*س ها رد می شاادند 
سیر من  سی که به م سوار می کردند اما هنوز اتوب*و* شتند و  ند نفرى رو  دا

سط آ صلگی، پامو به علفی که از و شدت بی حو  التسفبىوره نیومده بود. از 
شین  صداى بوق ما بیرون زده بود، بند کرده بودم و باهاش کلنجار می رفتم. از 

ر راننده ها و آسمون ابرى که هر لحظه به ها و اتوب*و*س ها و دود و داد و هوا
 بارشش نزدیك تر میشد، سرسام  رفته بودم.

صداى بوق از نزدیك شنیدم و ماشینی که يلوى پام ترمز کرد. فقط به دیدن  یه
السااتیك هاش اکتفا کردم و دسااته ى  مدونمو  رفتم و  ند ندم در يهت 

شه. اما دند شین، حرکت کردم که بی خیال ب ست خالف ما ه عقج  رفت و در
 لحظه اى که می خواستم فحشش بدم  فت:

 خانوم صدانت ... -
موندم. نگاهم توى  شاام هاى مشااكی راننده نفب شااده بود و دهنم هر  مات

لحظه باز تر میشد. خداى من ... هورمند بود. این يا ... رو به روى من ... رو 
ستم باال اومد و  ستاده ... د سایه اى که کنار میدون عالف ای سایه ...  به روى 

قا ... را؟ ...  را دنی قهنگاهم به عقربه هاى ساعتم افتاد ... شش و بیست دنی
تو این لحظه باید هورمند اینجا باشااه؟ اونم ونتی که ده دنیقه تا زمان حرکت 
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اتوب*و*س خیالی اى که ازش بلیط داشااتم مونده؟  را باید این ندر واضااح 
 دروغم لو بره؟

 به روم پاشید و  فت: لبىندى
 مشكلی پیش اومده؟ -

 ؟انداختم پایین.  ی داشتم که بگم سرمو
  را اینجا ایستادى؟ مگه االن نباید توى ترمینال باشی؟ -
يوابم باز هم  یزى يز سكوت و شرمند ی نبود.  ند لحظه بعد ماشین از  و

يلوى پام حرکت کرد و کمی اون طرف تر پارك کرد و پیاده شد. واى خدا حاال 
 ش ه غلطی بكنم؟ نكنه بفهمه نضاایه ى بلیط درو، بوده؟ نكنه فكر کنه از

صال  را رد کردم؟  شو رد کردم؟ ا شم نمیاد که با درو، دعوت نبول می  بایدخو
کردم؟ یعنی  ی می خواسااات بهم بگه؟ نمی شاااد همین االن دروازه اى به 
 ذشته يلوى روم باز بشه و من بر ردم به صبح و بگم ب بله استاد. با کمال میب 

 نبول می کنمب.
رمند داره ندم به ندم بهم نزدیك تر میشه و ... اینجا ...تو این لحظه که هو االن

من بدون نگاه به صااورتش می تونم حس کنم که ازم توضاایح می خواد باید 
  یكار کنم؟  ی باید در يواب سوالش و  شم هاى منتظرش بگم؟

صال ست  ا ضیح بدم؟ مگه اون  یكاره ى منه؟ دلم می خوا  را باید بهش تو
بول کنم... دلت نمی خواساات؟ زهر درو، بگم. دلم نمی خواساات دعوتشااو ن

سه یكی بیا که ندونه تو دلت  ه خبره. من موندم  مار ... این ادا و اطوارهارو وا
شو رد ک سر هم کنی و دعوت ستی اون دروغو  ون . ازتو با انیتو با  ه توانی تون
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شته  ه یه  سرت  ذ سایه خانوم. حاال که دیگه آب از  همه تابلو بازیت بعیده 
صد و ستی که ويج  ه  سایه اى ه يج. حدانب ثابت کن که تو هنوز همون 

ضش  شكده و عو ضاح راه افتادى برى دان براى حرص دادن هورمند با تیپ افت
 سر از بیمارستان درآوردى...

ستم ... یه نگاه بهم  نه سایه نی ... نه ... نمی تونم ثابت کنم  ون من دیگه اون 
له؟ صااورتم؟ تیپم؟ حرف زدنم؟ بكن ... کجاى من شاابیه سااایه ى پنج ماه نب

شم و  شاید هنوز خني با سایه خیلی فرق کردم.  رفتارم؟ کدومش؟ من با اون 
. فهمیدم که هر ادهندونم  ی درساات و  ی غلطه ولی یه  یزهایی برام يا افت

کارى هم بكنم نمی تونم بی خیال هورمند و اخالق مردونه اش بشاام. بدون 
هنمایی هاش ، بدون نگاه مهربونش و بدون اون صداى بم و دلنشینش، بدون را

نه االن ... اونم حاال  نب  یارم. حدا حرف هاى دو پهلوش ... نمی تونم دووم ب
 احساسی دارم. هکه هر لحظه بیشتر بهم ثابت میشه که  

شدند حس می  صداى سنگین تر می  ندم هاش رو که هر لحظه نزدیك تر و 
هاش متونم شااد. ساارش رو کمی کردم. باالخره کنارم رسااید و صااداى ندم 

 پایین آورد. سنگینی نفسش رو حس می کردم و صداش رو کنار  وشم شنیدم:
  را حرف نمی زنی؟  یزى شده؟ حالت خوبه؟ -
 صداش نگرانی موب میزد. نگرانم بود؟ اى خدا ... تو

داشته باش سایه. ونتی بدون هیچ ترسی درو، میگی ظرفیت لو رفتنش  يرئت
 ه باش. مسئولیت حرف و دروغت رو بپذیر. رك بگو درو،  فتم.رو هم داشت
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رو بلند کردم. همزمان با حرکت ساارم، ساارش رو کمی عقج کشااید و  ساارم
نگاهش دور صورتم  رخید. انگار دنبال ردى از در یرى احتمالی توى صورتم 

 می  شت. تو  شم هاش خیره شدم و با شرمند ی  فتم:
 معذرت می خوام. -

اى که توى تك تك ايزاى صورتش پىش میشد رو به خوبی می دیدم.  نگرانی
اخم هاش آروم آروم در هم میشااد. نگاهش رني سااردر می می  رفت و لج 
هاش از هم فاصااله.  ونه اش رو به ساامت  پ  رخوند و ساارش کمی به 
شااونه ى راسااتش متمایب شااد و به فاصااله ى کمی از صااورتم نرار  رفت. با 

 صداى آرومی  فت:
 سایه ...  ی شده؟ -

هرى ریىت. اسممو صدا زده بود. با این موب از نگرانی توى صداش. لج  دلم
به دندون  رفتم و میىكوب  شم هاى سیاه و نگرانش شدم.  هره ى هورمند 
هر لحظه محوتر میشااد. از بس پلك نزده بودم، اشااك داشاات به  شاامم می 

شمم رو با شك زیر   سریع پلك زدم و نم ا ست.  ش صداى  ن ست پاك کردم.  د
 هورمند رو شنیدم: صبیع
  را حرف نمی زنی؟  ه اتفانی افتاده؟ کسی امیتت کرده؟ -
 نااااه ... -

ترساام از حرفش رو با این یك کلمه بیرون ریىتم. باید زودتر این بسااات  تمام
قدر  كه اوضااااع توى مهنش اون بب از این مده رو يمعش می کردم. ن پیش او
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ا یه شرمند ی به خاطر درو، نانع نشه. دلمو زدم به دریا و تو یه بنرنج بشه که ب
 لحظه  فتم:

 من ... من به شما درو،  فتم. -
  ه دروغی؟ -

 دهنمو نورت دادم و با دستپا گی  فتم: آب
من ...  یزه ... می دونید ... راستش ... من بلیط نداشتم... یعنی اصال نرار  -

 نبود امروز برم خونه.
شرمنده اى به صورت متعجبش انداختم. نتونستم نگاه به  شم هاش رو  هنگا

 ادامه بدم و به زمین خیره شدم و با خجالت  فتم:
با خودم  - به این بهونه دعوت شااما رو رد کنم. اما بعدش  این حرفو زدم که 

  فتم همین امروز برم خونه که زیاد هم درو، نگفته باشم.
شمی صبانی تر نگاهش کردم که بب زیر  شون میده. ع ینم  ه عكس العملی ن

میشه؟ برام متاسم میشه؟ خیالش راحت میشه؟ نفس عمیق می کشه؟ لبىند 
می زنه؟ شااده بودم عین ب ه اى که به  ندکاریش اعتراف می کنه و ترسااون و 

 لرزون منتظر حكمش می مونه.
 هورمند بدون هیچ تنییر حالتی  فت: اما
 میگی؟هنوز هم دارى درو،  -

 زده  فتم: هول
 نه ... به خدا نه ...همش همون بود که  فتم. -

صداى آرومی  حس شكب  رفت و با  کردم توى نگاهش ر ه هایی از ناراحتی 
  فت:
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  را نىواستی دعوتمو نبول کنی؟ -
 ه يورى باید براش توضیح می دادم؟ یه درو، ساده  ه يورى ِخااارمو  حاال

پیچ در پیچ شااد که خیلی بعید به نظر می رسااید  ساابید. اونقدر همه  یز 
ستش رو  شه. تنها راه  اره این بود که از بیخ و بن را هورمند با حرف هام نانع ب

 بگم ...
شت هامو تو هم تاب  همون سرم پایین بود و انگ شرمند ی  شدت  طور که از 

 می دادم  فتم:
 درستی نباشه. خج ... آخه ... فكر کردم شاید نبول کردن دعوتتون کار -
سته بود و با دنت  یه ش صورتش افتاد که  ره اى بین ابروهاش ن لحظه نگاهم به 

به حرفم  وش می داد. سااعی کردم دالیلی رو بیارم که شااااید مونع رد کردن 
شتم  سی دا سا شون فكر نكرده بودم، اما در خفایاى مهنم  نین اح دعوتش، به

 و به نظر منطقی تر هم میومدند.
شما استاد من هستید ولی من که شناخت  ندانی از شما ندارم. هر درسته  -

 ی باشه منم تو این شهر غریج و تنهام. نمی خوام توهینی بكنم ولی بهم حق 
 بدید که نتونم به این راحتی اعتماد کنم.

 دفعه یاد شهربازى افتادم و  فتم: یه
ج اعتماد کردیم. خالبته شاااید به این فكر کنید که پس اون شااج  را بهتون  -

اون شااج ... یعنی دو شااج پیش که توى پارك همدیگه رو دیدیم ... هم تنها 
 نبودم هم دور و برمون شلو، بود. البته ...بعدش فهمیدم که کارمون اشتباه بود.



 575 بی مهرپاییز 

شد  سكوت سكوتش که طوالنی  شدم.  کردم و منتظر حرفی از طرف هورمند 
سلول هام نفوم کرد. سرمو باال آوردم. با دیدن  هره اش، نطر ه نطره آرامش به 

توى هواى سرد با اون نم نم بارون، انگار نم نمك  رم میشدم.  هره ى متبسم 
شتنی ترش می کرد، لبىند به  ست دا شه دو شم هاى خندونش، که از همی و  

 لبم می آورد.  ند لحظه بعد  فت:
  مون نكنم دیگه هیچ ونت تو عمرت درو، بگی. -

  فتم: عايزانه
به شااما بی احترامی کنم. فكر می کردم این کار  - باور کنید نمی خواسااتم 

 درست تره.
ندش هاش  لبى لج  هاش، از بین  ندون  باریكی از د عمیق تر شاااد و ردیم 

شه تا ابد برام بىندى؟ ... کوفت. دختره ى بی  شد. اى يانم ... نمی شىص  م
 ت ها. شم و رو. یه مره شرم و حیا داشته باشی بد نیس

ستی شم هاش حالت عجیبی به خودش  رفت و با  د شید.   صورتش ک کنار 
 لحن عجیج ترى  فت:

منم دارم میرم خونه. تا يایی که من متويه شاادم، هم شااهرى هسااتیم. پس  -
 ا ر مایب باشی می تونیم هم سفر بشیم.

 با دست به ماشینش که پشت سرش پارك بود اشاره کرد. و
 تعجج  فتم: با
 هم شهرى هستیم؟ يدى می  ید؟ -

 زد و  فت: لبىندى
 فكر می کردم می دونی. -
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 از کجا باید می دونستم؟ -
 رو کمی کج کرد و  فت: سرش

 به هر حال ... ا ر مایب باشی می تونیم این سفر  ند ساعته رو با هم باشیم. -
تعجج نگاهش کردم. وانعا ما هم شااهرى بودیم و من متويه نشااده بودم؟  با

پس اون شج که توى شهر بازى دوست نداشت ما اسم شهرهامون رو بگیم به 
شاید هم  ستیم؟ یا  شهرى ه ست هاش نفهمند ما هم  همین خاطر بود؟ که دو
ستند پس مادر و خواهرش  ه طورى اومدند  شت نی ساکن ر من نفهمم؟ ا ر 

 من؟ اتنمال
باید  یكار کنم؟ سوار ماشینش بشم و این همه راه ور دلش باشم؟ ا ه تو  حاال

شم من  شو تو   سرم بیاره  ی؟ نكنه این همه خود زرد از آب دربیاد و بالیی 
عزیز کرد که حاال  ولم بزنه و یه بالیی ساارم بیاره؟ نه ... نباید باهاش برم. هر 

شاید این هم  دمید  نین آ ند می دونم و ایمان دارم که هورمن صال  ست. ا نی
شاید می خواد امتحانم کنه ببینه باز هم یه يورى از زیر  شه.  یه محك دیگه با

 دعوتش شونه خالی می کنم یا اینكه صبح فقط بازار  رمی کرده بودم.
 انداختم پایین و  فتم: سرمو

مجبور بشم خیلی ممنون از دعوتتون ولی ... شما که نمی خواین من باز هم  -
 درو، بگم؟

شد اون لحظه  صداى شت؟ نمی صداى بارون دا خنده ى مالیمش  ی کم از 
 بارون نیاد که من خنده هاش رو واضح تر بشنوم؟ سرى تكون داد و  فت:

 درسته ... درستش همینه ... -
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بدرستش همینهب ... ایول ... هورمند  فت درستش همینه پس از کارم ناراحت 
تایید هم می کنه؟ ... اى خدااااا... تو ب*،*ل هورمند که نمی که نشده هیچ، 

 تونم برم، پس حدانب تو بذار بپرم ب*،*لت.
باز کرد.  هورمند لبىندى زد و رفت ساامت ماشااینش. صااندوق عقج رو 

 مدونی داخب صندوق بود. پس هورمند هم وانعا داشت می رفت خونه. پس 
بذاره؟  ترى از صااندوق بیرون   ه طورى می خواساات براى فردا با من نرار

ستاد. يورى که هر  شه کنارم ای شت کنارم. خیلی نزدیك تر از همی شید و بر  ک
زیر یك  تر يا شااادیم.  ترى که هورمند روى ساارم  رفته بود. آو  وندوم

خدایا ...  را هم  ین اتفاق هایی پیش میارى؟ تو که می دونی دساات و دلم 
ندارم. منو  ه به امتحان شااادن. اونم این  می لرزه. تو که می دونی من ينبه

ام باه يورىيورى ... نكنه ازم بگیریش ... ا ر نراره مال یكی دیگه بشااه این 
بازى نكن ... دیگه هیچ ساالولی تو ويودم نمونده که هورمند رو نشااناسااه ... 

 نذار از دستش بدم و دونه دونه اعضاى ويودم از غصه دق کنند.
 *و*س بیاد.می مونم تا یه اتوب -

 زده نگاهش کردم و با  یجی  فتم: شوك
 بله؟. -

 خنده اى کرد و با لحن مهربونی  فت: تك
 نمی خوام تنها این يا بایستی. -

... ببین المصاااج  ه يورى دلمو نلقلك میده ... مره مره ... نطره  وااااااااااى
ود ... ندیما ... دل نطره ... نم نم ... کم کم ... داره دلمو می بره. یه شااعرى ب

 می رود ز دستم و ... این حرف ها ...
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دونم  ه ندر طول کشااید که اتوب*و*ساای ساار میدون ایسااتاد و شااا رد  نمی
راننده، اسم شهرمونو فریاد زد. ولی اصال دلم نمی خواست برم. اون مدتی که 
حتی نمی دونستم  ند دنیقه شد، حضور هورمند کنارم، نفس هاى  رمش که 

 هدهواى سرد پىش میشد،  ترى که باالى سرمون  رفته بود و نسمت عمتوى 
سیاهی  شده بود،  ستش که از نم بارون خیس  شونه ى را سر من بود،  ش روى 
شج که به عاشقانه ى من دامن میزد، همه و همه ل*م*ت بىش ترین لحظات 
زند یم بود. هر  ند که هر دو ساااکت بودیم ولی حتی سااكوتش دلپذیر بود. 

 گار با سكوت حرف میزد.ان
که ایستاد، هورمند کمی ازم فاصله  رفت و نگاه مهربون و  رمش  اتوب*و*س

رو به صااورتم دوخت. بدون یك کلمه حرف فقط نگاهم می کرد. دسااته ى 
  مدون رو از دستم بیرون کشید،  تر رو به سمتم  رفت و  فت:

 یه لحظه صبر کن. -
ند با  مدونم رفت ساامت اتوب*و*س. ى  تر رو ازش  رفتم و هورم دسااته

ستم  شماره اش رو برام آورد.  تر رو از د سپرد و  شا رد راننده   مدون رو به 
  رفت و  فت:

 برو باال. -
سااىتی از نگاهش دل کندم. تا دم اتوب*و*س  تر باالى ساارم بود و ونتی  به

سرش رو تكون دا شتم. لبىند عمیقی زد و  شدم، دوباره به عقج بر  . دسوار 
 دستم بی اراده باال رفت و توى هوا تكون خورد:

 خدا حافظ. -
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 عمیق تر شد و  فت: لبىندش
 می بینمت. -

 که شدم، دخترى که از نبب روى صندلی نشسته بود  فت: سوار
 برو داخب بشین من دم شیشه نفسم می  یره. -

نربون نفساات.  ی از این بهتر که من دم شاایشااه بشااینم و براى آخرین  اى
ستم و پرده رو کامب کنار زدم. هورمند با  ش سریع ن لحظات هورمند رو ببینم. 
 تر بسااته، زیر بارون ایسااتاده بود. نگاهش بین شاایشااه هاى اتوب*و*س می 
 رخید و باالخره روى من ثابت شااد. لبىند نشاانگش دوباره روى صااورتش 

ستن ستش رو کنار ش سبوندم و دوباره تكون دادم. د شه   شی ستمو به  . کم د
پیشااونیش  ذاشااات و با حرکت مالیمی از پیشااونی يدا کرد. اتوب*و*س 
حرکت کرد و هورمند هم  نان زیر بارون ... با  تر بسااته ... با نفس هایی که 

ش شد ...با   شد ... با موهایی که از نم بارون، تر می  هاییم توى هوا پىش می
 که همه ى دنیاى منن ... نگاهم می کرد ....

يمعه اساات. نراره آرمین و خانواده ى دایی براى شااام بیان خونه امون.  امروز
اصااال دلم نمی خواد از کب کب هام با مامان تو این یكی دو روزى که رساایدم 
بنویساام. ولی در کب می تونم بگم ... یعنی در کمال تعجج می تونم بگم که 

به اموالمون و  همان خیلی آروم تر شااده. انگار فقط می خواساات آتیش بزنما
  وشت رو بده دست  ربه تا خیالش راحت بشه.

ساامیه که دیگه  فتنی نیساات. دختره ُخب شااده انگار.  نان آرمین آرمین  حال
می کنه انگار  ه خبره. ایااااااااش ... یعنی منم شوهر کنم این يورى شوهر 

را ... سایه ... مطمئنی عمرا؟ خج باید اعتراف کنم ا ر شوهرم ملیب میشم؟ عم
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رو داره.  ون  نتشهورمند باشااه از ساامیه هم بدتر میشاام.  ون هورمند لیا
 عاشقشم و بیشتر از خودم دوستش دارم.

سمیه هم نسبت به آرمین همین حس رو داره؟ ا ر این يور باشه که دیگه  یعنی
هیچ خرده اى نمیشااه بهش  رفت. فقط امیدوارم ونتی فهمید این آرمین خان 

  ه کیسه اى براش دوخته، زیر ویرانه هاى کاو آرزوش، مدفون نشه.
اد مامشج فقط آرمین بود. تحمب یه خائن بهتر از شش هفت تا خائنه. دا کاش

دایی هم که همه يا دمشااونه. با اون نازنین يونشااون. خدایا به خیر بگذرون. 
اصال حوصله ى در یرى و بحث و يدل و تو دهنی خوردن رو ندارم. آخی ... 
سبج خیر  شود  ست  فتن عدو  یادش بىیر اون دفعه هورمند به دادم رسید. را

با حضااورش و دعوامون و تو هد. این آرمین هم  خدا خوا مان،  ا ر  ما دهنی 
ست که به  شم. این دفعه دیگه هورمند هم نی شد به هورمند نزدیك تر ب باعث 
شهره ...  شت. ولی ... االن می دونم که بهم نزدیكه ... تو همین  امیدش برم ر
تو همین هوا نفس می کشه. خدارو  ه دیدى ... شاید یه يایی تو همین شهر 

سااتی منظورش  ی بود؟ نكنه دیدمش. مگه خودش نگفتب می بینمتب ... را
سه روزه همش دم میدون و  2وانعا آز  شه؟ آو که این دو  هم با خودش ارائه می

زیر بارون و کنار هورمندم... یه ثانیه هم اون لحظات از يلوى  شاامم کنار 
نمیره. همش صداش تو  وشمه،  رمی حضورشو حس می کنم. لعنت به این 

... آخه من تا اون مونع  ه يورى دووم تعطیالت بین دو ترم. اونم ساااه هفته 
 بیارم؟
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شوار هم  اوه س صداى  شده.  سمیه خانوم بلند  صداى آواز خوندن  اوه ... باز 
میاد. مگه ساااعت  نده که داره به خودش میرسااه؟اى واى کی ساااعت هفت 

 شد؟ برم یه دوش بگیرم و آماده بشم...
دنیقه ى بامداد.  دوازده و هجده دنیقه شااج ... یا شاااید هم هجده ساااعت

مهمون ها نیم سااااعت پیش رفتن. به اسااتثناى يناب آرمین خان که با زیر 
سمیه معلوم نیست  شون. تو اتاق  شریم آورده بودن منزل پدر خانوم شلوارى ت

شم   صبح یكار می کنند. اصال دلم نمی خواد امشج تو این اتاق بىوابم. تا 
. فعال که صاداى خاصای نمیاد. و  وشام باز میشاه. نه که خیلی هم بساته بود

انگار حرف می زنند. بذار تا کار به ياهاى باریك نكشاایده برم تو اون یكی 
 اتاق. فكر کنم امشج آواره ام.

ستم بندازمش دور،  خج ... باالخره تىتی که پارسال عوضش کردم و می خوا
یدم. بگذریم ... کجا بودم؟ آهان  به دردم خورد. االن روى همون تىت خواب

... 
صااد هزار مرتبه شااكرت که نازنین و شااوهرش نیومدند. فقط زن دایی و  خدایا

دایی و پسرها. از نیافه هاشون معلوم بود از دیدنم خوشحال نشدند. تونعی هم 
نداشااتم خوشااحال بشااند  ون از ندیم  فتند دل به دل راه داره. فقط به خاطر 

مامان مبنی بر عذرخواهی از دایی کرده که  يمله محو  یهبود،  خواهشاای 
 خالی نبودن عریضه  فتم:

 به خاطر اتفانی که دفعه ى نبب افتاد متاسفم. -
 که خداییش خیلی مهربونه، یه لبىند بابا  ونه زد و  فت: دایی

 عیج نداره دایی. باالخره این بحث ها تو هر خونه اى ممكنه پیش بیاد. -
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فقط به دادن يواب سااالمم اکتفا  دایی اما با اکراه  ونه ام رو ب*و*سااید و زن
سه اى که آرمین  سالم زورکی بكنم که با ب*و* ستم به آرمین هم یه  کرد. خوا
از سمیه  رفت، رو ترش کردم و سرمو بر ردوندم. می مرد اون ما و واسه اتاق 

مامان لج  دربیارن؟خواب نگه داره؟ حتما باید يلوى یه مجرد این اداها رو 
 غره رفت. زید و به سمیه  شم 

ند کثیفی کنج لبش   شاامم گاهم می کرد و لبى نه ن که مومیا تاد  به رامین اف
نشسته بود. با بی حوصلگی صورتمو  رخوندم و روى یكی از مبب ها نشستم. 
رامین هم در کمال پررویی کنارم نشااساات. با اخم نگاهش کردم. پوزخندش 

 شدید تر شد و  فت:
.. زبونتو  ربه خورده؟ یا تو دهنی اى  یه دختر عمه ى ينگنده؟ ساااکتی . -

 که خوردى فلجش کرده؟ دفعه ى نبب که خوب زبون می ریىتی.
ندر دلم می خواسااات دهنمو باز کنم و هر  ی فحش رکیك بلدم نثارش   ه

مادمون شاااده بود  خداییش ا ه این یكی دا کنم. پسااره ى ایكبیرى ل*ب*ن. 
ست داره و با کارمون به  یس و  یس کشی می رسید. باز هم ب سیا ه آرمین که 

شو بدم که یه دفعه یاد حرف هو ستم يواب سرمونو ببره. خوا  مندرپنبه می خواد 
صداى منو نداره.  شنیدن  ضی هاییه که لیانت  افتادم. رامین هم نطعا از اون عو
که  ید يورى بهش کم محلی کنم  با نه.  بذار هر  ی می خواد زر زر ک پس 

 نمش.بفهمه الیق هم صحبتی نمی دو
شدم دنبال  اى ریىتن. فنجون ها آماده بود و  اى  به ستاده  ستور مامان فر د

هم دم شده بود. سریع  اى رو ریىتم و مشنول ریىتن آب يوش روى  اى 
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ها بودم که صاداى نحساش رو از فاصاله ى خیلی کمی، زیر  وشام شانیدم. 
 يورى که نفسش رو حتی از روى شال هم احساس کردم:

 خواى دختر عمه ى زبون بسته؟کمك نمی  -
 شدت خودمو عقج کشیدم و با عصبانیت  فتم: با
 این يا  یكار می کنی؟ -

 ایستاد و  فت: صاف
 اومدم ببینم یه ونت  یز خورمون نكنی. -

 زدم و  فتم: پوزخندى
 این کارهاى احمقانه فقط به مهن آدم هاى احمق می رسه. -
 . لبىند  ندش آورى زد و  فت:با ابرو به خودش اشاره کردم و
 دیدى به حرفت آوردم. -
... لعنتی ... کاش حرف نزده بودم. کاش لج هامو به هم دوخته بودم. پس  اه

فطرت عوضاای . وانعا  ه ندر این حرف نزدن و کم محلی کردن سااوزونده 
بودش. کاش باز هم دندون رو يیگر  ذاشااته بودم و هی ی نگفته بودم. این 

بی  شااده تا کجاهاش که نمی سااوخت. ِا ... سااایه ... دیگه نرار نيورى دیگ
صیت خودتو حفظ کنی  شى شنالی  شیا. باید یاد بگیرى در برابر هر آ تربیت ب
... تحت هر شاارایط و هر مونعیتی نباید فحاشاای کنی.  ون اول خودت زیر 

 سوال میرى.
شده. ببین  هورمند شم  يونم کجایی که ببینی  ه طور حرف هات آویزه ى  و

یاد می  یرم که  ه طور رفتار کنم ... می دونم هنوز خیلی لني  دارم کم کم 
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می زنم. ولی همین دونسااتن خودش نصاافه مساایره. کم کم این دونسااتن به 
 مرحله ى عمب هم میرسه... البته ... امیدوارم که برسه ...

مو از رامین بر ردوندم و با ساارعت بیشااترى فنجون ها رو پر کردم. اکراه رو با
سااینی  اى رو برداشااتم و خواسااتم عقج  رد کنم که یه لحظه خوردم بهش. 
سینه ى رامین. به خاطر برخوردم با رامین، فنجون هاى  صاف  سبیده بودم به 

و نفرت  تهتوى سااینی شااروع کردند به تكون خوردن. از این تماس ناخواساا
ست هاى ا شم يلو که د ستم خودمو بك شیدم و خوا نگیز، ناخودآ اه هینی ک

ست دیگه  سینی رو  رفت و د ستش لبه ى  سرم يلو اومد. یه د شت  رامین از پ
 اشو روى بازوم  ذاشت. سرشو روى شونه ى  پم نرار داد و  فت:

 هیاااااااش ... نترس دختر عمه.  یزى نشده که. -
صداش تمام تنم مور از سرش  لحن  شونه امو پایین دادم که  شد. با نفرت  مور 

 رو برداره و خودمو عقج کشیدم و  فتم:
 یه بار دیگه دستت به من بىوره بد می بینی. -

 عقج داد و بلند خندید و  فت: سرشو
 مثال می خواى  یكار کنی ب ه يون؟ -
سینی رو  یه ستش بهم بىوره،  شت اما نبب از اینكه دوباره د سمتم بردا ندم به 

روى یكی از دساات هام نگه داشااتم و یكی از فنجون ها رو با دساات دیگه ام 
 برداشتم و به سمتش پاشیدم.

سریع کتش   اى سوزه، خیلی  ستش ب ساعدش ریىت اما نبب از اینكه د روى 
 رار من از دستش کافی بود.رو در آورد و همون  ند ثانیه براى ف
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شتم و  اى ها رو تعارف کردم. هنوز از  با سالن بر  شبیه به دویدن، به   یزى 
اثر کشاامكش با رامین، نفس نفس می زدم. مامان با تعجج نگاهم می کرد. 
هایی روش  به تن مان  ما که  بب دو نفره اى  عارف کردم، روى م که ت هارو   اى 

باال رفت و تعجبش دو برابر شد. مشىص  نشسته بود نشستم. ابروهاى مامان
شده. من اما لبىند از ته دلی به  صمیمیت نا هانیم غافلگیر  بود که از این همه 
نا  به مساااائب محرم و  روش زدم. اون لحظه وانعا خوش حال بودم که مامان 
 محرم شدیدا پایبنده و به راحتی می تونم زیر آب رامین رو با همین ترفند بزنم.

ا کتی که روى دسااتش انداخته بود و پوزخند وحشااتناکی که یه يور ب رامین
حس انتقام يویی رو بهم القا می کرد، به سااالن اومد. نگاهمو ازش  رفتم و 
دیگه تا مونع شااام از يام تكون نىوردم. ونت شااام که شااد من ساار نابلمه ى 

و  نمک آمدبرنج نشستم و مشنول برنج کشیدن شدم که نىوام تو سالن رفت و 
احیانا تو دست و پاى رامین باشم. همین يا و کنار مامانی که االن حكم نايی 

 رو برام داشت يام امن تر بود.
 هاب و واب نگاهم کرد و  فت: مامان

 سایه ... تو حالت خوبه؟ -
 زدم و  فتم: لبىندى

 بله.  ه طور مگه؟ -
 اشاره اى به دیس توى دستم کرد و  فت: مامان

 از این کارها نمی کردى. هیچ ونت -
 خج حاال دارم انجام میدم دیگه. ا ه ناراحتید تا برم. -

 سریع  فت: مامان
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 نه نه ... هر يور خودت دوست دارى. -
شااام دنیقا رو به روى رامین افتادم. براى اینكه لني هاى درازش زیر میز  ساار

زیادى پیش روى نكنه، پاهامو به پایه هاى صااندلیم  ساابونده بودم. در طول 
صله ى نگاه هاى  صال حو سرمو بلند نكردم. ا مدت غذا خوردنمم یك بار هم 

و  بلند شدم یزکثیم و لبىند هاى  ندشش رو نداشتم. اولین نفر هم از سر م
 به بهونه ى سر درد رفتم به اتانم.

تىت دراز کشاایدم و به خاطر سااردى هوا پتو رو روى خودم انداختم.  روى
يزوه ى آز شاایمی فیزیك رو برداشااتم و بدون اینكه بدونم  را این يزوه رو 
برداشتم، مشنول ورق زدنش شدم. بعضی  وشه و کنارهاى يزوه، دست خط 

ات و واکنش ها و فرمول هایی که نوشته بود. لبىند روى هورمند بود و توضیح
لبم نشااساات و خیلی آروم، ب*و*سااه اى روى دساات خطش  ذاشااتم. یعنی 
ممكنه هورمند هم  زارش کارهاى منو برداره و این يورى با اشااتیاق بهشااون 

 خیره بشه؟ هه ...  ه رویاى شیرین و صد البته دست نیافتنی اى ...
ته بود که در اتاق باز شااد و رامین اومد تو... مثب يت از دو دنیقه نگذشاا هنوز

يا پریدم و شااالی رو که نبال هیچ اعتقادى بهش نداشااتم، محكم دور ساارم 
 پی یدم و با عصبانیت  فتم:

 برو بیرون. به  ه حقی پا تو اتاق من می مارى؟ -
 درو پشت سرش بست و با صداى خش دار و وحشتناکی  فت: رامین

 ز نفهمیدى نباید با دم شیر بازى کنی ب ه؟تو هنو -
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پر از تحقیر و تمسىر بود و  شم هاش پر از خشم و عصبانیت . ترس  لحنش
به يون من افتاد و من هم به يون لبم. نمی دونم از ترس بود یا عصاابانیت که 

 با دندون پوست لبمو می کندم.
شو باال و  تو پایین می کرد تا به نتیجه همون  ند ثانیه اى که منزم تمام داده ها

برسااه که االن باید سااكوت کنه یا با تمام توانش يیه بكشااه و داد و هوار راه 
بندازه، رامین هر لحظه بهم نزدیك تر میشد وحرف هاش که  یزى هم ازشون 

به هم میزد و يواب دهی  یدم، تمرکزم رو  تاخیر می  منزمنمی فهم به  رو 
 انداخت.

ست می رفتم. هر  ند با این ندمی که يلو میومد،  هر سمت را من یه ندم به 
کار کم کم به رامین نزدیك تر میشااادم اما به هیچ ويه دلم نمی خواسااات با 
عقج رفتن هم ترسم رو نشونش بدم و هم خودمو تو کنج اتاق  یر بندازم. باید 

شده خودمو به در نزدیك می کردم بلكه بتونم فرار  سی توى کنمهر طور  . یه ح
میگه رامین برام خطرناکه. هر  ند که تا به حال هیچ ونت پیش نیومده ويودم 

ندر بهم نزدیك بشاااه ولی  بده و این  بود که  نین رفتارى از خودش نشااون 
شه به طور  شه نگاه ها و حرف هاش همین طور نیش دار و آلوده بوده. همی همی

شج  صله می  یرم. ولی ام سیم آخر  دیگهناخودآ اه ازش فا  زده بود.وانعا به 
 خدایا ... خودمو به تو می سپرم. نذار این پسره دیوونه تر از این بشه.

 منز آك بندم به یه نتیجه هایی رسید و لج باز کردم: باالخره
من اونقدر دل و يیگر ندارم که بىوام با شاایر در بیفتم. تو هم بیشااتر شاابیه  -

. وت تو کب فامیب برهروباهی تا شاایر. پساار دایی ... فكر نكنم دلت بىواد آبر
همین که يلوى  شاام بقیه از پله ها باال اومدى، به اندازه ى کافی همه رو 
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ه، وارد بشاا شااىصاایتتونمتويه خودت کردى. بهتره نبب از اینكه لطمه اى به 
 بر ردى پایین.

ى ب شىصیتتونب رو با تمسىر ادا کردم که نهایت نفرتم رو نشونش بدم.  کلمه
 رامین اما پوزخند صدا دارى زد و  فت:

تو اون منز کو ولوت  ی می  ذره ب ه يون؟ فكر کردى اونقدر ابله ام که  -
 بدون هیچ دلیب مويهی پا تو اتانت بذارم؟ مطمئن باش بدون دعوت نیومدم.

 اخمی کردم و  فتم: ناخودآ اه
 درسته به این خونه دعوت شدى ولی نه دیگه به اتاق من. -

 ى لبش به آرومی باال رفت و  فت:  وشه
به ساامتم می  - گه اى این يورى زبون درازى می کرد و  اى  هر دختر دی

پاشید، مطمئن باش بالیی سرش می آوردم که به دست و پام بیفته ... اما تو ... 
نت که کم از نیش مار نداره ... بد يورى نوانینمو به هم ریىتی. یه با اون زبو

 ينجنه ى بی عرضه ى بد نیافه که همه ى دار و ندارش، هیكلشه.
  ذرا و تحقیر آمیزى به سر تا پام انداخت و ادامه داد: نگاه

که اون هم انگار تاز ی ها از دساات دادى. نبال خیلی شاایك پوش تر بودى.  -
 اندام و راه رفتنت ...لباس ها و 

از ابروهاش باال رفت و دستش رو توى يیج شلوارش فرو کرد.  وشه ى  یكی
 لبش به سمت پایین رفت و با بی میلی  فت:
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امشج حسابی نا امیدم کردى سایه. بعد از این همه ونت ... این يورى؟ با  -
و  این ساار و وضااع؟ این  ارند  یه رو ساارت انداختی؟ این لباس هاى  ب

  شادو از کدوم يهنم دره اى آوردى؟
ندم دیگه به سمتم برداشت. فقط یك ندم دیگه مونده بود که بهم برسه و من  یه

سرمو  سمتم دراز کرد.  ستش رو به  شتم ... د صله دا شتر از یك متر با در فا بی
 عقج کشیدم و  فتم:

خودم  حواساات باشااه ... به يز  اى با خیلی  یزهاى دیگه هم می تونم از -
 دفاع کنم.
شو ست سر داد.  د شلوارش فرو کرد و نهقه ى بلندى  شید و توى يیج  پس ک

یعنی می تونستم امیدوار باشم که مامان صداى خنده ى رامین رو بشنوه و براى 
 رفتن مچ دختر خطاکارش هم که شاااده، بیاد باال و به دادم برساااه؟ ولی ... 

 ا ر االن بیاد حتیهاش اعتماد داره. مامان که به برادرزاده هاش بیشتر از  شم 
اینجا و ببینه رامین داره منو خفه می کنه، میگه حتما کارى کردم که م*س*تحق 
سود میبره و نتیجه  ضعیت  شرایطی رامین از این و شدن بودم. تحت هر  خفه 
اش  یزى يز تحقیر من و بی اعتمادتر شاادن مامان نساابت به من نیساات. 

 لشه.همون  یزى که رامین دنبا
حواسااش با خندیدن پرت شااده بود، دو ندم دیگه آروم به ساامت در رفتم.  تا

داشااتم ندم سااوم رو بر می داشااتم که حواسااش يمع شااد و نگاهی به پاهام 
 انداخت. ابروهاش باال رفت و  فت:

ضی  - ضی من هم را شی. تو را به به ... می بینم که تو هم بدت نمیاد با من با
 ... پس مشكب  یه؟
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ندون يه  د که متو با لحن مالیمی  ما  با حرص روى هم فشاااار دادم ا هامو 
 عصبانیتم نشه  فتم:

تو خیلی يذاب و شاایك پوشاای ... فكر نمی کنی بودن یه ينجنه ى بی  -
 عرضه ى بد نیافه در کنارت، کالستو پایین میاره؟

ندر از  فتن این حرف ها زير کشاایدم. خون خونمو می خورد و حلقم از   ه
نو می سااوخت. ولی تنها  یزى بود که براى نجاتم به مهنم رسااید. باید یه ب

ست  شده اش رو ترمیم می کردم بلكه فعال د صیت و غرور خورد  شى يورى 
از ساارم برداره. مگه نه اینكه زبون خوش مار رو هم از لونه بیرون می کشااه؟ 

نی یه ی کونتی احتمال میدى که از این ستون تا اون ستون فريی باشه، سعی م
يورى با  رب زبونی ونت رو تلم کنی تا باالخره یه نفر به دادت برسه. دادى 

 که تو سینه خفه شده ...
رو يلو آورد و صااورتش رو به موازات صااورتم نرار داد. تو  شاام هام  ساارش

 خیره شد و  فت:
 تو از من می ترسی؟ -

ید می درو، با که ن ید. نمی   را؟ داشااتم زهره ترك می شااادم. ولی اون  فهم
صاف خیره  شون بدم. اونم يلوى  نین آدمی.  ستم خودمو خوار و ملیب ن خوا
شاادم به  شاام هاش و دوباره همون اسااتراتژى سااكوت رو در پیش  رفتم. 

 نیشىندى زد و  فت:
 زبونت بند اومد؟ -
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شم  یه سمت در. نگاهمو از   شیدم  شتم و خودمو ک ست بردا ندم دیگه به را
ره رومو ساامت پنجره  رخوندم. خیلی نا هانی، يورى که هاش  رفتم و با اک

انگار  یز وحشتناکی پشت پنجره دیدم، اخم کردم و هینی کشیدم. یه حقه ى 
ا و ت یمخیلی ندیمی که ب گی هامون براى  ول زدن همدیگه اسااتفاده می کرد

طرف ساارشااو می  رخوند، خوراکی هاشااو از دسااتش می ناپیدیم و الفرار. 
م يواب بده اما رامین با تعجج به ساامت پنجره بر شااات و من امیدوار نبود

 همون لحظه دستگیره ى در رو تو دستم فشردم و با یه حرکت بازش کردم.
از اینكه بتونم ندم از ندم بردارم، بازوم تو دست رامین فشرده شد و سر يا  نبب

میىكوب شاادم. صااورتش هنوز ساامت پنجره بود و نیمرو خندونش رو می 
 سرش رو خیلی آروم به سمتم بر ردوند و  فت:دیدم. 

تالش خوبی بود. ولی یادت باشااه که تمام این کارها رو خودم یادت دادم.  -
 یادت که نرفته تو ب*،*ل خودم بزره شدى.

شارى به بازوم وارد کرد که  براى ستش به تقال افتادم. ف در آوردن بازوم از توى د
شد. یاد ا شترم  شو دور دردش مانع تقالى بی ست ون روزى افتادم که هورمند د

بازوم پی ید و از شعله ى  را، بونزن دورم کرد. همون روز که موهام سوخت. 
که اون دساات  وشااكرياى انگشاات هاش تا  ند ونت کبود مونده بود. خدار

 پم بود و رامین دساات راسااتمو کبود کرد. هیچ دلم نمی خواساات يایی که 
 دیگه اى بهش بىوره. دست هورمند بهش خورده، دست کس

ضه ام؟  اى شو پس می زدم.  را من این ندر بی عر ست کاش زورم زیاد بود و د
حتی نمی تونم از خودم دفاع کنم. خوش به حال اون دخترهایی که یه تنه ده تا 
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ست  پ  شون کنی ...  پ را شب و پل مردو حریفن. مرد که نه، نامرد. بزنی 
 راست آپرکات ...

سانتی متر دیگه مونده بود که یه حرکت منو  با شید. فقط یك  سمت خودش ک
تو ب*،*لش بیفتم. خودمو عقج می کشاایدم اما هیچ فایده اى نداشاات. یه 
دسااتی حریم کب هیكب من بود. تو همون فاصااله نگهم داشاات و بدون هیچ 

 تماس فیزیكی دیگه اى  فت:
ا بیارم. امفكر کنم دیگه فهمیده باشاای که  قدر راحت می تونم به دسااتت  -

این يوریشااو دوساات ندارم. با لباس عروس و آرایش عروس، بیشااتر مزه میده 
... 

رو ول کرد. ياى دستش رو با انگشت هاش لمس کرد که دستش رو پس  بازوم
 زدم و ازش فاصله  رفتم. لبىندى زد و  فت:

هر  ه ندر سارکش تر باشای بیشاتر ازت خوشام میاد. مطمئن باش آخرش  -
 خودمی.مال 

اتاق رو باز کرد و بدون هیچ حرف دیگه اى رفت بیرون. بالفاصااله پشاات  در
ساارش در رو نفب کردم و همون يا پشاات در روى زمین ولو شاادم. نمی دونم 
 را اما  وله  وله اشااك می ریىتم. حس دخترى رو داشااتم که بهش تعرض 

سش باهام فقط در حد  رفتن بازوم بود ام  راىا همون بشده. هر  ند تمام تما
من نفرت انگیزترین حس دنیا بود. بدتر از اون بی عرضااگی خودمه که حتی 
نمی تونم در حد یه ساایلی یا یه لگد از خودم دفاع کنم. فقط ادعا دارم. هی ی 

 دیگه ندارم.
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رفتن دایی اینا از اتاق بیرون نیومدم. صااداى خداحافظیشااون و بعد از اون  تا
سمیه نبود و  سنگرم بیرون اومدم. خبرى از  شد، از  صداى در حیات که بلند 
مامان داشااات ظروف میوه رو يمع می کرد. خودمو آماده کردم که به محو 

شروع کنه به غرغر کردن که  را نیومدم بدرنه ا کنم. اما در  نشودیدنم دوباره 
 کمال تعجج مامان لبىند مهربونی به روم زد و  فت:

 بهتر شدى؟ -
 تعجج  فتم: با
 بهتر؟ -
 مگه سرت درد نمی کرد؟ -

 بهونه ام براى رفتن به اتانم افتادم و  فتم: یاد
 آهان ... آره. -

ب فكرى  هکه تو منزم افتاده بود و ولم نمی کرد رو بدون هیچ مقدمه  ینی اى 
 زبون آوردم:

  را رامین اومد تو اتانم؟ -
 ند لحظه دساات از کار کشااید و بدون هیچ حرفی نگاهم کرد. دوباره  مامان

 مشنول يمع کردن ظروف شد و در همون حال  فت:
رامین یه يورایی هم رشااته ى توئه. مهندس شاایمیه.  فتم یه کم در مورد  -

 س هات مشكب دارى.درس هات باهات صحبت کنه. حس می کنم تو در
  فتم: ناباورانه

  ه مشكلی؟  را  نین فكرى می کنید؟ -
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ست پرته. مدام یه يزوه رو  - شتی همش تو فكرى. حوا براى اینكه از ونتی بر 
سو افتادى که يزوه اش  ستت می  یرى و باال و پایین می کنی. حتما این در د

 شده آینه ى دق.
 به يزوه ى شیمی فیزیك نازنینم توهین می کرد. معترضانه  فتم: داشت

 ماماااااااااان ... -
 طلبكارانه  فت: مامان

 یه؟ مامان مامان نكن ... سه ساله میرى دانشگاه یه بار ندیدم کتاب دستت  -
سایه ... من هر ندر  شده که تو تعطیالت درس می خونی؟  بگیرى. حاال  ی 

. می دونم یه  یزى شااده که به اون يزوه ى کوفتی ربط داره. هم بد ... مادرتم
یا افتادى یا مشروت شدى. می دونم منو براى درد و دل نبول ندارى واسه همین 
از رامین خواستم یه کم باهات صحبت کنه بلكه بفهمم مشكلت  یه. هر  ی 

 من. اباشه از ب گی با هم بزره شدین و  فتم شاید با اون راحت تر باشی تا ب
نمیشد مامان به خاطر نگرانی براى من، حاضر شده باشه از رامین بىواد  باورم

باهام حرف بزنه. رامین هم که  ه ندر عالی باهام حرف زد. پس منظورش از 
ستاده  ست هاى خودش منو به نربان  اه فر شدن همین بود. مامان با د دعوت 

 ه.بود. دوستی خاله خرسه حاال شده دوستی مامان خرس
 خج حاال این يناب مشاورتون به نتیجه اى هم رسیده؟ -

نگاهی به من که هم  نان بی حرکت ایسااتاده بودم و نگاهش می کردم  مامان
 انداخت و بدون اینكه يوابم رو بده بحث رو عوض کرد و  فت:

 نمی خواى کمكم کنی؟ ظرف هاى شام رو هم که من و زنداییت شستیم. -
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 بی حوصلگی  فتم:شدم و با  عصبانی
به من  ه؟ پس اون سمیه  ی کاره است؟ خوبه به خاطر اون مهمون دعوت  -

گه  را غیبش  حاال دی که همش تو حلق آرمین بود.  نا. از اول مهمونی  کردی
 زده؟ می میره دو تا ظرف بشوره؟

 با دست  ونه اش رو کند و  فت: مامان
است. نمیشه که شوهرشو تنها بذاره هیس زشته ... آرمین باال تو اتاق سمیه  -

 و بیاد ظرف بشوره؟
  ی؟ مگه آرمین نرفته؟ یعنی  ی که اینجا مونده؟ -
یواش تر. صااداتو بیار پایین. شااوهرشااه. محرمشااه. اینجا نمونه پس کجا  -

بمونه؟ تا ونتی عروساای نكردند باید یه يایی رو داشااته باشاان یه کم با هم 
 خلوت کنند یا نه؟

 منطق يواب دادم: بی کامال
شما نبب  - صال  سی خلوت کنند؟ ا سر نبب عرو صال  ه معنی میده دختر و پ ا

از عروساایتون یه بار شااكب و شاامایب بابا رو دیدین؟ نكنه این  ند ونته هم که 
 من نبودم همش همین بسات بوده؟

 دوباره تلخ و عصبانی شد و  فت: مامان
سه ... هر  ی مالحظه ى مهمون ر - سه ب شو باالتر می بره. ب صدا و می کنم 

واسااه من اداى داداش هاى نلدرو درنیارها. این خونه بزر تر داره بزر ترش هم 
منم. بابات هم ا ر بود مىالفتی با موندن آرمین نداشت. تو هم بهتره حواست 

 به حرف زدنت باشه.
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حرص همون دو تا بشااقابی هم که براى کمك برداشااته بودم، روى میز ول  با
ردم و بر شااتم به اتانم. االن هم که تو اتاق مهمان و روى همون تىت زهوار ک

ستن مامان تا همین  ند دنیقه ى  ش صداى ظرف  ستم.  در رفته ى ندیمیم ه
دونم  میپیش میومد.  ند بار خواسااتم نوشااتن رو ول کنم و برم کمكش اما ن

ب بازم. می دونم که حق  یه دنده و لج  نه. می  را نرفتم. هنوز هم غد و  ماما ا 
دونم که ساامیه و آرمین حق دارن با هم تنها باشاان. ولی الكی غیرتی میشاام. 
شاید هم  ون ته مه  شكب دارم.  ضیه م شاید هم  ون دامادمون آرمینه با این ن
هاى دلم می خواد که من و هورمند ياى سمیه و آرمین بودیم ... هیااااااان 

م.  ه ندر بی  شم و رو و بی حیا ... خاك به سرم ...  ه مزخرفاتی می نویس
شاادم. یكی ا ه این  یزهارو بىونه که حیثیتم بر باد میره. پاشاام ... پاشاام برم 

 بىوابم تا بیشتر از این  رت و پرت ننوشتم.
 87/بهمن/5 شنبه
با  هیچ نازى،  که ونتی تو خواب   یزى تو زند ی زيرآور تر از این نیسااات 

 بیدار بشی. صداى نكره ى آدمی که ازش متنفرى
صدا می زد و به در اتاق می  صداى سممو  بلند آرمین که یك ریز و بی ونفه ا

کوبید، عین نوك زدن دارکوب تو مىم بود. بالشااو روى ساارم کشاایدم و روى 
  وش هام فشار دادم. ولی باز هم صداش رو می شنیدم:

 سایه ... خواهر زن  رامی.... بلند شو لني ظهره. -
ى روانی. اصااال به اون  ه که من تا کی می خوابم. من موندم این دو تا  پسااره

سحر از خواب بیدار  صبح تو حلق هم بودن االن  ه طورى کله  شج تا  که دی
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شدن. صداى ضربه زدن آرمین به در اتاق یه لحظه هم نطع نمیشد. اصال این 
 بشر از کجا فهمیده بود که من تو این اتانم؟

رو از روى ساارم برداشااتم و پرت کردم ساامت در و داد  عصاابانیت بالش با
 کشیدم:

بساااااااه دیگه سرم رفت. آدم تو خونه ى خودش هم آرامش نداره.  ی از  -
 يونم می خواى؟

 سمیه که از ب*،*ل  وشم بلند شد، سه متر از يا پریدم: صداى
 می خوایم بریم بیرون. -
 وحشت به سمتش که لبه ى دیگه ى تىت نشسته بود بر شتم و  فتم: با
 تو این يا  یكار می کنی؟ -
اومدم تو رو بیدار کنم. هر  ی صااادات زدم و تكونت دادم بیدار نشااادى.  -

آرمین هم  فت اونقدر از همون پشاات در صاادات میزنه تا بیدار بشاای و البته 
 موفق هم شد.

شمی برام نازك کرد و شت   . ایش ... دختره ى خب ... ونت  یر آورده فیس پ
 شوهرشو بده.

 پاشو یه آبی به دست و روت بزن و آماده شو می خوایم بریم بیرون. -
شااما دو تا می خواید برید ددر دودور دیگه منو  یكار دارین؟ مزاحم می  -

 خواین؟
 رو از روم کشید و  فت: پتو

ستیم.  ند ت - ستن. رامین من و آرمین که تنها نی ست هاى آرمین هم ه ا از دو
 هم میاد.
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 شنیدن اسم رامین دا، کردم و  فتم: با
 ی؟ اون عوضاای هم هساات؟ من هیچ يا نمیام. تريیح می دم تو خونه  -

 بپوسم ولی يایی که اون هست پا نذارم.
 با ناراحتی انگشتشو روى بینیش  ذاشت و  فت: سمیه

شكلی با دایی هیس ... یه ونت آرمین می  - شه. آخه تو  ه م شنوه ناراحت می
 و خانواده اش دارى؟

مشكب من اینه که شما هیچ کدومتون حتی یه بار هم حاضر نیستید درست  -
شتباه  شه من ا شه. همی سرها شه حق با دایخ و پ به حرف هام  وش بدین. همی
می کنم و باید خفه خون بگیرم. هیچ ونت شااده از خودت بپرساای  ی باعث 

 ده که ازشون متنفر بشم؟ش
سمت در و نبب از  سمیه شد. رفت  سرى تكون داد و از ياش بلند  با ناراحتی 

 اینكه درو باز کنه  فت:
 خیلی تلخ شدى سایه. بی دلیب دارى تهمت می زنی. -

 هم در اتاق رو باز کرد و رفت بیرون. داد کشیدم و با عصبانیت  فتم: بعد
یلم  یه؟ فقط حق رو به خودت میدى.  ه دلیلی دیدى باز هم نپرساایدى دل -

 محكم تر از ...
 تو  لو شكست و با صداى بی يونی که خودم به زور می شنیدم  فتم: صدام

شرف بیاد تو اتانم و تهدیدم کنه؟ حرف هاى مزخرف بزنه و  - اینكه رامین بی 
من حتی يرئت نكنم يیك بزنم.  ون شااماها فقط طرف اون عوضاای ها 

 ... هستین
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رو روى ساارم کشاایدم و  وشااه اشااو روى بینی و لج هام فشااار دادم. موب  پتو
اشك و هق هق داشت به  لو و  شم هام هجوم می آورد. انگار ترس و بنضی 
شك  سر باز کرده بود. هنوز  ند لحظه از ا شج باهام مونده بود، حاال  که از دی

دم. نباید پری یینتىت پاریىتنم نگذشااته بود که با خشاام پتو رو کنار زدم و از 
در برابر اون عوضاای از خودم ضااعم نشااون بدم. حتی ا ر اون نبینه. پیش 

 ويدان خودم نباید سر افكنده بشم. باید محكم باشم.
اتاق خودم پناه بردم و سااریع رفتم به حمام. ده دنیقه ایسااتادن زیر آب ولرم،  به

ساعت انداختم. هفت  حالم رو بهتر کرد. از حموم که بیرون اومدم، نگاهی به 
 صبح بود. لعنتی ها ...  ه يور خوابو کوفتم کردند.

سته  لباس ش سر میز ن سمیه و آرمین  شیدم و رفتم پایین. مامان و  سبی پو منا
به روى مامان نشااسااتم و براى خودم کره و مربا  بودند. سااالمی کردم و رو

آرمین از ياش  ذاشااتم. لقمه ى اول به دهنم نرساایده بود که زني رو زدند. 
 بلند شد و  فت:

 فكر کنم رامین اومد. -
شم که با یادآورى  لقمه ستم از يام بلند ب رو با نفرت توى دهنم  پوندم و خوا

ستم. توى يمع موندن بهترین راه در امان بودنه.  ش سر يام ن شج نبب دوباره 
شنول شدند، م شپزخونه نزدیك می  صداى رامین و آرمین که به آ  بی تويه به 
خوردن صاابحانه ام شاادم. رامین به آشااپزخونه رسااید و مامان به  رمی ازش 
ستن دعوتش کرد.  ش سمیه لبىند خواهرانه اى نثارش کرد و به ن ستقبال کرد.  ا

 مامان هم رفت سمت  از که براى برادرزاده ى نازنینش  اى بریزه.
 نگاه رامین رو احساس کردم و بعد هم صداش رو شنیدم: سنگینی
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 سالم دختر عمه ى بد اخالق. نمی خواى یه کم مارو تحویب بگیرى؟ -
شر  ه ندر زبون باز و ل*ب*نه.  ه ندر خوب بلده با حرف ها و  واى که این ب

لبىندهاش همه رو عاشااق خودش کنه. هیچ يوابی بهش ندادم. حتی ساارمو 
س سمیه فقط منتظر یه نگاه من ه ستم االن مامان و  ند تهم بلند نكردم. می دون

 که برام خط و نشون بكشند. ولی باز هم اهمیتی ندادم.
صااندلی کنار منو بیرون کشااید و روش نشااساات. با اکراه خودمو عقج  رامین

کشیدم. خیلی سریع صبحونه ام رو تموم کردم و بلند شدم. نبب از اینكه از در 
 آشپزخونه برم بیرون، آرمین  فت:

ایم بریم بیرون. بسااه هر  ی تو خونه نرى دوباره بىوابی. آماده شااو می خو -
 موندى.

براى آرمین تكون دادم و رفتم به اتانم و درو نفب کردم.  ه طورى باید از  سرى
 شرشون خالص شم؟ باید یه يورى براى همیشه از سر خودم بازشون کنم.

زود آماده شاادم و از اتاق بیرون رفتم. می خواسااتم به بهونه ى خرید،  خیلی
ناباورى، ساامیه و آرمین و رامین،  زودتر از خونه خارب بشاام. اما در کمال 
حاضاار و آماده روى مبب ها نشااسااته بودند و به محو دیدنم از ياشااون بلند 

 شدند و آرمین  فت:
دت هم از تو خونه موندن خسته  ه زود آماده شدى. بزن بریم که معلومه خو -

 شدى.
خفه اى کشاایدم و با حرص رفتم ساامت يا کفشاای. کفش هاى اسااپرت  آه

سیده، پاى رامین  سمت در. ندم اول به دوم نر شیدم و راه افتادم  محبوبم رو پو
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يلوى پام نرار  رفت و تو هوا سااكندرى خوردم. اما نبب از اینكه نقش زمین 
 ی ید و نگهم داشت.بشم، دست هاش دور بازوهام پ

 نتونستم تحمب کنم. مثب بمج منفجر شدم و با تمام توانم يیه کشیدم: دیگه
 دستتو به من نزن کثافت. -

شپزخونه  همه سمتم  رخید. مامان از توى آ شت و تعجج به  ى نگاه ها با وح
 خودشو دم در رسوند و وحشت زده  فت:

  ی شده سایه؟ -
 داختم و رو به مامان  فتم:پر نفرتی به رامین ان نگاه

 از برادرزاده ى عزیزتون بپرسین که  را همش تو دست و پاى من می پلكه. -
 يرئتمو يمع کردم و انگشت اشاره امو به سمتش نشونه رفتم و  فتم: تمام

 فاصله اتو با من حفظ کن. می فهمی  ی میگم؟ -
 شونه اى باال انداخت و با بی خیالی  فت: رامین

باشااه دختر عمه.  را عصاابانی میشاای؟ دفعه ى بعد که داشااتی زمین می  -
 خوردى، خودمو عقج می کشم تا نقش زمین بشی. خوبه؟

مداخله کرد و با لحنی آمیىته به شااوخی که نطعا براى آروم کردن يو  ساامیه
 بود،  فت:

 سایه عوض تشكرته؟ رامین نبود که با صورت خورده بودى زمین. -
 :حرص  فتم با
 ا ه این مردك نبود اصال زمین نمی خوردم. -

 مامان بلند شد و  فت: داد
 مواظج حرف زدنت باش سایه. -



wWw.Roman4u.iR  602 

 

داشاات به  لوم هجوم می آورد.  را هیچ کس نمی فهمه  ه زيرى می  بنو
کشاام؟  را هیچ کس نمی خواد براى یه بار هم که شااده به رامین شااك کنه و 

شون حق رو به من بده؟ مگه از من  ی  شم هامو که هر لحظه نگاه دیدن؟  
 تارتر میشد، به مامان دوختم و با صدایی که سعی می کردم نلرزه  فتم:

شه يوابم تو دهنی خوردنه.  - سم به حرف هام نبا بله ... می دونم که ا ر حوا
 ولی بد نیست براى یه بار هم که شده، به کسی غیر از من شك داشته باشی.

م و به سمت در رفتم. بدون تويه به صدا زدن هاى آرمین و از مامان  رفت رومو
سمیه، درو باز کرد و رفتم بیرون. در خونه رو محكم به هم کوبیدم و صداى به 
سرعت روى  ونه ام  كید. با  شك هام به  ست. ا شك ضم رو  هم خوردنش بن

فهمیدم کجا  یدست پسشون می زدم اما با سمايت دوباره سرازیر میشدن. نم
 ام برم. کاش می تونستم برم رشت اما ...می خو

ست  دلم می خواد رامین رو لت و پار و درب و داغونش کنم. یه ونتی که بهم د
میزنه، دسااتشااو بشااكونم. ونتی می خنده با مشاات بكوبم تو دهنش. دلم می 
خواد همون ترساای که من ازش دارم اون هم از من داشااته باشااه. کاش میشااد 

 رى؟که يرئت نكنه دور و برم بیاد. ولی  ه طو اونقدر زور داشته باشم
 ی شد که سر از باشگاه تكواندو درآوردم. فقط ونتی پول تاکسی رو  نفهمیدم

حساب کردم و پیاده شدم، متويه شدم که رو به روى در بزره باشگاه ایستادم 
باشااگاه میومد، لبىندى روى لبم  و صاااداهاى عجیج و غریبی که از توى 

شه از يل ستان می رفتم، همی شگاهی که ونتی دبیر شونده بود. با ی د مر وشن
 شدم.
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باشااگاه شاادم و با دیدن دخترهایی که در حال تمرین بودند، نفس راحتی  وارد
کشیدم. انگار این همون  مشده اى بود که دنبالش بودم. خیلی سریع کارهاى 
شد و آدرس يایی که باید لباس تهیه می کردم رو بهم دادند و  ثبت نامم انجام 

که این سه  شدم، نرار ساعت هاى کالسیمم مشىص شد. به در خواست خود
هفته اى که تو خونه بی کارم، هر روز برم باشگاه. ونتی هم که ترم يدید شروع 

 بشه، میرم رشت و اونجا ادامه میدم.
می خواد تا ونتی که حرفه اى نشاادم، هیچ کس نفهمه کجا میرم و  یكار  دلم

ما، رامین. پا بكوبم تو د با  که  خدا  می کنم.  ه ل*م*تی داره اون روزى  اى 
 یعنی میاد اون روز؟

باشااگاه که بیرون اومدم،  وشاایم زني خورد. مامان بود. نمی دونم  را  از
صویر مامان روش  شی که ت شمك زن  و صفحه ى   يواب ندادم. اونقدر به 
افتاده بود، نگاه کردم تا نطع شااد. بعد هم  وشاای رو سااایلنت کردم و ته کیفم 

ست  رفتم  شگاه درب صوص خریدم و طی یك انداختم. از با و رفتم لباس مى
 تصمیم نا هانی، يلوى آموزشگاه رانند ی پیاده شدم.

سه هفته پدر خودمو دربیارم.  امروز سیم آخر زدم. می خوام تو این  سابی به  ح
یه لحظه هم نباید توى خونه باشاام که مامان و ساامیه و بقیه بىوان براى بیرون 

 ی بی کار و عاطب و باطب ول  شتم. کشیدنم از خونه نقشه بكشند. بسه هر 
ُـپش زیاد باشه به هی ُـل ِـن و ت دردى نمی خوره. رامین هم  چسایه اى که فقط ِاه

تو رو خوب شااناخته. فهمیده یه فوتت کنه پس میفتی. باید حریفو ضااربه فنی 
 کنی سایه. دفعه ى بعد که باهاش در افتادى ناك اوتش کن. آره ... همینه.



wWw.Roman4u.iR  604 

 

ست روزه می تونم طور که مر این شم، بی شگاه می  فت، ا ر زرني با بی آموز
شهرى.  سه هم آموزش  ست و ده يل سه آیین نامه ا  واهی نامه بگیرم. پنج يل
دو روزش هم که باید امتحان اصاالیش رو بدم. پس احتماال تو این تعطیالت 

دارم.  خوبیمی تونم یه کار مفید و اساسی انجام بدم. واى خدایا  ه احساس 
مفید بودن و از ونت نهایت اسااتفاده رو کردن. خیلی شاایرینه.  ه ندر  حس

حیم که این همه سااال ونتمو هدر دادم. تا االن واسااه خودم همه فن حریفی 
 شده بودم.

ندو. کالس  صاابح عد از ظهرها هم کالس تكوا یه و ب ند  هاى ران ها کالس 
شج می خوره. ولی  اره  یه. ست. به  سیدن  تكواندو خیلی بد مونع ا براى ر

به هدف باید هر سااىتی رو به يون خرید. همین دو ساااه روزه که تو خونه 
 .مخوردم و خوابیدم حس می کنم وزنم زیاد شااده. باید یه تكونی به خودم بد

  ی بهتر از ورزشی که باهاش بتونم از خودم دفاع کنم؟
ستفاده از مداد و پاك کن و  مثب سه رفتن و ا ب ه هاى کالس اولی که موق مدر

يامدادى نو دارن، منم موق فردا رو دارم. از فردا روزهاى زند یم کامال متفاوت 
با همیشااه میشااند. روزهاى پر از ساارزند ی. حس مفید بودن و یه کار به درد 

غر بزنه و بگه به ياى  یسااتبىور انجام دادن. هر  ند ا ر مامان بفهمه بعید ن
این کارها برو خیاطی و  ب دوزى یاد بگیر. هه ... ولی نه ... دیگه اونقدر هم 
مامان بزر ی فكر نمی کنه. احتماال میگه زبان و کامپیوتر به دردت می خوره نه 

 ورزش هاى پسرونه و خشن.
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ستش دارم و مهم تر از  کی ست من دو ست؟ هر  ی ه سرونه ا  فته تكواندو پ
به هنوز یه يلسااه هم کالس نرفتم و این ندر  اون بهش احتیاب دارم. حاال خو

 روش تعصج پیدا کردم.
شه، اما زني رو  دم ظهر بود که بر شتم خونه. مطمئن نبودم مامان توى خونه با

زدم و مامان آیفون رو يواب داد. به محو ورودم به خونه، عین ين رو ساارم 
 ظاهر شد:

 کجا رفته بودى؟ -
خسااتگی کفش هامو از پام بیرون کشاایدم و همون طور که پالسااتیك خرید  اب

 هامو، که همون لباس تكواندو بود، تو مشتم فشار می دادم  فتم:
 یه کم خرید کردم. -
  را  وشیتو يواب نمیدى؟ ده بار زني زدم. -

صال شتم  ا شم. نمی دونم حالشو ندا ست با مامان دهن به دهن ب دلم نمی خوا
ست اینقدر ب زونمش.  شاید هم حس کردم حقش نی سوخت یا  یا دلم براش 
نمی دونم. هر  ی بود فقط  وشیمو از کیفم درآوردم و با شرمند ی ساختگی 

  فتم:
 ببىشید  وشیم سایلنت بود. -

 ده بود، با صداى بلندترى  فت:که انگار از آرامشم حرصی ش مامان
اون  ه بساااطی بود صاابح راه انداختی؟ معلوم هساات  ته؟ رفتارت دیگه  -

 بیش از حد ونیح شده.
گاه بی  بدون مامان و برادرزاده هاى عزیزش، ن با  هیچ تمایلی براى ينگیدن 

 احساسی بهش انداختم و با صداى آرومی که ازم بعید بود  فتم:
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می کنی... ولی اون برادرزاده ى عزیزت، عمدا پاشااو يلوى می دونم باور ن -
پام  ذاشااات که بىورم زمین.  را این اتفانات با آرمین برام پیش نمیاد؟  را 
آرمین تو دساات و پاى من نمی پلكه؟ رامین شااما رو  ه طورى فریج داده که 

 حاضر میشید تنها بفرستینش تو اتاق من؟  را ...
 با  شم هاى  رد شده  فت:وسط حرفم پرید و  مامان

 من کی رامینو تنها فرستادم توى اتانت؟ -
 زدم و همون طور که می رفتم سمت راه پله  فتم: پوزخندى

ستادین اتانم که از  - شج به بهونه ى نگرانی مادرانه رامینو فر یادتون رفته که دی
 وضعیت درسیم براتون خبر بیاره؟

 پریشونی  فت:  ند ندم پشت سرم اومد و با مامان
ولی من رامینو تنها نفرسااتادم. آرمین و ساامیه هم اومدند. من فكر می کردم  -

 شما يوون ها اون باال واسه خودتون يلسه  رفتین.
نداختم. پس  از مامان ا به  به عقج  رخیدم و نگاه بی يونی  له  روى اولین پ

که  سرا، من. اونیمامان هنوز اونقدر بی غیرت نشده بود که رامینو تنها بفرسته 
شق و  شونه تو اتانش و خوش و خرم به ع ست که آرمینو می ک سمیه ا بی غیرته 

 حالش میرسه.
بد نیسااات به ياى من، یه کم هم ساامیه رو توبیخ کنید. ونتی هم که اون  -

 برادرزاده ى عزیزت میاد، بیشتر حواست بهش باشه.
هیچ حرفی نزدم و از پله ها رفتم باال. حس کردم مامان براى یه بار هم که  دیگه

شاااده، داره به حرف هام  وش میده و رفته تو فكر. پس هنوز ياى امیدوارى 
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سر  هسات. هنوز می تونم روى کمك مامان حسااب کنم. ولی به شارطی که 
يمع  توىبزنگاه دسااات رامین براش رو بشاااه. اون هم رامینی که خوب بلده 

 خودشو ينتلمن نشون بده.
دونم بعد از رفتن من از خونه،  ه حرف هایی بین مامان و بقیه رد و بدل  نمی

شده یا اصال حرفی زده شده یا نه. هر  ی بود، عصر که سمیه و آرمین و رامین 
شون تعریم می کردند، تو کب  شون که از روز خوب صداى خنده ها شتند،  بر 

یده بود. سااریع  نه پی  فخو تاق رو ن یدم و در ا يام پر کردم. کم کم  باز 
صداهاشون آروم تر شد و باالخره سكوت برنرار شد. نمی دونستم پسرها رفتند 

 یا نه. تا مونع شام که سمیه به در اتانم زد و  فت:
 سایه بیا غذا یخ کرد. -

شدم و بعد  براى سم مطمئن  شیده بودن لبا سرم کردم و از پو شالمو  احتیات، 
بیرون. متاساافانه، پساارهاى پرروى دایی دور میز نشااسااته بودند و از  رفتم

ست که  شون پذیرایی می کردند. من نمی دونم رامین هم داماد این خونه ا خود
 اى اینجاست؟ هونهُدم آرمین شده؟ آرمین به بهونه ى سمیه میاد، رامین به  ه ب

که بین مامان و کسی که متويه حضورم شد، آرمین بود. سریع از ياش،  اولین
 سمیه بود، بلند شد و سمت دیگه ى سمیه نشست و با خوش رویی  فت:

 سالم سایه خانم. بیا ياى من بشین. -
که  قدر به خاطر کارش ممنونش شاادم. ا ر آرمین از ياش بلند نمیشااد  آو

مجبور بودم کنار رامین بشااینم. نگاه ندرشااناسااانه اى بهش انداختم و يواب 
 دادم:

 . ممنون.سالم -
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ست این کارهارو براى  ول زدن من انجام بده. همون  هر  ند از آرمین بعید نی
نضاایه ى پنبه و ساار بریدن و این حرف ها. خداروشااكر تا آخر غذا رامین منو 
هاش طبق  با حرف  ند خیلی ورايی کرد و  نداد. هر   بت نرار  طرف صااح

شو برد. مام سابی دل ان حق داره که نتونه معمول خنده ى مامان رو درآورد و ح
 باور کنه رامین  ه ل*ب*نیه.

 87/ بهمن / 6 یكشنبه
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت ىمجاز ىکتاب توسط کتابىانه  نیا

 و منتشر شده است
عت مه. دارم از خسااتگی می میرم. می تونم بگم امروز یكی از  ساااا ده و نی

صر هم کالس  صبح کالس آیین نامه رفتم و ع مفیدترین روزهاى زند یم بوده. 
شیرم. مربی میگه بدنم خیلی  تكواندو. تو کالس پدرمو درآوردن. خورد و خاک

بدنمو از این حالت درب ید  با پذیره. میگه اول  نا بعد  یارمخشاااك و انعطاف 
ورزش رو شروع کنم.  ند يلسه ى اول ظاهرا فقط صرف کار کشیدن از بدن 

 من میشه.
یاره. حس می  هر یدم و تنبلی کردم می خواد از دماغم درب  ی خوردم و خواب

صبح  شه غرغر می کرد که  شده. مامان هم که مثب همی کنم تمام هیكلم کبود 
هوا خونه نبودم. منم  فتم کجا رفتم و عصاار کجا بودم و  را نبب از تاریكی 

 تكواندو نزدم. ازکالس رانند ی میرم و تمرین دارم. هم درو، نگفتم هم حرفی 
 اول  شم هاش  رد شد و بعد با خوشحالی  فت: مامان



 609 بی مهرپاییز 

يدى میگی؟ حاال  قدر طول می کشااه تا راننده بشاای؟ این ساامیه که هر  -
در پول آژانس بدم و  ی می  م برو یاد بگیر میگه من می ترساام. دیگه  ه ن

مزاحم آرمین بشاام. ا ه تو راننده بشاای یه ماشااین می خریم و دیگه هر يا 
 خواستم برم با تو میرم.

کارم دراومده. دیگه هر  و با عجزى پنهان نگاهش کردم. مثب اینكه  من فقط 
صی مامان. تنها خوبی اى که این مايرا داره  شى شم راننده  مونع بیام خونه می

ان یه کم بیشااتر هوامو داره. تمام خسااتگیمو می ماره به حسااااب اینه که مام
گهب  یده. فقط یكریز می گه بهم  یر نم ند ی نكرده و دی مه ات کیران نا   واهی 

 میاد؟.ب
سرم زده یه پراید بىرم. می خوام تا ونتی دست فرمونم خوب نشده بكوبمش  به

و عروسك بىرم.  تو در و دیوار و بعد که رانند یم خوب شد یه ماشین خوشكب
مایه دارى هم بد  یزى نیست ها.  ه استفاده هایی از این پول میشه کرد و من 

 همشو خرب لوازم آرایش و لباس و کیم و کفش می کردم. حیم پول.
 87/بهمن/9  هارشنبه

روز بدى رو  ذروندم. فكرشااو نمی کردم  هارشاانبه اى از راه برسااه که  امروز
 نفر بشم ...من از  هارشنبه بودنش مت

صاابح حالم  رفته بود. هفته ى پیش  نین روزى هورمند رو کنار میدون  از
دیدم و تا حرکت کردن اتوب*و*س کنارم موند. اما حاال یك هفته اسااات که 
هیچ خبرى ازش ندارم. هر  ند نبال هم فقط هفته اى یك بار می دیدمش اما 

 مییگه، یك نظر رو  اهی تو محوطه ى دانشااكده یا توى آزمایشااگاه هاى د
نمود. ولی حاال ... با اینكه تو یه شااهریم اما خیلی از هم دوریم. هیچ يایی 
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باشاام. امروز از  به بودن هورمند در اون مكان امیدوار  که بتونم  نداره  ويود 
 صبح تا شج بیرون بودم.

از کالس رانند ی، بی هدف تو خیابون ها پرسااه زدم. تمام داروخونه هاى  بعد
به امید دیدنش زیر پا  ذاشااتم اما ... بی فایده ... از بس همه طرف شااهرو 

 ردن کشیدم، مهره هاى  ردنم سابید. سر کالس تكواندو هم که کال  یج می 
زدم. هر  ی توضاایح می داد من نمی فهمیدم. آخرش هم ايازه داد زودتر برم 

 خونه. انگار اونم فهمید عاشق شدم و حواس ندارم.
سااتگی و در به درى و دل تنگی ونتی رساایدم خونه، حرف هاى اون همه خ با

 مامان هم شد نوز باال نوز.
اینكه به من بگه، واسااه هفته ى دیگه نرار خواسااتگارى  ذاشااته. اونم با  بدون

کسایی که اصال نمی شناستشون. فقط آرمین و دایی شناختنشون و تاییدشون 
باز هم آرمین ... آرمین آرمین ... مط یه کردن.  که هسااات،  مئنم هر کساای 

ن آرمی كمنفعتی براى آرمین داره که تاییدش کرده. بعید نیسااات طرف شااری
باشااه. به مامان  فتم يوابم منفیه و الكی مهمون دعوت نكنه. ولی مامان کلی 
حت هر شاارایطی  ند و ت به هم بزن ته نرار رو  گه زشاا که دی يلز و ولز کرد 

 خواستگارى بر زار میشه.
ر بر زار بشااه. منم بلدم  یكار کنم.  نان آبروریزى اى راه بندازم ... بذا باشااه

شم.  شهر بپی ه. من یا با هورمند از دواب می کنم یا می تر که آوازه اش تو کب 
 هیچ آدم دیگه اى تو دنیا الیق بله  فتن نیست.

 هورمند پس تو کجایی؟  را این تعطیالت لعنتی تموم نمیشه؟ آو
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 /بهمن ... ساعت نه و ده دنیقه شج11 يمعه
بسی تعجبه که حرف هاى دشمنت به نجاتت کمك کنه. االن رامین پایین  ياى

ست و داره  سته و مخ مامان رو کار  رفته. آرمین هم ه ش سالن پیش مامان ن تو 
خالف نظر رامین حرف می زنه. شده بازى طناب کشی. آرمین یه ور می کشه 

مین به شدت مىالم خواستگاریه و معتقده این ب پسره ى و رامین هم یه ور. را
 سوسول بی عرضه ب به درد من نمی خوره.

دونم حرص  یو می خوره. سني خودشو به سینه می زنه که با ازدواب من،  می
ست میده. ولی فعال که حرص و يوشش به نفع منه.  سهم االرث پدریمو از د

شم مامان بنداز ستگارو از   سه بذار این خوا شم. بعد وا سی بك ه و من یه نف
 رامین هم یه فكرى می کنم.

آرمین هم بی کار ننشسته. مدام داره از توانایی هاى ب پسر باونار و با هوش  البته
ب ى میگه که خیلی زود کار و بارش سكه شده و سرى تو سرها درآورده. خوبه 

شای ساله رفته.  صد  شبه ره  د هم يیره خوره والله. حتما طرف نا ان یه که یه 
 .انهباباشه. یا شاید هم پیر و ک ب و کوتوله و  

خدا ... خودت به خیر بگذرون. من که يوابم منفیه. ولی تو طوفان پشاات  اى
تا پساار تو  وش  با این همه وردى که این دو  به خیر کن.  این مايرا رو ختم 

ش براى پول مامان می خونند معلومه به همدیگه هم رحم نمی کنند. دو تا دادا
به یكی  با هم دسااات  ندارند  و حرف  کنندبه يون هم افتادن. حتی عرضاااه 

ید این هم  ته شاااا تا خوب منز مامان رو بشااورند. الب ند  یه دله کن هاشااونو 
ترفندشونه. آهان ... نكنه من  ه بله بدم  ه نه بگم، به نفع این دو تا باشه؟  ه 
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نذار یا  خدا ها پسااات و کثیفن ...  نامرد این يورى  ندر این عوضاای  تا  دو 
 زند یمونو به بازى بگیرند. نذار...

*** 
ویبره ى  وشی از عالم صدانت بیرونم کشید. نگاهی به ساعت م یم  صداى

انداختم. دوازده و پنجاه دنیقه ى شااج. نكنه بنیامین باشااه؟ نكنه ژاله دوباره 
 حالش بد شده؟

يا پریدم و  وشی رو از روى پاتىتی برداشتم. با نگرانی به اسم روى  وشی  از
 خیره شدم .. ب رضاب .

 بله؟ -
 الو نیما ... خوابی یا بیدار؟ -

 خیلی آروم تر از حد معمول بود. با تعجج  فتم: صداش
 سالم رضا. بیدارم.  ه خبر شده؟  را یواش حرف می زنی؟ -
 برس که دارن انبارو تىلیه می کنند.بیا به داد کارخونه  -

 زده روى تىت نشستم و  فتم: وحشت
  ی؟ تو االن کجایی؟ -
هیس بابا  وشاام کر شااد. من پشاات کارخونه از دیوار آویزون شاادم و دارم  -

 کشیك میدم.  یكار کنم نیما؟ زني بزنم به پلیس؟
 صبر کن ببینم ... پس نگهبان کجاست؟ -

 طور که با رضا حرف می زدم، مشنول پوشیدن لباس هام شدم. همون
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فكر کنم نگهبانو  یزخورش کردن. تو اتانك نگهبانی نیسااتش. شاااید افتاده  -
 رو زمین.

 تو از کجا خبر دار شدى؟ -
 ب ه ها خبرم کردند. -
 کدوم ب ه ها؟ -
 ند.اى بابا ... همون ها که واسه این آرتیست بازى ها کمكم می کن -
 آهان. هیچ کدوم از کسایی که اونجان نمی شناسی؟ -
 همین یارو که می  فتی مسئول انباره ... صفرى ... اون هستش. -
 پناهی هم هست؟ -
 نه از اون خبرى نیست. -
 با  ی دارن بار می زنن؟ -
 دو تا کامیونه. -

 با شدت بیرون دادم و  فتم: نفسمو
زني بزن به پلیس و آدرس کارخونه رو بده. منم خیلی خج ... همین االن  -

 دارم خودمو می رسونم.
عجله  وشی رو نطع کردم و از اتاق پریدم بیرون. بابا حوله به تن وسط سالن  با

ایستاده بود و داشت موهاشو با کاله حموم خشك می کرد. منو که دید،  شم 
 هاش  رد شد و با تعجج  فت:

  ه خبر شده؟ -
ابا تو اون وضااعیت خنده ام  رفت.  ه ونت حموم رفتنه پدر من؟. دیدن ب از

 خنده امو کنترل کردم و با عجله دستی براش تكون دادم و  فتم:
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 مربوت به کارخونه است. بعدا براتون میگم. -
شماره ى حیدرى رو  رفتم و ازش  سریع شیدم و  شین رو از خونه بیرون ک ما

صدانت خبر بده. بعد ستم که به  از حیدرى هم با پلیس تماس  رفتم. دو  خوا
 نفر که زني بزنند و  زارش بدن، نطعا سریع تر اندام می کردند.

 هاى راه بودم که به رضا زني زدم: نیمه
  ه خبر رضا؟ -
 هنوز دارن بار می زنند. -
 در کارخونه بازه؟ -
 نه بسته است. دو نفر هم دم درش نگهبانی میدن. -
 لحظه فكرى از مهنم  ذشت و  فتم: یه
 نكنه مسلحن؟ -

 خنده ى کوتاهی کرد و با صداى آرومی  فت: رضا
 نه بابا ... مگه مواد نا اق می کنن. -
به  - حه  یدن، فكر کردم اساال بانی م که تو  فتی نگه  ه می دونم. این طور 

 دستن.
ن. یه کم بهشااون نمیاد خیلی حرفه اى باشاان. انگار خودشااون هم ترسااید -

 دستپا ه به نظر می رسن.
 تو حواست باشه ياى خودتو لو ندى. -
 حواسم هست. نگران نباش. -
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نطع کردم و با سرعت بیشترى به سمت کارخونه حرکت کردم. داشتم به  تماسو
دور بر ردون نزدیك می شاادم که نور ماشااین پلیس رو توى الین مقابلم دیدم. 
بان رو دور زدم.   ه ندر سااریع عمب کرده بودند. نفس راحتی کشاایدم و اتو

رخونه ا وشی رو برداشتم و می خواستم با رضا تماس بگیرم که  شمم به در ک
 افتاد که داشت باز میشد.

 لحظه  وشی تو دستم لرزید و سریع يواب دادم: همون
 الو نیما ... کامیون ها دارن از کارخونه میرن بیرون. -
 دیدمشون. منم نزدیك کارخونه ام . ماشین هاى پلیس هم يلوتر از منن. -

شد و اولین کامیون ازش بیرون ا درکارخونه صداى آژیر به طور کامب باز  ومد. 
شت با  شین ها، رفت دنبال کامیونی که دا شد و یكی از ما شین پلیس بلند  ما
شین رو نبب از کارخونه پارك کردم و  صله می  رفت. ما سرعت از کارخونه فا

مانع يلوتر  بازها  کارخونه. یكی از ساار یك  یاده رفتم نزد شاااد و ازم  رفتنمپ
تونسااتم کسااایی که توى خواساات که عقج بمونم. از همون فاصااله هم می 

محوطه ى کارخونه بودند رو ببینم. هر کدومشااون به طرفی می دویدند و فرار 
 می کردند.  ند سرباز هم دنبالشون بودند و خیلی زود دستگیرشون کردند.

هم کمی اون طرف تر، کنار ماشااینش ایسااتاده بود و نظاره  ر مايرا  مقدساای
 سرعت خودشو رسونده بود. بود. مقدسی ... وکیب صدانت ...  ه با

نفر دسااتگیر شااده بودند و ظاهرا دو نفر هم با کامیون فرارى رفته بودند.  پنج
صفرى رو دیدم که دستبند به دست، از کارخونه آوردنش بیرون.  شمش که به 

 من افتاد، شروع کرد به التماس کردن:
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من زن و ب ه آنا به خدا من بی ه*ن*ا*هم. مجبورم کردند. تهدیدم کردند.  -
 دارم.
شین پلیس  بدون سوار ما صفرى رو  سرباز هم  هیچ حرفی فقط نگاهش کردم. 

کرد.  ند لحظه بعد رضااا و دوسااتش هم از پشاات کارخونه پیداشااون شااد و 
 اومدند کنارم. دستی به پشت رضا زدم و  فتم:

 دمت  رم پسر.  ب کاشتی. یه مژد ونی حسابی طلبت. -
 دوستش زد و  فت:و دستی پشت کمر  خندید

مژد ونی اصاالی رو باید به علی آنا بدى که ا ه امشااج دنبال صاافرى نرفته  -
 بود، همه  ی از دست می رفت.

 سرشو پایین انداخت و  فت: علی
 مژد ونی ونتی می  سبه که اصب کارى  یر بیفته. -

 در هم کشیدم و  فتم: ابرو
 اصب کارى؟ -
شون  یر بیفته، اون  آره دیگه. این ها حتما نو ه - س ان. ا ر اعتراف کنند و رئی

 مونع ارزش داره.
 ان شاء الله که همین طور میشه. -

به ماشین حیدرى و صدانت افتاد که با فاصله ى کمی از هم رسیدند.   شمم
صدانت با ناباورى به مردهایی که با دست هاى بسته، سوار ماشین هاى پلیس 

 می شدند نگاه کرد و  فت:
 خداى من ... این يا  ه خبره؟ -
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 زدم و  فتم: لبىندى
 نگران نباشید. به خیر  ذشت. -

ند خب    فت دا بدون هیچ حرفی ر گاه کرد و  به من و رضاااا و علی ن یه  ثان
کارخونه. نگاه متعجبش دور تا دور کارخونه  رخید.  ند ندم به ساامت انبار 
ستاد.  ند ثانیه  سربازى که داخب کامیون رو  ك می کرد ای شت و کنار  بردا

ج قع تاى باهاش حرف زد و ودوباره بر شت سمت ما. وسط راه دوباره بر ش
و رفت ساامت اتانك نگهبانی. اى واى ... نگهبان ... به کلی فراموشااش کرده 

 بودیم.
سیدیم،  همزمان شروع به دویدن کرد. به نگهبانی که ر ضا هم  با دویدن من، ر

صدانت با نگرانی کنارش  شده بود.  ساالرى رو دیدم که کم اتانك ولو  آناى 
 نشست و  فت:

  ه بالیی سرش آوردن؟ -
 شش کردن.بی هو -

 سمت رضا و  فتم: بر شتم
 بدو تا صفرى رو نبردن ازش بپرس  ی به خورد این بی اره داده. -

رفت و تا اومدنش، ساایلی هاى آرومی به صااورت ساااالرى زدم بلكه به  رضااا
 هوش بیاد. رضا که بر شت  فت:

خودتو خسااته نكن. نرص خواب به خوردش داده. فكر کنم تا صاابح یه کله  -
 ه.بىواب

اى بابا. اینجا که نمی تونیم به امون خدا ولش کنیم. باید بره بیمارسااتان. یه  -
 ونت مسموم نشده باشه.
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 از ياش بلند شد و  فت: صدانت
ناى  - ياى آ به  یاد  ید ب ناى توکلی زني بزن به آ تان.  مارساا من می برمش بی

 ساالرى مواظج کارخونه باشه.
 ب*،*ل ساالرى زد و  فت:خودشو يلو کشید و دستشو زیر  حیدرى

 من می برمش. شما باید برید کالنترى. -
کمك رضا و علی و حیدرى، ساالرى رو که هیكب پر و سنگینی هم داشت،  با

بردیم داخب ماشااین حیدرى و حیدرى هم حرکت کرد و رفت. علی هم که 
 خستگی از سر و روش می بارید، خداحافظی کرد و رفت.

شده  تقریبا ساعت بعد، تو اداره ى پلیس بودیم. کامیون فرارى هم متونم  نیم 
بود و به پارکیني پلیس برده بودنش. صااادانت اونقدر عجله داشااات که می 
خواساات همون شاابونه محاکمه اشااون کنه. تونع داشاات همون لحظه ى اول 
صدانت رو  اعتراف کنند و لو بدن که براى  ه کسی کار می کردند. به زحمت 

نع کردیم که بره خونه و تو کالنترى نمونه. افسر پرونده بعد از خوندن مطالبی نا
 که توى پرونده ى مقابلش بود  فت:

بازيویی ممكنه کمی طول بكشاه. به محو روشان شادن اوضااع با شاما  -
 تماس می  یریم.

سی سر داد. خودش رو وکیب کارخونه معرفی  مقد شماره اش رو به اف سریعا 
 که هر اتفانی رو باهاش در يریان بذارند و  فت: کرد و خواست

شده بود. من احتمال میدم  - ست  شك سال پیش هم این کارخونه ور حدود دو
که این دزدى با اون ورشكستی در ارتبات باشه. اون پرونده به نتیجه اى نرسید. 
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سی نرار شم ا ر دوباره به يریان بیفته و هر دو پرونده با هم مورد برر  ممنون می
 بگیرند.

 با حرکت سر تایید کرد و  فت: افسر
 فردا اول ونت براى انجام مراحب نانونی تشریم بیارید. -
خواهش می کنم این پرونده رو در اولویت نرار بدید. ممكنه ساارکرده اشاون  -

 دوباره از  نگمون فرار کنه.
 نگاهی به مقدسی انداخت و  فت: افسر

 بلدیم.نگران نباشید. ما کارمونو  -
 زد و ادامه داد: لبىندى

ماس  - با مراکز پلیس ت بار  ندین  الزم هم نیسااات براى  زارش تىلم،  
بگیرید. ما با همون اولین  زارش نیروهارو به محب اعزام کردیم. دیگه نیازى 

 به دومین و سومین تماس نبود.
 کردم و  فتم: اخمی

 سومین تماس؟ ولی ما فقط دو بار تماس  رفتیم. -
 نگاه کوتاهی بهم انداخت و  فت: افسر

ولی دزدى از کارخونه ى وهاب، امشج سه بار  زارش شد. از سه شماره ى  -
 مىتلم.
  یزى بگم که مقدسی  فت: خواستم

خج به هر حال نگرانی باعث میشااه که آدم  ند بار تماس بگیره. ممنون از  -
 زحماتتون. من فردا اول ونت خدمت می رسم.
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از ياش بلند شد و دستی پشت من و رضا زد و به بیرون رفتن از اتاق  مقدسی
افساار وادارمون کرد. از اتاق بیرون رفتم ولی فكرم ... همون يا تو اتاق افساار 
موند. منظورش از سااه بار تماس  رفتن  ی بود؟ ما که فقط دو بار زني زدیم. 

بود؟ یعنی ممكن  یه بار من و یه بار هم رضااا. اصااال کی به مقدساای خبر داده
بود صدانت بهش زني زده باشه؟ مگه خونه ى مقدسی کجاى شهره که به این 
ساارعت و زودتر از ما خودشااو به کارخونه رسااوند؟ نكنه مقدساای هم تو 
ورشكستگی کارخونه دخیله؟ شاید مقدسی هم تو کارخونه بوده و واسه رد  م 

 کردن به پلیس زني زده.
بهش اعتماد داره؟ وکیب هورمند بوده که خج  را صاادانت تا این حد  اصااال

شه. ياى پاى  شده با شدن هورمند  سی باعث ناپدید  شاید همین مقد شه.  با
خودشو محكم کرده و داره تیشه به ریشه ى هر دوشون می زنه. باید سر از کار 

 این مقدسی در بیارم.
شد.  از سی خداحافظی کرد و ازمون يدا  ضاکالنترى که بیرون رفتیم، مقد  ر

 همون طور که دور شدن ماشین مقدسی رو نگاه می کرد  فت:
 این یارو کیه؟ -
 وکیب کارخونه است.  ه طور مگه؟ -
 مشكوك میزنه. نضیه ى سه بار تماس با پلیس  یه؟ -
نمی دونم. دوبارشااو که من و تو زني زدیم. دفعه ى سااوم رو نمی دونم کار  -

 رسم.کی بوده. باید از صدانت و حیدرى بپ
 به نظرم بد نیست یه کم این یارو ... اسمش  ی بود؟ -
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 مقدسی. -
 آهان ... مقدسی رو زیر نظر بگیرم. -
 منم شدیدا باهات موافقم. ولی مطمئنی از پسش برمیاى؟ ونت می کنی؟ -
ست  - سپرد د صفرى  شه اینو به ياى  شده. می  صفرى از دور خارب  فعال 

 علی.
 و  فتم: خندیدم

ند - ند مىفی داشااتی و رو نكرده    با نفر دور خودت يمع کردى؟ تو هم 
 بودى؟
 باال انداخت و  فت: ابرویی

 حاال کجاشو دیدى. -
 رضایتی زدم و  فتم: لبىند

 تو  را پلیس نشدى؟ -
می خواسااتم بشاام. مامانم نذاشااات. می دونی که ... همین نگرانی هاى  -

دونه ب ه بیشااتر ندارم و می خواى خودتو  مادرانه و آه و ناله کردن ها که من یه
 به کشتن بدى و این حرف ها. منم بی خیالش شدم.

 ولی بديورى سرت واسه این کارها درد می کنه. -
 و  فت: خندید

 بد يااااااور. -
رضااا که يدا شاادم، با حیدرى تماس  رفتم. حال ساااالرى خوب بود و  از

حیدرى منتظر بود تا از خواب خوش بیدار بشه. بهترین فرصت بود که در مورد 
 تماس سوم بپرسم.
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با پلیس تماس  رفتی و  زارش دزدى  - راسااتی حیدرى يان ... شااما هم 
 دادى؟

 نه  ه طور مگه؟ -
شده بود که  را اینقدر زني زدین و یه دزدى رو صد آخه افسر نگهبان شاکی  -

 بار  زارش کردین.
اى بابا ... من که زني نزدم. فقط به خانوم صدانت اطالع دادم. شاید ایشون  -

 به پلیس زني زده.
 آهان. باشه ممنون. مواظج خودت و ساالرى باش. -
روز خونه که رساایدم ساااعت سااه صاابح بود. سااه صاابح روز پنج شاانبه.  به

 خواستگارى امیرحسین از نجال.
*** 

صی  رفتنش  امروز سوت و کور بود. نبود بنیامین و مرخ شگاه بديورى  آزمای
صی  صله ام کرده بود. پناهی هم که امروز مرخ سابی بی حو به خاطر ژاله، ح
 رفته بود و خبرى ازش نبود. مايراى دیشاااج به  وش همه رساایده و زمزمه 

و  دهر می شاانیدم. ساااالرى از بیمارسااتان مرخص شااهایی از این ور و اون و
شی میره  سرک شنیده بوده، اما ونتی براى  شت کارخونه  صدایی از پ  فت که 
 یزى نمی بینه. بعد از بر شااتن به نگهبانی  ایی که براى خودش ریىته بوده 

 رو می خوره و دیگه  یزى نمی فهمه...
هاى  اس  رفته بود. از حرفحسابی در یر نفر سومی شده که با پلیس تم فكرم

صااادانت فهمیدم که نه تنها به پلیس زني نزده، بلكه با مقدساای هم تماس 
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نگرفته بوده. این مقدسی بديورى مشكوك به نظر می رسید. حتما یه يایی از 
 این مايرا، پاى مقدسی هم  یر بود.

ا طور ونتی نه حیدرى بهش خبر داده و نه صاادانت، زودتر از همه ى ما ب  ه
خبر شااده بود و خودشااو رسااونده بود؟ شاااید حرف هاى رضااا که می  فت 
احساس می کنه  ند نفر دیگه هم پناهی و صفرى رو تعقیج می کنند، درست 
بود. شاااید مقدساای هم اون هارو تعقیج می کرده. شاااید نیتش خیر بوده و 

شم دانتص شه. نمی دونم ... دارم دیوونه می شته با . حق داره بهش اعتماد دا
سومی که به پلیس زني زده  یر بیارم. ممكنه  شماره ى نفر  شده،  باید هر طور 

 سرنخ خوبی باشه.
*** 

آخه مادر من ... این هم شااد دلیب؟ به خاطر این که دخترتو به بنیامین ندى  -
 می خواى به زور بدیش به یكی دیگه؟

 با سمايت  فت: مامان
صمیم بگیر - ست ت شه. من نجال االن نمی تونه در صالح ه. نمی دونه  ی به 

 که مادرشم نباید بذارم خودشو بدبىت کنه.
شو تشىیص نمی ده پس هنوز ونت  - صالح خود شما معتقدین که نجال  ا ر 

ازدوايش نشده.  ه با بنیامین  ه با امیر حسین  ه با هر کس دیگه. مادر من 
باشاااه . با بنیامین ازدواب کنه ...  حرفی نیسااات.  ... ا ر نمی خواى دخترت 
ه به . نجال دیگهيواب رد بده. ولی نه اینكه دخترتو به زور بدى به یه نفر دیگ

  ه زبونی باید بگه که امیرحسین رو دوست نداره.
 امیرحسین می تونه نجال رو خوشبىت کنه. من مطمئنم. -
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 را این ندر بی منطق حرف می زنید. اصال ا ر امیرحسینی در کار نبود شما  -
واستی دوره بیفتی تو خیابون ها که تا خواستگارى بنیامین نرسیده دخترتو می خ

 به زور به یكی دیگه بدى؟ کارتون خیلی غیر منطقیه.
 بی منطق تویی که به خاطر رفیقت ، خواهرتو نادیده می  یرى. -

 شدم و صدام کمی باال رفت و  فتم: عصبی
 بحث من بنیامین نیست. -

 دتر از من  فت:با صدایی بلن مامان
 صداتو واسه من باال نبر. -

 هامو به بازوى مامان  رفتم و با صداى آرومی  فتم: دست
یامین نیسااات. من برادر نجالم.  - معذرت می خوام. ولی من حرفم حرف بن

شم  ضرم خودم بدبىت ب شبىتی خواهرمو با دنیا هم عوض نمی کنم. حا خو
نه ام نمی زنم. اصااال شااما فكر کنید ولی خواهرم نه. من سااني بنیامینو به ساای

 بنیامینی ويود نداره. حرف من اینه ...
 شمرده  فتم: شمرده

نجال ... هیچ عالنه اى به امیرحسین ... نداره... امیر حسین رو نپسندیده...  -
شما می خواین با زور و کتك  سالم. حاال  ست نداره باهاش ازدواب کنه. وال دو

 ونی؟  را؟  ون طرف دکتر و پولداره؟دخترتو پاى سفره عقد بنش
ست لحظه اى که فكر می کردم  مامان سكوت نگاهم کرد و در  ند لحظه در 

 نانع شد، با بی خیالی  فت:
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ايازه ى ازدواب نجال دست باباشه. باباش هم با این ازدواب موافقه. هر مونع  -
 ما مردیم تو می تونی براش تصمیم بگیرى.

 درموند ی از این همه انرژى بیهوده اى که صرف کرده بودم،  فتم: با
شوهر بدین؟  - صر حجره که دخترو به زور  این  ه حرفیه که می زنید. مگه ع

می خواین بدبىتش کنین؟ می خواین یه عمر بدون عشق و عالنه زند ی کنه؟ 
می خواى دیوونه اش کنی؟ خوشاات میاد اشااكشااو ببینی؟ از رنجش ل*م*ت 

 هی برى؟  ه بالیی ساار مادریت اومده؟ به خاطر یه اتفانی که هیچ ربطی بم
 بنیامین نداره می خواى دخترتو نربونی کنی؟

 باال رفت و  فت: يینش
شه. دلم می  - شبىت ب شت و خون منه. می خوام خو نجال پاره ى تنمه. از  و

یر اى به ام خواد رو پر نو زند ی کنه. نمی خوام سىتی بكشه. شاید االن عالنه
شت خودش میاد به خاطر امروز  شه. ولی  ند ونت که  ذ شته با سین ندا ح

که ه به مرور  یاد.  به ويود م نه کم کم  نه. عال گهازمن تشااكر می ک رو  مدی
 بشناسند بیشتر از هم خوششون میاد.

 کالفگی دستی توى موهام کشیدم و  فتم: با
که نمی دونسااتی ژاله کیه، دلت واى واى واى ... مادر من...  را تا دیروز  -

شدن مايرا همه محبتت دود  شن  ضعم می رفت. یه دفعه با رو سه بنیامین  وا
شك بود؟  سرم به بنیامین می  فتی همه اش ک سرم پ شد و رفت هوا. اونقدر پ

ردا ا ر پس ف شااات؟اون مونع بنیامین پولدار بود و دخترتو رو پر نو نگه می دا
شد می خواى ست  سین ورشك صال ا ر  امیرح طالق دخترتو بگیرى؟ یا نه... ا
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همین فردا یه پیرمرد میلیاردر در این خونه رو بزنه شاید نجال با اون خوشبىت 
 تر بشه. هان؟

 بسه دیگه. -
سیلی بوده یا   یزى شتم که  شك دا سم کردم.  سا صورتم اح سیلی روى  شبیه 

ه بود و نمی فقط واساه بساتن دهن من یه حرکت نمایشای اومده. خنده ام  رفت
دونستم باید  ه عكس العملی نشون بدم که مامان راضی بشه. بىندم؟ دستمو 

ول  ؟مبذارم روى صورتم و با ناراحتی نگاهش کنم؟ تعجج کنم؟ عصبانی بش
گاه می کردم و تونع  مان رو ن ما مات و مبهوت  تانم؟ همین طور  کنم برم تو ا

شتم مامان بگه  ه انتظارى داره. ولی در یك ح رکت کامال غافلگیرانه، مامان دا
دساات انداخت دور  ردنم و ساارمو پایین کشااید و ب*و*سااه اى روى موهام 

  ذاشت و با داد و فریاد  فت:
آخه تو  را اینقدر با من یكی به دو می کنی؟ شااد یه بار رو حرف من حرف  -

نزنی؟ من خودم می دونم  ه کارى درست و  ه کارى غلطه. خودم می دونم 
 نفع ب ه هامه. بذار کاریو که می دونم درسته انجام بدم. ی به 

پاراداکوس عظیم  ه  خج با این  االن این حرف ها و این حرکت یعنی  ی؟ 
کنم؟ نه به اون ماچ و ب*و*س و ب*،*لش نه به این داد و هوار و ساایلیش. 
شو تو  ست حرف ها شده بود ولی نمی تون شوکه  انگار خودش هم از حرکتش 

 ره. یه يورى باید خودشو خالی می کرد.دلش نگه دا
 از بین بازوهاى مامان بیرون کشیدم و با ته مایه اى از خنده  فتم: سرمو

 مامان تو حالت خوبه؟ -
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 مگه تو می مارى آدم خوب باشه؟ -
 با  یجی خاروندم و  فتم: سرمو

 کاش خیالمو راحت می کردى. یه لیست بلند باال دادى دستم که  ی بشه؟ -
مگه می خواى همین امشااج مراساام نامزدى راه بندازى؟ اون دختر بی اره یه 

  شمش اشكه یه  شمش خون. این ندر عذابش نده.
 رفت سمت آشپزخونه و  فت: مامان

 کارى رو که بهت  فتم انجام بده. -
 آروم تر شده بود. پس هنوز ياى امیدوارى بود. صداش

در اتاق، اولین  یزى که تويه امو يلج اتاق نجال. به محو باز کردن  رفتم
ستمال کاغذى بود و نجالیی که روى تىت در حال  شنال پر از د سطب آ کرد، 

 فین کردن توى دستمال بود. منو که دید از يا پرید و  فت:
  ی شد؟ -

با اکراه از منظره ى ناخوشایند پیش روم  رفتم و به بینی پوسته شده ى  نگاهمو
 :نجال دوختم و  فتم

این  ه بساااطیه راه انداختی؟ نگاه کن دماغش  ه شااكلی شااده. خیالت  -
 راحت. این پسره امشج تو رو با این دما، ببینه خودش پا پس می کشه.

 نیما امیتم نكن. می بینی که اعصاب ندارم. -
 خج بابا ...  ه خشن شدى . -

 به شونه اش زدم و  فتم: دستی
از دسااتمون دلىوره که بهش نگفته بودیم ژاله کیه زیاد نگران نباش. فكر کنم  -

و یه يورایی تو عمب انجام شااده نرارش دادیم. باید یه يورى ناراحتیشااو بروز 



wWw.Roman4u.iR  628 

 

بده دیگه. فعال هم دم دساات ترین  زینه متاساافانه تویی. مطمئن باش هیچ 
ردا آبنوره  رفتی. ف  یاتفانی نمی افته. پاشو خودتو يمع و يور کن. بسه هر 

 یامین بیاد تو رو این يورى ببینه پوست منو می کنه.شج بن
 روى لبش نشست. موهاشو کشیدم و  فتم: لبىند

آهاى ... نیشتو ببند. دختره ى  یس بریده ... عوض سرو و سفید شدن نیش  -
 خند می زنی؟

 با ناز  رخوند و معترض  فت: سرشو
 کشیا..نكن نیما ... به بنیامین میگم همش موهامو می  -
 تعجبم  شم هام درشت شد و  فتم: از
 تو  ی  فتی؟ -

 خفه اى کشید و پرید سمت در و همون طور که فرار می کرد  فت: يیه
 به يان خودم شوخی کردم. موهامو نكشیا ... -

از تاسم براى خواهر عاشقم تكون دادم و رفتم سمت حیات. کلی خرید  سرى
 باید انجام می دادم.

فروشاای، همون طور که میوه هارو توى نایلون می ریىتم، با بنیامین میوه  دم
 تماس  رفتم. از دیروز ازشون بی خبر بودم.

 سالم آنا نیما. از این طرف ها. -
 سالم.  ه طورى؟ -
 خوبم. شما  ه طورى؟ مارو نمی بینی خوشی؟ -
  ه يورم خوشم. پدرم در اومده. دیشج دزد زده بود به کارخونه. -
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 دزد؟ شوخیت  رفته؟ -
نگران ژاله رو از پشاات خط شاانیدم که داشاات می  فتب  ی شااده  صااداى

 بنیامینب . بدون اینكه يواب سوال بنیامین رو بدم  فتم:
 ژاله  ه طوره؟ حالش بهتر شده؟ -
سر کارخونه  - سی؟ اول بگو  ه بالیی  تو هم ونت  یر آوردى حال ژاله رو بپر

 اومده.
يج تر از نوچ نوچ نوچ  - نه برات وا کارخو گه  ه آدمی هسااتی.  ... تو دی

 خواهرته؟
 حاال  را یه دفعه این ندر حال و احوال ژاله برات مهم شده؟ -

 طلبكار بود. کم نیاوردم و با پررویی  فتم: لحنش
دلم می خواد حالشو بپرسم. حرفیه؟ اصال  وشی رو بده به ژاله می خوام با  -

 خودش حرف بزنم.
میوه هارو حساب کردم و کیسه هاى خرید رو با دو تا دست هام بلند کردم  پول

 و  وشی رو هم بین شونه و  وشم نگه داشتم. بنیامین با حرص  فت:
 ب ه پررو ... حاال خوب بتازون. نوبت منم میشه. -

 و  فتم: خندیدم
 خیلی خج حاال يوش نیار. آخرش هم که نگفتی ژاله  ه طوره؟ -
 خوبه. -
 همین؟ -
 خج  ی بگم؟ -
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یاورده؟ غذاشااو می تونه راحت بىوره؟ رني و روش  - باال ن دیگه که خون 
طبیعی شااده؟ ضااعم نداره؟ دیشااج می  فت توى دهنش مزه ى خون حس 

 می کنه. هنوزم همون طوره؟ الو ... بنیامین ...  را يواب نمیدى؟
، هایی که تو  فتی منتظرم ببینم دل نگرانی هاى شااما کی تموم میشااه. این -

 دکترش هم به مهنش نرسیده بود بررسی کنه  ه برسه به من.
 هارو روى صندلی عقج  ذاشتم.  وشی رو دستم  رفتم و  فتم: نایلون

 من امروز نمی تونم بیام بیمارستان. دستم بنده. -
 به  ی بنده؟ -
 به خواستگارها. -

انگار سعی می کرد به خودش لحظه سكوت برنرار شد و بعد با لحنی که   ند
 دلگرمی بده  فت:

 من که یه نفرم پس  را میگی خواستگارها؟ -
 خبیثی روى لبم نشست و  فتم: لبىند

امشااج نراره یكی از فامیب هامون بیاد خواسااتگارى نجال. راساات  فتن که  -
خواسااتگار پاشاانه ى در خونه رو از يا می کنه. می بینی ... هر شااج بسااات 

 ى برپاست.خواستگار
نفس هاى بلند بنیامین لبىندمو عمیق تر می کرد. صداش پر از نگرانی  صداى

 شده بود:
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پس منظور مادرت از مهمون هاى امشج همون خواستگار بود؟ واسه همین  -
به ما  فت يمعه بیایم؟ نیما ... این یارو کی هساات؟  یكاره اساات؟ نظر ... 

 هرت ...نظر خانواده ات  یه؟ ... نظر ... خوا
يون می داد تا  هار کلمه حرف بزنه و من با هر کلمه حرفش بیشااتر  داشاات

 خنده ام می  رفت. براى زیاد کردن پیاز داغش  فتم:
اسمش امیرحسینه. میگن طرف دکتره. مامان هم که پاشو کرده تو یه کفش و  -

 میگه امیرحسین براى نجال مناسبه. بابا هم از پسره خوشش اومده...
 حرفم پرید و با اضطراب  فت: طوس

 نجال  ی؟ -
 اول نجال نه و نجال خانوم ... دوما ... نجال هنوز تصمیم نهاییشو نگرفته. -

 مثب برق  رفته ها  فت: بنیامین
خه  - یارو ... ولی من فكر می کردم ... آ با این  نه   ی میگی تو؟ یعنی ممك

حاال یه دفعه از کجا پیداش شااد؟   را؟ ... تا دیروز که خبرى از این یارو نبود
... نكنه خواهرت بىواد ... نیما ... من باید باهاش حرف بزنم ... همین االن 

 ... نبب از خواستگارى ...
صحبت می کنی  - شج میاى  ساطتو ...  ه خبرته؟ فردا  خج بابا يمع کن ب

 دیگه.
 ممكنه تا فردا دیر بشه ... -
 ی خوان عقدش کنند.دیر نمیشه. همین امشج که نم -
 نیما من نگرانم. -
 این همه دستپا گیش خندیدم و  فتم: به
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نگران نباش. نول میدم تا فردا شج صبر کنیم تا شما هم تشریفتو بیارى بعد  -
 عقدش کنیم.

 لحن آروم ترى  فت: با
یه طرف خواهرت  - تادى. از  ما می دونم تو هم بین من و خواهرت  یر اف نی

 عزیزه. از اون طرف تو رودروایسی با رفیقت موندى. يبران می کنم.برات 
شی. مطمئن باش بین تو و نجال،  - ساتی ب سا خیلی خج حاال نمی خواد اح

 نجال رو انتىاب می کنم. پس زیاد احساس دین نكن.
 خیلی آنایی. -
 نربونت. راستی ... از باباى ژاله  ه خبر؟ آدرسشو بده برم سراغش. -

لحظه سااكوت برنرار شااد و بعد با لحنی که انگار سااعی می کرد عادى   ند
 نشون بده  فت:

اونو که برات اسم ام اس می کنم. تو نمی خواى بگی دیشج تو کارخونه  ه  -
 خبر بوده؟ یه شج نبودما. کم مونده بود کارخونه رو بفرستی هوا.

 کنم. صحبتمون رضایت دادم که تمام مايراى دیشج رو براش تعریم باالخره
شتم و  شین رو توى کو ه  ذا سیده بودم. ما شد، دیگه نزدیك خونه ر که تموم 
نایلون هاى خرید رو برداشاتم و رفتم توى خونه. صاداى اسام ام اس  وشایم 

که م له می داد. ولی امروز و فردا  باى ژا با یدن آدرس   راساامخبر از رساا
 داشااتم. شاانبه باید میخواسااتگارى برپا بود، ونت رسااید ی به این مورد رو ن

 رفتم سراغش.
 اومد توى حیات و کمكم کرد تا میوه هارو ببرم داخب. نجال
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 ساعت  ند نراره بیان؟ -
 نه و نیم. -

به ساعت  وشی انداختم. شش عصر بود. شماره ى حیدرى رو  رفتم.  نگاهی
صدانت ر سی و  شماره ى مقد  وباید از یه نفر در مورد دزد ها خبر می  رفتم. 

که نداشااتم. تنها  زینه حیدرى بود. رضااا هم که هنوز خبرى از مقدساای بهم 
نداده بود. احتماال هنوز  یز مشااكوکی رو نكرده بود. طبیعی هم بود ... نطعا 

 تا ونتی آب ها از آسیاب بیفته، دست نگه می داشت.
طور که حیدرى می  فت، هنوز نتونسااته بودند دزد هارو به حرف بیارن.  این
صفرى هم که فقط ادعاى بی حت سابی  رب کرده بودند.  شون رو ح سبیل ما 

ه*ن*ا*هی و ايبار کرده بود. يالج بود که پناهی رو هم لو نداده بود. شاااید 
 یقانبهتر بود در مورد پناهی با پلیس صااحبت کنیم.  ه دلیلی داشااات که د

باشااه. ا ر فرداى دزدى از کارخونه، پناهی ساار کار نیاد؟ ممكن بود فرار کرده 
 پناهی اطالعات بیشترى داشته باشه، باید زودتر  یر می افتاد.

به مسااائب کارخونه و پناهی و صاافرى و سااعیدى ها و ژاله و پدرش و  اونقدر
بنیامین و امیرحسااین و مامان و هورمند و صاادانت و غیره و غیره فكر کردم که 

 م.ت صدانت پناه برددیگه داشتم دیوونه می شدم. رفتم توى اتانم و به خاطرا
شاید هم  نمی شمردن روزها برام اهمیتی نداره. یا  ست. دیگه  شنبه ا دونم  ند 

دلم دوسات نداره که روزهارو بشاماره. روزهایی که معلوم نیسات  را به يون 
من افتادن.  را طبق میب من نمی  ذرن؟  را همش باید یكی باشااه که براى 

اساام ايبار توى زند ی آدم ها ويود  آدم تصاامیم بگیره؟  را باید  یزى به
 داشته باشه؟
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به ايبار مامان لباس آبی رنگی که خودش برام خریده بود رو پوشاایدم تا  امروز
مامان ببینه سااایزش برام خوبه یا نه. آخه با ساامیه خرید رفته بود و رو تن اون 

ى سراندازه زده بود. نمی دونم لباس تو تنم  ه طورى شد که مامان با رضایت 
 تكون داد و  فت:

 تو کمد آویزونش کن  روك نشه. -
و ساامیه از اتاق بیرون رفتند و من بدون هیچ حس خاصاای لباس رو  مامان

درآوردم و پرت کردم روى تىت. یه تونیك تا وسااط رونم با آسااتین کلوش که 
ست خودش. مىلوطی از  ساده  شلوار  شم. با یه  ست بپو ساق د باید زیرش 

م ناطی لباس هساات. این يور که مامان میگه اینو باید طرح هاى مشااكی ه
مجلس خواسااتگارى بپوشاام. هه ... انگار آرمین زورش به رامین  ربیده  ىبرا

 که مراسم خواستگارى هم  نان پا برياست.
 ند روزه که دارم به میب مامان رفتار می کنم. می خوام فكر کنه که سار به  منم

راه شاادم. خبر نداره  ه نقشااه اى براش دارم. مامان خانوم ... خیلی ساااده اى 
کارى کنی و من آخرش زهر خودمو  به  که می تونی منو مجبور  ا ر فكر کنی 

 انعم کنی یا بی خیالمن دنریزم. از مجبور کردن من همیشه ضرر می کنی. یا بای
 بشی.

*** 
همین  ند دنیقه ى پیش داشااتم داد و هوار مامان رو تحمب می کردم. میگه  تا

ند ی برمی  ردم تنم بوى  ند ی. میگه هر مونع از ران ندارم برم کالس ران حق 
عرق میده و نیافه ام خیلی داغونه. طفلك خبر نداره این ها به خاطر تكواندوئه 
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ساار برسااه و خواسااتگارها  ندگران اینه که عروس خانوم با بوى  نه رانند ی. ن
 عروسو نپسندن.

هر حال ... من که دارم آماده میشم تا برم باشگاه. یه پراید درب و داغون هم  به
شده.  پیدا کردم که موتورش خوب کار می کنه ولی اتانش زیادى  پ و  وله 

ى می کنم که دیر برسم می خوام امشج معامله اش کنم. اصال امشج هر کار
تا بوى خوش تنمو، تو حلق مامان پسره فرو کنم. مامانه که فرارى بشه، پسره رو 
هم دنبال خودش می بره. هه هه ...  ه کیفی بكنم من ... نیافه ى مامان دیدنی 

 میشه.
دایی و تیر و طایفه اش هم تشااریم فرما میشاان. بد نیساات عالوه بر  احتماال

اون آرمین و رامین رو هم بگیرم. خوبه ...  ه شاابی بشااه خواسااتگارها، حال 
 امشج ...

*** 
ساااعت یك و بیساات و پنج دنیقه ى صاابحه. خوابم نمیاد و تريیح میدم  االن

 بنویسم.
نازنینم که کلی بابتش غر شاانیدم توى حیات پارك شااده. بعد از باشااگاه  پراید

سني  شگاه هم که امروز  شتم. دو برابر رفتم بنگاه و خریدمش. تو با تموم  ذا
 همیشه وريه ووريه کردم تا حسابی خوش عطر و بو بشم.

ساس شدن. حس اینكه می تونم روى پاى خودم  اح عجیبی دارم. حس بزره 
بایستم و با آدم ها سر و کله بزنم و  ونه بزنم و ماشین رو با نیمتی که باب میب 

ىار می کنم. به خودم افت یه يورایی  یه  خودم بود بىرم.  منم ترشاای نىورم 
 یارم.پول درب ونم یزى میشما. یه بنگاه معامالت ملكی بزنم فكر کنم خوب بت
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زبونی ریىتم واسه طرف. نشني مجابش کردم که هیچ کس دیگه به اندازه   ه
ى من بابت این ماشااین فكساانی پول نمیده. کلی عیج روش  ذاشااتم و  فتم 

که خیلی داغونه باید کلی خريش  من فقط پول موتور ماشااینو باید بدم. این
زیر  ردکنم تا بشااه سااوارش شااد و خالصااه ... اونقدر فك زدم تا یارو نبول ک

تاثیر نبود. طرف دید ا ه  بده. البته فكر کنم بوى خوش تنم هم بی  نیمت بهم 
 رضایت نده با این بوى متساعده، شیمیایی میشه، دیگه بی خیال شد.

ه. صندوق عقج که اصال نداره. معلوم نیست خداییش خیلی درب و داغون ولی
شده. یكی از درهاى عقج  صندونش به کب محو  صادف کرده که   ه يورى ت
صندلی عقج افتاده بود.  شه، رو  شین با شین هم عوض اینكه رو بدنه ى ما ما

پر از  نآینه ى طرف راننده کنده و از  هار تا ساایم آویزونه. کب بدنه ى ماشاای
خش و زد ی و فرو رفتگی و برآمد یه. سااپر يلوییش هم که یه ورى شااده. تو 
دوزى ماشااین هم که پاره پوره و  رك و  یب و کثیم. رنگش ساافیده ولی از 
ید  با یدش دادم،  بت خر با که  نداره. ده برابر پولی  یاه فرنی  با ساا بس داغونه 

 خريش کنم تا بشه بردش تو خیابون.
با حاال تازه  بماند که  تا خونه آوردمش. آخه من که   ه ترس ولرزى از بنگاه 

سی  شده،  ه طور يرئت کردم بدون اینكه ک شهریم رد  سه آموزش   هار يل
شین اورانی. ب*،*ل خیابونو  شینم. اونم  نین ما شت فرمون ب شه پ کنارم با

بار تو دلم هر  ی مکر و آیه ب م بود لد رفته بودم و فس و فس میومدم. صاااد 
ساارعتم از ساای تا باالتر نرفت. منم  ه کارهایی می کنما. ا ه خودمو  خوندم.

 به کشتن داده بودم  ی؟ خوبه یكیو زیر نكردم و رنه دارم می زدند.
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ندر متلك شاانیدم. من موندم تو این شااهر مگه  ند تا پساار يوون پولدار   ه
ل هست که همین امشج دنیقا یازده تاش به تور من خورد؟. هر  ی ماشین مد

باال بود از کنارم رد شد و همه اشون هم پسر يوون پشت فرمونشون بود. همه 
و دست  کردنهم که ماشاء الله کپه ى ادب و شىصیت... همه ابراز همدردى 

یارى دراز. مرده شور همه اشونو ببرن. و من  ه ندر با شىصیت بودم که زبونم 
ان مزاحمم بشن و منم  هار ال ته حلقم  سبیده بود. می ترسیدم یه ونت بىو

شینو ول کنم تو  ستم ما شینو  از بدم و در برم، نه می تون شتم ما که نه يرئت دا
ملیس میومد که منه بدون  واهی نامه  یسخیابون و پیاده فرار کنم. ا ر هم پل

 رو می انداختن اون يا که عرب نی انداخت.
ود ریك شده ب... تا رسیدم خونه  وشت تنم نصم شد. هوا حسابی تا خالصه

شتر به  شید هم بی شون می ک سر هم مامان که برام خط و ن شت  و زني هاى پ
شج بود  شت  ساعت تقریبا ه ست کردن ترنیبم می کرد.  ست د لفت دادن و د

 که رسیدم.
کو ه ى خودمون که پی یدم، یه نفس راحتی کشاایدم. یه امنیت بی سااابقه  تو

اى به نلبم ساارازیر شااد. انگار از خط مقدم بر شااته باشاام. تو این کو ه دیگه 
 کسی نبود که بىواد متلك بارم کنه یا اینكه بىوام با کسی تصادف کنم.

صاف يلو در حیات پارك  دم شینی که  سیدم، با دیدن ما شده بود، خونه که ر
خونم به يوش اومد. هیچ ونت هیچ ماشااینی يلو این در پارك نبودا. صاااف 
همین امشااج که من می خواسااتم عروسااكمو ببرم تو خونه باید يلو خونه ما 

 پارك می کردن.
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شین داره عقج  از شدم و هنوز یه ندم نرفته بودم که حس کردم ما شین پیاده  ما
 عقج میره. اى واى ... ترمز دستی.

باز کردم و خودمو انداختم رو  دوب بدو افتادم دنبال ماشااین. در ماشااین رو 
صااندلی راننده و ترمز دسااتی رو کشاایدم. نلبم اومده بود تو حلقم. داشااتم از 

 ترس می مردم.  ه غلطی کردما.
تونم ماشین که مطمئن شدم، رفتم سمت در خونه ى همسایه ب*،*لی و  از

 و من  فتم:زنگش رو زدم. خانومی يواب داد 
 ببىشید این ماشین مال شماست يلو در خونه ى ما پارك کردین؟ -
 نه دخترم. ماشین ما تو حیاطه. -

مال اون خونه هم نبود. بی  عذرخواهی کردم و زني خونه ب*،*لی رو زدم. 
شین. نگاهی به دور و بر  سمت ما شتم  صله از پرس و يوى بی فایده بر  حو

 رد. یه ماکسیماى سورمه اى شیشه دودى ...ماشین انداختم و بررسیش ک
اى نبود يز اینكه صداى دزد یرشو دربیارم تا مال هر کی هست، پیداش   اره

بشه. لگدى به الستیكش زدم ولی هیچ اتفانی نیفتاد. دستگیره ى درش رو باال 
و پایین کردم ولی باز هم هی ی.  ه ماشااین بی بىارى. یادم افتاد به نقطه ى 

 یر که روى شاایشااه ى يلو بود. الهه همیشااه یه مشاات روى حساااس دزد
 حسگرش می زنه و فورا يیه ماشین بلند میشه.

پیروزمندانه اى روى لبم نشااساات و رفتم ساامت يلوى ماشااین.  را،  لبىند
 شمك زن دزد یر بهم لبىند می زد. با همه ى زورى که تو ده يلسه تكواندو 
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اشین کوبیدم و يیه ماشین سه متر در خودم يمع کرده بودم، روى شیشه ى م
 از يا پروندم.

از ماشااین فاصااله  رفتم و ساارمو تو پنجره ى خونه ى همسااایه ها  سااریع
شد ولی خبرى از هیچ  صداى دزد یر نطع  شه.  سرك می  رخوندم تا ببینم کی 
کس نشد. دوباره و این بار با شدت بیشترى روى شیشه ماشین کوبیدم. اما باز 

 بلنددزد یرش نطع شااد. توى اون ساارما که بىار از دهنم  هم ساار دو ثانیه
میشد، داشتم به نقطه ى يوش می رسیدم. با لگد به يون ماشین افتادم و روى 
ضربه هام  شین، فن آپ  ا ی ايرا می کردم. ونتی می دیدم اونقدر  بدنه ى ما
شتر لگد  شد و بی شتر می صم بی شین نداره حر بی يونه که هیچ تاثیرى روى ما

 ونی می کردم.پر
 باز شدن در خونه رو شنیدم و پشت سرش صداى یك مرد: صداى

 خانوم  یكار می کنید؟ -
ست شیدم و با  د شد، ک شدن پام  ضربات بی فایده که فقط منجر به کبود  از 

 عصبانیت  فتم:
 این لگنو بردار می خوام ...ماشینمو ... ببرم ... داخب ... -

کم کلمات از مهنم فرار می کردند و به ياش فقط یك نقش و یك صدا می  کم
نشااساات ... صاادایی که دو هفته بود نشاانیده بودم و ساالول هاى تنم تشاانه ى 
شاانیدنش بودند. کساای که پشاات به نور المپ هاى کو ه ایسااتاده بود و نمی 

سینه پ سش می کردم. نلبی که تو  شو ببینم اما با نلبم ح صورت ستم  پر می  رتون
زد و دیگه ياش تني شده بود. تني کسی که حاال ... اینجا ... توى این کو ه 
... يلوى  شام هام ... با این نامت کشایده ... ایساتاده بود. ندمی به سامتم 
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ستاد  صورتش توى نور نرار  رفت. خودش بود. خود خودش ... ا شت و  بردا
 عزیزم... هورمند با ونار و نازنینم ...

دهنم  ذاشااتم که مبادا از این همه هیجان يیه بكشاام ... مبادا  روى دسااتمو
نلبم روزنه اى پیدا کنه و از تنم بیرون بپره...  شم هام  یزى که می دیدن باور 
صورتم می  رفتند. نفس هام  شترى از  ضاى بی نمی کردند و براى بهتر دیدن، ف

نداخته بودند. کندن ا ونریتمشااون رو از دساات داده بودند و ریه هام رو به ي
 باالخره صداى بم و مردونه و آرومش، نفب حنجره ام رو شكست...

 سایه ... -
 استاااد ... -

شته  خدا شوه دا سیلون ع ستادب  فتنم یه اپ شتم تا ب ا می دونه  ه ندر خودمو ک
باشه. اما دریه ... تمام صدام بنو بود. بنضی که خیلی زود شكست و اشك 

یر شاادند. مثب ب ه اى که زمین می خوره و  ریه می هایی که بی امون سااراز
 دش،کنه، اما به محو دیدن مادرش، حس امنیت حضااورش و  رماى ويو

ست  شدن می خواد، د سبك  شه، دلش  شه، نازش زیاد می شتر می  ریه اش بی
نوازش می خواد و دلی که نگرانش بشاه و آرومش کنه. تمام غم هاى زند یت، 

مت ردیم میشااه و تو می خواى فقط زار بزنی، از کودکی تا حال، يلوى  شاا
 تپیش کساای که همه ى دنیاته و تو در کنارش از  یزى نمی ترساای، خجال

 نمی کشخ و با هر نطره اشك، سبك میشی.
شوق می ریزم. نبینه  ه ندر  رومو شك  بر ردوندم که نبینه  ه طور با دیدنش ا

رم. اما خوب می بدون حضورش عذاب کشیدم. که نفهمه  ه ندر دوستش دا
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ست  ه حايت به بیان  شته.  یزى که عیان ا ستم که دیگه کار از کار  ذ دون
 است؟

صندوق عقج   ند شو روى  ست ستاد. د شت و کنارم ای سمتم بردا ندم دیگه به 
سمتم خم کرد و با لحنی که انگار یه نگرانی  شت و تنه اش رو به  شینش  ذا ما

 آ اهانه توش بود،  فت:
 یه می کنی؟سایه ...  ر -
حس عجیبی توى صااداش بود. انگار با حرفش نوازشاام می کرد. دوساات  یه

شم هام می باریدن.  ه ندر دلم  شك بریزم اما مثب بارون بهارى،   شتم ا ندا
می خواساات بپرم تو ب*،*لش و خودمو بین بازوهاش نایم کنم. دسااتم باال 

 هم اما هق هقی کاومد و لبه ى کتش رو توى دستم فشردم و خواستم حرفی بزن
ساینه امو به شادت باال و پایین می کرد، باعث شاد دوباره دساتمو روى دهنم 

 بذارم.
مردونه و نشاانگش که بديورى دلم هواشااو کرده بود، روى صااورتش  لبىند

 نشست و با صداى  رم و مهربونش  فت:
 غافلگیر شدى؟ -

 بلندى کشیدم و اشك هامو با دستم پاك کردم و  فتم: فین
 خیاااالی ... -

ندر بد ...  ه ندر آبروبر ...  ه ندر بی حیا ...  ه ندر نفهم ...  ه ندر   ه
هایی کاه  که عین دختر ب ه  ِ  احمقمو  به ... خودمو میگم. خود بی ين
صدا که فقط یه  شتم زار می زدم. زار زدنی بی  شون  رفتن، دا شونو از سك عرو

شت. تند تند دماغمو باال  شده از دماغمو کم دا شیدم که  میمُـااام آویزون  ک
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حدانب این  زینه به وضعیت اسفناکم اضافه نشه. آخه  ه دلیلی داشت که یه 
شون، اونم بعد از دو هفته، هزاران عكس  ستادش دم در خونه ا دختر از دیدن ا
العمب ممكن رو رها کنه و  وله  وله اشاااك بریزه؟ این کار من  ه مفهومی 

 داشت يز ...
شتم خودمو کو ی با سوال  ریه کردنم دا صیت خودمو زیر  شى ك می کردم و 

شناخته  ستم تمام زوایاش براى هورمند  صیتی که خوب می دون شى می بردم. 
 شده است اما این  ریه ى بی مونع دیگه اويش بود.

لحظه بدون هیچ حرف و عكس العملی توى  شم هام خیره شد. منم زل   ند
، پس مجوز دید زدن زدم به  شم هاى کشیده اش. حاال که اون نگاهم می کرد

صادر شده بود. سرشو به سمت ماشینش  رخوند اما تا آخرین لحظه نگاهش 
 روى  شم ها و صورتم بود.

تو نگاه می کنی کار من آه کردن اساات/ اى به فداى  شاام تو این  ه نگاه  تا
 کردن است؟

شك هامو   ند شالم ا شد، با  شتش که به من  شینش رفت. پ سمت ما ندم به 
و با ولع، هواى ساارد رو به ریه هام کشاایدم تا کمی حالم بهتر بشااه.  پاك کردم

یدا کردن دلیلی براى  ریه کردن  بال پ تاثیر  ذار بود که منزم سااریع دن انگار 
 افتاد. باید یه  یزى سرهم می کردم.

ماشااین رو باز کرد و از داخلش، يعبه ى دسااتمال کاغذى رو برداشاات و  در
سمتم. با خجالت، یه  ضع دماغم  رفت  ساس کردم، و شتم، ولی اح بر ه بردا

وخیم تر از اونه که با یه بر ه کارش راه بیفته. یه بر ه دیگه هم برداشااتم. ساارمو 
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ردم. زیر بینیمو پاك ک وانداختم پایین و یكی از دسااتمال ها رو زیر بینیم  رفتم 
  شاامی نگاهی بهش انداختم و آروم یه دسااتمال دیگه هم برداشااتم. لبىند به

 صورتش دوید و  فت:
 راحت باش. -
اینو  فت، ناخودآ اه، فینی توى دسااتمال کردم که صااداش بلندتر از حد  تا

 معمول بود. خنده ى کوتاهی کرد و  فت:
 با همین کارهات آدمو دیوونه می کنی. -

 از  رفتم و سرمو انداختم پایین.  ی داشتم می شنیدم؟  ی داشتم می  لبمو
شج نرار دیدم؟  ه خبر ب ود؟ هورمند ... از تو خونه ى ما اومده بود بیرون؟ ام

بود برام خواسااتگار بیاد. خواسااتگارى که ندیده و نشااناخته ازش متنفر بودم و 
نكنه.  ه طور ممكن  شمی خواسااتم بالیی ساارش بیارم که تا عمر داره فرامو

گارى ... یعنی ... ما ... خواساات نه ى  جا ... خو ند ... این یعنی  بود؟ هورم
هورمند خواسااتگار من بود؟ پس اونی که آرمین تعریفش رو می کرد و رامین 
بدشااو می  فت، هورمند بود؟ خواسااتگارى که می خواسااتم با بوى  ند برم 

 د؟يلوش، هورمند بود؟ هیااااااان ... بوى  ن
شیدن.  بازوهامو شروع کردم به بو ک شكی  سبوندم و یوا به زیر ب*،*ل هام  

و فهمیده باشااه؟  ه افتضاااحی ... ه آبروریزى اى ...  ه ندر نكنه بوى تنم
مامان  فت نرو بیرون.  ه ندر  فت تمیز و مرتج و خانوم باش. اى خاك تو 

 سرم. دست هامو محكم به دو طرف بدنم  سبوندم و  فتم:
 ب ... بفرمایید داخب. -

 به ماشینش انداخت و با شیطنت  فت: نگاهی
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 ماشین می آوردى؟ بهت نمیومد اینقدر خشن باشی. داشتی  ه بالیی سر -
 خجالت سرمو پایین انداختم و  فتم: با
به خدا اصال فكر نمی کردم صاحج ماشین تو خونه ى خودمون باشه. حتی  -

شدم  ست منم کالفه  شین مال کیه. هیچ کی نمی دون سایه ها پرسیدم ما از هم
 دیگه ... معذرت می خوام.

هم ببىشید که بد يا پارك کردم. آخه مادرت  فت مشكلی  عیبی نداره. شما -
 نیست دم در پارك کنم.

 تكون دادم و تایید کردم. هورمند نگاهی دور کو ه انداخت و  فت: سرى
 انگار  فتی لگنو بردارم تا ماشینتو ببرى داخب. ماشینت کجاست؟ -

 وى پرایدپر از شوخی و شیطنت بود. يمله اش که تموم شد، نگاهش ر لحنش
 درب و داغونم که وسط کو ه، روشن مونده بود، ثابت شد.

که تا حاال تو عمرم با  وش ندادن به حرف مامان، تا این حد ضاارر نكرده  واى
شت زده ى  شین اورانی رو دیگه کجاى دلم بذارم؟ نگاه وح بودم. حاال این ما

 هورمند به سمتم  رخید و با ترس آشكارى  فت:
 ئه؟ تصادف کردى؟ حالت خوبه؟ طوریت نشده؟این ماشین تو -

حین حرف زدن با نگاهش، شااتاب زده تمام اعضاااى بدنمو زیر و رو کرد.  در
 همینه ... تصادف. ...  ه دلیلی بهتر از یه تصادف وحشتناك براى  ریه کردن؟

افتاد که  ادمیباز کردم که بگم ب آره تصااادف کردمب اما درساات لحظه آخر  دهن
 هی دی. باشااهیو بدتر م رهیبه هورمند درو، بگم.  ون عانبت دروغم لو م دینبا
 .قتی فتم که نه درو، باشه و نه تمام حق یم ىزی 
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 رو  فتم: دیکه به مهنم رس ىزی  نیو اول دمیبه  ونه ام کش یدست
. با کالس رمی. تازه دارم مسااتمیبلد ن یتصااادف که نه ... راسااتش من رانند  -

 آوردم. از ترس زهره ترک شدم. نجایتا ا نویماش یبدبىت
سر هم وراي همون شت  صب یم یطور که پ سته ا یکردم و با حالت ع  ىناخوا

داشااتم،  یکه مونع رانند  یدادم، حس ترس و وحشاات یم حیمايرا رو توضاا
 شاام هام يمع شااد و  ىدوباره به سااراغم اومد و ناخودآ اه دوباره اشاا  تو

 هويج فاصل هیشد. هورمند همون  رینطره اش  نانابب سراز هیو  دیصدام لرز
 زد و ادامه داد: ىا انهیبرد. لبىند دلجو نیرو هم از ب نمونیب ى
باز هم درس  ىاریخودت به ويود م ىکه برا یيالبه که با تمام مشااكالت -

س ؟یافتاد   یبرات م ی. ا ر اتفانىری  یعبرت نم  شد؟یمزاحمت م یا ه ک
 دختر. ىکله ا یب یلیخ
 تعجج نگاهش کردم و  فتم: با
 بله؟ -
نده اش بود. ا ىيوابم فقط صااادا و يانم. من  ى وش نواز و روح بىش خ

مثب تو مودب و با ونار  ستمیدلم.  را من بلد ن زیاون خنده هات بشم عز ىفدا
و  ندشاایباز م مهیکه تا ن ییآروم، لج ها ىکنم که با صاادا نیتمر دیبىندم؟ با

 .ىندمکنه، ب یکه برق لبىند درخشان تر و يذاب ترشون م ییها  شم
 و  فت: نشیرفت سمت ماش هورمند

 داخب. ىببر نتویدارم که ماش یاز يلو در برم نویماش -
کردم هر آن  ی. حس مینیشدم. اونم  ه ماش نمیکردم و سوار ماش دییسر تا با

شه، از بس که نر سمت راننده هم کنده ب داد. حاال  یصدا م ژینر ژیممكنه در 
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 ىزیآبرو ر ى هیخودمو بگو که ما یبه کنار. رانند  نیدر ماشاا ىنكره  ىصاادا
س  دیباکه ن هیآموزش ىکه تازه در حال  ذروندن کالس ها یبود. البته نطعا از ک

به هر حال من  یکنه. ول یدرک م نویداشاات. حتما هورمند هم ا یتونع  ندان
که ترمز  یخاموش کنم و در حال نویار ماشااسااه ب یاز خجالت آب شاادم. ونت

م  ش ىيلو نها،یا ىرو نىوابونده بودم مدام  از بدم و تازه بدتر از همه  یدست
 رو بكوبونم نیشااده بود، ماشاا ادهیپ نشیشااکم  به من از ما ىهورمند که برا

 هم از خجالت آب بشم. دیبا وار،ید ىتو
شرمند  عانبت ش یدر کمال  شلوار  ادهیپ نیاز ما شدم و هورمند با اون کت و 

من).( شد  ىکالسش، سوار عروس  دست و پا کنده  ىو ها  یش ىخاکستر
فتم.  ر یصحنه م نیعكس از ا هی دیبا یلی. خدا وکاتیح ىرو برد تو نیو ماش

 .ومدیمن م نیبه ماش پشی ه ندر ت
ش ىصدا ایکردن هورمند بود  ریدونم به خاطر د ینم ه ک وار،یبا د نیبرخورد ما

شد. آو که  دایهم پ نیو رام نیو پشت سرشون آرم هیمامان و سم ىسر و کله 
ست با همون آ ی ه ندر دلم م شده  ى نهیخوا ش ىکنده  بكوبم تو مالب  نمیما

 ه که  . به توازیته پ ای ىازیبهش بگه مردک تو ساار پ سااتین یكی. آخه نیرام
 .نجایا ىاومد ىمن، پا شد ىشج خواستگار

ش ىتو دهورمن شت ما ه ک دنمیکرد. مامان با د یرو پارک م نشیکو ه بود و دا
بودم، هاب و واب نگاهشااو دور و اطراف  رخوند و  سااتادهیا اتیتنها داخب ح

  فت:



 647 بی مهرپاییز 

 ؟ىآورد یدرم رویدزد  ىبرازنده کجاساات؟ تو صاادا ىآنا ؟ىاومد یتو ک -
  ه؟ گهیلگن د نیا

س  من  فت ب لگنب. تو رو  فت ش ىب لگنب. به عرو رد. ک نیتوه نمیمن به ما
 معترضانه  فتم:

 ؟ی  یعنیمامان ... لگن  -
ت که به شد ییو صدا تیکه انگار تازه حواسش يمع شده بود با عصبان مامان

 کرد کنترلش کنه  فت: یم یسع
ست تا حاال کدوم  ور -  یمگه بهت نگفتم زود بر رد؟ تا ک ؟ىبود ىمعلوم ه
 که ... یفهم ی را نم ؟ىحرصم بد ىخوا یم

هم فشار داد. خداروشكر که خودش  ىرو ظیخورد و دندون هاشو با غ حرفشو
 نیرام ى. اون هم يلوستین یمیند ىمتويه شد حاال ونت باز کردن عقده ها

 پنهون کردن ندارم. ىبرا ىزی. در برابر هورمند که  نیو آرم
  فت: یداخب شد و مامان با دستپا گ هورمند

ش - سا ىآنا دیببى ست  شما هم به زحمت افتاد هیبرازنده، از د . دیو کارهاش 
 داخب. دییبفرما

 در کالمش، که ته دلمو نلقل  داد  فت: یزد و با محبت یلبىند  رم هورمند
 خانم رحمته. هیويود سا -

 لبم نشست و  فتم: ىرو ،یاز ته دل لبىند
 .دیشما لطم دار -

 هیمن و هورمند سر ردون شد. سم نی رد شده، نگاهش ب ىبا  شم ها مامان
  فت: نیاز مامان نداشتند. رام یهم دست کم نیو رام نیو آرم
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شنا بودن. ا ىو آنا هیسا نكهیمثب ا - ستگار نیبرازنده از نبب آ تما هم ح ىخوا
 است. تهیفرمال
شد هیپر از طعنه و کنا لحن صبر کردم میاش رو همه امون متويه  .  ند لحظه 

 تا خشمم فروکش کنه و بعد  فتم:
 شناسم. يناب برازنده استاد دانشگاهمون هستند. یرو م شونیالبته که ا -

ستادب تاک ىرو عمدا  هورمند رو باال ببرم. رو گاهیيا یکردم که حساب دیلفظ با
 م:کردم سمت مامان و  فت

 هستند؟ یامشبمون ک ىمهمون ها دی را به من نگفت -
  فتم: نیيواب مامان نشدم و رو به آرم منتظر

 .یاسمشونو نگفت یول ىيناب برازنده رو داد میهمه تعر نیا -
هورمند متونم شااادم و خجالت زده  ى هره ها  رخوندم و رو نیب نگاهمو

  فتم:
 بشم. ریدست به دست هم داده بود که من غافلگ یانگار همه   -

 انداختم و  فتم: نییپا سرمو
 داخب استاد. دییبفرما -

له  یم اعتراف تا يم ند  که حرص رام ىکنم اون   مدا  فتم   نویآخر رو ع
که بهش بفهمونم براارمیدرب ندر هورمند برام ارزشاامنده.  که بفهمه  ه   ى. 
 از دور خارب شده. شهیهم
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کنند. به همن خاطر  یدونستم که االن همه اشون دارند طلبكارانه نگاهم م یم
سر هورمند که با عذرخواه شت  شون، پ سمت هیاز بق یبدون نگاه کردن به  به 

 رفت، وارد ساختمون شدم. یسالن م
پامون  ىيلو ىا گهیخانوم همراه مرد د هیهاله و هان م،یسااالن که شااد داخب

کنم که  یسمتشون رفتم. خواستم باهاشون روب*و*سبلند شدند. با لبىند به 
ست دادم و با لبىند ىبو ادیمرتبه  هی شون د  یختگسا ىتنم افتادم. از دور باها

  فتم:
ترساام شااما هم  یدارم. م یکم ساارماخورد  هی. امیشاارمنده که يلوتر نم -

 .دیریبگ
باز هم درو،  فتم. ول یم پا یمصاالحت گهید یكی نیا یدونم  ر آبرو د ىبود. 
اشه. داشته ب یصدمه نزد. پس فكر نكنم اشكال یبود. دروغمم که به کس ونیم
 .ىا قهیدن  یدوش  هیشده  ی رفتم. حت یدوش م هیهر يور شده  دیبا

دوباره ام ابراز  داریازم اسااتقبال کردند و از د ییخانوم با خوش رو هیو هان هاله
سند شون هم شدیکردند. حاال نم ىخر ش نیمحبت  ىج  ب نكنه؟ اونم يلوام

و صد البته مامان که مدام دنبال  رفتن مچ  نیو آرم نیرام ىپروا یب ى شم ها
با خودشااون فكر م ما  بدبىته؟. حت که من و  یمن  ند  مام نرار و  هورمندکن ت

شت صب  میمدارهامونو  ذا  ىهورمند رو تور کردم. به حد ییيورا هیو من در ا
 با مادر و خواهرش هم رفت و آمد داشتم. یکه حت

افكار مسااموم  نیبود که با ا یخج ... تو اون لحظه حالم خوش تر از اون یول
 ىسپر ىشج خوب رو بعد از دو هفته در به در هیدادم  یم حیخراب بشه. تري

 کنم.
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شب ستادهیکه در کنار هاله خانوم ا ىمرد بود که  دایهورمند بود ونا فته پ هیبود، 
اومدن و  ریبابت د یکردم و بعد از عذرخواه یپدر هورمنده. باهاش احوالپرس

 زدم تو حموم. ريهیلباس، ش ویتعو ىعدم حضورم، به بهونه 
شج ستم. تو ده دن نیرکورد کمتر ام شك شدن رو  ضر  هم دوش  قهیمدت حا

باس پوشاا مه آرا هیو هم  دمی رفتم هم ل به لطم همراه شین ته   یکردم. الب
ام که با مامان بر یرنگ یاومدم، لباس آب رونی. از حموم که بهیسم زیاعجاب انگ

 یشكم یپاشنه سه سانت ىتىت  ذاشته بود. با صندل ها ىبودند، رو دهیخر
 .یو شال و ساق دست مشك

 ىباال سمویخ ىکنم. تمام موها شونیخواستم مو پر ینم گهیکه د خداروشكر
دل سااوز و با  ىمثب خواهر هیساارم يمع کردم و شااالو انداختم روشااون. ساام

آماده شدم. به علت کمبود ونت، تنها به  عیسر یلیمحبت، کمكم کرد و من خ
ه ب یگاهنناعت کردم. آماده که شدم، ن مب،یبرس ر هیرني و  یمس یزدن رژلب
 انداختم. نهیآ ىخودم تو
بود. مادر  دهیصورت رو د نیورمند اساده ام رو دوست داشتم.  ون ه صورت

بدون آرا ىو خواهرش هم منو تو گاه  ند. پس نگران دهید شیخواب  ىا یبود
 .ىدش دهیپسند ،یکه هست ىطور نیهم ،یکه بدون هیفینداشتم.  ه حس لط

هم که بدک  مینی، لج و ب ىنهوه ا ى شاام ها ،یمشااك ى وسااتهیپ ىابروها
 خواد. یهم دلش بىواد که صد البته م یلی. در کب نابب تحملم. خستین

 یبه لباس آب یلبم نشااساات. دساات ىاز افكار مسااىره ام رو یپت و پهن لبىند
ش ست هادمیرنگم ک ساق د شك ى.  ست ریرو ز یم ش نیآ سم پو . دمیکلوش لبا
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ها ىرنگمو رو یشاالوار آب ىپا ه  ندل  به  میمشااك ىصاا تج کردم و  مر
ىند زدم. مامان هم خوش لباساام لب ىتو یمشااك ىبا طرح ها شیهماهنگ

زدم تا از  سبون نبودن لباس مطمئن بشم.  نهیآ ىيلو ی رخاست ها.  قهیسل
ل شا ىبشم. لبه ها نیخواست به نام هورمند و به کام رام یويه دلم نم چیبه ه

ستگ نهیس ىرو هم رو شدار  شونیام انداختم که بري شونه. باالخره با ه رو بپو
 راه. زود باش مهمون ها معطلنب همدهیکه ب انگار تا حاال خودشااو ند هیساام

 رفتم. نییاز پله ها پا هیسم
شتن رو همون شتم، به محو پا  ذا شو دا صدا نیاول ىطور که انتظار  ىپله، 

نگاه هارو به سمتم  رخوند. من هم بدون  ىصندلم، همه  ىتق و تق پاشنه ها
 م.کرد یخجالت، ت  ت  نگاه هارو بررس

شم هاش بار نیرام زد،یلبىند م نیآرم شده بود، مامان   یفكش منقبو و  
 ىزیخانوم هم   هیداد، هاله و هان یرو نشااون م تشیبا حرکت ساارش، رضااا

پدرانه  ىنگاه و لبىندشااون بود، پدر هورمند، لبىند ىحس مامان تو هیشااب
 داشت و هورمند ...

. دسااتایمبب بلند شااد و ا ىتا سااالن مونده بود که از رو گهید ى هار پله  هنوز
ستش رو از ز  ی شته بود و با لبىن جیي ىکتش، تو ىلبه  رید د شلوارش  ذا

شم ها شنگش و   س ىن شه  ینگاهم م نشیپر از تح لبمو از داخب  ىکرد.  و
 ىپله ا . هرشهتا ب*،*ل  وشم باز ب شمیدندون هام  رفته بودم که مبادا ن نیب

 ىتاه روکو یلی. نگاهش خشدیتر م قیرفتم، لبىند هورمند عم یتر م ینیاکه پ
باره به  شاام هام بر شااات. انگار فقط با نگاه کوتاهش م دیتنم  رخ  یو دو

ن که م هیزی  نیخودم مهم ترم. البته ا یخواساات بگه که لباساام نشاانگه ول
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شا صور کنم.  ست دارم ت ش پ ارهیاون ب دیدو ساب دهروش ن ست و ح اه نگ یدر
 کنه.

 و  فتم: دمیکنارش رس باالخره
 .دینیکنم بش یخواهش م -

پلك هاش رو بست  عیسمت لج هام رفت اما سر ىلحظه ا ى رمش برا نگاه
  فت: دمیکه فقط خودم شن یآروم ى شم هام باز کرد و با صدا ىو رو

 ...ری...  شمگ شهیمثب هم -
 تیفالج از داخب ک دنی ز گهی. دشدیداشت آبروبر م گهیتولوپ نلبم د تاالپ

تا حاال  یانداختم. آخه ک نییکرد و آشكارا لبمو به دندون  رفتم و سرمو پا ینم
ال و ب رمیحرف ها  ر نگ نیا دنیکرده بود که من با شاان میازم تعر ىيور نیا

ستاد با ابهت و يد شهب  ىبال نزنم؟ اونم کی؟ هورمند. ا من.  فت ب مثب همی
شه براش  شمگیر بودم؟ واى خدا.  ه طور میعنخ من همی ستم از نلبم  ی  تون

شه و هر   شم که خوددار با شته با صورتم پمپاژ  یتونع دا خون تو  نته داره به 
کنار برادرش  ىمبب ت  نفره  ىسااىاوت از رو تینكنه؟ هاله هم که در نها

 بلند شد و  فت:
 .نیبش نجایا ایيون ب هیسا -

خوبه مبب دو نفره نبود و منو تو حلق هورمند نفرسااتاد. درسااته از خدامه  حاال
وم که همه ز یتیمونع نینه دیگه این يورى. اونم تو  ن یبپرم تو ب*،*لش ول

 تنفس من. تمیر یرفتار و حرکات و حت ىکرده بودن رو
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با ا ینم كهیدونم  را  مان برام مهم نبوده، ب چیه ن ما نت نظر  گاهم  یو اراده ن
ش شتم مامان با نگاهش بهم ايازه بده. و ونت دهیسمت مامان ک  یشد و تونع دا

شو رو ىمامان با لبىند س ىپل  ها شت، نف  حبس یک دمیکه نفهم یهم  ذا
ستادم و رو رونیشده بود ب ستم و ها ىفر ش  کنار پدرش لهمبب کنار هورمند ن

 نشست.
ىت رو برام س دنیسكوت نفس کش نیهمه سكوت کرده بودند و ا هی ند ثان تا

 یراه م مینیکردم هوا فقط تا ب یحس م دمیکشاا ینفس م یکرد. هر   یتر م
بسااته شااده. کمرمو تا حد ممكن صاااف نگه داشااته بودم که ا ر  هیو راه ر رهی 

س ىمجار شه. هر   چیپ میتنف شته، راهش باز ب  رفتم  ینفس م ینیاز ب یبردا
 :دمیهورمند رو شن ىنداشت. خواستم از دهن نفس بكشم که صدا دهیفا
 خج آرمین خان، عانبت اون نرار داد به کجا ختم شد؟ -
 حرف شیکار ىاز نراردادها یكیکه با آب و تاب در مورد  نیبلند آرم ىصدا و
منحرف کرد و من تونستم با آرامش نفس  ىا گهیحواس هارو به سمت د زد،یم

بود.  نیبه هورمند انداختم که نگاهش به آرم ىرشااناسااانه ابكشاام. نگاه ند
 نگاهمو احساس کرد و لبىند کوتاهی زد.

سبونده بودم، رو کم سترس به هم   شدم و پاهامو که از ا ساز ار   ىکم با يو 
شت ضور دا هیمبب تك یهم انداختم و به پ  ییو زن دا ییدادم. تازه متويه عدم ح

شكر که زندا اده خانو ىو يلو زدیم یشین هینبود. و رنه حتما  ییشدم. خدارو
مانع اومدن  ومدنشیبا ن ییکرد. احتماال دا یپولم م هی ىهورمند سااكه  ى

 .رهیتونست بگ ینم گهیکه د نویرام ىيلو یشده بود. ول ییزندا
 راحت ننشسته بودم که مامان  فت: قهیدو دن هنوز
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 .اریب زیبر ییيان،  ند تا  ا هیسا -
ش تمام ستگاردیآرامش از ويودم پر ک سم خوا شروع مرا س ى. پس ونت   هدیر

بدون ه نیاول ىبود. برا مامان،  ند بل یاعتراضاا چیبار تو عمرم دربرابر حرف 
ها همه از استرسم بود. استرس  نیهم  فتم. ا ىلج ب  شمب  ریز یشدم و حت

نا هان غافلگ یحضااور  نده  ریو  به ه ىکن که  ماد ويه براش  چیهورمند   یآ
 نداشتم.

خونه به آشپز ى ا ىتنیر ىافتادم که برا ىاون روز ادیسماور که ایستادم،  پاى
 نبود دوباره کارشو تكرار کنه. بر شتم دیبع چیپشت سرم اومد. ه نیاومدم و رام

 براش  فته بودم رو صدا زدم: نیرام ىکه از کارها یسمت سالن و تنها کس
 .دیایلحظه ب هی شهیمامان م -
 یول شهیسر مامان هم داره شاو سبز م ىدونستم که عالوه بر سر خودم، رو یم

 رامین بود. ىبود؟ بهتر از تحمب مزاحمت ها ی اره  
 به آشپزخونه اومد و  فت: مامان

 شده؟ ی  -
  فتم: ىتمیر یم یستالیکر ىطور که  اى رو داخب فنجون ها همون

 ... فقط ... یه  -
شپزخونه نگه دارم. مامان  ىمامانو تو ىيور هیبگم که  دیبا یدونستم   ینم آ

 حرف زدن کالفه شده بود  فت: ىکه از تعللم برا
هم  نىتیر ى ا هیکنند  یونت فكر م هیزودتر برم.  دیِد حرف بزن دختر. با -

 .ىتمیر ىو من  ا یستیبلد ن
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 فنجون هارو پر کردم و  فتم: ىشتریسرعت ب با
نا - مان ... آ نه. واساااه همب ىما گاهمو تاد دانشاا بب م نیرازنده اساا  یاز ن

 شناختمش.
ست یم نویهم - ض ىعجله دار نقدریحاال  را ا ؟یبگ یخوا سه تو  دادن؟ حیوا

 دارم؟ ىکنه که من  ه نظر یهم م یمگه برات فرن
 یدل نازک شده بودم؟ حت نقدریاش ناراحتم کرد.  را امشج ا هیپر از  ال لحن

 نىتینداشتم که بهش بدم. کار ر یيواب چیمامان هم سوخت. ولی ه ىدلم برا
 ها در حال تموم شدن بود و من فقط تونستم معترضانه بگم: ى ا
 مامان ... -
زود پشت سر  یلیاز تاسم تكون داد و به سالن بر شت. خ ىمامان هم سر و

س شكر تو ا ى ا ینیمامان راه افتادم و  سالن بردم. خدارو ساله  نیرو به  سه 
ش هی نیکه تو ا ىتمیر ىرفقا  ا ىخوابگاه برا ىاونقدر تو شدم. دا تم کار خبره 

  فت: واز ياش بلند شد  نیرفتم که رام یبه سمت پدر هورمند م
 .یشیم تیام نهیکنم. سنگ یرو بده من تعارف م ینیدختر عمه س -
 ىا  ینیدونستم که دادن س ی. خوب مهیبشر پررو و عوض نیکه  ه ندر ا ىوا

صورت خوش نیبه رام صال  به مهمون ها بود.  یاحترام یب یيورای هینداره.  یا
شه و دختر خودش با یاون هم مهمون ستگار با رو تعارف کنه.  ى ا دیکه خوا

 .رمیبگ الشوتونستم ح یپررو باشه، من هم م نقدریتونست ا یم نیا ر رام
 باشه و  فتم: عقج تر  رفتم که دور از دسترس رامین یرو کم ینیس
سر دا یلیخ -  اش رو هی. ايازه بده به مهمون هامون تعارف کنم. بقییممنون پ

 شما زحمت بكش.
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 پدر  رفتم. ىرو مقابب برازنده  ینیاز کنارش رد شدم و با لبىند س و
و  قیشااروع شااد و من با لبىند عم ى ا ىها از رني و رو و عطر و بو میتعر

رو مقابب هورمند  ینیخانم هم رد شادم و سا هیاز کنار هاله و هان ،یتیپر رضاا
 برداشت و نگاهشو به  شم هام دوخت و  فت: نهیرو با طمان ى رفتم.  ا

 دست شما درد نكنه خانوم. -
پا  ذاشااتم با ب خانوم ب  فتنش. امشااج انگار نصااد  ریکه عرش خدارو ز ىوا
. خدا کرد ىدلبر نقدریبود و ا ىگارخواست هیکردنمو داشت. حاال خوبه  وونهید

 برسه. فقط امیدوارم مجنون نشم. نیبه داد بعد از ا
تعارف کردن شد و سر ياش نشست. من هم بعد  ى ا الیخ یب یبه کل نیرام

ندونسته با آوردن هورمند به  نیکه آرم یاز تعارف کردن به همه، به خاطر محبت
 یرو بهش تعارف کردم اما ونت ىما در حقم کرده بود، خالصاااانه  ا ىخونه 

مبب  ىخودشااو رو ىبرداشااتن  ا ىهمون لحظه که برا دم،یرساا نیمقابب رام
تم و سر بر ش ىمقابلش  ذاشتم و با پوزخند یعسل ىرو رو ینیس د،یيلو کش

 يام و کنار هورمند نشستم.
تار و  پدر هورمند صااحبت رو شااروع کرد و در مورد هورمند و اخالق و رف

 فت، از دانشجو بودنش، استاد بودنش و از  التشیحرف زد. از تحص مانشیا
 دنشیخبر بودم و با شاان یکه من ازش ب ىزیعامب کارخونه بودنش.   ریمد

 شم هام  رد شد. هاب و واب به هورمند که سرشو پایین انداخته بود و پدرش 
سرش براى  ردوندن کارخونه اش حرف میزد،  اه نگکه با آب و تاب از درایت پ

به علت اصاارار ها ازدواب و  نیساار  رفتن ا ىبرا نیآرم ىمی کردم. کم کم 
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فت رام ىال ثب دا یم یپ نیم ته م پدر من و الب ثب  ند، م پدر هورم  و ییبردم. 
پدرش  ىطور که از حرف ها نیداره و هورمند ا ینسااااي ىکارخونه  ن،یآرم
نده  دیتول ىکارخونه   یدر  ىا گهیبا فرد د دم،یفهم  و یشاایازم آرالو ىکن

شت واد م ىکننده  دیکه تول ىهم در کارخونه ا نی... رام نی. و رامكهیشر یبهدا
 هورمند ... جیعامله و صد البته رن ریاست، مد ندهیشو

 نیتونسااتم بفهمم که  را از ب ی. نمزدمیم جیو من   زدیهورمند حرف م پدر
بشاام که کارخونه دار و از نضااا  یعاشااق کساا قایدن دیبا ا،یدن ىتمام آدم ها

 نیرو موفق ت نیوارث بزر تر یکارخونه اشون هم مشابه ما و دایی و رامینه؟ ونت
 ری. امكان پذشااهیم ریامكان پذ ىزیهر   ،یکشااور باشاا ینساااي ىکارخونه 

که تو  یهمون درس ىبرا قایدانشگاه و دن ىاستاد يوون تو هیمرتبه  هیکه  شهیم
 نیتو باشه. که تمام ا ىظاهر بشه. که ساکن رشت اما اصالتا هم شهر یبرداشت

از  ىارنتونساات ک نی. رامقیبرنامه دن هی. میکث ىباز هیاتفاق ها نقشااه باشااه. 
 شد... ىببره و به ياش هورمند وارد باز شیپ

صحبت ها رو نمی شنیدم. یا شاید هم می شنیدم اما نمی خواستم که  ى ادامه
واسااتم  یز دیگه اى بشاانوم که وانعیت رو بی رحمانه تر توى بفهمم. نمی خ

یاد؟  نامرد از آب درب ند  که هورم خه  ه طور ممكن بود  به. آ صااورتم بكو
می  سهورمند با تمام مهربونی و  ذشااات و راهنمایی هاش.  را حاال که ح

کردم هنوز توى دنیا هم آدم هاى خوب پیدا میشاان، باید بفهمم که دنیا و آدم 
ست تر از این حرف هاست؟  را تمام این اتفانات باید براى من بیفته؟ هاش پ

  را همیشه بدبىتی و سىتی یقه ى منو می  سبه؟
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تار  ولی ها رف ثب اون  نه، پس  را م گه ى رامین و آرمی ند هم یكی لن ا ر هورم
سیرش بودم   ستفاده نكرد؟ من که تو  نگش بودم، ا سوء ا نمی کرد؟  را ازم 

تونساات هم ازم ل*م*ت ببره هم به هدفش برسااه. ولی این  خیلی راحت می
تش نی دیگهکارو نكرد. شاید هم اولش نصد بدى داشته ولی بعد ... شاید االن 

بد نباشااه، شاااید االن وانعا دوسااتم داره. ا ه دوسااتم نداره پس  را اینقدر 
شتر از این طانت تن شكنم. بی ایی هراهنماییم می کرد و کنارم بود؟ خدایا نذار ب

 ندارم.
میشااه تمام این رفتارهاش از روى نقشااه بوده باشااه؟ یعنی تمام مدت اون  مگه
که به خاطر  نیبود؟ و آرم نیخواساات، رام یخودم م ىکه وانعا منو برا یکساا

و  دهیموافقت با هورمند ممنونش بودم، در وانع همون کسیه که با پنبه سرمو بر
 نیخودمو به ا شاااه،یم از پىته  ىروکه آروم آروم  ىمن مثب همون نورباغه ا

 مطبوع کشنده سپردم. ى رما
 انتظار سر اومد و پدر هورمند رو به مامان  فت: باالخره

کم با هم صااحبت  هیدو تا يوون  نیا د،ییخانوم صاادانت، ا ر ايازه بفرما -
 بذارند. ونیدارند با هم در م یکنند و ا ر شرت و شروط

  فت: مامان
 .دی. صاحج ايازه ادیدار اریاخت -

 هم به من نگاه کرد و  فت: بعد
 کن. ییبرازنده رو راهنما ىيان، آنا هیسا -
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 نینگاه کردن به هورمند، نگاهم به ساامت رام ىيام بلند شااادم و به يا از
کرد. نه ... ممكن نیست این  شم هایی که  یشد که با نفرت نگاهم م دهیکش

ق باشااند. اون حس و محبت توى نگاه با نفرت بهم خیره شاادند، وانعا عاشاا
به  روهورمند کجا و این نفرت  شاام هاى رامین کجا؟ نگاهمو ازش  رفتم و 

 هورمند، با صدایی که ته مایه ى  ریه داشت،  فتم:
 .دییبفرما -
با دسااتم به پله ها اشاااره کردم. همراه هورمند از پله ها باال رفتم و به اتانم  و

شم. رو ستادیق، کنار ادعوتش کردم. دم در اتا ستم ىکه اول وارد ب ش و  تىتم ن
ا لپ و ب نمیش یروش م شهیاتانم که هم ىمبب ت  نفره  ىتعارفش کردم که رو

 . نشست و با لبىند  فت:نهیبش رم،یتاپم ور م
 برسه که به خونه اتون ىکردم روز یاصال فكرشو نم دمت،یکه د ىبار نیاول -
 کنم. ىو تو رو خواستگار امیب

ندى نت  لبى حاال و یه،  نه، کنترل کردم. ساااا تا روى لبم بشاای که می رفت 
احساساتی شدن نیست. خوددار باش. ا ر می خواى بفهمی حقیقت  یه باید 
خشن باشی. باید طورى رفتار کنی که نفهمه رو دست خوردى. که نفهمه وانعا 

شدى. ولی ... ولی اون لبىندهاى مهربونش تظ شق کارهاى متظاهرش   راهعا
نبود. اون نگاه هاى  رمش نمی تونه درو، باشااه. محبت هاى خالصااش نمی 

 تونه آلوده باشه. خدایا کمكم کن عانب باشم.
 عمیقی کشیدم و سعی کردم لحنم تا حد ممكن، محكم و ناطع باشه: نفس

 .ىکرد یهم فكرشو م دینبا -
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ابروهاش باال عنوان انتظار  نین حرفی رو نداشاات،  چیکه انگار به ه هورمند
 شد و  فت: رهیرفت و با تعجج بهم خ

 ه؟یمنظورت   -
سته  آب سد محكم راه  لوم رو ب ضم مثب یه  دهنمو نمی تونستم نورت بدم. بن

بود. پلك هام رو تا يایی که يا داشت باز نگه داشته بودم که اشك هام سرازیر 
 نشه:

 جیو فر رنيیر يور نازدواب کنم که با هزا ی مون نكنم دلم بىواد با کساا -
 شده. میوارد زند 

لحظه مات و مبهوت نگاهم کرد. کم کم ابروهاش در هم  ره شاااد و با   ند
 ناباورى  فت:

 یصحبت کن ىيور هی شهیم ه؟ی  جینیرني و فر ه؟یسا یگیم ىدار ی  -
 که من هم متويه بشم؟

سوزش افتاده  دوباره ضم تالش کردم. بینی و  لوم به  و دوباره براى فرو بردن بن
 بود.

صحبت می کنم. م - ضح تر  شه. وا  ىدیسع نیو آرم نیرام یاز ک یبگ شهیبا
 ؟یشناس یرو م
 بهم انداخت و  فت: ی نگ نگاه

 ؟ی  یعنیسوال ها  نیا -
 . بدون درو،.نیلطفا يوابمو بد -
 درو، بگم؟ دی را با -
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 و بی حوصله  فتم: عصبی
صدانت باهام  گهی. برام مهمه. حدانب حاال دكنمی. خواهش مدیيواب بد - با 

ويودتون بود که  ىتو ىزی  هی دمیحرف بزنید. از همون روز اول که شما رو د
شما  را ا یوادارم م شم.  صادق با شما   را بهم درو،  د؟یطور نبود نیکرد با 

 ن؟یآشنا شد یاز ک نیو آرم نیبا رام د؟ی فت
  فت: یکالفگ با
حرفشااون  ایخودشااون دور و برم بودند  ای نیرامین و آرم ادیم ادمی یاز ونت -

پدرم و دا ند. پس طب یتیبوده.  كار بود با هم هم پدرت، هر ساااه  که  هیعیو 
 بشناسمشون.

 کجا همكار بودند؟ -
شد و عانبت هم  ىتو کارخونه ا - سهام دارش  به طور کامب که بعدها پدرت 

پدر من و دادشیخر ی.  نه ب تی کارخو ند و  رونیهم کم کم از اون  مد او
شده بود. بعد از  شون تا نبب از مره پدرت نطع ن شدند. اما روابط م*س*تقب 

یپدرت، دا یو پساار دا تی نه  ن،یآرم ت،ی کارخو  یخودشااون رو م ىهم 
من هم کم و  پدرتو. و  ون با پدرم در ارتبات بودند ىهم کارخونه  ند رخوند

 تو ناراحت کننده است؟ ىرابطه برا نیا ى. کجادمشونید یم شیب
  شم هاشو  فتم: ىزدم تو زل
 که کارخونه دار باشه متنفرم. ىاز خواستگار -

  فت: یآروم ى. با صدادمیرو تو  شم هاش د دىی ند لحظه نا ام ىبرا
 ؟ىاز من متنفر -
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 یتونستم ازش متنفر باشم. از کس یهر لحظه بزر تر میشد.  ه طور م بنضم
س شبم بود. ک س ادیبهم  زهای  یلیکه خ یکه پنج ماه تمام، روز و  که  یداد. ک

 داشتم و حاال ... مانیبهش ا
 بنو  فتم: با
باور کنم که به  دیبا ؟یکن یم ىازم خواسااتگار ى را دار نجا؟یا ى را اومد -

ستم دار ؟ىخاطر خودم اومد شه  نیا ىکه همه  ؟ىکه وانعا دو ها به خاطر نق
با سااات؟ین نیو رام نیآرم ىها با هم يفت و يور  نیتمام ا دی را  اتفانات 

شه؟  را با شنا از آب درب ییتو با دا دیب سرهاش آ شما  ؟ىایمن و پ صال  را  ا
اق اتف هیها  نیتونم باور کنم که تمام ا ی ه طور م ن؟یکارخونه دار باشاا دیبا

مه ر که برنا با ىزیبوده؟  بال ارث نیآرم دیشاااده نبوده؟  را  من و  ى هیکه دن
می ن نهیخانواده امه، از ازدواب من با تو خوشحال بشه؟  را سني برادرشو به س

ستت با اون آرم ض نیزنه؟ حتما د ست که حما هیتو  یعو سه ا نه. ک یم تتیکا
مگه از من متنفر نبودى؟ مگه همه ى کارهام خالف میلت نبود؟ مگه اخالنم 

 ننده نبود؟ پس  را حاال رو به روى من نشستی و درخواست ازدواب میدى؟ز
 هیو  یواه دیام هیهمه ونت به  نیا نكهیاش  هامو نداشتم. حس ا اریاخت گهید

که عاشق  ىکرد. مثب مور ه ا یام م وونهیدل بسته بودم داشت د یعشق دروغ
کرد.  یفقط نگاهم م یحرف چیشااده باشااه. هورمند بدون ه ى ا ىتفاله  هی

گه که و ب فتهیداد. دوساات داشااتم به تقال ب یعذابم م شااتریسااكوتش ب نیهم
ت . با پشاازدیبه حرف هام م دییکنم. اما با سااكوتش انگار مهر تا یاشااتباه م

 دست اش  هامو پاک کردم و  فتم:
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ساکت - ست ىتو ىترفند چیه گهید ؟ی را  درو،  یتون ینم گهینه؟ د ىندار نیآ
 بگو المصج. ىزی  هیدستت رو شده؟ ِد  ؟ىافتاد ری  ؟یبباف به هم
 و  فت: دیکش یپر شدت نفس

 یحال نیلحظه، با ا نیدونم االن و تو ا یهم دارم. اما نم یلیحرف دارم. خ -
درو،  بازم یکن یبگم تو فكر م ینه. هر   ای یباورم کن یتون یم ،ىکه تو دار

 .گمیم
شنه شنه  ت شه. فقط م یحت. دنیشن ىبودم. ت ستم  یا ر درو، با  ىيور هیخوا

 بدم. که نلبم حس نكنه خنجر خورده. نیدرد رو تسك نیا
 کنم. ی وش م -

 هاش رو دور صورتم  رخوند و  فت:  شم
ش  کن دمی... بهت حق م هیسا -  هی زیهمه   یباور کن ی. که نتونیکه به من 

 شوکه شدم. دم،یفهم یاتفاق بوده.  ون خودمم ونت
 عمیقی کشید و ادامه داد ... نفس

شجو نیاون مونع که تو هم - س ىشهر دان شنا ونت ها، از  یلیبودم، خ یکار
سر دا یو حت تییزبون پدرت و دا سته و  ر ییزهای  هیهات،  ییپ در  ه،ىتیي

ش ش طنتیمورد تو و  سر ک ر دخت هی. برام يالج بود که دمیشن یهات م یها و 
س ساله همه رو به  من از ته دلم  ،توه آورده. ونتی از کارهات می  فتند هارده 

 .دمیخند یم
لبش نشااساات. با محبت  ىرو یحیلبىند مل د،یحرفش که رساا ىيا نیا به

 نگاهم کرد و ادامه داد: یبیعج
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سا یفقط م - سمت  ستم ا ست. هم هیدون  نیبا خودم می  فتم  را  ن شهیا
 نمتی. دوست داشتم ببدیو خورش هیاسم هامون هست. سا نیب یارتبات يالب

 اهشاگیپا به آزما یکه ... ونت شی ند ماه پ نیونت ممكن نشاد. تا هم چیاما ه
 دمیاسمتو پرس ی... ونت ىکرد یحقتو طلج م یو با اون حالت تدافع ی ذاشت

ود، به مهنم ب ىکه از تو تو ییها یصدانتب، تمام اون سرکش هیب سا یو تو  فت
مونده بودم.  رونیو لحن طلبكار. وانعا ح شیآرا . با اون لباس ها ودمیعینه د

 هیکردم  یحس م شااهیبودم، هم دهیکه در موردت شاان ییزهایبرخالف تمام  
 ىخشااونت ظاهر نیو لطافتت رو پشاات ا تیکه حساااساا یدختر خوش نلب

ما اون روز یکن یم یمىف عا  هی. ا که تو وان ظه احسااااس کردم  دختر  هیلح
 .یسرکش و خوش  ذرون

 ىمرور خاطرات رو دوساات داشااتم. تو نیکرد. منم ساااکت بودم. ا سااكوت
 خودم و خاطرات غرق بودم و هورمند ادامه داد:

شنا - شتم، خ ییبه خاطر آ شدم ا یلیکه با خانواده ات دا  هیسا نیزود متويه 
ش ىکه تو ىا سر و روش م طنتیکالس من،  ه ک هیپاره ا شیباره همون آت یاز 

 ینم .ساتمی رفتم سارساىتانه يلوت با میآورده. تصامخانواده اشاو به ساتوه 
 متونم ییيا هی. دلم می خواست یو خوش باش یکن  هیخواستم منو هم باز

 ىزیکه تو اصال اون   دمیزود فهم یلی. و خستیراهش ن نیکه ا ی. بفهمیبش
شون م سستیین ىدیکه ن سا شكننده و ح شو می  ی. همون دختر  بود که فكر

از  و غافب یکن دایخاطر کمكت کردم. کمكت کردم که راهتو پ نیکردم. به هم
 کنه. یم رمیکم  کردن ها، داره اس نیا نكهیا
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نابش رو به  شم هام دوخت. انگار می خواست با نگاهش صدانتش رو  نگاه
نشاون بده. هیچ کدوم پلك نمی زدیم. من از ترس به هم خوردن رویاى لحظه 

 م ...هاى آشنایی و اون ... نمی دون
 ىتو و مادرت تو نیکه ب ییاز خواهرت و دعوا نیآرم ىخواسااتگار ىمايرا -

ابا پدرم  فته بود. ب ىبه عنوان درد دل برا تییاومده بود، دا شیپ ىخواسااتگار
شجو یهم که م ست مرحومش، حاال دان ست، دختر دو شه، برام  ىدون سر پ

کارخونه  نضار و از پولدا ىکه  ه ندر از تمام آدم ها دمی فت. فهم زویهمه  
سادیدار بدت م س یمن وانعا ک یبفهم نكهیاز ا دمی. تر ستم. تر  نیاز هم دمیه

فرصااات طلج  هیمن رو هم به  شاام  نكهی. از ایکن یکه امروز م ییفكرها
 كاری...   هیرو بهت بشناسونم. سا میبگم تا خود وانع ىزی. نىواستم  ینیبب

بهم  که خدا ینیشااتر ندارم. همیبه پول ب ىعالنه ا چیمن ه ؟یکنم که باورم کن
ندارم، سااهامم از  ی شاام یباور کن نكهیا ى. براهیداده برام کاف به اموال تو 

ن م ه،یداره. ساااا تیپول برام اهم یکنم. که فكر نكن یکارخونه رو به نامت م
 یکه م ىا هیرو. سااا جیآروم و محجوب و نج ى هیسااا نیخوام. ا یخودتو م

بده، اما با متانت رفتار کرد.  شااویپساار دای بزننده يوا یلیتونساات امشااج خ
 تونم ازت بگذرم. نمی تونم از دستت بدم. ی... نم هیسا

سته شتن پدر ،یتیمیاز  ،یپناه یاز ب ،ییبودم. از تنها خ  نانیطمکه با ا ىاز ندا
 بهم بگهب دخترم، حق با هورمندهب.

ترس هورمند به خودش پناه   ند ماه که تنها پناهم هورمند بوده، از نیا مثب
بردم. با  شاام هایی که دیگه هی ی يلوى باریدنشااون رو نمی  رفت بهش 

 خیره شدم و  فتم:
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سو ندارم که با تمام ويودم بهش اعتماد کنم. حت چیمن تنهام. ه - ر به ماد یک
که مدام نربون  ىشده و مادر نیکه همسر آرم ىو خواهرم اعتماد ندارم. خواهر

شه.  ییحق با دا شهی. از نظر مادرم و خواهرم، همرهیم نیرام ىصدنه  سرها و پ
با ا نیآرم مادرم  ند و رام نیو  با  ی. من نمىالمم نیازدواب موافق دونم حق 

م بىوام در مورد خواسااتگار یکنم؟ از ک هیتك یاعتماد کنم؟ به ک یبه ک ه؟یک
و سااود  جیمن براش مهم باشااه نه ي یکنم که خوشاابىت دایپ ویکنه؟ ک قیتحق

 خودش؟
 ام می لرزید و هق هق می کردم:  ونه

 یکه حس م یکه بهش اعتماد کردم. کسا دیهسات یکسا نیبعد از پدرم، اول -
خواد. اونقدر بهتون اعتماد داشااتم که هر  یو صااالحمو م ریکردم نگرانمه و خ

 ای دیکن یدونم درک م یدادم. نم یبدون  ون و  را انجام م دی فت یم ىکار
ه بوده ن خودشتنها پشات و پناهت در وانع دنبال ساود  یحس کن یا ونتنه، ام

بان ىزی  گهیتو ... د یخوشاابىت نه. خواهش م ینم یاز آدم  کنم ...  یمو
ونت تنهام نذار. با  چیونت بهم و*ى*ا*ن*ت نكن. ه چیکنم ه یخواهش م

نلبم به  ىکه مره مره تو یمانیدارم. ا مانیباز هم بهت ا دمیشاا  و ترد ىهمه 
هر  یدونم هر آدم یکنم. م رونیشاابه از ويودم ب هیتونم  یويود اومده رو نم

خوام حدانب به  یاحساااس داره. م یندر هم فرصاات طلج، بازهم ساار سااوزن
شبىت ىاندازه  سوزن، خو سر  ساس کنم. دلم لحظه ا یهمون   یرو م ىرو اح

با آرامش تو پا ىخواد که   المیبىورم و خ ىلم بدم و  ا ونیزیتلو ىخونه ام 
کشااه و خودشااو به آب و  ینفر به خاطر من، داره زحمت م هیراحت باشااه که 
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سا زنهیم شیآت شكالت و نگران شیکه من در آ شم. که بتونم تمام م  یو رفاه با
به دوش مرد هی ىهامو برا  شینگران ىبذارم که همه  ىشاااج هم که شاااده 

 یمحكم ىخواد؟ يز شااونه ها یم ی  یزن از زند  هیمنه. مگه  یخوشاابىت
 ه؟و با آرامش نفس بكش ارهکه سرشو روش بذ ىا نهیکنه و س هیکه بهشون تك

دهنم  ذاشتم که صداى  ریه ام بلند  ىنتونستم حرف بزنم. دستمو يلو دیگه
 یکه تمام نگران ىادیخواساات. فر یم ادی لوم دلش فر ىنشااه. بنو بزره تو

شم زهیبر رونیهامو از ويودم ب ش  د.   شونیهامو که از ا شده بود، به  د تار 
 هورمند دوختم و  فتم:

به  مون،یبه حرمت دوساات دم،یکه برات مقدساااه نساام م یتو رو به هر   -
شا رد ستاد و  صدت   ،ىحرمت ا  حاال بهم نیبهم بگو. هم هیا گهید زیا ر ن

 بگو.
شت پرده  از ش  د ىپ شد و کنارم رو دمیا ست.  ىکه از ياش بلند  ش تىت ن

ش  هام به در نییسرمو پا سم بپ یآب ىایانداختم و ايازه دادم ا . وندهیرني لبا
هق زدنم هم آروم  رفت. انگار اشاا   د،ی یاتانم پ ىفضااا ىصااداش که تو
 خواست بشنون. یهامم دلشون م

خدا - باورش دار یکه م ییبه همون  مام ويودت  با ت مت  ،ىدونم  به حر
... من فقط خودتو  هیدارم، به  شاام هات نساام، سااا دلم ىکه از تو تو یمحبت

... نول شاارف  هی. ويودت برام ارزشاامنده. ساااىزیخوام. خودت برام عز یم
ش تینكنم که ام ىکه تا آخر عمرم، کار دمیم سع دمینول م ،یب  ىراب مویتمام 

شبىت کردنت بكنم. ه س یونت نم چیخو سا یبیمارم آ سه.  .. تو . هیبهت بر
 نكن. هیونت اعتمادتو ازم در چیه ،یونت بهم ش  نكن چیهم نول بده ه
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ستم باور کنم که پر یبود. نم تمیفراتر از ظرف دمیشن یکه م ییزهای   ىنده تون
شبىت ضوح رو نیبا ا یخو شه. نم ىو سته با ش ه شد ک یدونم   یشونه هام ن

سنگ ست. د ى نهیس ىشد و رو نیسرم  ش  یدونم م یحاال که م گهیهورمند ن
شه، پس  ه ا یخوام بهش بله بگم و اون هم م شوهرم با داره؟  ىرادیخواد که 

انگشااتمم  ینبب از عقد حت گهید دمیدفعه رو ببىش خدا ... نول م هی نیهم
 بهش نىوره.

ايازه داد که  یمىالفت چیشااساات و هورمند بدون ه یم راهنشااویهام پ اشاا 
ضمو خال شو رو ىکنم. لبه  یبن ش ىکت کت و  نیبودم و خودمو ب دهیصورتم ک

تند  تمیاش و ر نهیساا ىرفتن نفسااه  ینیکرده بودم. باال و پا یاش مىف نهیساا
هد قدر دلم م یم هینلبش، آرامش رو بهم  بد تو یکرد.   تا ا  ىخواسااات 

شش بمونم. اما حرکت هورمند که فقط  ستش رو به آروم  یآ*،*و*  ىرو ید
بيا خوش کردنب ها  نیا ىنوز براکرد که ه یم ىادآوریبازوم  ذاشته بود، بهم 

 زوده.
 خنده به لبم آورد: ه،ی ر ونیهمراه بود، م یکه با شوخ حرفش

به صورتت بزن که مادر خانومم ا ه دخترشو با  یآب هیخانوم خانوم ها، پاشو  -
هنوز نه به  گنی. نمارهیدمار از روز ار دامادش درم نه،یبب یاشك ى شم ها نیا

 گو مگو برنراره؟باره نه به داره، ب
 اش برداشتم و  فتم: نهیس ىو سرمو از رو دمیخند

 ده؟یکه مادرم دخترشو به شما م دیدون ی. از کجا منیشد بی ه زود فام -
 ازدواب موافقه. نیمادرت با ا یکه شما خودت  فت ییاز اون يا -
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م و انگشتم تاب داد نیدسته اشون رو ب هیسرم رفت و  ىبه سمت موها انگشتم
 مظلومانه  فتم:

  فتم؟ یوانعا؟ ک -
 و  فت: دیکش نییلباسمو  رفت و دستمو پا نیآست

ا که تنه نییپا مینكن. پاشااو بر ىموها باز نی شاام من با ا ىندر يلو نیا -
 .ستین زیيا گهید نیاز ا شتریسقم ب هی ریموندنمون ز

شد. از در ب و سمتم بر شت  رونیزودتر از من از ياش بلند  رفت اما دوباره به 
 و  فت:

 .یبه صورتت بزن یآب هیفكر کنم بد نباشه  -
داد و درو بست و رفت. تا  ند لحظه مات و مبهوت به در  لمیتحو ی شمك و

ش شمكش و  سته و حرفش و   کردم. باالخره به خودم اومدم  یفكر م طنتشیب
 ونه ام رد  ریتا ز ملمین، رم ىوا ىانداختم. ا نهیآ ىبه صااورتم تو یو نگاه

. شده بودم افهیشده بود.  ه ندر که خوش ن اهی شم هامم س ریانداخته بود و ز
شوه هم م ى افهیبا اون ن سرومدمیدرب و داغون براش ع  حموم ىتو دمی پ عی. 

 .رونیب دمیرژ لج زدم و از اتاق پر هیو صورتمو شستم. 
تاق که ب از که  ند ندم اون  دمیهورمند رو داومدم، در کمال تعجج،  رونیا

 رهیداده بود و منتظرم بود.  ند لحظه بهش خ هیتك واریطرف تر از در اتانم، به د
با لبىند نگاهم م نداختم و  یشااادم و اون فقط  به کار ا باالخره زبونمو  کرد. 

  فتم:
 ن؟ییپا دیپس  را نرفت -

 باال انداخت و  فت: میخف یلیاش رو خ شونه
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 .ادیها ب یکه حساب کار دست بعض میبهتره با هم بر مونم  -
له ها زدم. به سمت پ شینكته سنج نیبه ا ىافتادم و لبىند نیرام ادی ناخودآ اه

پله  نیاول ىرفتم. هورمند همراهم شاااد و درسااات همزمان با من پاشااو رو
  ذاشت و  فت:

 و ىارلباس عروس پشاات بلند کم د هیمن که کت و شاالوارو دارم. فقط تو  -
 .لهیتكم زیهمه   گهیو د فتهیدستت که دور بازوم ب

ش ىوا م. کرد یلج هام حس م ىرو یرو حت شینیریکه تو دلم مربا پزون بود. 
 عايزانه به هورمند نگاه کردم و  فتم:

 ه  نند،یب یم هیونت بق هی ره،یگیحرف هارو. خنده ام م نیا دیتو رو خدا نگ -
 کنند؟ یم ىفكر

 کرد و  فت: دییسر تا با
 مارم واسه شج عقد. خوبه؟ یاشو م هیباشه، به خاطر تو. بق -

ه ب نكهیاراده باال رفت اما نبب از ا یشاادم. دسااتم ب یاز خجالت آب م داشااتم
 مقصد برسه، هورمند دستپا ه  فت:

 ند روز نبب از عقد هم به  نیتابوندن موهات شااو. بذار ا الیخ یيان من ب -
 بگذره. ریخ

با مظلوم  پ که  ه  ىنگاهم کرد. وا تی پ نگاهش کردم و هورمند هم 
صورت مظلومش  یندر دلم م ست ناه ناه بىندم. نگاهمو ازش  رفتم که  خوا

 از اون دلمو نلقل  نده. شتریب
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سد به  ه خبره که پدر و مادر  دنیهامون فهم افهیانگار همه از ن م،یسالن که ر
ه رو خون ظیبا غ نیکرد و رام یخوشاابىت ى فتند و مامان آرزو  یهورمند تبر

 ترک کرد.
هم به درخواساات هر  یشااد و عروساا نییبعد تع ىهفته   ی ىعقد برا خیتار

هورمند  ىدومون به بعد از اتمام درس من موکول شااد.  مون کنم ا ر تز دکترا
 ییه يا.  می. من که راضمیکن یدرسش، رشت زند  انیتا پا دیطول بكشه، با

 ت که هورمند رو بهم داد؟بهتر از رش
شتند خداحافظ یونت شماره ام رو  رفت و برام ت   یم یکه دا کردند، هورمند 

سم خاص تو هیزد. حاال  ش ىا سم می و  یکه با تمام ويودم از خدا م یدارم.ا
 باشه... میزند  دیخوام، وانعا مثب اسمش، خورش

پر ندرتت که ا ر تو  ىسااپارم. به دساات ها ی... خودمو به دساات تو م ایخدا
 یدم، ولنكر یافته. من به ندر عظمتت برات بند  ینم یاز درخت یبر  ،ىنىوا

 کن. ییتو به ندر عظمتت، برام خدا
سرا،  وش دفترو ستم و رفتم  سم ت اریاخت یبود که ب ىا قهی.  ند دنمیب مام حوا

  نفر کم هیزودتر از  دیکردم با ی. حس مزدیبود. دلم شااور م یمقدساا شیپ
 نفر که خبره تر از من و رضا و رفقاش باشه. هیبىوام. 
سر پرونده رو  رفتم. با دوم ى شماره  ،یبوق يواب داد و من بدون معطل نیاف
خودساارانه عمب  یبس بود هر   گهیکردم. د میمايرا رو تعر ازیتا پ ریاز ساا

ه ر زندهنوز زنده اساات؟ ا  ایآ نكهی. نگران بودم. نگران هورمند و امیکرده بود
 ن؟یآرم ن؟یرام ه؟وانعا مقصر یک ه؟یتیاست، سالمه؟ کجاست؟ تو  ه وضع



wWw.Roman4u.iR  672 

 

س ؟ىصفر ؟یپناه ه ب ازیکرد. ن ینم یاز اون همراه شتریمنزم ب گهید ؟یمقد
 مهن بازتر و کارکشته تر بود. هی

 نیساار رد که  را زودتر ا ىرغم تمام غرغرها یرو که نطع کردم، عل تماس
بار ساانگ گار  باز هم دلم آروم بود. ان ندادم،  عات رو بهش   ىاز رو ینیاطال

مشااىص نشااه، باز هم  زیکه همه   یدوشاام برداشااته بودند. هر  ند تا زمان
 ها ادامه داره. ینگران
ش هنوز سم بن ىتو ی و ستم بود که ا ش ىرو نیامید افتاد. يواب دادم و  ی و
 :خنده به لبم آورد نیامیمضطرب بن ىصدا

 خواستگارها اومدند؟ -
 سالمت کو؟ -
 اعصاب ندارم. ماینكن ن تیام -

 کردم و  فتم: ىا خنده
 ؟ىعجله دار نقدرینه. هنوز که ساعت نه نشده. تو  را ا -
 ... نگرانم. ماین -
 ؟ینگران   -
 خوان بدن؟ یم ی ه يواب یدون یتو نم -
 خوان بدن؟ یم ی ه يواب ایک -

 شد و  فت: یعصب
 .گهید گمی. مامان و خواهرتو میستیکه دم دستم ن میاه مسىره... ح -
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با  را يوش م - با مامانم فقط میخود نگران یب ؟ىاریخج   ی. من مطمئنم 
 .نیخوب هم  رفت. هم یلیکه خ رهیزهر  شم بگ هیخواست از ما 

شن ىصدا شو  س سكوت. ه دمینف  یاومد. حت ینم ییصدا چیو بعد از اون 
 .مارستانیب ىبلند و ىصدا

 ن؟یامیبن ییکجا -
 باشم. دیکه با ییهمون يا -
 کجا؟ قایدن یعنی -
 شما. هیسا ریز -
 حاال نوبت تو شد؟ -
 ؟ىيواب سر باال بد ىفقط خودت بلد ىفكر کرد -
 شنوم. یباشه بابا نبول. ژاله کجاست؟ حالش خوبه؟ صداشو نم -
 ؟ىژاله رو بشنو ىصدا دیزنم با یممگه هر دفعه من به تو زني  -

  فتم: کالفه
 زننده شده. یلیها برخوردت خ یتاز  ه؟یتو مشكلت   -
 ندارم. یمن مشكل -
 ؟یفتیبه يلز ولز م ارمیبابا. منظورم در مورد ژاله است.  را تا اسمشو م ىا -
بار  هیاصااال تا حاال شااده  ارم؟یمنم مدام اساام نجال رو ب ادیتو خوشاات م -

شو بدون پ سم صدا بزنم که تو بدون ن شوندیا سوند  ب ژالهب ؟  یگیو بند م دیو پ
 کشمش هم دم داره.

 تعجج ابروهام به هوا رفت و  فتم: از
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رفته که خودت  ادتی. ىحرف ها نبود نی. تو که اهب اىشااد یرتینه بابا. غ -
 ؟ىکرد یژاله رو بهم معرف

بود که  ییزایها   نیا یر شااد. ولدا شیشااد که لحن صاادام ن یدونم   ینم
با یمنزم رژه م ىتو ىبديور نابب نبول دیرفت و   یم دایپ یبراشااون يواب 

 کردم.
فالن روز با ژاله و مهساااا تو پارک نرار  ی فت یرفته که خودت بهم م ادتی -

ساس برادرانه از  نیا ؟ىشد ینم یرتی ه طور اون مونع غ ا؟یدارم، تو هم ب اح
 یو دل م میزد یدفعه فوران کرده؟ اون مونع که من و ژاله با هم ندم م هیکجا 

عال می رفت یو نلوه م میداد ناب  خانوم ي یو ي با مهساااا   یم  یي  یهم 
صال ب ؟ىشد ینم یرتی را غ ىکرد سا  ه رابطه ا نیا سا  ىتو و مه بود که مه

 که اون روز پشاات تلفن ییحرف ها ىفكر کرد ته؟یکرد تنها زن زند  یفكر م
شن سا    ون منتظر بودم اوردمیبه روت ن زهاروی  نیرفته؟ ا ادمی دمیاز تو و مه

شتم.  ون مىایباالخره خودت به حرف ب ستم هر  ی.  ون بهت اعتماد دا دون
نجال  ىمهسااا هم از مايرا یبوده حتما تموم شااده که حت نتونیهم که ب ىزی 

سكوت کن یتا ک گهید یل. وارهیخبر داره و خم به ابرو نم پنهون  یتا ک ؟ینراره 
نذار فكر کنم که  ؟ىکار باه بوده.  به تو اشاات نذار احسااااس کنم که اعتمادم 

بدب با تو،   را تا  یداشاات رتیهمه غ نیکردن خواهرمه. تو که ا ىتموافقت 
 ؟ىدی را يواب نم ؟ىحاال رو نكرده بود

  فت: یفیضع ىصدا با
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 ىدیحرف هامو شاان یونت دوارمیام ی. ولىحق دار یبگ ی. هر  ىحق دار -
 .ىکم هم به من حق بد هی
 صبرانه  فتم: یب

 .دمی وش م -
س رینبال هم برات  فتم. من و ژاله به غ - سا هم تنها میرو ندار یاز هم، ک . مه

آشنا شدن من با مهسا  ىپارک، برا میرفت یکه م ییدوست ژاله است. اون روزها
نه. از تو هم خواستم همراهم  ایخوره  یاز مادرم م ىبه درد پرستار نمیبود که بب

ه من ب التیخ یدغدغه و ب یب رخواستم تنها باشم.  ون حضو ی ون نم ىایب
و  شااهیتو خوشااحال م دنیکه ژاله از د دمیداد.  ون کم کم فهم یهم آرامش م

و ورد ژاله تدر م ىدونستم که فكر بد یاومده.  ون م رونیب ییاز اون الک تنها
ست ستیسرت ن و  ستی. ژاله هم اهلش نیستیحرف ها ن نیو ا یو اهب دو

شه، هر   فمیکه تكل گهیکردم  ند ونت د ینبوده. فكر م سا معلوم ب  ىزیبا مه
شه، تموم م نیهم که ب رود.  دهی.  ون از دل برود هر آن که از دشهیتو و ژاله با

له رو ببین چیه گهینرار نبود تو د نت ژا و  نمینرار نبود من خواهرتو بب .یو
 یفهم. که بینیمن و ژاله رو اونجا بب ىخونه  ىایعاشااقش بشاام. نرار نبود تو ب

ه ژال الیخ یب دارها،ید نیبا من داره. مطمئن بودم با تموم شاادن ا ینساابت  ه
بودم اما  دهی. درساات هم فهمی رفت یونت سااراغشااو نم چی.  ون هیشاایم

ساس ژا سفانه در مورد اح شتباه کردم. فكرش رو هم نممتا کردم که وانعا  یله ا
شه. که به خاطر تو حت شقت ب ست ا ىراب ىزی  یخونه اتون. ونت ادیب یعا ز د

ش شته با ستش دار ىزیتا   یکن یم ىهر کار ،یدادن ندا ست ىرو که دو  به د
 یتریغ ینیب یبود که ژاله کرد. حاال هم ا ه م ىهمون کار قایدن نی. و اىاریب
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شت با ا نهیشدم و تازه حس برادرانه ام فوران کرده، به خاطر ا  نیکه ژاله تازه دا
اون  یدون ی. تو  ه مىبهش ندار یاحساااساا چیکه تو ه ومدیموضااوع کنار م

 نیا یدون یداشت.  ه م ی ه حال ىکرد رونیکه ژاله رو از خونه اتون ب ىروز
ش ی ند ماه ژاله   شو يمع و يور دهیک سته خود کنه. حاال تو دوباره از  تا تون

 داریدوباره احساسشو ب ى. داریکن یپنبه م ىرشته ام دار یو هر   ىدیراه رس
شش خوندم و باز هم م ر. هزار بایکن یم ستش ندار یتو  و . ىخونم که تو دو

. که بعد از مرخص شاادنش از هیکه حرف ها و کارهات همه از ساار دلسااوز
 یتریکه غ نهیهم ى. براشیکه از خودت روند یهمون یشایدوباره م مارساتانیب

. فهی. ضااعسااتیبشااه. حالش خوب ن تیخوام باز هم ام یشاادم.  ون نم
شنه  ست. ت سه. تنها سا سه هم ىح سم دوباره در  یکه م نهیمحبته. وا  رتیتر

اره. ازشون د ىا گهیمنظورت که اون برداشت د یب ىتو و محبت ها ریبشه. در 
 ینكن. به خاطر تمام کم  ها و همراه تیه رو ام... ژال مایکنم ن یخواهش م

 یتونم کارهاتو يبران کنم ول ینم ىيور چی. هونمیممنونم و مد ایدن هیهات 
 دخترونه به سرش بزنه. ىنكن که ژاله فكرها ىکنم کار یم هشخوا

 ... نیامیبن -
 هان؟ -

سكوت رو تري ىدرمونده اش مانع ادامه  ىصدا شد.  صال  حیحرفم  دادم. ا
ستم بگم؟ ونت یم ی  ستم با خودم  ند  ندم،  ه يواب ینم یخوا  یم یدون

ه با ژال زمیمحبت آم ىدونسااتم علت رفتارها یخودمم نم یخواسااتم بدم؟ حت
شو م ه؟ی  سراغ ضع رمی  ی را مدام  سم تیو نگران و  .شمیروح یو حت یي
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 ارمشیخوام ب یکنم؟  را م دوارشیام ی ردم که به زند  یم یدنبال راه ا ر
 ماریخوام پدرشااو ب یخانوم خرسااند کار کنه؟  را م ىکارخونه که به يا ىتو
 ...؟ایرفتارها ترحمه  نیعلت ا شم؟یو سالمت هی را نگران تنذ شش؟یپ

 سكوت رو شكست و  فت: نیامیبن
سته نانعت کنه  ینم - س ایدونم حرف هام در مورد ژاله تون ا نه، اما در مورد مه
. پرسااتار بود هیمن و مهسااا فراتر از  ى. رابطه یگیبگم ... تو درساات م دیبا

 .میمدت نامزد بود هیراستش ... من و مهسا ... 
نامزد   نامزد؟ ند؟ صاا یمنظورش از  قد بود ند؟  را  نهیبود؟ ع خونده بود

 دنیکه به خاطر شاان ییموند و به هم خورد؟  را مهسااا جهینت یب شااونینامزد
رو به هم زده  ىنامزد یراحت نیشد، به هم یبا اون شدت عصباناسم صدانت 

  ذشته؟ نیامیو از بن
 د؟یعقد بود -
 نه. -
 ؟ی  نهیص -
نامزد - نامزد.  با. فقط  با یآشاانا ىفقط برا ىنه  به درد  هی که دو طرف بفهمند 

 نه. ایخورند  یبا هم م یزند 
 ن؟یبا هم نداشت ىرابطه ا چیباور کنم که ه یعنی -
  فت: ى رفته و دلىور ىصدا با
 یندر پست و عوض نیا یعنی. یدستت درد نكنه داداش. عجج مارو شناخت -

 ام؟
  فتم: کالفه
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 بود؟ یخوام. خج حاال علتش   یباشه بابا معذرت م -
 بود؟ یعلتش   ی  -
 بود؟ ی  تونیعلت به هم خوردن نامزد -
کال با کار کردن زن مشكب دارم.  یعنیراستش من با شنلش مشكب داشتم.  -
 یلیخانوم ها خ گهیدونم االن د یشاااده. م یمیند گهید دهیعق نیدونم ا یم

خواد زنم  ی. دلم مسااتیدساات خودم ن یکنند ول یياها بهتر از مردها کار م
نفر هساات که  هی سااتم،یهم که خونه ن یخوام بدونم ونت یخونه دار باشااه. م

لش د ستمیمن ن یخونه منتظرمه. ونت ىتو یكی.  را، خونه امو روشن نگه داره
سر م شهیبرام تني م صله اش   ىتو یزند  ىخونه، بو رمیم ی. که ونترهیو حو

کس خونه نباشااه. زنم ساار کار باشااه و  چیبرساام خونه و ه نكهی. نه اادیخونه ب
سته تر از من بر رده. حت شه  یخ شته با ستم بده. دو دن وانیل هینا ندا  قهیآب د

ش شه تا کنار من ب شته با ست کنم كاری.  میو با هم اختالت کن نهیونت ندا . د
س ابیبدم. احت رییتونم خودمو تن یام. نم ىيور نی. من استیخودم ن  یبه ک

شه و از خونه دار دهیدارم که مثب من فكر کنه. که عق شوهر  ىاش مثب من با و 
نگار و ا رهیمن اس ىخونه  ىفكر کنه تو نكهی. نه ابرهل*م*ت ب ىو ب ه دار ىدار

عالنه به  ىاز رو دهیکه انجام م ییآوردم. دوساات دارم تمام کارها زیکه من کن
اومده  اینبود. مهسااا انگار به دن ىيور نیو همساارش باشااه. مهسااا ا شیزند 

پرستار  هیکردن .  ىدار ویو مر دنیکش ىداریشج ب ىپرستار بودن. برا ىبرا
ست اما  وقف ضاح. خونه دار هیالعاده ا شپز شیزن افت وبه خ شیصفره. فقط آ

 یکه اون هم به خاطر بد غذا بودن خودشااه. و رنه همونو هم بلد نبود. من نم
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کرده. البته شااوهرش هم  یم یزند  نی ه طور با ا امرزشیدونم شااوهر خدا ب
هر حال  بهکردند.  یرو خوب درک م گهیهمد نیپرسااتار بود و حتما واسااه هم

نار ب... من نتو هاش ک با با اخالنامینسااتم  عات من از زن و  اتی. اونم  و تون
ست کنار ب یزند  صدانت رو  ىهم که تو زد ی. اون تلفنادینتون سم خانوم  و ا
شن ىآورد شت تلفن دعوامون رو   مونیبه هم خوردن نامزد ىبهونه  ،ىدیو از پ

ه. ر باشمثب خواه یحت دیه. شایدوست خانواد  هیشد. االن هم فقط برام مثب 
شه وانعا يا یونت ساس م شیخال ىنبا شو  شهیاح سراغ  ون هم مامان مدام 

 .شهیحوصله م یهم ژاله کسب و ب رهی  یم
 و  فتم: دمیابروهام کش نیتكون دادم و انگشتمو ب ىسر

 شه؟یزن خونه دار واسه تو م هیکه نجال  یدون یحاال از کجا م -
 .دمیفهم ىزد یدر موردش م یکه تو  اه ییاز حرف ها -
  فتم؟ یمگه من   -
به دانشااگاه رفتن  ىدرس نىونده و عالنه ا گهید پلمشیکه بعد از د نیهم -

عالنه داره، دسااتپىتش رو هم که  یو باغبون یاطیخونه و خ ىنداره. به کارها
 دونم حرف نداره. یو م دمیخودم  ند بار  ش

  فتم: یبدينس با
 .شتویببند ن -
 خندم؟ یدارم م ىدیکجا فهمِا ... از  -
 از صدات معلومه. -

 و  فت: دیکش یقیعم نفس
 حرف زدم. یلیخج ... ببىش که خ -
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سا نزد یسوال.  را تا حاال حرف هیحرف ها الزم بود. فقط  نیا - ا ر  ؟ىاز مه
 ؟یکن یمىف یخواست یتو تا ابد م دمیپرس یاالن هم نم

ست یخورده هم م هیبگم. البته  ىزی  شدیکه روم نم نهینگفتنم ا بیدل - . دمیر
خواسااتم فردا شااج به  یم یهساات. ول اهیساا یکاف ىآخه پرونده ام به اندازه 

 خواهرت بگم.
با نجال صااحبت کن ىخوا یهنوز هم م ؟یخج حاال   - من  ای یخودت 

 بگم؟
 ؟یکن یفكر م یدونم. تو   ینم -
 خودت بگو. -
 بگم؟ ىبه اون  ه طور ؟یمادرت   -
 کنم. یبهت م ییراهنما هی یاون هم کار خودته. ول -

  فت: مشتانانه
 ؟ی  -
 اول با بابا صحبت کن. -
 نم؟یباباتو کجا بب -
 خودته. ىاش به عهده  هیبق گهیيا باهاش نرار بذار. د هیبهش زني بزن و  -
 دمت  رم. انشاء الله يبران کنم برات. -
 ؟ییکجا یکنم. آخرش نگفت یخواهش م -
 خوام به بابات زني بزنم. یشما. نطع کن م هیسا ری فتم که ... ز -
 .وونهید ىپسره  -
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 .می اکر -
 خداحافظ. -

 نا آشنا بود. ىشماره  هیرو که نطع کردم، بالفاصله زني خورد.  ی وش
 .دییبفرما -
 ما؟یالو ... آنا ن -

 دخترونه عجیج برام آشنا بود........ ىصدا نیلحظه سكوت کردم. ا  ند
 ىافتادم و با صاادا نیامیبن ىحرف ها ادیمرتبه  هیباز کردم حرف بزنم که  دهن

  فتم: ىکنترل شده ا
 ؟ییژاله خانوم شما -
 .مایبله ... سالم آنا ن -

 پر از نگرانی بود. نگرانیش به من هم منتقب شده و هول زده  فتم: صداش
 شده؟ ىزیسالم.   -
 اونجاست؟ نیامیبن دیببىش -
 تعجج  فتم: با
 نه.  ه طور مگه؟ نجا؟یا -
ستانیاز ب شیساعت پ مین - صال حالش ا یول رهی. نگفت کجا مرونیزد ب مار

 ىزیاونجا آبرور ادیترسم ب یامشبه. م ىخوب نبود. بديورى نگران خواستگار
 راه بندازه.

 بهت  فت؟ ی  ؟ىا ىزی ه آبرور -
فت نم یهمش م - حالش خرنیمارم نجال رو ازم بگ ی  خراب بود.  یلی. 

شه طرف خونه  یحس م سره  ییونت بال هیشما.  ىکنم اومده با  ىسر اون پ
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که  ینیانجام بده که اوضاااع از ا ىکار هیبشااه  وونهیترساام د ی. مارهین  ارهیب
 .دهینم و. يواب تلفن منمایآنا ن دیبكن ىکار هیهست بدتر بشه. تو رو خدا 

  فتم: یدادنش با لحن آروم و مطمئن ىدلدار ىبرا
باش. من هم - با بن نینگران ن زدم.  مون نكنم  یحرف م نیامیاالن داشااتم 

باشاااه که بىواد کار احمقانه ا بده. ول ىهنوز اونقدر مجنون شاااده   یانجام 
 دمیازش پرس یما.  ون هر   ىخونه   یاحتماال حدست درسته و اومده نزد

 ینگاه هیتوى کو ه رو  رمیشماب. االن م ى هیسا ری فت ب ز یفقط م ،ییکجا
 .دمیکنم. بهت خبر م یم
 . شرمنده که مزاحم شما شدم.مایممنونم آنا ن -
 رم؟یشماره تماس بگ نی. دشمنت شرمنده. با همهی ه حرف نیا -
 بله. -

 رفتم  فتم: یم رونیطور که از اتاق ب همون
 حالت بهتره؟ ؟ىخودت  ه طور -
حال و احوال کردن ها باعث  نیشاادم. نكنه هم مونیپشاا دنیبه محو پرساا و

شه فكرها سرش ب ییب سم؟ اونم حاال که شدیمگه م یول فته؟یتو  شو نپر  حال
 یهم داره و تنهاساات و ممكنه هر اتفان یو اسااترس و نگران مارسااتانهیب ىتو

هم م ؟مگه برام مهمه . اصااال به من  ه که ممكنه حالش بد بشااه؟فتهیبراش ب
 هست؟ ست؟ین

افكار اعصاب خورد کن دست از سرم بردارن  نیبا شدت تكون دادم تا ا سرمو
  وش دادم: حشیآروم و مل ىو به صدا
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 ممنون. بهترم. -
 .یشیخالص م مارستانیخداروشكر. انشاء الله که زودتر از اون ب -
 بازم ممنون. -
 خج فعال خداحافظ. -

. دم در سالن،  شمم به مامان و نجال اتیع کردم و رفتم سمت حرو نط تماس
شت م ىافتاد که تو شپزخونه پ شون معلوم بود که  زیآ سته بودند از نیافه ها ش ن

ش ستن. بابا هم که  و شه  رفتن ه ست ب یهم  نان در حال اره دادن و تی ا به د
 بود. کردهاندام  یسرعت نیبا  ن نیامیبن یعنیکرد.  یصحبت م یکس

 ادمیمنو از کجا آورده؟  ىافتاد که ژاله شااماره  ادمیتازه  دم،یکه رساا اتیح به
افكارم باال انداختم و  ىبرا ى. شااونه امیرد و بدل کرده باشاا ىشااماره ا ومدینم

شت و ن ینگاه ساعتم کردم، ه سرک اتیبود. در ح میبه   یرو آروم باز کردم و 
اطرافو نگاه کردم.  یو کمنبود. رفتم داخب کو ه  ى. خبردمیکو ه کشاا ىتو

. آروم به سمت صدا رفتم. ومدیاز بن بست کنار خونه م ىپچ پچ مانند ىصدا
 به دست در حال صحبت کردن بود. یپشت به کو ه،  وش نیامیبن
 یم میکاردان. پس انشااااء الله فردا سااااعت نه ون ىآنا دیلطم کرد یلیخ -
 .نمتونیب
ستمو از آرنج به د  ی ست د هیتك وارید رو شلوارم ف جیي ىامو تو گهیدادم و د

بود  هوونی. از کارش خنده ام  رفته بود.  ه ندر دنیامیشاادم به بن رهیکردم و خ
 ومد؟یاز دستش برم ى ه کار نه؟یبب وی. آخه اومده بود که  نجایکه اومده بود ا

 اومده بود که خودشو زير بده؟
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و دست هاشو سمت آسمون  سر د،یکش یتلفنش تموم شد. نفس راحت باالخره
  رفت و  فت:

ش دیبا شهیاز هم شتریدفعه ب نینوکرتم. ا - شته با کن  ىباز ی. پارتایهوامو دا
 کسو ندارم. چیاز تو ه ریواسه ام که غ

خواسااتم بفهمه که درد و دلش با خدا رو  ی. نمواریپشاات د دمیکشاا خودمو
 واریشمردم و از پشت د . تا پنجدمیخواستم وانمود کنم که تازه رس ی. مدمیشن

ش سرهامون محكم  نیامی. همون لحظه هم بندمیسرک ک شو يلو آورد و  سر
 .گهیخورد به همد

 :میداد هر دومون بلند شد و هر دو طلبكارانه  فت ىصدا
 ؟یکن یم كاری  نجایتو ا -

 ماساژ دادم و  فتم: مویشونیهم به خنده افتاد. پ نیامیو بن دمیخند
 نلوه سني؟ ایسر بود  نیا -
 هم سرشو ماساژ داد و  فت: نیامیبن
 نجام؟یمن ا ىدیاز کجا فهم -

 بگم ژاله بهم زني زد، اما منصرف شدم و  فتم: خواستم
 خونه ىپنجره  ریز یعنی ؟ی  یعنی ییما ى هیساااا ریز یگیهمش م یونت -

 .گهید ىستادیا  یامون کش
 بودم. دهیو من نفهم ىتو  ه ندر باهوش بود -
 نجا؟یا ىزهر مار.  را اومد -
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يازه می  رفتم  نیدیدونسااتم کو ه رو هم خر ینم - مدن ا بب از او و رنه ن
 نربان.

 خنده  فتم: با
 زبونت وا شده. ،یرو از بابا  رفت یاوک ه؟ی  -
 .دنشینراره برم د میفردا ساعت نه و ن ؟ىدیآره . از کجا فهم -
 بشه؟ یکه   ىستادیا نجای. اىبر گهی. بهتره دیموفق باش -
 .ادیم رونیاز خونه اتون ب زونیآو ى افهیخوام مطمئن بشم که پسره با ن یم -

 و  فتم: دمیناه خند ناه
 .رونیب ىایاز اون در م زونیآو ى افهیمطمئن باش خودت هم فردا شج با ن -
  فت: یرفت و با ناراحت وا
  را؟ -
 ى قدر پا نهیخواد بب یلج. م ىاده رو دنده ... االن افت گهی ون مامان منه د -

 .یمون ینجال م
  فت: نانیاطم با
 تا آخرش هستم. -
 دونم. یم -
 ؟یکن یتو کمكم م -
 با خودته. گهید نیانجام دادم. بعد از ا ومدیهر اون ه از دستم برم -
 برام دعا کن. -
 تو هم واسه من دعا کن. -
  را؟ گهیتو د -
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 با خودم معلوم بشه. فمیدعا کن تكل -
 ؟ی  میتكل -
 .گمیبه ونتش بهت م -
 ونتش  ه مونع است؟ -
 هر مونع از خودم مطمئن شدم. -
 ها. ىریتو هم با خودت در  -
 بد ياااااااور. -

خواست سرک بكشه  یم نیامیهر دومونو از يا پروند. بن ،ینی از ماش ىصدا
 که شونه اشو  رفتم و  فتم:

 .ننتیب یونت م هی. وونهید یکن یم كاری  -
 .نندمیخج اومدم که بب -
 ، یمونیيا م نیآدم هم ىب ه  نیدرست نكن. ع گهیدردسر د هیالزم نكرده.  -

ستانیب ىریمن رفتم، تو هم م یونت اتو از   ارهیخواهر ب نیا یتون یم نمی. ببمار
 نه. ای ىاریسالم درب مارستانیاون ب
صدا  پ ش ى پ نگاهم کرد.  شدن که اومد،  ادهیو پ نیبه هم خوردن در ما

  فت: ىمردونه ا ى. صدامیباز ساکت شد
 خونه است؟ نیهم -
 :ىزنونه ا ىصدا و
 . در هم که بازه.نهیآره هم -

 :ىا گهیمرد د ىصدا
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 مشتانن. یلیانگار خ -
  فت: تیهم با عصبان نیامیهام در هم شد و بن اخم

االن  که از نایبه ا ىبد ىخوا یيناب دکترو. خواهرتو م ریبگ بی... تحو ایب -
 زنند؟ یدارن حرف مفت م

شوهر بكن ن نینجال به ا یدون یخوبه خودت م - سره   ازیپ یحاال ه ست،یپ
 دا، اضافه کن.

صدا ىصدا شد.  ىکه برا فونیآ ىدکمه  ىزني و بعد از اون  باز کردن در زده 
 دونستند من اومدم تو کو ه و در هم باز مونده. یکه نم نایمامان ا

ستگارها سرشون از بن خوا شت  دم کر یخداحافظ نیامیرفتند داخب و من هم پ
صرف خر ىسوپر دمیو پر شتم. باالخره  دمیسر کو ه، دو تا المپ کم م و بر 

ب یمونع ام يور م یرفتن ب رونیب ىبرا ىبهونه ا هی دیبا بب از رفتن  ه کردم. ن
شم، بنیامین رفخونه، د ست که مطمئن ب سمت بن ب ى ازش . خبرتهوباره رفتم 

 نبود.  وشیمو از يیبم درآوردم. صفحه ي پیامش رو باز کردم و نوشتم:
حالش از من وتو هم  - تان.  مارساا جا بود ولی داره بر می  رده بی یامین این بن

 بهتره. نگران نباش.
 رو فرستادم و با کلید رفتم داخب خونه. پیام

پام بلند شدند و مامان برام  شم غره رفت و بابا پر  ىورودم، مهمون ها يلو با
کردم و با نشون دادن  یو پدر و مادرش احوالپرس نیرحسیسوال نگاه کرد. با ام

  فتم: یالمپ ها و خنده اى تصنع
 ون.خدمتت امیآورد واسه سوختن. االن م ریالمپ اتاق هم ونت   نیا دیببىش -
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از  ىتىتم انداختم و بر شااتم به سااالن. خبر ىتو اتاق و المپ ها رو رو رفتم
ماال تو پدر  ایآشااپزخونه  ىنجال نبود. احت با  با  با ته بود.  تانش ساانگر  رف ا

دو به دو مشاانول حرف زدن بودند و  ن،یرحساایو مامان با مادر ام ن،یرحساایام
 ساکت نشسته بود. نیحس ریام

 نشستم و  فتم: کنارش
 تموم شده. تونیسرباز یتاز  دمیدکتر،  ه خبرها؟ شن ىاخج آن -

 زد و  فت: ىلبىند
رح از مناطق محروم ط یكیاسمشو  ذاشت. تو  شدیکه نم ىبله. البته سرباز -
  ذروندم. یم
 .ىنشد ىآهان پس هنوز آب بند -
 بله؟ -

ادن د حیتوضاا الیخ یبا تعجج  فت که ناخودآ اه خنده ام  رفت. ب اونقدر
 م و  فتم:شد

 بفرمایید. وهیم -
 تكون داد و مشنول پوست  رفتن سیج شد.  فتم: ىسر

 ن؟یاالن کجا مشنول هست -
 ... مشنول شدم. مارستانیکه تو ب شهیم یدو ماه -
 ست؟یپردردسر ن یپزشك ن؟یهست یاز شنلتون راض -

رو برام رو  یپزشااك ىبود تا تمام شااجره نامه  یکلمه حرف من کاف  ی نیهم
بريسااته اش و  ىبه نام و همكارها ى رفته تا پزشااا  ها نایکنه. از ابن ساا
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 ى.  ه روده گهینلج و هزار تا حرف د ىتىصااص در رشااته  ىبرا لشیتما
 شدب باعث اریب ییهم داشت. باالخره حرف مامان که  فتب دخترم،  ا ىدراز

 .رهیکم آروم بگ هیو  فتهیاز تج و تاب ب نیرحسیام
سم صدانت  ىبردن و نبردن برا ى ا ادیکه اومد،  ى ا ا ستگار افتادم که  خوا

س  را، سبز بود، پ ییيورا هیآوردن دختر  ىخاطراتش نوشته بود. ا ر  ا ىتو
 کردم. یرو تعارف م ییخودم  ا دیبا

 آروم صداش زدم و  فتم: دم،یآشپزخونه که رس دم
 رو ببرم. یینجال ... بذار من  ا -

و با رني مثب  چ، نگام کرد و ترسیده  دیمن سه متر از ياش پر ىبا صدا نجال
  فت:

 اینجا؟ ىتو  را اومد -
 تعجج  فتم: با
به؟  را ا ىرادیمگه  ه ا -  .دیرنگت پر ؟ىدیترساا نقدریداره؟ تو حالت خو

 تو؟ یخوب
 زده  فت: هول

 آره آره خوبم. -
 ؟یمطمئن -

 تكون داد و  فت: سرشو
 م.اوهو -
 هارو ببرم. یی ا نیکنار من ا ایب -
 ؟ىببر ىخوا یتو  را م -
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 باال انداختم و  فتم: ییابرو
 ؟ىخودت ببر ىدوست دار -
با ینه ... ول - ما  مان  فت حت  یكیا ه  هیاحترام یخودم ببرم.  فت ب دیما
 ببره. گهید

 زدم و  فتم: یسرخوش لبىند
 يدا؟ پس وايج شدم خودم ببرم. -

 لحظه مكث کردم و  فتم:  ند
 .ىاحترام رو بهشون بذار تینها ىتو بىوا نكهیمگه ا -
 ىمنز نجال رو شسته باشه و نجال هم بىواد رو ینبود که حساب دیمامان بع از
سیام شد ىيد نیرح ز که هنو دمینجال فهم دیتر فكر کنه. اما با عكس العمب 

 مىالفه: نیرحسیهم با ام
شون ب ىيور هیاز خدامه  ؟یرامنه بابا ...  ه احت - شن و برن.  الیخ یخود ب

 .میکن مونیهارو از اومدن پش نیا دیبا ىيور هی. ستیمامان که دست بردار ن
 کردم و  فتم: دییحرکت سر تا با
 .ىایخواد ب یيا بمون. نم نیبرم. تو هم هم یهارو م ییباشه. پس من  ا -
 ترس  فت: با
 تحمب داد و هوارهاشو ندارم. گهیکنه. به خدا د یمامان پوست از سرم م یول -

 دادم و  فتم: رونینفسمو ب کالفه
 .ایخج ...  ند لحظه بعد از من ب یلیخ -
 رو برداشتم. نجال با نگرانی  فت: ى ا ینیکرد و من س دییسر تا با
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 حاال وانعا می خواى خودت  اى رو تعارف کنی؟ -
 هام درهم شد و  فتم: اخم

 نجال؟ خبریه؟  یه -
 نه  ه خبرى؟ -
 یه خبرایی تو منز و شاید هم دلت. نسبت به امیرحسین دو دلی؟ -
 درموند ی  فت: با
 نه ... -
 پس  ی؟ -

 به سینی  اى انداخت. کمی فنجون هارو يا به يا کرد و  فت: نگاهی
 هی ی. برو. -

 م:ردم و  فتک  ی.  شم هامو باردیرس یمشكوک به نظر م ىبديور رفتارش
 .یرسیحالت خوبه؟ مشكوک به نظر م یتو مطمئن -
 ها سرد شد. ى ا گهینه نه ... من خوبم. برو ... برو د -

پدر  ىصااورتم نشااوندم. يلو ىهم رو ىرفتم و لبىند رونیب ازآشااپزخونه
 رو نگه داشتم و  فتم: ینیس نیرحسیام
 .دییبفرما -

بود و انگار متويه عدم حضور نجال نشده بود، به محو  نییکه سرش پا مامان
من، با انگشت  ونه اش رو  دنیصدام، شتاب زده سرشو باال آورد و با د دنیشن

ست   عیسر یلیکند اما خ شو يمع و يور کرد و خوا بگه که مادر  ىزیخود
  فت: نیرحسیام
 پس عروس خانوم کجان؟ -
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نگاه همه  ،یاومد و با سااالم رونیبود. نجال از ساانگر ب ىپر از  له مند لحنش
و بابا هم لبىند  دمینفس راحت مامان رو شاان ىرو متويه خودش کرد. صاادا

. از دیاز ياش بلند شااد و صااورت نجال رو ب*و*ساا نیرحساایزد. مادر ام
 فرتعا د،یکش یغاز  ردن م نیکه ع نیرحسیرو به ام ىکنارشون رد شدم و  ا

به نجال. هر  ند که من عمدا  هیبه من بود و  شاامش  هیکردم.   شاامش 
شه. مطمئن بودم نجال  دینجال د ىبودم که  ندان رو ستادهیا ىيور شته با ندا

 نباشه. نیرحسینگاه ام ررسیکنه که در ت ینشستن انتىاب م ىرو برا یهم مبل
بود، نشااساات و من هم با  نیرحساایام میکه هم رد ىمبب دو نفره ا ىرو نجال

نجال  و نیرحسایام نیساینی  ایو روى میز  ذاشاتم و ب روزمندانه،یپ ىلبىند
 رو ببندم. یدبانیراه د ینشستم تا به کل

نجال بود و پدر  چی ادرپ ىمشاانول برانداز کردن ند و باال نیرحساایام مادر
دونم از داخب  یکرد. فقط نم یم میتعر ى ا ىهم از رني و بو نیرحساایام

هم  نیرحساایداد. ام یم صیرو  ه طور تشااى رنگش ،ینی  ىاون فنجون ها
شت  سرياش آروم و نرار ندا ام مد وکه ... انگار کَـااا  به تنبونش افتاده بود. 

نه  یوول م به بهو تج کردن کتش، رو ىخورد و  قج م ىمر بب يلو و ع  یم
بود مايرا از  ه نراره، صورتشو کامب به طرف  دهیرفت. نجال هم که انگار فهم

 خاموش  رخونده بود. ونیزیتلو
 یرزخب ى افهین یبشاام. ول یعصاابان ایبىندم  تیوضااع نیدونسااتم به ا ینم

 وشم  ىانداخت. ترس از دست دادن پرده  یمامان فقط ترس رو به يون آدم م
 .دیکش یکه نطعا بعد از رفتن خواستگارها سرمون م ییها هیبابت ي
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  فتم: انهیانداختم و موم نیرحسیبه ام ینگاه
 اومده؟ شیپ یمشكل -

 شد و  فت: دستپا ه
 .ى... دست شما درد نكنه بابت  استین ینه نه ... مشكل -

خواساات نجال رو  ی فت انگار که م ىبلندتر ىدومش رو با صاادا ى يمله
هم خوردن  نيیلیي نيیلیي ىمىاطج نرار بده. نجال اما انگار نه انگار. صدا

صدا ،ىنبات داخب  ا ضا پىش م ىبود که تو ییتنها   ی. من هم فنجونشدیف
 رخوند. حس  یبرداشااتم و مشاانول هم زدن نباتش شاادم. نجال ساارشااو کم

 لج  فتم: ریکردم و ز  یکنه. فنجونو به لبم نزد یداره همه رو    م مکرد
 ؟ىخوا یم ی  -

تا نگاهش به فنجونم افتاد،  شاام هاش  رد شااد و شااروع کرد به ابرو  نجال
نداختن.  مثب ب نىورب رو  ىزیلج   ریبا تعجج نگاهش کردم و نجال هم زا

شو م یزمزمه م  شد،یتر م  یفنجون به لج هام نزد ی. هر  دیيو یکرد و لب
 فت ب نىور...  یو پشت سر هم م شدیم شترینجال هم ب ىوحشت  شم ها

 نىورب .
 باال انداختم و  فتم: ىا شونه

  را؟ -
 .دمیکش یکاااااااش نم ىکه ا دمیرو سر کش ىيرعه از  ا هیهمون لحظه  و
ش هیثان به سم  شیکه آت دینك سوخت و راه نف  رفتم. تمام حلق و زبون و دهنم 

 شم هام يمع شد و  ىکه اش  تو ىبند اومد. به شدت به سرفه افتادم يور
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ستم  ینم یحت کلمه حرف بزنم. همه به هول و وال افتاده بودند و مامان   یتون
  فت: یبا دستپا گ

 .اریآب ب وانیل هینجال  -
 .زدیدو کتفم م نیهم با دست ب نیرحسیو ام دیاز يا پر نجال
ش وانیبا ل نجال سر ک شت. آب رو  سمت  دمیآب بر  شدم. رفتم  و از يام بلند 

شو س شو یید شم ها ،ییو دم رو صورتم زدم. نجال با   شت آب به   ى ند م
 شده بود. مامان هم اومد و  فت: رهیبود و بهم خ ستادهیدم در ا یاشك

 ما؟ی ت شد ن -
ست  یحت شتم آب دهنمو نورت بدم که مبادا دوباره اون حال بهم د يرئت ندا

 بده. دستمو تكون دادم و  فتم:
 مهمون ها. شی. شما برو پستین ىزی  -
 ؟یخوب یمطمئن -
 کردم و مامان رفت. نجال اش  هاشو پاک کرد و  فت: دییسر تا با
 بشه. ىيور نیخواستم ا ی... نم ماین -

ندر دلم م آو ني.  ىبكوبم تو ماليش. دختره  یكیخواسااات  یکه  ه  خ
 فلفب. ىيوشونده  ایدم کرده بود  ىمعلوم نبود  ا

ه که ب ییاژدها شدن نگاهش کردم و با صدا نیدونستم ع یکه م یی شم ها با
 داشتم  فتم: ینگهش م نییزحمت پا

کوفتو به خورد  نیا یخواساات یم وونه؟یآخه د ىخودت کرد شیپ ى ه فكر -
 ىزی  هی ادیخوشت ن یتو از هر ک ه؟یاون بدبىت   ریتقص ؟ىبد نیرحسیام
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بت اونم از بن نیا ؟ىزیر یم شیی ا ىتو  شییکه توف تو  ا نیامیاز امشاا
 .ىبود ىتهیر
که اون فنجون  میآورد ی.  ه شااانسااىتیر ینجال فقط  وله  وله اشاا  م و

سیبه خودم افتاد. ا ر ام یلعنت شته بود که خدا م نیرح ست االن یبردا  ه  دون
 به پا شده بود. ىالم شنگه ا

 باد کرده بود  فت: هیکه از  ر ىا افهیبا ن نجال
 کنم؟ كاری. آخه تو بگو  دی... ببىش ماین -
  فتم: ىآروم تر ىحوله صورتمو خش  کردم و با صدا با
تونه بهت زور بگه؟  یمامان م ىنداره. فكر کرد دنیپرساا گهیکه د نیآخه ا -

بابا هم طرف توئه. االن که خواساات نه فقط من،  با هم حرف  دیمطمئن باش 
 یرفح گهید یو خالص. خودت که بهش بگ شیخوا یکالم بگو نم  ی د،یبزن
 بكنه. ىتونه کار یزنه. مامان هم نم ینم

  فت: فكر کرده باشه نیکه خودش هم به هم انگار
عذرت م مایکنم. ن یکارو م نیهم - باز هم م خواسااتم اون  یخوام. م ی... 

 هی  انیري یبفهم دمیمنم ترس ىدیتو سر رس یبردارم ول ینیس ىفنجونو از تو
 یفكرش هم نم یول فتهیکه به خودم ب ینی.  ذاشااتمش آخر ساایو دعوام کن

 .ىخودت بردار ىکردم تو اونو برا
  ذشت. گهی. دستیمهم ن -

مت نورت دادم. هنوز هم  لو و حلقم م آب به زح خت. از  یدهنمو  سااو
 اومدم و نجال رو فرستادم داخب و  فتم: رونیب ییدسشو

 .ىتابلو شد یلیدست و صورتتو بشور خ -
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نگاه ها به سمتم بر شت  ىحرف اطاعت کرد و من به سالن بر شتم. همه  یب
سردندیپرس یو همه حالمو م ستم. فنجون  ا ى.  ش سر يام ن  میتكون دادم و 

به آشااپزخونه رفتم و تو زیم ىهنوز رو با اکراه برش داشااتم و   ىمقابلم بود. 
شده  ىکردم. دونه ها شیخال ن یس س ىحب ن شدن ن یفلفب کم  . دپىش 

  وله ها تو حلقم نرفته بود. نیاز ا یكیکه  دیخدا به دادم رس
با بر شتنم، نجال هم اومد. تا مونع رفتنشون به اتاق نجال، نجال سر به  همزمان

ضطرب ىحرف. برا یبود و ب ریز شدند، نگاه م اخت بهم اند یصحبت که بلند 
بدم. تمام  نانیکم بهش اطم هیکردم  یهم، سااع ىکه با  ذاشااتن پل  هام رو

امان م. از رفتار مساااعت هب ایبه در اتاق بود  ایاتاق بودند نگاهم  ىکه تو یمدت
 هم مشىص بود که نگرانه.

 دایپ ىزیاومدند. از  هره اشااون   رونیب قهیدن ساااتیحدود ب ىزیاز   بعد
 می. ندهیشاان ی فته و   ینبود. دل تو دلم نبود که زودتر برن و بفهمم نجال  

رفتند. تا دم در  نیرحساایام ىساااعت بعد دعام م*س*تجاب شااد و خانواده 
ته شد، که بس ه. در خونومدین شترینجال تا دم در سالن ب یول میبدرنه اشون کرد

 هویزده به نجال که داشت ظروف م جانینفر خودمو به سالن رسوندم و ه نیاول
 کرد  فتم: یيمع م زیم ىرو از رو

 روباه؟ ای ىریش -
صورتش نم ی یبهم انداخت. ه ینگاه ستم بفهمم.  یاز   دفعه  ادرشو هیتون

 با خنده  فت: زدیهمون طور که بشكن مو  دیاز سرش کش
 .زهیر یم شهیسوراو م دی. به پاکتش دست نزنزهیپاستور ری... ش رهیش -
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شااد و همون طور که لپمو ماچ بارون  زونیساامتم و از  ردنم آو دیهم پر بعد
 کرد  فت: یم
 راحت شدم. رفت که رفت. تا بهش  فتم ... ماین -
به عقج  .ستادی وشه ا هی ریدفعه حرفشو خورد و ازم فاصله  رفت و سر به ز هی

مامان   رد شده و ىبودند. بابا با  شم ها دهیبر شتم. مامان و بابا به سالن رس
 ينگنده  فت: یکردند. مامان با حالت ی ره کرده مارو نگاه م ىبا ابروها

 يا  ه خبره؟ نیا -
 ت: ف یاما با لحن مهربون بابا

 د؟یشد بابا يون؟ حرف هاتونو زد ی  -
  فت: ینگفت. مامان با ناراحت ىزیتكون داد و   ىفقط سر نجال

و نر  یانداخت یکه بشااكن م شیپ قهیدو دن نیزبونتو  ربه خورد؟ هم ه؟ی  -
 ؟یبه پسره  فت ی  ؟ىداد یم

 نجال  فتم: ىباز هم سكوت کرد. به يا نجال
. شما  را هی  ىخواستگار نیا ى جهیمعلوم بود که نتمادر من، از اولش هم  -
 مگه خواستگار نحطه؟ ؟یکن یم تیندر خودتو ام نیا

  فت: ىبلند ىبا صدا مامان
که ساارش به تنش  یكی. خواسااتگار خوب نحطه. سااتیخواسااتگار نحط ن -
 . ب ه امو خوشبىت کنه.ارزهیب

 ىتكون دادم و رو ىحوصله سر ی. بىتكرار ى... باز هم همون حرف ها اوف
 تازونه،  فت: یدور برداشته و داره م ىادیمامان ز دیمبب نشستم. بابا که د
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 ؟هی. مگه ازدواب زورینصفه شب ی ه خبرته خانوم.  را داد و هوار راه انداخت -
 مجبورش کرد. شهیخواد که نم ینم یونت

 .هیدونم دردش   یکه منو نانع کنه. من که م ارهیب بیدل هیخواد؟  ی را نم -
 کردن. بازوشو  رفتم و  فتم: هیدوباره شروع کرد به  ر نجال

 تو برو تو اتانت. -
 ابا  فت:بزنم، ب یحرف به اتانش رفت. کنار بابا نشستم و تا خواستم حرف یب

 . من امشج با مادرت حرف دارم. تو هم برو استراحت کن.مایصبر کن ن -
ست بعد شد. د ش هم از ياش بلند  شون و درو هم  دیمامانو ک و بردش به اتان

صدا ست..  شون م ىب ستم بفهمم که   ینم یول ومدیبحث جال . نگنیم یتون
 زدم و  فتم: ی.  شمكدیدر اتانشو باز کرد و سرک کش ىال
 زنه.خواد مخ مامانو ب ی. غلط نكنم بابا مدهیفعال سف تیکه وضع رونیب ایب -

*** 
ش ىصدا با ستارت ما صبح یشدم. نگاه داریبابا ب نیا ساعتم انداختم. نه   به 

شت م صبح يمعه ا یبود. کجا دا شم هام  هیصبح يمعه؟  ؟ىرفت  مرتبه  
ما . بابا هم حتنیامیبن ى. يمعه شده بود. روز خواستگاردمیباز شد و از يا پر

رف مامان ح اب رونتیهم که تا د شجی. دنیامیرفت سر نرارش با بن یداشت م
 ىمايرا ی. فقط مونده بودم که بابا ونتومدیپچ پ شااون م ىو صاادازدند  یم

خواد به مامان  یم ى.  ه طوردهینشون م یرو بفهمه،  ه عكس العمل ىنامزد
 بگه؟.
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تاق ب از . رفتم ومدیآشااپزخونه م ىمامان و نجال از تو ىاومدم. صااادا رونیا
سشو صورتم رفتم تو ییسمت د ست و  شستن د س ىو بعد از  شپزخونه.  م الآ

و يلوم  ذاشت. ناخودآ اه  ىتیر ىکردم و کنار مامان نشستم. نجال برام  ا
 داخلش انداختم. مامان  فت: یفنجون رو برداشتم و نگاه مشكوک

 .ىتهینترس توش فلفب نر -
بود؟ نجال  دهیتعجج به مامان نگاه کردم و بعد به نجال. مامان از کجا فهم با

 زد و  فت: ىلبىند
 .دیفلفب که کنار سماور مونده بود، فهم یاز نوط -

  فت: یآروم ىبا صدا مامان
ونت  هیا ر  ؟یاومده بود   مایسر ن ییبال هیخطرناک بود. ا ر  یلیکارت خ -

م مرد ىب ه  ینگفت ؟یداشاات   یبدبىت اون فنجونو برم نیرحساایاون ام
 نانص بشه؟

داد  و هیود که مامان يب جیداد. عج یافتاده فقط  وش م رینجال با ساار به ز و
باره  یلیبابا خ ىراه ننداخته بود. انگار حرف ها موثر بوده.  ند لحظه بعد دو

 ادامه داد:
که به ضررتون باشه رو  ىزیونت   چیخوام. ه یو صالح شما رو م ریمن خ -

 نكهینه به خاطر ا ن،یرحساایام گمیخوام. ا ر م یو از شااما هم نم دمیانجام نم
خوام از دسااتت خالص بشاام. نه ...  یم نكهی. نه به خاطر اادیبدم م نیامیاز بن

ساس م سیکنم با ام یفقط اح شبىت تر م نیرح  تشیمونع اون.  ون یشیخو
پدر داره که پشااتشااه.  هی. یايتماع تیهم مونع یمناسااج تره. هم از نظر مال

و شپدر ؟ی  نیامیبن یکنه. ول یدونه پسرش همه کار م هی ىداره که برا ىمادر
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 ولیعل رزنیپ هی دیبا یو تو اول زند  ضاااهی. مادرش هم که مرامرزهیکه خدا ب
 ىخوا یپس فردا م ؟یتا ک ی. مگه تو  ند سااالته؟ از حاال زور بزنیيمع کن

 ،ىریکمر بگ ساا ید اد،یب شیبرات پ ینكرده مشااكل یی. ا ه خدایکن مانیزا
. یيدا داشااته باشاا ىخواد خونه  یمن دلم م زم؟یتو ساارم بر یمن  ه خاک

... من  هارده ساااال یکن ی. نه که با مادرشااوهر زند یخانوم خودت باشاا
تو ب ه  ی. ولگمیم یدونه   یم مایمادرشااوهر کورمو تر و خشااا  کردم. ن

سىت یکه مادر بزر ت فوت کرد. نم ىبود ش ییها یخوام اون  تو  دمیکه من ک
ش ست دار نیامیدونم که بن یدونم، م ی. میهم بك  نیامیکه بن نی. در اىرو دو
 ینو خانواده اش بك طشینگاه هم به شرا هی ی. ولستین یشك چیه هیپسر خوب

شو بب نی. همستیبد ن شه بره در حیون دیندر آدم با  ه. نیخواهر شه که پا  با
 به؟یپسر غر ىخونه 

شت آمپر م باز سبوند. انگار رفتار ژاله براش خ یدا شده ب یلی  ود.  رون تموم 
خدا م له و برادرش   یفقط  پدر ژا مه   ه  گهیان، د كارهیدونسااات ا ه بفه

 د.نداشتن نیامیبه بن ی. هر  ند که اون ها وانعا ربطارهیسرمون در م یبامبول
بود که  ىزی  نیدادم. ا یحرف هاش همه درست بود و کامال بهش حق م هیبق

مراه با ه نیامیبن رفتنی رفت. پذ یم میدر موردش تصاام دیبا ینجال با آ اه
ممكن بود. نجال  ریدو نفر از هم غ نیبود و يدا کردن ا مارشیمادر ب رفتنیپذ

 رفت.  یم میتصاام دیموضااوع با نیدونساات و با علم به ا یخوب م نویهم ا
 مامان ادامه داد:
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شوهرت نكن. منم که ا گمینم - ستم معلوم ن نجایخدمت به مادر  ش  هی ستین
شافتهیبرام ب یلحظه بعد  ه اتفان شه و ىاون بنده  دی.  سالمت ب  خدا خوب و 

 .مارستانیرو تىت ب فتمیمن ب
 و نجال همزمان با هم: من

 خدا نكنه. -
  فت: یحوصلگ یبا ب مامان

ندمشااون رو -  شاام. مهمون خونه ام هسااتن.  ىبه هر حال... امشاااج 
کنم اشااتباه  یدرو به روشااون باز نم د،یاحترامشااون هم وايبه. ا ر فكر کرد

 ییزهای  نیا ى. از اول هم نصااد بد برخورد کردن نداشااتم. فقط همه نیکرد
 ىدونستم  ه طور یمهنم بود و نم ى فتم تو نیرحسیو ام نیامیکه در مورد بن

غر زدن و مىالفت کردن.  ىبرا ىژاله هم شااد بهونه ا ىبهتون بگم. اون مايرا
 یمی ه تصم ىکه دار یدون یما م. حتیهست ینجال ... مادر ... تو دختر عانل

 نیامیکه بن یبدون دیبا ،یکن تیرو وارد زند  امنیبن ىخوا ی. ا ر مىری  یم
از  یکن ی. ا ر فكر میکن نبتازش مرا دیمادر داره که بهتر از مادر خودت با هی

سش بر نم سط راه يا بزن ،ىایپ شقو ب نیا دین ،ىاریو کم ب یا ر نراره و زن. ع
مادرم  هی. خون دل خورده تا ب ه اش بزره شااده. من که امنهی ون اون مادر بن

ا ر پسرش بىواد زنشو  رهی  یم شیآت شداره. ب*ى*ه*ر یفهمم  ه حال یم
ونه ت یهر دو رو داشااته باشااه. مادرشااو نم ىهوا دیبا نیامیبده. بن حیبهش تري

نه ول با یعوض ک طانت زنشااو ...  را. پس ا ر نراره  با  یکم  تار زشااات  و رف
شوهر شه همون بهتر  یکن ىکار ضه،یکه مر ىمادر شقتون به طالق بك که ته ع

 مادر؟ یفهم ی. مرهیصورت نگ یکه اصال ازدواي
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داد. باالخره مامان هم حرف دلشااو زده بود. تمام  ینجال فقط ساار تكون م و
حرف هاش درسااات بود و حرف حسااااب هم يواب نداره.  ند لحظه بعد 

 به هر دومون انداخت و  فت: یمامان نگاه
س  اره؟یمالنات اون دختر ب نیبر نیخوا ینم - رو ندارن.  ند  یاون ها که ک

 .دیسر بهش بزن هی دیافتاده. بر مارستانیروزه که تنها رو تىت ب
 صورت مامان رو ماچ کرد و  فت: د،یپر یصندل ىزده از رو جانیه نجال

 . شااماسااتیدلت ن ىتو ی یدونسااتم ه ینربون اون دل نازکت برم. م یاله -
 گه؟ید دیایهم م

آب  ىماچ ها ىنجال رو به زور از خودش دور کرد و همون طور که يا مامان
 کرد  فت: یدار نجال رو پاک م

 .دیخودتون بر امی. من نمىکرد سیدختر صورتمو خ یکن یم كاریاه   -
 م:زدم و  فت ىهوا تكون داد که مارو از اطرافش دور کنه. لبىند ىدستشو تو و
شده که نم - صاف ن شون  صاف  ای. ىایپس هنوز دلت باها حدانب با ژاله که 

 نشده.
صبحونه شد.  زیکرد و صورتشو بر ردوند و مشنول يمع کردن م یاخم مامان

 طوره که  فتم. نیهم قایکه دن یعنی نیو ا
*** 
کجا  ب دیمامان پرساا یونت ینزد. حت یحرف چیظهر بر شاات. اما ه  ینزد بابا
شتمب. منم ه ییب، فقط  فت بياىبود س یسوال چیکار دا بود  . ا ر نراردمینپر
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هم مامان  فت که من و  ینداشااات. ونت یلفظ ریبه ز ىازیبزنه، ن یبابا حرف
 زد و  فت: ىلبىند مارستان،یب مینجال نراره بر

 .ومدمیخوبه. خوبه. ا ه مزاحم نبودم منم م -
. نهیفكر کنم خوشااحال هم بشااه شااما رو بب ه؟ی ه حرف نیبابا. ا هیمزاحم   -

 .دیای. حدانب شما بادیمامان که نم
شه  یو م ضهینه بابا يون. باالخره مر - شلو، نبا ستراحت کنه. دورش  خواد ا

 .رمیبهتره. منم ا ه خواستم برم با مادرت م
بال راه حس با دن با بهتر از  یدک کردن منو نجال بوده و  ه راه ىبرا یکردم 

 ییراخب هیکرده بود. پس حتما  ضهینبوده عر یخال ىتعارف هم برا هی. ادت؟یع
 بود.
*** 

. نجال از اول که وارد اتاق میبود دهیرساا مارسااتانیکه به ب شاادیم ىا قهیدن ده
کرد. و من  ه  یم یهم  شم  رون نیامیو بن شدیم دیمدام سرو و سف م،یشد
 که نذاشااتم شااجیبهشااون نداشااتم. نه به د ىشااده بودم که کار رتیغ یبه ب

 دهیرو ند ربازىو نه به حاال که این همه نظ نهینظر حالل رو بب هی نیرحساایام
و  هنیامیزن بن ییيورا هی گهیکردم نجال د یدونم  را حس م ینم رفتم.  یم

 داره. ارشویاخت
سا که  ند دن فقط  یاومد، بلند بلند حرف م شمونیرو پ ىا قهیمن و ژاله و مه

بود که ژاله هم  ه ندر نساابت به  جیساااکت بودند.عج نیامیو نجال و بن میزد
 نین اهم م دیشا ایشده بود.  ایو با ح جیپارک، نج میرفت یکه م شی ند ماه پ

. زدیکم لبىند م یلیکرد و خ یکردم. به ندرت به صااورتم نگاه م یطور فكر م
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 ونمارهاشیاز ب یكیدر مورد  نه،یکم سنگ هیمهسا که انگار متويه شده بود يو 
 فت.  یهاش م ىکار نیریو از شاا زدیزبر و زرني بود، حرف م رزنیپ هیکه 

بود، حرف زد و همه رو هم به حرف  رفت  شاامونیپکه  ىا قهیتموم اون ده دن
رد و ک یبودنش، خداحافظ فتیخاطر ش هيمع باز شد. بعد هم ب خیتا کم کم 

 رفت.
حق داشاات که با مهسااا  نیامی. بنمیمحو رفتنش دوباره همه ساااکت شااد به

 یب. بیپرسااتار وانع هیب نیامیبه نول بن ایبود.  ىا ىنامزد کنه. وانعا زن پر انرژ
شده بود که ژاله  نیخود نبود که ا سكوت برنرار  شده بودند.  سته  ندر بهش واب

 مظلومانه  فت:
 .رهیدلگ یلیخ نجایمحوطه؟ ا ىتو میکم بر هی شهیم -

شد میبه هم انداخت ینگاه همه عا . نطمیو  ند لحظه بعد با لبىند از يا بلند 
و ژاله ر ىبازوها ریز نیامیژاله هم بهتر بود. نجال و بن ى هیروح ىآزاد برا ىهوا

شو به پاادیب نیی رفتند و کمكش کردند که از تىت پا ست سرمش  ى هی. ژاله د
  رفت و  فت:

 ندارن. ممنونم. یتونم راه برم. پاهام که مشكل یخودم م -
که  در  یبود. نزد دهیهم  نان بهش  سااب نیامیبن یبازوشااو رها کرد ول نجال
 بره. پشاات ساارش رونیارف کرد که اول از در ببه نجال تع نیامیبن م،یدیرساا

ِسُرمش. از کنار در که خواست رد بشه،  ى هیرفت و بعد از اون ژاله و پا نیامیبن
ج برش و به عق رکردیدر   ى رهیبه دسااتگ مارسااتانش،ی شاااد لباس ب نیآساات

بود که سرم از دستش کنده   یسرم هم از دستش ول شد و نزد ى هی ردوند. پا
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ش شه. وح ست پا هیت زده با با ست د هید شت گهیسرم رو  رفتم و د  امو از پ
مو ا نهیتىت ساا دی. کمرش  ساابفتهیساارش، دور شااونه اش حلقه کردم که ن

سرمو  رفتم پا سمتم. منم  شو  رخوند  نه،  ایه حالش خوب نمیببتر که  نییسر
. رهیکه باعث شااد لبشااو  از بگ شیشااونیپ ىرو ىتیاز موهام ر ىاما دسااته ا

ش عیسر شتم و از خودم يداش  دمیسرمو عقج ک شت کمرش  ذا ستمو پ و د
 .ستهیکردم تا با

دهنش  رفته بود و به زور خنده اشااو  ىبه نجال افتاد که دسااتشااو يلو نگاهم
خنده  نیمایبن ى افهی. نومدیخونش درنم ىزدیاما کارد م نیامیکرد. بن یکنترل م

شو پا سر شده ان نییدار تر از نجال بود. ژاله هم که  صورتش نرمز  داخته بود و 
ست ی  ارمیخودم ب ىبه رو نكهیبود. بدون ا تم و سرم  رف ى هیبه پا موشده، د

  فتم:
 بذار کمكت کنم. -
  فت: زدیکه خجالت توش موب م ییبهم انداخت و با صدا ینگاه مین

 .شهیزحمتتون م -
 .یشیم تیام ىيور نی. استین یزحمت -

 انداخت و  فت: نییسرشو پا دوباره
 شرمنده. -
 . راحت باش.هیحرف ها   نیا -

صد ک هیمثب  نویامینگاه بن ینیسنگ ساس م ییلویبار  ه پشت کردم. منم ک یاح
.  شاام هاش ىاز بابت ژاله، طلبكارانه زل زدم تو یساار ژاله بودم، بدون نگران

اتفاق افتاده بود؟ تونع  نیآورد. مگه عمدا ا یوانعا داشاات شااورشااو در م گهید
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 فت  یم گهید وزبشاااه؟ حتما دو ر نیپىش زم  ارهیب ىداشااات بذارم ژاله 
شو انداخت پا سر سالم هم نكن. با نگاه حق به يانبم از رو رفت و  . نییبهش 

 دیگه حتخ روش نشد بیاد و پایه ى سرم رو ازم بگیره.
. ژاله  مینشست یتمكین ى. رومیبه محوطه هر  هارتامون ساکت بود دنیرس تا

 ریدو طرفشااون.  ند لحظه بعد ژاله ز نیامیو نجال وسااط نشااسااتند و من و بن
شب شد و لپ هاش  ب انداخت. پچ  ششی فت که نجال ن ىزی وش نجال  

شون ادامه پ شه م یهم ب نیامیکرد و من و بن دایپچ ها خره م. باالیپروند یکار پ
 حوصله اش سر رفت و  فت: نیامیبن
 ؟ىدو ساعته نجال خانومو خسته کرد یگیم یژاله   -

 زد و آروم  فت: نیامیبن ىبا آرنج به پهلو ژاله
 پزمش. ینگو دارم م ی یه -

 ام  رفت و  فتم: خنده
 .؟ىاز االن خواهرشوهر باز -

 باشم، خجالت زده  فت: دهیکرد صداشو شن یکه انگار فكر نم ژاله
 ن؟یدیخاک به سرم. شما حرف هامونو شن ىوا -
 .دمیرو شن ی فت نیامیفقط همون که به بن -

 و  فت: دیکش یراحت نفس
 ... مایآنا ن -

 و  فت: نییکردم. سرشو انداخت پا نگاهش
 کم با نجال خانوم حرف داره. هی نیامینداره بن ىرادیا ه ا -
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 باال و  فتم: دیپر ابروهام
 با نجال حرف داره؟ نیامیبن -

 شده بود  رخوندم و با خنده  فتم: ریکه سر به ز نیامیسمت بن نگاهمو
مه امشااج ک ره؟یبرات ايازه بگ ىرو فرسااتاد تی. ولىنبود یتو که خجالت -

 برات؟
 به نجال انداخت و  فت: ینگاه مین نیامیبن
م. زد یرفمو مکردم و ح یژاله رو هم َدک م ى. ا ه تو نبودستمیکه ن یخجالت -
 به طاق کوبوند. ایراحت نیبه ا شهیسر تو رو که نم یول

شد و بعد   ند سكوت  سر ریز میدفعه همه زد هیلحظه  تكون دادم و  ىخنده. 
  فتم:

 .دییبفرما -
 و  فت: ستادینجال ا ىاز ياش بلند شد و رو به رو عیسر نیامیبن
 از کوپنم، مزاحمتون بشم؟ شتریکم ب هی شهینجال خانوم، م -

که دلشااو نبال داده، مىش   ارهیب ىخنده اش  رفت و نرمز شااد. نجال نجال
بهم انداخت که با  یمونه تا عقد؟ نجال نگاه یازش م ی  گهیهم که ژاله زد د

ند نار بن شیهمراه ىلبى ند شاااد و ک ندم زنون ازمون دور  نیامیکردم. بل
ونت  هقینبود. فقط  هب د قهیدن ستیب به ساعت انداختم. سه و یشدند.نگاه
 سرخر و مزاحم. یهم ونت داشتم. االن ژاله کنارم بود، ب دیشا ایداشت. ... 

سرمشو دور  میباغ ه بود و س ىبه سمتش  رخوندم. نگاهش به  ب ها سرمو
شت ها ساعت دور م ش با النگو فرن یتاب م كشیبار ىانگ شت. یداد.   ندا
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بار که م ش  باس صااورت  یاز بس  تانیب یبود. ل . زدیبه تنش زار م مارساا
 ناخودآ اه  فتم:

 ؟ییلوی ند ک -
 به سمتم  رخوند و بهت زده  فت: سرشو

 بله؟ -
 سوالم دارم،  فتم: دنیاز پرس ییکه فكر نكنه نصد سو یتیيد با
. تو ىالغر شد یلیخ دمتیکه د ىبار نی. نسبت به آخرىشد میضع یلیخ -

 .ستیمطمئنم وزنت نصم نجال هم ن یندتره ولندت از نجال بل
حرف ها رو  نیانگار ا ی. ولزنمیحرف م ىيور نی را ا دمیفهم ینم خودمم

 دادم. یبروز م دیبود که انگار حتما با یيور حس نگران هیدلم مونده بود. 
سالته که با ؟یستی را به فكر خودت ن - شته  معده ىزیخونر دیمگه تو  ند  دا

ش سالمت ىاونقدر ایدن ىتو ىزی  چیه ؟یبا به  وتیارزش نداره که به خاطرش 
ستانیب نیکس. از ا چیو ه زی  چی. هىخطر بنداز شد مار  دیبا ،ىکه خالص 

 یخونه حبس م ى.  را خودتو تویکن جادیا تیزند  ىتو یاسااااساا رییتن هی
 ؟یکن

کرد. انگار هضاام حرف هام  یمات و مبهوت نگاهم م یحرف چیبدون ه ژاله
 سىت بود. ىادیبراش ز

 سر کار. ىبر دیبا -
 به حرف اومد و  فت: باالخره

 کار؟ -



 709 بی مهرپاییز 

نانش  طشیکار خوب ساارا، دارم. هم مح هیاوهوم. برات  - کارک نه هم  ام
 مطمئنن.
  فت: ناباورانه

 که ... نهی... منظورم ا یعنیوانعا؟ آخه  را ؟  -
 راحت کردنش  فتم: ىبرا
 کنم. دایتو کار پ ىبرا دیکه  را من با یبپرس ىخوا یحتما م -
 کرد. ادامه دادم: دییتكون آروم سرش تا با
هم از  یشااده. ا ر دساات نجنبون دایپ ینا هان یلیکار خ نیکه ا نهیا تیوانع -

ته. منشاا بال  یکارخونه امون م سییر یدسااات رف بده. دن  هیخواد اسااتعفا 
هم  ىطور نیتو افتادم. ا ادی رده. من هم  یخودش م ىمناسااج برا نیگزیيا

رفت  ىراخوره. ب یهم درآمدش به دردت م ،ىایدرم یحوصلگ یو ب ییاز تنها
 .ى رد یهم برم نیامیو با بن ىریم نیامی. با بنىندار یو آمد هم مشكل

  شم هاش يمع شده بود. اخم کردم و  فتم: ىتو اش 
 ؟یکن یم هی را  ر -

 و  فت: دیدستشو به  شم هاش کش عیسر
 .ستین ىزی  -
 ؟یستیخوشحال ن -
 ازتون تشكر کنم. ىدونم  ه طور یالبته که هستم ... فقط نم -
شكر ن ازین - شدستیبه ت ستىدام ن ستگ زی. همه  ى. هنوز که ا ودت به خ یب

 .ىدار شوییکه توانا ىنشون بد دیداره. با
  فت: یانداخت و با ناراحت نییپا سرشو
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 يا کار نكردم. چی. تا حاال هستمیبلد ن ىمن که کار یول -
 دیبا . فقطدهیم ادیبهت  ه،یفعل ینگران نباش. خانوم خرسند ... منظورم منش -

 .ىریبگ ادیکارخونه و کارهارو ازش  ىایکه زودتر ب یزودتر خوب بش
انداختم که راحت  نییسرمو پا. ىتی ونه اش ر ىاش  هاش رو گهیبار د نیا

شه. نگاهم به نجال و بن  یمكتین ىافتاد که دو تا باغ ه اون طرف تر، رو امنیبا
صحبت م سته بودند و  ش سكوت کرده بود یکردند. نم ین  میدونم  ه مدت 

 ژاله باعث شد به سمتش بر ردم: ىصدا یول
 مشكب داره؟ نیامیمادرتون هنوز هم با بن -

 لبم نشست و  فتم: ىرو یپت و پهن لبىند
د کم شوکه شده بود که ب هی. اون روز هم دهیخواب تشینه نگران نباش. عصبان -

 ى... مادرزن بد یعنی...  زهیرفتار کرد و رنه اونقدر ها هم مادرشااوهر ... ِا  
 .ستین

 ى فتم؟. مادرشااوهر از کجا اومد تو دهنم؟ حاال ژاله  ه فكر یداشااتم م ی 
شم ها یم شو ز ىکنه. باز خوبه   شده ا شت   یروم زوم نكرد و رنه   ادیدر
ستم بگم؟ ب یم دونه  رت و  یخوره. م یحرص م نیامیبن ستیخود ن یخوا

 فعهد هیداره که من افكارم  ی ه ه*ن*ا*ه  ارهیدختر ب نی. اگمیم ادیپرت ز
 فكر کرده بودم؟. ىزی  نیزبونم؟ افكارم؟ مگه من به  ن ىپرن رو یم

 عوض کردن بحث  فتم: ىبرا
 هی نیامی. بنیزودتر خوب بشاا دیدو تا هم که شااده با نیا یبه خاطر عروساا -

. نداره جیع ىریم یآب ریز ىرو دار ىنداره. حاال خواسااتگار شااتریخواهر که ب



 711 بی مهرپاییز 

 ی. کفش آهنىسااني تموم بذار یحساااب دیاش با گهید ىمراساام ها ىبرا یول
 کن. ىبىر و اعصابتو فوالد

 زد و  فت: ىلبىند
 ها بهش بدهكارم. نیاز ا شتریحق داره. ب یلیبه  ردنم خ نیامیحتما. بن -

ساعتم انداختم. ده دن ینگاه شدن  قهیبه  به  هار. ونت مالنات در حال تموم 
ژاله  ىبرا که ییزهای  ادیمرتبه  هی. می ردوند یژاله رو به اتانش بر م دیبود و با

 بلند شدم و  فتم:آورده بودم افتادم و از يام 
  ردم. یمن االن بر م -

سمت پارک عیسر شدم و رفتم  تاپ و  لپ می. کمارستانیب نيیاز کنارش دور 
رو  میژاله. ک شیبرداشاتم و بر شاتم پ نیبودم، از ماشا دهیکه خر ییکتاب ها

  ذاشتم، کتاب هارو نشونش دادم و  فتم: مكتین ىرو نمونیب
 نیکه تمر ىونت دار یکه تا مرخص شاادنت مونده، حساااب ى ند روز نیا -
 خوره. یکارت به دردت م ى. مطمئنا برایکن

کرد. دهنش باز مونده  یفقط کتاب هارو نگاه م یحرکت چیلحظه بدون ه  ند
  شمش تكون دادم و  فتم: ىبود. کتاب هارو يلو

 یانزم .  هیکن نیتمر دیبا ؟ىریبگ ادی ىخوا ی. مگه نمگهید رشااونیبگ -
 .رهیحوصله ات هم سر نم ىيور نیبهتر از االن؟ ا

لج  ریو روشااون کرد و اساامشااون رو ز ریز یهارو از دسااتم  رفت. کم کتاب
 خوند:

 آموزش ورد. نت،یپاور پو دیآموزش اکسب، کل ،یده انگشت پیتا -
 بزنه که مانعش شدم و  فتم: یباال  رفت و خواست حرف سرشو
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 نیدونم ا ی. نمیفتیباشااه. باهاش کار کن تا راه ب شااتیلپ تاپ هم پ نیا -
 ارمیساار در نم ى ر یاز کار منشاا ادیخورن. ز یکتاب ها تا  ه حد به درد م

هم سااىت  ادی. زیبلد باشاا دیرو با زهای  نیا یکار کن ىهر يا بىوا یول
 .ىریبگ ادی یتون یزود م یلی. خستین

 لحظه مكث کردم و  فتم:  ند
 ؟ى. بلدیهم خودت بلد باش دیشا ای -

 تكون داد و  فت: سرشو
 نه. -
 .میبر دیبا گهیامروز شروع کن. ما هم د نیخج پس از هم -

  رخوندم. غرق صحبت بود. بلند شدم و  فتم: نیامیبه سمت بن سرمو
 کنم. یم تیهم که مخ خواهر مارو خورد. پاشو تا اتانت همراه نیامیبن نیا -

شو به پا بلند ست ش ى هیشد و د س یمتین ءیسرم  رفت. کتاب هارو مثب   نهیبه 
 اش  سبونده بود. دستمو سمتش دراز کردم و  فتم:

 .ینش تیکه ام میک ىمارم تو یکتاب هارو م -
 رو باز کردم و میک پیدستم  ذاشت. ز ىهم تشكر کرد و کتاب هارو رو باز

 د شد:بلن یپنگوئن ىدیيا کل ىصدا م،یک ىبه محو  ذاشتن کتاب ها تو
 .I love youمااااااااچ ...  -

خوب  یاومد. ول یزمان ممكن صااداش در م نیبدتر شااهیکه هم نمی. ایلعنت
ش ریشد که آژ شتمش. از ته ک یو رنه يا م دیک درش آوردم و به نا ار  می ذا

  فتم: یعصب ىبا لبىند



 713 بی مهرپاییز 

 ان. وونهیخودش د. کادوهاش هم مثب گهیکادو دادن نجالست د نمیا -
 رو کم دسااتش دی رفتنش دراز کرد. دسااته کل ىو دسااتشااو برا دیخند ژاله

 و  فت: دینرم پنگوئن کش ىخزها ىانداختم. انگشتشو رو
  ه ندر با نمكه. -
 نداره. ینابل -
 صاحبش نابله. -

 اتیرو که به ساامتم  رفته بود،ازش  رفتم. با احت دیزدم و دسااته کل ىلبىند
شتمش تو صداش درن بمیي ى ذا ست می. کادیکه دوباره  شتم و با د  رو بردا

 سرم رو  رفتم. ى هیام پا گهید
 .ارمیخودم م دیزحمت نكش -
 ؟یکن یتعارف م نقدری را ا -
 زحمتتون دادم. یلیآخه امروز خ -
  فتم: نانیاطم با
 دادم. یا ه زحمت بود انجامش نم -

شت. بن آروم صحبت بود  نیامیراه افتادم و ژاله هم کنارم ندم بردا اونقدر محو 
از تاساام  ىبه ژاله انداختم و ساار ی. نگاهمیاز کنارشااون رد شااد دیکه نفهم

 تكون دادم که باعث شد لبىند بزنه.
س به ستم کمكش کنم رو م،یدیاتانش که ر ش ىخوا  نكهیاما نبب از ا نهیتىت ب

 و خجالت زده  فتم: دیازوشو عقج کشدستم به بازوش برسه، ب
 تونم. یخودم م -
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ستمو ش د ىت ت ىو نگاه نا مطمئنی به حرکاتش انداختم. آروم لبه  دمیعقج ک
 دساات و پاش ىنشااساات. پایه ى ساارم و نزدیكش  ذاشااتم و کنار رفتم که تو

شو ز شم. پاها شید. ک رینبا  لپ میبدنش يمع کرد و مالفه رو روى پاهاش ک
 :تمدستش دادم و  ف دشوی ذاشتم. نفلش کردم و کل شیمد کنارتاپو داخب ک

تا  ارنیکه پرسااتارها برات م یمواظج خودت باش. بد غذا هم نباش. هر   -
 آخرش بىور.

 باز هم ممنونم. ممنونم که ... -
 و آروم  فت: دیدزد نگاهشو

 .دیکن یم ىبرادر نیامیدر حق من و بن -
 ىلحظه ا ىبرا یونت حت چیه ؟ىکدوم برادر ؟ىهام  هار تا شد. برادر  شم

شم. حت دهیبه مهنم نرس شون مثب برادر با ه تا نبب از ک نیامیبن ىبرا یبود که برا
 ىا ى. برادرشادیبود و حاال هم که داشات دامادمون م قمیمايراها فقط رف نیا

 در کار نبود. اخم کردم و  فتم:
 نی؟برادر؟ وانعا تو منو به  شم برادرت می بی -

 یطوس ى شم ها ىلحظه مات و مبهوت نگاهم کرد. منم زل زده بودم تو  ند
 دارم با  شاام هام نورتش دمیننداخت نفهم نییکه ساارشااو پا یبرانش و تا ونت

از اتانش زدم  ،ىساارساار ی. کالفه نفساامو بیرون دادم و با یه خداحافظدمیم
 .رونیب
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تا خونه، نجال ساااکت و تو فكر بود و منم بدتر از  مارسااتانیب ریطول مساا تمام
اون. دوست نداشتم این ندر روى اعصاب این دختر بی اره رژه برم ولی دست 

 خودم نبود. د ار خوددر یرى مزمن شده بودم.
ه عجل یلیکه انگار خ نیامیسااااعت حدود پنج بود. بن م،یدیخونه که رساا به

شت، برا ساعت ىدا سه  شته بود. و  شت نرار  ذا شون ونت  یساعت ه تا اومدن
ور  محبوبش ىبردم، بابا طبق معمول به باغ ه  اتیح ىرو که تو نیبود. ماشاا

شلني آب رو پا یم سالم یدرخت ىرفت.  سمتم. نجال  کرد  یول کرد و اومد 
ست  یو رفت داخب. از  هره ى بابا معلوم بود که م ست د خواد حرف بزنه. د

 تا نجال در سالن رو ببنده و بعد رو به بابا  فتم: کردم
 در خدمتم. -

 زد و  فت: ىلبىند
 ؟یدونست یم -

 رفتن  فتم: هیحاش بدون
 بهم  فت. شجید -
 با مادرت صحبت کردم. -

 زده  فتم: هول
 شد؟ یخج   -
 تكون داد و  فت: ىآرامش سر با
 کنه. یرو درک م نیامیبن خوب یلیمورد مادرت خ نینگران نباش. در ا -
 تعجج  فتم: با
  ه طور مگه؟ -
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 لحظه با تفكر نگاهم کرد و بعد  فت:  ند
گار - که رفتم خواساات نامزد ىاون مونع  تازه  به هم خورده بود.  شیمادرت، 

ضوع رو بفهم نیکردند ا ر ما ا یمادرت فكر م ىخانواده   میکن یفكر م م،یمو
مادرت بوده. برا جیع ند. ول یم نیهم ىاز  بت  یخواسااتن پنهونش کن عان

مادرت  هممنم مهم نبود. االن  ىبهم  فت. برا زویمادرت نبب از عقد همه  
که مادرت و البته من به  ىزی  نی. مهم ترستیموضوع ناراحت ن نیبه خاطر ا

شااقت م نیامیبا بن ی. زند نهیامیشاارایط سااىت زند ی بن م،یخاطرش نگران
 ىها یسااىت ى. مادرت با همه سااتندین مین مثب نداال ىداره. دخترها ادىیز

نه تو ینجال هم م دونم ی. نمادتهیکنار اومد. خودت که مادربزر تو  مونیزند 
 یکه از نظر مال ادیب شیپ ییونت ها هینه. ممكنه  ایهمون ندر صاابور باشااه 

شند. با سرده ب شند. از نظر روحی اف شكب ب در  زهاروی  نیا ىهمه  دید ار م
. اهب کار و تالشااه. با اخالنه و حالل و هیپساار با عرضااه ا نیامی. بنرهینظر بگ

تونم دخترمو  یمطمئن بشاام م نكهیا ىابر زهای  نی. همشااهیحروم ساارش م
 از نجال مطمئن نیستم. ی. ولهیدستش بسپرم کاف

 لحظه فكر کردم و  فتم:  ند
تان،یب ىکنم امروز تو یحس م - نامزد نیامیبن مارساا با نجال  شیدر مورد 

 پكر و تو فكره. ىصحبت کرده باشه. آخه نجال بديور
صم ىزیتكون داد و   ىسر بابا سى ىبرا ىری  مینگفت.  ه ندر ت ت نجال 

شه. خودش با ی یو ن شیحاال ر گهیشده. د ست خود صم دید نه  .رهیبگ میت
 به نجال داره. یبستگ زیموافقت. همه   یکنه و نه کس یمىالفت م یکس
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دوش  رفتم و لباس هامو پوشاایدم. حاضاار و آماده براى مراساام زود  خیلی
 خواستگارى خواهرم، لج تىت نشستم و سررسید يلد مشكی رو باز کردم.

*** 
 لو ان نزن ) برام پشت  شم نازك نكن( مرا

 لو ان ره ) براي این کارت می میرم( یت رمیم
 نوربان کنم )دلمو نربونی می کنم( لهید
 ن ره ) براى سر و يون تو(او سر و يا یت

 ) آروم آروم میام( میآرام آ آرام
 خانه دور و بر) دور و بر خونه ى شما( یمیش
ما نسااتن زنم تره بال و پر )من مثب  نجشااكم که براى تو بال و پر  ین ی  ی 

 می زنم(
حالم خوشه که دیگه روى پاهام بند نیستم. از شج خواستگارى تقریبا  اونقدر

شته. نم ستم  گهیدونم امروز دنیقا  ندمه. د یده روزى  ذ ساب روزها از د ح
کنم دست تو دماغم کنم).(  ه  یدر رفته. آخه اون ندر سرم شلوغه که ونت نم

که انتظار  بود نتمال اون و ىکه روزها رو بشاامارم. روز شاامار نیبرسااه به ا
 .میا گهیهمد شیاکثر روزها پ گهی. نه حاال که ددمیکش یهورمند رو م دنید
شت  قایبود. دن شیسه روز پ نی. همشهیخدا يونم باورم نم ىوا سه روز و ه

. هیيور برو باال ثان نی...  هارده .... و هم زدهیو دوازده ... س قهیساعت و ده دن
ختر د نیکه من شدم خوشبىت تر ىوزمن بود. ر یسه روز پیش روز خوشبىت

به نول هورمندب ز ایدن ب آره ... عروس ... عروس شااادم. ایعروس دن نیباتریو 
خاااااااااادا ...  ى. امیزن و شوهر گهیعروس هورمند. من و هورمند حاال د



wWw.Roman4u.iR  718 

 

ت ون چی. هىبهم داد یبود که تو زند  ىا هیهد نیبزره تر نیشكاااااارت. ا
داشتن  قی. پس کمكم کن الیستین هیدونم اهب پس  رفتن هد ی. مرشیازم نگ

 باشم. هیهد نیا
. ى هارشاانبه ها  ره زد نیآخرش ساارنوشااتمو به ا شااهی... باورم نم ایخدا

.  هارشنبه می هارشنبه بود که من شدم همسر هورمند و هورمند شد مرد زند 
تا  نفس. نیآخر . تامیباشاا گهیکنار همد میبه هم نول داد شااهیهم ىبود که برا

 ىافتادم. از ترس روز هیعمر. و درست همون لحظه بود که  ر ىلحظه  نیآخر
نه ...  ىخودت بعد ... وا شیپ ىاری... نول بده اول منو ب ایبدون هورمند. خدا

د عق نیریش ىفكر کنم. بذار به همون لحظه ها ىزی  نیخواد به  ن یدلم نم
انگشاات دساات  پم خونه  ىازدواب تو ىکه حلقه  ىفكر کنم. به اون لحظه ا

الک پ هیام نشست.  نهیس ىرو ند،که  ردنبند عشق هورم ىکرد. به اون لحظه ا
شته ب اللهب .  ردنبند رو که دور  ردنم  سطش نو شكله و و  رد که دورش دالبر 

باشاااه، خ نیانداخت، کنار  وشاام  فت: ب ا راحته که خدا  المیکه  ردنت 
 مواظبتهب یسفارش

ساار به عرشاات زدم و با فرشااته ها  هیحرفش  نیکه با ا یدون یخودت مفقط  و
نفر تا  هی یونت هی ه حس فوق العاده ا یدون یکردم و بر شتم. نم ی اق سالمت

ا ه نیا ىدونم که همه  یحد هواتو داشته باشه. م نیحد نگرانت باشه. تا ا نیا
. تمام حرف یکه نگرانم ییتو ،ىکه هوامو دار یتو هساات نیاز طرف توئه. ا

منه.  ىتو برا ىکنه، همه عاشااقانه ها ی وشاام زمزمه م ریکه هورمند ز ییها
هورمند  قیرو از طر تیو امن ىآرامشاام نرار داد ى هیممنونم که هورمند رو ما
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همه لطم و  نیو ممنونتم بابت ا ونی.  ه ندر مدیکن یم ریبه ويودم سااراز
ها از يانج توئه.  نیا ىباره. همه  یم مرحمتت که مثب بارون شاار شاار به نلب

و نماز  ىکاغذ ىحرف زدن ها نیبه يز ا یراه چیاما ه ستمین ىناشكر ىبنده 
 . راست  فتن که ب از دست وستمیبلد ن ىشكر زار ىبرا یواشكی ىخوندن ها

 ب.دیشكرت به درآ ى/ کز عهده دیزبان که برآ
شت. تو ىهمون يور عقدمون ست دا خودمون.  ىخونه  ىشد که هورمند دو

و  دیو يمع و يور و بدون تجمالت. لباس عروس سااف یخودمون یمهمون هی
 میاب ظر. تمیبود که يفتمون روش انگشت  ذاشت یپشت بلند که تنها لباس
ساده  شان، تور  سته  ل م،یمال شیآرا د،یسف ىو درخ  و یصورت ىاز رزها ید

 ىاز هر لحظه ا شااتریب ،ىن با اون لباس محشاار داماد... هورمند م مندهور
و کراوات ... نه ... هورمند  دیسف راهنیبا پ یکرد. کت و شلوار مشك یم ىدلبر

 چینساابتا کوتاه مردونه اش بدون ه ىبه زدن کراوات نداره. موها ىمن عالنه ا
شوار س شم هادندیلنز یسرش م ىرو ،ىژل و واکس مو و  شك ى.   پر  شیم

ر اومدم و دستم دو یم نییکنارش از پله ها پا یو احساس بودند ونت اقیاز اشت
 یپله ها ساار م ىبراق، رو یدامنم مثب موي ىبازوش حلقه شااده بود و دنباله 

ش ا ه  هگی فتب حاال د یکه م یونت شیرکیز ریز ىها طنتیخورد. لبىندها و 
شتت تاب بدهب، لپ  ىيرئت دار ا صد بار ت منو ى  ارهیب ىهاموهاتو دور انگ

  ردوند. یبرد و بر م یمرز سوختن م
ست شونو  دنیخب و  ب من هم که به محو فهم ىها دو مايرا، با يت خود

سر و منز من زدن که حس م شته  یمیکردم ن یرسوندن. اون ندر تو  از منز ندا
کردن مجلس مىتلطه و  یها فكر م وونهیمشاات هاشااون له شااده. د ریام، ز
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ساب صابون زده بودند که  یح شون   بهصد هزار مرت ایتور کنند. خدا یكیبه دل
 یويه دلم نم چیشااكرت که مجلساامون مىتلط نبود. به خصااوص که به ه

و  نیناپاک رام ىنگاه ها اریخواساات، تن و بدنم رو سااىاوتمندانه ).( در اخت
با من هم عق نیآرم ند هم  که هورم بدم.  ه خوب  بدون ه دهینرار   چیبود و 

يدا بر زار کرد ىاختالف نظر هدمیمجلس رو  که م ند  ن یو نوشاا سی. هر  
ضور هورمند، پر سط و نر م دهیبدون تويه به ح شون  یبودند و دادند. بهونه ا

  ارهیبا هورمند کالس ندارند که ترس نمره داشته باشند. ب گهیبود که د نیهم ا
. شهیند يونم ارائه مهم با هورم 2  یزیف یمیآز ش گه،یها خبر ندارند که ترم د

به محو ا ند هم  ته هورم كهیالب ه ن  یدارند م نیو نوشاا سیدمتويه شاااد م
 ینگاه مین یتا مونعی که از مجلس زنونه بیرون رفت، حت گهیر*ق*صااند، د

 هم به سمتشون ننداخت.
خودمونو بگم...من که مردم از خجالت. هورمند هم  دنیاوه ... ر*ق*صاا اوه

بر*ق*صااه. آخه اسااتاد مملكت رو  ه به  سااتیکه مشااىص بود اصااال بلد ن
خانوم. اونقدر اصاارار کردند تا  هی. امان از دساات مامان و هاندن؟یر*ق*صاا

خنده ام  رفته بود. االن هم که  دنشی.  ه ندر از ر*ق*صمیشد میباالخره تسل
بود و فقط دست هاشو از  ستادهی. صاف سر ياش ارهی  یخنده ام م اد،یم ادمی

داد. هر از  یود و مچ دساات هاشااو به طور نامحسااوس تكون مهم باز کرده ب
هاش م یهم تكون ی اه نه  هاش م نیداد. من هم ب یبه ساار شااو  یبازو

نده امو کنترل م دمیر*ق*صاا به زور خ ئده  یو  ما ته هم  ىکردم.  پدرسااوخ
که تو ب*،*ل هورمند از اون  زدیپشاات ساار هورمند بهم اشاااره م از یواشااكی
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سر ىر*ق*ص ها سرها ىخاک بر  همه اش  تیترب یب ىانجام بدم. خاک بر 
 ان. ىدنبال خاک بر سر

عقد اومدند، تازه متويه شدم که  ىدادن کادوها ىکه خانواده هامون برا یمونع
هورمنده. الهه هم که به  هیبرادر هم داره. هومن. به شاادت هم شااب هیهورمند 
منو هم با کارهاش به باد  تیثی. حدنیشااروع کرد به دون پاشاا دنشیمحو د

کنه  یم كرف نهیبب یباشاان، هر ک ىيور نیعروس ا ىدوسااات ها یداد. ونت
به کردم. شاااا گهید یبودم ول یمدل نی. البته اگهید هیمدل نیعروس هم ا  دیتو

س شه. م یالهه هم ا ر پا بند ک ست ب شه در عروس م*س*تجاب  ىدعا گنیب
کنند و  دایرو پ شااونیرمند زند دخترها، هو ىکنم همه  یدعا م ای. خداشااهیم

 نیاست. نطعا هم ونهکنند. البته هورمند من نم یندرشو بدونند و درست زند 
 .رمی  یم لتی ه ندر تحو ینیبب ییدونه است. هورمند کجا هی

شت نكهیبود. به محو ا نجایا شیساعت پ مین نیهم تا ستم به نو ش ن. رفت، ن
ساعت  نده؟ واادی ه ندر خوابم م ساعت  ى. مگه  سرم  . مهیو ن  یخاک به 

شرمند  نیتو هم ساس  سمكنهیداره خفه ام م یدو روزه اح شرمنده ام از  و  هی. 
. حاال ماساات ىهمه اش خونه  نیکردم که  را آرم یغرغر م نكهی. از انیآرم

ه . شام رو کهیداغون ى ه صحنه  دیدون ی. نمفتهیخودم م ىهمون اتفاق داره برا
تو اتاق  میایمن و هورمند هم م ه،یتو اتاق سم رنیم نیو آرم هیسم م،یخور یم

 یاحتمال ىنوه ها ىو برا ونیزیتلو ىپا نهیشاا یم ییمن. طفل  مامان تنها
پا مادربزره شااده. کاش بابا زنده بود تا  هینشااده  ی یبافه. هنوز ه یم یبافتن

 شهینم ،ىارد ریتو که دست خ ایرفتند تو اتانشون. خدا یاون دو تا هم با هم م
 یشدما. نه اصال. ول رتیغ یب یفكر نكن ؟یکن دایشوهر هم واسه مامانم پ هی
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 مینک ی. ه*ن*ا*ه داره طفل . پس فردا ما عروسنمیب یشو م ییخج دارم تنها
 .شهیخونه که افسرده م نیتو ا هات  و تن میو بر

 برات شهیکه تو دلمه و روم نم ییزهایافتادم. همون   ىزی  هی ادیخدا ...  ىوا
. همون ها که به خاطرشااون نلبم تند تند ىدی. همون ها که خودت دساامیبنو

. اصااال فكرش رو هم دیخند یزد و لپ هام  ب انداخته بود و هورمند م یم
م ه یماره.  ه مون یندر اکتیو باشه.  ه ندر هم که سر به سرم م نیکردم ا ینم
م اندازم و با موها یم نییو سرمو پا شهیتم نرمز ماز کارهاش صور یکنه ونت یم

ست ا یم یموهام. آو آو ... هر   ى. وارمیور م شم از د شم.  یموها م نیک ک
 نیاز ا گهیکنه که م یم یکردم هورمند شااوخ ی. فكر مدهیآخرش کار دسااتم م

همون شااج اول بعد از عقد،  یونت ا. امادیموهام خوشااش م  وندنیعادت پ
که  دمیفهم دم،یاش رو هم د جهیکارو يلوش انجام دادم و نت نیناخودآ اه ا

خدا نیا دیبا ته  که خودت از ز ایعادت رو ترکش کنم. الب ند ریتو  ه و بم دل ب
باز ىيلو گهی. دىهات خبر دار که ملق  هم از  نینداره. هم  یمعن ىتو 

 شاارفتیپ یهفته نشاااده کل هی. هنوز ومدهیهورمند بدم ن ىعكس العمب ها
ن درساامو ادیبره تا ب شیپ ىيور نیترساام ا یخدا به دادمون برسااه. م .میکرد

 اون گهی. البته هورمند ممیسااه  هار نفره شااده باشاا ىخانواده  هیتموم بشااه، 
خاک به ساارم. دوباره داره لپ  ىخواد. وا یرو فقط با لباس عروس ازم م نهی ز

نه. وا ادیب یكی ىوا ى. واشاااهیهام دا، م باد بز گه  ىمنو  مه. م قدر هوا  ر  
 بابا. ى. استیزم*س*تون ن

 هستخ و اما دلم تني میشه هر لحظه کنارم
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 مخ دونخ عادت نیست فقط دوست داشتن محضه خودت
 هستی و بازم بهونه هامو می  یرم کنارم
 واى  ه ندر سرده میام دست هاتو می  یرم میگم

آهنگیه که االن داریم با هورمند  وش می دیم. االن هر دومون توى ماشین  این
نشستیم و داریم برمی  ردیم رشت. به همین خاطره که دوباره دستىطم کج و 
معوب شااده. دفعه ى نبب که این يورى خر ني نورباغه نوشااتم، تقریبا سااه 

نار م ند منو ک که داشااتم می رفتم خونه و هورم ته پیش بود  و منتظر  نیدوهف
تا  ته بود و  نده بود، برام  تر  رف نارم مو بارون ک یده بود. زیر  اتوب*و*س د
اومدن اتوب*و*س و رفتنم، کنارم مونده بود. و االن هر دو کنار هم هسااتیم. 
توى ماشین هورمند. ماشین يدیدش. ماکسیماى سورمه اى شیشه دودى که 

نزدیك بود یه  اما من به شاادت عاشااقشاام. یك ساااعتی هم من رانند ی کردم
نه اینكه من به تریلی بزنما. این دو تا با هم خیلی فرق داره. –تریلی بزنه بهمون 

_ براى همین از رانند ی انصراف دادم. یعنی میاد اون روزى که رانند ی منم به 
 خوبی هورمند بشه؟

ته ما. ونتی هم می خواسااتم سااوار  الب يلوى خودش ازش تعریم نمی کن
 کلی غر زدم و  فتم:ماشینش بشم 

صال باید  - سه هفت پشتم بسه ... ا یه بار رانند ی ينابعالی رو تجربه کردم وا
  واهی نامه ى تو رو باطب کنند ...

 هورمند با تعجج نگام کرد و  فت: و
 منظورت  یه؟ -

 پشت  شمی نازك کردم و  فتم: منم
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 یادت که نرفته زدى انگشت هاى پامو نانص کردى. -
عد از عقد بهش میگم  لهها یه خانومه. ب هان مامان دوم همون  مامان دوم )  و 

مامان دوم. براى اینكه با مامان خودم ناطی نشاااه.( هم غش غش خندیدند و 
 هاله  فت:

 خج حق داره طفلك. یه کم حواستو يمع کن. -
 دوم برامون نرآن  رفت و  فت: مامان

 ند روز دیگه میایم. نبینم بالیی ساار با احتیات رانند ی کن. من و هاله هم  -
 عروسم آورده باشی.

شب کرده و  هورمند شو  ش هم که ... نوچ نوچ نوچ ... ب ه پرروى بی ادب، نی
 میگه:

صت به  - سرت به باباش رفته که یه ماه هم فر نگران نباش مامان. فكر کردى پ
 زنش نداده..

دوم هم دسااتشااو توى کاسااه ى آب کرد و پاشااید تو صااورت هورمند و  مامان
  فت:

پسااره ى بی تربیت.  ند بار بهت بگم که ندیم از این خبرها نبوده؟ صاابح  -
 عقد می خوندند و شج هم عروسخ. نامزدى نداشتیم ما.

ان ا ا ا ا ا ... پسر هم این ندر پررو و رك؟ شوخی اونم در  نین مواردى؟  هی
م ما با  لت می اونم  جا یاد خ یادم م لت. االن هم  جا که مردم از خ انش؟ من 

 کشم.
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ای ا ا ا ا ا ا خاك به سرم. اونقدر نیافه ام تابلو شد که هورمند هم فهمید.  وای
 همین االن لپمو کشید و  فت:

 ی می نویسی که لپ هات این يورى نرمز شده؟ نكنه مسائب خصوصی  -
 رو هم می نویسی.

قط هر يایی یه خبرى بشااه یه سااتاره می زنم که یادم البته که نمی نویساام. ف و
 بمونه. ولی ... این يورى که دفترم ستاره بارون میشه؟.

ست سم.  د سىتی دارم می نوی ست. به  ست هورمند و روى دنده ا  پم زیر د
تقریبا  هار ساعتی میشه که راه افتادیم و این  هارمین باره که داریم این آهني 

بار که  وش میدیم هر دومون ناخودآ اه سااااکت می  رو  وش می دیم. و هر
 حرف دل لبتهشاایم. بد يورى به دلم نشااسااته. یه يورایی انگار حرف دلمه و ا

یده. تو  ته  وش م ني رو خیلی ون که این آه ند. خودش اعتراف کرد  هورم
 وشیش روى اسم منم همین آهني رو  ذاشته. با یكی از عكس هاى عقد که 

 ط صورت خندونم پیداست.شنلم روى سرمه و فق
 کنم هورمند این بیتش رو خیلی دوست داره: فكر

 هستی و انگار همین نزدیكی هاست دریا کنارم
 موهاتو وا کردى که مويش اومده اینجا مگه

این نسمت رو که می خونه هورمند باهاش همراهی می کنه و به من نگاه   ون
يلوى شالم بیرون ریىته بود، فرو می کنه. یه بار هم دستشو توى موهام که از 

 کرد و  فت:
 دلت میاد این هارو کسی غیر از من ببینه؟ -
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من بدون هیچ مقاومتی، موهامو فرسااتادم زیر شااالم  ون بیرون اومدنشاون  و
 عمدى نبود. خودشون زیادى  موشن و از زیر شال سرك می کشند.

ست ولی  بعد سىره ا شوره دارم. م نمی دونم  را حس از عقدمون همه اش دل
می کنم این خوشاابىتی براى من نیساات. انگار اشااتباه شااده. یه اشااتباهی که 
باالخره دیر یا زود معلوم میشاااه و همه  یزو به هم مخ ریزه. واى ... باز دلم 

سی ويود نداره که خیالم راحت با از بودنش.  شه رفت. خدایا ...  را هیچ ک
مه نار ظه ى عمر ک تا آخرین لح كه  هام نمی ماره و هیچ از این نت تن . هیچ و

 یزى نمی تونه از من يداش کنه. می دونم تو هسااتی. می دونم همه يا با 
شونه اى  شش آروم بگیرم.  سی رو احتیاب دارم که توى آ*،*و* منی. ولی من ک

آدم ... هورمنده.  نکه ونت دل تنگی اشااك هامو روش بریزم. می دونم که او
، ترس از دست دادنش. می ترسم ازم بگیرنش. ولی می ترسم. ترس از نبودنش

 خدایا ... تو تضمین کن که همیشه برام می مونه.
نفسمو می خواد. این دو سه هفته همه اش یادش بودم ولی هیچ شماره اى  دلم

ندارم که بتونم بهش زني بزنم. یادم باشااه به محو رساایدن به رشاات، برم 
سراغش. هنوز از نزدیك ندیدمش. در موردش با هورمند هم حرف  ستی  بهزی

 :تزدم. بهش  فتم می خوام به فرزندى نبولش کنم. هورمند اما خندید و  ف
یاد تو  - یه ب ه ب عد  ید تو رو بزره کنم ب با تو هنوز خودت ب ه اى. اول 

 زند یمون. اونم ب ه اى به این بزر ی.
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ندر مدیونشاام که صاااف و پوساات کنده نگفتب نهب. از يوابش فهمیدم که   ه
باید در موردش خوب فكر کنم. این  باید در موردش حساااابی فكر کنه. منم 

 احساس بگیرم. پاى زند ی یه انسان در میونه.تصمیمی نیست که از سر 
دیگه صااداش در اومده. داره غر می زنه که ب این دفتر مگه  ی داره که  هورمند

همه اش بهش  ساابیدى؟ درس هاتو ا ه با این دنت می خوندى االن خانوم 
 دکتر شده بودىب.

 م.... این یعنی دیگه باید دفتر رو ببندم و با همسر عزیزم  پ بزن خج
 ... این روزهارو ازمون نگیر. خدایا

 1387/ بهمن / 28
دوشاانبه اساات. این  ند روزى که اومدیم رشاات، پر از خاطره بوده. از  امروز

شاانبه تا حاال که همه اش توى دانشااگاه شاایرینی پىش می کردیم. فكر کنم 
ته ده کیلوش رو من توى   یزى حدود  هارده پونزده کیلو شاایرینی دادیم. الب

صد و نود و نه  خ صد البته که نه کیلو و نه شووابگاه پىش کردم.   هم اون رم
شون. کم  شیكم شی نحطی زده ام خوردند. کارد بىوره تو  هم اتانی هاى وح

 توى عقد لمبوندند که هنوز هم ول کن نیستند؟
که  ه ل*م*تی داره ونتی دوشااادوش يذاب ترین مرد دنیا ندم برمی دارى  آو

نگاه می کنند و بعضاای ها هم با خباثت. عیبی نداره. وانعا  و همه با تحسااین
شن.  ون ا ر من ياى  صمانه نگاه می کنند و رد می شون ممنونم که فقط خ از
اونها بودم،  شاام هاى دخترى که در کنار هورمند می بود رو از کاسااه در می 
 آوردم. البته شاید هورمند اونقدرها هم خوشكب و خوش تیپ و يذاب و دلربا

 نباشه. اما از نظر من بهترینه.
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شنبه شج بود که رسیدیم رشت. ساعت دوازده شج. م*س*تقیم منو آورد  پنج
دم خوابگاه. خدا می دونه  ه ندر حالم  رفته شااد. من خرو بگو که فكر می 
کردم دیگه باید اثاثمو يمع کنم و برم خونه ى هورمند تِـاااِلپ بشاام ولی مثب 

از  ونمو. بی حرف پیاده شاادم و هورمند هم  مداینكه از این خبرها نیساات
ستم بگم؟ بگم من می خوام بیام خونه ى  صندوق عقج برام آورد.  ی می تون
تو بمونم؟ نمی  فت دختره  ه رویی داره؟  ه ندر بی حیا؟ پیش خودش فكر 

 نمی کرد که من هنوز همون سایه ى بی پرواى ندیمم؟
سته ستم داد، مث د صی یه لبىند کج ى  مدون رو که به د سكته نان ب آدم هاى 

 زدم و  فتم:
 ممنونم. -

 این پا و اون پا کردم و  فتم: کمی
 من دیگه برم. خداحافظ. -

بر ردوندم ساامت خوابگاه که برم داخب اما بازوم رو  رفت و منو کشااید  رومو
شم هاش. توى  شدم توى   شدم و خیره  سینه اش  سینه به  سمت خودش. 
شده  شكی تر  شه م شم هاش از همی ضعیم المپ ها،   تاریكی کو ه و نور 

 بود. منتظر نگاهش کردم. دستشو کنار صورتم  ذاشت و  فت:
  را ناراحتی؟ -

 انداختم پایین و براى اینكه ناراحت نشه با لود ی  فتم: سرمو
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یام آزمایشااگاه. نمی دونی  - ید ب با باره  آخه دیگه یللی تللی تموم شاااد. دو
اسااتادش  ه ندر سااىت  یر و بد اخالنه. تازه ک ب و کوتاه و ساایبیلو و  اق 

 هم هست.
 حوى زد و  فت:براى اثر  ذارى بیشتر، هرهر خندیدم. هورمند هم لبىند م و
 باور کردم. -

صله بگیرم اما منو  شونه ستم ازش فا اى باال انداختم و خداحافظی کردم. خوا
 کشید توى ب*،*لش و  فت:

 هنوز هم بهم درو، میگی؟ -
ضربان  سرم سكوت کرده بودم و به  ست روى نلبش بود.  سینه اش و در روى 

که اون ونت از شااج آروم و پر آرامشااش  وش می کردم.  ه ندر خوب بود 
ندر می خوام توى  به راحتی می تونسااتم هر  هیچ کس توى کو ه نبود و 
شو روى بازوم  ست ستگارى افتادم که فقط د شج خوا شش بمونم. یاد  آ*،*و*
 ذاشااته بود. ولی حاال محكم ب*،*لم کرده بود و بین بازوهاى مردونه اش 

 می کشید.  م شده بودم.  ونه اش روى سرم بود و دستشو روى کمرم
 بذار هاله و مامان بیان. اونونت میاى خونه امون. -

 ... آبروم رفت. دنیقا فهمیده بود  مه. واى
یه ياى خوش آب و هوا  مامان ید  با ناراحتی نلبی داره. دکتر بهش  فته  دوم 

زند ی کنه. از ونتی هم که هورمند براى درسااش ساااکن رشاات شااده، مادر و 
دند. فقط نمی دونم رشاات با این همه ماشااین دیگه خواهرش هم به اینجا اوم

شتر روزها نود  شهرهاى دیگه داره؟ با این رطوبت نفس  یرى که بی  ه فرنی با 
رو هم رد می کنه.  را توى روسااتا زند ی نمی کنند؟ شااااید هم از عوارض 
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پولداریه که دلشون نمی خواد با  كمه پالستیكی توى ياده هاى خیس و  لی 
زى که من وانعا آرزومه. دلم می خواد  كمه پالستیكی بپوشم و تا راه برن.  ی

 ... یعنی میشه؟ وز ارزانو توى  ب فرو برم و شالیكارى کنم. هااای ر
 باال  رفتم و با اخم کو یكی  فتم: سرمو

 به خودت شك دارى؟ -
 نگام کرد و  فت: مظلومانه

 اوهوم. -
 آروم روى سینه اش کوبیدم و با خجالت  فتم: مشتمو

 دیوونه. -
 توى دستش  رفت و  فت: مشتمو

خج تقصاایر خودته. ونتی  یر میدى مجبور میشاام راساات و پوساات کنده  -
 باهات حرف بزنم.

 من کی  یر دادم؟ -
 ونتی خانومم با ناراحتی داره ازم يدا میشه تونع دارى بی خیال باشم؟ -

 روش زدم و  فتم:به  لبىندى
 ممنونم. بهترین سفر عمرم بود. -

 شد و  فت: شیطون
 حاال هنوز بهترینش مونده. -

 هم  شمكی زد و زیر  وشم  فت: بعد
 بهترینش ماه عسلمونه. -
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  از  رفتم و هولش دادم عقج. معترضانه  فتم: لبمو
 خونه اتون.هورمنااااد ... وانعا خودتو خوب شناختی که نمی مارى بیام  -

 که به بحث مورد عالنه اش رسیده باشه، لبىند سرخوشی زد و  فت: انگار
ونتی هم ین لعبتی زنم باشه، دیوونه ام ا ه زیر یه سقم باهاش تنها بشم و  -

 ازش بگذرم.
 هورمااااااااند. -
 ياااااان هورمند. -
 خیلی پررویی. -
 لطم دارى. -

  پ نگاهش کردم و  فتم:  پ
 تو هم آب  یرت نمیاد و رنه روى باباى بی اره اتو سفید می کنی. -

 ناه خندید و  فت: ناه
 پسر کاو ندارد نشان از پدر / تو بیگانه خوانش، نىوانش پسر -

هم اینقدر پررو؟. فقط نگاهش کردم. لپمو کشااید و دسااتشااو توى يیج  آدم
شید  شلوارش کرد. کیم پولش رو درآورد.  ند تا تراول از توش بیرون ک عقج 

 و بدون هیچ توضیحی، زیپ کیم دستیمو باز کرد. با تعجج  فتم:
  یكار می کنی؟ الزم ندارم. -

 و  فت: خندید
دارم از این کارها واساااه خانومم انجام بدم. می دونم عزیزم. ولی دوسااات  -

 اشكالی داره؟ در ضمن ... شما دیگه نباید از مامانت پول بگیرى...
 حرفش پریدم و  فتم: بین
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پول مامانم نیساات که. سااود کارخونه اساات. سااهم نانونیمه.  ه بىوام  ه  -
 نىوام به حسابم واریز میشه.

 به عالمت دونستن تكون داد و  فت: سرى
 نیازى نیست به اون پول ها دست بزنی. می تونی پس اندازشون کنی. -
 پول هایی که توى کیفم می  پوند اشاره کرد و  فت: به
 این هارو خرب کن. -

باید مىالفت کنم ونتی خودش دوسااات  خندیدم و دیگه  یزى نگفتم.  را 
هر یعنی داره؟ منم تابع اون  یزى هسااتم که هورمند ازم می خواد. زن و شااو

شتن.  سر از يون مایه  ذا همین. یعنی تابع میب و نظر همدیگه بودن. براى هم
یعنی تا آخر عمر به پاى هم موندن. خدایا ... کمك کن که تا آخر عمر براى 

 هم ببهترینب باشیم.
کمی ازم فاصله  رفت. با هم به سمت در خوابگاه رفتیم.  مدونمو از  هورمند

گ له ى دم خواب تا پ ند  عد،   قه ب ند دنی بانی رو زدم و   باال برد. زني نگه اه 
سرکی  شدم، نگهبان به داخب کو ه  نگهبان درو برام باز کرد. وارد خوابگاه که 
شید و ونتی هورمند رو دید،  پ  پ نگاهم کرد. با خوش رویی که نتیجه  ک

 ى حرف هاى هورمند بود).(  فتم:
 شوهرمه. -

با نگه هورمند بان دسااات داد و احوالپرساای کرد. نگهبان هم يلوتر اومد و 
هورمند رو می شااناخت و ونتی خیالش راحت شااد که درو، نگفتم، تبریك 

  فت و ايازه داد توى کو ه براى هورمند باى باى کنم.
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*** 
 بود که با هم رفتیم پارك ندس ... يمعه

شویقش  هورمند صىره ى پر خاطره با تجهیزاتش باال رفت. اونقدر ت از همون 
که هم  به این بود  ند. خوبیش  مه دورمون يمع شاااده بود که مردم ه کردم 
باشااگاهی هاش باهامون نبودند. فقط خودم و خودش و مردم توى پارك. ونتی 

 دههورمند دوباره به باالى صااىره رسااید، همه کسااایی که پاى صااىره ایسااتا
 ند، دست می زدند و من سوت.بود
کم اطرافمون خلوت شااد و هورمند پیشاانهاد داد یه امتحانی بكنم. منم که  کم

بدم نمیومد و کال ساارم درد می کنه واسااه این يور کارها. رفتم نزدیك دیوار و 
شو روى زمین  ست. یكی از زانوهاش و کم پاى دیگه ا ش هورمند يلوى پام ن

ستن بندها د شنول ب شت و م شد. اما اولین بن ذا رو که هورمند  دور رون پام 
 سفت کرد، سریع يلوى دستش رو  رفتم و  فتم:

 هورمند ... پشیمون شدم. -
 تعجج نگام کرد و  فت: با
  را؟ -
 يواب دادن طفره رفتم و  فتم: از
 همین يورى. -
 نگو که ترسیدى. -

 کردم و  فتم: اخمی
 ترس کجا بود؟ -
 پس  ی؟ -
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 دور پامو باز کردم و  فتم: بند
 اینجا ... اینجا نمیشه. -

ستم شو از زیر مقنعه ام بیرون  د سته ا سرم و یه د سمت موهاى يلوى  رفت 
 کشیدم و همون طور که دور انگشتم تاب می دادم، با سر به زیر افتاده  فتم:

 لباسم می  سبه به بدنم. زشته توى پارك. -
از روى زمین بلند شد. مچ دستمو  رفت و موهامو از دور انگشتم آزاد  هورمند

سرمو  شیدم و  سته بود. خجالت ک ش صر به فردى روى لبش ن کرد. لبىند منح
 انداختم پایین. موهامو زیر مقنعه ام فرستاد و با محبت  فت:

 ممنونم سایه. -
 بلند کردم و توى  شم هاى مشكیش خیره شدم: سرمو

  ی؟بابت  -
ستمو توى  خم شتش انداخت. د شت. کوله رو پ شو توى کوله  ذا سایل شد و

 دستش  رفت و  فت:
 بابت اینكه درکم می کنی. -

 یكی بیاد نیش منو يمع کنه. حاال
*** 
دیگه به راحتی میرم توى دفترش. بدون هیچ اسااترس و ترس و ناراحتی و  االن

شك و آهی. به محو اینكه کالس هام تموم می شش. امروز هم ا شه، میرم پی
که اولین يلسااه ى آزمایشااگاه بود، ساار کالس حسااابی امیتش کردم. دیگه به 

 ياى  هارشنبه ها، دوشنبه ها آزمایشگاه داریم.
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سر کالس  همه سابی  ستند ما نامزد کردیم. منم ح ى ب ه هاى کالس می دون
شوه ریىتم و ناز اومدم و دلبرى کردم. هورمند طفلكی نه می تو سرم ع ست  ن

داد بزنه و از آزمایشگاه بیرونم کنه، نه می تونست بی خیال شیطنت ها و شلو، 
 به کارتون ستونکارى هام بشه و هی خ نگه. فقط مدام می  فتب خانوم ها حوا

شوخی و  شگاه ياى  صحبت نكنید. خانوم ها آزمای شه. خانوم ها این ندر  با
ستب من و الهه و نوشین هم که با بی خ یالی پدرسوختگی می کردیم. خنده نی

آخرش از بس سار به هوایی کردم، به ياى اینكه اساید رو بریزم روى آب، آب 
شی سید پا سید و یه دفعه تمام ا باال و ا ر خودمو پرت نكرده  درو ریىتم روى ا

 بودم عقج، االن کب هیكلم سوخته بود.
شیدیم که  الهه شین و بدتر از اون دوتاخودم،  نان يینی ک ساختمون و نو کب 

به لرزه دراومد. هورمند هم که نمخ دونی  ه يورى خودشااو از پشاات میزش 
رسوند کنارم. بديور ترسیده بود، منو  رفته بود توى ب*،*لش و زیر و رو می 

از  منو شده،کرد و یك ریز نربون صدنه ام می رفت. ونتی مطمئن شد  یزیم ن
 داشت  فت:خودش دور کرد و با داد بلندى که کم از سیلی ن

 برو بیرون. -
صیر خودم  اونقدر شد. تق سرازیر  شكم  شده بودم که بی اختیار ا شت زده  وح

بود. حقم بود. تا من باشاام این ندر بی ينبه بازى در نیارم. کی آدم میشاام؟ 
وانعا هورمند حق داره که میگه هنوز ب ه ام. ا ه یه کار درسااات انجام بدم، 

د نا امی شدنمنم. می ترسم آخرش از درست پشتش ده تا کار غلط ردیم می ک
بشااه و ... واى نه ... محاله ... محاله بذارم از دسااتم بره. دو دسااتی بهش می 

  سبم.



wWw.Roman4u.iR  736 

 

مخ دونستم غلط زیادى کردم، سرمو انداختم پایین و از آزمایشگاه اومدم   ون
بیرون. هنوز دو ندم از آزمایشگاه دور نشده بودم که در باز شد و هورمند اومد 
دنبالم. بازوم رو  رفت و منو بر ردوند ساامت خودش. با فین فین ساارمو بلند 

صبانیت تو صورتش برافروخته بود و هنوز آثار ع شىص کردم.  ي  هره اش م
بود. تا حاال این يوري ندیده بودمش. این ندر ترسناك و يدى و خشن. حتخ 
شجوش بودم باهام این يورى حرف نزده بود. فهمیدم که  اون مونع که فقط دان
شوهرى. کی  فته دعوا نمك زند یه؟ ا ه  سابی  ند زدم. اولین دعواى زن و  ح

 نمك باشه. بینمكش اینه، تريیح میدم زند یم همیشه 
 سایه ... برو تو اتانم. آزمایشگاه که تموم شد میام. -

 پایین انداختم و خواستم برم که بازوم رو فشرد و محكم تر از نبب  فت: سرمو
 سایه ... برو تو اتانم. ياى دیگه نریا. بمون تا بیام. باید با هم حرف بزنیم. -

 لج آروم  فتم: زیر
 باشه. -

یشااگاهش رو کنار زد و از توى يیج شاالوارش، کلیدى ساافید آزما روپوش
سمت اتانش رفتم. بین راه،  صالنه به  صالنه  ستم داد. بازومو رها کرد و منم  د
هی یه  یزى تو ويودم بهم می  فت، ول کن برو خوابگاه تا حالش يا بیاد. 

فریاد می  مهنمکه دیگه ساارت داد نزنه. اما یه نفر دیگه همون مونع از خفایاى 
شااید ب غلط کردى. می خواى اینجورى بی شااعور بودنتو بهش ثابت کنی؟ ک

ستی. میرى عین  شون بده  ه تحفه اى ه شه بعد ن شك ب بذار مهر عقدتون خ
 ب ه آدم میشینی توى دفترش تا بر ردهب .
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سرعت به سمت ساختمون اساتید دویدم که نبب از اینكه دوباره نیمه ى پلید  با
بندازم تو اتاق هورمند. تقریبا نیم ساعت منتظر بودم  مهنم به حرف بیاد، خومو

تا اینكه بر شاات. روپوشااش روى دسااتش بود و کیفش توى دساات دیگه اش. 
وارد که شااد، ناخودآ اه يلوى پاش بلند شاادم و سااالم کردم. نمی دونم  را 
باره همون حس دانشااجو و اسااتادى که ترم نبب  حاال که خطا کرده بودم، دو

ست  شتم بهم د سابق، دا ست هورمند هم مثب  داده بود. و البته که دلم می خوا
 با آرامش و مالیمت باهام برخورد کنه.

سی  از شش رو به يا لبا ستادم. روپو شدم و کنار میزش ای صندلیش بلند  روى 
دم در آویزون کرد و اومد طرفم. از  هره اش هی ی معلوم نبود. نمی تونسااتم 

که االن می خواد  ه عكس ا بده. کیفشااو روى میز بفهمم  لعملی نشااون 
کنم و  ها ذاشت و رو به روم ایستاد. نتونستم بیشتر از اون توى  شم هاش نگ

ساارمو انداختم پایین. طولی نكشااید که دسااتهاش دو طرف بدنم نرار  رفت و 
 محكم ب*،*لم کرد.

تعجج کردم که اصااال نمی تونسااتم بفهمم  ه خبر شااد. انتظار هر  اونقدر
نده بودم. حتی  برخوردى رو داشااتم يز این. بی حرکت توى ب*،*لش مو

يرئت نداشتم دستامو دور کمرش حلقه کنم. راستش یه کم ترسیده بودم. من 
 ... سایه ... از خورشید ترسیده بودم.

  رم و آروم و مردونه اش، از اون بهت بیرونم آورد: صداى
ت ى ا ر اتفانی برانمیگی ا ه بالیی ساارت بیاد من  یكار کنم؟ فكر نكرد -

میفتاد من  ه حالی میشدم؟ عزیز دلم، من ا ه حرفی می زنم به خاطر خودته. 
 ون دوِست دارم. نمی خوام یه خار به پات بره. خواهش می کنم بیشتر از این 
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ها مواظج خودت باش. من که هر لحظه کنارت نیسااتم، ونتی پیشاام نیسااتی 
ت بیفته. نكنه باز ساار به هوایی کنی و مدام دلم شااور میزنه که نكنه اتفانی برا

مشكلی برات پیش بیاد. سایه ... به خدا روزى نیست که برات صدنه ندم. می 
 دونم یه کم زیادى نگرانم ولی دلم همه اش شور میزنه.

هورمند هم مثب منه. اونم دلش شاور میزنه. یعنی اینا همه اش از عشاقه؟  پس
نه میشاام. یعنی هورمند هم همین ندر من که از بس دوسااتش دارم، دارم دیوو

منو دوساات داره که براى من دلش شااور میزنه؟ خدایا ... احساااس می کنم 
 خوش بىت ترین دختر دنیام. ممنونتم خدا.

 / بهمن30  هارشنبه
ه.  رد یهورمند رفت. رفت تا به کارخونه ساار بزنه.  فت دو روزه بر م روزید
. با زنهیدو روز به کارخونه ساار م ىکنه. هفته ا یکارو م نیهم شااهیهم گهیم
ت که هفته اس هیکنم  یدلم براش تني شده. حس م یروزه رفته ول هیتازه  نكهیا

. زنمیزني م ای دمیمدارم اس ام اس  ای. هر لحظه شااتریهم ب دی. شااادمشیند
خوندم. هزار  یالكرس  یدیروز تا رسید خونه اشون، مردم و زنده شدم. صد بار آ

خونه اشااون زني زد که من  ىباالخره با شااماره  یار صااادنه انداختم. ونتب
 تازه تونستم نفس بكشم. ده،یمطمئن بشم رس

گاه برا روزید مد دم خواب که او یك ظهر بود  حافظ ىنزد . اولش شااوکه یخدا
خواد ترکم کنه و  ی. فكر کردم مهی  یمنظورش از خداحافظ دمیشااادم. نفهم

شت  شهیهم ىبرا  یلی فتمب خ یم زیر هیو  دمیکوب یاش م نهیس ىتوبره. با م
ساار هم  تهم هاب و واب مونده بود که من  مه. پشاا  ارهیب. هورمند بىنامرد
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که زود بر م یم حیکرد و توضاا یعذرخواهی م باالخره از م یداد   ونی رده. 
ش یم دمیحرف هاش فهم سفر و بر رده. خودمم خجالت ک  یونت دمیخواد بره 

 دادم. ىا ی ه سوت دمیفهم
. از بس که دلشااوره دارم. از بس که نگرانم و دمیترساا یلیکنم. خ كاری  خج

مدام حس م نه  یاسااترس دارم.  ظه ممك بدن و  هیکنم هر لح بد بهم  خبر 
 یهمه اش زند  م،یداشاات یهم اتان هیپارسااال  ادمهی. رنیازم بگ مویخوشاابىت

شون بود، م ىنامه  سران ش  م یشهدا رو که از زبون هم . ىتیر یخوند و ا
با استرس و ترسش  ىبود که زن هاشون  ه طور نیفكر و مکرش هم ا ىهمه 

هر زني تلفن، خبر مره و شااهادت  ایهر زني در  نكهی. ترس اومدنیکنار م
شون م شه. حاال کامال درک شون رو آورده با سر  ریخدا ... زبونم ز ایکنم.  یهم

ستنفرالله ...  ىوا ىوا ى... وا ىخبر نی... خدا نكنه  ن یلیتر ... نه نه نه ... ا
به تو م ای. خدانمیرو نب ىروز نیو  ن رمیبم سااپرم. درسااات و  یهورمندمو 

ازش مواظبت کن. به حق همین پالك الله ى که االن  ردنمه، مواظبش  یحساب
 باش.

ضو  عادت ستم بگیرم. هورمند بهم  فته بدون و شو توى د کردم همه اش پالک
 نیدوساات دارم مدام لمسااش کنم. واسااه هم یلی. منم خبهش دساات نزنم

تا از  .شااهیکم کم داره برام عادت م گهی. درمیونت ها وضااو بگ شااتریمجبورم ب
 زنم. یهامو باال م نیناخودآ اه آست رون،یب امیم ییدسشو
ال بهم داده که مث یآوردن سوغات ىبرا دیوعده وع ی فتم. کل یم روزوید داشتم

اون  نربون یزنه. اله یمهن منو مشنول کنه و به نبودنش فكر نكنم. ب ه  ول م
سته.  می ول زدن هاش برم. ح ست و پام ب شن و د که دم خوابگاه بود و هوا رو
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 یخونه اش و اونجا با هم خداحافظ میبر شدیتونستم بكنم. نم ینم یغلط چیه
صال من دلم مم؟یکن س دینبب از ع نیواد همخ ی. آنا يون ا  میو بر میکن یعرو

مسىره و عذاب آوره.  یلیخ ىيور نیداره؟ ا یحرف ی. کسمونیسر خونه زند 
ب*،*لش کنم. شااوهرمه ... عشااقمه ...  یدغدغه و نگران یخواد ب یدلم م

 کنم؟ عجبا. شراحت ب*و*س الیبا خ دیدوستش دارم.  را نبا
ستم بكنم ا ىکار تنها شار بدم. هر  ند فقط  نیکه تون شو محكم ف ست بود که د

ست خودم ع شت هم نید ش  دا شد. ا ش یيور نب نب م نیلبو نرمز  و  دیيو
 دی ه، نبا یم شااهیخودمو  رفته بودم. آخه مامان هم ى. به زور يلوومدیباال م

سافر  ر سر م شت  سفر براش ت هی ر دیکرد.  را نبا هیپ  یشه؟ نمن لخکرد؟ که 
 نكنم. هیکردم  ر یسع دونم. به هر حال،

س هورمند ست تكون داد و بوق زد. تو ىمایسوار ماک شد. برام د  ىخوشكلش 
شااد. االن هم که دارم مخ  ریکو ه دنده عقج  رفت و من اشاا  هام سااراز

سم،  ریه ام  رفته. کاش زودتر بر رده. این طور که خودش می  فت، فردا  نوی
دلم  خجان و خواهرش بعد بیان؟ میرسه. با مادر و خواهرش. حاال نمیشد مام

می خواد ونتی دیدمش بپرم ب*،*لش. يلوى اونا که نمیشااه. ولی ... اصااال 
شون دیگه. هورمند رو  ست میرن خونه ا ستم. یك را سن که من نی ونتی اونا بر
ستقبال رو  سات ا شگاه می بینم. می تونم برم توى اتانش و اونجا ب هم توى دان

 پیاده کنم. آره ... خودشه.
 1387/ اسفند /1شنبه  پنج
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. باالخره دیدمش. نفساامو میگم. همون دختر کو ولوى مظلومی که دیدمش
سكوییت تعارف می کنم. با اون نگاه  یرا  ست  را دارم بهش بی حتی نمی دون
و پر حرف و يذابش. با  هره ى معصااوم و صااداى دوساات داشااتنی. ند یك 

 مترى و اندام الغر و نحیم.
ه رفتم بهزیستی. تنها رفتم. دلم نمی خواد ب ه ها  یزى از این ده بود ک ساعت

موضوع بفهمن. از مدیر بهزیستی شماره ى اتانشو پرسیدم. اتانش بیست نفره 
بود. بیست تا دختر همسن و سال خودش همه توى یه اتاق. همه هفت هشت 

شونش بدن، از  ساله. بدون این که بهم ن سش پیدا روىساله و نهایتا ده   شعك
شو  شت کتاب هاى مدرسه ا سته بود و دا ش کردم. کنار کمد آهنی و کو یكی ن
از داخلش در می آورد. موهاى مشااكی رنگش تا روى شااونه اش بود و بدون 
هیچ  یره اى اطرافش پىش شده بودند. پلیور صورتی رنگی تنش بود با شلوار 

شد. بدون اینكه  شتن  شنول نو شد روى دفتر و کتابش و م سرنرمز. خم  و  به 
صداى ب ه هاى دور و برش تويهی بكنه یا تمایلی براى بازى کردن از خودش 

 نشون بده.
بین ب ه هایی که از هر  یزى براى بازى کردن استفاده می کردند، آروم آروم  از

سر ردون بود و  شده روى زمین  شدم. نگاهم بین دفتر و کتاب هاى پىش  رد 
بازى می کردند. یكی از دخترها  ادر  دخترهایی که دو ساااه نفرى کنار هم 

 فت خرید.رنگی کهنه اى سرش بود و کیم مدرسه اش به دستش و مثال می ر
اون یكی موهاشو از پشت سرش روى لبش کشیده بود و صداشو کلفت کرده 
بود و مثال منازه دار ساار کو ه بود. یكی دیگه روپوش مدرسااه تنش بود و با 
ست  ستش آمپول میزد. اون یكی با خط کش آروم کم د ست دو مداد، روى د
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 دشااوب*،*ل دسااتیش میزد و دعواش می کرد که  را درسااشااو نىونده و خو
 ياى معلم يا زده بود.

 کدومشون یه يورى سر رم بودن ولی نفس ... هر
 ی بهش نزدیك تر می شدم ترسمم بیشتر میشد. نمی دونستم  ه طورى  هر

شم. به همین  ست ب شم و باهاش دو شروع کنم.  ه طورى بهش نزدیك ب باید 
ش شد که اون هم فایده اى ندا سكوییت توى کیفم  ست به دامن بی . تخاطر د

فقط باعث شااد  پ  پ نگاهم کنه و بگه ب مگه شااما نمی دونید این  یزها 
 بدن ضرر داره؟ب اىبر
 من هم عین ماست فقط نگاهش کردم. با یه يمله ضربه فنیم کرد. و

اینكه اصال بپرسه تو کی هستی اینجا ور دل من نشستی، بی خیال داشت  بدون
مشق هاشو می نوشت. موهاش می ریىت توى صورتش و مدام با دست میزد 
پشت  وشش. آو که  قدر دلم می خواست اون موهاى مشكی ل*و*تش رو 
ست بزنم. انگار با نگاهش، محدوده ى  شتم بهش د ببافم. ولی مگه يرئت دا

رو بهم نشااون می داد. تا دسااتمو نزدیكش می بردم، نگاه  وصاایشخصااحریم 
شد. آخرش هم بدون اینكه کارى از پیش ببرم  شینیم می خیره اش باعث عقج ن

 بر شتم خوابگاه.
شنبه بعد  تنها شد  سه هماهني کردم و نرار  س کار مفیدم این بود که با مدیر مو

اش. با هزینه ى خودم. از مدرسه ببرنش دندونپزشكی براى ارتودنسی دندون ه
ست رو می خوام خرب نفس کنم.  سود کارخونه ى بابا سهم  اون پول هایی که 

لت طبیعی بر حا به  هاش  ندون  بدونم ونتی د ندخیلی دوسااات دارم   ه   رد
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شه و  شه. کاش زودتر بزره ب شكلی می شه. حس می کنم دختر خو شكلی می
 ی میشه درآورد.ببرمش آرایشگاه. از اون ابروهاى پرپشتش،  ه مدل های

رفتم یه باشااگاه تكواندو پیدا کردم. تو این مدت که در یر عقد بودیم و  عصاار
بعد هم که اومدیم رشاات، حسااابی از یادم رفته بود. مربیش ... اوووووف ... 
خیلی  ند اخالنه. فكر کنم کم کم ابروهاش درهم ادغام بشاان از بس که اخم 

و تىته ها که  تیرگد میزنه به این می کنه. ولی المصاااج حرفه ایه. هم ین ل
شمت ابرو،  شوهرش. فكر کنم تا بهش بگه باالى   شن. بدبىت  شیر می خاک
دکورشااو میاره پایین. البته شاااید شااوهرش هم رزمی کار باشااه. اوه اوه. این 
يورى ونتی دعواشااون میشااه، خونه میشااه میدون يني. ب ه هاشااون  خ 

 رت و پرتیا  یه دارم می نویسم. خاله  میشن؟ وااااى ... اصال به من  ه. این
 زنك شدما.

 / اسفند 2 يمعه
یك و  هب و نه دنیقه شااج. از زیر پتو و با نور  را، مطالعه، همراه با  ساااعت

غرغرهاى نوشین مبنی بر ب بگیر بِـكَـپ دیگه کورمون کردىب در خدمتم. خاك 
 ردنا. االن که من میبر سرها تا همین ده دنیقه پیش داشتند منو سین يیم می ک

خوام بنویساام و هیجان زده ام، همه اشااون خوابشااون  رفته. خوبه حاال  را، 
مطالعه رو بردم زیر پتو و بازم ناز می کنند. کال مریضاان این ها. ولشااون کن. 

 برم سر اصب مطلج.
نفساام بر شاات. اون دختره رو نمیگما. عشااقمو میگم. هورمندم. عزیز  دیروز

م. الهی دورش بگردم. ساعت هشت و نیم شج بود که بهم دلم. همه ى ويود
شت  ستم از پ صداش بود. منم از اون بدتر. می خوا زني زد.  ه هیجانی توى 
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 نیمو وشاای نورتش بدم. ونتی می دیدم دل تنگی از صااداش می باره و با  ه 
داره میگه، بسایه ... من دم خوابگاهمب می خواستم بال دربیارم. اصال نفهمیدم 

سوندم دم در   ه شید و خودمو ر سرم ک شالو روى  طورى مانتو رو تنم کردم و 
 خوابگاه.

از اینكه درو باز کنم، یه دفعه یاد مامانش اینا افتادم. پن ر شاادم.  ند تا  نبب
نفس عمیق کشاایدم تا بتونم خودمو کنترل کنم و به ياى پریدن توى ب*،*ل 

 را؟ يدا  را این يوریه؟ هورمند، برم مادرشااوهر  رامی رو ب*،*ل کنم. 
نمی  وهرم را من می تونم با پدرشوهرم يلوى همه روب*و*سی کنم اما با ش

ست  شوهرش د تونم؟ مگه  ه فرنی داره؟ ونتی مادرشوهرم يلوى ما حتی به 
هم نمیده یعنی که ما هم باید رعایت کنیم دیگه. شاااید هم  ون هومن و هاله 

 مجردن رعایت می کنند که هوایی نشن.
ستم و  به هر حال ... یه خورده خودمو يمع و يور کردم و دکمه هاى مانتومو ب

در خوابگاه رو باز کردم. رو به روم که کسی نبود. ماشینی هم در کار نبود. توى 
کو ه سرك کشیدم. نگاهی به سمت  پم انداختم اما خبرى نبود. هنوز سرمو 

ه، ى پشتی خوابگا و هک به راست ن رخونده بودم که دستم کشیده شد و توى
 کمرم  سبید به دیوار.

لحظه  یج بودم و نمی فهمیدم  ه خبر شااده. فقط دسااتم کشاایده شاد و   ند
منم مجبور شدم دنبال دستی که منو می کشید بدوم. توى کو ه ى پشتی نگهم 
داشت. دست هاشو روى شونه هام  ذاشت و  سبوندم به دیوار. سرشو کنار 

 آروم اما پر هیجانش توى  وشم پی ید:صورتم آورد و صداى 
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 دلم برات تني شده بود خانومم. -
اشك هام سرازیر شد. صدا، صداى هورمند بود. سه روز بود که این  بالفاصله

سه روز بودکه  صله.  شنیده بودم، از کیلومترها فا شت تلفن  صدا رو فقط از پ
ده بیفتم که  رماى حضورشو ن شیده بودم. دلم می خواست همون يا به سج
شته. خودمو بین بازوهاش که از هم با سالم بر  صحیح و  شده بود  زهورمند 

يا کردم و با تموم ويودم عطر تنش رو نفس کشایدم. اصاال هم برام مهم نبود 
 که کسی مارو اونجا با هم ببینه.

دنیقه اى به همون حال موندم. دلم نمی خواست سنگر امنمو ترك کنم اما   ند
با ند  بال هورم یدم.  شاامم هنوز دن قج کشاا به ع فت و کمی  هامو  ر زو

آ*،*و*شااش بود. دسااتشااو زیر  ونه ام  ذاشاات و خودش ساارمو بلند کرد و 
  فت:

 بعد از سه روز عوض اینكه منو نگاه کنی  شمت دنبال یه يا دیگه است؟ -
خدا ...  ه ندر دلم براى این شیطنت ها و صداى پر خنده تني شده بود.  واى

اریكی نمی تونستم خوب ببینمش. روى پنجه ى پاهام بلند شدم و سرمو توى ت
 بردم نزدیك صورتش، اما خودشو عقج کشید و با خنده  فت:

 همین االنش هم شانس آوردیم کسی مارو اینجا ندیده. -
 کشید و برد سمت ماشینش که عقج تر پارك بود و  فت: دستمو

 یه ياى بهتر سرا، دارم. -
 زبونم باز شد. دستشو توى دستم فشار دادم و  فتم: باالخره

 هورمند ... -
 بر شت سمتم و  فت: ایستاد،
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 يانم خانومم؟ -
 هق هق افتادم و  فتم: به
 دفعه ى بعد باید منو هم با خودت ببرى. دیگه تنهایی بدون من هیچ يا نرو. -

 دور شونه هام انداخت و  فت: دستشو
 اشك هارو از کجا میارى که به لحظه نكشیده سرازیر میشن؟اى بابا ... این  -
 آرنج، خیلی نرم و آروم به پهلوش زدم و معترض  فتم: با
 خوشت میاد اشك منو دربیارى؟ -

 دست هاش تني تر شد و با محبتی که توى صداش موب میزد  فت: حصار
 نربون اون اشك هات برم. -

 با حرفش، انگشت هاش روى  ونه ام، رد اشك رو  رفت و  فت: همزمان
 تو این سرما فقط مانتو تنت کردى؟ -

 اینكه مره اى غرور به خرب بدم  فتم: بدون
از بس که عجله کردم. تو که زني زدى می خواستم از همون پنجره بپرم توى  -

سفالت  شت، ولی خج اونجورى مىم پىش آ شد وکو ه که زودتر بیام پی  می
 به فیو دیدارتون ...

 روى لبم نشست و با اخم  فت: انگشتش
 دیگه نشنوم از این حرف ها بزنیا. حتی به شوخی. متويه شدى؟ -
یه نقطه ضااعم  یر  از این همه محبت و عالنه اش دلم ننج رفت. فكر کنم 

 آوردم. یادم باشه هر مونع خواستم ناز کنم از يون خودم مایه بذارم.
 هاى کاپشنش رو باز کرد. سریع دستمو بردم سمت کاپشنش و  فتم: دکمه
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 درش نیاریا. من سردم نیست. -
به روم زد و با حرکت ساارش، تایید کرد. لبه ى کاپشاانش رو  رفت و  لبىندى

ید،  که پهلوش  سااب یك تر کرد. پهلوم  به خودش نزد ید و منو  دور تنم پی 
شدیم. نگاهی به  رماى تنش، همه ى ويودمو  رم کرد. باالخ شین  سوار ما ره 

 عقج ماشین انداختم و  فتم:
 پس مامانت و هاله کجان؟ -
 خسته بودند. رسوندمشون خونه و بعد اومدم اینجا. -
 ساعت  ند رسیدین؟ -

 به ساعت ماشین انداخت و  فت: نگاهی
یه ساااعت پیش مامان اینارو رسااوندم و بعد هم رفتم خونه یه دوش  رفتم و  -

 اومدم خدمت خانوم.
شكلی   ند لحظه با اخم نگاهش کردم. نگاه کوتاهی بهم انداخت. لبىند خو

زد و دست  پشو باالى فرمون  ذاشت. همون طور که نگاهش به خیابون بود، 
 انگشت شست دست راستشو بین ابروهام  ذاشت و به سمت باال کشید:

 سایه ى من  را اخم کرده؟ -
 باز شد و  فتم: اخمم

یعنی  ی که مامانت اینارو رسااوندى و بعد رفتی خونه؟ مگه مامانت اینا  -
 کجا می خواستن برن؟

ستمو شت و دنده رو  د ست خودش، روى دنده  ذا شت. زیر د از روى پام بردا
 عوض کرد:

 زا، سیاه مادرشوهرو  وب می زنی؟ -
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 اخم کردم و  فتم: باز
 جا رفتن؟ِا ... هورمنااااد ... منو نپی ون. ک -

 فضولیم  ب کرده بود. دستمو فشار داد و  فت: بديورى
 رفتن خونه اشون. الهیجان. -

 باال پرید و با تعجج  فتم: ابروهام
 الهیجان؟ خونه اشون اونجاست؟ مگه باهم زند ی نمی کنید؟ -

 اى باال انداخت و  فت: شونه
ست.  - ستا توى الهیجان معلومه که نه. هواى اینجا براى مامان خوب نی یه رو

 هست که بابا اونجا با،  اى داره. مامان و هاله هم اونجا هستند.
 تعجج  فتم: با
 یعنی مامانت و هاله مثب زن هاى شمالی توى مزرعه کار می کنند؟ -

لحظه سااكوت شااد و بعد یه دفعه زد زیر خنده. نمی دونسااتم به  ی می   ند
خنده، اما از خنده اش من هم خنده ام  رفت و با ل*م*ت لج هاى خوش فرم 
و خنده ى نشاانگش رو نگاه کردم. حتی دلم نمیومد بگم ب به  ی می خندىب 

 وتشسکه مبادا خنده اش تموم بشه و از دیدنش محروم بشم.  ند لحظه بعد، د
 از روى دنده برداشت و لپمو کشید و  فت:

 خیلی با مزه اى سایه. -
 وا ...  را؟ مگه  ی  فتم؟ -
صوص  - صور کنم. به خ شد مامان و هاله رو در حال باغبونی ت حرفت باعث 

ستی به بوته  شدن لباس هاش متنفره. مامان یه  اهی توى با، د هاله که از ِ لی 
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صال.  شه ولی هاله ا ستىدام کردن. براى کارهاى ها می ک البته  ند تا باغبون ا
سفید  سیاه و  ست به  زنه. مامان  نمیخونه هم م*س*تىدم  رفتن. هاله که د

 هم تنهایی از پس تمیز کردن خونه ى به اون بزر ی برنمیاد.
 پر حسرتی کشیدم و  فتم: نفس

شم،  ادر - ستیكی بپو ی به رنگ یكی از بزر ترین آرزوهام اینه که  كمه ى ال
 کمرم ببندم، روسریمو پشت  ردنم  ره بزنم و تا زانو برم توى ِ ب و برنج بكارم.

 ثانیه با محبت نگاهم کرد و  فت:  ند
 وانعا دوست دارى؟ -
 همون لحن حسرت زده  فتم: با
 اوهوم. خیاااالی. -

 تكون داد و  فت: سرى
 پس مطمئن باش به زودى تجربه اش می کنی. -

 زده  فتم: موق
  ه طورى؟ -

ستش بود، زد و   ند ستم که هنوز روى دنده و زیر د شت د ضربه ى آروم، پ تا 
  فت:

 به ونتش بهت میگم. فعال بگو شام  ی می خورى که بديورى  رسنمه. -
 می خواى منو ببرى رستوران؟ -
 معلومه که نه. غذا رو می  یریم و میرم خونه. -
 خونه؟ کدوم خونه؟ -
 زد و  فت: شمكی 
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 خونه ى من دیگه. مگه دوست نداشتی خونه امو ببینی؟ -
شده بود. این همه براى رفتن  دلم صداش بديورى مرموز  هرى ریىت. لحن 

به خونه اش دسااات و پا زدم و حاال که ونتش رساایده بود، بدون هیچ دلیلی 
 ترسیده بودم. با احتیات پرسیدم:

 مامانت اینا خونه ى توئن؟ -
 باال انداخت و با لبىند شیطونی  فت: بروییا

 نوچ.  فتم که رفتن الهیجان. -
 دهنمو نورت دادم و  فتم: آب

تو که می  فتی  ون مامانت اینا نیسااتن منو نمی برى خونه ات. حاال  ی  -
 شده که نظرت عوض شده؟

 دو بار پشت سر هم باال انداخت و با خنده  فت: ابروهاشو
 هنوز طعم سه روز دورى رو ن شیده بودم.اون مونع  -

  فتم: ترسیده
 هورمند... -

رو يلوى رستورانی نگه داشت. بر شت سمتم و با لبىندى که انگار از  ماشین
 عكس العمب هاى من ل*م*ت میبره، مومیانه  فت:

 ياااان هورمند. -
ا و ه هم انگشاات اشاااره اشااو از روى پیشااونیم تا روى تینه ى بینی و لج بعد

  ونه ام کشید و پیاده شد.
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شج که  درو سرم ... ام ست، یه دفعه یادم افتاد که ... اى واى ... خاك به  که ب
 شج يمعه است.

رساایدن به خونه اش، بوى ساابزى پلو با ماهی، هوش از ساارم برد. ونتی از  تا
ماشین پیاده شد که در حیات رو باز کنه،  شمم به باغ ه ى کو یكی افتاد که 
يلوى خونه درست شده بود و دورش نرده هاى فلزى کشیده شده بود. درخت 

د و بو يرنساارما زده ى بی بر ی هم وسااط باغ ه بود. شاایروونی خونه بنفش 
 دیوارها نماى سنگی سفید.

بر شاات ساامت هورمند که داشاات لنگه ى دیگه ى در رو باز می کرد.  نگاهم
صندلی راننده بردم و  سمت  صندلی خودم،  سریع از يا پریدم و پامو از روى 
پشت فرمون نشستم. منو که پشت فرمون دید، با دستش با داخب اشاره کرد و 

 سرشو کمی برام خم کرد.
کلی موق و هیجان، ماشااین رو حرکت دادم و داخب پارکیني يمع و يورى  با

 که رو به روم بود، پارکش کردم. هورمند اومد کنار ماشین و درو برام باز کرد:
 بفرمایید بانو. این هم از خونه امون. خوش اومدى. -

توى دسااتش که به ساامتم دراز شااده بود  ذاشااتم و پیاده شاادم. مثب  دسااتمو
شن. غذاها رو  شكه پیاده می سس هاى اروپایی که با کلی فیس و افاده از در پرن

 از روى صندلی عقج برداشتیم و رفتیم سمت درى که داخب پارکیني بود.
سن در صورتم خورد.  ند تا پله ى  ی گ وبی رو باز کرد و  رماى مطبوعی به 

به اسااات. از  عد از اون، ساااالن خونه بود. خونه اش دو خوا باال رفتم و ب رو 
آشااپزخونه اش خوشاام اومد.  ون یه عالمه کابینت داره و مهم تر از اون، اپن 

ى دل و  مهنیساات. آشااپزخونه ى اپن دوساات ندارم. دلم نمی خواد مهمون ه
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دم اینه که هیچ روده ى آشااپزخونه امو ببینه.  یز يالبی که توى خونه اش دی
کدوم از اتاق ها تىت خواب دو نفره نداشااات. ونتی دیدم تىت هاى هر دو 
اتاق، یه نفره اساات، نفس راحتی کشاایدم. هر  ند بیشااتر از این ها به هورمند 

يلدم فكرهاى پلید می  واعتماد دارم. ولی خج یه ونت هایی شاایطون میره ت
 کنم.

مون طور که مانتو شالم رو در می رفت لباس هاشو عوض کنه و منم ه هورمند
آوردم، یه دفعه یاد خوابگاه افتادم. ونتی که داشااتم می رفتم دم در خوابگاه، به 
هیچ کدوم از ب ه ها نگفته بودم که هورمند اومده.  وشیم هم که توى خوابگاه 

 مونده بود. احتماال نگرانم می شدند.
یدا ک نگاهی نداختم، بلكه تلفن رو پ بال پیدا دور خونه ا نم اما خبرى نبود. دن

کردن تلفن، یا موبایب هورمند، به اتاق ها سرك کشیدم. در اتاق هورمند رو که 
ظه  یه لح هاى بیرونش بود.  باس  حال عوض کردن ل ند در  باز کردم، هورم
که نبال هم این طورى  مد  یادم او ما  یدم و خواسااتم بر ردم، ا لت کشاا جا خ

 دیدمش.
روى لبم نشااوندم و همون طور که زور می زدم که لبىند کامال مصاانوعی  یه

 نگاهم فقط به  شم هاش باشه، نه ياى دیگه).(  فتم:
 تلفن کجاست؟ باید به ب ه ها بگم که پیش توام. نگرانم میشن. -

 هین پوشیدن تی شرتش  فت: در
 فكر کنم  وشی رو  ذاشتم توى کشوى اولی. یه نگاهی بنداز. -
 ا؟ از کی تا حاال تلفنو توى کشو می مارن؟وا ... توى کشو  ر -
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 نیافه ى مظلومی پشت  وششو خاروند و  فت: با
شی حرف می زنم، مدام راه میرم و کارهامو انجام میدم. هر  - آخه هر بار با  و

 يا هم که تماسم تموم بشه، همون يا می مارمش.
ود. کرم ساامت کشااو و بازش کردم. داخب کشااو پر از لوازم بهداشااتی ب رفتم

شوار، ژل و واکس  س شونه،  صالح، برس و  شین ا شیو، ما مرطوب کننده، افتر 
مو. خنده ام  رفت. پس آنا حواسااش به لطافت و زیبایی پوسااتش هم هساات. 

 اى پدرسوخته. نربونش برم.
 وشاای ساایار رو پیدا کردم و شااماره ى مائده رو که به خاطر رندیش  باالخره

خورد و عانبت به ياى مائده، صااداى مهدیس  حفظ بودم،  رفتم.  ند تا بوق
 رو شنیدم:

 بفرماییاااد. -
زهر مار ... این  ه طرزه بفرمایید  فتنه؟ مگه پشاات میكروفن فرود اهی؟  -

 عاااوق ... حالم به هم خورد.
خنده ى آرومی رو پشت سرم شنیدم. بر شتم و هورمند رو دیدم که لبه  صداى

ل*م*ت نگاهم می کنه. واى خاك به ساارم. يلوى ى تىتش نشااسااته و داره با 
هورمند این مدلی حرف زده بودم. آخرش مات خودمو لو دادم. لبمو  از  رفتم 

 و از اتاق دویدم بیرون.
 مهدیس توى منزم سوزن میزد: صداى

سایه ى اال، ... تویی؟ ایش ... حیم اون همه ناز و عشوه که خريت کردم.  -
 سر ... شوهر کردى بازم آدم نشدى ...دختره ى ولویی خاك بر 

 مهدیس دور و دورتر شد و این بار صداى الهه رو شنیدم: صداى
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کدوم  ورى رفتی؟ بذار هورمند رو ببینم ... یه آشاای برات بپزم، دو ويج  -
سكته کنی و بمیرى که این ندر  شه  سته ب شه. بىورى ره هات ب روغن روش با

 خون به يیگر ما نكنی ...
 ر منم باهاش حرف بزنم ...بذا -
 ِا بده ببینم  وشی منه ها ... -
 خره خوب بذار روى اسپیكر دیگه ... -

به ياى خوابگاه با حموم زنونه تماس  رفته بودم. هر  ند دست کمی از  انگار
حموم نداشت. با این همه يیه و دادى که راه انداخته بودند، حتی فرصت نمی 

 دم. باالخره  وشی به مائده رسید و  فت:دادند که براشون توضیح ب
ساااایه ... ُمردى؟  را حرف نمی زنی؟ می دونی  ه ندر نگرانت شااادیم.  -

 کجایی تو؟ یه نگاه به ساعت کردى؟ در خوابگاه بسته شده.
 ا ه دو دنیقه زبون به دهن هاتون بگیرین منم توضیح میدم که کجام. -
 بنال ببینم. -
 من خونه ى هورمندم. -

لحظه سكوت شد و یه دفعه صداى يیه همه اشون بلند شد و حرف هاى   ند
 درهم برهمشون:

 اون يا  ه غلطی می کنی؟ -
 رفتی خوش  ذرونی؟ -
 اى خدا یه نامزدم نداریم شج بریم خونه اش بىوابیم. -
 بپا يیزت نكنه. -
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 دیوونه می دونی امشج  ند شنبه است ... -
 تمومه. فردا میایم می بریمت سونو  رافی.سایه دیگه کارت  -
 ب ه ها به نظرتون کاکب زرى میشه یا پیرهن زرى؟ -

شده بود.  اونقدر شم هام يمع  شك توى   شون خندیده بودم که ا از حرف ها
 ونتی خوب حرف هاشونو زدند و از تج و تاب افتادند  فتم:

که رفتم خونه ى  ب ه ها ا ه میشااه تو دفتر حضااور و غیاب برام بنویسااین -
 همسرم.

ارم. ... کم کالس بذار بابا... ما هم باالخره همسردار  - ا ا ا ا اوهو ... همس
 میشیم.
 عاطفه رو شنیدم: صداى

 پس امشج نراره تو بسترى از عشق بىوابی. -
 هم با لحن لوتی وارش  فت: نوشین

 برو خوش باش ... ما به کسی نمی  یم امشبو کجا  ذروندى. -
 آخی بلند شد و الهه  فت: صداى

 خني خدا ... مگه رفته خونه دوست پسر که می خواى مىفی کارى کنی؟ -
به هورمند افتاد که غذا رو روى میز مبب  یده بود و منتظر نگاهم می  نگاهم

 کرد. کالفه از دست يني و دعواهاى بی پایانشون  فتم:
 ب ه ها من برم. هورمند منتظرمه. -
 ..  ه زود دست به کار شدین. بابا تازه سرشبه. این کارها مال آخرشبه.واى . -

ندر  رت و پرت  فتند و منو به خنده انداختند که دل درد  رفته بودم. با  اون
 بدختی  وشی رو نطع کردم. کنار هورمند روى کاناپه نشستم و  فتم:
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 ببىشید طول کشید. -
 دور شونه ام حلقه کرد و  فت: دستشو

 اشكالی نداره. ا ه خانوم ها با تلفن حرف نزنند پس کی حرف بزنه؟ -
 شونه ام تنه اى بهش زدم و  فتم: با
 بدينس. -

 و  فت: خندید
 بىور سرد شد. مواظج خار ماهی باش. -

تقریبا  هب دنیقه طول کشااید. هورمند همیشااه آروم غذا می  غذاخوردنمون
سابی غذاش رو می يوید. من  خوره. این دفعه هم که غذا ماهی بود و دیگه ح
اما اونقدر  رساانه بودم که دو بار نزدیك بود خفه بشاام. شااانس آوردم هورمند 

 بود، و رنه تا حاال به دیار بانی شتافته بودم.
شام رو می خوا ظرف شوریم. هر  ند اونقدر زیاد نبودند، هاى  ستیم با هم ب

ولی هورمند  فت دوساات داره کمكم کنه. منم که از خدا خواسااته. دو يفت 
سایز کو یك  سایز بزره که خودش پوشید و یكی هم  شت. یكی  ستكش دا د
که من دستم کردم. با این که می دونستم  را دستكش کو یك توى خونه اش 

 ى دلىور  فتم:عمدا با نیافه ا داره،
سایز کو یك دارى؟ هان؟ کدوم زنی این هارو  - ستكش   را توى خونه ات د

 دستش می کنه.
 بدينسی تمام  فت: با
 به غیر از مامان و هاله، اون یكی زنمم یه  اهی دستش می کنه. -
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 کشیدم و  فتم: يینی
 هورمناااااد ... -

م رو می بست، سرشو روى سرم ایستاد و همون طور که  ره ى پیش بند پشت
 شونه ى راستم  ذاشت و کنار  وشم  فت:

سایه ... به غیر از تو هیچ زنی به  شمم نمیاد. مطمئن باش تا ابد هم همین  -
طوره. اون ندر دوسااتت دارم و برام عزیزى، که تحت هیچ شاارایطی حاضاار 

 نیستم از دستت بدم.
 پشت ب*،*لم کرد و ادامه داد: از
س - صدش هر ونت ک ی بهت  فت، هورمند رو با زنی غیر از تو دیده، بدون ن

 فقط يدا کردن من و توئه. یه تار موى تو رو ...
 بین موهام فرو کرد و ب*و*سیدشون: دستشو

 با دنیااا عوض نمی کنم. -
شك  باز سرشو کج کرد و ونتی ا شده بودند. هورمند  سرازیر  شك هام  دوباره ا

 هامو دید  فت:
 ِا ... تو که باز دارى  ریه می کنی؟ِا ِا  -

  ره پیش بند رو از دورم باز کرد. دستكش هارو از دستم دراورد و  فت: سریع
ستی  - شج که پیش همیم، کی  فته بای صال یه ام شورى. ا نمی خواد ظرف ب

 پاى ظرفشور؟
هاى خودش رو هم درآورد و دسااات هاشااو زیر زانو ها و  ردنم  دسااتكش

ن بلند کردم. میون  ریه به خنده افتادم.  ه حس شیرینی بود.  ذاشت و از زمی
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دلم می خواساات از خوشااحالی يیه بزنم. خدایا بابت این همه خوشاابىتی 
 شكرت. خدایا مواظج عشقمون باش.

 به اتاق خوابش برد و روى تىت نشوند. نگاهی دور و برم انداختم و  فتم: منو
 تو کجا می خوابی؟ -
 م اشاره کرد و  فت:ابرو به کنار با
 در يوار همسر. -
 تعجج  فتم: با
 اینجا؟ ولی تىت که یه نفره است. -

 کنارم يا کرد و  فت: خودشو
 نگران نباش. مهربون می خوابیم. -
 حرفش برداشت دیگه اى کردم و از يا پریدم و ترسیده  فتم: از
 ندارم.واى نه ... امشج نه ... من ... من اصال آماد یشو  -

لحظه با تعجج نگاهم کرد و بعد ناه ناه خندید. دسااتشااو بین موهام فرو   ند
 کرد و به همشون ریىت و  فت:

شج برنامه  - سه اون  تو فكرت  ی می  ذره دختر؟ نبال هم که بهت  فتم. وا
ها دارم. نه این ندر ساار و ساااده. پس این ندر نگران نباش و فكرهاى عجیج 

 غریج نكن.
منحرفم خجالت کشاایدم و لبمو  از  رفتم. ساارمو کردم زیر پتو و نایم منز  از

 شدم.
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توى خواب و بیدارى سرو صداهایی می شنیدم. صداى حرف زدن، باز  صبح
شم  شدن در کابینت ها، به هم خوردن ظرف ها. کالفه غلتی زدم و   سته  و ب

از يا  هامو باز کردم.  ند لحظه طول کشااید تا بفهمم کجا هسااتم. یه مرتبه
اینا  نشپریدم. هورمند کجا بود؟ این صااداهاى زنونه متعلق به کی بود؟ ماما

 اومده بودن؟
اتاق بیرون رفتم و بعد از شستن دست و صورتم، رفتم توى آشپزخونه. هانیه  از

یات نابلمه اى رو هم می زد و هاله هم،  خانوم پاى  از ایسااتاده بود و محتو
سته بود  ش شپزخونه ن شت میز آ صبحونه می خورد. خبرى هم از هورمند پ و 

به ساامتم  ننبود. سااالم که کردم، هر دوشااون به ساامتم  رخیدن و با هیجا
 اومدند. باهاشون روب*و*سی کردم و هانیه خانوم  فت:

 بشین صبحونه بىور. هورمند هم االن میادش. رفته یه کم خرید کنه. -
 سریع بلند شد و  فت: میز که نشستم، صداى زني در بلند شد. هاله پشت

 تو بشین من باز می کنم. -
که از آشااپزخونه رفت، هانیه خانوم سااریع اومد کنارم و با صااداى آرومی  هاله

  فت:
 دخترم حالت خوبه؟ می خواى برى دکتر؟ مشكلی ندارى؟ -

شد از خجالت  مات صورتم دا،  و مبهوت مونده بودم که این  ی داره میگه؟. 
 ب*و*سه اى روى  ونه ام  ذاشت و  فت:و هانیه خانوم، 

 خجالت نداره عروس  لم. پس صبحونه اتو که خوردى با هم می ریم دکتر. -
ا ه حرف نزنم، مثب دوست هام، براى ب ه امون هم کادو می خره. سرمو  دیدم

 با شدت تكون دادم و  فتم:
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 نه نه ...  یزى نبوده. سوء تفاهم شده. -
ست شپزخونه و با دیدنم، لبىند عمیقی  خوا حرفی بزنه که هورمند اومد توى آ

 زد و  فت:
 سالم خانوم خانوما. صبح بىیر. خوب خوابیدى؟ -

 حرفش تموم نشده بود که هاله پرید تو آشپزخونه و با هیجان  فت: هنوز
فت براش بریم  - یه خبر دسااات اول. دیشاااج هومن زني زد و   ند  هورم

 خواستگارى.
شده نگاهش کردیم و هانیه خانوم نگاهم کرد  نم شم هاى  رد  و هورمند با  

 و با خنده  فت:
 مثب اینكه ب ه ام  لوش پیش یكی از دوست هاى تو  یر کرده. -

 و هورمند همزمان  فتیم: من
  ی؟ -
 من شتاب زده  فتم: و
 کدومشون؟ -

 تو دلم نبود که اسم الهه رو بیاره. اما در کمال ناباورى  فت: دل
 مائده.. -
من آه از نهادم بلند شاااد. آخه  را مائده؟ از بین اون پنج تا، دنیقا مائده رو  و

انتىاب کرده که همه امون می دونیم  ه ندر پساردایخ شاو دوسات داره. تمام 
سردایی ایش رد می کنه شو به امید پ ستگارها . نمی دونم هومن می تونه از خوا

 این ناعده م*س*تثنا بشه یا نه؟
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شمش دنبال  تا سم به مائده و هومن و بدتر ازاون، الهه بود که   شج تمام حوا
شاید هم حرف هاى  شكب پیدا کنه.  ضیه با مائده م سر این ن هومنه. می ترسم 
الهه در مورد هومن از همون مزخرفات همیشااگیش باشااه که در مورد همه ى 

 پسرها میزنه. نمی دونم. خدایا خودت به خیر بگذرون.
انوم ازم خواست شماره ى مائده رو بهش بدم. منم شماره ى ُرند مائده خ هانیه

رو بهش دادم. این طور که میگفت، می خواد یكی دو روز دیگه باهاش تماس 
بگیره و یه يا براى دیدنش باهاش نرار بذاره. از منم خواسااته نبب از تماسااش، 

وسااط نبود، به  الهه اىمائده رو در يریان بذارم.  ه کار سااىتی. شاااید ا ر پ
یه طرف الهه و از  خوابگاه نرساایده، مايرا رو همه يا يار می زدم. ولی از 
طرف دیگه، دل مائده که ياى دیگه  یره. نگران هومن هم هسااتم . ه*ن*ا*ه 

 داره ب نهب بشنوه. پسر خوبیه. هوف ... خدایا هر  ی به صالحه همون بشه.
لبته يمعه دیگه تموم شد. االن دو نیم شده. دو نیم نصفه شج يمعه. ا ساعت

شنبه شده. هشت و ربع بود که هورمند منو رسوند دم خوابگاه. از سر شج هم 
با ب ه ها به خاطر این دو روز که خونه ى هورمند بودم، تو ساار و کله ى هم 

که بهم نزدن.  ییزدیم.  ه ندر این ها دیگه منزهاشااون خرابه؟.  ه حرف ها
 هورمند نبستن..  ه تهمت هایی که به من و

... مايرا رو یواشااكی به مائده  فتم. وا رفت ... طفلك ... کلی هم  بگذریم
 ریه کرد و به خودش و پساار داییش فحش داد. حرص می خوره که  را پساار 
داییش هیچ حرکتی نمی کنه. می ترسااه ... می ترسااه بابت خواسااتگارهاى 

 بمونه. خوبی که داره یكی یكی رد می کنه و آخرش هم تنها
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شرمند ی  فت که هومن هم ا ر ه پسر خوبیه ولی ... فكر کنم ونتی هانیه  با
 خانوم زني بزنه، از همون پشت  وشی، آب پاکی رو بریزه روى دستش.

*** 
... از تمام رني هاى ساابز دنیا متنفرم ... از  من متنفرم ... از درخت  متنفرم

فرم ... از  ن مت ها  بره  ب  فرم ... از  ن فرم ... مت ن مت بز  هاى سااا  شااام 
متنفااااااااااااااااااااااارم ... کثافت پست عوضی ... ازش متنفرم ... 

ساارش در  یشااوآشاانال ل*ب*ن ... امیدوارم بمیره ... تالفی می کنم ... تالف
شو به باد  شونمش... دودمان سیاه می  سر در بره... به خاك  میارم... نمی مارم ن

 می دم...
یا بدتر از این نبود براى  را ... تق خدا اص ه*ن*ا*هام بود؟ این يورى؟ راه 

تنبیه ام؟  را حاال؟  را حاال که آدم شاادم و دیگه دساات از پا خطا نمی کنم؟ 
  را حاال که شوهر دارم؟

شم  ربه اى ...  را؟  را  لعنت شنال   ضی ... لعنت به تو کثافت آ به تو عو
صورت یه عوضی ب شرني به این زیبایی باید تو  شیده ب ه؟ شینه و به ل*ب*ن ک

که ونتی اون سبزى  شم هاش هر لحظه تو  شمت درشت تر میشه، به ياى 
بوى خوش  منزار، بوى ل*ب*ن بده ... که آدمو به ل*ب*ن بكشااه ... منو ... 

 منو به ل*ب*ن بكشه ...  را ...
یا قاص ه*ن*ا*ه اون نراره  ی  خدا قاص ه*ن*ا*ه من بود پس ت ا ه این ت

مگه تو عدالت ندارى؟ مگه نمیگی عادلی؟  ه يورى يواب کارشااو  باشااه؟
 میدى؟ يواب دست هاى کثیم و ه*ر*زه اشو  ه يورى میدى؟
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شه  سه شورم تا پاك ب شورم و می  شورم و می  روزه يام تو حمومه ... هی می 
 ولی نمیشه ... نجس شدم ... پاك نمیشم ... نه ... دیگه پاك نمیشم ...

*** 
شته بود؟. روى ت از شتم روى پام. این ها  ی بود که نو ىت پریدم و دفترو  ذا

یعنی  ی؟ یعنی کساای بهش تعرض کرده؟ ماتم برده بود. دوباره و دوباره این 
نسمت رو خوندم. بر ه هاى این نسمت از سر رسید، مثب دفترى که زیر بارون 

ا بر ه ه ىمونده باشاااه، خشاااك و  روك شاااده بود. ياى نطره هاى آب رو
 مشىص بود. نطره هاى آب ... یا نطره هاى اشك؟

 دستپا گی صفحه رو رد کردم و خاطره ى بعدى رو خوندم: با
 1388/ فروردین/  16 یكشنبه
از یه ماه بود که طرف این دفتر نیومده بودم. اعصااابم خورد بود. داغون  بیشااتر

بودم. افسرده شده بودم. هنوز هم کامب خوب نشدم. اون دخترهایی که بهشون 
ت*ب*ا*و*ز میشااه، حق دارن که دیوونه بشاان. من که خطر از بیخ  وشاام رد 

لحظه ها  وناشااد، یك ماه تمام روانی شااده بودم. االن که دارم می نویساام و 
شك دیدمو تار  شه و ا ضم هر لحظه بزر تر می شمم يون می  یره، بن پیش  

 کرده.
ست دوم. مثب غذاى دهنی.  حس شدم. مثب یه لباس د ست خورده  می کنم د

لعنت به تو کثافت آشاانال. خدا ازت نگذره. امیدوارم بمیرى. این تقاصاای که 
شه. هیچ  شمت دادى کم بود. دلم به این  یزها آروم نمی يورى نمی تونم ببى

زنم.  یه ون نمی تونم کارى کنم که حس و حال منو درك کنی. کثافت ... من 
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یه زن متاهب.  ه طور تونسااتی به من دساات درازى کنی؟ اصااال می فهمی 
 متاهب بودن یعنی  ی؟ تعهد و تاهب یعنی  ی؟

 ( ساختهwWw.98iA.Com) اینودهشت ىمجاز ىکتاب توسط کتابىانه  نیا
 و منتشر شده است

يدان ... هر  ی بگم کم  فتم. هر  بی ناموس، بی غیرت، بی شاارف، بی و
  ی بهت فحش بدم آروم نمی  یرم.

زیر اون مشااات و لگد ها می مردى. حیم ... حیم که حتی الیق تم  باید
شه.  ستش به خون تو آلوده ب ستی. حیم از هورمند عزیزم که د انداختن هم نی

عدام کرد. یه لكه ى ننگی. یه فاسد فاسق. خدایا ... ا ر نراره  نین تو رو باید ا
ه اى که فقط مای  هفرزندى به من بدى، تريیح میدم هیچ ونت ب ه دار نشم. ب

ى نني پدر و مادرش باشااه به  ه دردى می خوره؟ یكی مثب نفس بی پدر و 
لی میشه یه مادر و تنها و بی کس ... یكی هم مثب اون عوضی تو ناز و نعمت و

 پست رمل.
دونم ا ه هورمند اونجا نبود  ه بالیی سرم میومد. همون شبی که داشتیم  نمی

شنال  شتیم و ونتی هورمند منو يلوى خوابگاه پیاده کرد، اون آ از پارك برمی  
شین هورمند از دیدم خارب  شیده بود. هنوز ما شه ک منتظرم بود. کثافت برام نق

سرم آوار شده بود که روى  ست هاى تنم که  ن ست اون ن شد. دلم می خواد پو
دست هاى کثیفش بهش خورده، با  انو بِـكَـانم. نجاست رو از تنم يدا کنم. 
ولی نمیشااه. هورمند ازم نول  رفته. نساامم داده ... به يون عزیزترین کساام 

 نسمم داده ... به يون خودش ... نسم داده که به خودم آسیج نزنم.
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نم دیگه مثب اولشااون میشااه یا نه ... اون ندر دیوونه شااده هام ... نمی دو لج
بودم که هر روز با  ني و دندون به يونشاون می افتادم. لج هامو می يویدم 
و پوست هاى بلند شده اشو با دست می کندم. تا دو هفته ى تمام، لج هام پر 

شد شدم. موفق  س ماز خون بود. ولی فكر کنم باالخره موفق   تکه تمام اون پو
شده رو حدانب از روى لبم محو کنم. ولی لج هام تا مدت ها ورم  هاى نجس 

 داشتند. هنوز هم پر از ترك هاى خونی اند.
که هورمند می دونه مقصاار نبودم، همین که خودش از آینه ى ماشااینش  همین

دیده بود که اون آشااعال  ه طور بهم حمله کرد ... آرومم می کنه.  ون نمی 
نی که افتاده بهش توضاایح بدم. خودش همه  یزو دیده. می خوام بابت اتفا

س مهلت نف تیدونه اون لحظه که بین دیوار و اون کثافت  یر افتاده بودم و ح
کشاایدن بهم نمی داد،  ه حالی داشااتم. اونقدر غافلگیر شاادم که حتی منزم 
نمی تونساات تشااىیص بده که توى اون لحظه، آموزش هاى کالس رزمی، به 

 ی خورند؟ ه دردى م
سید اما  شاید شت و به دادم ر شید که هورمند بر  سی ثانیه هم طول نك حتی 

براى من اندازه ى ساای سااال  ذشاات. حس می کنم پیر شاادم. نمی دونم  ه 
مدت  ذشااته که خنده به لبم نیومده. ا ر هورمند نبود، مطمئنم که مرده بودم. 

هاش، حرف  بت  ند و مح مدت هورم مام این  هاش،  رمی دق می کردم. ت
عشقی که بی پایان نثارم می کنه، حالمو بهتر کرده. ا ر نبود مطمئنم  ويودش،

دیوونه می شاادم. مگه این یه ماهه دیوونه نشااده بودم؟  ی کم از دیوونه ها 
داشتم؟ کسی که مدام داره پوست تنشو می کنه دیوونه نیست؟ کسی که مدام 

 فحش میده و اشك می ریزه دیوونه نیست؟
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مام که آروم می  ت يایی  ها  ناهم بوده. تن ند پ مدت فقط آ*،*و*ش هورم این 
 یرم. هورمند ازم خواسااته مقاوم باشاام. میگه من هر طورى که باشاام براش 
عزیزم. میگه اتفانی که افتاده، مره اى از عالنه اش به من کم نكرده. میگه بهم 

ه تفریح روزان ،افتىار می کنه  ون روحم پاکه.  ون اتفانی که براى خیلی ها
سر به  شم. ا ر من دختر  شرمنده ا شونه، این يورى به همم ریىته. ولی من  ا
سره ى الدني به خودش ايازه  راه و آرومی بودم، این اتفاق ها نمی افتاد. اون پ

 نمی داد بهم دست درازى کنه.
شه با  هورمند ضعیم. میگه ا ر نرار با میگه این مايرا باید منو نوى تر کنه، نه 

یده میشاام.  یاى پر از  ره، در بازم، تو دن ناتی این يورى خودمو ب فا  نین ات
ستم  شم. تا همین  ند روز پیش، هر يا می خوا ست و پا با ست نداره بی د دو

ما  ند و تهبرم، هورمند منو می برد و بر می  ردوند. ا ید  ن با که میگه، دیگه 
به هیچ کس محتاب بشاام. حتی بایسااتم. نباید  به خودش.  روى پاى خودم 

بار دیدم که با ماشااین  روزهاى اول که می خواسااتم تنها بیرون برم، یكی دو
دنبالم اومده بود. دورادور هوامو داشت. ولی دیگه  ند روزه که دست هاشو از 

 . روى پاى خودم بایستم.دارمدورم آزاد کرده که به تنهایی ندم بر
شگاه، با پوزخند  اون ضی که هر روز توى دان ست عو شد و با پ از کنارم رد می

نگاه ه*ر*زه اش، نیشاتر توى نلبم فرو می کرد، امروز از دانشاگاه اخراب شاد. 
باالخره هورمند موفق شااد، کارى کنه که اخراب بشااه. با همه ى  ردن کلفتی 

اخراب شااد.  خالنیفك و فامیلش، امروز ... اون مازیار رمل، به خاطر فساااد ا
ه فهمیدن که اون آشنال،  ه بالیی سر همسر هر  ند که خیلی ها توى دانشگا
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باستاد برازندهب آورده. الهی بمیرم براى هورمندم که انگشت نماى خاص و عام 
شونش میدن، من به درك ...  شت ن سرش پچ پچ می کنند، با انگ شت  شده. پ
هورمندم آبرو داره. آسه رفته، آسه اومده. سر بلند نكرده، تو  شم هیچ دخترى 

، خدایا ... امتحانش می کنی؟ من شدم وسیله ى امتحانش؟ لعنت نگاه نكرده
 به من.
شت ست میگن  پ ستاد برازنده رفته یه دختر خراب  رفته. آره را سرش میگن، ا

شته ام حرف می زدم. نه اینكه ونتی به  ... من ا ه خراب نبودم، با افتىار از  ذ
 عقج برمی  ردم، از خودم متنفرتر بشم.

مايراها، هورمند پاى من ایستاد. نمی خوام نا امیدش کنم. حاال همه ى این  با
با تمام حرف و حدیث ها،  وشاااه و کنایه ها، هورمند مرد و مردونه ازم  که 
حمایت کرده، باید کارى کنم که بهم افتىار کنه. که از حمایت هاى امروزش 

 رم.مایه می ما نمپشیمون نشه. برام از آبروش مایه  ذاشته، براش از يو
امروز ... من ... سایه صدانت، فرزند رضا صدانت، همسر هورمند برازنده  از

... با خودم و خداى خودم عهد می بندم، زنی بشم که هورمند با تمام ويودش 
که هیچ کس يرئت  طه بىورند. زنی  مه بهش غب که ه نه. زنی  ىار ک بهم افت

 ... دور نیست. روزاون  نكنه بهش  پ نگاه کنه. زنی که هر ز به زانو درنمیاد.
ساعت  ىصدا شم. مگه  ست بك صدانت د شد از مايراهاى  زني در باعث 

 هشت.  ه ونت شناس. قایافتاد. دن ىواریساعت د ى ند شده بود؟ نگاهم رو
 داشیرو زد و رفت دم در سااالن. مامان هم  ادر به ساار پ فونیآ ىدکمه  بابا

خواستگارها  ىدر مورد همه  ومدنین نی.  ه يالج. انگار اومدیشد. نجال اما ن
 کرد. یصدق م
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 ل ریو ىبا مادرش که رو نیامیاول وارد شاااد و بعد از اون بن نیامیبن ى عمه
سته بود.  ب رو ش ش ىپا ىن سر ینیریمادرش بود و  ست عمه اش.  تم رف عید

ست یيلو و بعد از احوالپرس شونه  یبا عمه، د ش نیامیبن ىبه  و کت و  هدیاتو ک
 زدم و  فتم: شلوار پوش

 ن؟یامیاحوال آنا بن -
 برادر زن؟ ى ه طور -
 ؟. یمطمئن یلیخ -
 .گهید گهید -

 . به محورهینرار بگ نیامیخم شاادم تا صااورتم مقابب صااورت مادر بن یکم
سف نیصورتش، از ا دنید شدم. پوست  شگفت زده  شباهتش به ژاله  و  دیهمه 

شم ها س ى  شت طو صورتش  ردتر از یدر با  شینیژاله بود و لج و ب. فقط 
 .ه؟یژاله  ه شكل ینیدونم لج و ب یکرد. اصال مگه من م یژاله فرق م

 .تونیی. خوشحالم از آشناداریسالم خانوم فرمنش. احوال شما. مشتاق د -
  فت: یآروم ىبا صدا نیامیبن مادر

 . بله؟یباش ااااماین دیسالم پسرم. شما با -
 کنه. یم ادیمارو ز بتیغ نیامیبن نكهیبله. مثب ا -
 شدند  فت: یکلماتش هم کش دار م یآروم که بعض ىهمون صدا با
 .اااااارهینه ... مکر خ -
 داخب. دییممنونم. بفرما -
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 م،یدیمامان که رساا  ی. نزدمیرو از پله ها باال برد ل ریو ن،یامیکم  بن با
مادرش برداشاات و به ساامت مامان  رفت و  ىپا ىدسااته  ب رو از رو نیامیبن

  فت:
 سالم خانوم کاردان. حالتون  ه طوره. -

شك ىکه تو نیامیبن ىبه ند و باال ینگاه مامان شلوار م  راهنیو پ یاون کت و 
ساب ىنقره ا ست و ىشده بود، انداخت و لبىند پیخوش ت یح ش  کنج لبش ن

  فت:
 .ىسالم پسرم. خوش اومد -

شكر کرد. عمه که انگار هنوز  یقیشكفت و لبىند عم نیمایاز  ب بن  ب زد و ت
دست دادن بلند نكرد، فاصله  ىمامان دستشو برا یتا ونت د،یترس یاز مامان م

 اش با مامان رو حفظ کرده بود.
 ىمشااتاق و لج ها ىاز نگاه ها نویبود. ا شااجیتر از د یمیصاام نمونیب يو

شن  ارهیب نیامیمامان به خون بن. انگار نه انگار که دیفهم شدیخندون م ه بود. ت
.  ه یژاله خال ى رفت. يا یداد و نلوه م یداشااات با مادر و عمه اش دل م

 به پهلوم زد و  فت: ىضربه ا نیامیامشج نگران بود. بن ىندر برا
 اد؟یپس عروس خانوم  را نم -
 ؟یدون یمگه نم -

  فت: هراسون
 و؟ی  -

سرش بذارم اما ب هیکردم  ام  رفت و ه*و*س خنده سر به  شدم و  الیخ یکم 
  فتم:
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 میاد. ییعروس با  ا -
 هااااان. -

ست دمیخند صدا یو د شتش زدم. همون لحظه  سش بلند  ىبه پ زني اس ام ا
 درآورد و بعد از خوندنش  فت: بشیرو از ي یشد.  وش

خانوم خرسااند  ىيد ىممنون. يد یلیبابت لپ تاپ و کتاب ها خ یراساات -
 خواد بره؟ یم
و  ییتنها نیبه ياش که هم از ا میژاله رو بذار سااتی. به نظرم بد نگهیآره د -

 باشه که رفت و آمدش راحت تر باشه. یكیهم راهش با تو  ادیدرب یافسرد 
 کارخونه  ه خبرها شده. میدمت  رم. دو روز ما نبود -

 انداخت و  فت: شیبه  وش ینگاه دوباره
پت  گهید زی  هیهان  - تا لپ  له اس ام اس داده م ه؟ی... رمز  ازت  گهیژا

 بپرسم.
همه حمانت،  نیزد و به خاطر ا رونی فت، یخ زدم.  شم هام از حدنه ب نویا تا

 :میشونیمحكم با دست کوبوندم تو پ
 .ىوا ىا -

 با ترس به سمتم بر شتند و  فتند: همه
 شده؟ ی  -

 برداشتم و پر استرس  فتم: میشونیپ ىاز رو دستمو
 اومد. ادمی ىزی  هی... ستین ىزی  -

 : فتم هیمبب بلندش کردم و رو به بق ىو از رو دمیرو کش نیامیبن دست
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 .می رد یاالن بر م دیلحظه ببىش هی -
که دور خودم م اتیح ىرو کشااوندم تو نیامیبن با  دمی رخ یو همون طور 

 اضطراب  فتم:
 ن؟یامیکنم بن كاری  -
 ؟ىشد ىيور نی ت شده تو؟  را ا ؟یکن كاری  وی  -

 موهام فرو کردم و کالفه  فتم: نیب دستمو
 ه؟یرمز لپ تاپ من   یدون یتو م -
  فت: ىحالت مسىره ا با
و بم لپ  ری. سااه سااوته همه زمیهكر حرفه ا هیدونم. نه که من  یالبته که م -

 .ستین ىزی  گهی. رمز که درونیب ىتمیتاپو ر
 ؟یباش ىکم يد هی شهیم -

 نگاهم کرد و  فت: طلبكارانه
 ای...  ایرفته؟  ادتیعود کرده و  مرتیخج آخه من از کجا بدونم. نكنه آلزا -

 ؟یکش رفت یبدبىت هینكنه لپ تاپو از 
  فتم: یعصب

 نه؟یبودنت ا ىيد -
اخمش . کم کم دمی رخ یکرد و منم دور خودم م یحرف فقط نگام م بدون

 باز شد و ابروهاش باال رفت و  فت:
 اولش ب ژب نداره؟ انایاح ه؟یرمزش   -

 زدم و  فتم: ىمحو لبىند
 .ستمیهم خر ن نقدریا گهید -
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 کرد و  فت: اخم
 ؟ی  یعنی -

 دست هامو باال آوردم و  فتم: عیاشتباه متويه شده. سر دمیفهم
 .ستیندر هم تابلو ن نیا گهیکه د نهی. منظورم ایزن یبابا  را داد م سیه -
  فت: یحرص منیایبن
 ؟یگیم ی  نمیآدم حرف بزنم بب نیع -
- grey eyes. 

 ؟ی  -
 .grey eyes...  نهیرمزش ا -
 اصال ... یاسم که تو  ذاشت نی. اهیخج حاال مگه   -

شو ستش ب حرف صفه کاره رها کرد و د س ىحرکت تو ین  نالگیهوا موند. انگار 
بات رو ارت نیکردند. کاش منم ا یم دایرو پ عیونا نیهاش تازه داشااتند ارتبات ب

با یم دایپ خه  را  بذارم؟  را اول ىرو ىرمز نی ن دیکردم. آ تاپم   نیلپ 
لپ تاپ  میبود؟  را عوضااش نكردم؟  را ک نیا دیکه به مهنم رساا ىزی 

س س دمیکه تازه خر یرهنی را پ ه؟یرنگش طو  ىراکه ب یسک نی را اول ه؟یطو
  را؟  را؟ ه؟یرني  شم هاش طوس د،یخرسند به مهنم رس ینیگزیيا

ها  ه مفهوم نیا که ا یلیدارن؟ آخه  ه دل یاتفاق  ندر تو  نیدختر ا نیداره 
خاطر بن یمهن من وول م به  ما هم نه؟یامیخوره؟  ند  نیطوره. ا نیآره حت  

راه حب  هیژاله، همه امون دنبال  ىو مايرا تشیونت به خاطر مامان و عصاابان
اله هم ژ ىکردن برا دای... کار پ ی. ولرشهیکه مدام فكرم در  نهی. واسه هممیبود
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شاااید ... شاااید یه يور حس ترحم و دلسااوزیه. باالخره  نه؟یامیبه خاطر بن
یه براى خودش  مشااكب مالی داره. یه روزى می خواد ازدواب کنه. باید يهیز

که می خوایم بر ردونیم پیشااش. پس به پول و کار احتیاب  يور کنه. باباش هم
س شیسالمت ىبرا یداره. نگران رو  یهم از ترحمه؟ خج ... خج اون ها که ک

شون ب ش یندارند. ما هم ا ر به ضمن ... نراره با انیکه از پا درم میتويه با . در 
س حتما پ نه ... شه؟ی. ممیاز کنار هم رد بش الیىیکه ب شهی. نممیبش بیهم فام

سئول ساس م  هنیکنم. باالخره خواهر دامادمونه. آره ... هم یم تیدر برابرش اح
که رمز لپ تاپم، رني  شم هاشه؟ خج  تهیاز احساس مسئول ت؟ی... مسئول

برام يالبه... پس  را  ابهی ون رنگش خاص و نشااني و کم دی... نه .... شااا
 برام يالج نبود؟ شیطوس ىبودم رني  شم ها نیامیهمه ونت با بن نیا
 یكی رو کم داشتم. نیآشفته بازار هم نیبابا تو ا ىا

ست سرمو بلند کردم و نگاهش کردم. ب ىرو نیامیبن د ف حر یشونه ام خورد. 
ش ینگاهم م شون م شیکرد و  و سردر م یرو ن سرمو تكون دادم و  یداد. با 

  فتم:
 ه؟ی  -
 ژاله منتظر يوابه. -

باره م دمیکشاا یپوف  یبه سااااعتم انداختم. کم یوهامو  ني زدم. نگاهو دو
ساب کتاب کردم و به ا س جهینت نیح ستانیا ر برم ب دمیر دم، حدود تا بر ر مار

 دی. باهیبود که بفهمه رمزش   نیبود؟ بهتر از ا ی اره   یساعت ده مشه. ول
عد هم تن یخودم رمزو وارد م نامطمئن یم رشییکردم و ب گاه  به  یدادم. ن

 انداختم. هم  نان ساکت بود. باالخره  فتم: نیامیبن
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 .مارستانیب رمیم -
  فت: یبا تاسم تكون داد و با ناراحت ىسر

مايرا  نیکه به خاطر ا ستیشده. االن هم ونتش ن ىيور نیدونم  را ا ینم -
ره کن. س هیبا خودت  فتویکنم، تكل یبىوام. فقط ازت خواهش م حیازت توض

 ترشیکارهات ب نی. اى رد یندم برم هیيلو و  ىریندم م هیندر دريا نزن.  نیا
شكب عمده  یم تیاز خودت، ژاله رو ام صبیژاله روح ىکنه. م . از بس هیه، ع

 .زهیر یخودش م ىحرف هاشو تو
 و  فت: دیکش یقیعم نفس

 ؟ىدیندر بهش نخ م نیپس  را ا ش،یخوا یا ر نم -
 انداختم و  فتم: نییسرمو پا یشرمند  با
 دونم  ه مر مه. یخودمم نم -

 زد و  فت: ىلبىند
 .ومدهیبرو تا  ندش در ن گهی. حاال دیگیم یفهمم   یم -
 برم؟ ىبه  ه بهونه ا -
 بهونه؟ -
 ويود داره؟ مارستانیرفتنم به ب ىبرا یلی. االن  ه دلگهیآره د -
  فت: ىيد ی ند لحظه فكر کرد و با حالت امینیبن
ستتو ش ىبر ىخوا یداره. تو هم م یلپ تاپت حس  ر انگشت یبگ یتون یم -

 رو حسگر. ىبذار
 پس کله اشو با خنده  فتم: زدم
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 .مایبد میخوا یم یخواهرمونو به ک نیزهرمار. بب -
 خاروند و مثب خودم  فت: سرشو

که خواهرت ارزشش رو داره.  می. حمایبش میخوا یم یشوهرخواهر ک نیبب -
 انداختم. یتو نم ریو رنه عمرا خودمو  

 زدم و  فتم: ىپوزخند
  اخان هارو واسه مامان بكن. نیا -
 بهترشو تو  نته دارم. شونیواسه ا -
 ىر ه طو نی. بب؟ىارئه داد ىزادیراهكار آدم هی. ا ر نیامیامان از دست تو بن -

 .یکن یونتو تلم م ىدار
باره دسااات بن ىفكر هیلحظه  همون رو  نیامیمثب برق از مهنم  ذشااات. دو

 کرد. یبا تعجج نگاهم م نیامیداخب. بن میو بر شت دمیکش
 تو سرته؟ ی  -
 نگاهش کردم و  فتم: یشرمند  با
 .یدون یمثال تو نم یخوام به مامان بگم ژاله حالش بد شده. ول یم -

 نگاه کرد و  فت: متفكر
 ده؟یيواب م -
 سر تكون دادم و  فتم: نانیاطم با
 که يواب بده. گمیيور م هی -

شاره زدم که ب نیامیداخب و بن میرفت ست و من به مامان ا ش  ىوت ادیسر ياش ن
 آشپزخونه.
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ساب مامان صحبت با ب یکه ح ش تایغرق  ت و با  ف ىدیخانوم و عمه بود، ببى
از کنارشاون بلند شاد و به آشاپزخونه اومد. پامون که به آشاپزخونه  یتینارضاا

شت م یصندل ىنجال که رو د،یرس سته بود، از يا پر زیپ ش و  زیم نیب یول دین
صندل ری  یصندل شت م یکرد و همراه  شت از پ حظه ل نیآخر وافتاد که ت یدا

 هدندون هاش  رفت ک نی نان لبشااو ب دن،ینكشاا هیي ىبرا ی رفتمش. طفل
 از بازوش  رفت و  فت: یشگونین یلبش خون افتاد. مامان حرص

 ؟ىندر هول کرد نی ه خبرته ا -
به طرز عج نجال که  بدون ه شااونیتو فكر و پر یبیهم  ط فق یحرف چیبود، 

 بازوش رو ماساژ داد. مامان اخمش رو باز کرد و رو به من  فت:
 شده؟ ی  -

س ش هیشب ینف سع دمیآه ک شون رو به يون ینگران تیيمله، نها هیکردم با  یو 
 بدن. تیکه در يا رضا زمیبر
 ژاله دوباره خون باال آورده. -
صااورت هاشااون و  ىتو دنیکامال هم يواب داد. هر دوشااون با دساات کوب و

 مامان  فت:
 ؟ی  یعنیخدا مر م بده.  -

  فتم: یآروم ىمامان رو از  ونه اش يدا کردم و با صدا دست
 یكینگفتم. پرسااتارش به من زني زد  فت  نیامین. آروم تر. به بنماما سیه -

و بعد از  ىها هم ه*ن*ا*ه دارن حاال که اومدن خواسااتگار نی. اشااشیبره پ
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شون کن هی ىعمر صه دار شده، دوباره غ شون خوش   رمی. من خودم ممیکم دل
 شده. ی  نمیبب

  فت: یبا نگران مامان
 پرستارش  را به تو زني زده؟ -

 .یآورده بود واسه نكته سنج ری ه زود در اومد. مامان هم ونت   ماه
که به فكر  تیتو اون وضااع گهیدونم. شااماره هر دوتامونو داشااتن. د ی ه م -

 .ستنین یلینسبت فام
  فت و ادامه داد: یآهان مامان

 ات؟یتو ح نیرفت نیواسه هم -
 کنه فقط غذاشو باال آورده. یراستشو نگفتم. فكر م نیامیبه بن یآره. ول -

  فت: نجال
 برادر عروس کجا ول کرده رفته؟ گنیآخه نم -

 :میو مامان همزمان با هم  فت من
 عروس؟ -
  فت: ینجال با دستپا گ و
 ... اصال به من  ه.یدونم ... حاال هر   ی ه م -

 با خنده تكون دادم و  فتم: ىسر
 .شهیم ریبرم. داره د گهیمن د. دیيور کن ىبهونه ا هیخودتون  -

فتم هم  رفتم و ر وهیراه  ند تا آب م نیو راه افتادم. ب رونیاز خونه زدم ب باالخره
ستانیب سمار ست همون لحظه ا دم،ی. دم در اتانش که ر ستم  یکه م ىدر خوا

 .دیاتانش به  وشم رس ىمردونه از تو ىخنده ا ىدر بزنم و وارد بشم، صدا
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خنده  ىخنده؟ اونم صدا ىصدا دم؟یشن یداشتم م ی در خشكم زد.  پشت
نی افته. یع یکردم خونم داره به نُـب نب م یمرد؟ پشت در بسته. حس م  ی ى

ژاله هیچ تنییرى نكرده بود؟ و من با خوش خیالی فكر می کردم که تنییر کرده 
رفته هم آروم نگ مارسااتانیب ىتو یو دیگه اون دختر بی پرواى نبب نیساات. حت

گار ان یدوستش بودم ول نیو آخر نیکردم من اول یبود؟ من احمقو بگو. فكر م
صبان یلینبب و بعد از من هم خ شدت ع ستن. دندون هام از   تیها بودن و ه

شار م ىرو شتم رو  ره کرده بودم. نم یهم ف ستم با یآوردند و م همون  دیدون
صدا ستمیطور با تو  یلیس هیدرو باز کنم و  ایدم مردک  وش ب ىخنده  ىو به 

 بزنم. یاون عوض ىمشت تو  ونه  هیصورت ژاله و 
 ند نفر تويه امو يلج  دنیدو ىو دار رفتن و موندن بودم، که صااادا ری  در

سا و  شمم به مه صدا  رخوندم و   سمت  سرمو به  اد افت گهیپرستار د هیکرد. 
بودم که مهسا منو عقج زد . هاب و واب مونده دندیدو یکه با سرعت به طرفم م

 کرد  فت: یو همون طور که در اتاق ژاله رو باز م
 د؟یکن یم كاری  نجایشما ا -

يوابم نشد و درو با شدت باز کرد و با پرستار همراهش خودشونو پرت  منتظر
 ىه رو. ژالنمیتونسااتم بب یرو به روم رو به وضااوح م ىاتاق. منظره  ىکردند تو

سر ىکنار تىتش کز کرده بود و تو نیزم شده بود. رو  سرش ىخودش م اله 
 دی ك یم خونِسُرِمش  ىبود. از يا ىتهینبود و موهاش پىش و پال دورش ر

شه، ب ىتو نكهیا ىو انژیوکت به يا شت هاش بود. تو نیر ش با ست د ىانگ
داد.  یبود و انگشااتش محكم زني رو فشااار م ماریاش زني هشاادار ب گهید
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وحشت زده و  شم هاش  رد شده بود و مثب  نجش  بارون خورده  صورتش
س رهیخ ى. نگاهش به نقطه ادیلرز یم شو دن ریمونده بود. م ه کردم و ب بالنگاه

س ىمرد شو يلودی یپ یافتاده بود و به خودش م نیزم ىکه رو دمیر ست  ى. د
شته بود و از ب شت هاش خون نطره نطره ب نی ردنش  ذا  .تىیر یم رونیانگ

 دهیِخر ِخر از  لوش شاان هیشااب ییزده بود و صاادا رونی شاام هاش از حدنه ب
 هم تنش بود. مارستانیب ی. لباس آبشدیم

شتاب زده  ینم شده. مات مونده بودم و به حرکات  ستم بفهمم  ه خبر   ىتون
ستار د سا و پر شت زور  ینگاه م گهیمه سته بود و دا ش سا کنار ژاله ن کردم. مه

شتش ب که زني رو از زدیم شه ول رونیم س یزورش نم یبك ستار ددیر  گهی. پر
اره برد لوش  ىخواست دستشو از رو ینشسته بود و م نیزم ىهم کنار مرد رو

 .دیرس یبراش افتاده اما اون هم زورش نم ی ه اتفان نهیتا بب
ونفه  یدساات ژاله ب ىکه تو یزنگ ىلحظه بعد، انگار که همه از صاادا  ند

بان هم و دو تا نگه گهیخبر دار شده باشند،  هار پنج تا پرستار د شد،یفشرده م
در اتاق خشااكم زده  ىبه من که يلو ،ىاتاق و هر کدوم به نحو ىتو ىتندیر

کم  دو نگهبان  ارفت، ب یبود، تنه زدند و رد شاادند. مرد که از  لوش خون م
همراه دو از نگهبان ها  یكیبرانكارد  ذاشااته شااد.  ىکنده شااد و رو نیاز زم

ستار د سور  گهیپر سان سمت آ سرعت برانكارد رو به حرکت در آوردند و به  با 
 رفتند.

. ونریروشااو بر ردوند و بر شاات ب د،یکه ساار و وضااع ژاله رو د گهید نگهبان
  فت: تی شمش که به من افتاد، با عصبان

 ؟ىکرد كاری  نجایا ؟یهست یشما ک -
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  فتم: تیو با عصبان فتهیم به کار بباعث شد، زبون ىمحرک نو هیمثب  حرفش
ا کرد؟ شم یم یتو بىش زنان  ه غلط یعوض كهیمردت نی ه خبره؟ ا نجایا -

ست ی ه يور نگهبان ست به مر یه سر زنم  ست؟یها ن ویکه حوا  ه بالیی 
 اومده؟

 عقج دنشیبود که همه با شاان ىتنها کلمه ا نیب زنمب ... آره ...  فتم زنم ... ا
 شدم. یسوال و يواب نم گهیکردند و د یم ینینش

از ساار راهم کنار رفت و من خودمو رسااوندم کنار ژاله.  یبا شاارمند  نگهبان
 یدورش يمع شده بودند و با حرف و با زور سع گهیمهسا و دو سه تا پرستار د

 . مهسا رو صدا زدم و  فتم:ارندیکردند، زني رو از دستش در ب یم
 .مری  یعقج من ازش م ایب -

له نشستم . کنار ژارونیپرستارها رو فرستاد ب ى هیاز کنار ژاله بلند شد و بق مهسا
 و با تحكم  فتم:

 . اون رفته.هیکاف گهیزني بردار. د ىژاله. انگشتتو از رو -
افتاد بود،  رفت و به من دوخت.  نیزم ىکه مرد رو یینگاهشااو از يا باالخره
گاهم م یحرف و حرکت چیبدون ه باره و ا یفقط ن بار شاامرده تر  نیکرد. دو

  فتم:
 .میینجای... ما ا نیکنم اون زنگو ول کن. بب یژاله يان ... خواهش م -

 ىانگشااات ها نیزنگو ول کرد اما هنوز مات و مبهوت بود. زنگو از ب باالخره
و از کنارش بلند شدم. به محو بلند شدنم، مهسا  دمیکش رونی ره شده اش ب

شروع کرد به پاک کردن خون از رو ست و  ش سج و  ىکنارش ن ستش و با   د
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ست انژیوکت آلوده رو که تو ست د ىباند بستش. خوا اما  رهیاش بود، بگ گهید
سته بود. زني رو ز شتش رو ب شدت م ساز ریژاله هم  نان با  دم کر ىبالش يا

سا که مبه  یو با ناراحت ست انژیوکت يد یمه ست د ىرو تو ىدیخوا  ى گهید
 ژاله فرو کنه نگاه کردم و  فتم:

سرم لعنت الیخ یب قهی ند دن شهیم - ش یاون  شه م می. حاال نیب گه ساعت نبا
سوزن بارونش م نیره داره که ا  ارهیب نیآخه ا شه؟یم ی   اونم ؟یکن یندر 

 داره. ی ه حال ستیکه معلوم ن تیوضع نیتو ا
سا سته اش بر ردوند. کنار ىتكون داد و انژیوکت رو تو ىسر یبا ناراحت مه  ب

ست از رو ست و بازوهاش رو  رفت و خوا ش بلندش کنه اما ژاله  نیزم ىژاله ن
شد و دوباره نگاهش رو ىاز نبب تو شتریب شد.  نیزم ىخودش م اله  ش   خ

 و  فتم: ستادمیشوکه شده بود. کنار مهسا ا ىبد يور
 ؟ىمارو تنها بذار شهیم -

 مبهوت انداخت و  فت: ىبه من و بعد به ژاله  ینگاه مهسا
 .یاالن کمكش کن یتون یدونم که تو رو خدا رسونده. فقط تو م یم -

هم از دل ژاله خبر داشاات.  رازیانداختم. ظاهرا خوايه حافظ شاا نییپا ساارمو
سا ب ست. نفس عم رونیمه سرش ب شت  ش یقیرفت و درو پ اله و کنار ژ دمیک

 نیکه محكم ب یزانو زدم. دسااتمو به ساامت مشااتش بردم تا سااوزن نیزم ىرو
 موتاما ايازه نداد مشااتش رو باز کنم. دساا ارم،یانگشاات هاش  رفته بود، درب

 دستش  ذاشتم و آروم  فتم: ىرو
 تموم شده. نگاه کن... یهمه   گهیژاله. حاال د -
 شده بود  فتم: رمیکه از اوضاع دستگ ىزیتويه به   با
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 کنه. من مواظبتم. تتیتونه ام ینم یکس گهی. دنجامیفقط من ا -
کرد. دستم  ند بار تا کنار شونه هاش باال اومد  یهم بدون حرف نگاهم م باز

بديور بادا ه*ر*ز بره.  که م ما دسااتمو مشااات کردم  خواسااات  یدلم م ىا
صوص که بشدیاما نم رهیب*،*لش کنم تا آروم بگ سش و تر شیپناه ی. به خ

 يهوحرف زدن از اون مايرا، ت ىدادم به يا حیمعلوم بود. تري شهیاز هم شتریب
ته تويه خودمو –اشااو   نیزم ىيلج کنم. کنارش رو ىا گهید زیبه   -و الب

 زدم: هیتك وارینشستم و به د
جایمن ا یبپرساا ىخوا ینم - با یم كاری  ن تو مجلس  دیکنم؟ االن 

 ىما  ه خبره؟ نجال داره  ا ىاشم. به نظرت االن خونه ب نیامیبن ىخواستگار
 یفلفب م شیی ا ىتو ایسااوزونه،  یلرزه و بنیامین رو م یبره و دسااتش م یم
 جکنند. به نظرت دختر و پساارها شا یهم دارن با هم صااحبت م دیشااا زه؟یر

 هجیکنم به نت یدرباره اش فكر م یمن هر   گن؟یبه هم م ی  ىخواسااتگار
ندر به  زده بود. اون یپی ه ت نیامیبن ینیبب ىنبود ه؟یرساام. نظر تو   ینم ىا

مامانم،  یدون ینجال، مخ مامانمو زده. نم ىکه مطمئنم به يا دهیخودش رساا
  فت. یم ى ه ب پسرم پسرمب 

س نجایا به سش به حرف هام  هیحس کردم  دم،یکه ر لحظه لبىند زد. پس حوا
 بود. ادامه دادم:

 ی فت م نیامی. بننجایبود. منم حوصااله ام ساار رفت و اومدم ا یيات خال -
. منم حواس پرت یدونساات یرمزشااو نم یول یبا لپ تاپ کار کن یخواساات

  ذاشتم. ینبود واسه لپ تاپ رمز لمس ادمیشدما. اصال 
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شو عوض کنه. پامو  یم راتییکم تن هیبا  امنیدرو، بن دیشا ست حال و هوا تون
دادم  یهوا تكون م ىرنگمو تو یشاامی ىبلند کردم و همون طور که کفش ها

  فتم:
تونسااتم با اس ام اس برات  یاونم کجا؟ شااساات پا. انگشاات پامو که نم -

 یخواستم ببرمش و پستش کنم، تا به دستت برسه تو راه م یبفرستم. ا ر هم م
 خورد نه تو. یاپ نه به درد من ملپ ت نیا گهیو د دی ند

شن میضع ىصدا صورتش خم کردم و  دم،یخنده اش رو که  سمت  سرمو به 
  فتم:

پذ ىيور نی. ای رفت بیکم تحو هی ه عجج  ؟ىدیخند -  ییرایاز مهمون 
مه آب م هی ىخوا ینم ؟یکن یم نا وهیمره از اون ه که  به  ىکرد میو کمپوت 

 ؟ىمنم بد
 اش فرو کرد. موهاش قهی ىتو شتریو سرشو ب دنیهاش شروع کرد به لرز شونه

ستمو زىتیصورتش ر ىتو شو باال  رفتم و با  ری. د سر شتم.   ونه اش  ذا
  فتم: متیمال

 ما رو ... ی...  رفت نمتیبب -
نرمز و پر آب و صااورت  ىحرفم تموم نشااده بود که نگاهم به  شاام ها هنوز

 خوردم و  فتم:از اشكش افتاد. يا  سیخ
 ؟یکن یم هی ر ىژاله ... دار -

شد. داشتم اختیارمو از دست  دهیبر دهیاش شدت  رفت و نفس هاش بر هی ر
ني زدم و از  هامو   فه مو می دادم. هر آن ممكن بود ب*،*لش کنم. کال
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شیدم. کمی  شدم. توى اتاق راه می رفتم و نفس هاى عمیق می ک کنارش بلند 
 م، بر شتم کنارش و  فتم:که به خودم مسلط شد

 چیه هگی. مطمئن باش دستین نجایا گهیاون د ؟ىدیترس ؟یکن یم هی را  ر -
ت کنه طرف یيرئت نم ،ىکه تو به ساارش آورد یی. اون بالشینیب یونت نم

ندر زرني  نیکردم ا یخودت. اصااال فكرشاام نم ىبرا یهساات یرزنی. شااادیب
 نقطه حساااسااو ىنكنه زد ؟ىکرد كارشی  قایباشاای. حاال راسااتشااو بگو، دن

 ؟یدونست یانسان کامله ها. م هی ى هیاش د هید ؟ىکرد غوندا
شم  سرشو بلند کرد و  ني نگاهم کرد. انگار منظورمو نفهمیده بود. کم کم  

هاش درشت تر شد و صورتش  ب انداخت و سرشو بیشتر از نبب توى یقه اش 
.  ه ندر  هره اش دیکشاا یفرو کرد. هم خنده اش  رفته بود هم خجالت م

 شده بود. ال اله اال الله. یملوس و خواستن
ده تىت افتا ریاش ز رهی شااتم.   شیموهاش و روساار ى رهی شاام، دنبال   با

سر یبود ول ستمو دراز کردم و برش  هیفقط  شیرو شت. د صله دا ندم باهام فا
 ىهم بذارم و سه  وشش کنم، همون طور ىلبه هاشو رو نكهیا ىداشتم. به يا

خواسااتم فكر کنه دارم از  یساارش انداختم که موهاشااو بپوشااونه. نم ىرو
 لوش  ره زدم و  ریرو ز ىروساار ىوضااعیتش سااوء اسااتفاده می کنم. لبه ها

 و  فتم: ىروسر ریموهاشو فرستادم ز
 نرمز بشن؟ ىيور نیا ستی شم ها ن نیا میح -
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ت سااكو گهید یکه از بنو بلرزن  ول سااتیلج ها ن نیا میبگم ح خواسااتم
کرد  یانداخت و همون طور که هق هق م نیینزدم. ساارشااو پا یکردم و حرف

  فت:
 ... دمی... محوطه ... د ىتو روزیرو ... د یاون ... عوض -

 و  فتم: دمیبازوش کش ىشد. دستمو رو دیهق هقش شد دوباره
 .یبگ ىزیخواد   ی... نم ااااااسیه -
  شم هاش نشست و  فت: ىبار ترس تو نیا

 ُمرده؟ -
روم آ ى. براهیتیساارش آورده و االن تو  ه وضااع یی ه بال قایدونسااتم دن ینم

 کردنش  فتم:
 شیزی. مطمئن باش  مارسااتانهیب نجاینگران نباش. پرسااتارها بردنش. ا -

 .شهینم
پر بود، نه فقط  زهای  یلیشاادند. انگار دلش از خ ریاشاا  هاش سااراز دوباره
 مشریب*،*لم بگ ىخواساات اونقدر تو یکه اتفاق افتاده بود. دلم م ییمايرا

شش کنم تا  ر شه اما نم هیو نواز ستم بعدا ازم ب یهاش تموم ب شه و ب زاریخوا
 بلندش نیزم ىفكر کنه ازش سااوء اسااتفاده کردم. شااونه هاشااو  رفتم و از رو

ش ىکردم. کمكش کردم رو ش ىو روو پتو ر نهیتىت ب ستدمیپاهاش ک مو به . د
 سمتش دراز کردم و  فتم:

 ؟ىاون سوزن رو بده بندازم سطب آشنال.  را ِسُرمتو از دستت در آورد -
 باز کرد و  فت: مشتشو

 زدم تو  ردنش. نیبا ا -
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 ؟ىکار کرد یتو   -
شم شد و از ا   سرشو پا نیهام  رد  شدم.  شگفت زده   نییهمه دل و يرئتش 

  فت: انداخت و
 دفاع کردن نداشتم. ىبرا ی یکردم؟ ه یم دیبا كاری  -

شتم و به خون ها سوزن ستش بردا شده  ىرو از کم د ش   ستش  ىخ کم د
 اشاره کردم:

 دستت فرو رفته؟ ىکم دستت؟ نكنه سوزن تو هیخون ها   نیا -
 بود. بعد هم که ... ینه. از دستم که درش آوردم خون -

خوشم اومد. حقشو  یرو آورده بود. ول ارویهم که با همون سوزن دخب  بعدش
ستش. ب شته بود کم د ضه باز ی ذا صدانت افتادم اوردهیدر ن ىعر . بود. یاد 

 را این يورى شد؟ این  ه شباهتی بود بین ژاله و سایه؟  را همین امروز که 
باید  تاده بوده، مشاااابهش  یه اف له بیف براىفهمیدم  ه اتفانی براى ساااا ته؟ ژا

 خداروشكر که ژاله زرني تر از صدانت بوده.
اتاق، دست هامو شستم.  سیسرو ىسطب آشنال انداختم و تو ىرو تو سوزن

 و  فتم: ستادمیکنارش ا
 هم به صورتت بزن.  شم هات نرمز شده. یآب هیپاشو دست هاتو بشور.  -
م که رفت یازش راه م اومد. با فاصااله نییحرف پتو رو کنار زد و از تىت پا یب

 ریا ر تعادلش به هم خورد، کمكش کنم. وارد سرویس که شد، بر شتم و از ز
اره کمد کنار تىت که دوب ىرو برداشتم. خواستم بذارمش رو پسشیتىت، کل

سمتش. خدا شت  بود که من براش  ی... همون پسیکل نیمن ... ا ىنگاهم بر 
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 یم رونیو مهساااا ب امنیبا بن ىکه  هار نفر ییبودم. تو همون روزها دهیخر
 بزره ى ب پار ه ا هیکه  ییخواساات  ب ساار بىره. از اون ها ی. ژاله ممیرفت

کنند. باهاش مىالفت کرده بودم و با  یسر علم م ى نبد و بار اه رو هیدارند و 
 غرغر  فته بودم:

توپ  نیساااده بردار که ساارت ع پسیکل هی ؟ىبىر ىخوا یم هی  نیآخه ا -
 بسكتبال نشه.

 بود و  فته بود: دهیهم خند ژاله
 به نظرت کدومش خوبه؟ -

 ساااده که پسیکل نیرني و وارني و بزره، ا ىها پسیاون همه کل نیاز ب منم
بدنه اش بود، انتىاب کردم و براش  ىرو نینگ میروش مارک داشاات و دو رد

صال باورم نمدمیخر ستفاده م پسیکل نیکه هنوز هم شدی. ا  پسیکنه. کل یرو ا
رو  پسیکل خره. باالمیشد رهی. بدون حرف به هم خدیدستم بود که ژاله رس ىتو

 به دستش دادم و  فتم:
 ؟ىخوا ی لدارش نم ىاز اون بزره ها -

  فت: نییزد و با سر پا یحیمل لبىند
 خوام سرم مثب توپ بسكتبال بشه. ینه ... نم -

سرشو انداخت پا دمیناه خند ناه شو برد  ىو رو نییو ژاله  ست ست. د ش تىت ن
کنار تىت  یصااندل ىو مشاانول يمع کردن موهاش شااد. رو ىرو ساار ریز

 نشستم و  فتم:
 .دمایمن هنوز نفهم -
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سع همون سر یم یطور که  شتن رو  سه  وش  ش،یکرد، بدون بردا به حالت 
  فت: ارهیدرش ب

 و؟ی  -
. بودم دهیتمام موهاشو د شی ند لحظه پ نیتالشش خسته شدم. من که هم از

 شیروساار ىکنه؟. دسااتمو به لبه  شااونیکرد ازم مىف یم یندر سااع نی را ا
اما  دم،یب  فتنش رو شااننیب ه ى. صاادادمیلحظه از ساارش کشاا هی رفتم و تو 

 هم ىوکه لبه هاشو ر یو در حال ىسرمو بلند نكردم. نگاهمو دوختم به روسر
 کردم  فتم: یمرتج م

 یاومد؟ از کجا م ىاتانت؟ اصااال  ه طور ىاومد تو ارویشااد که اون  ی  -
 داشت؟ كارتی  ؟یدونست کدوم اتان

دسااتم برش  ىرو به طرفش  رفتم. از رو ىنگاهش کنم، روساار نكهیا بدون
  فت: ىبنو کرده ا ىداشت و  ند لحظه بعد، با صدا

 مییرو به رو مكتین ىتنها نشسته بودم، اونم رو. دمشیمحوطه د ىتو روزید -
عمب شااده اش و اتاق  سیبود. ساار بحث رو باز کرد. از خودش  فت و اپاند

خبر از  یحرف ها. منم ب نیو از ا شااهیم تیو ام ادهیکه ساار و صاادا ز یعموم
 داینم ادمیدونم. اصال درست  یو راحتم و  ه م هیهمه يا  فتم اتانم خصوص

اون ندر ساامج بود که آخرش  یکردم که بره. ول شیکم محلبهش  فتم.  ی 
شتم تو شدم و بر  صال فكرش رو هم نم ىهم خودم بلند   نیکردم ا یبىش. ا

 ىبىش زنان. تا اومد تو ىاومده تو ىدونم  ه طور یباشااه. نم یندر عوضاا
 بكشم که ... هیاتاق خواستم ي
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 شد و با هق هق  فت: ریاش  از  شم هاش سراز دوباره
خواساات. انگار  یاز يونم م یدونم   یدهنم. نم ىدسااتشااو  ذاشاات رو -
 یم یمنزش مشااكب داره. الك س،یآپاند ىشاااده بود. فكر کنم به يا وونهید

پر  نیخوام موهاتو ع ی فت م یزد. م یم جیغر جیعج ىو حرف ها دیخند
 مر، دونه دونه بكنم.

شروع کرد به لرز هی ر شدت  رفت و  ستم . لج تىت دنیاش  ستم و خوا ش ن
شدم و به  رفتن  مونیب*،*ل کردنش از هم باز کنم، اما پش ىدست هامو برا

 دستش نناعت کردم. با هق هق  فت:
بود. سوزنو از دستم درآوردم  نیهم دیکه به مهنم رس ىبودم. تنها کار دهیترس -

  لوش. ىو فرو کردم تو
 دستم فشردم و  فتم: ىتو شتریب دستشو

 نكن. تیندر خودتو ام نی. ایکن هیدوست ندارم  ر آروم باش. -
شم سرمو پایین    شرمند خ  شد از  صومش رو بهم دوخت که باعث  هاى مع

بندازم.  ه طور تونسااتم در مورد ژاله فكرهاي نايور بكنم؟. پس کی تو مهنم 
 يا میفته که زود نضاوت نكنم؟

  فت: دیلرز یم هیکه از شدت  ر ییشونه ها با
 یتنها و ب ىيور نیا دی را من با فته؟یمن م ىبد برا ىاتفاق ها ى را همه  -

خانواده ندارم؟  را خدا مامانمو ازم  رفت؟  را  هیکس باشم؟  را منم مثب بق
 چیونت ها ه یشااده که بعضاا ویمر ىيور نیکه برام مثب مادره، ا تایخاله ب

  را برادرم اعدام شد؟ شناسه؟  را برادرم بابامو معتاد کرد؟ یکدوممونو نم
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شده. تو ی از  رفتم. پس ژاله م لبمو ست که برادرش اعدام  شم هام ىدون   
 شد و  فت: رهیخ
ها - با دسااات  کار ىمن ... من خودم ... خودم  که برادرم  ىخودم ...  کردم 

 ...برادرم اعدام بشه ....
 هشفقط نگا یحرکت چیندر از حرفش شااوکه شاادم که  ند لحظه بدون ه اون

 کردم. به زحمت تونستم بگم: یم
 ژاله؟ هیمنظورت   -

 کرد و بعد  فت: نیف نیبار ف  ند
... هم دساات  یکه ... با  ند نفر نا ان  دمی... از بابا شاان یاتفان یلیخ -

 کرده بود. فقط به خودشون ریشده... نبال فقط خودش و بابا و دوست هاشو اس
ن م ىمثب بابا گهیفكرشااو کردم که ممكنه  ند نفر د یزدن. ونت یصااادمه م

 شریس و دسااتگیمعتاد بشاان و  ند تا خانواده از هم بپاشااه، زني زدم به پل
 کرده بوده. میمواد نا لویخونه  ند ک ىدونستم تو یکردند. من اصال نم

 زد: یداشت زار م بایتقر گهید
ستم اعدام م ینم - سال ی. فكر مشهیدون شا رهیزندان م کردم فقط  ند   دیو 

 که ... دمیفهم شیترک کنه و بر رده. اما ... اما  ند روز پ یحت
شو ش  هاش رو نییپا سر سش  ك ىانداخت و ا خدا ... آخه  ه  ى. ادیلبا

ش یطور م ستم زير ک شویتون نجام آروم کردنش ا ىبرا یحرکت چیو ه نمیبب دن
سع ىندم؟ پل  هامو رو شده بود و تمام  شار دادم. فكم منقبو   یم مویهم ف

  فتم: یآروم ىکردم که دست از پا خطا نكنم. با صدا
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خاطر هم - به  تاد نیبه ا نیپس  خاطر برادرت مر ؟ىحال و روز اف  ویبه 
 کرد؟ ىزیاز فكر برادرت معده ات خون ر ؟ىشد

 یبهش فرصاات م دی فت. سااكوت کردم. با ینم ىزیکرد و   یم هی ر فقط
 یو ب ییو تنها یاشاا  ها و احساااس دل تنگ نیهم دیکنه. شااا هیدادم که  ر

 هی ر دیروز انداخته بود. با نیو حس ه*ن*ا*ه بود که ژاله رو به ا یخانواد 
شا یدرد دل م دیکرد. با یم س نیهم من بهتر دیکرد.  ستو یبودم که م یک  تن
من در مورد احساسم نسبت بهش ش   دیحرف بزنه و سب  بشه. شا ششیپ

داره و احتماال درد  یدونست  ه احساس یاون که ش  نداشت. م یداشتم ول
تنها  نیتونساات آرومش کنه و ا یکه بهش عالنه داره م یکساا ىدل کردن برا

 .ومدیبود که فعال از دستم برم ىکار
،*لم خواد تو ب* ینگرانشاام؟  را دلم م نقدریا ر دوسااش ندارم  را ا یول

شو بب شك ست ندارم ا شحال نم؟ینگهش دارم؟  را دو  تیبرام اهم شی را خو
ست و دلم م شم هاش نگاه م ىتو یلرزه ونت یداره؟  را د کنم؟  را رني  ی 

 .شمیم وونهیندر خاص و نشنگه؟ اوووووف ... آخرش د نی شم هاش برام ا
شدم. ن ىلبه  از شتم. کله ام دا ىبه هوا ازیتىت بلند   ی، کرده بود. ندمآزاد دا

 به سمت در برداشتم و  فتم:
 ... رمیمن م -

که ترس توشااون  یی رفت و با  شاام ها نمویحرفمو تموم کنم. آساات نذاشاات
 نشسته بود  فت:

 نرو ... -
 دستش  ذاشتم و دهن باز کردم حرف بزنم که  فت: ىرو دستمو
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 بمون. شمیشج پ هی نیهم -
با ساارعت لبشااو  از  رفت و وحشاات زده نگاهم کرد. شااروع کرد به رفع و  و

 ريوع کردن حرفش:
... تا  نیامی... بن ی... بن زهی... نه   ادیب مایتا ن شهیکه االن ا ه م نهیمنظورم ا -

 ترسم دوباره ... یترسم. م یکم م هی. ادیب نیامیبن یونت
 بار نرم و آروم پشت دستش زدم و  فتم:  ند

سا م ینم یی. منم ياهیدونم منظورت   یژاله ... م -  دایب گمیخوام برم. به مه
 .رمیبگ ویهم از اون مردک مر یسراغ هیِسُرمتو بزنه و 

 انداخت و  فت: نییسرشو پا ی ونه هاش  ب انداخت و با شرمند  دوباره
 خوام. یمعذرت م -
 ىکنه. واسه حرف دلش که ناخواسته رو یم یعذرخواه یدونستم بابت   یم

 داده بودم. ادیها ز یسوت نیژاله از ا ىشده بود. منم يلو ىزبونش يار
 داشته باشه. یبه عذرخواه ازیکه ن ىنكرد ییخطا -

تاق ب ىا گهیحرف د بدون تا نفس عم رونیاز ا ند  که بسااتم،    قیزدم. درو 
 کرد: یلبىند نگاهم م نگهبان که با ى شم ها ىو  شمم افتاد تو دمیکش

 خانومت بهتره؟ -
 به باد بده. تمونویثیح یبه شرط میزد یحرف هی. عجج

تو  ادیآنا تونسااته ب نیا ى. فقط متويه نشاادم ...  ه طورسااتیممنون. بد ن -
 بىش زنان؟

 و  فت: نییانداخت پا سرشو
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انوم خ. آخه تو بىش ییکه برم دسشو رونیلحظه از بىش رفتم ب هیوالله من  -
  ی. فكر کنم همون مونع اومده داخب. حتما کشییرفت دستشو شهیها که نم

 داده که تا من رفتم اومده. یم
 االن کجاست؟ حالش  ه طوره؟ -
 کردن خوب شد. هیرو سوراو کرده بود. بى ىنشده. سوزن ِمر شیزی  -
 حرف ها؟ نیو ا ىباز سیو پل دنیم بیپرونده تشك شه؟یم یحاال   -
 مقصره. دهی مون نكنم. خودش فهم -
 نداره؟ یمشكب روان -
 بده. صیتشى دیبگم والله. دکتر با ی  -

شكر سا رو  رفتم.  ت سرا، مه ستار  سمت اطالعات بىش. از پر کردم و رفتم 
اق ژاله. به ات ادیساار بزنه. از همون پرسااتار خواسااتم ب ماریرفته بود به  ند تا ب

تار  ب پرس یبودم فضول دواریپرستار راه افتاد و منم پشت سرش وارد شدم. ام
کار خودش بود.  بهاز دروغم نزنه که خداروشااكر انگار ساارش  ینكنه وحرف

 ِسُرم رو وصب کرد و رفت.
ضع ژاله س تشیاز و  نكهیا ىنگهبان رو براش تكرار کردم و برا ى. حرف هادیپر

  فتم: ادیب رونیب ی رفته و بنض ىهوااز اون حال و 
 لپ تاپ پر دردسر کجاست؟ نیخج حاال ا -

 به کمد کنار تىت کرد و  فت: ىا اشاره
شت ییهمون يا - واب ي نیامیشد و بن قهیده دن دمید ی. ونتدیکه خودتون  ذا

ش سم رو نداد،  فتم حتما  و سش ن لنتهیسا شیاس ام ا پ . منم لستیو حوا
 کردم.تاپ رو يمع 
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 ینشستم. ژاله سرک یصندل ىتاپ رو از کمد درآوردم. روشنش کردم و رو لپ
 و  فت: دیکش

 حس  رش کجاشه؟ -
ندر درو، ساار هم نكرده  نیدرسااتش کن. از همون اول ا ه ا ای... حاال ب بفرما

مه ه ىدو ساااعته به اندازه  یكی نیافتادم. تو هم ینم ری  ىيور نیبودم االن ا
شا مارستان،یبودم ب ومدهیا رم ن یسر هم کرده بودم. ول عمرم درو، ى  دیاالن 

 حرف ها بود. نیژاله خراب تر از ا یوضع روح
 زدم و  فتم: ىلبىند

 کم سىته. هیبود. رمزش  یاون که شوخ -
ام که انج ىکار نیباال رفته نگاهم کرد. منم با آرامش رمز رو زدم و اول ىابرو با

ر به خاط یخواستم رمزش رو بردارم، ول یدادن رمز لپ تاپ بود. م رییدادم، تن
تم و به ژاله انداخ یمطالج مربوت به کارخونه، بهتر بود که باشه. نگاه ىسر هی

  فتم:
 خوام رمزشو عوض کنم. یم م؟یبذا یبه نظرت رمز لپ تاپ رو   -
 .دیبذار دیدوست دار یدونم. لپ تاپ شماست. هر   ینم -
 رو بذارم. یگیکه تو م یخوام اون یرسه. م یبه مهنم نم ىزیمن   -

 لحظه فكر کرد و بعد  فت:  ند
 رني باشه؟ هیداره ا ه  یاشكال -

 باال انداختم و  فتم: ىا شونه
 .ینه  ه اشكال -
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ست بگه نارنج ی... نكنه وانعا م ىافتادم. وا ینارنج ادیدفعه  هی دتر زو ؟یخوا
 از خودش  فتم:

 ؟ینارنج -
 تعجج  فت: با
 ن؟یآره ... از کجا متويه شد -

 شاام نگاهش کردم. خنده ام  رفته بود. باز  ىکج کردم و از  وشااه  ساارمو
 صورتش نرمز شد و  فت:

 د؟یکن ینگاه م ىيور نی را ا -
 کردم و  فتم: یکوتاه ى خنده

 ؟ىعالنه دار یلیخ یبه نارنج -
 د؟یدون یشما از کجا م -

 زدم و  فتم: ى. لبىندارهینده بود از تعجج شاو دربمو کم
 .ىدار ادیز ی ون لباس نارنج -
 رسما شاو درآورد: گهید
هسااتند نه لباس  یخونه ام نارنج ىمن فقط لباس ها ؟یمن؟؟ لباس نارنج -

 د؟یدیتن من د ینارنج ی. شما کرونیب ىها
 رتیخونه امون لباس ز ى فتم اون بار که اومد یدادم؟ م یيواب م دیبا ی 

؟ آهان ...  شاام بود ىتابلوش تو یبود و رني نارنج دایپ تیمنافذ بافتن نیاز ب
ش و سااارافن ریلباس ز دمشید نیامیبن ىخونه  ىبار تو نیاول ىاون روز که برا

 و  فت: فتبهش  فتم. ابروهاش باال ر نویبود. هم یشالش نارنج
 مونده؟ ادتونی ه طور  -
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 اش کردم و  فتم: حواله ی شمك
 بود، َدر. ادتیبه اون توپ بسكتبال که تو  نیا -

 و من  فتم: دیخند
 ؟ىبراش رمز بذار ى ه طور ىریبگ ادی ىخوا یم -
 تىت يا به يا کرد و  فت: ىخودشو رو جانیه با
 خوبه. یلیا ه بشه که خ -
شو ب یصندل ىرو از ست ژاله دادم. خود شدم و لپ تاپ رو به د ه ب شتریبلند 

باال  یمن باز تر بشه. تىت رو کم ىکرد که يا برا  یتىت نزد ى گهیطرف د
. کنار ژاله و با حداکثر فاصله نشستم. لپ تاپو میبد هیآوردم که راحت بهش تك

 یم یدادن و ونت حیتىت  ذاشااتم. شااروع کردم براش توضاا ىغذا زیم ىرو
 تم و  فتم:به ژاله انداخ یرو وارد کنم، نگاه یخواستم رمز نبل

 .هیاش خصوص كهیت نیلحظه روتو بكن اون طرف. ا هی -
 رمز رو زدم و  فتم: عیزد و روشو بر ردوند. سر ىلبىند

 .سیتو بنو ای. بمیکن یرو وارد م دیتموم شد. خج ... حاال رمز يد -
 سم؟یبنو ی  -
 پرتقال. -
 پرتقال؟ -
 .گهید هیاوهوم. نارنج -
 خوبه.  ه يالج. -
 .سیبنو یفارس -
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  فت: یدفعه با نارحت هیکه  سهیتكون داد و خواست بنو ىسر
 نداره؟ ی را حروف فارس نیا -

 نداره: یبرد لپ تاپ اصال حروف فارس یک ىاومد که رو ادمی تازه
 نی. بذار اینه  شاام ىریبگ ادی یلمساا ىبهتره. مجبور ىيور نیخج ... ا -

 .میکن یکار م پیکم تا هیرمز رو خودم وارد کنم، بعد 
شت پیدادم و کتاب تا رییرو تن رمز دم. لپ تاپ درآور میک ىرو از تو یده انگ

درش آوردم. مامان  بمیزني خورد. از ي میکه  وشاا میمشاانول کار کردن بود
 بود:

 بله؟ -
 .  ه خبر؟مایسالم ن -
 ؟ىسالم مامان.  ه خبر -

 آورد و  فت: نییپا یرو کم صداش
 . حالش  ه طوره؟گمیرو مژاله  -

 لپ تاپ بود انداختم و  فتم: ىبه ژاله که نگاهش به صفحه  ینگاه
 ن؟ینگرانش شد -
. اون ونت تو یرفتن ای هیموندن ساااتی. دختر مردم معلوم نایزن یحرف ها م -

 ؟یزن یم یحرف از نگران
 کمی پایین تر آوردم و  فتم: صدامو

 بهتره. اونجا اوضاع  ه طوره؟ یعنیهم خوبه.  یلی. خهیالبته که موندن -
ساعت - ست که دو نفر یربع  صحبت م ىه شكیکنند. منم  یدارن با هم   یوا

 .ىکرد كاری  نمیزني بزنم بب هیاومدم 
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کار ی یه - که  كهیيز ا ادیبر نم ى... از من  تا ونت نیفعال ا ن باشاام   یيا 
 .ادیب نیامیبن
فقط حواست باشه، دختر مردم االن دستت امانته ها. آره ... تنها نباشه بهتره.  -

 .ماین یدست از پا خطا نكن
ش ستم يابه يا کردم. ام ىرو تو ی و شن دوارید شه. خ دهیبودم که ژاله ن  یلیبا

 هیو ما رو کنار هم، نشااسااته روى  ادیدوساات داشااتم بدونم، مامان ا ه االن ب
 کنه. یم ى ه فكر نهیتىت بب

 بله  شم. -
سره با ژاله مشنول تایپ کردن بودیم.  یظخداحاف کردم و تا دو ساعت بعد، یه 

مد  باز کرد و او بدون در زدن، درو  یامین  که ونتی بن کار بودیم  قدر غرق  اون
ستگیر  سایی که در حال ارتكاب يرم د شت زده، مثب ک داخب، هر دومون وح

 روى شااده باشااند، زل زدیم بهش. بنیامین هم که انتظار نداشاات منو نشااسااته
 تىت ژاله ببینه، با  شم هاى  رد شده بهمون خیره شده بود.

سع ىرو از شدم و همون طور که  کردم تعجبم رو پس بزنم،  یم یتىت بلند 
 به شونه اش زدم و  فتم: یرفتم. دست نیامیبه سمت بن

 ن؟یامیآنا بن ى.  ه طورنجاستیا یک نیبه به ... بب -
 شاام ازش برداره  نكهیژاله شاااده بود، بدون ا ىكوبیکه نگاهش م نیامیبن

  فت:
 .نیانگار شما بهتر یخوبم. ول -

 باال انداختم و  فتم: ىا شونه
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ه داشااته. ب شاارفتیپ یدو ساااعته کل یكی نی. ژاله تو هممیمعلومه که خوب -
رسند خانم خ ىکارخونه و به يا ادیمرخص بشه، فكر کنم بتونه ب نكهیمحو ا
 کار کنه.

 یقیعم برم، نفس نیامیبار تهمت کالم و نگاه بن ریز ستمیحاضر ن د،یکه د ژاله
 و  فت: دیکش

 ىنه؟ برم دنبال لباس، برا ای یسااالم آنا دوماد. بله رو از عروس خانوم  رفت -
 ؟ یعروس

 انداخت و  فت: نییهم نفسشو با شدت فوت کرد  سرشو پا نیامیبن
 تا يواب بده. هنوز نه. تا آخر هفته مهلت خواسته -

 :میمن و ژاله همزمان  رد شد و هر دو با هم  فت ىها  شم
 تا آخر هفته؟ -
 من ادامه دادم: و
  را؟ -

 بلند کرد و  فت: سرشو
 ؟یپرس یمن از کجا بدونم؟ خواهر توئه. از من م -

انگار ازم طلبكاره.. معلوم  زدیيور حرف م هیاوه ... توپش پر بود اسااسای.  اوه
بديور باز ىبود  تابلو  با اون  ل .   ىها ىخورده تو مونش. حق داشااات طف

ست نجال  نیکرده هم ینجال، حتما فكر م ست تو د شج نراره عقد کنه و د ام
شته برا ی. ولرونیب ادیما ب ىاز خونه  شده که يواب دادن رو  ذا  ىنجال  ش 

ش گه؟ید ىهفته  هی ست اشده؟  مونینكنه پ دختر هم من و هم  نیآخرش از د
صم ی. ولمیشیم وونهید نیامیبن صم ىبرا میخج ... حق داره. ت  یمیازدواب، ت
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شه به راحت ستین با  نیامینب یاز تمام زند  ی رفت. نجال هم که به تاز  یکه ب
ها فكر کنه. به خصاوص که  نیا از شاتریب یلیداره که خ ازین دیخبر شاده. شاا

دونم که  ه  یبوده و من خوب م نیامیمدت هم نامزد بن هیکه  یمهسااا، کساا
شه و مدام به اون  نیامیندر هم بن ستار مادر شته، پر ست دا شو دو ست پىت د

نه توزا نهیو ک بانهیبا مهساااا، غر نیامیخونه رفت و آمد داره. مساالما رفتار بن
الم باهاش هم ک نیامی. ا ر بنرهیمهسااا رو بپذ وربتونه حضاا دی. نجال باسااتین
ستون کرده. هند ادی لشیف نیامیبه خرب بده و فكر کنه بن تیحساس دینبا شه،یم

نجال هم که خودش به تنهایی نمی تونه از عهده ى مرانبت از بیتا خانوم بربیاد. 
 هم کم تجربه است هم نا بلد. فقط امیدوارم درست تصمیم بگیره.

فكر نجال بودم که دسااتم کشاایده شااد و بنیامین منو با شاادت دنبال خودش  تو
ستش روى م م  شار د ست و همون طور که ف شید و از اتاق برد بیرون. درو ب ک

 بیشتر میشد با عصبانیت و دندون هاى کلید شده  فت:
 این نگهبانه  ی میگه؟ -

ه عصاابانیت لحظه مات مونده بودم و نمی تونسااتم حرف بزنم. این هم  ند
بنیامین براى  ی بود؟ نكنه فكر کرده بود که من به ژاله ...؟؟ دست آزادمو بلند 

 کردم و  فتم:
 آروم باش بنیامین. فكر کنم د ار سوء تفاهم شدى. -
 صورت نرمز شده از خشم،  فت: با
د ار سااوء تفاهم شاادم؟ آره حتما سااوء تفاهمی پیش اومده که نگهبان باید  -

شب توى اتانه. میشااه بگی این مزخرفات رو کی به نگهبان  فته؟ بگه، بشااوهر
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نضاایه ى اون عوضاای که اومده بوده توى اتاق ژاله  یه؟ تو  ه يورى شاادى 
ما یه ز له  ه غلطی می کنی؟ فكر کردى  ون  ىت ژا له؟ رو ت  نیشااوهر ژا

خریت کردم و آدرس تو رو  ذاشااتم تو دساات ژاله، تا آخر عمرم نراره باز هم 
نم؟  شااممو ببندم و بذارم که تو هر يور دوسااات دارى اون دختر خریت ک

بی اره رو بازى بدى؟ براى يبران اشتباهات  ذشته ام، از هیچ کارى براى ژاله 
 دریه نمی کنم. يلوى عالم و آدم می ایستم. حتی ا ر اون عالم و آدم تو باشی.

صبر کردم. این لحظه بهترین تا شد،  صت بو زمانی که حرف هاش تموم ن د فر
که حرف هاى نگفته ى بنیامین رو بشاانوم و بفهمم تو منزش  ی می  ذره. 
فكر کنم ا ر توى بیمارسااتان و به خصااوص بىش زنان نبودیم، تا االن باهام 

 در یر شده بود و دو تا مشت هم خورده بودم. حرف هاش که تموم شد،  فتم:
 هر  ی  فتی درست. حاال میشه حرف هاى منم بشنوى؟ -

سایش دندون هاش بر روى هم رو شنیدم. بدون این که حرفی بزنه، زل  صداى
زد توى  شاام هام. تمام مايرایی که مربوت به اون مردك میشاااد و ژاله برام 

 تعریم کرده بود،  فتم و ادامه دادم:
بدم، مجبور  - بان يواب پس  به نگه له و نىوام  كه بتونم برم پیش ژا براى این

 ه ام. ولی ژاله  یزى نمی دونه. تو هم حرفی نزن ...شدم بگم همسر ژال
 انداختم پایین و با شرمند ی  فتم: سرمو

البته لطفا ... درضمن ... خودت هم که دیدى ... نشستن من و ژاله کنار هم  -
شستن روى مبب بود. پس الكی فكر هاى بیىود  شبیه ن شتر  و روى تىت ... بی
یاد می دادم. من وانعا خوشااحالم که  تایپ کردن  نكن. داشااتم بهش ورد و 

س ضرى به خاطرش يلوى عالم و آدم بای ست و حا ست به ژاله ه . منم تیحوا
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به هیچ عنوان نصااد بازى دادنشااو ندارم. که ا ر می خواسااتم این کارو بكنم، 
همون مونع که نمی دونستم خواهر رفیقمه این کارو می کردم. نه حاال که دیگه 
ست. بنیامین ... من تو  سمو داره.  ون ناموس رفیقم، ناموس منم ه حكم نامو

ستم که فقط تو می تونی کمكم کنی. م ضعیتی ه شدم. خودمم  نو وانعا  یج 
نمی فهمم  ه مر مه. پس خواهش می کنم به ياى تعصااج به خرب دادن، یه 
کم راهنماییم کن. دردمو بفهم و کمكم کن.  یزى که ازت می خوام این ندر 

 سىته؟
 نان بدون حرف نگاهم می کرد. کم کم فشااار انگشاات هاش دور م م  هم

 ز شد.کمتر شد و باالخره دستش از دور م م با
*** 

ند ب ىرمردیتر و رنجورتر بود. پ دهیکردم، تك یکه فكرشااو م ىزیاون   از ا 
پر از درخت و بوته  یاطیح ونیفرو،. م یب ییو  شم ها رهیت ىو  هره  دهیخم
کرد.  یم دادیخونه ب ى. انگار نه انگار که تابستون بود. خزون تودهیخشك ىها

س سته بود و مر، و يويه ها یکنار نف ش ا داد. ت یو دون م آبنفس رو  ىتو ىن
سم ژاله رو نبردم، حت یونت ست یک دیازم نپرس یا حرف  ی. بىدار كاریو   یه

ده بهش فشار آور ییدرو به روم باز کرد و به داخب دعوتم کرد. انگار اونقدر تنها
 یحت ای ه،بیغر هیا ر  ینفر پا به خونه اش بذاره. حت هیبود که فقط منتظر بود 

 ه.دزد باش
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 دنی. دست هاش شروع کرد به لرزدیمحو بردن اسم ژاله، رني و روش پر به
  رفته و کش ادیکه از شدت اعت یی شم هاش خونه کرد. با صدا ىو اش  تو

 دار شده بود  فت:
 ؟یهساا یژاله  ااااش شاااده؟ تو ک -

 هیو  ر نیزم ىاش ولو شدنش رو جهیدادم. نت حیخالصه براش توض زوی  همه
 یداشت. ول ىدنش بود و لعنت کردن خودش و پسر اعدام شده اش. دل پرکر

 از دسات ى ذشااته  ىبرا ىمن ونتم کمتر از اون بود که بهش فرصاات عزا دار
 رفته اشو بدم.

تو  شهی فت روش نم یبهش  فتم که بره به ژاله سر بزنه، نبول نكرد. م ی  هر
ترک رو  شاانهادیشااد که پ یخوب ىهم بهونه  نیژاله نگاه کنه. هم ى شاام ها

 ت: ف ىدیاش شدت  رفت و با نا ام هی ر د،یشن نویباهاش مطرح کنم. تا ا
ا گهیمن د - ا ترک  ی  ىبرا گهی. درمیم یل*ب*ن م نی. تو اااارمیم یدارم ما

له رو بب بذار زند نمیکنم؟  را ژا بدون من خوش تره.  يا ی.  به  نه.   من و ىک
. داداشااش دیند ایدن نیاز ا ىریننه اش که خکنه.  یمادرش و برادرش هم زند 

باشاام براش بهتره.  باد داد. منم ن به  که دودمانمونو  ور دل دخترم مواد  برمهم 
 بكشم؟ که اونم معتاد کنم؟

اره. د ابیهمدم احت هی. ژاله تنهاساات. به دیترک کن گمیکه م نهیهم ىخج برا -
 یهم که دورش يمع بشااند بازهم نم ایدن ىبهتر از پدرش؟ تمام آدم ها یک

شما احت ىتونند يا شو براش پر کنند. اون به  شما ه ابیخانواده ا م داره و البته 
ها رنج رو تمومش  نی.  را ادیهم، در رنج ىو دور ییبه اون. هر دوتون از تن

 ىونت برا چی. به خاطر خودتون. به خاطر دخترت. به خاطر ژاله. هدیکن ینم
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 . ژاله ازدی ذشااته رو يبران کن ىخطا دیتون ی. هنوز هم مسااتین ریيبران د
ه. ا ر کش یشما پر م ى. دلش برادارتونهینداره. منتظر د ىا یو ناراحت نهیشما ک

 براش یشااده. دل و دماغ دینا ام گهیکه د نهیا اطربه خ ومدهیسااراغتون ن گهید
اونقدر انتظارتونو بكشاه تا آخر  نیخوا یشاده. شاما م ریسا ینمونده. از زند 

ب ه اتونم از  یكی نیا نیخوا یم اره؟یساار خودش ب ییبال هیو  ارهیطانت ن
 د؟یدست بد
بلندش کردم و بردمش  نیکردن. از زم هیکرد تو ساار خودش زدن و مو شااروع

ها یم هیخونه. اون  ر ىتو باس  با ل باس هاشااو  که از  وب  ییکرد و من ل
 دیدونسااتم با یکردم. م یبود، عوض م زونیاتاق آوکنار  ىشااكسااته  یلباساا

با اون لوله  له رو  و  رهیگب شیآت شتا ب*ى*ه*ر نهیبب شینیب ىتو ىوضااع ژا
 ترک کردن مصمم تر بشه. ىبرا
به محو د م،یدیبىش که رساا دم مانع ورودش شاااد. نگاه  دنش،ینگهبان 

 بهش انداخت و  فت: یخشن
 .رونیورش دار ببرش ب ؟یکن ویمردمو مر نجایا ىآورد نویا -

زد که  یاش داد م افهیباهاش کلنجا رفتم، آخرش نذاشاات بره داخب. ن ی  هر
 نیامیکردم. به بن یبود که فكرشااو م ىزیتر از اون   میمعتاده. وضااعش وخ

پدر ژاله، مات  دنیاومد. به محو د مارسااتانیبه محوطه ب نیامیزني زدم و بن
که در نظر  ور یبرم سااراغش. آدرس کمپ موند. انگار انتظار نداشااات، وانعا

ش سوار ما ست بردمش  یکردم و  نی رفته بود ازش  رفتم و پدر ژاله رو  به  را
 دادم. یانجام م دیبا شیونت پ یلیکه خ ى. کارادیمرکز ترک اعت
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*** 
 ن؟یکرد ریيناب سر رد؟ پناهی رو دستگ نیگیم ىيد -
 ىا. البته دهنش برمیکن دایياشااو پ میتونساات ،ىصاافر ىبله. با کم  آنا -
صه. احتمال داره تهد سشیرئ شه که حرف نم دینر شما نگران  یشده با زنه. 

 .میپرونده هست ریگی. ما پدینباش
ش - شماره  دیببى سر رد ... از اون  شو بگ یسوم ىيناب  ستم رد  دیریکه خوا

 بوده؟ یخط به اسم ک دیدون ینشد؟ نم ىخبر
با اساام ... برازنده ... هومن برازنده  یینام آنا. خط به میکرد دایصاااحبشااو پ -

 است.
 و  فتم: دمیزده از يا پر جانیه
 هورمند؟ ایهومن برازنده  -
 هومن برازنده. -
 ن؟یلطفا آدرسشو بهم بد شهیم -
 د؟یشناس یم شونویشما ا -
 یلیکارخونه نساابت فام سیی... با ر ییيورا هی...  یشااناختن که نه ... ول -

 .دارند
 کارخونه اش ىخانوم برا نیا بیکه تمام ف  و فام دیکن یشااما فكر م یعنی -

هم  متهم بودند و ینبل ىپرونده  ىکه تو ىدیسع ونیکردند؟ هم آنا زیدندون ت
 شده؟ دایسرو کله اش پ یبرازنده که به تاز  ىآنا نیا
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مربوت  شیاز کارخونه و ورشااكسااتگ ىبه دزد شااونیيناب ساار رد. ا ریخ -
شو بهم . ا ر ممكنه آدرسیتا مال هیمشكب خانواد  هی شتریب هینض نی. استندین

 .هی. مسئله خانواد نیبد
. به سااتیبرازنده ن ىمتعلق به آنا گهیکه خط به نامش ثبت شااده، د یآدرساا -

 .ستیاز صاحبش در دست ن ىدیفروخته شده و آدرس يد ىا گهیشىص د
 موهامو  ني زدم و  فتم: یعصب

 .مهمه یلیموضوع خ م؟یکن داشیپ میويود نداره که بتون یراه چیه یعنی -
به  که ىمايرا هساات. هر خبر تازه ا نیا ریگیپ سی. پلدیشااما نگران نباشاا -

 .میدیدستمون برسه به شما اطالع م
ب ىيواد اریبه اسم ب ماز یخواستم ا ر ممكنه در مورد شىص ی... م یراست -

 .دیکن قیهم تحق
 هست؟ یشىص ک نیا -
مايرا  نیا ىپاش تو دیبا خانم صاادانت داره. شااا یمیند یدشاامن هیآنا  نیا -

 باشه.
 ؟یآدرس ؟یعكس ؟ىازشون ندار ینشون -
 .نیدونم که  شم هاش سبزه. هم ی. فقط می ینه ... ه -

سم ماز ىسر سر رد شت و به مان ىبر ه ا ىرو ارویتكون داد و ا  ىويل تورینو
 هی دیرفتم کمپ. با كراساتیاومدم،  رونیروش  سابوند. از دفتر سار رد که ب

 زدم. یبه پدر ژاله م ىسر
*** 
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 نتونستم پدرشو به خونه ادمیرغم تالش ز یمرخص شد و عل مارستانیاز ب ژاله
شااگفت زده بشااه. به خاطر  دنشیبا د ذاره،یندم به خونه م یکه ونت ارمیاش ب

خروب از  ى ذشاات، ايازه  یترکش م ىفقط  هار روز از شااروع دوره  نكهیا
با ويود  مامانژاله اومدن و  یهمراه ىدادن. مامان و نجال برا یکمپ رو نم

 هره اش مشااىص  ىتو نهیو ک یکرد، هنوزم آثار ناراحت یکه به ژاله م یکمك
 نراره از دل مامان پاک بشه. یک یلعنت ى نهیک نیدونم ا یبود. نم

نار ها ابونیخ ک به ا ىکه تو ىا یرنگ ى لوله  ند،  ىيع ته بود در هم فرو رف
شاادم. اون مونع از سااال  ادهیرو نگه داشااتم و پ نیتويه امو يلج کرد. ماشاا

يمع شااده  ىادیز ىبود. دور و بر دساات فروش ب ه ها جیويودشااون عج
سه تا م شون، دو   دیربه خ جی. ناخودآ اه منم ترغدندیخر یبودند و هر کدوم

و ساابز رو انتىاب کردم. به  یاون همه رني، نارنج نیدونم  را ب یشاادم. نم
ش س نیما شتم ح شتم در ويودم ب میکه دوران کودک یکه بر  ود و شده ب داریدا

 به صاحبش نشون بدم. دمیرو که خر ىزیخواست زودتر   یدلم م
 شاامش  نكهیدر رو باز کرد. به محو ا نیامیژاله رو که زدم، بن ىخونه  زني

 دستم افتاد  فت: ىتو ىبه يعبه 
 یکمپوت م دیبا ؟ینرفت ویمر ادتیتا حاال ع ؟یرنگ لهیت ؟ىدیخر ی  -

 ها. ىاسباب باز نینه از ا ىدیخر
 :دمیژاله رو شن ىيوابشو بدم که صدا خواستم

 داخب. دییبفرما ن؟یستادی را دم در ا -
شم هاش افتاد. ا میبلند کردم و نگاهم م*س*تق سرمو سه روزه که  نیبه   دو 

شده،  سوپ هیمرخص  شده. مامان به يبران  که به  یکم رني و روش هم بهتر 
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ساب شت و مر، کباب م یخورد ژاله داد، حاال ح کنه و از خجالتش  یبراش  و
 دراومده.

سدیلباس هاش  رخ ىکردم و نگاهم رو یسالم شك ی. دامن ماک با بلوز  یم
عادِت    کردن سر و لباس  نیو ا رمیم ی. آخرش هم مىا و شال سورمه یآب

 افته. یمردم از سرم نم
 .دیی. بفرمانیخوش اومد یلی. خمایسالم آنا ن -
 ؟ىسالم. ممنونم. حالت  ه طوره؟ بهتر -
 خوبم ممنون. به لطم شما. -

 اپن  ذاشتم و  فتم: ىکه مامان داده بود، رو ییغذا ظرف
 مامان داده. نویا -
 خجالتم دادن. ی ند روزه حساب نی. ادنی را زحمت کش -
 . تو هم مثب دخترش...هی ه حرف نیا -
. مرده یشاادم. لعنت مونیب دخترب از دهنم دراومد پشاا ىکلمه  نكهیمحو ا به

با  گهی. تو رو خدا تو دشااهیرو ببرند که ورد زبون آدم م یتعارفات الك نیشااور ا
 ىنگام نكن. از دهنم در رفت بابا. برا ىمظلومت، اون يور ىاون  شاام ها

که زده بودم، فكر کنه  در يعبه رو کامب باز کردم و يعبه  یکمتر به حرف نكهیا
در هم فرو  ى شاامش  ذاشااتم. نگاهش که به  لوله ها ىاپن و يلو ىرو رو
شاااد و با  جانیافتاد،  شاام هاش برق زد و صااورتش پر از ه یرنگ ىرفته 

  فت: یخوشحال
 ... یمن ... يويه رنگ ىداخ ىوا -
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رو برداشت و  ینارنج ىيويه  جان،یيعبه و با موق و ه ىفرو کرد تو دستشو
. دشیب*و*ساا یکرد و م یدسااتش  رفت. يويه رو با دسااتش ناز م ىتو

با لطافت ا که من و بن یکارو م نیاونقدر  کارش  نیامیکرد   ند لحظه محو 
و  دستش  رفته بود ىرو تو دهیترس ىاحساس، يويه ها تی. با نهامیشده بود

کردند و ژاله هم نربون  یم  یي  یکرد. يويه ها هم ي یم وازشااشااونن
 رفت: یصدنه اشون م

. نیبترساا نمیمن ... نب ى. ملوساا  هانی...  ه ندر شااماها خوشااكلزمیعز -
 ی.. اله. نینوکشو بب ایخدا ى... وا كتونیي  یياتون امنه. نربون اون ي نجایا

 يانم ... براتون اسم انتىاب کنم ... ى... ا هیدست مشك هی...  شم هاش 
 نی. از امیرفته بود ما هم هساات ادشیمحو يويه ها شااده بود که انگار  اونقدر

 یکساا ىبار بود که برا نیمن هم به ويد اومده بودم. اول جانشیهمه موق و ه
صاااف کرد و  یی لو نیامی. بنومدیندر خوشااش م نیو ا دمیخر یم ىا هیهد

  فت:
 ىيويه هارو بذار برا نیبه ا ییمراسم خوش آمد و ىخوا یژاله خانوم ... م -

 بعد.
 يعبه بر ردوند و  فت: ىيويه رو تو عیسر یلیخ ژاله

 ... اصال حواسم نبود. دیببىش ىوا -
 و  فتم: دمیخند

 نداره. خداروشكر که خوشت اومده. یاشكال -
 هی ه ندر خوشااحالم که  دیدون یدرد نكنه. نمخوشااكلن. دسااتتون  یلیخ -
  رفتم. هیهد وهیکمپوت و آب م رازیبه غ ىزی 
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رو باز کرد. من اما هنوز تو فكر  ى الیهم رفت ساامت آشااپزخونه و در  بعد
که  حالم   هیهد وهیاز کمپوت و آب م ریبه غ ىزی  هیحرفش بودم. ب خوشاا

سته تر یلیحرفش خ نی رفتمب . ا شت. بري بود  نیمفهومش هم ا نیمفهوم دا
. و دهیبراش نىر ىزی  یونت کساا چینگرفته. ه هیهد یونت از کساا چیکه ه

عد از مر ها   ویب  وهیهم کمپوت و آب م دنیکه براش خر ىزیشااادنش، تن
 یعنیبوده.  پسیيويه ها و اون کل نیهم شیزند  ىها هیتنها هد دیبوده. شااا

 ممكنه؟
 بر شت و من  فتم: وهیبا ظرف م ژاله

مدم ع - مت نكش. مثال او با ادتیزح کار کن دیتو. ن  نیامیبن نی. پس ایکه 
 است. كارهی 

 دنیشاو و شونه کش یحواسش پ نیامیرني به رني شد. خداروشكر بن طفل 
. وانعا دمیکه  را با حرف هام آزارش م زدی. و رنه باز غر مدیبود و ژاله رو ند
 م؟داد یداشتم آزارش م

 کتفم فرود اومد، حواسم يمع شد: ىکه رو نیامیبن ى ضربه
 .یخواد يواب مارو بده؟ بابا مردم از دل نگران یخواهرت نم -
 هنوز که آخر هفته نشده. -
 خواد تا يمعه صبر کنه و منو دق بده؟ یبابا. امروز  هارشنبه است. م ىا -
 ایرو برداره و بهت زني بزنه و بگه موافقه  یخودش  وشاا ىتونع دار ه؟ی  -

 مىالم؟
 ... زنهیدونم ... خج دلم شور م ینه ...  ه م -
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 ؟یو بعد بهش زني بزن یتا يمعه صبر کن ى فته که تو مجبور یحاال ک -
شنبه اول ونت زني زده بودم. ول - ست من بود که همون  مامان و ژاله  یا ه د
 دونم والله. یو مزاحمش نشم. نم رهیبگ میبذارم با آرامش تصم گنیم

از يويه ها، از داخب يعبه  یكیبزنم که  یتكون دادم و خواسااتم حرف ىساار
شد و هر دو تا رو از يعبه برونیب دیپر شق از ياش بلند  رد و آو رونی. ژاله با ع

  فت:
کم راه برن. ه*ن*ا*ه دارن همش  هی نیزم ىنداره بذارمشون رو یا ر اشكال -
 عبه باشن.ي ىتو
  فت: یبا بدينس نیامیکردم و بن دییسر تا با
 ىکه واسه خودش باز نیزم ىهام يويه داشتم.  ذاشتمش رو یب گ ادمهی -

شو با کاردك  یکنه، ول شتم روش. بعد هم دل و روده ا سم نبود و پامو  ذا حوا
 يدا کردم. نیاز رو زم

 ... اااااااااااانیامیبن -
ن او ىدرد ادا شد. انگار به يا تیيگرخراش ژاله بود که با نها هیي ىصدا نیا

خنده و ژاله  ریز میهر دو زد نیامی. من و بندیکشاا یيويه مادر مرده زير م
 و  فتم: دمیب*،*لش  رفت انگار که ب ه اشن. خند ىتو ىيويه هارو يور

 .یکن یبا عشق ازشون مرانبت م یلی. خایشیم یمعلومه مادر خوب -
  فت: نیامیباز هم سرو و سفید شد و بن ژاله

 ىا ه پام رفت روش خودم از رو دمی. نول منیزم ىنترس بابا. بذارشااون رو -
 يمعش کنم. نیزم
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هوا  ىبرداشت و پرت کرد سمتش که تو یبیو ژاله هم س دیهم ناه ناه خند بعد
و يويه ها هم با سرعت شروع کردن  نیزم ى رفتش. يويه هارو ول کرد رو

هم دنبالش بود. خنده ام  هیرفت، نارنج یدور سااالن. هر يا ساابزه م دنیبه دو
 .عكسهم بر دیشا ایمر،؟.  هی رفت. نكنه سبزه خروس بود و نارنج

 به ژاله انداختم و  فتم: ینگاه
 ؟یاسم هم براشون انتىاب کن ىخوا یم -
  فت: یهم با لود  نیامیبن
 ؟ىریبراشون شناسنامه بگ ىخوا یم یک -

 و ژاله  فت: میدیسه خند هر
براشااون  ىخروس.  ه طور ایها نراره مر، بشاان  نیدونم ا یآخه من که نم -

 اسم بذارم.
 ماشت  فت: یهمون طور که  ند تا آلبالو به دهنش م نیامیبن
 .شهیمعلوم م یببرشون سونو راف -

  فتم: کالفه
نه م نیامیبن - با تو ازدواب ک  و یکن تشیام ىيور نیا ىخوا ی... ا ه نجال 

تونه  یاخالق هاته که طفل  نم نیفكر کنم واسااه هم ؟ىمدام دسااتش بنداز
 .رهیبگ میتصم

 و  فت: دیکش یقینفس عم نیامیبن
 رو سر بنده يا داره. شونیا -
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 ىرو انگشتش ىاز آلبالو ها از ال یكیآلبالو برداشت که  گهی ني د هیهم  بعد
افتاد و هر دو تا يويه با ساارعت نور خودشااونو بهش رسااوندن. يويه  نیزم

سبزه هم  نیزم ىآلبالو رو از رو ه،ینارنج شت به فرار.  به نوکش  رفت و پا  ذا
 ینصاار در م هینارنج ی. ولارهیخواساات از دهنش در ب یافتاد دنبالش و مدام م
برداشاات و  رفت  گهید ىبالوآل هیساابزه سااوخت،  ىرفت. ژاله که دلش برا

 سمت يويه ها و  فت:
 .ویب ویب ویب ویب -

سامت انگشاتش که ژاله  دیفشاني اومد سامت ژاله و  نان پر نیهم ع سابزه
خنده و ژاله هم انگشات نوك زده  ریز میزد نیامی. من و بندیکشا هیو ي دیترسا

 سبزه حتما خروسه.. نی فت ا یبهم م یحس هیاشو به دندون  رفت. 
 ند روزه اصال فرصت نكرده  نیخونه ى ژاله بودم و بر شتم خونه. ا یساعت هی

سر شته ها ىبودم که  ست نو ست  یدلم م ىصدانت بزنم. بد يور ىبه د خوا
 . دفتر رو باز کردم و مشنول خوندن شدم.شهیبفهمم ته اون دفتر به کجا ختم م

*** 
 ن،ینه خوشااحالم نه غمگ دارم. نه خوبم نه بد، یبیغر ىروزها حال و هوا نیا

ه بهم بگ یكیفهمم  م شده. کاش  ی. نمرینه آزادم نه اس ر،ینه آسوده ام نه در 
 فته؟یب ی ه اتفان گهینداره؟ مگه نراره د ی.  را دلشوره هام تمومهی ه حس نیا

 که تو تمینساا ى. من اون بنده اممن کم آورد ایخدا شااه؟یبدتر هم مگه م نیاز ا
ما. من یکن یفكر م نه من ینیب یکه م یبوم بزر  نیندارم. ا شیتاب آز  خو

 هی. سااتمین شااتریب یطبب تو خال هی. من نهیبشاا ىشااتریکه روش برف ب سااتین
کنه.  یم هیتو شرمنده است. که از تو به تو  ال شیو ناتوان که پ میمويود ضع
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 هیهام فقط  یسااردر م ىبفهمه. با همه  رهاتوخواد حكمت کا یکه به زور م
. به خاطر هورمند و حضااورش در کنارم ونمیدونم ... بهت مد یرو م ىزی 

 نعمتت نیتونم شكر ا ی. تا آخر عمرم هم که برات سجده کنم نمونمیبهت مد
 ه  ؟ینیافریمن ب ىهورمند رو برا ی رفت میشااد که تصاام ی.  ارمیرو به يا ب

شش ا می زند ىتو یکار خوب  ریندر بزره بود؟ حقا که ز نیانجام دادم که پادا
 .یمون یبنده هات نم نید

 ییبا،  ا ىعكسااش رو به رومه. عكس دو نفره امون. من و هورمند تو االن
ه لباس ها   نیدونه با ا ی. فكر کنم مادیاسااپرت بهش م پیپدرش.  ه ندر ت

لباس هارو هم به  نیپوشااه. هم ینم ىيور نیونت ا چیکه ه شااهیندر دلبر م
صرار من   کردن وضع ىبود که هورمند برا ى ه روز قایدن ستین ادمی. دیخرا

فت ي هی شمم به  ،یکفش فروش هی نیتری. پشت ودیحال و هوام، منو برد خر
 زنونه اش رو داشت و هم زیافتاد که هم سا یو آب دیکفش اسپرت خوشكب سف

ادم د شانهادیپوشاه، بهش پ ینم یکفشا نیدونساتم هم   یم نكهیمردونه. با ا
 بىره. هورمند هم  فت:

 ها بپوشم؟ نیاز ا ىدوست دار -
 .ىبا کت و شلوار شهی. همدمتیاسپرت ند پیونت تا حاال با ت چیاوهوم. ه -

با خودش برد تو ییابرو نداخت و منو   ىمنازه. از همون کفش هم برا ىباال ا
لباس  و هم خودش. بعد هم منو دور تا دور پاساااژ  رخوند تا براش دیمن خر

خودم هم لباس  ىکردم و ساات لباسااش برا طنتیاسااپرت انتىاب کنم. شاا
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ا ب شاااه،پو یخونه م ىتو تایلباس هارو نها نیکه مطمئن بودم ا نی. با ادمیخر
 کردم. یبراش انتىاب م یالیخوش خ

که  فت م یول تا بر ادیخواد ب یاون روز  بالم  ازم خواسااات  جان،یاله میدن
 یبپوشم. منم کل میبود دهیکه با هم خر ییاسپرت و لباس ها ىهمون کفش ها
 غرغر کردم که:

که ه - به م چیتو  نت  باس نم بیو به م ،یپوشاا یمن ل باس  بی را من  تو ل
 بپوشم؟

ست دارم اون مانتو نیبار به خاطر من ا هیحاال  -  ىرو تو یآب ىکارو بكن. دو
درش  ى. زودنمتیبب یذاشااتهم ن قهی. تو اتاق پرو که اصااال دو دننمیتنت بب

 .ىآورد
 کباب شد. مب*ى*ه*ر یگیم ىيور که تو دار نیپوشم. ا یباشه م -
 دنبالت. ادیم گهیساعت د میخدا نكنه خانومم. پس ن -
 آماده ام. گهیربع د هیساعت. من  میآوووو ...  ه خبره ن -

  فت: ىپر خنده ا ىو بعد هم با صدا دی یپ ی وش ىنهقهه اش تو ىصدا
 .ای فت یرو رشت كهیت هی نیا -

 حرف منو تكرار کرد: ىنازک شده ا ىهم با صدا بعد
 ساعت. میآوووو ...  ه خبره ن -
باره خند و تاز  ی. منم خنده ام  رفت. راسااات مدیدو  ىها لهجه  ی فت. 
ب  همون ایسارب .  یبال م یماره. امروز هم بهش  فتمب ت یداره روم اثر م یلكی 

 .نهیریش یلی. خمیلكی  ىلهجه  نیدرد و بالت به يونمب خودمون. عاشق ا
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 ذاشتم  ومیبعد زني زد و  فت که دم خوابگاه منتظرمه. منم  وش قهیدن ستیب
 ىحوصله  ی. کنییهم  رفتم دستم و رفتم پا میآفتاب ن یمانتوم و ع جیي ىتو
 داره. میک

 پیت هیافتاد که رو به روم با  ىه پساارخوابگاه رو که باز کردم،  شاامم ب در
نامرد افتادم و با اخم  اریماز ادی. ناخودآ اه واریداده بود به د هیتك یسااوسااول

که  دینكشاا هیرو به  شاام  ذاشااتم و رومو بر ردوندم. اما به صاادم ثان نكمیع
 سرمو با شدت بر ردوندم و داد زدم:

 هورماااااااند.. -
اسااپرت؟ همون لباس  پیهورمند با ت دم؟ید یداشااتم م یمن ...   ىخدا

ست با هم خر ییها سف ى. کفش هامیبود دهیکه  سپرت   یشلوار ل ،یو آب دیا
شك  ن یژل زده که رو به باال حالت داده بود و ع ىو و موها یشرت آب یت ،یم

 .زدیبرق م ىزیهم به  شمش. صورتش از تم یآفتاب
 نیکه هورمند ا شاادینمهام از شاادت تعجج  شاااد شااده بودند. باورم   شاام

 . شده بودومدیلباس ها بهش م نیکه  قدر هم ا ىباشه. وا دهیلباس هارو پوش
سرها نیع سول یگولیساله. ي ستیب ىپ سو ا مهاب یسمتش و ب دمی. دویو 

 ب*،*لش. دستهاشو دورم حلقه کرد و با خنده  فت: دمیپر
 ؟ىشد زیخانومم؟ سورپرا هی  -
شش ب از سر يوونش رو برانداز  ىاومدم و مثب مادر رونیآ*،*و* شق پ که با ع
 کنه، سرتاپاشو نگاه کردم و با  شم و زبون نربون صدنه اش رفتم: یم
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کردم  ی. اصااال فكرش هم نمادیبهت م یلیهورمند. خ ى ه ندر خفن شااد -
 ىکه ونت خواب هم به يا شاادمیداشااتم مطمئن م گهی. دیهارو بپوشاا نیا
 .یپوش یکت و شلوار م ژامه،یپ

 کرد و  فت: یآروم ى خنده
 م؟یخانوم؟ داشت هیسا ىندازیمنو دست م -
 انداختم و  فتم: نییسرمو پا یخجالت ساختگ با
 کنم. یم مینربان. دارم ازتون تعر دیینفرما -
به اساام ب کتشااالب.  ییهورمند رفت ساامت روسااتا م،یدیکه رساا جانیاله به

کوتاه و بلند نرار  ىتپه ها ىبود که رو ى ا ىساارتاساار روسااتا پر از بوته ها
بوته ها و خاک ها  نیب ،ییروستا ىکه دم خونه ها ییداشتند. مر، و خروس ها

شتند و به هر   یدنبال کرم م سته  ىزدند. زن ها ینوک م ىزی   ادر به کمر ب
 یکه کنار ياده علم م یی.  اوهادندیشااپا یمر، و خروس ها دون م ىکه برا

 ىزدند. مردها یوسااط ياده ندم م الیخ یهاشااون هم ب یخوردند و بعضاا
ست ى كمه به پا. از همون  كمه ها ش یكیپال سرت پو شونیکه ح م به دل دن

 بود.
شت که از درش پ ىخونه ا دم شه. در ىخونه، با،  ا نیبود، ا داینگه دا  ىپدر

ضا نیکه از ب یبزره و آهن د. بو دایپر از دار و درخت اونطرف پ ىنرده هاش، ف
ها ىها اهیپر از   نیزم خت  ند ىخودرو بود و در نار راه شاان ىبل . یهم ک

درخت ها  نیاز ب ىزد و  ند لحظه بعد، پساارک ده ساااله ا یهورمند ت  بون
 شد و در رو باز کرد. داشیپ
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شااد که  دایپ ىاطبقه  هی یساااختمون  وب ،یشاان  یبار ىاز اون ياده  بعد
تر   یکه انتظار داشااتم کو  ىزیاز اون   ی ندان بزره نبود. بزره بود ول

 نیا ی. ولشاامیموايه م ىهزار متر ىسااه طبقه  ىالیو هیکردم با  یبود. فكر م
شت و ز هیخونه فقط  شا ریطبقه دا صد م دیبناش هم  . دشیم تربه زحمت پون

 ادیبرازنده ها، وانعا ساااده و يالج بود. خوشاام م ىبه پولدار ىخانواده ا ىبرا
خانوم و شااوهرش، و نه ب ه هاشااون.  هی. نه هانسااتندیاهب تجمالت ن ادیکه ز

نانع و خوب هیهم  ون هان دیيواهره. شاااا گهیهورمند هم که د  یخانوم زن 
 دونه؟. یم یبوده، شوهرش پولدار شده. ک

ون به ما افتاد،  ند لحظه مات  شمش نكهیخانوم و هاله هم، به محو ا هیهان
تا حاال هورمند رو ا یو مبهوت نگاهمون م  یپیت نیکردند. انگار اون ها هم 

 رفت دنبال عیو بعد هم سر دیما رو ب*و*س یخانوم که کل هیبودند. هان دهیند
سپند دود کردن. هاله هم که کل سرمون  وندپر كهیو ت ىتیزبون ر یا سر به  و 

  ذاشت.
از با،  ینسمت هینرار داشت.   یکو  ىتپه  هی ىپشت خونه بود و رو ى ا با،

بلندشون  ىمو بود که شاخه ها ىداشت، پر از درخت ها ىهموار نیهم که زم
عصرونه خوردن  ىدنج برا ىيا هیداربست هم  ریبا داربست مهار شده بود و ز

 .دیفس ىها یو صندل زیو م ی وب مكتیو استراحت درست شده بود. دو تا ن
خانوم  هیکه هاله و هان نیو نبب از ا مینشااساات مكتین نیاول ىو هورمند رو من

  فتم: انیب
 لباس هارو نپوش. نیا گهیهورمند ... د -
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 باال انداخت و با تعجج  فت: ییابرو
 لباس بپوشم. ىيور نیا ىدوست دار یخودت  فت ومد؟ی را؟ خوشت ن -

 لوس کردم و  فتم: خودمو
ش ادیندر بهت ب نیکردم ا یفكر نم ی فتم. ولآره  - شكب ب خوام  ی. نمیو خو

 دارما. رتیاز فردا  شم نامحرم دنبال ناموسم باشه. من غ
 از هم باز شد و  فت: یهاش به لبىند نشنگ لج

 خانومم. هیبرم سا رتتینربون اون غ -
سمت لج هام و درست لحظه ا نگاهش شم هامو بستم و منتظر  ىرفت  که  

صدا ریدلپذ ى رما صله  ىويودش بودم،  سرعت از هم فا شد با  هاله باعث 
 :میریبگ
 .رمیعكس خوشكب ازتون بگ هیخوام  یم دیخودتونو صاف و صوف کن -
 دهیانگار ند ینه. ول ای دهیکه بفهمم مارو د دمیبه سمت صداش  رخ ینگران با

ش رونیبود.  ون در حال ب شا نیدورب دنیک د و بو دهیهم د دیاز يعبه اش بود. 
ش نكهیا ىبرا  حی. به هر حال من که ترياوردیخودش ن ىبه رو م،یما معذب نبا

رو  رفتم و هورمند  ددساات هورمن جانیکنم. با موق و ه یط یالیخ یدادم ب
 هم دستشو دور شونه ام حلقه کرد و  فت:

 َاز یاااب.. نیهمه بگ -
بلند  نیدورب  یلی  ىبب صدابگم ب  را از ی نكهیو نبب از ا دمیغش خند غش

سش رو به رومه.  یعیطب ىشد و عكس با خنده  شد. حاال هم عك مون  رفته 
شده. با لباس ها یلیخ شني  شده. م ىن ست  سپرت  ست  ونیا سرسبز. د با، 

هاله و هورمندم.  ونیاز ته دل رو بعد از دو ماه، مد ىخنده  نیهاله درد نكنه. ا
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به ه که  ییکردم. کم شااادند لحظه ها یيز هورمند فكر نم ی یاون لحظه 
شه. که با فرا، بال به هورمند و خوش نگار ا شهیهام فكر کنم. هم یفكرم آزاد با

 و نبود محبت مادر و ىپدر ی. نبال دردم فقط بمهیزند  ى نهیپس زم ىدرد هی
 یب درفته. در نیبا ويود هورمند از ب یمیتیبود. حاال درد  ییخواهر بود. تنها

هر بار که  یکمرني شااده، ول رم،ی  یکه از هورمند م یمادرم، با عشااق ىمهر
شتناک اون روز برام تداع یهورمند م ستم، حس وح ...  ای. خداشهیم یب*و*

شتن  که مثب  یتلى ىخاطره  ه؟یتلخ تو مهن آدم ها   ىخاطره  هیمجازات کا
ال پر و پ یماره خوشبىت یو نم  هیپ یم یخوشبىت ىعلم ه*ر*ز، دور سانه 

 یلعنت ىدلشااوره  نیباز هم ا رم،ی  ی. از اون روز نحس هم که فاکتور مرهیبگ
ست بردار ن شه نینراره ا یک رم؟ینراره آروم بگ ی. کستید شوره ها تموم ب ؟ دل

فقط هورمندم  اد،ینراره به ساارم ب ی... هر   ایدر انتظارمه؟ خدا ى ه فايعه ا
 خااااااااادا ... ىاون زنده باشه. من طانت ندارم. ا یلو رمی. من بماشهزنده ب

من و هورمند  یخانوم و هاله مشاانول  رت زدن شاادند ول هیاز ناهار، هان بعد
باره رفت  دن،یبا خواب نجایخواسااات حاال که اومدم ا یبا،. دلم نم ىتو میدو

 هیدرخت ها. تو  نیب میبا، رو از دساات بدم. با هورمند رفت ىل*م*ت بودن تو
کردم و  هونبوته ها پن نیخودمو ب عیلحظه که هورمند ساارشااو  رخوند، ساار

 ازش دور شدم. واشی واشی
شت و د یآوردم و نگاهش کردم. ونت رونیبوته ها ب ىاز ال سرمو  ستم،ین دیبر 

کرد. بعد هم شروع کرد به صدا  ی ند لحظه مات و مبهوت دور و برشو نگاه م
 زدن:
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 ه؟یسا ییکجا ؟ییکجا هی... سا هیسا -
 از اون ساکت بمونم و  فتم: شتریب ومدیدلم ن شه،یداره نگران م دمید
 ؟یکن دامیپ یا ه تونست -
سر نویا تا شت.  صدام بر  سمت  ص میبوته ها نا نیب عی فتم به  داش رو شدم. 

 :دمیشن
 ؟ی  ارمیب رتیا ه   -
 بعد خط و نشون بكش. اریب رمیاول   -
سانه  ىصدا یدادم. هر از  اه رییيامو تن عیسر و خش خش و تكون خوردن 

سع دمیشن یها و بره ها رو م شم.  یم یو  صدا يا به يا ب سر و  کردم بدون 
. نشاام دهیبوته ها د نیپاهام نشااسااته بودم و ساارمو خم کرده بودم که از ب ىرو

شده بود. فكر کنم ح جانیاونقدر ه صورتم دا،  شده بودم که  ز نرم یسابزده 
 شم هام  شاد شده بود و مثب  جانیو از شدت ه زدیم. نلبم تند تند مشده بود

 .دمییپا یاطرافمو م یطعمه،  هار  شم نیدر کم ىببر
 :دمیکش هیزده ي جانیبوته ها رد شد. ه نیکه از ب دمیلحظه هورمند رو د هی تو
 .ی. تو باختدمتی... د دمتید -

 :دمیسرخوشش رو شن ىصدا
... من تا حاال سااه بار دیدمت و به روت نیاوردم. هر  زیاد خوشااحال نباش -

 .ىبرد ىریمنو بگ یمونع تونست
ساس م شدیتر م  یهر لحظه نزد صداش سرمه. ب یو اح شت  اراده  یکردم پ

ست و پا رو زیخ میترس به يونم افتاده بود. ن ستم  هار د  نیزم ىشدم و خوا
 وشم  فت:  ریز ییشونه ام نشست و صدا ىرو یفرار کنم که دست
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 کجاااا؟؟ -
تم صور ىدهنم  ذاشت. سرش يلو ىبكشم که دستشو رو هیباز کردم ي دهن

  فت: ینرار  رفت و با نگران
پر از کار ره ...  نجاینكش ا هیمنم هورمند. ي ؟ىدیترساا ه؟یشااد سااا ی  -

 زشته.
دهنم  ىهم فشااار دادم. دسااتشااو از رو ىتكون دادم و پل  هامو رو ساارمو

 برداشت و  فت:
 .یندر بترس نیکردم ا یخوام. فكر نم یمعذرت م -

 ب*،*لش و با بنو  فتم: ىانداختم تو خودمو
 . زهره ترک شدم.یبدينس یلیخ -

  فت: یآروم ىو با صدا دیسرم کش ىرو دستشو
 .ىموش  کرد میخدا نكنه خانومم. خودت ه*و*س نا -

فت. ول یم راسااات که بهونه ا ی  کرده بودم، دلم  دایناز کردن پ ىبرا ىمن 
و خودمو از منبع محبت و عشااق محروم  امیب رونیاز آ*،*و*شااش ب ومدینم

 کنم.
شت بعد شهر م،یاز ظهر که از با، بر  شا ب.  شِت ِن ر از که پ ىهورمند منو برد ب َل

 و دیمهنم اومد رو خواسااتم بگم که هورمند خند ىکه تو ىبود. فكر زاریشااال
  فت:

 ؟ىکار یشال ىبر ىخوا یزنه؟ نكنه م ی را  شم هات برق م -
 زده  فتم: موق
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 نجا؟یا ىاوردیمنو ن نیهم ىمگه برا -
 و  فت: دیآروم کش لپمو

 .یرس یکه امروز به آرزوت م نیی. بپر پاطونیش ىا -
باز ازم  ى فت که با رو ی  كاریشاااال ىدونم هورمند به اون خانوم ها ینم

ستقبال کردند. شو داد بهم.  ادرش  رونیب نیاز زم شونیكی ا اومد و  كمه ها
رو هم از دور کمرش باز کرد و به کمرم بساات که به لباساام ِ ب نپاشااه. نبب از 

 ىریحصاا هکال هی نشیهورمند از صااندوق عقج ماشاا ن،یزم ىبرم تو نكهیا
 سرم  ذاشت و  فت: ىبود. کاله رو رو دیسف ونیپاپ هیدرآورد که روش 

 .رمی. بذار  ند تا عكس ازت بگادیندر بهت م ه  -
 هیه ک زاریشاال ىازم عكس  رفت. بعد هم آروم پامو  ذاشاتم تو شیبا  وشا و

هورمند  فتمیب نكهینبب از ا ی. ولدمیکشاا ینی ب فرو رفت و ي ىدفعه پام تو
 بازوم رو  رفت و با خنده  فت: ریز
 ؟ىبر رد ىخوا یتو  ب؟ م ىونت تا کمر نر هیشد؟  ی  -
 خوام برم برنج بكارم. ینه نه ... م -
 محبت  فت: با
 ادیکارشااونو ز یخواد. ا ر اشااتباه کن یم ىکه برنج کاشااتن بلد یدون یم -

 و دوباره بكارن. ارنیدرب یکاشت یهر   دی. باىکرد
 ىشااونه  ىانگشاات اشاااره امو بلند کردم، ساارمو رو تیب ه ها با مظلوم مثب

 تم: پم کج کردم و  ف
 دونه؟ هیفقط  -
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ساارمون زد و من به ساارعت رفتم وسااط  ىباال دیخورشاا ییبایبه ز ىلبىند
داد. حس  یبهم دساات م یرفت، حس زند  ی ب فرو م ى. پام که توزاریشااال

پاهام لهش  ریتونم ز یکنه م تمیام ىزیکردم اون ندر ندرت دارم که هر   یم
ن یبود بىورم زم  یدو بار نزد یكی. دمیدو ی ب ها م ىکنم.  لپ  لپ تو

زده بودم که باز  جانیاونقدر ه ی. ولدمیب مواظج باشب هورمند رو شنىو صدا
 یکه داشااتند برنج م گهید ىکنار خانوم ها دمی. باالخره رساادمیدو یهم م

سالم بلند شتند.  شون  ىکا ست کردند. لپ همه ا شون رو را کردم و همه ندها
ست  صورت ها ب انداخته بود.  ه ندر دو شتم اون  سف ىدا شونیتپب و  و ر د

  از بزنم.
ند مظلوم ینوت خدا با همون ترف ند يواب داده  یتی فتم و  که در مورد هورم

 بود،  فتم:
 دونه برنج بكارم؟ هیمنم  شهیم -

 تر بود  فت:  یکه از همه بهم نزد یخانوم
وست رو د ىكاریآنا برازنده  فته بود خانومش شال ؟ییخانوم شما هیپس سا -

 داره.
ضعفه  ىاون لهجه  ىضعم رفت برا دلم شون. اما حرفش مجال دل  شكل خو

 رو ازم  رفت:
 د؟یشناس یمگه شما شوهر منو م -
  فت: ىنفر بعد و
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 ما همه امون م؟ینشناس نویصاحج زم شهیدستت درد نكنه دختريان. مگه م -
 .میکن یبرا آنا برازنده کار م

 ن؟یگیم ىيد -
 ىکشاورز نیروستا زم نیهورمند تو ا یعنیآوردم.  یاز تعجج شاو درم داشتم

 بود؟ يب الىالق.. دهیخر
بهم  آموزش یسبز برنج رو به دستم دادند و با کم ىدسته از سانه ها هی باالخره

ضاح ا ى فتند که  ه طور جام کارو ان نیبكارم. هر  ند که مطمئنم اونقدر افت
 دوباره کاشتن. دادم که بعدش خودشون همه رو

 کنه. یآنا  ه طور داره مونشو م دینیب -
و من بر شتم سمت هورمند. دست به  دندیخند زیر زیزن ها ر ىهم همه  بعد
ش نهیس شویداده بود، ع هیتك نشیبه ما شته ىموها ىرو نك  خوش حالتش  ذا

 ىدختر کشااش برم که خانوم ها پیکرد. نربون اون ت یبود و با لبىند نگاهم م
 خوشكب شده: یلیبودند امروز خ دهیهم فهم كاریشال

 لباس ها  ه ندر برازنده شده ها ... خوشكب شده پسرم. نیبرازنده با ا ىآنا -
 .دیونت  شم نىور هی. میکرد یبراتون دود م میکاش اسفند داشت -
 یکه کت و شلوار م شهیهم ده؟یلباس پوش ىيور نیشده که آنا امروز ا ی  -

 .دیپوش
 زدم. یمن فقط لبىند م و

از خانوم ها شااروع کرد به  یكیکاشااتن برنج،  ىبرا میخم شااد یهمگ یونت
 شناختم: یم یکه به خوب ىخوندن. اون هم شعر

 (دهیپوش ی الش ىمن نبا زیعز اری)ی الش ىد وده بو نبا ىاریيان  یم -
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 خانوم ها همزمان با هم  فتند: ى هیبق و
 آها بگو. -
شال یبجار بومه بو زحمت بكشامره  -  دهیما اومده بود و زحمت کش زاری)سر 

 بود(
 آها بگو... -
 منه( ی ل رانه )ونت خوش یم -
 ...هیه هیه -
 ینیریشما ش ىخورانه )امشج ب*،*ل خونه  ینیریخونه ور ش یمیامشو ش -

 (نمتیتونم بب یامشج م نكهیاشاره به ا -خورانه
 ... هیه هیه -
سنگدل  - شو خوته منم، آفتابه او  تونم  یمنم )از دلم نم تهیيور  نهی وته منم، 

 تونم بلند کنم( ینم نهیآب سنگ ىتونم بىوابم، کوزه  یبگم، شج ها نم
 پرتقاله )  ند تا پرتقال پوست بكنم( یپوست وا بكنم م یم ى ند -
 آها بگو -
 م(تو رو نگاه کن ىرعنا ىالباال ره)  ه ندر ند و با ىنگاه وا بكنم بلند ى ند -
 آها بگو -
 ند و باال کار دلمو ساخته( نیا ىکاره ) بلند بید ینگودبو م ىباال ىبلند -
 آها بگو -
فردا  و میرو نشاا بكار زاریشاال دیفردا دوباره)امروز با نمیامروز نشااس وا بك -

 دوباره(
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 آها بگو -
 منظور ظرافت دختر است( -من ینی  ىکاسه)کاسه  ینی  یم -
 هیه هیه -
 )نربون راه رفتنت برم(ی رب راس یت ىنربان بشم الکو -
 آها بگو -
 من( ینی  ى)نورىنور ینی  یم -
 هیه هیه -
هم  رفته تا  شاام هات کور  دیيد اری)ى شاام کور یت تبویهگ ارمیتازه  -

 بشه(
 منم... تهیيور  نهید کوته منم شو خوته منم آفتابه او سنگ -

بردم.  یخوندند و من با تمام ويودم ل*م*ت م یشااعر م یها دسااته يمع اون
 دیبزره که صااورتم رو از د ىریاون کاله حصاا ریکردم. ز هیدونم  را  ر ینم
 یم نیزم ىاشاا ، از  شاامم رو ىکردم. نطره ها هیپنهون کرده بود،  ر هیبق

 ىترشاایب رو من پام رو با فشااا شاادند یم یپام ناط ریز ىو با  ب و ال دندی ك
 یم رونی ذاشااتم. انگار درد و غصااه ها بودند که از ويودم ب ی ب ها م ىرو
 کردم. یپام نابودشون م ریو من ز ىتندیر

لحظه هم کمر راساات  هی یموندم. حت یدونم  ه مدت تو همون حال بان ینم
با خودم  دهیکم اسااتراحت کنم. زن ها هم که انگار فهم هینكردم که  بودند 

س یازم نم یسوال چیخلوت کردم، ه شون  دندیپر و هم  نان آواز خون به کار
شون مثب الال یادامه م صدا سك ییدادند.  ن دهنده و یبود. مثب نوازش مادر. ت

 یکردم. ونت یکردم که سااب  شاادنم رو احساااس م هیآرام بىش. اونقدر  ر
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و  هیبود  ر یکاف گهید نمونده، ند راساات کردم. یبنضاا گهیمطمئن شاادم که د
ش یتلى ىبا همه  ی. زند ىزار که من هورمند رو  نهیادامه داره. مهم ا ینیریو 

از نبب.  را به  شااتریب یدارم. در کنارم. با همون محبت و عشااق سااابق و حت
اون اتفاق  ىعمر خودم رو عذاب بدم. برا  ی ،یزير و تلى هیثان یخاطر ساا

سه هر   گهی. دکردم ىعزادار یکاف ىبه اندازه  ش یب سه هر  دمیک ان تاو ی. ب
شااش فرامو میکه تمام زند  یاتفاق برام درس عبرت بشااه. درساا نیا دیدادم. با
. پس نیاش شد ا جهیکردم که نت یی. کارهامپس داد ویباشه تاوان   ادمینكنم. 

دختر  هیکه توش  ىا یهر ز مثب نبب رفتار نكنم. اون زند  گهیباشااه که د ادمی
سر به هوا بودم د سر و  شد. حاال با گهیسب   شم.   ی دیتمام  ن ز  یزن با

که پدرشون هورمند باشه،  یی. ب ه هاشهیمادر م ىکه روز یشوهرم و زن ىبرا
نم. ک تیمادر بودن ترب ىخودم رو برا دیاز من می خوان. پس با رت قیال ىمادر

 با عشق. یکنم. زند  یزند  دیبا گهیزن بودن و همسر بودن. د ىبرا
*** 

 1388/بهشتی/ارد14 دوشنبه
باشااگاه، مونع  ىتو روزیشااده. د ىدساات  پم آتب بند ى كهیکو  انگشاات

شو زد تو یكی ن،یتمر ست. فقط در  ىاز ب ه ها پا شك شانس آوردم ن ستم.  د
متر ک یلیرفته بود. رفتم دکتر و يا انداختش و دورشااو آتب بساات. ورمش خ

مسااابقات کمربند نتونم خودمو آماده کنم. ساارم  ىبرا ترساام یم یشااده. ول
ترم هم دارم. به لطم هورمند و کم   انیشاالو، شاااده. امتحانات م وربدي

خلوت دو  ىتو یراحته. حت شااگاهشیو آزما  یزیف یمیاز شاا المیهاش، خ
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ناب ب ِلوا نینفره امون هم ا هانیي تاب  ول کنمون  كشیزیف یمیشاا ىب و ک
 بكشم. ینفس هیتابستون بشه و من  شهیم ی. کستنین

 م؟یرو عقج بنداز یعروساا ی.  را الكمیریبگ یعروساا 88/8/8ساارم زده  به
د هورمن شیپ شااتریب ىيور نیدرس خوند؟ تازه ا شااهینم یمگه بعد از عروساا

ستم و هم د شم نم شهیدلم براش تني نم گهیه سر و  و  هیينبه و هم  یو هم 
ص صو شون.   ریت هیدارم. به به ... با  یمعلم خ اش  ونهبهتر؟ خ نیاز ا یسه ن

ش ىيا تو نیهم که هم شِت. تازه با ما شگاه و بر م ارهیهر روز منو م نیر  یدان
نه. م ند  ی ردو ياش ران به  ماکساا یتونم خودم   ىمایکنم. پشااات اون 

 نشیدونه  ه ندر از رني و لعاب و مدل ماشاا یخوشااكلش. خودش هم م
شم م شو م ىروز هی. باالخره ادیخو س نیزنم که ا یمى من و  هرو بده ب مایماک
 بىره. گهید نیماش هیخودش 

سافرت که نم میشنبه نراره با هورمند بر سه سافرت. م  میر فت. نراره ب شهیم
 یبزنم و هم اون به کارخونه ساار بزنه. م نایبه مامان ا ىساار هیخونه و هم من 

ندارهب  دنیبکارخونه که د گهی. هر  ند هورمند منمیخوام برم کارخونه اشااو بب
 سهام داره. کجاکنه.  یمن دوست دارم بدونم شوهرم کجا کار م یول

با االن  نایمامان ا ىبرا یکم هم سااوغات هیيمع کنم.  لمویبرم وساااا دیهم 
شكار، رب انار، زدمیخر شته خ س تون،ی. ر سه همریکلو ه و   یخوردن نی. وا

از بهشته. هم خوش آب و هوا و سر  ىيا تكه ا نیهاست که عاشق رشت ام. ا
 خوشمزه و مردم مهربون. ىها یسبزه، هم پر از خوردن

بود اصب کارى رو فراموش کنم بنویسم. شنبه، روز معلم بود. با ب ه ها  نزدیك
تصاامیم  رفتیم یه يشاان کو ولو توي آزمایشااگاه براى هورمند بگیریم.  ون 
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س شت یشنبه با هورمند کال شد م،یندا صبر کن میمجبور  شنبه  که روز  میتا دو
شن ي هی ،یبگاه. امروز هم با کم  بر و بچ خوامیکن زشیسورپرا شگاهیآزما

س سا و ما  رهیبگ یهمگان زیی. اخه نرار بود امروز اول کالس کومیداد جیترت یا
 حسابخ يشن رو طولش بدیم که ونت نشه امتحان بگیره. میخواست یهم م

. ارهیو ب هریساافارش داده بودم و نرار بود عاطفه بگ یفروشاا ینیریبه شاا  یک هی
خه زنبق و رز هم خر تا شاااا ند  يا دهی  به  که  لدون، تو ىبودم  ارلن  ى 

شون. ب ه ها هر کدوم  شتم براش کادو  رفته بودند و من هم بعد  ىزی  هی ذا
 نكهیيز ا دمیسنر ىا جهینت چیکادو، آخرش به ه دیخر ىفكر کردن برا یاز کل

... 
ساااعت بزره  شااهی. تو  ند تا شاادیمیهورمند   زیم ىرو، رو بیوسااا ى همه

مات امون ىهم، پودر ب د با کبر یکه ونت میىتیب رومیکرو مد،  ند او  تیهورم
مثب  شیونبسوز ی. آخه ونتمیفشفشه ازشون استفاده کن ىو به يا میروشنش کن

 کنه. یم دیخوشكب تول ینورنارنج هیآتشفشان در حال فوران 
ب  ون ناف ندرتش دم بر نلم زد/هزاران نقش بر لوح  میبرد هم نوشت تیوا ىرو

 عدم زد. روز معلم  رامی باد.ب
هم  مینشااد. هم نگران عاطفه بود ىخبر  یاز عاطفه و ک یول دیرساا هورمند

ند رو داشاات جانیه مدن هورم خب میاو پاش رو  ذاشااات دا که  ند  . هورم
 :میو همه با هم  فت میدکرومات ها رو روشن کر ىتمام د شگاه،یآزما

 روزتون مبارک. -
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 ییو  ب ها شگاهی ند لحظه مات مونده بود. نگاهش دور تا دور آزما هورمند
سبونده بود واریکه به در و د شت م می  شت و به ما که پ  ستادهیپر از کادو ا زی 

از  .دیرس زد،یبرق م یو صورت هامون پشت اون همه اتشفشان مصنوع میبود
 باال رفته بود و شراساات ىتمام ب ه ها،  شاام هاش منو نشااونه رفت. ابرو نیب

 یمن زمیباز شده بود. عز یفیلج هاش به تبسم ظر یول دیخند ی شم هاش م
يذبه به خرب داده بىنده یا  ششونیپ یکه کل ییاون دانشجوها ىدونست يلو

 یست.اخم کنه. اون هم هورمند که شدیدا معتقده آزمایشگاه ياى شیطنت ن
که هورمند بتونه  میپراکنده شد زیها که خاموش شدند، همه از دور م اتشفشان
. تو ادسااتیرو به روم ا می.  ند ندم بلند برداشاات و م*س*تقنهیبشاا زیپشاات م
س یبیعج زی  هینگاهش  ستگ هیشب یبود. ح ست و پا ب شكر و البته ... د . یت

 .ىورهتش بهم ندانشجوهاش، دس ىکرد که يلو یخودشو کنترل م ىبديور
 ذاشااات. تا  زیم ىرو از يعبه درآورد و رو  یک جانیو با ه دیرساا عاطفه

شممون به ک هورمند اخم کرد. آخه عاطفه  یخنده ول ریز میافتاد همه زد  ی 
 ندر طولش نیرو عوض کرده بود. پس بگو  را ا  یرو ک ىنوشااته  وونهید ى

 ب.ریامتحان نگ هینوشته بودب يون سا  یک ىداد. رو
شكر س خدارو شقاب و  نگال  دهیعاطفه به عقلش ر صرف هم  هیبود ب بار م

د به هورمن  ،یک دنی. مونع برمیخورد یم  یبا دسااتمون ک دیبىره. و رنه با
برداشاات و تمام شااكالت  یفرو کرد،  نگال  یک ى انو رو تو نكهیمحو ا

شون کلمه  ییها سا ىرو که باها شده بود، يمع کرد و  هیب  شته  شت ب نو ذا
 دهنش.
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 یکرده بودم. م میکه ت  ت  باز می کرد، من کادوم رو پشت سرم نا کادوهارو
شه. تا يا نكهیا ای ادیازش خوشش ن دمیترس شته با ش ییازش دا تم که اطالع دا

 چیاشاات و هالزم د قاتشیتحق ىيزوه بود که برا هی. ارهیب رینتونسااته بود   نویا
س شه یکدوم از هم کال ستاد  شتند. فقط ا شت  ىاریرهاش هم ندا يزوه رو دا

و خواهش و تمنا و به خصااوص که  یداد. منم با بدبىت یکس نم چیکه به ه
کردم بهم بده که ازش  شینبول داشاات، باالخره راضاا یلیاسااتاد هورمند رو خ

 .رمیبگ یکپ
نگاه ها بر شت سمت من. هورمند با لبىند  ىب ه ها باز شد و همه  ىکادوها

دم. کر مشیتقد یآوردم و دو دست رونیکرد. کادو رو از پشت سرم ب ینگاهم م
 کارتش رو خوند: ىرو ىاول نوشته 

مان نیتر ییایدر ن،یتر یآب - قدس زند  نیتر یو آساا نت را  یت تا ام، دساا
 زنم. روزت مبارک یب*و*سه م

 تشكر تكون داد و  فت: ىبرا ىسر
 .ىدیممنون خانوم. زحمت کش -

سع یاله شه. عز یم ی...  ه ندر  شقونه ن  ى. از  هره زکمیکرد که رفتارش عا
کنه. کادو رو باز کرد و به محو  یآشاافته اش معلوم بود داره خودشااو کنترل م

 زده  فت: جانی شم هاش درشت شد و ه د،یيزوه رو د نكهیا
 ؟ىآورد ریاز کجا   نویا -

 زدم و  فتم: یدلواپس لبىند
 خواهش و تمنا. همینو الزم داشتی دیگه؟ ی رفتم. با کل ىاریاز استاد شهر -
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ست ز ىصدا یشد. فقط ونت ی  دمیاتفاق افتاد که نفهم عیسر اونقدر دن د
 .دهیرو ب*و*س میشونیکه هورمند پ دمیب ه ها بلند شد و صورتم دا، شد، فهم

 یواشكیهم برامون سني تموم  ذاشت و امتحان نگرفت. هر  ند که  هورمند
  وشم  فت: ریز
 .هیفقط به خاطر تو سا -
 نوشته بود، کار خودشو کرد.  یک ىکه رو یعاطفه و نسم طنتیش

 1388/بهشتی/ارد15شنبه  سه
عه دف نیخونه. ا میدیرس شیساعت پ  یشج.  ى قهیو دوازده دن ازدهی ساعت

به يا حیراه خاطره ننوشااتم. تري ىتو گهید ثبت در لحظه، از لحظه  ىدادم 
م ل*م*ت ببرم. نص شیادآوریتموم شد، با نوشتنشون و  یل*م*ت ببرم و ونت

س یراه رو من رانند  صفش رو هورمند. به رودبار که ر   یه ترافی میدیکردم و ن
ند کردم. هورم یرانند   یتراف ىبار تو نیاول ىوحشااتناک شااده بود و من برا

ام  افهی فت ن یماشاات. م ی رفت و ساار به ساارم م یم لمیازم ف یهم با  وشاا
ز .  ا یو شااش دوني حواس يمع تراف دهیبا مزه شااده. متفكر و ترساا یلیخ

که رد کرد  یترمز،  از ترمز. تراف ند  یحس م میرو  مام ران  یکردم دو روز ت
انگشاات آتب بسااته. به نول  کرد. با اون یکردم. از بس که دساات و پاهام درد م

ند ا ند  نیهورم نه  یمنقبو م یندر خودمو مونع ران گارکه دارم وز کنم ان
 دارم. یبر م ییلویک ستیدو
. مثب میشااااممون بىور ىدرسااات کردم که برا یخوابگاه کباب شاااام ىتو

شوریبا خ ىنون فانتز ىتو چیساندو شون. د دهی یو  ويه و کاهو پ ار و، بودم
سبد پ ىبطر هی ىهم تو ش  ین  یآورده بودم.  تن اردو رف ىرو هم که برا نینو
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 دونه ی. خدا مدمیتوش   لهیوساا یهامون آورده بود، ازش نرض  رفتم و کل
ش ش نیری ه حس  سافرت یو ل*م*ت بى زنونه اش  ىکه کارها یبود. حس م

شه.  ا ىبرعهده  س  بر ىدم کنم و تو ىمن با ستكان و نندون يور زمیفال . ا
کنم. دو، درساات کنم. ساافره بردارم. تىمه   شااونیبپزم و ساااندوکنم. غذا 

 شیتاز همساارم و سااالم ارمیکه همراهم م ییزهایبا   دیبا نكهیبىرم. حس ا
بت کنم. برا كهیا ىمران نه،  پسیراه ه*و*س   ىتو ن به ساارمون نز ف    هیو پ

 .دمیخش  خر ریخورده هم نىود و کشمش و بادوم و انج
شت.  یلیخ سافرت کو ولو هیبهم خوش  ذ شو  ىدونفره، که همه  ىم کارها

هورمند بود  نیپر از تحس ىخودم انجام دادم. ل*م*ت بىش تر از اون نگاه ها
 مداومش. ىو تشكرها

جا،یهم ا حاال تاق من رو ىتو ن نار هم دراز  میتشااا  پهن کرد نیزم ىا و ک
ش س ى. هورمند داره با لپ تاپش کارهامیدیک هم دارم و من  دهیانجام م شویدر

 هیکشاام و  یلپ تاپ اون ساارک م ىمن تو ی اه هی. ساامینو یخاطراتمو م
 خاطرات من. ىهم اون تو ی اه
شت نبالمه. هورمند  ىکارخونه. کارخونه ا مینراره بر فردا سهامش پ صم  که ن

ارخونه ک ىو بتونم از پس کارها رمیبگ سااانساامویفوق ل نكهیبه محو ا گهیم
که زن و  زنهیو به نامم م ىرهیم كشیرو هم از شاار گهینصاام سااهام د ام،یبرب

 نی. انهیریشاا... تصااورش هم برام ی. آخمیشااوهر با هم کارخونه رو اداره کن
 میریبا هم م م،یخور یبا هم صاابحونه م م،یشاایم داریصاابح ها با هم ب ىيور

سرکار برم م،یخور یسر کار، با هم ناهار م شته  م،ی رد یبا هم از  ا ه ب ه دا
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خونه امون. از عصر به بعد  میریو م میدار یب ه امونو از مهدکودک برم م،یباش
 .نیآم یاله شه؟یم یعنیهم همه دور هم در کانون  رم خانواده. 

*** 
درخشااان. اساام  یعنیب وهابب . وهاب  ى. کارخونه دمیکارخونه رو د باالخره

 نیار و او انب دی. البته نسمت نشد خط تولندهیمواد شو ىکارخونه  ىبرا هیيالب
سر منمیيور ياها رو بب صله ام  شت و منم که حو سه دا  ی.  ون هورمند يل

 پشاات ورمندمکه ه یی. همون يادمیرو د اسااتیرفت، بر شااتم خونه. دفتر ر
يور که از برخورد کارکنان با  نیکنه. البته ا یم اساااتیو ر نهیشاا یم زشیم

شد شدم، همه  ستش دارند.  ه مارن  یبهش احترام م دایهورمند متويه  و دو
 یم ندونه فكر یمارن با اون دکتر دکتر  فتنشااون. هر ک یهم براش م یکالساا

شكه و اومده کارخونه زده. البته بع صداش  یضکنه هورمند پز ها هم مهندس 
ها هم در کمال تعججب هورمند  یبرازنده و بعضاا ىها آنا یزنن. بعضاا یم

 نفر بود. هیها فقط  یبعض نیيانب. و ا
نا هی به محو د بایکه تقر ییآ هورمند،  دنیهم ساان و ساااال هورمند بود و 

 رو ب*،*ل کردند و اون آنا هم  فت: گهیهمد
 هورمند يان. ى ه طور -
شم ها و شده مونده بودم که ا ىمن با   شم هامو ر یآنا ک نی رد  شن؟    زیبا

لوار شااهورمند بود.  هیشااب دنشیکردم و ساار تا پاشااو برانداز کردم. لباس پوشاا
شك ىپار ه ا شك ى. موهاییسبز کاهو ىمردونه  راهنیو پ یم  ىکه تا باال یم

ش صورت ک شش بود.  شم و ابرو دهی و شك ىو   ه که ب ىا ینیو لج و ب یم
سهیهورمند من نم ىعمرا به پا یبود ول افهی. در کب خوش نومدیصورتش م . ر
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ندازه  قایندش هم دن ند بود. ب ىهم ا با هم صاام یهورم که   یمیخود نبود 
 بودند، از بس که شكب همن.

شد، هورمند تازه   پ شون که تموم  سمت  ادشیزدن شت  ستم. بر  افتاد منم ه
 من و  فت:

 .مایآنا هم دوست خوب من آنا ن نیهمسرم هستند و ا شونیا -
*** 

باره و دمیخاطرات صاادانت از يا پر ىمحو خوندن اساام خودم تو به . دو
باره  ندم. اصااال فكرش رو هم نمدو مت رو از اول خو کردم نبال  یاون نساا

شم. اون هم کنار هورمند. و يالج ا دهیکارخونه د ىصدانت رو تو که به  نیبا
 برامصدانت  ى هره  ینبود. حت ادمیمن اصال  ی. ولمیهم شده بود یهم معرف

شنا هم نبود. االن هم که ا ستم به  یخوندم، م یخاطرات رو م نیآ  رمایب ادیتون
 یتالش م یهر   یکرده بود ول یهورمند همساارش رو بهم معرف ىروز هیکه 

. انگار اون لحظه ها ارمیب ادیاون روزصدانت رو به  ىتونستم  هره  یکردم نم
سر ىادیرو ز شو م ی. آخه کبودنمونده  ادمی رفته بودم که به  ىسر کرد  یفكر

 یکرده من م یب رخه؟ نكنه تمام مدت صاادانت فكر م ىيور نیکه روز ار ا
 ارم؟یخودم نم ىشناسمش و به رو

شته ها ىنگاهم رو دوباره شدم و دیصدانت  رخ ىنو . ناخودآ اه از يا بلند 
که صدانت در مورد  هره و سر و صورتم نوشته  ییزهای.  ستادمیا نهیآ ىيلو

شك ىکردم. موها سهیمقا نهیآ ىبود رو دوباره خوندم و با خودم تو  ىتا باال یم
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. و در کب ومدیکه به صااورتم م ىا ینی. لج و بیمشااك ى وش،  شاام و ابرو
 . عجج.افهیخوش ن

 بعد رو خوندم... ىرو ورق زدم و صفحه  دفتر
*** 

سارش رو خم  یدسات دادن دراز کنه، کم ىدساتش رو برا نكهیبدون ا ماین آنا
 کرد و  فت:

 .دی. انشاءالله خوشبىت باشگمیم  یخوشونتم خانوم. تبر تونییاز آشنا -
 تون خوشونتم. ییممنونم. منم از آشنا -

 ریهم روشو کرد سمت هورمند و حرفش رو از سر  رفت.  ه عجج به غ بعد
انوم خ هیدست دادن با  ىدستشو برا ىشد که فور دایهم پ گهید یكیاز هورمند 
 دراز نكنه.

و رو کردم. هورمند پشاات  ریرو ز زیم ىرو ىها مبب نشااسااتم و مجله ىرو
د و با داده بو هیتك زینشسته بود و دوستش هم کنارش، دست هاشو به م زشیم

ف  م ىزدند. وا یهم حرف م ندر  تازه ب یکه  ه  حرف هاشااون  نیزدند. 
 هم يلسه دارن. اوفففم ...  ه ندر کسب کننده. گهیساعت د مین دمیفهم

 رفت و منم با غرغر  فتم: رونیدوستش از اتاق ب باالخره
شما که  یحرف م ادیزن ها ز نیگیبعد م -  دیزن یف  م نیساعته دار هیزنند. 

 ساعته حوصله ام سر رفت. هی نیگیم ی.  ستینیو ول کن هم ن
مبب نشست. دستشو دور شونه  ىبلند شد و کنارم رو زشیاز پشت م هورمند

 کرد  فت: ینثار مقنعه ام م ىکه ب*و*سه ا ام حلقه کرد و همون طور
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 امیم ریبه د ری.  ون درهیحوصااله ات ساار م ىاینربونت برم، من که  فتم ب -
دو سااه روز  ىو فشاارده تو شااهیمربوت به من يمع م ىکارها ىکارخونه، همه 

ستمه. ونت مایآنا ن نی. اشهیانجام م ست را شه کار من لنگه. د ن م یهم ا ه نبا
 حواسش به کارخونه هست. ستمین

ثب ا - كهیم ماد دار یلیخ ن باش ىبهش اعت ظج  نت هم هی. موا نا ن نیو  مایآ
 يونت از پشت بهت خنجر نزنه.

 هاش از تعجج  رد شد و  فت:  شم
ل به د نهیازش ک ىيور نیا یکم معطل هی... تو حالت خوبه؟ به خاطر  هیسا -

 ؟ی رفت
 نازک کردم و  فتم: ی شم پشت

خه تو  نهی... ک رینه خ - ه ک یکن یم میازش تعر ىيور هیبه دل نگرفتم. آ
 .ىاز من دوستش دار شتریانگار ب

و  دیبار ناه ناه خند نیا شاااه،یخنده اش بلند م ىکه به ندرت صااادا هورمند
  فت:

به فقط در زم - کردم. شااانس آوردم طرف زن  میازش تعر ىکار نهیحاال خو
 آب. ریز ىکرد یو رنه سرشو م ستین
  فت: ىآروم و يد یبار با لحن نیو ا دیباز دوباره خند و
سر خوب و کار بلد - شهیپ شته اش هم مثب خودمون  بوده. کامال هم  یمی. ر

خنجر بىورم از  یبهش اعتماد دارم. نگران خنجر خوردن من نباش. از هر کس
 خورم. ینم ماین
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 شدم و  فتم:از يا بلند  دش،یو تمج میهمه تعر نیاز ا کالفه
 من برم خونه؟ شهیم -
 ؟ىشد تی را؟ ام -

 تكون دادم و  فتم: ىسر
سه دار گهیساعت د مین - سه ب یو خدا عالمه ک ىهم که يل  .ىایب رونیاز يل

 خونه. رمیم ىریآژانس بگ هی. رهیحوصله ام سر م نجایمنم ا
 پشت دستم زد و  فت: ىا ب*و*سه

کم  دی. بانجایسهام دار ا ینراره بش گهیتو يلسه؟  ند سال د ىایب ىخوا یم -
شهیبه   ی  ىریبگ ادیکم  شنا ب سه ها آ  یم ی  می  یم ی  ینی. ببی. با يل
 .ادی. بازار کار دستت بیهارو بشناس جی. رنمیمار یم یطی.  ه شرامیشنو

اصااال ... . رمی  یم ادی امیبعد م ىهورمند. حاال از دفعه  الیخ یب ىوااااا -
صال ک سر کار؟ م ی فته من م یا ش یخوام برم   تو خونه ب ه هامونو نمیخوام ب

 بزره کنم.
 شكمم  ذاشت و  فت: ى. دستشو رودی شم هاش درخش ىتو طنتیش برق

 و خودم خبرندارم؟ شمینكنه دارم بابا م ه؟یخبر -
 هم  شم هاش درشت شد و  فت: بعد

 .؟ىکه خواب بودم ازم سوءاستفاده کرد شجینكنه د -
 شكمم پس زدم و با اخم  فتم: ىاز رو دستشو

 .یلوس یلیهورمااااند ... خ -
*** 
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صدانت از همون روز اول ورودش به  نیکه ا پس شد  را  طور ... حاال معلوم 
کم   ىاون همه آدم، منو برا نیندر بهم اعتماد داشااات.  را ب نیکارخونه، ا
کرد ب سوابقتون  یادعا م شگاهیآزما ىتىاب کرد. اون روز هم که توخواستن ان

عه شااادهب منظورش هم طال ها نیم ند د ییحرف  که از هورم بارهبود  من  ى ر
 میندر از من تعر نیکردم هورمند ا یبود. يالبه ... اصال فكرش رو نم دهیشن

 داشته باشه. نانیحد بهم اعتماد و اطم نیکرده باشه و تا ا
 لبم نشسته بود ادامه اش رو خوندم... ىکه ناخواسته رو ىدلبىن با

*** 
ش رونیدفتر که ب از شدم و ما سوار  . حرکت کرد نیاومدم، آژانس منتظرم بود. 

شمم به  ىدم در ورود ش هیکارخونه،   شنا افتاد که از نگهبان نیما شد و یآ  رد 
که . راننده خواساات از کارخونه خارب بشااه اسااتیرفت ساامت ساااختمون ر

 شتاب زده  فتم:
 .دیلحظه صبر کن هی -

 رخوندم و پشاات ساارمو نگاه کردم. خودش بود. خود خودش. پساار  ساارمو
 کرد؟ یم كاری  نجای. اون اىدیسع نیپول پرست من. رام ییدا

بشااه و بره داخب سااىتمون و بعد به راننده  فتم  ادهیپ نیکردم تا از ماشاا صاابر
ش عیسر ساختمون از ما ساختمون. م ادهیپ نیبر رده. دم  شت   یشدم و رفتم پ

که  دمید رون،یب امیاز اتاق ب نكهیاتاق هورمند. نبب از ا ىخواستم برم دم پنجره 
 بشنوم. روتونستم صداشون  یم یپنجره باز بود. پس به راحت
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 نیه اول. بنمیتونستم داخب اتاق هارو بب یندم بود و نم ىپنجره ها اندازه  ارتفاع
د شدم ر عیدو تا زن بود. سر ى. صداستادمیفالگوش ا دم،یباز که رس ىپنجره 

ا کند . پدمیمرد رو شن هی ىصدا ىبعد ى. از پنجره ىبعد ىو رفتم سرا، پنجره 
شم نیصدا نه متعلق به هورمند بود و نه رام نیا یکردم ول ستم ازش رد ب . خوا
 اسمش متونم شدم: دنیکه با شن

 .میبكن یاندام میتون ینم دستور نده نیتا آنا رام -
 :گهیمرد د ىصدا و
هم يلسه دارن. بعد از يلسه  گهیربع د هیاالن آنا اومده اتاق برازنده.  نیهم -
 .میکن كاریکه   رهیبگ میخواد تصم یم
 یو زن و ب ه امون هم  شاانه م میشاایم كاریاز کار ب اد؟یونت  ندش درن هی -

 .میمونن. کاش نبول نكرده بود
تلفن و  هیآماده اسااات. فقط  یحرف ها  ذشااته. همه   نیکار از ا گهید -

 بعدش هم ... تمومه.
 یحرف ها  ه مفهوم نیمردم. ا ی. داشتم از ترس مدمینشن ییصدا چیه گهید

 ى ه برنامه ا یعوض نیبودند؟ اون رام دهیهورمند من نقشه کش ىداشت؟ برا
شت؟  ه باز ست راه بندازه؟ نك یم یفیکث ىدا ستن بال ینه مخوا سر  ییخوا

 شاام هام يمع شااده بود. با ترس و لرز از کنار  ىاشاا  تو ارن؟یهورمند ب
سم نف دم،یهورمند رو که شن ى. صداىبعد ىبه پنجره  دمیپنجره رد شدم و رس
و دستمو  پنجره نشستم ریرفته بود نفس بكشم. ز ادمیکه  دمیباال اومد. تازه فهم

. اشك هایی که از ترس يارى شده بودند، ادیدهنم که صدام درن ى ذاشتم رو
 :دمیرو شن نیرام ىصورتم رو خیس کرده بودند. صدا
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 تو کفشم هورمند. ىپاتو بد يور کرد -
شد م؟یبیما رن یکن ی را فكر م ه؟یحرف ها   نیا - م . با همیما با هم بزره 

 ؟ىکرد رییندر تن نیما عوض شده که ا نیب ی. مگه  مینون و نم  خورد
 ... نیبود اما رام تیهورمند آروم و بدون عصبان ىصدا

 زنم. یحرف م یکه از   یدون یبس کن هورمند. خودت خوب م -
 بار صداش بلندتر از نبب بود: نی.  ون اشدیم یکم کم داشت عصبان هورمند

است ... اون حق انتىاب داشت و انتىابش هم من بودم.  هیا ر منظورت سا -
رو  هگیهمد هیمن و سااا دم؟یکشاا یپا پس م دیبه خاطر تو با یکن ی را فكر م

و بدبىت  سااتمینداشاات خودمو کنار بكشاام و با یلیدل چیدوساات داریم. ه
 شدنش رو تماشا کنم.

 :دیغر نیرام
 شد؟یکرد بدبىت م ی فته ا ر با من ازدواب م یک -
 بدون هم خوشبىت هی.  ه من  ه سایستی. منظور من تو ننیاشتباه نكن رام -

س م؟یرو رها کن گهیهمد دیدلمون با همه  را با ی. ونتمیش ینم  یمن با هر ک
. مطمئنم نمیرو بب یتونستم رني خوشبىت یکردم نم یازدواب م هیاز سا ریبه غ

 هیساااا ،ىا گهید کسطور بوده.  ه با تو  ه با هر  نیهم هم هیدر مورد ساااا
 کرد. ینم یاحساس خوشبىت

 دلش با من بود. هیبشه سا داتیتو پ نكهینبب از ا -
ستمو شت پنجره فحش بارونش  ىمحكم رو د شار دادم که از همون پ دهنم ف

نامرد. نكنه هورمند حرف هاشو  ی فت. عوض یدرو، م ینكنم. به  ه وضوح
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 یراحت کرد. با لحن محكم و ناطع المویکه هورمند داد خ یباور کنه؟ يواب
  فت:

 چیه هیکه سااا یدون ی. خودت هم خوب مىم شاادحتما د ار سااوءتفاه -
 .یهست ییپسر دا هیبه تو نداشته و نداره. تو براش فقط  ىعالنه ا

 .میبا هم بزره شد یمنه. سهم منه. از ب گ ىاون دختر عمه  -
شم؟  ه ندر نیمزخرف بگو رام کم شده با . آخه من هم ند توام که با تو بزره 

 نیا یبارش کنم ول ادیاز دهنم درم یاتاق و هر   ىخواسااات برم تو یدلم م
که هورمند هم  دیفهم یم دیبا نیداد. رام یيوابش رو م دیهورمند بود که با

 : فت ىاز مزخرفاتش رو باور نداره. هورمند با خونسرد ىمره ا
که به خاطرش  ىزیبزن. اون   تویندر حاشاایه نرو رامین. حرف اصاال نیا -
شق  هی ىاومد نجایا ساستین یمیندع  داتیپ هی. که ا ر بود نبب از عقد من و 
شكلت   شدیم سه اومد ی  ىبرا ه؟ینه حاال. پس بگو م  ىو دار ىنبب از يل

 ؟یکش یبرام خط و نشون م
شىص بود که  ىصدا لحن  نیرام اتیکلمه از  رند  یهورمند کالفه بود. م

صدا شد و باالخره  سكوت  شن نیرام ىرو باور نكرده.  ند لحظه  . اما دمیرو 
 :دیتوام با تهد ىا ىبار با خونسرد نیا

ساىمنو به هم زد ىبرنامه ها ىتو با اومدنت همه  - . شدیزود نرم م ای رید هی. 
 هیسااا ى هیساارما ىکه با من ازدواب کنه. من رو نینداشاات يز ا ىاون  اره ا

 حساب کرده بودم.
 . اصااال براتیخواساات یرو فقط به خاطر پولش م هیکه سااا ىپس نبول دار -

 نی ن ؟یخراب کن تویعمر زند  هیکه ممكنه فقط به خاطر پول  ساااتیمهم ن
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تونم کمكت کنم.  یمن م ىدار یداره؟ ا ر مشااكب مال ی ه ارزشاا ىا یزند 
 .میبا هم کار کن میتون یم
بد مقابب هم نرار میبا هم کار کن میتون یمن و تو هچ ونت نم - تا ا تا  . ما دو 

 .میدار
 .ىدیفقط خودتو عذاب م ىيور نیا ؟یکه به دل  رفت هیا نهی ه ک نیا -
 هیاس ىکه بابا ىکارخونه ا دنیهم براى به ثمر رس نینه فقط من، پدرم و آرم -

شد يون کند یبا زرنگ صاحج  شو  سهم میخوا ینم ىزی. ما  میهمه ا  یيز 
 .میىتیکه به خاطرش عرق ر

 نیبه ناحق اون کارخونه رو صاحج شده پس  را پدرت و آرم هیا ر پدر سا -
که  نیمورد نداشااتند؟ به خصااوص آرم نیدر ا یحرف و اعتراضاا چیتا حاال ه

ش ىاز تو برا شتریب یلیخ  یر م... فقط تو فك نی. رامدهیاون کارخونه زحمت ک
ت و در. بهتره از پیکن یاشتباه م ىحق رو ناحق کرده و البته دار هیپدر سا یکن

 .یمورد بپرس نیبرادرت در ا
 ىریشااون ساااکت موندند من تقصاا یعرضااگ یبه خاطر ب نیا ر بابا و آرم -

که ... باينانته.  یدون ی. مدهیبه ساهمش رسا گهیکه د نیندارم. در ضامن آرم
نبود اون  نیاون کارخونه شد. ا ه آرم ىهمه کاره  نیآرم ه،یبعد از مره پدر سا

تمام  یول هکشاا یم نیزحمت هارو آرم ىبود. همه کارخونه هم نابود شااده 
 ىاز کارخونه دار ی یعرضااه اساات که ه یسااودش مال دو تا يويه مر، ب

. آخرش هم يورى با ما رفتار می کنند انگار پادوى کارخونه شااهیساارشااون نم
 ایم.
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ز ا ىدار یتیرساااه. بهتره ا ر شااكا ینم ییحرف ها به يا نی. اگهید هیکاف -
 .یرسیبهش م یداشته باش ی. مطمئن باش ا ر حقیرح کنمط ینانون قیطر

 زنند. یها نانون رو هم دور م یاون عوض -
به من م ی. من نمنیتمومش کن رام - ها رو  را   نی. ایزن یفهمم این حرف 

شو ىکارخونه  هیيا  ساي ندهیمواد  ست نه ن  ىبرا ى.  را حرف هاتو آوردیا
 من؟

به که م - ازش  ىریرو زدم  ون خ ینساااي دیمنم مثب تو ن یدون یهه ... خو
. میبشاا جیکه حاال رن میراهو انتىاب کرد نیدونم  را يفتمون ا ی. نمدمیند

رو  ییفرصت طال نیتو با اومدنت ا یداشتم. ول ابیاحت هیسا ى هیمن به سرما
شه ا ی. مطمئن باش نمیازم  رفت شه. که ا ر ب ا رو ي نیمارم کارخونه ام نابود 

 کنم. یبود مهم نا
به هم خوردن در اتاق و بعد از اون نفس پر شدت هورمند. خودمو از  ىصدا و

 ومدیم رونیاز هنجره ام ب یکه به سااىت ییکردم و با صاادا زونیپنجره آو ىلبه 
  فتم:

 هورمند ... -
ش هیثان به شو از پنجره ب دینك سر شت پنجره.  رد و به آو رونیکه هورمند اومد پ

  فت: دهیپایین و ترس دیاز پنجره پر دنم،یمحو د
 را رني و  ه؟ی ه حال و روز نیا ؟یکن یم كاری  نجایتو ا ه،یشده سا ی  -

 .هیحرف بزن سا ده؟یروت پر
 :دمیصورتش باال کش  یبند لباسش کردم و خودمو تا نزد دستمو
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ها  نیخواد؟ ا یاز يونت م ی  گه؟یم ی  نی ه خبره هورمند؟ رام نجایا -
کشاان. اون  یدارن برات نقشااه م ه؟یتو اون اتاق ب*،*ل یک گن؟یدارن م ی 

تن خواس ی. می. تو اتاق ب*،*لدمی. خودم شندهیبرات نقشه کش یعوض نیرام
 . هورمند ...رندیزني بزنند و ازش ايازه بگ نیبه رام
کرد با لحن  یاش  ذاشت و همون طور که کمرم رو نوازش م نهیس ىرو سرمو

 نی  فت:آروم و مطمئ
س ک چیندر نگران نباشه. ه نی. اهیسا ستین ىزی... آروم باش.   ااااشیه -
 تونه بكنه. ینم یغلط چیه
 سر انگشت هاش، اشكم رو پاک کرد و  فت: با
 ؟ی را بر شت ؟ىدرآورد نجایسر از ا ى ه يور -
 هق هق  فتم: با
با تو  نمیو بر شاتم که بب دمی. ترسادمیرو د نیرام نیرفتم که ماشا یداشاتم م -
 داره. كاری 
 تو اتانم؟ ىومدی را ن -
نت د ىتو امیدونسااتم ا ه ب ی ون م - تا هاتونو نم گهیا  ی. مدیزن یحرف 

 خواد بهت بگه. یم یخواستم بفهمم  
امروز هست. من  ىهم تو يلسه  نیويود نداره. رام ینگران ىبرا یلیدل چیه -

 .مینیرو بب گهیيلسه ها همد نیا که تو هیعی. طبمیو اون همكار
وله. فقط دنبال پ نی. اون رامنی فت یبه هم م یکه   دمیشن ج؟یرن ایهمكار  -

 ىبه کارخونه  دنیرساا ى شاام هاشااو  رفته. مطمئنم برا ى. خون يلونیهم
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 ىاز اول هم  شاامشااون دنبال کارخونه  نیکنه. اون و آرم یم ىبابام هر کار
 .شهیسرش نم تیسانبابام بود. حاال هم از تو کینه به دل  رفته. هورمند اون ان

 نیا یو خالت دیتهد هیبا  دیافته. تو که نبا ینم یاتفان چی. هزمینكن عز هی ر -
کنه.  یته دلتو خال یاتفان چیه ىايازه بد دی. نبایباشاا ىنو دی. بایندر بترساا

 .ىکه تا حاال بود ىخوام. همون يور یزن محكم و مقاوم م هیمن 
دل من به ويودش خوشاااه. به  یکرد که دلم خوش بشاااه. ول یم میتعر ازم

 باشه منم خوبم. یخاطر بودنشه که دلم نرصه. تا ونت
شن یول - شونو  صدا ستم  یدونم ک ی. نمدمیمن  شونو نتون صورت ها بودن. 
 اتاق ... یكی. تو اون دمیحرف هاشونو شن ی. ولنمیبب
 رو که هنوز باز بود نشون دادم و  فتم: ىبا دستم پنجره ا و
 یول ىدونم  ه کار یانجام بدن. نم ىکار هیخوان  یهورمند ... اون ها م -

بودند. هورمند اون ها فقط  دهیهساات، خطرناکه. خودشااون هم ترساا یهر  
 .ارندیسرت ب ییبودند. ممكنه بال نیرام ىمنتظر ايازه 

 بلندم کرد و  فت: نیزم ىرو از
با ا ىبهتره بر -  ینم یاتفان چیخودتو نگران نكن. ه هودهیب ىفكرها نیخونه. 

 دنبالم. انیکنم ممكنه ب رید گهیکم د هی. شااهیافته. يلسااه هم االن شااروع م
ساختمون و تو ا ستیدرست ن شت  ضع نیمارو پ  ىيور نی. اونم انندیبب تیو

سته همه م س یدونند من ازدواب کردم ول ی... تو ب*،*ل هم. در که تو رو  یک
 شناسه. ینم
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شوخ ىا زهیآم لحنش صله  ىبود. لبىند ىو يد یاز  شش فا زدم و از آ*،*و*
کرد. آژانس هم  نان منتظرم بود. پول  یساختمون همراه ى رفتم. منو تا يلو

 به شونه ام زد و  فت: یآژانس رو حساب کرد و در عقج رو برام باز کرد. دست
 .یکن یم كاری  نمیخوام دست پىت تو رو بىورم. بب یامشج م -
رو بست. به همین راحتی حواسمو پرت  نیحواله ام کرد و در ماش ی شمك و

 کرد و منو از مهلكه دور...
*** 
که صدانت ازش  ى. اون دلشوره ااهیرو بستم و زل زدم به يلدش. يلد س دفتر

رده بود. پس مشااكب صاادانت با ک تیناخودآ اه به من هم ساارا زدیحرف م
 که صدانت از من یکردم. اون کمك یبود که فكر م ىزیفراتر از اون   ىدیسع

ست هم فقط پ یم ستگ دایخوا شك  ردنک دایکارخونه نبود. پ یکردن عامب ور
در  م شاادن هورمند  ی ه نقشاا ،ىدیسااع نیرام نكهیا دنیهورمند بود و فهم

شته.  ه   شده که هورمند، ىزیدا طالنش  یصدانت رو رها کنه و حت باعث 
شادزیا ىماریب ب یبه بزر  یدروغ دیبده.  را با رو  صدانت ىخطر دیب بگه؟ 

 تونسته از صدانت محافظت کنه. یکرده که هورمند فقط با رفتنش م یم دیتهد
ط هومن برازنده وس ىپا یبعد از رفتنش هم از صدانت غافب نبوده. ونت یو حت
دور و برهاساات و حواسااش  نیکه هورمند هم یعنی شااه،یکارخونه باز م ىدزد

ويود داره که خودشااو نشااون  یلی ه دل یهساات. ول هیهم به کارخونه و سااا
.  یزهایی که خبره. یه  یزهایی این میون هساات که صاادانت ازش بی دهینم
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 .شااهیمايرا فقط به دساات هورمند باز م نیکور ا ىفقط هورمند می دونه.  ره 
 که هورمند خودشو نشون بده. میکن ىکارهر طور شده  دیبا

*** 
 1388/تیر/3
هفته با هورمند در حال   ی نیامتحاناتم تموم شااد. تمام ا شیپ ىهفته   ی

. میبود رفت النی  ىتو یدنید ى. هر يامیو  شاات و  ذار بود یخوش  ذرون
آب،  دیسف سوم،یماسوله، آستارا، فومن، املش، آبشار لون ، ساحب   ،یانزل

ه صااىر ،ىری  یتله کابین، ماه ،ىموتور قیاسااتىر و بام ساابز الهیجان، نا
از کت و  سمیکه ا ر بىوام همه رو دونه به دونه بنو ادنیو ... اون ندر ز ىنورد

 افتم. یکول م
شگاه و من رو با کوه ى... االن خونه  اما از کتاب  یهورمندم. هورمند رفته دان

 نیارشااد. کمر بسااته که هم یآزمون کارشااناساا ىتنها  ذاشااته. اونم کتاب ها
شم. د سال نبول ب ر بزره، که فك ی وب ىصندون ه  هی ىرفت از تو شجیام

اب عالمه کت هیو خاطرات  ذشته باشه،  یمیند ىکردم توش پر از آلبوم ها یم
 .رونیب دیکش

ستفاده کرده بود. همه رو  ینبول ىکه خودش برا ییها و يزوه ها کتاب شد ا ار
ا ه نیا ىحدانب سه دور همه  دی ذاشت تو ب*،*لم و  فت تا مونع کنكور با

شم. عمده  شته. ه ىکار رو هم برا ىرو خونده با روز ار ...  ه  یتابستون  ذا
وش خ ابسااتونکردم نراره کب ت یتابسااتون داشااتم. فكر م ىبرا یینقشااه ها

 ىهمه  دیتابستون با ىکرده تو ىزیورمند برنامه رطور که ه نیا یبگذرونم. ول
 شیسىت گهیزنم م یهم غر م یدور خونده باشم. ونت هیکتاب ها و يزوه هارو 
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هه.  نیهم ما که خوب بىون هیساااه  اش فقط  هیو بق یافت یراه م گهید یدور 
خوندن رو ، اون هم به مدد ويود  سکه تازه دو ترمه در یمن ى. آخه براهیادآوری

وانعا دردناکه.  یمیحجم عظ نیهورمند، شااروع کردم، رو به رو شاادن با  ن
مه خوش م ىاونم تو که ه ند و تفر یتابسااتون  ند. روم هم  یم حی ذرون کن

ش نیخیال ا یب شهیبگم يناب دکتر برازنده، نم شمینم شد خوندن ب تازه  ؟یار
. دهینامه امم نقشااه کشاا انیموضااوع پا ىبرا. از حاال سااتین ىزیها که   نیا

 که به درد کارخونه بىوره. هیزی  هیدنبال 
کارو  نیمن ا ىدوساات دارم تو برا گهیکن، م قیخودت در موردش تحق گمیم

بد جام  خانومم برا ی. مىان ىار بگم  با افت نه  ىخوام  شااوهرش  ىکارخو
 هارو نی نان با آب و تاب ا یبه دساات آورده. پدرصاالوات دیيد ونیفرموالساا

. با حرف هاش کم کم شاامیخام م ىافته و زود یکه دهن خودمم آب م گهیم
از شج  یلیکنه. خ یمنو هم به اون کارخونه و کار کردن توش عالنه مند م رهدا

 کارخونه می خوابم. استیر ىایها با رو
شج م هورمند صبح تا  شگاه و تو رهیاز  ر تراش کاتز دک ىرو شگاهیآزما ىدان

شام م ىخونم. فقط برا یخونه ام و درس م ىکنه. من هم که تو یم  ادیناهار و 
 .هشیم هوشیب یاز خستگ دهیخونه سرش به بالش نرس ادیهم م یخونه. ونت

ها م هیهان له آخر هفته  ها هان یبهمون ساار م انیيون و  ند.   یيون کل هیزن
کنه. خودش که  یم زیپزه و فر یتمام هفته غذا م ىکنه و برا یشاارمنده ام م

شون بوده و برا شهیهم ىبرنامه  نیا گهیم ست م ىا کرده  یهورمند هم غذا در
 هیهان دوندونم پدرشااوهرم و هومن ب یکشاام. نم یمن باز هم خجالت م یول
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. م؟ی رفته و ما خبر ندار گهیزن د هیکنند. نكنه پدرشااوهرم  یم كاریخانوم  
حرف نداره. پدرشااوهرمم ظاهرا  شیخونه دار هومن گه،یالبته مادرشااوهرم م

با هم د یلیخ شیآشااپز به و  بر اومدند. کاش  یاز پس خونه و زند  گهیخو
 ستیهومن ب ینداره ول یسن ادیهم زودتر ازدواب کنه. هاله که ز یهومن طفلك

 و هفت سالشه.
*** 

سرا، کارخونه.  حس می کنم یه اتفاق هایی افتاده.  ند ونته هورمند زیاد میره 
شده.  مونم  ست. فكر کنم یه خبرایی  شی توى نگاهش ه شوی یه نگرانی و ت
رامین  وب الى  رخش  ذاشااته و هورمند  یزى بروز نمیده. نبال یه هفته 

ه یه ماهه ک بادرمیون و اونم سه روزه می رفت کارخونه و برمی  شت ولی تقری
مدام نگرانم و  یاد و منم  ته تو این راه میره و م نه. هر هف کارخو ته میره  هر هف

 دلشوره دارم.
که میره ساافر، منو میبره الهیجان پیش هاله و هانیه خانوم. ولی اون  روزهایی

يا زیاد راحت نیسااتم. با اینكه هانیه خانوم خیلی بهم میرسااه و میگه من فقط 
باز هم راحت نیسااتم. اونجا دلتنگیم براى هورمند دو برابر  درس بىونم ولی 

که  ش، مبلیبالش ش،میشه. خونه ى خودش پر از عطر تنشه. لباس هاش، تىت
همیشه روش می شینه، کتاب هاش، همه و همه اینجاست. ولی توى خونه با، 

 هی ی از هورمند نیست. بیشتر دل تنگش میشم.
بار در مورد کارخونه ازش می پرساام یه يورى بحث رو عوض می کنه.  هر

کامال مشىصه مشكلی پیش اومده که نمی خواد به من بگه. لعنت به تو رامین 
ارى آب خوش از  لومون پایین بره. کی میشااه که براى همیشااه ساار که نمی م
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يات بشینی و این ندر آزارمون ندى. کاش می تونستم یه يورى از روى زمین 
 محوت کنم.

رو هم نمی کردم هورمند اهب پنهون کارى باشااه اون هم از من. بهونه  فكرش
مو معطوف اش هم اینه که  یز مهمی نیساات و من بهتره فعال همه ى حواساا

درسم کنم. این درس بىوره تو سرم. به  ه دردم می خوره ونتی نمی تونم هیچ 
شم؟ اخه مگه  سرمو بكنم توى کتاب ها و بی خیال با شوهرم بكنم.  کمكی به 
صراریه که هورمند به درس خوندن من داره.  اهی  شه؟ نمی دونم این  ه ا می

بدنم می لرزه که تن و  هایی میزنه  یه حرف  ها  . دیشاااج می  فت هر ونت 
سمو بىونم. میگه  سني هم بباره، من باید در سمون  اتفانی که بیفته، حتی از آ
ساب کرده. ولی نمیگه براى  ه کارى. خدا می دونه التماس کردم  روى من ح
که بگه  ه خبر شااده. ولی الم تا کام حرف نمی زنه. آخه با این هراس و دلهره 

 کوفتیه؟  ه طورى درس بىونم؟  ی تو این درس
 ... خودت مواظج عزیزم باش. خدایا

 1388/ری/ت18
بود. درب و داغون شاادم.  ىکه  ه روز ى. وایدنیام خنده دار شااده و د افهین

ار خدا شااده. تو ک ی یافتادم. ساار تا پام باند پ افهیو ن ىتیفكر کنم کال از ر
ج خوردم موندم که  ه طور فقط پام شكسته. اون يور که من رفتم هوا و  روم

ها ...  می. خودمونهشااد ریدنده هام خورد و خاکشاا ىکردم همه  یفكر م نیزم
 ام من. ی ه يون سىت
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شت فرمون که خرونیب میبا هورمند رفت شیروز پ سه ستم پ ش  هیسرم  ری. من ن
منم  و كلمیه ریزد ز ىموتور هیشاادم،  ادهیپارک کردم و پ یکنم. ونت نیکم تمر

شدم تو ست ریکه ز ى ربه ا نیهوا و ع ىپرت  ش  یال شه، پىش نیما  رفته با
ب  فتن هورمند هیبسااا ادیفر ىآساافالت شاادم. نامرد زد و در رفت. هنوز صاادا

شده و به رو ىتو شمه. از بس که بلند داد زد. فكر کنم هنجره اش داغون   ى و
 .ارهیخودش نم

 هوشکه به  مارسااتانیب ىکرد. تو هیکه هورمند به خاطر من  ر شااهینم باورم
سرو و پر آب بود. تا من  ىاومدم، هورمند باال شم هاش  سته بود و   ش سرم ن

عكس  رفته بودند که خج خداروشااكر فقط پام  كلمیهوش بودم از کب ه یب
انگشت هاش رد شد. کت   ىاز رو نیکه هورمند با ماش ییشكسته. همون پا

 پام ملس شده انگار. نیخور ا
و کبود شده و روشون باند و  سج زخمه.  هدیو  ونه و  ونه ام خراش یشونیپ

د بزره داره. رونمم کبو ىکبود هیو  دهیلبم پاره شده و شونه ام ضرب د ى وشه 
که  ییطرف بدنم کمپلت از کار افتاده. اون ها هیشده و ساق پامم که شكسته. 

 یم ى ه زير گهید شااهیکنند و نصاام بدنشااون فلج م یم ىمنز ىسااكته 
 ریرو شاافا بده. منو هم اون وسااط مسااط ها ز مارهایب ىهمه  ایکشااند؟ خدا

 رد کن. یلیبیس
وريه  یتون یحاال که نم گهی. مرهی  یم یهم که از آب  ب آلود ماه هورمند

 ى. خونه نجایهم اومدند ا هیدرس بىون. مامان و ساام نیبشاا یووريه کن
ساب شده. د یهورمند ح ستانیکه از ب روزیشلو، پلو،  شدم همه  مار مرخص 

هاله.  وخانوم  هیهومن و پدرهورمند، هان ن،یآرم ه،یومده بودند. مامان، سااما
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 ییبال نیکنم ا یدونم  را حس م یهم اومده بود. نم یعوضاا نیاون رام یحت
ص سرم اومده تق شت نبوده که بىواد به من  نی. هر  ند رامنهیرام ریکه  صال ر ا

ا  ه المصااج. ب هیشااتر نهیکرده باشااه. ک ریآدم اي سااتین دیازش بع یبزنه ول
االن  نیخواد از هم یم مهورمند؟ دل ىخونه  ىتو نجایپا شااده اومده ا ییرو

نه ام ببرم ول مان ه یپاشااو از خو  جیمهمون حب گهی زه و م یلج م یما
ست. آره خج .. مهمون عز  زی ر ه عز همانی فتنب م میاز ند ی... ول زهیخدا

 نرودب والله ... رونیو ب دیهم و نفس/خفقان آرد ا ر آ یاست ول
 برام يالبه یشكرآب شده. ول نشونیمشىصه ب نیهورمند و رام ىبرخوردها از

با آرم ند   گهیخوام، م یم حیهم ازش توضاا ی. ونترهی  ی رم م نیکه هورم
هورمند در مورد  یبگم. ونت یدونم   یيداساات. نم نیاز رام نیحساااب آرم

دارم.  نانیکه ... من به هورمند اعتماد و اطم یعنیزنه  یم یحرف نیهم  نیآرم
فه. برا یم تارهاش دل ىدونم حرفش حر ها و رف با  یداره. پس ونت بیحرف 

 جیدونم.   یفرق داره؟  ه م نیوانعا با رام نیکه آرم یعنینداره  یمشكل نیآرم
 ی. سكوت يوابمه در برابر سواالتزنهینم یحرف چیه نیدر مورد رام یشدم. ول

شه. و ا نیکه در مورد رام سبت به رام ىفرحس تن یعنی نیبا  ىودیدارم ب نیکه ن
 .ستین
حاال  ی ند روزه رابطه ام با مامان بهتر شااده. اولش از ساار ايبار بود ول نیا

خواسااتم حموم  یدارم. روز اول که م ىکنم نساابت بهش حس بهتر یحس م
سش بر نم ییتنها دمیکنم و د زنم. صدا ب ویحموم ک ىاز تومونده بودم  ام،یاز پ

دو تا بدتر. مگه  ناز او گهیمادرشوهر و خواهرشوهر که عمرا. هورمند هم که د
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سرم. تازه اونم يلو ىتو ایبهش بگم ب شدیروم م  نیا ىحموم کمكم؟ خاک به 
با هم تو ا نیهمه آدم. ا ها بود نیهمه ونت   مینكرد ىکار نیهم  میخونه تن
 فتم هر کدوم  نیو مامان مردد بودم. واسااه هم هیساام نیب ه؟یبق ىحاال يلو

 :دمحموم داد ز ى. از توگمیاومد به همون م
 ...هیکمكم. مامان ...سم نجایا ادیب یكی -

و در  دمیکشاا یفیضااع هیدر ظاهر شااد، هورمند بود. ي ىکه يلو ىنفر نیاول
صدا شت در  ستم. از همون پ شن ىحموم رو ب سرمو به در دمیخنده اش رو   .

 کردم و  فتم:  ینزد
 کمكم؟ انیب یسمیه بگ ایبه مامان  شهیم -
  فت: دیبار یازش م طنتیکه ش ییصدا با
 کمكت. امیخودم در خدمتم. درو باز کن ب -

 و  فتم: دمی ز لبمو
 ؟یشوخ ىبرا ىرآوردی. ونت  ادیب ه پررو. برو بگو مامانم ب -
 دارند؟ یام که شوخ ییآدم ها هیبه نظرت من شب -
صه باز افتاد یول نمیتونم بب یصورتتو که نم - شى صدات م  ىدنده  ىرو ىاز 

 .یشوخ
 :دیپر از خنده به  وشم رس صداش

 هیخانومم ... من از همه به تو محرم ترم. تا من هسااتم بق هیبابا ... سااا ىا -
ان. باز کن درو دختر خوب. همه خبر دار شااادن  ه خبره. ا ه همون  كارهی 

 میدوش  رفته بودم و با هم اومده بود هیتا حاال خودمم  ىکرده بوداول درو باز 
 .رونیب
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ا بىوام يواب بدم، ت دمیحرفش صورتم  ر  رفت. پسر هم این ندر پررو؟ د از
 کنه. به ايبار  فتم: ىپرداز ایخواد رو یشج م

 .ادیمامان ب یبگ شهیهورمند پام درد  رفته، م -
 شد و  فت: ىيد صداش

 .ادیب گمیاالن م نیهم -
 باورش شد. یام  رفت. طفلك خنده
 ىهم شااد مقدمه  نیحموم و کمكم کرد. هم ىلحظه بعد مامان اومد تو  ند

و آب  رهی  یپوساات م وهیهوامو داره. مدام برام م یلیبا مامان. خ شااتریارتبات ب
ست مارهیم وهیم سوپ در شو ىپزه، حتی برا یکنه، غذا م ی.  ست هم  رفتن یید

ص رمی  یم ادیکم کم دارم  گهیمی کنه. هر  ند د کمكم ر طو نیراه برم. ا ابا ع
تو  چ بمونه و تازه سااه روزش  ذشااته. اوف ...  دیماه با  ی فت  یکه دکتر م

 کنم. یماه که دق م  ی نیتو ا
شكر  نیو آرم نیصبح هم، رام امروز شتند. خدارو و هومن و پدر هورمند بر 
سه درب شتریرفت. ا ر ب نیکه رام شو از کا شم ها . ارمیمونده بود ممكن بود  

دونه  ه ندر ازش نفرت دارم. همون بهتر که زود رفت. اصااال  یفقط خدا م
. گهید هتصااادف شااد نیخودش باعث ا گمیکه م نهی را اومده بود؟ واسااه هم

تا  الغ مده  با  شاام بب میو درب و داغون یاو  ماریو ل*م*ت ببره. ب نهیرو 
 .یروان
*** 
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سرمو از رو یکه به در م ییتقه ها ىداص شد  دفتر بلند کنم.  ىخورد، باعث 
 دفتر رو بستم و  فتم:

 .دییبفرما -
. نجال و در ارمینمونده بود شااااو درب ىزیباز شاااد و نجال اومد داخب.   در

شوهر م شده. آره د یزدن؟. حاال که داره   ى... خب و  ب باز گهیکنه خانوم تر 
. هشیم گهید یكی جیيو عقب اومده تو سرش نص هیهاش مال ما بود و حاال که 

 ما بسه. ىنداره. خوشبىت بشه برا جیع
سر پا با ه کنارم بود. ب ستادهیدر اه ا ىتو شونی رفته و پر ىو  هره  نییهمون 

 تىت اشاره کردم و  فتم: ىرو
 .نیبش ایب -

پا درو  ىبود تو ىتهیبود، موهاش ر نییبسااات و اومد کنارم. از بس ساارش 
 صورتش. موهاش رو بردم پشت  وشش و  فتم:

 شده؟ ی  -
رو  شهیهم یکرد.  شم هاش اون درخشند  یفقط نگاهم م یحرف چیه بدون

 نداشت. ابروهام در هم شد و  فتم:
 ؟یزن ی را حرف نم -
 بنو  فت: با
 کنم؟ هیکم  ر هی شهیم -

 ابروهام بیشتر شد و  فتم:  ره
 ؟ی  یعنی -
 دلم  رفته. -
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تكون دادم و نفسمو  ىشد. سر ریاش  هاش سراز ده،یاول به دوم نرس ى کلمه
شااونه ام  ىدادم. دسااتمو دور شااونه اش انداختم. ساارشااو رو رونیبا شاادت ب

  ذاشت و با هق هق  فت:
 ترسم. ی... م ماین -

 :دمیبه موهام کش یدست کالفه
 ؟یترس یم یاز   -
 .یهمه   از -
 منم بفهمم. یحرف بزن ىيور هی شهیم -

 و  فت: دیباال کش دماغشو
. من تا االن همه اش دنبال بازیگوشاای امیبرن یترساام از پس زند  یم ماین -

شه مامان انجام می داد. من زیاد خونه داریم خوب  بودم. کارهاى خونه رو همی
زن خونه دار.  هیخواد.  یتموم م یزن همه   هی نیامینیست. به خصوص که بن

 یب ه م نیدوي شدل گهیاحتماال زود هم دوسااات داره ب ه دار بشاااه. تازه م
ها، دلش نم ت  فرزند بوده و تن ها  یخواد.  ون خودش  هاش تن خواد ب ه 

 همه ب ه؟ نیباشن. آخه ا
 لبم نشسته بود رو يمع کردم و  فتم: ىکه ناخواسته رو ىلبىند

خه ک زده. یحرف هیحاال اون  - بت  نیاز ا اد؟یب ه برم نیاز پس دوي یآ با
که مهلت عروس بودن  سااتیانصاااف ن یاون ندرها هم ب نیامینگران نباش. بن

صحبت کن دیکه خودتون با هییها حرفها نی. البته ارهیرو ازت بگ  دیدر موردش 
به توافق برساا بدون  دیاب ىخوا یکه م ىزیکاره ام. هر   چی. من هدیو 



 859 بی مهرپاییز 

باهات تعارف نداره و راسات و  نیامی. همون طور که بنیبهش بگ یساایرودروا
خواد، تو هم در  یعالمه ب ه م هیزن خونه دار و  هیکه  گهیپوساات کنده داره م

 خودت مشىص کن. ىموضوع رو برا نیمورد باهاش حرف بزن و ا نیا
 لحظه سكوت شد و بعد  فتم:  ند

 بود؟ ب ه دار شدن؟ نیترست از هم ىهمه  -
 نه ... -
 ؟یپس   -
باهاشااون  دیهساات که با شیزند  ىتو ییزهای  هی یدون یخودت خوب م -

سا و نامزدامیکنار ب ضور مه شكب مادرش، ح ونم د ی. نمنیامیبا بن شی. مثب م
 با هم نامزد بودند از مهسا بدم اومده. نیامیمهسا و بن دمیفهم ی را از ونت

  ه طور؟ نیامیاز بن -
 باال آوردم و با خنده  فتم: نهیس ىاخم نگاهم کرد. دست هامو تا رو با
ساااده  ىنامزد هی ه؟یه*ن*ا*ه مهسااا   ؟یکن یخج بابا  را اخم م یلیخ -

سا هم نیشدند. هم الشیخ یخورند و ب یبه درد هم نم دندیبوده که فهم . مه
ستار ب سا زن بد تایاالن فقط نقش پر  شتریکم ب هی. ستین ىخانوم رو داره. مه

 دیاب طور ه  ی. درضمن، به مرور که متويه بشیشیمتويه م یباهاش آشنا بش
. شااهیم دهیمهسااا هم خود به خود از اون خونه بر ىپا ،یاز مادرش مرانبت کن

 ؟ىاز مادرشوهرو ندار ىپرستار ىنكنه حوصله 
 کرد.  ند لحظه بعد  فت: سكوت
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خونه ام آزاد باشاام. مثب  ىخواد تو یدلم م گهید ىاز دخترها یلیمنم مثب خ -
سرم  ست دارم با هم شم و آرایش کنم. اون يور که دو تازه عروس ها لباس بپو

 بگم ... ىرفتار کنم.  ه طور
به بنیبگ ىخوا یم یمی فهمم   - عا  نه دار نیامی. تو ا ر وان ا ب دیبا ىعال

نار ب طشیشاارا باىایهم ک خوب . برو ىبىوا ىطور نیرو هم نیامیبن دی. 
وتاه مدت ک ىاهایاون رو ای ىدوساات دار شااتریرو ب نیامیبن نیفكرهاتو بكن بب

 مونو ه یبپوشاا یشااوهرت همه يور لباساا ىبرا ىدونم دوساات دار یرو. م
بدى ... ول ىکه تو ییزهای  تا ونت نیا یمهنت هسااات رو انجام   یها فقط 

ش رهیامكان پذ شده با شد ی. ونتیکه ب ه دار ن مثب  یتون ینم گهید نیب ه دار 
ست به همه   دیو با یتازه عروس رفتار کن هی شه. مادر بن زیحوا هم که  نیامیبا

 .رهیبگ و. پس فكر نكن ممكنه ناغافب م تونمارهیمتاسفانه ب
براش  دیبا ییزهای  هی ه؟یکه صااورتش نرمز شااد.  اره   دمیوضااوح د به

 بشه. ىشفاف ساز
دو سااه سااال ادامه  تایدو نفره نها ىها یخوش  ذرون نیفكر کن که ا نیبه ا -

 شاااهیهم دیها ادامه داره. با ىآزاد نیساااال ها بدون ا یداره. بعد از اون زند 
متويه نشند. پس به اون سال ها فكر کن. به  ىزیحواست باشه که ب ه هات  

س نكهیا شكالت بن یازدواب کن یا ر با ک شتهرو  نیامیکه م شه ول ندا بهش  یبا
و  یآرزوها رو بزن ىساار هی دین نكهیا ای ،ىخوشاابىت تر یعالنه نداشااته باشاا

 .ىکه بهش عالنه دار یکن یزند  یبا کس یطوالن ىسال ها
 .ی...  ه ندر خوبه که تو هست ماین -
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 رو نوازش کردم و  فتم: موهاش
 ىتونه برا ی. منتها آدم که نمیدونساات یحرف هارو خودت هم م نیتمام ا -

 .ىریآرامش بگ دنشیبگه و تو از شن گهید یكی دیبىونه. با ییخودش الال
 بهم انداخت و  فت: یپر محبت نگاه

 کردم زودتر از تو ازدواب کنم. یونت فكر نم چیه -
 باال انداختم و  فتم: ییابرو

 ؟ىيواب مثبت بد ىخوا یکه م یعنیحرفت  نیا -
 به شونه اش زدم و  فتم: ی. دستنییو سرشو انداخت پا دیکش خجالت

الت داره کم مشك هی. فقط هیپسر خوب نیامی. بنیانشاء الله که خوشبىت بش -
شه. ا ر م نیکه به خاطر هم شبىت ب شه خو شكالت، حق کنارش  ىخوا یم

 ناست.آ یلیخ نیامی. نباید امیتش کنی. بنیبدون دیندرشو با ،یکن یزند 
 زد و باز هم سكوت. ادامه دادم: یخجول لبىند

که - هایی  با  این حرف  که دارى  خاطر این نیسااات  به  هت می زنم، فقط  ب
باز  با هر کس دیگه اى هم که ازدواب کنی من  نه ...  بنیامین ازدواب می کنی. 
هم این حرف هارو میگم. نجال ... براى اینكه یه زند ی ریشاااه هاش محكم 
شت الزمه. هیچ آدمی بی عیج و  ست.  ذ شقی کافی نی شق و عا شه فقط ع ب

تو یه سرى عیوبی دارى که ممكنه حتی من هم متويه نشم نقص نیست. خود 
شه که تو  سرت نباید باعث ب شه. فهمیدن عیج هاى هم سرت متويه می اما هم
از اون دلزده بشاای. ا ر عیبی هساات که نابب برطرف شاادنه، باید با آرامش و 

نار ک هاشهمراهی و همدلی برطرف بشه. اما ا ر برطرف شدنی نیست، باید با
د بگیرى که با ويود اون مشااكب زند ی کنی. زند ی ا ر مشااكالت بیاى. یا
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سطح تونعاتت رو  شی.  سعی کن نانع با ست.  شه که دیگه زند ی نی شته با ندا
بیار پایین. همین بابا و مامان  ه طور زند ی کردند؟ از روز اول با خانواده ى 

.  ون  ذشاات ودهشااوهر. خوشاابىت هم بودند.  ون دلشااون به هم  رم ب
ش شمارى دا سرت براى دیدنت لحظه  تند و نانع بودند. يورى رفتار کن که هم

شه. خونه و زند ی و زن و ب ه  سر کار، دلش برات تني ب کنه. حتی ونتی میره 
هاش، مایه ى آرامشااش باشااند. ا ر این آرامش رو تو ويود تو پیدا نكنه، هر 

ته. يورى زن یت بیف نه براى زند  فانی ممك نب ا د یات حدا که  ز خودت کن 
شتی. اونونت ا ر خدایی نكرده اتفانی هم بیفته، پیش  شی که کم نذا مطمئن با
ويدانت آسوده اى. این ها حرف هایی بود که می خواستم بهت بگم. امیدوارم 

 آویزه ى  وشت کنی و توى زند ی به دردت بىوره.
اشااك هاش ساارازیر شااد. اى بابا. این هم که اشااكش تو یقه اشااه. با  دوباره

 یمت  فتم:مال
 باز که  ریه می کنی.-

 انداخت تو ب*،*لم و  فت: خودشو
نیما دلم براتون تني میشااه. واسااه کب کب کردن هامون. واسااه امیت کردن  -

هات. دور هم غذا خوردنمون. با هم  ردش رفتنمون. تازه فهمیدم  را دخترها 
دغدغه  ی شااج عروساایشااون  ریه می کنند.  ون دلشااون براى راحتی و بی 

 دوران مجردى تني میشه.
 هاشو  رفتم و کمی از خودم دورش کردم: شونه
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بساااه دیگه این ندر  ریه نكن. من که می دونم الكی  ساابیدى به من که  -
 یواشكی دماغتو با لباسم پاك کنی.

 بلند شد: دادش
 م.نیمااااااا ... وانعا که. تقصیر منه که دارم به تو ابراز احساسات می کن -

 . خندید. همون شد که می خواستم. حال و هواش عوض شد.خندیدم
 لحظه بعد  فت:  ند

 بپرسم؟ ىزی  هی...  ماین -
 مقدمه  فت: یب یلیهم فشار دادم ومنتظر نگاهش کردم. خ ىهامو رو پل 

 هست؟ ىزیتو و ژاله   نیب -
 هام درهم شد و  فتم: اخم

 ؟یزن یحرفو م نی را ا -
 خندید و  فت: طنتیش با
ست. ا ر   - س ىزیپس یه  یزى ه سوال، محكم  نیا دنینبود، به محو پر
 .ىسوالمو با سوال يواب بد نكهیب نهب. نه ای فت یم
 تر شد و  فتم: ظی ند بار پشت سر هم ابرو باال انداخت. اخمم غل و
 ریکه آخرش ز ىری  یآبنوره م نجایا ىساااعته اومد هیکارت.  یپاشااو برو پ -

 ىرهاآره؟ برو بگو فك ىحتما مامان هم منتظره براش خبر ببر ؟یزبون منو بكش
 .ستین ىخبر نینكنه. هم   ىىودیب

 ؟یمطمئن -
 باال انداخت و  فت: ى پ نگاهش کردم. شونه ا  پ
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نه.  یدون ینم - ندر نگرا مان  ه  که ا ر ن یداره حرص م زیر هیما  مایخوره 
 .ارمیهاشو از کاسه در مدختره شده باشه  شم  نیعاشق ا

 و؟یک ى شم ها -
 هم يفتتون. دیژاله... شا دیتو ... شا دینگفت. شا گهید نویا -
 .وونهید ىبرو رد کارت. دختره  -

 شیشونی. نه به اون پررونیتىت بلند شد و بپر کنان از اتاق رفت ب ىاز رو نجال
خدا در و تىته رو خوب . وانعا که شیسرخوش نیاتاق و نه به ا ىاومد تو یونت

 با هم يور کرده.
ده که کر ىرییبود؟ مگه رفتارم  ه تن یحرف ژاله   دنیکشاا شیاز پ منظورش

عا خبر یحت نه وان ند؟ نك مان و نجال هم بهم شااا  کرد و خودم هنوز  هیما
. ا ر وانعا بىواد اتفانی بین من و ژاله پیش بیاد، مامان رو  ه طورى دم؟ینفهم

که هیچ خبرى نیساات می خواد  شاام در بیاره، ا ر مايرا راضاای کنم؟ هنوز 
 يدى بشه دیگه  یكار می کنه؟

*** 
 شااهی. ساااعت ده شااده. همسااتیازش ن ى.  را خبررمیم یاز دلشااوره م دارم

 کار یی. ا ر هم يادهیاز هورمند بع ر؟یساعت هفت خونه بود. سه ساعت تاخ
 یشااده. نكنه اتفانهم که خاموش  شیداد.  وشاا یبهم خبر م شااهیداشاات هم

نه رام تاده؟ نك کنم؟  كاری  ایخدا ىت؟یآخرش زهر خودشااو ر نیبراش اف
ست به دامن ک شم؟ به ک ید شو بگ یب سراغ ه هم ک جانیاله رم؟یزني بزنم 

خانوم با اون  هیخانوم و اون هارو هم نگران کردم. هان هینرفته. زني زدم به هان
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ست منو از نگران یصداش م ىتو یهمه نگران ست  ارهیدرب یخوا که هر يا ه
 پس کجاست؟ شه؟ینم داشی را پ ی. ولشهیم داشیپ

ده و ش بیدانشگاه تعط می فتن ساعت هشت و ن یدانشگاه هم زني زدم ول به
 ه  ایهمه ونت کجا مونده؟ خدا نی. آخه اساااتیدانشااگاه ن ىکس تو چیه

 کجا برم دنبالش بگردم؟ زم؟یسرم بر ىتو یخاک
 داره. دیهورمند که کل یهورمنده؟ ول یعنی. زنهیداره زنگو م یكیخدا ...  ای

ساعت شمیم وونهیدارم د ایخدا شبه.  را نم  ی.  صفه  ش ین صم  یُک و خال
يرئت  یحت زم؟یتو ساارم بر یمن طانت ندارم. تحمب ندارم.  ه خاک ؟یکن

 . اونها بودند کهنجایخانوم و هاله اومدند ا هیکنم. آخه هان هیندارم بلند بلند  ر
سه تا ساعته یو  فت یاداره آ اه میبا هم رفت ییزني درو زدند.  م هورمند  ند 

نه ن مدهیخو ند رو هم بهشااون دادو که می. عكس هورم هایی  باس  . حتی ل
 ىخبر چیهنوز ه یپوشاایده، مدل و رني و پالك ماشااینش. همه رو  فتم. ول

شده. هان سر درد نرص خو هین شدت  . هاله هم از بس دیرد و خوابخانوم که از 
 شهیکه هورمند هم یمبل ىروت  و تنها  نجایکرد خوابش برد. من موندم ا هی ر

شم انتظارنهیش یروش م شم دوختم به در.  ه ندر   بده. پل  هام از  ى.  
 اد؟یم یپس ک ایکنم. خدا یورم کردند. دارم دق م هیشدت  ر

ض یسرش آورده، زنده نم ییبال نیبفهمم رام ا ر ست فطرت عو . یمارمش. پ
نه ...  یبهش بگم ول ادیاز دهنم در م یخواد زني بزنم بهش و هر   یدلم م

 یم نویهم ی. اون روانمیکشاا یم ىبفهمه  ه زير دیاون ک*ث*ا*ف*ت نبا
ض شنال عو س ی. نمیخواد. که ما رو زيرکش کنه. آ . دمار یمارم به هدفت بر

سرمایروز ارت در م از شونمت. فقط خدا کنه هورمند بر رده  یم اهی. به خاک 



wWw.Roman4u.iR  866 

 

ادیبر رده. با دیو رنه ... نه ... نه خدا ... هورمند با ا ا بشه من  ىزی... ا ر   ا
 .رمیم یم
 خااااااااادا ... ىا

*** 
 مبب ىرو یدونم ِک  ینفر زني درو زد. نم هیصاابح بود که دوباره  میو ن هشاات

سرعت از مبب پا یخوابم برده بود ول سمت در کدمیپر نییبا  ستم بدوم  ه . خوا
شتم و  ى. تازه نگاهم به پانیخوردم زم صا رو بردا شتم ع  چ  رفته ام افتاد. بر 

اتاق  ىهم از تو هالهخانوم و  هیدساات به عصااا، خودمو رسااوندم دم در. هان
ن وم. درو که باز کردم، پدر و برادر هاتیح ىتو می. هر سااه رفتدندیدو رونیب

 یم كاریيا   نیها ا نیافتادم. ا هیبه  ر دنشااونیپشاات در بودند. به محو د
 بهشون خبر داد؟ نكنه ... نكنه ... یکنند. ک

صورتم  رفتم و  ى. دست هامو يلونیزم ىسر خوردم و نشستم رو وارید کنار
شااونه ام نرار  رفت. پدر هورمند  ىمردونه رو ییبه هق هق افتادم. دساات ها

نداختم توبود. خود ها ىمو ا نه اش و پدرا کردم.  هی ر ىها ىآ*،*و*ش 
شون تو شت رو به هزار تا   ىبودن انوم خ هیکه هان دمیکردم. اما فهم ریتعب زیر

 خبرشون کرده.
 اومدم  فت: رونیآ*،*و*شش که ب از
 دینشااده که. شااا ىزی.  یکن یم ىنرار یندر ب نیآروم باش دخترم.  را ا -

شده. ا ییيا شته و  رفتار   میر یندر فكر بد به دلت راه نده. ما هم م نیکار دا
 دنبالش بگردیم.
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 هق هق  فتم: با
 د؟یشناس یيارو م نیمگه شما ا ن؟یدنبالش بگرد نیخوا یآخه کجا م -

 داد و رو به هاله  فت: یفیامو فشار خف شونه
 .اریزن داداشت ب ىآب نند برا هیبابا يون  -

مبب هورمند نشستم و هاله آب  ىساختمون. رو ىهم منو با خودش برد تو بعد
هان به خوردم داد. هومن و  ند رو  ند تو هین ند رفت پدر هورم تاق  ىخانوم و  ا

 هیبه هم  فته بودند که هان یدونم   یهورمند و  ند لحظه بعد بر شااتند. نم
  فتند. آب ینم منازش داشتند و به  ىخوند. نكنه خبر یلج دعا م ریخانوم ز

 باباش افتادم: ىصورتم پس زدم و به دست و پا ىنند رو از يلو
تاده؟ اف یهورمندم اتفان ى. برادیبهم بگ دیدون یم ىزیبابا تو رو خدا ا ه   -

 ده؟یکه رنگش پر نی فت هیبه مامان هان ی  د؟یزن ینم ی را حرف
  فت: یمحكم ىهامو  رفت و با صدا شونه

. میها دنبالش بگرد مارسااتانیب ىتو میبر میخوا یرم. منشاااده دخت ىزی  -
 .نیهم

 زده  فتم: وحشت
 مارستان؟یب -
 که دساات شااهی. نممیشااروع کن ییيا هیاز  دیهول نكن بابايون. باالخره با -

 نكرده تصادف کرده باشه. ییخدا دی. شامیدست بذار ىرو
خانوم زیر بازوم رو  رفت و هومن و پدرش از  هیهام شاادت  رفت. هان اشاا 

 .رونیخونه رفتند ب
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خودمو به تلفن برسااونم،  امیظهر بود که تلفن خونه زني خورد. تا ب ىدما دم
 رو يواب داد: یهاله  وش

... کجا  ؟ی...   ؟ىياساات شااما؟ ... سااروان نادر نی... بله همدییبفرما -
 ... بله بله ... ممنونم. ؟ی... خودش   ن؟یکرد داشیپ

 :میخانوم شتاب زده  فت هیتماس رو نطع کرد، من و هان نكهیمحو ا به
 کردند؟ داشیشده؟ پ ی  -

 تكون داد و  فت: ىسر یبا افسرد  هاله
 کردند. دایپ نشویماش -

 :دمینال
 خودش کجاست؟ -
رام ب یاشااك گهیکرده بودم که د هیهاله باز فقط ساارشااو تكون داد. اونقدر  ر و

خواست خفه ام کنه.  یم ىزی  هینمونده بود. تمام مدت بنو داشتم و انگار 
 خانوم  فت: هیهان

 کردند؟ دایکجا پ نشویماش -
 .ی ب فروش هی ىرو به رو -
 ؟ی ب فروش -
ش - شو ببرسیپل نيیرو بردن به پارک نیاوهوم. ما ش و می.  فتن مدارک رو  نیما

 .میریبگ بیتحو
ش ىبه رو رو سته  ب بىره.  ون نبب از اینكه از خونه  ی. حتما می ب فرو خوا

 ىخشاا  شااده بودند. هر مونع  ب ها زیم ىرو ىکه  ب ها دیبره بیرون، د
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شه، خودش بدون ا ش  ب  یخره. ونت یمن بهش بگم، دوباره م نكهی لدون خ
ش ست و خودش ن نشیما شا ىا گهیپس احتماال با کس د ستیه هم  دیرفته. 

 دنش؟یه زور بردنش. نكنه دزدب
زني زد به هومن و مايراى ماشین رو براش  فت. یك ساعت بعد، هومن  هاله

اومد خونه و تمام مدارك ماشین و سوییچ زاپاسش رو با خودش برد. دل تو دلم 
نبود که زودتر ماشااینش رو ببینم بلكه از توى ماشااین  یز به درد بىورى پیدا 

رفت توى  هالهند شااد، رفتم دم در ساااختمون و بشااه. صااداى زني در که بل
سته بود. دلم خون  ش سیماى هورمند ن شت ماک حیات که درو باز کنه. هومن پ
شین فقط به هورمند میاد. نه  ست؟ این ما شت فرمون نی شد.  را هورمندم پ

 هیچ کس دیگه.
لنگون از پله هاى ایوون پایین رفتم و خودمو به پارکیني رسااوندم. هومن  لني

ز ماشین پیاده شد و من سوار شدم. تمام ماشین رو زیر و رو کردم. زیر صندلی ا
شیش رو پیدا کردم. درش یه طرف افتاده  ست آخر ... فقط  و شتم و د ها رو  

سه همین خاموش بو ا . ولی  وشیش اینجدبود و باتریش یه طرف دیگه. پس وا
  یكار می کنه؟  را زیر صندلی؟

شت ستم. پ ش شین ن سرمو روى  فرمون ما شتم و  ست هامو روى فرمون  ذا د
صدا  ریه  شنون. دیگه تحمب بی  صداى  ریه امو ب ستهام. برام مهم نبود ا ر  د

 کردن رو نداشتم.
 کنار در باز ماشین ایستاد و  فت: هومن

 زن داداش، این ندر بی تابی نكنید. برمی  رده. من مطمئنم. -
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فقط باعث شااد بلندتر  ریه کنم. دلدارى دادنشااون بیشااتر به دلهره ام  حرفش
شتند. هومن هم که  ضعم خرابه، تنهام  ذا دامن میزد. هاله و هومن که دیدند و

 کال از خونه رفت بیرون.
از هورمند بود و نه پدر و برادرش.  ىهشت شج شده بود و هنوز نه خبر ساعت

 ی چ  رفته نم ىو من هم که با پا دندی رخ یخانوم و هاله دور اتاق م هیهان
بود. کاش  نجای. کاش مامان ادمیيو یتونسااتم راه برم، مدام پوساات لبمو م

دنبال  برم و اهاشااونتونسااتم ب ینرفته بود خونه. کاش  چ پام باز شااده بود و م
 شدند. یهورمند بگردم.  ه ندر لحظه ها طوالن

سر به  مین شتند. ه ریزساعت بعد، پدر و برادرش با  ازش  ىبرخ چیافتاده، بر 
انوم . هانیه خزدی وشه افتاده بود و زار م هی ینبود. خونه شده بود عزاخونه. هر ک

د که هورمن ىکتاب دعا به دست، پاى سجاده نشسته بود. من هم پالک ب الله ب 
 کردم. یمشتم  رفته بودم و به خدا التماس م ىداده، تو هیبهم هد

بون اون بزر ی و حكمت و رحمتت. نربون اون مرام و بزر یت. خدایا ... نر -
بزر ی کن و به من برش  ردون. من ضااعیم تر از اونم که با هورمند امتحانم 
یا ...  خدا ندو ازم نگیر.  حانی می خواى در نظر بگیر ولی هورم کنی. هر امت
 ازت خواهش می کنم هورمند از این در سااالم و سااالمت بیاد تو. خدایا يون
منو بگیر ولی هورمند  یزیش نشااه. بدون اون زند ی به  ه دردم می خوره؟ 
خدایا ... نذر می کنم. نذر می کنم سااالم بر رده. فقط سااالم بر رده و من اون 
فكرى که  ند ونته تو مهنمه عملیش می کنم. نول میدم. به خودت و بزر یت 

 بر رده. سالمتنسم که نذرمو ادا می کنم. فقط هورمندم 
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به هم خوردن در  ىدونم  ند ساااعت  ذشااته بود که حس کردم، صاادا ینم
نگاه همه ترس  ى. تومینگاه کرد گهی. همه وحشت زده به هم ددمیرو شن اتیح

روشن شده بود. همه با  ىدیام ىکور سو هی. تو دل همه امون زدیموب م دیو ام
لنگون  نيل. من اما به زور عصا و اتیسمت ح دندیو دو دندیسرعت از يا پر

 .اتیح ىخودمو رسوندم تو
شتم، د وونیبه ا پا ست ى. خودش بود. هورمند من. همه دمشیکه  ذا من.  یه

 خراب... یسالم و سالمت ...ول
شده  قهیشق ىشكافته بود و خون از رو شیشونیپ ش   اش تا زیر  ونه اش خ

لبش زخم، لباس هاش پاره. شااونه هاش  ى شاامش کبود،  وشااه  ریبود. ز
دند. کر یم  شیدورش يمع شده بودند و سوال پ هیاده و نگاهش خسته. بقافت

 نیزم ىخانوم تمام ساار و صااورتش رو غرق ب*و*سااه کرد. پدرش رو هیهان
 کرد. ینشست و سجده کرد. هومن نگاهش رو به آسمون بود و هاله هق هق م

سنگ اونقدر صدا بزنم. پر پ ینم یبود که حت نیبنو  لوم  شو  سم ستم ا  رتون
از  اننیدر آ*،*و*ش  رفتنش، لمس کردنش و اطم ىعطر تنش. برا ىبرا زدمیم

 بنضم سر باز کرد: دم،یخسته و نگرانش رو که شن ىحضورش. صدا
 کجاست؟ هیسا -
. نلبم دیو صااداش زدم. نگاهش به ساامتم  رخ هی ر ریبلند زدم ز ىصاادا با

س  یم شكسته، ندم برداشتم. ىتويه به عصا و پا ی. بزدیم رونیب نهیداشت از 
سونم. پا ستم هر  ه زودتر خودمو بهش بر سته امو که رو ىخوا  نیزم ىشك

 هورمند بلند شد: ى ذاشتم، صدا
 ... صبر کن. هینه سا -
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بىورم، هورمند با  ند  ام بلند خودشااو بهم رسااوند و منم  نیزم نكهیاز ا نبب
خواساات  یلم مآ*،*و*شااش انداختم. محكم ب*،*لم کرد. د ىخودمو تو

 یونت ازم يدا نشه. ب چیه گهی. که دشهیهم ىآ*،*و*شش حب بشم. برا ىتو
. میرو ب*،*ل کرده بود گهیو پر اشكشون، همد رهیخ ىو نگاه ها هیتويه به بق

اش بود و  نهیس ى. سرم روشدیزدم و هورمند آ*،*و*شش تني تر م یم زارمن 
بود که نفسم تني شده بود سرم. اونقدر محكم ب*،*لم کرده  ى ونه اش رو

هق هق  ونیو م دیلرز یويه حاضاار نبودم رهاش کنم. تمام بدنم م چیاما به ه
 مشال نوازش ىو از رو دیکش یسرم م ى. دستشو روزدمیاسمشو صدا م زیر  ی
 کرد. یم

شونه ام نشست. آ*،*و*ش هورمند بازتر شد. به سمتش بر شتم.  ىرو یدست
 زد و  فت: یاشك خانوم بود. لبىند پر هیهان

 دورت بگردم عروس  لم. دیدى  فتم بر می  رده. -
لبىند زدم و دساات هامو از دور کمر هورمند برداشااتم. خواسااتم  هی ر ونیم

ست ها هیهان شد. هان ىخانوم رو ب*،*ل کنم که د  هیهورمند دورم محكم تر 
سمت هورمند  رخ تمام  تی. هورمند با يددیخانوم و من همزمان نگاهمون 

شت. هان ىمنو تو شت  قیخانوم لبىندش عم هیب*،*لش نگه دا شد و بر  تر 
 رو به هاله  فت:

 .میشام درست کن ىبرا ىزی  هیکمكم  ایهاله يان ... ب -
 سمت شوهرش و  فت: بر شت

 .ریبىر.  ند تا نوشابه هم بگ ىو نون فانتز ارشوریکم خ هیزحمت  یب -
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ش قهیدن به انوم خ هی. هانرونیشد. هومن و پدرش رفتند ب یخال اتیکه ح دینك
 ىو هاله هم رفتند داخب ساختمون و در رو هم بستند. نگاهم هنوز به در بسته 

ش سرم ک شال از   شروع به یبیشد و هورمند به طرز عج دهیساختمون بود که 
يور خشااونت  هیبودم.  دهیازش ند ىرفتار نیکرد. تا حاال  ن دنمیب*و*ساا

 .یبه نگران ىتهیآم یحرکاتش بود. خشونت ىتو ج،یعج
شوند رو وونیا لج ست و منو ن ش شو تو ىن موهام فرو کرد و  ىپاش. پنجه ها
ش شونیک شت ولد ش یونت موهامو نم چیسابقه بود. ه یب ی. درد ندا . دیک
که حس م صیحر ته بود  کردم هر آن  یشاااده بود. کمرمو اونقدر محكم  رف

نكردم. حتما همون ندر  یاعتراض چیه ی. ولکمرم خورد بشه ىممكنه مهره ها
 ىيلو یاز من.  ون حت شااتریهم ب دیمن دلتنگش بودم اون هم بوده. شااا که

کرد، نتونساات خودشااو نگه داره و اونقدر  یم تیرعا شااهیخانواده اش که هم
 .اهیخانوم همه رو فرستاد دنبال نىودس هیرفتارش واضح بود که هان

 مىلوت ىب*و*سه هاش با شور ینیریبودند و ش دهیلبم رس ىهام تا رو اش 
ششدندیم شم هاش پر از نگرانرهیتا آروم بگ دی. طول ک ستمو رو ی.    ىبود. د

شونه ام  ذاشت. دستمو  ى.  شم هاشو بست و سرشو رودمی شم هاش کش
هاش فرو کردم. ه ىتو تارمون میزد یکدوممون حرف نم چیمو گاه و رف . ن
 نیا یبراش افتاده. ک یخواسااتم بفهمم  ه اتفان یبود. فقط م زیهمه   ىای و

االن ونتش نبود که بىوام  یندر نگرانش کرده. ول نیا یبال رو سرش آورده و  
 .رهیکردم تا آروم بگ یصبر م دیبزنم. با یحرف
ساختمون که شدیم، هورمند یك راست رفت به اتاق خواب. می خواست  وارد

شتم دوش بگیره. نبب از اینكه بره حموم، سینی  ذا  آب و بتادین و پنبه رو توى 
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سته بود و  ش شه ولی لج تىت ن و رفتم توى اتاق. فكر می کردم توى حموم با
شو  ست هاش  رفته بود و موها سرش رو بین د آرنج هاش روى زانوهاش بود. 

  ني زده بود.
لحظه دم در ایسااتادم و خیره نگاهش کردم.  را این ندر داغون؟  را این   ند
سمتم ندر  شو به  ست سرش رو بلند کرد و ونتی منو دید، د شون؟  سته و پری خ

 دراز کرد و  فت:
 بیا اینجا. -

رو روى دسااتم يا به يا کردم و عصااا رو زیر ب*،*لم  ذاشااتم. آروم  سااینی
آروم رفتم ساامتش و هورمند راه رفتنمو نگاه می کرد. اون هم  ه راه رفتنی. دو 

د و اومد سمتم. سینی رو از دستم  رفت و روى سه ندم رو که برداشتم، بلند ش
ستم  صا رو هم از زیر د شو دور کمرم حلقه کرد و ع ست شت. د میز آرایش  ذا
شت و بلندم  شو زیر زانوهام  ذا ست دیگه ا شت. د شت و کنار دیوار  ذا بردا

 کرد.
شدم به  شم هاى مشكی رنگش. اون ندر نگاهش حرف داشت که من  خیره

می کردم. لج تىت نشوندم و کنارم نشست. باالخره نفب تمام حرف هامو  م 
 زبونم باز شد و  فتم:

 میشه اون سینی رو بهم بدى؟ -
حرف سینی رو دستم داد. مشنول پاك کردن خون روى شقیقه و پیشونیش  بی

شاادم و ناخودآ اه بنو کردم. ا ر بالیی ساارش اومده بود  ه خاکی تو سارم 
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سر خوردند. به ياى پاك کردن  صورتم  شك هام بی ايازه روى  می ریىتم؟ ا
 اشك هام، ردشون رو می ب*و*سید. لج باز کرد و حرفی زد که وا رفتم:

 درس هاتو خوندى؟ -
کنار پیشونیش خشك شد. ب درس هاتو خوندىب؟ این دیگه  ه سوالیه؟  دستم

پیش خودش  ه فكرى کرده؟ که من این ندر بی خیالم که با فكر آزاد بشااینم 
 درس بىونم؟ مرده شور درسو ببرن. اخم هام درهم شد و معترض  فتم:

درس بىونم؟ اون هم  هورمند ... درس؟ یعنی  ی؟ به نظرت می تونسااتم -
تو  نین وضااعیتی؟ ونتی شااوهرم دو روز پیداش نبوده به نظرت می تونسااتم 

 درس بىونم؟ متويهی  ی میگی؟ درس بىوره تو سرم.
که بزنم توى ساارم ولی م مو توى هوا  رفت و ساارمو  دسااتمو ند کردم  بل

شتم يز این شده بودم. انتظار هر حرفی رو دا صبانی  سینه اش. ع سبوند به   . 
بعد از دو روز با این ساار و وضااع بر شااته و میگه درس؟ به ياى اینكه حالمو 
بپرسااه یا بگه این دو روز کجا بوده، یه يور حرف میزنه انگار که هیچ اتفانی 

 نیفتاده.
 عصبانیت و دلىورى  فتم: با
عوض احوالپرساایته؟ دو روز زنتو به امون خدا ول کردى و رفتی و انگار نه  -

ی خواى بگی کجا بودى؟  ه اتفانی برات افتاده؟ این زخم ها براى انگار. نم
  یه؟ ماشینت  را يلوى  ب فروشی مونده بود؟ لباس هات  را ...

هام بسته شد و ادامه ى حرفم بین لج هاش اسیر شد. این تنانو رفتارش  لج
 رو  ه طورى تعبیر کنم؟
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سو  ی م،یرو که خورد شام درآورد و  بشیز يرو ا  شییربع بعدش، هومن 
 خانوم  فت: هیبلند شد. هان

 کجا مامان؟ -
 .جانیخونه با،. اله رمیم -
 .میایصبر کن ما هم م -
از ياش بلند شااد. هاله هم پشاات ساارش راه افتاد و رفتند به اتاق که  عیساار و

. من هم آروم آروم با اتیح ىآماده بشااند. هومن و هورمند و پدرش رفتند تو
که  یدرباره اتفان یخواستم ا ر هورمند حرف یم در ساختمون. معصا رفتم تا د

 هورمند در برابر سواالت باباش که  فت: یافتاده زد، بشنوم. ول
سر؟ ا ىدو روزه کجا بود نیا - شد. با ک نیپ شده؟  یدختر مرد و زنده  دعوات 

 ؟یکن تیشكا سیبه پل ىخوا ینم
 تكون داد و  فت: ىسر فقط

 .دینگران نباش. ستین ىزی  -
 .  یزى نیست؟ یه نگاه به خودت توى آینه انداختی؟نیهم -

 بلند کرد و مانع حرف زدنش شد: دستشو
پدر من،  فتم که...  یز مهمی نیسااات. هر  ی هم بود دیگه  ذشااات.  -

 فراموشش کنید.
دلىورى نگاهشااو از هورمند  رفت و از در رفت بیرون. هومن بدون هیچ  با

همه رفتند و  یحرفی دسااتشااو روى شااونه ى هورمند فشااار داد و رفت. ونت
رو  وهیم ىرو بساات، از دم در سااالن بر شااتم که بشااقاب ها اتیهورمند در ح
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 دکرد و اوم یرو ط اتیکه پرشتاب ح دمیهورمند رو شن ىپا ىيمع کنم. صدا
 و یداخب. بشااقاب هارو ول کردم و بر شااتم ساامتش. تمام اضااطراب و نگران

 و  فتم: ىتمیصدا و  شم هام ر ىتو ىعالنه ام رو
 ... ی ه اتفان یبگ ىخوا یهورمند ... نم -

بلندم کرد و خوابوندم  نینذاشاات يمله امو کامب کنم. از زم ینداد. حت امونم
 نیتونسااتم بفهمم  را ا یاز نو. اصااال نم ىکاناپه و دوباره روز از نو روز ىرو

نه. دلتنگ ىيور مام حرکاتش م یمی ک ني بودم، منم دیبار یاز ت . منم دل ت
ش سترس ک بود. انگار من  گهید ريو هیهورمند  یول دم،ینگران بودم، دو روز ا

 دو روز  م شده بودم نه اون.
و  دیسااتمو کشاانفس ادامه داد. کم کم آروم  رفت و بلند شااد. د  ی قهیدن ده

و ام داد به خودش. سرش هی. دستشو دور شونه ام انداخت و تكنمیکمكم کرد بش
شت و موهامو تار به تار نوازش کرد. مدام ز ىرو صدا  ریسرم  ذا سممو  لج ا

 کردم. یکرد. من هم پر سوال نگاهش م یم
 ی. مادی. من اما خواب به  شم هام نمدهیساعت دو صبحه. هورمند خواب االن
به ياخو ند نیا ىام خوب نگاهش کنم.  هم نگاهش کنم.  دمشیدو روز که 

کم از هم  هیخوش فرمش  ى. لج هاىتهیر شیشااونیپ ىرو شیمشااك ىموها
ه ب شااتریابروها و مژه هاش ب یبازه. حاال که  شاام هاش بسااته اساات، پرپشاات

 ىسرش. نفسه  ریو دست راستش هم ز دهیراست خواب ى. به پهلوادیم م ش
 ای. خدادهینفس هاش، بهم آرامش م ىو صدا شهیم نییاش منظم باال و پا نهیس
 .ریآرامش رو ازم نگ نیا
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ر نف هیبا  گهیشده. فقط م ی  گهیدو روز مردم و زنده شدم. هورمند بهم نم نیا
صال نم شده. ا بوده که دو روز  یی ه دعوا نیکجا؟  را؟ ا ؟یبا ک گهیدعواش 

ش صال یلیخ ده؟یطول ک سم دوباره اتفان یندارم. م ی حس خوبنگرانم. ا  یتر
رسااه. همش هم یحرف ها و کارهاش مشااكوک به نظر م ى. بديورفتهیبراش ب

ش گهیکه بهم م ستو بىون. د ىتو نیب شكوک  گهیخونه در کم کم دارم بهش م
ش ى. هفته پیش هم که پنجره هاشمیم  حفاظ وارهاید ىو رو دیخونه رو نرده ک

هساات که هورمند رو  رونیاون ب ی  ؟ی  یعنیکارها  نیکار  ذاشاات. آخه ا
 ندر محافظه کار کرده؟ نیا

*** 
 يناب کاردان. شمیمتويه منظورتون نم -
 .میهورمند رو بر ردون میتون یکه م هیتنها راه نیا -
ند  ه طور م - خه هورم که ا نیخواد از ا یآ با خبر بشاااه؟ اون  جایمايرا   ن
 .ستین

 ست؟ین نجایکه هورمند ا دیدون یشما از کجا م -
تا اون ساار دن دایپ ىمن برا - نبود.  ه طور ممكنه  یهم رفتم. ول ایکردنش 
 باشمش. دهیشهر باشه و من ند نیهم ىو تو نجایا

 زدم و  فتم: ىلبىند
 پشت سرتون بوده. شهی ون هم -
 و مبهوت  فت: جی 
 ؟ی  یعنی -
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ست. تو نیهورمند هم - که  ىزیتر از اون    ینزد یلیشهر و خ نیهم ىيا
کارخونه  نیا ىخودش رو تو ى. ش  ندارم که هورمند آدم هادیفكرش رو بكن

ش انیداره. فكر کنم در ير ستند از کارخونه دزد یکه م یشب ی. ولدینبا  ىخوا
به پل نكهینفر زودتر از ا هیکنند،  رفته بود.   تماس سیبا پل م،یخبر بد سیما 

 که باهاش تماس  رفته بودند، به نام برادرشوهرتون بود. ىاون شماره ا
  فت: یپر تعجب ىهاش درشت شد و با صدا  شم

 برادرشوهرم؟ -
هم  ىبرادرشوهر عتایو طب ستیشوهرش ن گهیافتاد که هورمند د ادمیلحظه  هی

 نداره. از اثرات خوندن خاطراتش بود.
 منظورم برادر هورمند ِ. هومن برازنده. -
  فت: ینابب وصف ریغ جانیه با
 ن؟یبگ نیخوا یم یهومن؟ شما   -

شىص بود که داره بنو م صداش شت و م  دهیکنه. حاال که فهم یلرزش دا
شق و عالنه ا شونیب ىبودم  ه ع صمم بودم ک شتریب یلیبوده، خ ن ه از نبب م

سر یکنم و بفهمم   دایهورمند رو پ شده که هم رو که با تمام ويود  ىباعث 
 دوست داشته، رها کنه و بره.

ند - ناختم و ا یکه من م ىاون هورم های  نیشاا  ىکه در موردش تو ییز
همساارشااو رها  یراحت نینبوده که به هم یخاطرات شااما خوندم، مطمئنم آدم

نه و ا مه ساااال ب نیک نه. من فكر م یه مام ا یخبر ازش بمو مدت  نیکنم ت
وسااط  نیا یمشااكل هیشااما خبر داشااته. منتها  یزند هورمند از يزء به يزء 

ست  شون بده. همون عامل ینم کهه شما ن شو به  که باعث  یماره هورمند خود
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شه. با بشیغ ینا هان یلیشد خ شما يدا ب رمند که هو میکن ىکار دیبزنه و از 
شون بده و بفهم شه،  ی. ونتهیاون عامب   میخودش رو ن شكب برطرف ب اون م

  رده. یهورمند برم
 رفتار و حرف هاش بود: ىتو یو شوق خاص دیلرز یم جانیاز فرت ه صداش

مند که هور میکن ىکار میتون یم دیکه  فت یراه نیبا ا دیحاال شااما مطمئن -
 خودشو نشون بده؟

 .دیبگ دیتون یم دیدار ى. ا ر شما فكردوارمیام -
 .میهم هماهني کن یمقدس ىبا آنا دی. باستین ینه نه ... حرف -

 زده  فتم: هول
 نه نه ... -
  را؟ -
 هورمند بوده؟ بینبال وک یکه مقدس دیمگه شما نگفت -
 طوره. نیبله هم -
  بهش ش دایکه شد ییاز کسا یكینباشه؟  لشیاز کجا معلوم که هنوزم وک -

خبر  یونت از هورمند ب چیکنم اون ه ی. من حس مهیمقدساا ىآنا نیدارم هم
از طرف هورمند موظم بوده که  ی. به نظرم تمام مدت مقدسااسااتینبوده و ن

مورد درساات باشااه،  نیحواسااش به شااما و کارخونه باشااه. ا ر حدساام در ا
و ممكنه هم  هیکه نقشااه امون   شااهیبا خبر م یمقدساا قیهم از طر هورمند

 بذاره. شیکه هورمند خودش پا پ میکن ىکار دیبمونه. با ی نان مىف
 هاش رو با استرس درهم نالب کرد و  فت : انگشت
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 م؟یانجامش بد دیبا یک -
 .دیکه شما صالح بدون ىهر روز -
 امروز خوبه؟ -
خنده امو  یبه هورمند، خنده ام  رفت ول دنیرساا ىبرا انشیهمه اشاات نیا از

 خوردم و  فتم:
سج رو در نظر بگ هیبا ب ه ها هماهني کنم و  دیبا - سعمیریزمان منا  یم ی. 

 آماده بشه. زیکنم تا فردا همه  
 خوبه. وانعا ازتون ممنونم. -
 مبب بلند شدم و  فتم: ىرو از
 .شگاهیبرم آزما دیندار ىا ر با من امر -
 فقط ... ستین یعرض -

 و نگاهش کردم. ایستاد و  فت: بر شتم
شما تو یخوب ىزهایدونم   یم - شتم. به خ ىدر مورد   شیاطر پاون دفتر ننو

ندر به  نینبود که هورمند ا ىودیبهتون بدهكارم. ب یعذرخواه هیهام  ىداور
 خوام. یشما اعتماد داشت. من وانعا معذرت م

 کوتاه  فتم: یلیو خ نییانداختم پا سرمو
. من که  یز ناراحت کننده اى ندیدم. متاساافانه هنوز ونت سااتین یمشااكل -

به محو ا مه اشااو بىونم.  كهینشاااده ه مانت ن  یرو برم تونیتمومش کردم ا
  ردونم.

 زد و  فت: ىلبىند
 بتونم يبران کنم. دوارمیازتون ممنونم. ام -
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 . با ايازه.ستیبه يبران ن ىازین -
 ادمی ىزی  د،یرس رهیانداختم و رفتم سمت در. دستم که به دستگ نییپا سرمو

نه اش  و ىاومد و به سامتش بر شاتم. همون لحظه صادانت اشا  هاش رو
حرفم شااادم و از اتانش  الیخ یو روشااو بر ردوند. من هم به نا ار ب دی ك

 رفتم. نیاز به تنهایی داشت. رونیب
رو  نشیمی خواساات از کارخونه م*س*تقیم بره به ژاله ساار بزنه. ماشاا نیامیبن
ر د ییزهای  هیراه  نیشد که من هم برم دیدنش. ب ىبهونه ا نیبود و هم اوردهین

کارخونه اسااتىدام شااد، هورمند  ىتو نیامیبن یمورد هورمند براش  فتم. ونت
ه ب ازیشناخت. ن یخاطر اصال هورمند رو نم نیکارخونه نبود. به هم ىتو گهید
در  . پشتهی  دنیهمه نقشه کش نیکم اطالعات داشت تا بفهمه نصدم از ا هی

 :میدیشن اتیح ىژاله رو از تو ىصدا م،یدیژاله که رس ىخونه 
سرتق.  ىسره . پیفتیم ریآخرش که   ؟یکن ی. کجا فرار منمیبب نجایا ایب ماین -
 .گمیبهت م سایوا
 دیب ؟ نگاهم آروم آروم  رخمایمطمئن نبودم.  فت ب ن دمیکه شاان ىزی  از

متعجج سرش رو  ى ره شده و  شم ها ىهم با ابروها نیامی. بننیامیسمت بن
سمت من.  ند لحظه    اتی. تو حمیرو نگاه کرد گهیو مني همد جی رخوند 

 ىداص یزني  ذاشت. سكوت شد. حت ىانگشتشو رو نیامی ه خبر بود؟ بن
  فت: ىبلند ىژاله هم نطع شد.  ند لحظه بعد با صدا ىها دنیدو
 ه؟یک -
 يواب داد: ىبلندتر ىهم با صدا نیامیبن
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 .نیامیمنم بن -
لحظه  هی. نمیتونسااتم ژاله رو بب یبودم، نم سااتادهی ون کنار ا یباز شااد ول در

انداختم و نگاهم به  نیی. ساارمو پارونیب دیپر اتیاز در ح ىزی  هیحس کردم 
 ىرني افتاد که نصااد فرار کرده بود. همون لحظه دساات ها ینارنج ىيويه 

ژاله رو  ىصاادابلندش کرد.  نیزم ىدور بدن يويه حلقه شااد و از رو یفیظر
  فت: ىوار یوطکه با لحن ل دمیشن
شده يويه امایآوردم آق ن رتیباالخره   - که ژاله رو دور بزنه  ى. از مر، زاده ن

 ب ه خروس.
شتم و د  ی شكدمشیندم يلو  ذا شلوار م سارافن و  شال و  ی.  تنش بود با 

صااورتش باال آورده بود و زل زده بود  ىبدبىت رو تا يلو ى. يويه یبلوز آب
.  هره اش با اون لبىند دیبار یاز ساار و روش م طنتی شاام هاش. شاا ىتو

شم ها ثیخب ست هامو رو یدنیبراق وانعا د ىو    بنال نهیس ىشده بود. د
 یمحكم ىدادم و با ل*م*ت نگاهش کردم. ب*و*ساااه  هیتك واریکردم و به د

  ردن يويه  ذاشت و  فت: ىرو
 نیره. اخو یه غذا مباغ ه دار ى ه آروم رفته تو نی. ببریبگ ادی یکم از بن هی -

 ندر تىس نباش.
و  مای. پس اساام يويه هارو  ذاشااته بود نشاادیتر م قیهر لحظه عم لبىندم

 دادم و  فتم: هیپشت سرم تك واری. عجج. پامو به دن؟یامیبن
 .ىپس باالخره براشون اسم انتىاب کرد -

س اون ش ىخفه ا هیکه ي دیندر تر شد. يويه  دیک ستش ول   ىو يويه از د
صدا  ارهیب سمت باغ ه.  چ د نیاز زم ىریي ىبا  شد و فرار کرد  از  واریبلند 



wWw.Roman4u.iR  884 

 

 ىترسااونده بودمش. دسااتشااو يلو ىژاله پررني تر بود. بديور ىرني و رو
اه به نگ هیکرد و  ینگاه به من م هیدرشت شده  ىدهنش  رفته بود و با  شم ها

 کرد. یبود و با شماتت نگاهش م ستادهیکه کنارش ا نیامیبن
 برداشتم و  فتم: واریامو از د هیتك
 داخب؟ میایب یکن یتعارف نم -

دندون هاش بود. کم کم رنگش از  نیدهنش برداشت. لبش ب ىاز يلو دستشو
شو انداخت پا یم رییبه نرمز تن دیسف سر ست به داخب ح نییکرد.   اتیو با د

 اشاره کرد:
 ی. معذرت مدیدونسااتم شااما هم هساات ی. شاارمنده ... نمدییب ... بفرما -

 ... ىخوام. منظور
 ؟ی ب هارو خودت کاشت نی ه ندر باغ ه نشني شده. ا -

سما شدنش ستمیبود که با نیبحث رو عوض کردم. بهتر از ا ر  و رني به رني 
شا کنم. اونم با ويود بن سوت نیامیرو تما شم  یکه انگار  دادن ژاله رو هم از  

 .دید یمن م
سمت باغ ه  رخ هر نگاه شون به  باغ ه در حال  ى. هر دو تا يويه تودیدو

به خاک و بره  ب ها بودند. کارتن باغ ه بود که ظاهرا  ىهم تو ینوک زدن 
 ىرني و وارني شااده بود. دفعه  ىيويه ها بود. باغ ه پر از  ب ها ىخونه 

 نبود. ژاله  فت: ى ب ها خبر نینبب که اومده بودم از ا
 .میبا هم کاشت نیامیبا بن -

 تكون دادم و  فتم: ىسر
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 سراغشون. ادیممكنه  ربه ب ىمار یم اتیح ىيويه هارو تو -
شم م اتیح ىخودم تو یفقط ونت - شونیبا شو ی. مرونیب ارم ستم ببرم ن خوا

 کنند. یفرار م یداخب ول
  فتم: یبدينس با
 .میيويه کباب ِدبش بىور هیخوب بهشون برس که تپب بشند و  -
شن نیامیبن شت زده  ىو زد رو دیحرفم، ناه ناه خند دنیبا  شونه ام. ژاله اما وح

  فت:
 من؟ ىيويه کباب؟ با يويه ها ؟ی ااااا -

ده  رون تموم ش یلیتونست حرفمو هضم کنه. انگار حرفم براش خ ینم اصال
 در هم  فت: ىبود.  ون با اخم ها

از  نشااونیآورد یمونند. از ونت یمن مثب دوساات هام م ىها برا  ارهیب نیا -
 د؟یحرف از کباب کردنشون بزن ادیدراومدم.  ه طور دلتون م ییتنها

  فت: نیامیبن
 گهیمونند؟ فونش دو سااه سااال. بعدش د یها مگه  ه ندر زنده م نیآخه ا -

شون کن یخود به خود پس م  ىآ از عزا ... یدل هیو  میافتند. پس  ه بهتر حالل
 اف  وشت تنم له شد.انص ی...ب ىآ ىآ

ژاله  ى شتم که  شمم به انگشت ها نیامیبن دنیتعجج دنبال علت درد کش با
که ز تاد  ند. از  هره  نیرو ب نیامیبن ىبازو ریاف ته بود له ژ ىخودشااون  رف ا

سر بن یمشىص بود که حرص ست من خورده هم داره    ارهیب نیامیرو که از د
به  ىبه زحمت انگشااات ها نیامیکنه. بن یم یخال له رو دونه  از دور  دونهژا

 بازوش باز کرد و  فت:
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 ؟یکن یمنو مجازات م دهیم شنهادیپ گهید یكیول کن بابا.  -
 بهم انداخت و  فت: ىنگاه اخم آلود ژاله

 ... گهید یكیاون  -
 و حرفشو خورد. سرشو تكون داد و  فت: دیکش یقیعم نفس

 داخب. دییبفرما -
کارتن، درش رو بست و با خودش  ىهم خم شد و يويه هارو انداخت تو بعد

 برد سمت ساختمون.
پا ونیزیتلو ىها کانال باال و   ینیکردم و تو فكر نجال بودم که ساا یم نییرو 

بم ل ىناخواسااته رو ىژاله اساات، لبىند نكهیيلوم نرار  رفت. با فكر ا ى ا
 برداشتم و  فتم: ی شم هام يا خوش کرد. فنجون ىنشست و محبت تو

 . دست شما درد نكنه.یبه مونع ىبه به ...  ه  ا -
 سرمو بلند کردم. ن،یامیبن یحرص ىصدا با
 نكنه. ریبپا تو  لوت   -

له آشپزخونه رو دنبال ژا ىرد کردم و تو نیامیبن ىشونه  ىمتعجبم رو از رو نگاه
  شتم و  فتم:

 کجا رفت؟پس ژاله  -
 ما؟یبله آنا ن -

شن صداش سمت  پم  صله دمیرو از  شتم. با فا سته ب ى. بر  ش ود. دو تا مبب ن
 زدم و  فتم: ىلبىند

 .ی یه -
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پام فشااار آورد. نگاهش کردم که با ساارش به  ىانگشاات ها ىرو نیامیبن ىپا
 و مني  فتم: جیاشاره کرد.   ینیداخب س

 بردارم؟ دیبا ی  گهید -
 ؟یهم بزن ىخوا یبا شست پات م نباتو -
 هان؟ ... آهااان ... ناشق. -
 حواست کجاست؟ -
 نجال. شیپ -
  فت: یبا نگران نیامیبن
 شده؟ ىزی  -

 زدم و  فتم: ىلبىند
 شه؟یهفته اى تموم م  یفردا نرار  -
 تكون دادم و  فتم: ىکرد. من هم سر دییسر تا با
 .یشیخج ... فردا خودت متويه م -
 و؟ی  -
 .گهیرو د جهینت -
 نبول کرده؟ -

  فتم: الیخ یباال انداختم و ب ىا شونه
 .دیاز خودش پرس دیبا -
 باشه نگو. دارم برات. -

 زیم ىرو شویرو خوردم. ژاله فنجون  ا میینلپ از  ا هیکردم و  ىزیر ى خنده
شد. رفت تو شت و بلند  شپزخونه و م*س*تق ى ذا سر فر میآ  یونت .زریرفت 



wWw.Roman4u.iR  888 

 

وه رو که بشن ى وشت رو درآورد، مطمئن شدم رفته تو فكر شام. يور ىبسته 
  فتم: نیامیبه بن

 دی. بامینک كاری  میخوا یبدم م حیتا زودتر برات توضاا اریکاغذ ب هی یراساات -
 زود برم.

 :دمیژاله رو شن ىطور که انتظار داشتم، صدا همون
 کنم. یدارم شام درست م ما؟یآنا ن دیکجا بر -
 هیکار دارم. انشاء الله باشه  یفردا کل ىبرم. برا دی. بادیممنون. زحمت نكش -

 .گهیفرصت د
 ؟یکن یتعارف م -

 :نیامیسمت بن بر شتم
 تا بهت بگم. اری. پاشو کاغذ و خودکار بهینه بابا تعارف   -

س زیم ىاومد.  ذاشت رو رونیاز آشپزخونه ب ىبا دفتر ه و خودکار ژاله  ینیو 
 رو برداشت و به آشپزخونه رفت. ى ا
تا ما  یکه م ىدر مورد کار نیامیبن با خواسااتم انجام بدم، صااحبت کردم. 

و تىمه  وهیکرد. م یم ییرایژاله هم ازمون پذ م،یىتیر یهم م ىفكرهامونو رو
شربت. با نظر بن ضا هم تلفن رییکم برنامه رو تن هی نیامیو  صحبت  یدادم. با ر

ساعت کار شد فردا بعد از اتمام  . میبرنامه رو ايرا کن ه،کارخون ىکردم و نرار 
ش شبه تموم هیتونستم  یتا تموم شدن خاطرات صدانت نمونده بود. م ىزی 

نستم تو یکه م ییزهایتمام   یدادم نبب از هر اندام یم حیکنم. و البته که تري
دادم برم خونه که بتونم  حیتري خاطر نیدر موردشااون بفهمم رو بىونم. به هم
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 یدست م نیامیبلند شدم و همون طور که با بن ببم ىزودتر تمامش کنم. از رو
 دادم رو به ژاله  فتم:

 زحمت. ىتو ىافتاد دی. ببىشییرایممنون بابت پذ -
 .دی. به خانواده سالم برسوندیآورد میکه تشر دیدیشما زحمت کش -
 .یسالمت باش -

 دور خونه انداختم و  فتم: ینگاه
 ؟ یخواب یم ییيا تنها نیا یترس یشج ها نم -

 تكون داد و  فت: ىسر
 محله هم خداروشكر امنه. نیعادت کردم. ا گهید -

ه ب اتیح ى. تورونیخداحافظ از سااااختمون رفتم ب هیتكون دادم و با  ىساار
  فتم: نیامیبن
 بزره گهی.  ند روز دمیيويه ها بساز نیا ىخونه هم برا هیا ه فرصت شد  -
شون نم ىتو شنیم شون آفتاب هم بىوره تا زودتر بزره  دی. باشهیکارتن يا به

 بشن.
 زد به ساق پام و  فت: یكینوک کفشش  با
 .زادنیيويه هاست که انگار آدم نینگران ا نیهم  -

 ضربه اشو با دست ماساژ دادم و با اخم  فتم: ىشدم و يا خم
ه   ىدی. ندمییدو تا يويه من و تو نیبدبىت ا ؟یکن یم یلگد پرون  را -

به فكر خودمون  دی. خودمون بانیامیو بن مایروشااون  ذاشااته؟ ن ییاساام ها
 .گهید میباش

 زد و  فت: ىپوزخند
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 .یگیم ونیکم کم هذ ىبرو رد کارت. دار -
راست رفتم سرا،   ی دم،یکردم. به خونه که رس یو باهاش خداحافظ دمیخند

 دفتر صدانت.
*** 
 1388/مرداد/ 15
خوبه.  یشاادم.  ه ندر سااالمت تیام یلیماهه خ  ی نیپام رو باز کردم. ا  چ
 ببره، داشااتم از ترس نبو روح یخواساات  چ پام رو با اره برن یدکتر م یونت

 یپامو اره کنه. تمام مدت دساات هورمند رو  ني م دمیترساا یشاادم. م یم
 نشیکه با ماش ىروز ادمهیکرد.  یند هم فقط پشت دستمو نوازش مزدم. هورم

شت ها ىاز رو شد، مهربون تر برخورد کرد. با ا ىانگ اون مونع از  نكهیپام رد 
صبان ستم ع سبت چیبود و ه ید شت ین  یدونم  را حس م ی. نممیهم با هم ندا

شده. ول شیباعث دلىور ىزی  هیکنه. انگار  یم ىکنم ازم دور  ینم یاز من 
 کنه. یم ضپرسم، بحث رو عو یم یهم ازش سوال ی. ونتیدونم  

س ى برنامه شرده تر کرده. م میدر مام کنم و از برنامه عقبم. ت یم یتنبل گهیرو ف
ونت سر خاروندن هم برام نذاشته. بعد  یروزم رو با درس خوندن پر کرده. حت

 یول میکم بگرد هی و رونیب می چ پام رو باز کردم، ازش خواسااتم بر نكهیاز ا
 گهیبهم م یسح هی یخونه. ول میو بهتره که بر ارمیبه پام فشار ب دی فت فعال نبا

نه ا نیا كهیا ىبوده برا ىهم بهو گه داره. د ىمنو تو ن نه ن کم کم دارم  گهیخو
کنم. همش کنج خونه و دور و برم هم  یم دایرو پ نیمطبخ نشاا ىزهایحس کن

ا ه یاز زندون یدساات کم نمیب یکنم م یکم که دنت م هیپر از نرده و حفاظ. 
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زندان بان هورمند باشااه؟ اوه اوه ...  یبودن ونت ی ه باک از زندون یندارم. ول
 .شهیم یشاک یزندان بان حساب گمیمطمئنم ا ه بفهمه بهش م

در اومد. فكر کنم هورمند بر شت. هنوز ده صفحه از برنامه  ى... صدا ىوا ىا
 یآدم درساامو بىونم. ونت ىب ه  نیع نمی رفتم بشاا میم. تصاامامروزم عقب ى

رو االن نفهمم،  لشیدل دیداره. شااا یلیدل هیندر براش مهمه حتما  نیهورمند ا
 کنه. یاصرار نم ىزی  ىرو ىودیهورمند ب یول

*** 
 /مرداد22

تن کته پى ىپىتم. متاساافانه هنوز تو  هیبا ماه دیناهار، پلوشااو ىبرا روزید
ست کردم. با  هیهم برنجم  روزیزنم و د یلني م ساالد هم در شد.  شفته  کم 

و نشااسااتم ساار درس هام تا  دمی  زیم ىخوردن و ماساات. همه رو رو ىساابز
 .میکه هورمند بر رده و با هم ناهار بىور یونت

وره خ یم ىزی  هیدانشگاه  ىروزها تو یبعض ی. حتادیخونه م رتریروزها د نیا
 ىبه ياها شاتشیآزما گه،یطور که خودش م نی. اادینم ناهار هم ىبرا گهیو د

س سا س یح سر دیو با دهیر شون بده. خج ...  ه بهتر. ا عیهر  ه   نیتر انجام
 ىيور نی. امیکن یدرسش زودتر تموم بشه و ما هم زودتر عروس دیشا ىطور

قد بد هی میکن یم یهم زند  شیو پ میکه ع گار ا ىحس  خونه و  نیدارم. ان
 نیکنم هنوز مونده تا من بشاام ب خانومب ا ی. حس مسااتیمال خودم ن یزند 

 خونه. حس مهمون بودن دارم.
لبىند  د،یشده و آماده رو د دهی  زیم یدو بعد از ظهر بود که اومد. ونت ساعت
 زد و  فت: ىخسته ا
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 ؟یپىت ی. خانوم  ه کرده.  نیبب نجارویبه به ... ا -
شد. آخه  ند روز بود که د ىنند تو فشیتعر از از کارهام و دست  گهیدلم آب 

و دسااات هامو دور  ردنش حلقه  سااتادمینكرده بود. کنارش ا میپىتم تعر
 کردم:

 اوماااام ... حدس بزن. -
تا  ییظرفشو ن ینرم دست هامو از دور  ردنش باز کرد و رفت سمت س یلیخ

سه  شد. انتظار ب*و* شوره. حالم  رفته  شو ب ست ها شتم نه اد  هنكیاش رو دا
 ول کنه و بره.

 يور پلوئه. هیروش، معلومه  یدونه نابلمه با دمكن هیاز اون  -
 زدم و  فتم: یيون یب لبىند

 اوهوم. -
شت گهید س ىبرا یانیا شتم. ز اتشیادامه دادن حد غذا رو خاموش کردم و  ریندا

ش شنول ک شتم، زیم ىرو که رو سیشدم. د سید ىغذا تو دنیم از داخب   ذا
شقاب هم آورد و رو نتیکاب شت. اول برا زیم ىدو تا ب ش ى ذا  و دیمن غذا ک

 یم هخودش و مشاانول خوردن شااد. مات و مبهوت به حرکاتش نگا ىبعد برا
 .ادیکردم مره مره داره خونم به يوش م یکردم. حس م

ناشااق غذا رو هورمند  نی. اولمیخورد یغذا م سید ىروز نبلش با هم از تو تا
شت و من هم دهن اون. ول یدهنم م شقاب غذامون رو يدا کرد،  یما نه تنها ب

 هی. ارهیغذا هم دهنم نذاشت. حس کردم اش  داره به  شم هام هجوم م یحت
. اون ادمرو نورت د ممیاز بنو عظ یكیو باهاش بىش کو  ىتمیکم دو، ر
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و  رمیدهنش بگ ىق غذا رو يلوبزنم و ناشاا ىبند میکه بتونم، لبىند ن ىندر
 بگم:

رفت ناشااق اول رو دهنم  ادتیهاسااات که  شیآزما ریندر فكرت در  نیا -
 .ىبذار

 زد و  فت: ىکه به ناشق افتاد، لبىند نگاهش
 .دیببىش -

از  رشتیبه دهنم  ذاشت. ب یرو دهنش  ذاشتم و اونم بدون حرف ناشق ناشق
 یبهم محب داد. با هر ناشااق که م شااهیو کمتر از هم دمیبهش رساا شااهیهم

 و راه نفساام بند شاادی. بنضاام بزر تر مىتمیر یخوردم، انگار زهر به حلقم م
 .ومدیم

 سرد  فت: یلیبلند شد و خ زیاز سر م هورمند
 .شدیکه شفته بود و رنه خوشمزه تر م میدستت درد نكنه. ح -

.  رفته بود دنیرفت. من موندم و بنضاای که بار رونیهم از آشااپزخونه ب بعد
شپزخونه اپن ن شكر که آ ش  هامو  ی. دلم نمستیخدارو ست هورمند ا خوا

اعتراف  بشیا ر خودم به ع ی رفت. حت ینم رادیونت از غذام ا چی. نبال هنهیبب
شكال نداره. ول یکردم م یم ضوح به روم آورد که ا ی فت ا  داره. رادیحاال به و

ست ی. با هم ظرف هارو ممیکرد یرو يمع م زیموند با هم م ینبال م  یول میش
 ها ... یتاز 

رختىوابش و  ىهورمند زودتر از من رفت تو م،یبىواب میخواساات یکه م شااج
 و  فتم: دمی شم هاش. کنارش دراز کش ى. ساعدشو  ذاشت رودیدراز کش

 رفت. ادتیرو  ىزی  هیهورمند  -
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 بهم انداخت: ینگاه می شم هاش برداشت و ن ىاز رو دستشو
 ؟ی  -

باره با ا دو به کل یول ادیم ادشیحرفم  نیبنو کردم. فكر کردم  گار   یان
م بگ شااادیندر رفتارش ساارد بود  ه طور روم م نیا یفراموش کرده بود. ونت

 بالش فرو کردم و  فتم: ىرو فراموش کرده. سرمو تو ریب*و*س شج بى
 .ی یه -
  فت: ىدلىور با
 ؟ىکرد داریمنو ب ی یه ىبرا ؟ی یه -
 خوام. یمعذرت م -

م بلند ا هی ر ى رفتم که صاادا ی. لبمو  از مدمیساارم باال کشاا ىرو تا رو پتو
  ی له کنم که  ىتونم باهاش حرف بزنم؟  ه طور ینشاااه. آخه  ه طور م

؟ کردم بگم شیسالمت ىکه برا ى ه طور از نذر ده؟یهفته است منو نج*و*س
تار ها نیا یدر نظر  رفتم؟ اون هم ونت یعروساا ىکه برا یىیاز  با  مطور 

 کنه. یم یبگیغر
 . پتو ازدیلرز یام رو  رفتم، نفس کم آوردم. شااونه هام م هی ر ىبس يلو از
سرم رو بلند کردم. هورمند با اخم غل ىرو  ینگاهم م یظیصورتم کنار رفت. 

الل  یخواسااات بگم اخم نكن. من طانت اخمت رو ندارم. ول یکرد. دلم م
شتم ازش م نیاول ىشده بودم. برا س یبار دا س ی. مدمیتر زنه که ب یفحر دمیتر

 ... یحالمو خراب تر کنه. ول
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م اشو دور گهیبازوش  ذاشت. دست د ىسرم رد کرد و سرمو رو ریاز ز دستشو
که در حسرتش بودم  ىب*،*لش نگه داشت. ب*و*سه ا ىحلقه کرد و منو تو

 موهام شد و  فت: جینص
شكتو بب دی...  ند بار با هیاس - ست ندارم ا ش نی. آخه انمیبگم که دو   ها ا

 .مستیاش  ها ن نیا قیا ر به خاطر منه که حرومشون نكن. من ال ه؟ی  ىبرا
کنه. ساارمو بلند کردم که  یم كاریدونساات داره باهام   یخودش هم م پس

 لبم  ذاشت و  فت: ىانگشتشو رو یحرف بزنم ول
سا - رطرف ب ىکه برا ادیب شیپ یزند  ىممكنه تو ییزهای  هی...  هی وش کن 

. مقاوم و محكم. من ا ر به یصاابور باشاا دی. بامیبه زمان دار ازیشاادنشااون ن
. مهیزنم، از نگران یم یکنم فقط به خاطر خودته. ا ر حرف یاصاارار م ىزی 
بایبشاا تیخوام ام ینم بایعادت کن ییزهای  هیبه  دی.   متوی ل یتونب دی. 

ش رونیاز آب ب ییتنها  یم ی. ولستمیو هر لحظه کنارت ن شهی. من که همیبك
 بدم. ادتیرو  ییزهای  هیتونم 

 هورمند؟ یبگ ىخوا یم ی  -
 :دیموهام کش ىرو دستشو

. که ا ر من نباشم خودتو یکه بدون من هم خوشبىت ىخوام بهم نول بد یم -
بده که  بها ی... به کس هیه. ساکه واسه ات تج کن ریبم یکس ى. براىدیآزار نم

 ارزش اش  هات رو داشته باشه.
 شم  ىنداشتند. دستشو رو البیبا س یفرن گهیتر شد. حاال د دیام شد هی ر

 اش فشرد: نهیموهام  ذاشت و سرمو به س ى. دستشو رودیها و صورتم کش
 بىواب. یام کن وونهید نكهیکنم نبب از ا ی. خواهش مهیبىواب سا -
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به حرف هاش فكر  یفهمم. هر   ی. هنوز هم نمگهیم ی  دمیفهم ینم هم 
يه منظورش نم یم ظارم  یخوب ىدونم روزها ی. فقط مشاامیکنم متو در انت
ترساام ازم دل کنده باشااه.  ی. مدنیم ییيدا ىهورمند بو ى. حرف هاسااتین
 یینهاخواد ت ی.  را مییترسم از تنها یدوستم نداشته باشه. م گهیترسم د یم

حرف ها  نیمواظبمه. پس ا شااهیمگه خودش نگفت هم ام؟یاز پس خودم برب
س ی  یعنی ؟ی  یعنی سه ک سه ات تج کنهب ؟ خدا ریبم یکه ب وا دارم  ایکه وا
 .شمیم وونهید

 1388/مرداد/ 28
ها یبود امروز. نحس؟ نم یروز نحساا  ه با  ىدونم. روز خدا رو  خوب 

. میسااینو یخدا م ىرو به پا شیو بعد هم نحساا میکن یکارهامون خراب م
با هورمنده  ریتقصاا با  ایمن بود؟ اشااتباه از من بود؟ حق  من؟ البته که حق 

 یوانعا حمانت م ییونت ها هیحرف هاش درسااته و من  شااهیهورمنده. هم
 امروز. ثبکنم. م
تن و به محو رف اوردمیطانت ن گهیاز صبح دلم  رفته بود. بعد از ظهر د امروز

خونه موندن رو نداشااتم.  ىطانت تو گهی. درونیهورمند، منم از خونه زدم ب
 نفس و عزت نفسااش بهم دنیاز د شااتریب ی ی. هیسااتیراساات رفتم بهز  ی

مه  ىدختر ب ه  هیداد.  یآرامش نم با ه که  ها  ها ىتن غرور  ،یو ب گ ییتن
وب نشده، به محو هنوز رابطه ام باهاش خ نكهیخاص خودش رو داشت. با ا

که  ىمثب ب ه ا رم،یازش ايازه بگ مشیورود به حر ىبرا نكهیبدون ا دنش،ید
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نداختم تو ناه آورده، خودمو ا مادرش پ ها ىبه دامن   ىها ىب*،*ل نفس و 
 کردم. هی ر

که از رفتارم هم ناراحت شده هم شوکه. من که هر بار به هر  دمیفهم یم خوب
کردم.  یم هیب*،*لش  ر ىتو دهیاز راه نرس زدم تا بىندونمش حاال یم ىدر

کو ولوش  ىبه پناه داره شااده بود پناه من. دساات ها ازیکه خودش ن ىب ه ا
 ىرو وها که عروسااكت یب گ ىکمرم به حرکت افتاد. مثب عروساا  باز ىرو

ضربه م ىمار یشونه هات م  ر ا ایتا خوابش ببره  یزن یو به کمرش آروم آروم 
درد وحشااتناک.  ند  هیکرد.  ی. من هم دلم درد مرهیکنه آروم بگ یدلش درد م

آروم تر شااادم و  ی. ونتمیرو ب*،*ل کرده بود گهیبدون حرف همد ىا قهیدن
 شونه اش برداشتم،  فت: ىسرمو از رو

 با عمو دعوات شده؟ -
 به لبم اومد. بهش  فتم بودم که ازدواب کردم: لبىند

 دلىورم.کم ازش  هی. فقط زمینه عز -
 کتكت زده؟ -

 از تعجج باال رفت: ابروهام
 ؟ىکرد ىفكر نینه ...  را هم  -

  فت: معصومانه
 یم هی ر گهیب*،*ل همد ىزنه، تو یب ه هارو م ىخانوم ننبر یآخه ونت -

 کنند.
 هام در هم شد. کت ؟ اخم

 زنه؟ یتو رو هم م -
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 نه. -
 زنه؟ یم ی  ىدوست هاتو برا -
 خونند. ینم  ون درس -
 ؟یخون یتو درستو م -

 تكون داد و  فت: سرشو
 تونم خانوم دکتر بشم. یاوهوم. عمو  فته ا ر خوب درسمو بىونم م -
 کدوم عمو؟ -
 . عمو هورمند.گهیعمو د -
 دنشیبزنه. مگه هورمند به د رونینمونده بود که  شاام هام از حدنه ب ىزی 

 اومده بود؟
 ؟یشناس یجا معمو هورمند رو از ک -
 .نجایا ادیونت ها م یبعض -
 نیا ى.  ه طور توشدیتونستم تعجبم رو پنهون کنم. باورم نم ینم ىيور چیه

 زیاومده؟ خودم همه   ینفس م دنیبودم که هورمند هم به د دهیمدت نفهم
 یلو دنشید میرو در مورد نفس بهش  فته بودم و ازش خواسااته بودم با هم بر

به من هبه دیدنش میومد ییدونسااتم تنها یهورمند نبول نكرده بود. نم .  را 
 نزده بود؟ یحرف

 بلند شد: میزني  وش ىبهت بودم که صدا ىتو هنوز
 هر لحظه ... شهیو اما دلم تني م یهست کنارم

 .زمیسالم عز -
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 ؟یستیخونه ن ؟ى را زني زدم به خونه يواب نداد ؟ییسالم. کجا -
 دیکه شا یپر از خشم بود. مثب آتشفشان در حال انفجار. با لحن آروم صداش

 باشه  فتم: ششیآت ىرو یآب
 نفس. شینگران نباش. اومدم پ -
 .ىکرد جایتو ب -

در پ ریثابت موند. تصو وارید ىکج و معوب رو یشدم. نگاهم به نقاش خش 
که دساات دخترشااون رو  رفته بودند و به روى من ِ تماشااا ی لبىند  ىو مادر

 می زدند. به زحمت تونستم بگم:
 هورمند، من ... -
شه. ک -  مگه بهت نگفتم بدون رون؟یب ىایبهت ايازه داد از خونه ب یحرف نبا

 ؟ىبذار رونیپاتو از خونه ب ىمن حق ندار
سقوت  شتریظه ب رفت و من هر لح یاوب م شتریهر لحظه ب صداش احساس 

 کردم. یم
 ؟ىدی. فهمىخور یدنبالت. از يات ُيم نم امیدارم م -
سراز ىصدا و ش  هام دوباره  شنال. نطع کرده بود. ا ستم  رم  ریبوق ا شد. د

ستم  رخ سمت د ست هادیشد. نگاهم به  شت هام رو احاطه  ى. د نفس انگ
بود. با اون  دهیمارو شاان ىبود. انگار تمام حرف ها یکرده بود. نگاهش بارون

. دیشن ی رفت باز هم م یا ر  وش هاش رو م یکه هورمند زد، حت ىهمه داد
با کرده بود. کم خودش غم و  یب ه  ه ه*ن*ا*ه نیکردم. ا یم هی ر دین

 فتن دعوا نم   میما دو تا هم باشه. از ند ىغصه داشت که حاال شاهد دعوا
 خانوم. هیيان کن سانم . بفرما نوش  نمی. خج ... اهیزند 
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حافظ با خدا بت   ینفس  با ت ىا گهید زیکردم و بهش  فتم عمو از  ه. ناراح
ست ول گهید ىهورمند از يا هیدرو، نگفتم. مطمئنم ناراحت  یخودم هم نم یا

صبان نیدونم ا شأت م تیهمه ع و  یستیبهز ى. رفتم دم ورودرهی  یاز کجا ن
که  دمردسااتمو بلند ک د،ی یپ ابونیکه از ساار خ نشی. ماشااسااتادمیمنتظرش ا

سرعت به کار  فمویک ىموتور هیهمون لحظه  یبراش تكون بدم ول زد. منزم به 
 ن یپولم، ع میکردم. ک یم یرو بررساا فمیک اتیافتاد. داشااتم تو مهنم محتو

هوف  ؟ی. مدارکم  دمیو دسااته کل  یکو  یشاایآرا میک هی لم،یموبا ،یآفتاب
ود. ب یارتباط ى لهیکه فقط وساا لممی. موبا... خداروشااكر مدارکم توش نبود

رو  ىدنبال موتور دنیتوش نداشااتم. پس اصااال ارزش دو یخاصاا زی  چیه
 نداشت.
 :دمیپام ترمز کرد و زودتر از خودش صداش رو شن ىيلو هورمند

تا ب -  ىتو ىاومد ی  ىبرا ام؟یمگه بهت نگفتم از ساار يات تكون نىور 
 ؟یکیفت، زده بود بهت   دنیدزد ىبه يا یا ر اون عوض ابون؟یخ

 يو و نیا ىيور هی دیشاادم. با نیرو زدند. سااوار ماشاا فمیبود که ک دهید پس
 باال انداختم و  فتم: ىکردم. شونه ا یاعصاب متشنجش رو آروم م

 هیسر يفتمون.  ىنگران. دوما فدا شهیخوش اخالق و هم ىاوال سالم به آنا -
 ... کارتمو میس دیهم توش نداشتم. فقط با یخاص زیداره.   ی ه ارزش میک
 .هیبسه سا -

 اراده باال اومد و از ترس یاون ندر بلند بود که ساکتم کنه. دست  پم ب دادش
دم. بود باال دا نییسمت خودم رو که پا ى شهی وشم نشست. ش ىکر شدن، رو
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رشاات بفهمند من و هورمند دعوامون شااده.  یاهال ىخواساات همه  یدلم نم
شو رو شبورد. پا شار داد و حرکت کرد. دم خونه که  ىساکت زل زدم به دا  از ف

شدم. اومد سمتم و مچ  ادهیشد. من هم پ ادهیرو پارک کرد و پ نیماش م،یدیرس
 و کشوندم سمت خونه. دیرو محكم به هم کوب نیدستم رو  رفت. در ماش

ش دهیترس ش یم دهیدنبالش ک ستمو ک ونه. سمت خ دیشدم. درو که باز کرد، د
. حس کردم عالوه بر دی. درو پشاات ساارش به هم کوباتیح ىپرت شاادم تو

 .دی هار ستون تنم،  هارستون خونه هم لرز
شده رفت نیمن از ا ىکه بدون ايازه  ىغلط کرد - سارونیب یخراب  ه ... ب هی. 

ند هات رو خودم م یبكن یغلط نی ن گهیبار د هیخدا،  ىخداو پا فت   یي
در  نیشااوهرت پاتو از ا ىا ر بدون ايازه  یدون یشااكنم. ِد آخه مگه تو نم

 کنند؟ یتموم عرش خدا لعنتت م ىو بگرد ىتا بر ،ىبگذار رونیب
اشاا  هام نداشااتم. با حرف هاش رعشااه به ويودم انداخته بود.  ىرو یکنترل

  وش هام ىد. دست هامو روام م اله کرده بو نهینلبم با ترس خودشو کنج س
نرار  بازوم ریبود. دسااتش ز بیتكم تمینشااسااتم. ظرف اتی ذاشااتم و کم ح

ش ینی رفت. از ترس ي ش دمیک ستش تودمیو خودمو عقج ک و  هوا موند ى. د
 ىکنم. تو ی ند لحظه رني نگاهش عوض شااد. مطمئنم که اشااتباه نم ىبرا

 ند  ىفقط برا یول .دمی شاام هاش همون هورمند مهربون و پرمحبتم رو د
 کوتاه. ىلحظه 
باره ندم دو با  نیزم ىبه ساامتم برداشااات و از رو یاخم کرد و  ندم کرد.  بل
  فت: تیعصبان

 ؟یداشت فتیک ىتو ی  -
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و  دیکه اومد دا، کرد. دوباره دستمو کش دیهق هق براش  فتم. اسم دسته کل با
 دیکل ىو حرکت کرد. يلو نیماشاا ىبرد. نشااوند تو رونیبا خودش از خونه ب

 همراهش بود. درو باز کرد و  فت: ییآنا هیبر شت،  ینگه داشت. ونت ىساز
 .نیبرو عقج بش -

سوال چیه بدون ستم. ونت ادهیپ یحرف و  ش س یشدم و عقج ن د هورمن م،یدیر
ساااختمون رو عوض کنه. هاب و واب  ىو ورود اتیازش خواساات نفب در ح
شویک یمونده بودم. آخه مگه هر ک شو عوض کنه؟  دیدزد زد با ف نفب در خونه ا

 بنف ویمن کجاساات که الزم به تعو ىدونه خونه  یاصااال اون دزد از کجا م
شه؟ همه  کلمه حرف رفتم   یسوال هامو کنج مهنم خاک کردم و بدون  ىبا

کلمه هم با هم   یشج شده،  میداخب ساختمون. تا االن هم که ساعت ده و ن
شتباه کردم.  یازش عذرخواه. من میحرف نزد کردم و  فتم حق با اونه.  فتم ا

ض ی فتم فكر نم شه.  فتم غلط کردم ول یکردم نارا نگار. با نه ا نگاراون ا یبا
 داشت. یترک بر م هیحرف زده بودم حدانب  وارید
کرد.  ی. پچ پچ مدمیشاان یحرف زدنش رو با  وشاا ىصاادا شیساااعت پ  ی

 :ستادمیباز کردم و  وش ا یکم در اتاق رو ىکنجكاو شدم. ال
 ساعت  نده؟ یدون یم چیه -

... 
 بشه؟ یاونجا که   امیونت شج ب نیا -

... 
 کنه. یش  م -
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... 
 افتادم. ری  ىتو  ه مىمصه ا ینیبب ستیمن ن ىتو که يا -

... 
 . ممنونم ازت.یدونم نگرانم یم -

... 
 کشه. یآخه طول م -

... 
 مگه دست توئه؟ ؟یکن یزود تمومش م -

... 
 .شهیکه نم ىطور نی. هممیکن ىزیبراش برنامه ر دیبا -

... 
 .شهیفردا. امشج نم ىباشه برا -

داشاات  یونت شااج با ک نیداشاات. ا یاز شااوخ ىا هیآخرش ته ما ى يمله
 اركیخواست   ینگرانش بود؟ م یخواست بره؟ ک یکرد؟ کجا م یم یشوخ

 الزم داشت؟ ىزیبود که برنامه ر ى ه کار د؟یکش یکنه که طول م
 ىخواساات به فكرها یدهنم  ذاشااتم و درو آروم بسااتم. دلم نم ىرو دسااتمو

خوره به يونم افتاده  نیع یخوردند بها بدم ول یمهنم  رو م ىکه تو یمزخرف
تونه با مكالمه اش يور  یم زی  هیفقط  دمید یکردم م یفكر م یبودند. هر  

بود؟ مگه  مكنحرف ها نبود. اخه  ه طور م نیمند من اهب اهور ی. ولادیدرب
  رفت یبراش کم  ذاشااتم؟ خودش نىواسااته بود. من که ا ر يلومو نم ی 
اون  یمادر ب ه اش بودم. ول دیخودمو باخته بودم. تا االن شا شیونت پ یلیخ
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 یندر براش ب نیا یعنیخودش و منو  رفت.  ىخودش نىواساات. هر بار يلو
آخه من زنشاام.  یولبراش در دسااترس بودم.  ىادیهم ز دیشااا ایارزش بودم؟ 

تموم  اینداره. خدا یزن و شااوهر مفهوم نیب گهیحرف ها د نیاون شااوهرمه. ا
 رو. یعذاب لعنت نیکن ا

 1388/ وری/شهر5
شده. دلم م اتانم سرمو بكوبم به د یاز اتاق هورمند يدا   یی.  ه بالواریخواد 

 ؟ىاریم مونیسر زند  ىدار ییهورمند  ه بال اد؟یداره سرمون م
صحبت م ىبود که هورمند تو شیشج پ دو شت با تلفن  من  کرد و یسالن دا

 یواشكی ىمكالمه ها ریخوندم. اون ندر فكرم در  یاتاق مثال درس م ىهم تو
بار م نیا . به دمیفهم یخوندم و نم ی ند ونتش بود که هر خط کتاب رو ده 

 بهتونم  یصااحبت هاشااون رو بشاانوم. نم ىخواد صاادا یعنوان دلم نم چیه
دارم. مطمئنم به من و*ى*ا*ن*ت  مانیهورمند شااا  کنم. من به هورمند ا

داره که  یلیباشااه.  ه دل یتونه با هر کساا یصااحبت هاش م نیکنه. ا ینم
ه. پاش یافتاد از هم م مونیزن باشه؟ ش  ا ر به يون زند  هیمىاطبش حتما 

صال یش  کنند. مطمئنم باالخره ونت گهیبه همد دیشوهر نبا زن و  حخودش 
کم صاابور باشاام. هر  ند که هر روز  هی دی. فقط باگهیبهم م زویبدونه همه  

 .شهیداره بدتر از روز نبب م
ش ىصدا نكهیا ىبرا شنوم، با  و شون رو ن شتم. همون  میمكالمه ا آهني  ذا

دونم هنوز از  یدر مورد هورمند ... نم. البته میکه هر دومون عاشااقشاا یآهنگ
 نه. ای ادیآهني خوشش م نیا
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همه عشااق و کنار هم  نیبا ويود ا نكهیکردم. حس ا ی وش م اقیبا اشاات نبال
کنه  یدلتنگمون م ىلحظه دور هیکه  میبودن، باز هم اونقدر به هم عالنه دار

 حاال ... یول
 هر لحظه شهیو اما دلم تني م یهست کنارم
 فقط دوست داشتن محضه ستیعادت ن یدون یم تخود
صله م شتریهر روز ب یول میهم هست کنار ش یعنی. میری  یاز هم فا ق و تمام ع

عرق  تج نیکه زود عرق کرد؟ ا ر ا ىتج تند بود؟ تج تند هیعالنه امون فقط 
 سوزم؟ یکرده پس  را هنوزم دارم م

 رمیم یم ییکه از تنها ییيا ىونت تنها نر هی
 رمی  یدلشوره م ىيا تا دم در هم بر نیا از
 یبرم. بعضاا رونی. من هم که ايازه ندارم برهیم رونیتنها ب شااهیروزها هم نیا

خواد  یدلم م ی... مسااىره اساات ول یکنم ول بشیتعق زنهیونت ها به ساارم م
 نمیبب دیکه نبا ىزیاون   نكهیترسم از ا یبمونم. م یخواب خر وش نیهم ىتو

سم از هم ينس ها یم. نمیرو بب  ىکه تو ىيور وايور ىخودم. از دام ها ىتر
  نته اشون دارند.

 از کارم رهی  یدلت م ییونت ها هیدونم که  یم
 دوست دارم یلیبگم خ ستیکه حواسم ن ییروزها

دم کر یبگه دوسااتم داره. فكرش هم نم سااتیونته که حواسااش ن یلیخ گهید
 ىفكر کردن به محبت ها ىآهني رو  وش بدم و به يا نیبرساااه که ا ىروز

رده کز ک واریزانوم بود و کنج د ىهاش فكر کنم. سرم رو یتويه یهورمند، به ب
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 هیکه  دمخودم بو ى رفتند. تو حال و هوا یلحظه آروم نم هیبودم. اشاا  هام 
 دادش بلند شد: ىصدا امیمرتبه در اتاق باز شد و تا به خودم ب

 ارینرص برام ب هیپاشااو  ؟ىدی رت و پرت ها  وش م نیبه ا نجایا ینشااساات -
 خوام بىوابم. یآهني هم خفه کن م نیکنه. ا یسرم درد م

شت شه  وح صدا وارید ىزده از  و شدم و  ست  ىبلند  آهني رو نطع کردم. د
سرعت رو ش یصورتم م ىهامو به  ش  هامو پاک کنم. نگاهش که  دمیک که ا

 شاام هاش  ى ند لحظه نگاهم کرد. تو یحرف چیبه صااورتم افتاد، بدون ه
شتم. از نگاهش م یدنبال هورمند خودم م با  ىخوندم که اون هم دلش برا ی 

نه.  یو ب*،*لم م ادیکشاااه. مطمئن بودم م یهم بودنمون پر م به  هیک ندم 
 رو پر کرد. نمونیب ىمونده  یسمتش برداشتم و اون سه ندم بان

ساارمو بلند کردم و  شاام هامو بسااتم اما  اریاخت یهامو  رفت و من ب شااونه
ست لحظه ا ش ىدر ضورش بودم، بازوم ک س دهیکه منتظر لمس ح  دهیشد. تر

 به خودم اومدم که پشت در اتاق بودم. ی شم هامو باز کردم و ونت
ويودم خنجر  ىپاره هاش به همه  كهیدرونم شااكساات و ت ىزیکردم   حس
ش شد. با مندیک شكم خون  شد. ا سا ىکرد كاری  . دلم خون   هیهورمند؟ با 

 رون؟یب ىمنو از اتاق پرت کرد ؟ىکرد كاریکه ويودشااو از تو داشاات   ىا
 مونه. ینم یبان ىا هیسا ،یکن هیهورمند ... خودت رو ازم در

به آشپزخونه رفتم. نرص مسكن و آب رو برداشتم و به اتاق  دمیام ىته مونده  با
 دیتىت زانو زدم. باز هم به خودم ام نییبود. پا دهیتىت دراز کشاا ىبردم. رو

 کنه. یم تشیداره ام نیرام دی. شاادهیدادم. خسته است. کارش ز ىدادم. دلدار
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اره منه. حق د ییپسر دا اشهب ی. هر  دندیکش یکه براش نقشه م دمیخودم شن
رو ...  شیکنه از من هم دلىور بشاااه. خدا باعث و بان یم تشیام نیرام یونت
ه کشاام ک یکردن هم ندارم. کم از روز ار نم نیيرئت نفر یکنم که حت كاری 

و و  دایسر عقب ب نیکن رام ىکار هی...  ایهم به خودم بر رده. خدا نمیحاال نفر
 برداره. مونیدست از سر ما و زند 

 صداش زدم: آروم
 هورمند ... نرص آوردم برات. -

م هاش شااده بود دو تا هاشااو که باز کرد، از وحشاات عقج رفتم.  شاا  شاام
  فتم: دهیخون. ترس ىکاسه 

شمات  را ا یهورمند   - شده؟ م نیشده؟   دکت  میبر ىخوا یندر نرمز 
... 
صم بذار رو ینیب ی. مگه نمیزن یاه ...  ه ندر حرف م - سته ام. اون نر  ىخ
 . در هم پشت سرت ببند.رونیو برو ب زیم

سلول ها لحنش سرد بود که تمام  ش  و  شو  خیتنم  ىاونقدر خ ساعد ست.  ب
دهنم  ذاشااتم و از اتاق زدم  ى شاام هاش  ذاشاات و من دسااتمو رو ىرو

تىت و بالشااو  رفتم  ى. خودمو انداختم رویاتاق ب*،*ل ىتو دمی. دورونیب
س یدهنم. م ىيلو شتم خفه  یضجه هام رو عالم ىصدا دمیتر شنوند. دا ب

ست. فر یم ادیر. دلم فشدمیم  که ىادیويود. فر تیاز ته دل. از نها ىادیخوا
 ىکه درد دل ها ی. امان از  اه ... امان از  اهزهیبر رونیهامو ب ییتمام تنها

 داره. نهیمرد رو به س  ی
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 یبلند شدم وضو  رفتم و نشستم سر سجاده. نمازمو خونده بودم ول ناخودآ اه
ستن هاى تو نیدلم ا ش سجاده که م یمحراب رو م ىن سر  ست.   ،ینیش یخوا

 یمیون انگشاات هات باشااه، ونت قیعق حیمهر کربال يلوى روت و تسااب یونت
 مآروم آرو یکن یلبته، حس م ىمکر خدا خدا رو یآ*،*و*شااته، ونت ىنرآن تو

 یو هر   شااهی. اونونته که ساار درد دلت باز میشاایآ*،*و*ش خدا يا م ىتو
داره. ن دنیبه شن ىازیزبون دل.  ون خالق ن. به ىاریبه زبون م ستیهست و ن

 دونه. یخونه. بهتر از خودمون دردمون رو م یحرف دلو از نگاه م
صبح  یسجاده خوابم برد. ول ىکردم که همون يا رو ازیو راز و ن هی ر اونقدر

بار  نیا یافتادم ول هیتنم. باز به  ر ىتىت بودم و پتو رو ىشدم ... رو داریکه ب
صه  شحالنه از غ شحال ،ی... از خو سرت. خو خدا  ه زود  نكهیبابت ا یاز ح
 متیروزها غن نیا ورمندتويه، هر ندر کم و ساااده، از طرف ه هیيواب داد. 

سرت بابت ا ش ى را لحظه ا نكهیشده. و ح شش ک  داریب دهیکه منو به آ*،*و*
يا مام ويودم ب شاام. پس هنوز هم  با ت تا طعم حضااورش رو   ىنشااادم 

 ىطور بود براش مهم نبود که رو نی. ا ر اادیهساات. از من بدش نم ىدواریام
 تىت. ىرو ایبىوابم  نیزم
 .ىای. تو از پسش برمیتون ی. تو مهیباش سا ىنو

 1388/ وری/شهر12
به درد هم نم ریهورمند ت امروز . میخور یخالص رو بهم زد.  فت ...  فت 

فت يلو باه کرده.   فت اشاات يا ب ى  ته.  ىریگضاارر رو از هر   یعنیمنفع
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 ىضااررش بودم؟ منظورش از يلو ى هیازدوايش با من ضاارر بوده؟ من ما
 مفهوم داره. هی... فقط  ایضرر رو  رفتن ... خدا

که  ىحرفش  نان  ر  رفتم که نتونستم خودمو کنترل کردم. تمام غم و زير از
 ىدعوا هی. دعوامون شااد. ىتمیر رونیبودم و دم نزده بودم ب دهیمدت کشاا نیا

شتناک. من هق هق م ش یکردم و هورمند داد م یوح صورت خدیک و  سی. با 
 :زدم یورم کرده و نرمز، به زحمت و با هق هق حرف م ینی شم ها و ب

ض ی  یگی را نم - صبر کنم تا خودت برام تو ق ح ؟ىبد حیشده؟  ه ندر 
 ی  ىابر یبگ ىخوا یپاشااونه؟ نم یاز هم م مونویداره زند  یندارم بدونم  

شدم ما شدىرو برامون تلخ کرد یضررت؟ دو ماهه زند  ى هیمن  سرد  . ى. 
سنگ شرىشد نیسر سرت،   از دی.  را نباتیزند   ی. هورمند من زنتم. هم

کردم، هم  ییشااوهرم خبر داشااته باشاام؟  را نامحرم شاادم؟ ا ر من خطا لد
 گهیبوده که د یکنم بگو اشااتباهم   یخوام، هم خواهش م یازت معذرت م

با ىتكرارش نكنم. ا ر ازم دلىور بفهمم تو مهن و  دیبهم بگو. من  ه طور 
نذار حرف یم یدلت   بان ی ذره؟  ته  به  یبمونه. خواهش م ینگف کنم بگو 

 .یبگو لعنت ىزی  هیِد  ؟یزن ی را حرف نم ؟ىدیعذابم م ی  خاطر
 مبب بلند شد.  ند ندم به سمتم ىدست هاش برداشت و از رو ىاز رو سرشو

 ادیعقج رفتم. تمام عضالتم از ترس فر زانیبرداشت که ناخودآ اه، به همون م
 یم یتاب ی وش هام ب ىنشستن رو ىمنقبو شدند. دست هام برا شیاحتمال

 ریمبب   ى بهکردند. هورمند اونقدر يلو اومد و من هم عقج رفتم که پام به ل
 زیم ىکرد و ا ر دساات هورمند به مونع دور کمرم رو نگرفته بود، ساارم به لبه 

 خورده بود.
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سط ست هاش اونم بعد از  ىدعوا،  رما ریوا  ریاون ها  و ماه، هوش از   ید
ساده از دلم پر  ىدلىور یسرم برد. انگار هر   شتم، با همون تماس  ازش دا

ش سرم زد برادیک شدن حلقه  ى. به  ستش، خودمو ب ىتني تر  ه عقج ب شترید
ک ىا جهیهمون نت قایکار رو هم کردم و دن نیخم کنم. هم دلم  هرو داد 

مت يلو به زح باز شاااد و  هانش بود. اخمم  ته بودم.  ىخوا ندم رو  رف لبى
شده بود. مثب دل من. رو ینگاهش ب شم  نهیس ىنرار  شده بود و به   ام خم 

دستش رو از  نكهیدم و نبب از ا. کمرمو صاف کرمیشده بود رهیخ گهیهمد ىها
شش و زدم ز ىتو دمیکمرم برداره، خز ىرو شروع  هی ر ونی. مهی ر ریآ*،*و*

 کردن: هیکردم به  ال
صاف یب یلیخ - شده.  ه طور  یدون یهورمند. م یان  ه ندر دلم برات تني 

من نفسم به نفست بنده. حاال که منو به  ؟یمنو از خودت محروم کن ادیدلت م
ته کرد بدون تو دق م ؟یرهام کن ىخوا یم ىخودت وابساا که  کنم  یحاال 

باه کرد ىدیفهم  مونمیو ا نیکه د ىکرد ى را هورمند؟  را کار ؟ىکه اشاات
ش سته کرد نی را منو ا ؟یب به  .ارمیهورمند بدون تو من طانت نم ؟ىيور دلب

 رو ازم نىواه. ییيدا نیندارم. ا تویرتونم. من تحمب دو یخدا نم
دور کمرم مونده بود و فقط آ*،*و*شش تني تر  یحرکت چیهاش بدون ه دست

هم برام  نیکه هم دمید یتفاوت یو ب ىندر ازش ساارد نیمدت ا نیشااده بود. ا
 روندم. یاز آ*،*و*شش نم یرحم یکه با ب نیبود، هم یمتیغن



 911 بی مهرپاییز 

بهم  یحس هی. دمیبلع یعطر تنش رو م. دمیکش یهام نفس م ژکیت  ت  نا با
 رفته اش رو که بم تر از  ى. صااداشااهینم بمیلحظه نصاا نیا گهی فت د یم

 :دمیشده بود شن شهیهم
اش  هجیندر تقال نكن. نت نیحرف ها  ذشته. ا نی. کار از اهیتمومش کن سا -

ش. . بدون دردساار و کش مكمیفرو رفتنه. بهتره زودتر تمومش کن شااتریفقط ب
. بهتره ىطور نیا یول ینیب یم جیدونم آساا ی. مگمیهارو م نیمتاساافم که ا

 که ... نهیبهتر از ا میاالن يدا بش
 داد و ادامه داد: رونیب یو طوالن قیرو عم نفسش

ات، سااهامت از کارخونه.  هی. مهردمیحق و حقونت رو تمام و کمال بهت م -
تش . بابىشد تیخونه ام نیا ىمدت تو نیها حقته. ا نیاز ا شتریهر  ند که ب

 .منت ى دهیباشه به د یيبران مد نظرته بگو. هر   ىبرا یمتاسفم. ا ر راه
ارزش داشت که هنوز  ایدن  یکردم. برام  یو من هق هق م زدیحرف م هورمند

آ*،*و*شااش  ىتو یدونه ونت یآ*،*و*شااش نگه داشااته. هنوز هم م ىمنو تو
ندر  نی را ا ی. ولارمیرو هم تاب م ایدن ىحرف ها نیباشاام، وحشااتناک تر

 را عدالتشو با دادن  گه؟یم ییندر آروم و با حوصله برام از يدا نیآروم؟  را ا
 :دمیکش هیي ده؟یحق و حقونم نشون م

و سااهام  هیهورمند؟ بدون تو مهر یفهم ی... م ییحق و حقوق؟ حق من تو -
شکردن  یخوام. زند  یخوره؟ من تو رو م یبه  ه دردم م و ت دنیبا تو. نفس ک

باشاا ىهوا نداره.  را نم گهید ی یه یتو. تو ن  یباور کن ىخوا یبرام ارزش 
ه فرصاات به یکنم.  را  یم یبگ ىهورمند؟ من دوسااتت دارم. به خدا هر کار

 ؟ىدیخودمون نم
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 نمونده. یبان یفرصت گهید -
به هم -  ىآخه برا ز؟یهمه   ریز یبزن ىخوا یم یراحت نیبس کن هورمند. 
کنم هورمند. تا  ی. من ولت نماریب ییيدا نیا ىنانع کننده برا بیدل هی ؟ی 
 دارم. یشده دست از سرت برنم ی  ینگ
 ىدست هاشو از دور کمرم برداشت و هولم داد عقج. افتادم رو ینا هان یلیخ

صااورتم خم شااد.  هره اش منقلج شااده بود و از  شاام  ىمبب و هورمند رو
 ىاره داد و انگشت اش هیمبب تك ی. دست  پشو به پشتدیبار یم شیهاش، آت

 صورتم حرکت داد: ىيلو دواریدست راستشو، تهد
 یندارم که تو   نیبه ا ى. من کارگمیدارم بهت م ی  نمیخوب  وش کن بب -
رر ضاا نیاز ا شااتریمن تموم شااده اساات. بهتره تا ب ىبرا یزند  نی. اىخوا یم

هم  م،ریازت بگ توینكن که هم دخترونگ ىکار. ىو بر یراهتو بكشاا ،ىنكرد
 یکه بگ ارمیببه سرت  ییتونم بال یحقتو باال بكشم. مطمئن باش ا ر بىوام م

 مهرم حالل و يونم آزاد.
هاش نقره داغم م با که آروم بگ ینفس نفس م یکرد. هر   یحرف   رمیزدم 
م مشتم  رفت ىسوخت. انگشت اشاره اشو تو یويودم م ىتونستم. همه  ینم

 :دمیو غر
رو  یمن زنونگ ؟ینیب یاالن دخترم؟ دختر بودنو فقط در همون م ىفكر کرد -

يسااما  دیکنم. من زن بودن رو با تو تجربه کردم. شااا یبا تمام ويودم حس م
زن کاملم. من هشاات ماهه زنتم. دو ماه تمام با تو   یروحا  یدختر باشاام ول
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که ه ییزهایکردم.   یسااقم زند   ی ریز به کردم  ب ىدختر چیتجر ه تجر
 دخترم؟ هیهنوز  یبگ یتون ینكرده.  ه طور م

 ... اااااهیسا -
 یدادش الل شااادم. کنج مبب کز کردم. بدنم م ىخون  رفتم. از صااادا خفه
شار مدیلرز صله  ی. بنو  لوم رو ف شده بود. هورمند ازم فا سم تني  داد. نف

شت و رفت رونیلباس ب بعد، با قهی رفت و رفت به اتانش.  ند دن سمت  بر 
 بره  فت: رونیب نكهینبب از ا یدر ساختمون. درو باز کرد ول

کارها لمیبه وک - ب ه  مدواری. امیکنه. طالق توافق ىریگیطالق رو پ ى فتم 
 مايرا بدون دردسر تموم بشه. نیا ىو بذار ىاریدرن ىباز

 رفت... و
. از ته دلم. دمیکشاا هیعقده ام ساار باز کرد. ي د،یرو که به هم کوب اتیح در

شدار و  ىصدا نیا شدیاونقدر بلند که خودم باورم نم شه. بلند و ک   یمن با
موهام  ىکه نفس کم آوردم و به سرفه افتادم. پنجه هام تو ینفس. اونقدر طوالن

ش یبود و م دهی یپ شونیک شت هام تاب  ورد یکه ونت یی. همون موهادم انگ
 یويودم زبونه م ىکه تو یکردند. حساا ی، دل هورمند رو آب مخوردند یم

به  نشىتیر رونیب ىحس وحشتناک. برا هیکرد.  یاز درون خاکسترم م د،یکش
 ناسزا  فتن افتادم:

.  را یدوساات دارم لعنت ،یعوضاا ،ىنامرد یلیانصاااف، خ یويدان، ب یب -
 زی. تو همه  نمتیخوام بب ینم گهی. ازت متنفرم. دادیازت بدم م ؟یفهم ینم
 یخواساات ی. لعنت به من که عاشااق توام. تو که میازم  رفت زموی. همه  یمن
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 ی. ازت نمیمال من هم بمون دی. بایتو مال من م؟یزند  ىتو ى را اومد ىبر
 تقاصشو پس بدى. دی ذرم. با

لحظه عشااق  هیشااده بود.  ویحالم خراب بود که حرف هام ضااد و نق اونقدر
لحظه متنفر  هیلحظه دوسااتش داشااتم و  هیلحظه نفرت.  هیو  شاادیغالج م

 .شدمیم
زني در از يا بلندم کرد.  ىصااادا یکردم ول ىو زار هی ه مدت  ر دمینفهم

 و يواب دادم: فونیرفتم سمت آ
 بله؟ -
 يان. منم هاله. هیباز کن سا -
جا گهید نویخدا ا ىا مه  ىک بذارم؟ دک  ىتو دمیرو زدم و دو فونیآ ىدلم 

ش س صورتمو که تو آییود شت کردم. ا دمید نهی.  و درب و داغون ى افهین نیوح
خانوم رو از  هیهان ىصدا یکنم؟  ند مشت آب به صورتم زدم و ونت كارشی 
رو به  ربشخانوم نگاه مضط هیرفتم. هان رونیب ییاز دسشو دم،یسالن شن ىتو

 صورتم دوخت و  فت:
 ه؟یشده سا ی  -

خواست مثب دختر  یبوده؟ دلم نم دهیفا یاون همه آب که به صورتم زدم ب پس
شروع کنم به  نول بوق  ىبود که بىوام تو فتادهین یکردن. هنوز اتفان یب ه ها 

شا  دایهورمند خودش کوتاه ب گهی ند روز د دیو کرنا کنم و همه يا يار بزنم. 
دم و ز ىکردم. لبىند یم نرو هم نگرا هیخود بق یب دیشده. پس نبا یو بگه  

  فتم:
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 .دمیبد خواب شجیشدم. د داری. تازه از خواب بستین ىزی  -
ش هیدفعه هان هی .  ه خبر هی ر ریب*،*لش و هاله هم زد ز ىتو دیخانوم منو ک

 افتاده بود؟ نكنه مامانم ... یاتفان یکس ىشده بود؟ نكنه برا
ض شده، با ا یروزها يزئ نیکه ا یبن و  دیخانوم ترک هیحرکت هان نیاز ويودم 

 شد: ریدوباره اش  هام سراز
 شده؟ مامانم حالش خوبه؟ شیطور یخانوم؟ کس هیشده هان ی  -

 از آ*،*و*شش يدا کرد. اش  هامو پاک کرد و  فت: منو
 گه؟یم ینشده. فقط ... فقط ... هورمند   شیطور یکس -

مه   پس خانواده اش ه به  ته بود.  گاهش کردم و  زوی ف ته بود. مبهوت ن  ف
  فتم:

  فته؟ یهورمند   -
 رو پاک کرد و  فت: شینیب یخانوم، با دستمال هیهق هق کرد و هان هاله

 راسته؟ آره؟ -
من  .فتادهین یخوام باور کنم. هنوز که اتفان ی. دروغه. نمسااتی... راساات ن نه

که نصااد طالق دارند  ىهورمند. کدوم زن و شااوهر ى. تو خونه نجامیهنوز ا
 کنند؟ یم یخونه زند  هی ىتو

رد و ک یمبب نشوندم. پشت دستمو نوازش م ىخانوم دستمو  رفت و رو هیهان
 که ... زدیم ییحرف ها هی

 یبا هم زند  دیتون ی. هنوز هم مسااتیراهش ن نیيون ... به خدا ا هیسااا -
شته یسالم و ب یزند  هی ىدونم حق دار ی. مدیکن ش دغدغه دا ا شم ی. ولیبا

 یدارن. هر زند  یزن و شااوهرها مشااكالت ى. همه دیرو دوساات دار گهیهمد
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 یكی اره،خونه ند یكیشكب.  هیبه  یخودشو داره. هر ک ىها ىو بلند یپست ىا
 ... ىماریهم ممكنه ب یكی شه،یب ه دار نم یكیدستش تنگه، 

ند  ر و ند بل گاهشااون م هیبل هاب و واب ن  ماریب یک ؟ىماریکردم. ب یکرد. 
 ما داره؟ یبه زند  یحرف ها  ه ربط نیا ؟ىا ىماریشده؟  ه ب

( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت ىمجاز ىکتاب توسط کتابىانه  نیا
 و منتشر شده است

  فت: هیام نشست و با  ر گهیيلوتر اومد و سمت د هاله
 یببىشش. خواهش م. ىدونم هنوزم داداشمو دوست دار یزن داداش ... م -

حاال اون  باه هیکنم.  نادون یاشاات مه ... ازم بزر تره و  یکرده.  کرده. داداشاا
يون ... به خدا  هیمارم... سااا یتو م ىخودمو يا یونت یاحترامش وايبه. ول

 یاشتباه هی کن. یتو ببىش. تو بزر  یتونستم ببىشمش ول یتو بودم نم ىيا
 ... یول ستین نیدونم حقت ا ی. مدهیکرده تا آخر عمر هم تاوانشو م

  ه خبر بود؟ نجایشد. ا زیصبرم لبر ى کاسه
 .ارمیمن از حرف هاتون سر در نم ه؟ی  هیهاله؟ نض یگیم ىدار ی  -

خانوم  هیرو نگاه کردند و هان گهیهمد یخانوم  ند لحظه با نگران هیو هان هاله
 لبشو  از  رفت و  فت:

 هورمند بهت نگفته؟ -
 بهم نگفته؟ وی  -
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ست شدم و به  ىزني خورد. کالفه از رو لمیحرف بزنه که موبا خوا مبب بلند 
 ىرو نشیي ىرفتم. مامان بود. به محو سااالم  فتن، صاادا میساامت  وشاا

 :دیاعصابم ناخن کش
 ىدنبالت. يا میایم می. داریکن یيمع م لتویاالن وسااا نی... هم هیالو. سااا -

 .ستین یکوفت ىاون خونه  ىتو گهیتو د
 زده  فتم: وحشت

 شده؟ ی  گهیکس بهم نم چی ه خبره؟  را ه نجایشده مامان؟ ا ی  -
 :دمیمامان رو شن یپوزخند عصب ىصدا

مه   یويود ب یب ىهه ... پسااره  - گه  ه غلطزیه  ی. پس يرئت نكرده ب
 ،ىدیيوابمو م یپرساام، درساات و حساااب یسااوال ازت م هی هیکرده. سااا

 ؟ىدیفهم
 نه؟ ایشده  ی  یبگ ىخوا ی. میکن یام م وونهید ىدارمامان  -
 ن؟یهم کرد ىفقط يواب منو بده. تو و هورمند کار -
 ؟ى ه کار ؟ی  یعنی -
خونه اش  ىهمه ونت تو نیکنه؟ ا یم كاریمرد با زنش   هی. ىتو زنش بود -

 ن؟یرابطه نداشت ن؟یدیبا هم نىواب ،ىبود
شده بود. ا حس شد.  ونه هام دا،  سرو  صورتم   ی  ىسوال ها برا نیکردم 
 بود؟

 بدم؟ حیشما توض ىبرا دی.  را باهیموضوع کامال خصوص هی نیمامان ا -
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کار ه؟یساااا یفهم ی را نم - ما ىبر دیبا نیکرد ىا ر  به روح ىبد شیآز  .
 نییشون پامارم آب خوش از  لو یسرت اومده باشه، نم ییبابات نسم، ا ر بال

 بره.
 ؟یشی ه آزما -
 آوار يوابش له شدم: ریز
 .دزیا شیآزما -

 شدم. نیاز دستم افتاد و نقش زم ی وش
 اردیپوسااتم، ب ىرو یخورد و احساااس خنك یکه به صااورتم م ییضااربه ها با

شونیسرم بودند. به محو د ىخانوم و هاله باال هیشدم. هان  ادمی یهمه   دن
 دستم  رفتم: ىخانوم رو تو هیاومد. از يام بلند شدم و دست هان

 ن؟یبهم بگ نیخواست یم نویمامانم راسته؟ شما هم ىخانوم. حرف ها هیهان -
ها هم نیو ا ىماریو ب یمنظورتون از مشااكالت زند  که  نیبود؟ ا نیحرف 

 هورمند ...
 دوخت و  فت: نیپر اشكش رو به زم ىخانوم  شم ها هیهان

که هورمندم حاال  دهیلنگ میمادر ىدونم کجا پا یشاارمنده اتم دخترم. نم -
شده. حتما با  ى. اونم با ويود همسرش. به خدا بد دوره و زمونه ادهیپاش لنز

شااوهرش خوب يلوه کنه که  ىبرا دیهزار رني و لعاب خامش کردن. زن با
 .فتهینامحرم ن ىای رني و ر ِیشوهر  شمش پ

کردم. داشاات منو ساارزنش مخ کرد؟ مخ خواساات بگه من اخم  ناخودآ اه
 د.که حقم نبو ییو  وش بدم. اونم سرزنش ها نمیتونستم بش یمقصرم؟ نم
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شتم؟ کم براش طناز نیشما فكر کرد - ص ىمن براش کم  ذا من  ریکردم؟ تق
بوده؟ مگه من  ند دفعه ازدواب کردم که تجربه داشته باشم؟ شما و مادرم  ی 
م، هم که من کم  ذاشاات رمینكنم.   كاریکار کنم و   ی  نی فت یبرام م دیبا

 دیخودش نبا صااالکجا رفته؟ ا مانشیبود. پس ا یکم خوددار م هی دیاونم نبا
خواساات؟ من که کم دسااتمو بو نكردم بفهمم  یازم م دی فت؟ نبا یبهم م

 داره. ىدلشه و  ه انتظار ىتو ی 
اصااال  میزد یکه م ییحرف ها نیمثب برق از مهنم  ذشاات. ا ىلحظه فكر هی

با  یعنی ه مفهومخ داشااات؟  از کس  شیماری...؟ ب گهیزن د هیکه هورمند 
 بهش منتقب شده؟  شم هام  شاد شد و  فتم: ىا گهید
 بوده؟ یاز هم پاشونده ک مویکه زند  ىا یاون زن عوض دیدون یشما م -

 فقط سرشو تكون داد. یاطالع یب ىخانوم به نشانه  هیهان
 بهتون یرو  رفته؟ ک ىماریب نیکه هورمند ا نیدیاصااال شااما از کجا فهم -

  فته؟
  فت: هیخانوم با  ر هیهان

 .میدیرو د ششیيواب آزما -
 خودش نشونتون داد؟ -

 سرشو تكون داد. فقط
 ؟یِک  -
 .روزید -
 به مامانم خبر داده؟ یک -
 دونم. ینم -
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م رو برداشتم و رفت میزدم.  وش یبه هورمند زني م دیمبب بلند شدم. با ىرو از
 خانوم دنبالم اومد و  فت: هیاتاق. هان ىتو
 ؟یبكن ىخوا یم كاریشد؟   یيون   هی... سا هیسا -

 داخب و ملتمسانه  فتم: ادیبه در  رفتم و نذاشتم ب دستمو
 باهاش حرف بزنم. تنها. دیکنم. با یخواهش م -

شو ست شت و به آروم ىاز رو د صله  رفت. درو نفب کردم و  یدر بردا از در فا
شماره اش رو  رفتم. با بوق  هارم يواب داد و به محو يواب دادن، امونش 

 ندادم:
اتفاق افتاده؟  ه  نیا یِک  ؟ىداد شیآزما دز؟یا گه؟یم یهورمند مامانت   -

 ؟ی رفت یاز ک ؟ىطور
 خونسرد يواب داد: یلیاون خ یزدم. ول ادیآخرمو فر ى يمله

خوام ازت يدا بشاام.  یکه م نهی. به خاطر هممی فتم که بهتره تمومش کن -
ست ی... تو دختر خوب هیسا سفم بابت اتفانیه  نهیبه ا شیکه افتاده. خوب ی. متا

 باشم. تیکه نگران سالمت مینداشت ىکه رابطه ا
 نیاتفاق افتاده؟ ا نیا یمن نده. بگو از ِک  بیحرف ها رو تحو نیهورمند ... ا -

 هورمند؟ ی رفت یدرمونو از ک یدرد ب
 شكست و زانوهام تا شد: بنضم

 ؟ىهورمند تو ... تو به من ... و*ى*ا*ن*ت کرد -
 و سكوت کرد.  ند لحظه بعد  فت: دیکش یپوف

 که شده. هیکار -
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 شدم: هیي
 یبودم مکرده  یو*ى*ا*ن*ت نیا ر منم  ن ؟یراحت نیکه شده؟ به هم هیکار -

 ندر خونسرد ... نیا یتونست
 .یگیم ی. بفهم  هیدهنتو ببند سا -
ندر  نیا ر و*ى*ا*ن*ت ا ؟ىکار کرد ی  ىدیسر من داد نزن. مگه تو فهم -

 ؟ىبده پس  را تو انجامش داد
 کنه. یام فرق م هیمن نض -

 ی رت و پرت و ب ىحرف ها نیحرف ها؟ ا نی. هورمند و ادیسوت کش منزم
 منطق؟

 ده؟یو*ى*ا*ن*ت م ىبه مرد ايازه  یکدوم نانون -
 ندر نگو و*ى*ا*ن*ت و*ى*ا*ن*ت و*ى*ا*ن*ت. نیا -
وزم بود هن ومدهیا ر  ندش باال ن ه؟ی  ىکه تو کرد ىکار نیاسم ا ؟یپس   -

ه و ب ى ذروند یخوش م گهید یكینه؟ باز هم شااج هارو با  ،ی فت یبهم نم
 ىکرد یکارخونه منو کله م ىکه به بهونه  ییاون روزها ؟ىدیخند یم شاامیر

 هان؟من؟  یخونه زند  ىتو ىآورد یرو م یمامانت، کدوم ل*ب*ن ىخونه 
 نزن. ىودیندر يوش ب نی. پس استیتو ن یخونه و زند  گهیاون يا د -
 هورمند ... من هنوز زنتم. -
 و تمام. شهیم دهیبند هم بر نیا ىبه زود -

بده. کرد.  نطع یت  هام اهم به حرف  كه مره اى  بدون این حافظی.  خدا بدون 
 نیافتادم. سجده وار ضجه زدم. ا نیزم ى ذاشتم و رو میشونیپ ىرو رو ی وش
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انصاف مرد من نبود.  یاحساس و ب یمرد خش  و ب نیمرد هورمند من نبود. ا
 ازم  رفت. مویکه زند  یلعنت به تو و اون ک*ث*ا*ف*ت

 1388/مهر/4
 ىپاک کرد.  هارم مهر . روز ایدن ىها میروز رو از تمام تقو نیا شاادیم کاش

از هم يدا  ىهر بار که زن و شااوهر گنیکه عرش خدا به لرزه دراومد. مگه نم
. میما هم امروز عرش خدا رو به لرزه درآورد اد؟یعرش خدا به لرزه درم شن،یم

 .میامروز من و هورمند از هم يدا شد
ین روزهایی، براى اولین بار هورمند رو دیدم. و حاال بعد از سااال پیش  ن یك

یك سال، روزى که برام آغاز خوشبىتی بود، شد آغاز بدبىتی. خداروشكر که 
 امروز  هارشنبه نبود.  هارشنبه ها تا ابد برام یاد ار می مونند.

دونه  ه ندر ضجه زدم.  ه ندر التماسش کردم.  یرو کردم. خدا م میسع تموم
از هم نپاشااونه.  ه ندر  مونویه ندر خواهش کردم. خواهش کردم که زند  

بودم  هدیکه هنوز نفهم شیسااه هفته پ نی. تا همهیبهش  فتم بگه مشااكلش  
 نیرو ا ىماریب نی... کاش ا ینشدم. ول دی رفته، ناام یهورمند  ه درد و مرض

، بهش منتقب شااده بود ىا گهیاز راه د شیمارینگرفته بود. به خدا ا ر ب ىيور
 هگیزن د هیحرف از  یونت یموندم. ول یکردم. تا آخر عمر به پاش م یتحمب م
نم تونم سرمو بك ینم گهیشده، د مینا ىکدوم  ور ستیکه معلوم ن یاست، زن

به. ا یبرف و بگم همه   ىتو  یخونه حبس م ى. منو تومانتهح گهید نیخو
خلوتمون کرده.   یشاار ویفهمم ککنه. که ن یم ییکرد که نفهمم  ه کارها

. هنر شیآزما ىبر ه  هیشد؟  دمیعا ی...   یتالش هام رو هم کردم ول نیآخر
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 شیماریبود ا ر با ويود ب یشرم یب یلیخواد طالنم بده. خ یکرده که حاال م
 موند. یباز هم باهام م

ند و  یکه من، همساار شاارع یبهم و*ى*ا*ن*ت کرد. اون هم ونت هورم
ست. رفت با  ىتو ش،ینانون که  میزن کث هیخونه اش و کنارش بودم. منو نىوا

 درمون به يونش انداخت. ی... که درد ب
ست تم بندازم تو یندر دلم م  ه س ىتنها کار یصورتش. ول ىخوا تم که تون

 . خدا خوب تقاصمیصااورتش بكو ىرو تو شیآزما ىبود که بر ه  نیبكنم، ا
 ییرو بكشه. زير عذاب ها فشیزير کار کث دیعمر با هیکارشو پس داد. حاال 

صم رو به پاش ر شق خال مزد  شد نیو ا ىتمیکه بهم داد. اون همه محبت و ع
که نم  نداره. لعنت به تو. لعنت به من احمق که  یدسااتم. بشااكنه دساات

دم. خور ی. من به اسمت نسم مىزد میزند  ى شهیبه ر شهی ه طور ت دمینفهم
 .یفی ه نسم کث

ام دونم  را با تم یرفت. نم نیدلم به هورمند داشااتم از ب ىکه تو یمحبت تمام
 بهش زهاروی  یلیتونم ازش متنفر باشاام. شااااید  ون خ یاتفانات نم نیا

که منو نمونمیمد خه تو  ند آ م  م یخواساات ی. هورم ندر بهم ک  ی را اون 
رو  نیکه از ا ىکرد ىبود؟  را کار ی  ىاون همه تويه و محبتت برا ؟ىکرد

 را همون مونع که  ؟ىداد یبه اون رو بشم؟  را راه درست و غلط رو نشونم م
 نیآخه ا ؟ىدانشگاه شد، ولم نكرد ىتو تییآبرو یب ى هیما یعوض اریاون ماز

 کنم؟ رونیاز منزم ب ىسوال ها رو  ه طور
سرد بود.  امروز سرد و ابر هیهوا   هیو هان نی. عالوه بر مادرم و آرمىزییپا ىروز 

مد. دم ورودى داد اه، ونت به داد اه او ند هم  پدر هورم ند رو  یخانوم،  هورم
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س د،ید سر هورمند رو ىا یلی نان  صورتش زد که   نیشونه اش افتاد. ه ىبه 
يمع و يور  ودموزود خ یلیخ یدسااات خودم نبود. ول دم،یکه کشاا ىبلند

صبانزدیرو م یلیس نیا دینفر با هیکردم.  سر ی. اون ندر ع د داد هورمن بود که 
 :دیکش

 نی. از ایلعنت به من ا ر تو پسرم باش ؟یآبرو. تو پسر من ی. برتتیتم به غ -
 به اسم هورمند ندارم. ىپسر گهید رون،یب امیداد اه که ب

دونسااتم  یهورمند  ذاشاات و به عقج هلش داد. م ىشااونه  ىدسااتشااو رو و
به يا کنه، ول ساااتین ىندرتش اون ندر  یکه بتونه هورمند رو از ياش يا 

انداخت. همه یكی یكی از  نییهورمند دو ندم به عقج رفت و ساارش رو پا
 کنارش رد شدند. کنارش که رسیدم، مچ دستم رو  رفت.

 چیلحظه احساااس کردم روح از تنم يدا شااد. انتظار ه هی. ىتیر ىهر دلم
س شت زده تو یتما شتم. وح شم ها ىرو ندا کردم که  یش نگاه کردم. تقال م 

تالش  رشتیب یکه هر   ریبود. مثب زنج دهیفا یب یول ارمیم مو از دستش درب
دسات هورمند هم روى  ىيا شاه،یتر م قیدساتت عم ىفقط زخمش رو یکن
 سوخت. ناخودآ اه  فتم: یم شتریب  م،م
 ؟ىهورمند ... تج دار -

مو پس اش، دست گهیبا دست د یبذارم ول شیشونیپ ىبلند کردم که رو دستمو
که  ی. اخم کردم و با لحنمیهساات یتی ه مونع ىو تو مییاومد که کجا ادمیزد. 

 نداره،  فتم: یخشونت چیدونستم ه یم
 ؟ىخوا یم ی  -
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کشید و  ند ندم اون طرف تر، يایی که يمعیت زیادى يلوى دکه ى  دستمو
ستاد. بارون می با شده بودند، ای سی يمع  ضه نوی رید و نفس هامون توى عری

 هوا، حریصانه به هم پیوند می خوردند.  را نفس هامون از هم برید؟
شم هام خ ىتو کردم. نه  یپا و اون پا م نی فت. ا ینم ی یشده بود و ه رهی 
 ىوخواستم ت ی. نمهیمامان و بق دنیفرار کردن از دستش، از ترس سر رس ىبرا

س نیآخر شه.  ون مواخذه م یخلوتمون ک شته با ضور دا حال  یشدم. ک یح
ارن. یکه تنها عروسااكش رو از دسااتش درب ىکرد؟ حال ب ه ا یمنو درک م
. غذا دهنش یخودت لباس دوخته باشاا ىکه براش با دساات ها یعروسااك

. شااج ها تو آ*،*و*شااش یبا خودت ُبرده باشاا ی. هر يا رفتی ذاشااته باشاا
ش دهیخواب صبح باهاش هیبود، حقم بود که  یی. ا ر بنا به يدایبا درد  شج تا 

برا نیو دل کنم و آخر بزنم و  هامو  آ*،*و*ش  ىبار تو نیآخر ىحرف 
 یحت گهیداد. حق نداشااتم د یحق رو بهم نم نیکس ا چی... ه یول. رمشیبگ

 ... یبودم ول یازش متنفر م دی. باارمیاسمشو ب
 تمام  فت: ی موش و سرکشش رو به  شمام دوخت و با  ستاخ نگاه

 بار بج*و*سمت. نیآخر ىخوام برا یم -
شم شد، دهنم که باز موند، ابروهام که باال رفت، ب   شت  پرواتر  یهام که در

 شد:
 .یشینم ویمر زهای  نی. نترس ... با ایتو هنوز زنم -

...  کنم اما دایمىالفت باهاش پ ىبرا یو رو کردم بلكه ندرت ریويودمو ز تمام
 .ستی شتم، نبود. نگرد، ن
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ش د،یرو که د سكوتم ستمو ک س دید سمت ماک  هشیش ىسورمه ا ىمایو بردم 
عقج  یصااندل ىرو بىار  رفته بود. رو نیماشاا ىها شااهی. تمام شااشیدود

 صورتم. ىنشوندم و درو که بست، خم شد رو
  ونه هام. با انگشتش صورتمو پاک کرد و  فت: ىرو ىتیر اشكم

 .هیمتاسفم سا -
 ؟ى را هر دومونو بدبىت کرد ؟ىکارو کرد نیهورمند ...  را ا -
  فت: یرحم یب با
 .ستمیهم ن مونیکه خودم انتىاب کردم. پش هیراه نیا -

 شدم: یعصبان
 ؟یستین مونیپش -
 کنه و به یاش زدم. تازه فهمیدم که داره ازم سااوء اسااتفاده م نهیمشاات به ساا با

تو  یخواستم بهش ايازه بدم به خواسته اش برسه. حت یخنده. نم یحمانتم م
 هی ىخامم بمونم. هر دو دسااتمو تو الیلحظات هم نذاشاات تو خ نیآخر نیا

آورد و  تر نییاش  ونه امو نگه داشت. سرشو پا گهیدستش  رفت و با دست د
 نفسم حبس شد.

 ىوو منو ت یصااندل یداده بود به پشاات هیب*،*لش. تك ىکردم. تو یم هی ر
 یروشااون نبود، م یشااال گهیموهام که د نیآ*،*و*شااش  رفته بود. دسااتش ب

کرده بودم. مطمئن بودم  ردنم کبود  مینا راهنشیکت و پ نی. ساارمو بدیلنز
شتم تو ست ندا ساده و احمق بودم.  ىشده. دو شم هاش نگاه کنم.  ه ندر   

که   ىتو یحت ظه  نده بود، اونم داد اه  ىزیاون لح نت داد اهمون نمو به و
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ست خودم خون  شدم. دلم از د طالق، باز هم بدون  ون و  را باهاش همراه 
خواساات، که  یب*و*سااه ها م نیبود. از دساات دل وامونده که باز هم از ا

که نم شیحال ییيدا من  یعنی ساااتین مونیپشاا گهیم یونت دیفهم ینبود. 
 بودم.  هیباز

 یم یداشاات ونت یتیبار دهم.  ه اهم ىبرا دیخورد. شااا یزني م می وشاا
اره پ ىبودند که برا نیخواد بگه. مامان و آرم یم یپشت خطه و   یدونستم ک

 د.ز یبه هورمند زني نم یبود که کس جیرشته عجله داشتند. عج نیکردن ا
صله  رفتم و کل از شش فا سمویآ*،*و* ش پ شتم. خاک نیاز کم ما شده  یبردا

. تمام مدت نگاهش دمیبود. مهم نبود. موهامو بسااتم و شااالمو به ساارم کشاا
مانتومو بسااتم و  ىدسااتش رو از دور شااونه ام برنداشاات. دکمه  ینكردم ول

در نفب بود. با اخم  یرو حرکت دادم ول رهی. دسااتگنیبر شااتم ساامت در ماشاا
م و دساامتش. دسااتش رو آورد ساامت صااورتم. با اکراه رومو بر ردون  شااتمبر

  فتم:
دلت  ىو هر کار ىدیخند شاامیبه ر یرو باز کن. بسااه هر   یدر لعنت نیا -

 و من ِ احمقم دم نزدم. ىخواست کرد
 به بنو نشست و ادامه دادم: صدام

 که اونم االن ... ىنكرده بود رمیفقط تحق ؟ىخوا یاز يونم م ی  گهید -
فكرهارو از  نیدومون. پس ا . هرمیداشاات ابیبا هم بودن احت نی... به ا هیسااا -

 .رونیب زیسرت بر
سر  ی... آو که حرف دلمو زد. ول آو شابه من بود؟ فقط از  سش م  را اونم ح

 ؟یمثب من از سر دلتنگ ای ازین
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 یدسااتش باز کرد. به ساامت در هجوم بردم. م ىتو ریرو با دزد  نیماشاا نفب
س سه هامون، پ نیا دمیتر شم. ول شیبار خودم براى ب*و* ستم یندم ب و باز د
ش سمتش. يوردیک شتم  ضعم م ینگاهم م ى. بر  ت. رف یکرد که دلم براش 
 داشت. یهم دست از سر دلم بر نم طیاون شرا ىتو یحت یلعنت

 ... امیدوارم هیچ ونت تو زند یت، مجبور نشی از همه  یزت بگذرى. هیسا -
رو از کم  فشیرو کم دسااتم  ذاشاات. ک نیماشاا چییباز کرد. سااو مشااتمو

 هیبىار  رفته، فقط سا ىدود ىها شهیبرداشت و رفت. از پشت اون ش نیماش
 .شدیکه هر لحظه دورتر و محوتر م دمید یاز هورمند رو م ىا

ستم  یشدم. م ادهیعجله پ با ستم دنبالش برم. نمی دونم  را ولی می خوا خوا
شدم، نبودش. هر   ساختمون. دور  یبرم. پیاده که  سمت  شتم نبود. دویدم   

 بار يواب دادم. نیزني خورد. ا میخودم می  رخیدم. باز  وش
 ؟یمردم از نگران ؟ییمعلوم هست کجا -
 ن؟یی م شدم مامان. شما کجا -
 ؟ی  یعنی ؟ى م شد -
 ن؟ییسوم. شما کجا ىنوشته راهرو وارید ىاولم. رو ىمن طبقه  -
 را يواب  تویاول.  وشاا ىسااوم، راهرو ىطبقه  ایب ؟یکن یم كاریاونجا   -

 ؟ىداد ینم
 .دیبود. ببىش لنتیسا -

 پشت درو،. درو،
 هورمند کجاست؟ -
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 .ایاالن اومد. زود ب نیهم -
 باشه. -

 دیطول کش قهیدادم.  ند دن حیسمت آسانسور. غلنله بود. پله هارو تري رفتم
 ادهستیاول راهرو ا نیکردم. آرم دایاول رو پ ىو راهرو دمیسوم رس ىتا به طبقه 

 غرغر کرد: دی شت. منو که د یبود و با  شم دنبالم م
 منتظره. یزود باش ناض ؟ییساعته کجا هی -
 ىتنم نبود. فقط يا ىحرف پشاات ساارش راه افتادم. مثب مرده ها. حس تو یب

سه ها شت و م ىب*و* ستمو ز یهورمند حس دا  شالم بردم و ریسوخت. د
شحال  ىيا ىرو شدنش خو شتم. مثب احمق ها از کبود  سه اش  ذا ب*و*

 خودش همراهم بود. ىبودم. حدانب تا  ند هفته به يا
بود  تادهسیا یناض زیم ىداد اه که پا  ذاشتم، نگاهم به هورمند افتاد که پا ىتو
سند و بر ه هم رو هیو  ضا م زیم ىعالمه  شته بود و ام صدازدی ذا در رو که  ى. 
نگاهش به صورتم برسه رو  ردوند.  نكهینبب از ا یسرش رو  رخوند ول ند،یش

کنم و  هی ر دمیترس ی. مذاشتم ونه ام   ى ردنم برداشتم و رو ىدستمو از رو
 اشكم رد ب*و*سه هاشو بشوره.

 فت:  یکه ناض نمیکنارش اشاره کرد. خواستم بش یبا دست به صندل مامان
 صدانت؟ هیخانم سا -
 بله؟ -
 .دیاریب میتشر -
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به رو رفتم ند ا یناضاا ىرو  نار هورم تادمیو ک طرف  پ  ىا گهی. مرد دساا
شتن ىمدرک يلو ىسر هیبود.  لشیبود که ظاهرا وک ستادهیهورمند ا د روم  ذا

  فت: یو ناض
شه. با یها مدارک اموال نیا - شما ب ستند که نراره به نام  ارو بر ه ه نیا ریز دیه

 .دیامضا کن
 یبودنم رو پرداخت م متیبه هورمند انداختم. پس داشااات ن ىدلىور نگاه

شه  نیندر کم بود؟ ا نیا متمین یعنیکرد.  سهام ب سكه و  ندر کم ارزش که با 
منم  ه،یطور نیهم فشار دادم. باشه. حاال که ا ىپرداخت کرد؟ دندون هامو رو

ندارمو ازم  رفت ینم يا ،ی ذرم. دار و  ن ییتا  باال مکه بتونم دار و   یدارتو 
 کشم.

به هورمند انداختم. به بر ه ها اشاااره کرد و خودکارشااو به ساامتم  ىبد نگاه
  فتم: یو رو به ناض دمی رفت. خودکارو با خشونت از دستش کش

 امضا کنم. دیبا ویبر ه هارو ندارم. شما بگو   نیخوندن ا ىمن حوصله  -
 سوال داشتم ازتون. هیدخترم  -
 .دییبفرما -

  فت: میدیکه فقط من و هورمند شن ىيلوتر آورد و آروم، طور یکم سرشو
 د؟یاز دکتر  رفت نهیمعا ىبر ه  -

 مثب خودش آروم  فتم: نه؟یبه هورمند انداختم. معا ینامفهوم نگاه
 ؟ىا نهی ه معا -
 هورمند اشاره کرد و  فت: به
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 دییا ر شااما تا گن؟ی. درساات متنیبا هم نداشاا ىکه رابطه ا ندیفرما یآنا م -
 .ستین نهیبه معا ىازین دیکن

حرف ها بود آخه؟  نیبه ا ىازیهام در هم شااد و صااورتم  ر  رفت.  ه ن اخم
 به ايبار يواب دادم:

 .گنیدرست م -
 .ىکرد دییکه معلوم بشه شما خودت تا دیبر ه رو امضا کن نیپس ا -

  فت: یخواستم امضا کنم، ناض یرو که م بر ه
 .رهی  یبهتون تعلق م هینصم مهر د،یکن دییتا ا ر -

صفش یا کلش؟  ه فرنی می کرد؟  نكهیا بدون ضا کردم. ن سرمو بلند کنم، ام
 مربوت به سهام کارخونه بود ىسر  یهم يلوم  ذاشتند.  گهید ى ند تا بر ه 

لبىند  هیخوشاارنگش. همه رو امضااا کردم.  ىمایمربوت به ماکساا ىگریو د
 کنج لبم که نفهمند تو دلم شج ختمه. مسىره هم نشوندم

روزى کنار هورمند نشستم و شنیدم ب زويت موکلتخ موکلك ...ب و هورمند  یه
حلقه دستم کرد ولی حاال کنارش ایستادم و شنیدم ب زوي  موکلخ طالق ...ب و 
ستم حلقه رو بهش پس بدم ولی هورمند نگاه  ستم درآوردم. خوا حلقه امو از د

 نداخت و  فت:سرسرى اى بهش ا
 به درد من نمی خوره. مال خودت. -
 ... خدا ... دیدى؟ شنیدى؟ حكمتش  ی بود خدا؟ در رحمتت کجاست؟ آه
  فت: نیآرم م،یاومد رونیداد اه که ب از
 کردم. یازدواب موافقت نم نیونت با ا چی. کاش ههیمتاسفم سا -

 بهش انداختم و  فتم: یحس یب نگاه



wWw.Roman4u.iR  932 

 

کردند من  یهم با ازدوايمون مىالفت م ایدن ى. ا ر همه یساتیتو مقصار ن -
باهاش ازدواب م باره  نیا ر هم یا ر ... حت یکردم. حت یباز هم  االن هم دو

 کنم. یباز هم باهاش ازدواب م ش،یبر ردم به هشت ماه پ
 ه؟یسا ىشد وونهید -
 نشدم. عاشق شده بودم. وونهید -

 شنیماشاا  یرفتم. پدر هورمند که نزد نییازش  رفتم و از پله ها پا نگاهمو
بود، بر شت و به سمتم اومد. مادرش اما، نگاهشو ازم دزدید و نشست  ستادهیا

 هیبازوهام  ذاشت. نگاهش  ىو دست هاشو رو ستادیتوى ماشین. روبه روم ا
 فقط  فت: یحرف داشت ول ایدن
 دخترم ... حاللمون کن. -
ضم، بدون ه از ستن بن شك شتم.  نهیس ىسرمو رو ،یحرف چیترس  اش  ذا

شت، حدانب  ی یهورمند ا ر ه تونه  ینم یطالن چیپدر بهم داد. ه هیبرام ندا
 یخواسااات. دلم سااب  شااادن م یم هیببره. دلم  ر نیرو از ب تیمحرم نیا

ست ول  ییيا گهیبودند. د نیسنگ یکاف ىمرد به اندازه  نیا ىشونه ها یخوا
 شت.من ندا ىغم و غصه ها ینیسنگ ىبرا

ست هامو دور کمرش بذارم، مامان با ب نكهیاز ا نبب صت کنم، د صاف یفر  یان
شش ب ستمو  رفت و از آ*،*و* ش رونمیمچ د شدیک  تار و ىکه تو ی. آ*،*و*

  شتم. یعطر آشنا م هیپودش، هنوزم ساده لوحانه دنبال 
دیدن هورمند  ردن کشاایدم. باورم نمیشااد دیگه به من نامحرمه و هیچ  براى

سبتی با هم نداریم. نبودش. هر   شم  رخوندم ند ین ستم هنوز دمشی  . د
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سو شت بود.  شت، تو ىکه هورمند تو ی ییم ستم  ذا شار م ىد شتم ف  یم
ستم با کل یدادم. حس م سوراو م دیکردم د ست مامان روشهیداره  مشتم  ى. د

 :ستنش
 ولش کن. -
 نه. -
 ؟یکن یم نیوا  را هم  -
 كار؟ی  شیخوا یم -
 ؟یيا به امون خدا ول کن نیهم نویماش ىخوا یم -
 نه. -

ش دیکه د مامان ش الیخ یندارم، ب یحال خو شدیشد و بازومو ک سوار ما  نی. 
 که مال هورمند نبود. ینیشدم. ماش

 ه؟یک نیماش نیا -
 :دمیرو شن نیآرم ىصدا

 نابب شما رو نداره. -
 شد؟ یهورمند   نیپس ماش -
 سراغش. امیبعدا م -
، من بشااه ادهیپ نی. مامان يلو نشااسااته بود و تا از ماشاانییپا دمیپر نیماشاا از

رو زدم و  ىهورمند و نشااسااتم توش. نفب مرکز نیخودمو رسااوندم به ماشاا
ش سون به مامان نگاه کردم که به  ست  یم. انگار مامان دیکوب یم شهیهرا خوا

سرم ب ش ىکه اون طور ارهیبالیی  صد نیبه ما ز مامان رو ا ىاهورمند پناه بردم. 
 :دمیشن یم شه،یاون طرف ش
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 ؟یکن یم كاری  -
و  نیکنار ماش دیرس نیروشن کردم.  شم هاى مامان درشت شد. آرم نویماش

  فت:
 ؟ىبر ىخوا ی. کجا ممیبر رد دی. باهیب ه نشو سا -

 رو  رفتم و دنده رو عوض کردم. کالب
 خوام تنها باشم. یفقط م -
  از فشار دادم و از کنارشون رد شدم. ىپامو رو و

سوندم به انزل خودمو سكله ایر . میکه با هورمند کنارش عكس انداخت ى. به ا
شت ىصدا صدستادمیممتد و بلند.  وش ا ى. بوق هاومدیها م یبوق ک  ىا. با 

 یشااادم. هنجره ام م یتا خال دمی. اون ندر داد کشاادمیداد کشاا ،ىبوق بعد
 نیهم م. نلبمدیکش یم ریکرد. ت یطور. سرم درد م نیسوخت.  شم هامم هم

 طور.
ستم ش شكن دیبار ی. بارون هنوز نم نم منیزم ىرو ن شم دوختم به موب    .

سنگ ىکه موب ها یبزر  س نیبلند و  شق به  ش یم نهیرو با ع ه به . موب کدیک
شاادند و  یهوا پىش م ىآب، تو ىخورد، نطره ها یو صااىره ها مسااني ها 
ست هامو دور زانو یهوا  رو م ىتو د،یبار یکه م یمثب بارون  هامخوردند. د

 نالب کردم.
رو بشااكنه؟  نیساانگ ىموب شااكن، بتونه موب ها هیکه  شاااهیباعث م ی 

هر  شلیاستقامتش؟ از ينس کوه بودنش؟ دل دش؟یام ش؟یمقاومتش؟ صبور
ندر محكم و با صاالبت بودم.  نیهسات، خوش به حالش. کاش منم هم ی 
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شه امو از خاك ارهینتونه از پا درم ب یموي چیکه ه ىاونقدر نو . هیچ طوفانی ری
 نكشه. هیچ زلزله اى خونه امو ویرون نكنه. کاش ... نبیرو
 ىشاادن نداره، بلند شاادم. تو سیخ ىبرا ییلباساام يا گهیحس کردم د یونت

ش سرمو رون نیما شتم. بو م ىشستم و  ش یفرمون  ذا . هورمند رو ى. بودمیک
صندل شتم و به  صندل یبر  ساعت پ نیکه هم ىا یعقج نگاه کردم.   ش،یدو 

هورمند  فت ب  از؟یفقط ن ایبود؟  یبسااتر عشااق بود و حاال ... اصااال عشااق
 ب.ابیاحت

شیم ست رفته. همه اش هم از طرف مام  و شت تماس از د شتم. ه ان. رو بردا
راه افتادم سمت هتلی که این سه هفته شده بود خونه امون. مامان از همون روز 
که اومد، نذاشاات دیگه توى خونه ى هورمند بمونم.  فت این ندر اینجا می 

 نیمتی؟ همونیم تا آزاد بشم و بعد بر ردیم. یعنی حاال آزادم؟ به  
*** 
 ند  ىصاافحات بعد پاره شاااده بودند. رد خودکار رو یرو ورق زدم ول دفتر

دکار با خو ینبل ىمونده بود. انگار که نوشااته ها یبان ىبعد دیسااف ىصاافحه 
شد. حس خ ستم. تمام  شند. دفتر رو ب شده با  ىدب یلیخط زده و بعد هم پاره 

شته که ا صدانت حق دا شتم.  شا نیدا  ادیکه  ارهر ب دیصفحه هارو پاره کنه. 
که  دیام نیکنه به ا یبره از خاطراتش رو از دفتر يدا م  یافته  ی ذشااته م

 مهنش هم پاک بشه. ىاز صفحه  دیشا
ه سقم. شدم ب رهیسرم  ذاشتم و خ ریدستمو ز هی. دمیرو بستم و دراز کش دفتر

مهنم مرور و يمع  ىکه خونده بودم تو ییزهای  دیداشااتم. با یبه بررساا ازین
ند نت ا یم ىب ما  یدفتر رو ب نیکردم. صااادا نداده بود. حت به من  هت   هیي



wWw.Roman4u.iR  936 

 

به همون دهیدفتر فهم نیا ىاز تو ییزهای  تا. ممكن بود اونم   هدیرساا یجین
 دم؟یباشه که من رس

ص با شى شتم،  ن ىکه من از هورمند تو یتیاون   یلیخ ىفايعه ا نیمهنم دا
ايبار  هیم ه دیشا ایمسىره بود.  یشوخ هی هیشب شتری. بدیرس یبه نظر م دیبع

 یم یبودنش ش  کرده بود. هر کس ماریيهت نبود که صدانت به ب یزشت. ب
سته اون آزما شه. با  شیتون ابت ث ىزیکه   نداد شیبار آزما هیرو يعب کرده با

ت رشوه داده که يواب مثب یکس دیشا ایاشتباه کرده.  شگاهیآزما دی. شاشهینم
 باشه.

ه، کن یخونه حبسش م ىتو ره،ی  یهمه به صدانت سىت م نیهورمند ا یونت
سته به یپس م ره،یم شیو تا مرز زد و خورد پ رهی  یم رادیا زشیاز همه    خوا

 یبهش نداره و کم کم ازش يدا بشااه. ول ىعالنه ا گهیصاادانت بفهمونه که د
شته، پس  را درست نبب از داد اه،  ستدرخ هیا ر بهش عالنه ندا شقان وا ه عا

.س ه.و ىرسه که درخواستش فقط از رو یه نظر مب دیبع یلیکنه؟ خ یمطرح م
شه. مگر نه ا ازین ای  که هورمند ازش یبوده؟ زن گهیزن د هیحرف از  نكهیبوده با
 رفته؟ ا ر هورمند اون ندر به اون زن عالنه داشااته که به ه*ن*ا*ه  ىماریب
رفع  ىبه صااادانت داشااته برا یايی ه احت گهیپس د ره،یبگ ىماریو ب فتهیب
 ازش؟ین

ب ؟ ىبگذر زتیاز همه   یونت مجبور نشاا چیه دوارمیهورمند  فتب ام  را
 نیو ا نیتونه باشه؟ فقط پول و کارخونه و ماش یم یب  زیمنظورش از بهمه  

ممكنه. درخواساات آخر  ریانسااان فقط اموالشااه؟ غ هی زیهمه   یعنی زها؟ی 



 937 بی مهرپاییز 

ند فقط  ند هم  یمفهوم داره ... ب حت هیهورم نانمونع طالق هم هورم به   
پس  ده،یو از دسااتش م شااهیداره ازش يدا م یصاادانت عالنه داشااتهب. و ونت

 یب، صدانت بوده. يدا شدن از صدانت اون هم در حالزیمنظورش از بهمه  
ماره که هورمند مجبور شده که از  ینم یبان یشك ىکه هنوز دوستش داره، يا

 ر از کجا اومده؟ايبا نیا یصدانت يدا بشه. ول
بوده باشااه و از  یباشااه و با زن دهیفرض محال هم که هورمند وانعا پاش لنز به

بودنش از صدانت يدا شده، پس  ماری رفته باشه، و به خاطر ب ىماریاون زن ب
به خونه  یکه هورمند  م شده بود و با سر و صورت خون ىاون دو روز میتكل

 میک ی را ونت شه؟یم یشده   دایپ ی ب فروش ىهم يلو نشیبر شته و ماش
 بوده نفب درهارو میک ىتو دشیدسته کل دیصدانت رو دزد برد و هورمند فهم

شا یداره. هورمند دزد هارو م بیدل هیعوض کرد؟ فقط  س دیشناخته.   یاون ک
 .دهیرو دزد فشیبوده که ک یهم که با موتور به صدانت زد و فرار کرد، همون

دو ماه اتفاق افتادند و بعد از اون هم هورمند  یكیمايراها همه در طول  نیا
 و کت  دهیکه هورمند رو دو روز دزد یکنه. پس ممكنه کساا یم رییکم کم تن
تونه  یم یاون شااىص ک ؟یيان ای یمال دیکرده باشاااه؟ تهد دشیزده، تهد

اون  التمابره؟ اح یازش نم یکنه و اسم ینم تیباشه؟  را هورمند ازش شكا
 ؟یک یبرده. ول ینم شیاز پ ىشااىص اون ندر ندرت داشااته که هورمند کار

سان صومت داره، برادران  یتنها ک شون خ ش  داره و باها شون  صدانت به که 
ستند.  ىدیسع ستن که به فام نیها تا ا ىدیسع یعنیه شون بیندر پ هم  خود

 رحم نكنند؟ اون هم فقط به خاطر پول؟
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 ىدیعس یول ستین یکشند شك یآدم م یها به خاطر پول حت یبعض نكهیا در
شون نم شا نیا ادیها به شن.  ستگ ىبرن و تو ادیز یرآبیز دیکاره با  یب یورشك

و  رندیبگ ریحد که دختر عمه اشااونو با موتور ز نینه تا ا ینباشااند ول ریتقصاا
ندر ضااع ند هم اون  ند. هورم ت  بزن بدزدن و ک ند رو  که از  بودهن میهورم

از هم کم  ىزیها   ىدی. از نظر ندرت و نفوم، هورمند وسااعادیشااون برنپساا
ستند ا یندارند. پس نم  ر ا یبه در کنند. ول دونیهورمند رو از م ىيور نیتون

ها نبوده پس اون دو نفر  نیهورمند حرف از رام ىکارخونه  ىکه تو ىکار اون
 بودند؟ رهکا ینقشه بودند،   ىايرا ىزدند و آماده  یم

 نفر ىکاره باشااند و پا چیمايرا ه نیا ىها تو ىدیندر احتمال داره که سااع  ه
 یکاف ى زهیداره و هم انگ ىادیکه هم ندرت ز یباشه؟ نفر سوم ونیدر م یسوم

صدانت.  ىبرا سته انتقام یکه م ىا نهیشىص ک هینابود کردن هورمند و   خوا
ماز ؟یک یول رهیبگ نه اون  نه ... نك بج ه ارینك فاق  نیا ى مهاحمق مساا ات

خاطراتش نوشته بود، تنبونشو هم  ىيور که صدانت ازش تو نیا یهاست؟ ول
کنند. ا ر  یکه فقط هارت و پورت م ییتونسااته باال بكشاااه. از اون ها ینم

 مايرا باشه؟ نیا ىتونه تو یم یک گهیهم مقصر نباشه پس د اریماز
*** 

ش ىصدا ستگ دارمیاز خواب ب یآالرم  و ستم. دفتر  یکرد. با خ ش سر يام ن
كر بودم و ف دهیکه دراز کش شجیپاهام افتاد. از د ىام، رو نهیس ىصدانت از رو

شونه  ىکردم، همون طور یم سر  شونه هام درد  رفته بودند.  خوابم برده بود. 
 زني زد: نیامی رخوندم که بن یهام رو م
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 سالم. -
 اونجا؟ امیمن ب ایدنبالم  ىایسالم. تو م -
  ه خبر شده؟مگه  -
 بود؟ ی  ىکشید شجیرفت؟ پس اون همه نقشه که د ادتی...  یزک -

 اشوی واشیرو به روم زل زدم. داشتم  دیسف واریکردم و به د  یهامو بار  شم
دم و افتا ادمی شااتم. باالخره  یبر م زهای  نیبه روز نبب و برنامه و نقشااه و ا

 :دمیبه سرم کش یدست
 دنبالت. امیآهان. باشه. م -
 ام؟یخودم ب شهیا ه زحمتت م ىخوا یم -
 ؟ىآفتاب از کدوم طرف دراومده مهربون شد ؟یزن یتازه م ىحرف ها -
 .ىماه شد كهیت هیامشج  زمیعز یراست یراست -
 کوفت. -
 اد؟یمحبت هم بهت نم -
 .ستیطمع ن یسالم تو ب -
 .ی ره خودت -
 .ىبه خودت ش  دار ىدید -
 دنبالم که راهت هم دورتر بشه. ایاصال به درک. خودت ب زهر مار. -
 .نجایا ایتو ب ؟ىاریخج حاال  را يوش م -
 تنبب. -
 محبتت نلنبه شده. یدونم واسه   یمن که م -

 خنده: یکردم داره م حس
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 .گهید نیامروز نراره يواب بد -
 .میيواب بده. نه يواب بد -
 ژاله؟ ایعمه  ایمامان  ایزنم حاال همون. به نظرت خودم زني ب -

 لحظه فكر کردم و به ايبار  فتم:  ند
 . فقط ...یدون یهر يور خودت صالح م -
در ن نیژاله. کاش مامان ا  ارهینگفتم. خودش تا ته خطو خوند. ب ىزی  گهید

 هیتاوان  دیبا ی. تا ک ارهیکرد. ه*ن*ا*ه داشاات دختر ب ینم ی وشاات تلى
 داد؟ یاشتباه رو م

 دونم. فقط ژاله زني نزنه. یآره م -
 دلىور شده بود. صداش

س ی. تو که مامانمو منیامیشرمنده بن - سر لج افتاده با ژاله. به خاطر یشنا  .
 ندارم. ی. و رنه من که با ژاله مشكلگمیخودت م

 دونم. یدونم بابا. م یم -
 کارخونه؟ خانوم خرسند منتظرشه. ادیخواد ب ینم یراست -
 ی  مینیبرنامه بگذره، فردا هم که يمعه اساات. تا شاانبه بب نیبذار امروز ا -
 .شهیم
 .ینكن یدنبالت که تو هم ه*و*س  شم  رون امیباشه. پس من خودم م -
 .وونهید -

 ىو توکه هر د ومدیمن م نیبا ماشاا دیبا نیامیبن م،یبود دهیکه   ىبرنامه ا طبق
 رفتم دفتر صدانت. م،یدی. به کارخونه که رسمیباش نیماش هی
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 رو ازش  رفتم و  فتم: نشیماش چییسو
 تونم  ند تا سوال ازتون بپرسم؟ یم -

 رو تكون داد و  فت: سرش
 .دینیبش دییبفرما -

ستم و از تو ىرو ش ست میک ىمبب ن س م،ید  زیم ىرو درآوردم و رو دشیسرر
دم تا فكر کر یدفتر رو برداشاات و نگاهم کرد. کم ی ذاشااتم. با لبىند محزون

 شروع کنم. عانبت  فتم: دیاز کجا با نمیبب
 د؟یکردن هورمند افتاد دایشد که به فكر پ ی  -

 کرد. ادامه دادم: ی نان پرسوال نگاهم م هم
پا هورمند رو دوباره سر ىورشكسته  ىکارخونه  د،ی رفت میشد که تصم ی  -
سر دن دایپ ى را برا د؟یکن  دیدشد که حس کر ی.  دیهم رفت ایکردنش تا اون 

 د؟یمتويه شد ىزی  د؟یدنبالش بگرد دیبوده و با ریتقص یب
شه نییرو انداخت پا سرش س ى.  و سر ر کند.  ند  یرو با ناخنش م دیيلد 

 لحظه بعد  فت:
بهش  ی ه احساااساا دمیفهم یکه از هورمند يدا شااده بودم، نم بیاون اوا -

شتم. ول نیدارم. هم ازش دل  رک ستش دا  ون خانواده ام مدام  یبودم هم دو
شش م شیماریکردند و به خاطر ب یم نیهورمند رو لعن و نفر  کردند، یسرزن

 مونیزند  ىتو ینا هان یلیکه خ ییزهایمنم باورم شاااده بود که وانعا تمام  
 یاننلبم ب ىتو ىعالنه ا گهیخواساات د یداشااته. دلم نم قتیاتفاق افتاد، حق

 الیکنم و به خ رونشیب شهیهم ىبرا میخواستم از زند  یدلىور بودم. مبمونه. 
  رفتم. با ويود اون ی. دو ترم آخر دانشااگاه رو انتقالرمیخودم ازش انتقام بگ
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 نكهیا ىرو زدم فقط برا زی  همه دیبه رشاات و دوساات هام، ن یهمه دلبسااتگ
دم و کر یم ىادآوریکرده بود رو با خودم  تمیکه ام یی. مدام روزهانمشینب گهید

و به پشااتشاا ىروز هیفكر که  نیدادم. فقط با ا ینلبم پرورش م ىنفرت رو تو
 یمعروف و کاربلد. م یلیبود. خ یشنلش آدم موفق ىخاک بمالم. هورمند تو

داده بود.  ادمیدسااتش بلند شاام. راه و  اهش رو هم خودش  ىخواسااتم رو
 ى. برادمیکشاا یها م کارخونه هم نقشااه ىبه درس و همزمان برا دمی سااب

 نهیش ینم كاریدونستم ب یکه روز طالق به نامم زد، برنامه ها داشتم. م یسهام
که  ىروز ىخواسااتم برا ی. مزنهیم ىا گهید ىکارخونه  گهید ىيا هیو حتما 

 کنم خودمو آماده کنم. اما ... یباهاش رنابت م
 مشنول کندن  وشه ى سررسید شد و ادامه داد: باز
وسط درست نبود. اون  نیا ىزی  هیکه  دیکنم شما هم متويه شده باشفكر  -

مونع من تو بطن مايرا بودم و داغون تر تر از اون که بتونم درسااات و غلط رو 
شى شت، هر   شتریزمان ب یهر   یبدم. ول صیت شد،  ی ذ سردتر  دا، دلم 

ار که ب . هرىدعا ریغ یلیبوده. خ ىرعادیهورمند غ ىکه رفتارها دمیفهم شتریب
ضاااد و  ىرفتارها دم،ی  یکردم و مايراها رو کنار هم م یخاطراتمو مرور م

که  ىزیداده.   یهورمند رو آزار م ىزی  هی. ومدیبه  شاامم م ىادیز وینق
کرد. بعد از طالق  ییيدا نیکه هورمند رو وادار به ا ىزینتونسااته بهم بگه.  

شحال هم بودم اما کم  ازکه  بیاز هورمند نبود. اوا ىاثر چیه گهید نبودنش خو
هان بتیغ نیا دمیکم فهم کس ازش خبر  چی. هبهیعج یلیهم خ شینا 

شت. حت ستند که رفته امر یخانواده اش. فقط م یندا  ىا شماره ی. حتكایدون
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باهاشون  ی فت، هورمند  اه یخانوم م هیطور که هان نیهم ازش نداشتند و ا
 به شاا  من دامن شااتریهم ب نیهم .ت فته کجاساا ینم ی رفته ول یتماس م

کنه.  یداشاات که هورمند خودش رو از خانواده اش هم مىف یلی.  ه دلزدیم
به اسم هورمند نداره  ىپسر گهیما  فت د ىهمه  ىرو ىدرسته که پدرش يلو

ه. بشااا دیناپد یکه هورمند به کل شاااهینم بیدل نیا یول ندشیخواد بب یو نم
 .نیزم ىونطره آب شد و رفت ت هیهورمند 

 شباهت به آه نبود. یکه ب ی. نفسدیکش یقیعم نفس
فان یلیروز خ هی - ما ىبر ه  یات ند رو تو شیآز مانم  یفیک ىهورم ما که 

شو نگه م شت د یمدارک شكی. دمیدا شتم و بردم به  یوا صص هیبرش دا  متى
 نه. ایبوده  یخواستم مطمئن بشم يعل یاسناد نشون دادم. م

 زده  فتم: شتاب
 بود؟ یيعل -

 دییهم  ذاشاات و با حرکت ساارش تا ىزد. پل  هاشااو رو یپت و پهن لبىند
 کرد.

سرمو به عقج  نفسمو شتم و  سرم  ذا شت  ست هامو پ شدت بیرون دادم. د با 
شكر کردم. انگار که بار شده  ىاز رو ىبردم و زیر لج خدارو شته  شم بردا دو

 ماریه صاادانت از بنبود ک بیدل یلبىند زدم. پس ب اریاخت یباشااه، من هم ب
 نبودن هورمند مطمئن شده بود.

مصاامم شاادم که هر طور شااده  گهیموضااوع رو متويه شاادم، د نیا یونت -
آبرو کرد  یهم خودش رو ب ،یدروغ نیکنم و بفهمم  را با  ن دایهورمند رو پ

 ادیپ ىتازه ا زی  هیدفتر رو خوندم،  نیمون شااد. من هر بار ا ییهم باعث يدا
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 ىادع تفاناتکه من فقط به  شم ا یینوشته ها ىکنم از البه ال یکردم. حس م
مايراهارو با  نی. تمام اادیم رونیب یبیعج ىزهای  هیکردم،  یبهشااون نگاه م

 یم قیاطرافم دارم، تطب ىکه از آدم ها یمهنمه و با شااناخت ىکه تو ییزهای 
ون شده. ازت رمیهم دستگ ییزهای  هیمايراها بوده.  نیا ىتو یدادم تا بفهمم ک

ما ب دیدفتر رو بىون نیخواسااتم ا ر دفت نیاز ا دیتون ی. مدیطرف ی ون شاا
 نیماب ونلشاایکه ممكنه دل ی. اتفاناتدینیرو بب ومدهیکه به  شاام من ن ییزهای 

تاق ا ىکارخونه، پشت پنجره  نیهم ىکه تو ىبشه. از اون روز داینوشته هام پ
بهش شاا  کردم. هنوزم  دم،یرو از زبون دو تا مرد شاان نیاساام رام ،یب*،*ل

 یکنم کس یداره و حس م یهم خون نیبا رفتار رام ونم،خ ینوشته هامو م یونت
 داشیپ یو بعد هم با سر و صورت خون ادیکه باعث شد هورمند دو روز خونه ن

شه، رام س دیبا یبه ک گهیدونم د یبوده. نم نیب  شهیکه هم یش  کنم. تنها ک
ش سته رام ىرو برا رشیشم ست و البته آرم نیمن از رو ب که  نی. آرمنیبوده و ه

 نیا دیکرد. شااا یم یطالنم دوند  ىبا ازدوايم موافقت کرد، بعد هم برا ولا
هام بوده  ییدارا ریام به سا هیاضافه شدن سهام کارخونه و مهر ىازدواب هم برا

کنه.  یم مانیزا گهیدو تا برادر بشااه. خواهرم  ند ونت د نیبه نفع ا شااتریکه ب
رده نك ییبزنم که خدا یحرفنكردم،  دایپ یخواد تا مدرک کاف یاصااال دلم نم

 .فتهیخودش و ب ه اش ب ىبرا یاتفان
 هم  ذاشت و  فت: ىهاشو رو دست

با خوندن ا - نات نیشااما  ه طور؟   ىکه افتاده  ه نظر یدفتر، در مورد اتفا
 د؟یدار
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 کرده شااونیمهنم يمع بند ىتو شااجیکه د ییها ىری  جهیمايراها و نت تمام
ه ب ىضربه ا چیونت ه چیدادم. از طرف هورمند ه حیبودم،خالصه براش توض

بوده.  ینربان هیو خانواده اش وارد نشااد. پس هورمند هم مثب صاادانت  هیسااا
 آخر حرف هام  فتم:

 .ىيواد اریماز ه؟ی  تونیمیند ینظرتون در مورد اون هم کالس -
 لحظه فكر کرد و  فت:  ند

كردم. ن داشیپ یدنبالش هم  شتم ول یخودمم  ند بار بهش فكر کردم. حت -
 یداشااته. به خصااوص با اون ب یمايراها دساات نیا ىاون هم تو دی فتم شااا

 دانشگاه ... ىکه تو ییآبرو
 بود.ن ندشیخوشا  از  رفت و ساکت شد. نطعا فكر کردن به اون روزها لبشو

همه احتمال وانعا از روشاان شاادن  نیا ونیونت ها م یدونم. بعضاا ینم -
تونه کمكم  ی شاات. فقط اون م ی. کاش هورمند برمشاامیم دینا ام قتیحق

 کنه.
ندر يمله اش حساارت زده بود. دلم براش سااوخت. خدا کنه نقشااه امون   ه

نفس افتادم. ناخودآ اه  ادیدفعه  هیيواب بده. خواسااتم از يام بلند بشاام که 
  فتم:

 به سر نفس اومد؟ ی  -
 رو صورتش نشست و  فت: ىمحو لبىند

 کنه. یم یاز دو ساله که با ما زند  شتریب -
 د؟یریرو به عهده بگ شیسرپرست دیيدا؟  ه طور تونست -
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 سال، بهم یس ى.  ون من نه متاهب بودم و نه باالشهیمادرم سرپرست نانون -
 دادند. ینم یسرپرست ىايازه 

 مادرتون  ه طور نبول کرد؟ -
 پررني تر شد و  فت: لبىندش

ش - صومه که خ نینفس اون ندر دلن شو تو یلیو مع دل مامانم يا  ىزود خود
 به اهدافم دارم. دنیرس ىخودمو برا ىکرد. البته منم روش ها

 خاطراتش ىکه تو یو سرکش یاغی ى هی. از اون سای.  ه اعتماد به نفسعجج
 ىو لج باز یكدنگیاز اون  ییر ه ها هی. حتما هنوزم سااتین دیبع ی یبود، ه

 ويودش هست. خدا به دادت برسه هورمند. ىتو
سو ىظهر که همه برا دم شدند،  و  نیامیرو دادم به بن چییناهار و نماز، پراکنده 

 هنيصدانت. با صدانت هم از نبب هما نیفرستادمش دنبال خراب کردن ماش
کرده بودم که ماشااینش رو آخر پارکیني و دور از دید سااایرین، به خصااوص 

اومد دم  نعنگهبان پارك کنه. هر  ند که براى محكم کارى، رضاااا همون مو
 کارخونه و به بهونه ى اینكه دنبال کار می  رده، سر نگهبان رو  رم کرد.

س نرار ش میبود  شه، ول نیکوئب ما شن ن تموم  سني امنیبن یرو نطع کنه که رو
شت و تمام دل و و روده  ش ى ذا ش رونیرو ب نیما سودیک صدانت  چیی.  رو به 

 دادم و به رضا هم زني زدم که از کارخونه دور بشه تا به ونتش. بیتحو
تموم بشااه و  ىتا ساااعت کار میکرد یصاابر م دیآماده بود و فقط با ی  همه

از  .نشیکارکنان برند. همه که رفتند، زني زدم به صاادانت که بره ساارا، ماشاا
شت پنجره  ستارت زد ول شگاهیآزما ىپ سم بهش بود.  ند بار ا ش یحوا  نیما
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ش صال انگار نه انگار. دخب ما ش نیا ص ینیاومده بود. اونم ما  نیتا ا دانتکه 
 حد بهش عالنه داشت.

ش باالخره سمت نگهبان هادیپ نیاز ما ه . نرار بود به نگهبان بگه کیشد و رفت 
که آژانش برسااه هم،  یخراب شااده و به آژانس زني بزنه. تا زمان نشیماشاا

و  صدانت ییمنتظر بمونه و بعدش هم ونت هنر نما ابونیصدانت بره کنار خ
 رضا بود.

ش شگاهیاز آزما نیامیبن همراه سوار ما شدم.  ضا زني نیخارب  شدم، به ر  که 
 بوق يواب داد: نیزدم. با اول

 بله؟ -
 ونتشه. -
 به  شم. ىاِ  -

ستارت صدا نكهیزدم و به محو ا ا شد ىنگهبان مانع رو باال برد،  و  دیترمز 
ش صدا ىها رو  یشدن الست دهیک سفالت و بعد از اون،  صدانت و  هیي ىآ

شن س دنی...  رومج. نگهبان که از  و  نرویب دیبود، از کارخونه دو دهیصدا تر
 .رونیب تمو نگرانه، رف دهیکه به ظاهر ترس ىا افهیو ن نیمن هم با ماش

 نیزم ىرو یخون ىرضا نبود و صدانت با صورت و لباس ها نیاز ماش ىخبر
ساار صاادانت و شااروع کرد به صاادا  ىافتاده بود. نگهبان با ساارعت رفت باال

. تو میسارش نشاسات ىو باال میدیپر رونیب نیهم از ماشا نیامیزدنش. من و بن
ا ی رهیونت صاادانت وسااط معرکه خنده اش نگ هیکردم که  یدلم خدا خدا م

ود. زده ب یهوشیخودشو به ب ىحرفه ا یلیصدانت خ ی شم هاشو باز نكنه. ول
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 یفرصاات کرده بود اون همه رني خوراک ىلحظه  ه يور هیدونم تو اون  ینم
 کنه. یسر و صورت خودش خال ىنرمزو رو

 رو با دست عقج زدم و  فتم: نگهبان
 دیا. بنیماشاا ىتو مشیکم  کن بذار یتو ساار و کله ات بزن نكهیا ىبه يا -

 .مارستانیب مشیببر
 شیصدانت رو  رفت. دستمو پ ىبازوها ریمعطلش نكرد و ز گهیهم د نگهبان

شو بگ ستم تو ینم یو بلندش کنم ول رمیبردم که پاها ش  هوا خ ىدونم  را د
شتم. به ه ىدحس ب هیشد.  ست بزنم.  یعنوان دلم نم چیدا ست بهش د خوا
هورمند دساات بزنم. به  ینكرده بودم. دوساات نداشااتم به امانت نجاشااویفكر ا

 .ستین یو وانع هیباز هیها همش  نیدونستم ا یخصوص که م
ست م دیکه د نیامیبن ست د شو رو یدارم د ست شت و  ىکنم، د شونه ام  ذا

 داد  فت: یهمون طور که به عقج هولم م
 باز کن. نویبرو در ماش -

. نگهبان و نیهم از خدا خواسااته، ساارمو تكون دادم و رفتم ساامت ماشاا من
شت فرمون.  یصندل ىصدانتو رو ن،یامیبن ستم پ ش شتند و منم ن عقج  ذا
افتاد که  یبزر  ىلزف ىکه سوار شد، حرکت کردم. تازه نگاهم به بشكه  نیامیبن

ش ضا، کامال فرو رفته بود.  ه بال نیدر اثر برخورد با ما شسر  ییر ضا  نیما ر
 اومده بود؟

 صداش زدم: میکارخونه که دور شد از
 .دیبلند ش دیتون یم م،یخانوم صدانت، از کارخونه فاصله  رفت -
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بود، بلند شااد و  دهیعقج دراز کشاا یصااندل ىلحظه بعد صاادانت که رو  ند
 و  فت: دیبه  شم هاش کش ینشست. دست

 ن؟یدستمال بهم بد هی شهیم -
رو به سمتش  رفت و صدانت  ند بره رو با  ىدستمال کاغذ ىيعبه  نیامیبن

که  یمارسااتانیهم برداشاات و مشاانول پاک کردن صااورتش شااد. هنوز به ب
 ود.ب یزني خورد. مقدس میکه  وش میبود دهیمدنظرمون بود نرس

 بله؟ -
خانوم صاادانت تصااادف  گه؟یداره م یکاردان؟ نگهبان   ىشااده آنا ی  -

 کرده؟
 کنم: قیصدام تزر ىرو تو یکردم استرس و نگران یسع

سفانه هم - شون ب یطوره. دارم م نیمتا ستانیبرم صال خوب مار شون ا . حال
 .ستین

 مارستان؟یکدوم ب -
 دمیسر مارستانیبه ب نكهیتر باشه. به محو ا  یدونم. هر کدوم که نزد ینم -

 .دمیاطالع م
 کنم. یاالن حرکت م نی. همدیاطالع نذار یمنو ب -

صدانت انداختم. اخم کرده بود و  ینگاه نهیآ ىرو نطع کردم و از تو ی وش به 
 کرد. نگاهمون که به هم افتاد  فت: ینگاهم م نهیآ ىاز تو

 بود؟ یک -
 .یمقدس -
 خبردار شده؟ ىسرعت  ه طور نیه ايدا؟ ب -
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 نگهبان بهش  فته. -
 رسونه؟ یم یپس نگهبان خبرهارو به مقدس -
 ظاهرا که این طوره. -
ستانیب به س مار سالن انتظار و من از  نیامیبن م،یدیکه ر صدانت رفتند داخب  و 

 یيواب داد، با اضطراب نكهیتماس  رفتم. به محو ا یداخب محوطه با مقدس
  فتم: یساختگ

س - ضا کن دی... میگن با یآناى مقد ب عم دیبا نكهی. مثب ادیمجوز عمب رو ام
 بشن و رنه ... و رنه...

صدا ىزی  گهید شتم  ساب ىنفس ها ىنگفتم و  ذا شنوه تا ح شدتم رو ب  یپر 
رف از اون ط ییصدا چینگران بشه و فكر کنه که ممكنه صدانت از دست بره. ه

شن ضطرب و منقطع. مثب  نیسنگ یینفس ها ىصدا. فقط شدینم دهیخط  و م
 .شهیم دهیبر دهیو نفس هات از شدت بنو، بر یکن یکه بنو م یونت

س یعنی صدانت بود؟ نه ... پس ک نیتا ا یمقد ست پش یم یحد نگران  ت تون
 خط باشه به يز ...

شد. نكنه وانعا هورمند پا ىتو ىدیام ىسو کور شن  تلفن بود؟ دهن  ىدلم رو
 :دمیرو شن یمقدس ىباز کردم صداش بزنم که صدا

 مارستان؟یکدوم ب -
 و به مارسااتانیب ىرفتم دم در ورود عیرو دادم و ساار مارسااتانیو آدرس ب اساام

 يواب داد  فتم: نكهیزني زدم. به محو ا نیامیبن
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 سااااختمون رو بپا. فكر کنم هورمند داره با ىورود ی هار  شاام نیامیبن -
س شو تنمارستانیب ادیم یمقد شه ول ریی. ممكنه  هره ا ستو خ یداده با وب حوا

 يمع کن. عكس هورمند رو که بهت نشون داده بودم.
 آره. آره. حواسم هست. -
 صدانت کجاست؟ -
 .ستادهیها ا ىاز ورود یكیرفته دم  -
 ؟یو رضا   یعل -
 ان. گهید ىها ىاون ها هم دم ورود -
 ؟ییخودت کجا -
 آسانسورها. ىيلو -
 شد به من اطالع بده. ىهر خبر -
 حتما. -

ش شم هامو به همه طرف  یرو نطع کردم و مثب عقاب ی و شكاره،   که دنبال 
 .مارسااتانیب نيیپارک ىتو دی یپ یمقدساا نی رخوندم. باالخره ماشاا یم

شت فرمون بود ول  نگاهش ش؟یکنار یصندل ىبود رو ی... اون ک یخودش پ
س صورتشو بر ردونه و بتونم بب یبه مقد  ی. مقدسمشنیبود. دل تو دلم نبود که 

 ىمرد ند بلند، کت و شلوار پوش، موها هیشد.  ادهیهم پ ىشد و مرد کنار ادهیپ
 که ... یکوتاه مردونه و صورت

 صورتش، وا رفتم... دنیمحو د به
و  چیه ىبرا میهمه تالش کرد نیا یعنی.... سااتیکه هورمند ن نیمن ا ىخدا

شد ب ضر ن ش یپس اون اد؟یپوچ؟ باز هم هورمند حا شت  و  یاز نگران یکه پ
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شه، ک ینم ست نفس بك ست در صال ا یتون س ینیبود؟ ا راه  یکه دنبال مقد
تاده ک نه؟ حت نویا ه؟یاف مب امضاااا ک که مثال مجوز ع ن یا ىتو یآورده بود 

ضع صدانت در م ىهم که پا تیو  شه؟یمگه م ومد؟یبود، هورمند ن ونیيون 
نشااده،  ه  دمونیعا ی یبود؟ حاال که ه یپس اون همه عشااق و عالنه الك

 ىبند یخال هینشاده و همه اش  شیزیکه صادانت   میبگ یبه مقدسا ىطور
 بشه؟. داشیهورمند پ دیبوده که شا

 .شانس. لعنت نیزدم. لعنت به ا میشونیمشت کردم و  ند بار به پ دستمو
ست صله راه افتادم. خ د شون با فا سر شت  رفتند.  یتند راه م یلیاز پا دراز تر پ

مساان بود،  یکم یمرد همراه مقدساا نكهی. البته به خاطر ادندیدو یم بایتقر
س صبر م یبر م یهر از  اه یمقد شت و  سه. ول ی   من یکرد تا مرد بهش بر

صله  صال بدوم که   دنیدو ىحال و حو شتم. ا شه؟ که ز یندا  عیضا رودتب
 بشم؟
رو درآوردم که به  میو مرد همراهش، وارد ساختمون شدند و من  وش یمقدس

ه بابا. خوب ىيواب نداد. ا یشااده.  ند تا بوق خورد ول یخبر بدم   نیامیبن
 ى. دوباره شااماره اش رو  رفتم و به وروددهیو يواب نم تهیهنوز وسااط مامور

 شدم. یساختمون نگاه کردم. کم کم داشتم د ار دلشوره م
 کردم که با يواب نیامیلج  ند تا فحش نثار بن ریهامو تند تر کردم و ز ندم

کرد. خواسااتم نطع کنم و به رضاااا زني بزنم که  ینگرانم م شااتریندادنش ب
 :دمیصداش رو شن

 خودتو برسون دم اورژانس. ماین -
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سم  ه خبر تا شده؟ نكنه  اومدم بپر صدانت حالش بد  شده، نطع کرد. نكنه 
رو خفتش کرده؟ نكنه ... نكنه هورمند از  نیامیو بن دهیرو فهم انیير یمقدساا

که تا برساام به اورژانس  ه ندر  ىکرده؟ وا داشیپ نیامیاومده و بن گهیدر د هی
 .دی یيور وايور تو سرم پ ىفكرها

شده بودند و  هیوار  رهیدا سمت اورژانس. دم اورژانس،  ند نفر دمیدو يا کپه 
کرده  دایتماشااا پ ىموضااوع يالج برا هیزدند. انگار که  یحرف م گهیبا همد

که  ىزیبه بطن مايرا. از   دمیرد کردم و رساا تیيمع نیباشااند. خودمو از ب
ب*،*ل مرد همراه  ىدهنم باز موند. صاادانت خودشااو انداخته بود تو دمید

ب پس خودش  هیشب ىزیهاش   هیکرد. وسط  ر یم هی ر ىها ىو ها یمقدس
 کرد. یکجاستب زمزمه م

 زده  فتم: بهت
 يا  ه خبره؟ نیا -
ست ىيا به شتم. بنام ىرو یيواب، د سمتش بر  ست. به  ش بود.  نیشونه ام ن

 دوباره سوالمو تكرار کردم:
 شده؟ ی ه خبره؟   -
 تكون داد و  فت: ىسر نیامیبن
 ب*،*ل هم. دنیپر دن،یرو د گهیهورمنده. تا همدفكر کنم پدر  -
 پدر هورمند؟ -

س دوباره شون نگاه کردم. مقد سمت کرد. انگار که با  ی پ  پ نگاهم م یبه 
 رسمب. یم یكی فتب بعدا به حساب تو  ینگاهش م
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شتم.  قیمرد دن ى هره  ىتو شباهت   شت  هیشدم و دنبال  لحظه نگاهم به پ
شون افتاد.  ند متر   واریساختمون، کنار د ىدم ورود ىاون طرف تر، مردسر

هم  شیشونیپ ى وشش بود و رو ری. موهاش تا زدیکش یبود و  ردن م ستادهیا
با  بود هدیپوشاا یشاارت مشااك ی. تشیداشاات و ته ر یآفتاب ن یبود. ع ىتهیر

هام  رخ یآب نیي هاش. نم ىرو دیرني.  شاام  ظار  یکفش  دونم  را انت
سپرت آب شتم کفش هاش ا سف یدا سپرت بودند ول دیو  شه. ا   ی دیسف یبا

 دست.
صدا یکه بهم م ىندر رفته بودم تو نىش، که اون همه تنه ا اون  هی ر ىزدند و 

نداشت.  یتیاهم نیپرستار، برام کو كتر ىب  فتن هادیصدانت و بآروم باش ى
رداشتم.  ند ندم که به سمتش رفتم، به سمتش ب یيدا شدم و ندم تیاز يمع

سمتم  رخ شو از زدیسرش به  شم ها ستم ینم یآفتاب ن یع ری.    نمیبب تون
ساامتش. به مردم  دمیبود که عقج  رد کرد. دو دنمیمطمئنم به محو د یول

ه ک ىتويه به غرغرهاشااون، فقط نگاهمو دوخته بودم به مرد یزدم و ب یتنه م
 .شدیهر لحظه ازم دورتر م

سرعت ب باالخره شدم و با  ساختمون خارب  سمتش رفتم. رفت  ىشتریاز  به 
 فت خودشه.  یبهم م یحس هی. هر آن ممكن بود  مش کنم. نيیسمت پارک

داره فرار  دنمیبه هورمند داره که به محو د یربط هیا ر خودش هم نباشاااه، 
 رشاکه ا ر سو یرفت. اونم موتور کورس یموتور م هیکنه. داشت به سمت  یم
 .دمیرس یبه  رد پاش هم نم گهیداد د یو  از م شدیم
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اشو  قهیسوار موتور بشه،  نكهیو نبب از ا دمیپر ینیکاپوت ماش ىايبار از رو به
 قهیلحظه سرشو  رخوند و  هی ني زدم. انگار که انتظارش رو داشته باشه، تو 

ار اون ب نیا برخالف انتظارم، یکنه، ول یاش از دستم ول شد. فكر کردم فرار م
هاشو   سبوندم. لج ىسر پشت نیماش ىدستش  رفت و به بدنه  ىامو تو قهی

شار م ىرو شروع م ىا گهی. هر کس دزدینم یحرف چیه یداد ول یهم ف  یبود 
 زد. آروم  فتم: یاون حرف نم ی فتن. ول ىور ىکرد به در

 ؟یهورمند... خودت -
بره، دستمو به سمت صورتش بردم و  نكهیام يدا شد اما نبب از ا قهیاز  دستش

شتم. خ ىرو از رو ن یع عیسر شمش بردا ش رانه،یغافلگ یلی  ستمو ک و  دید
ش نیب نیزم ىرو ست و همون طور  نیدو تا ما ش شوندم. خودش هم کنارم ن ن

  فت: یآروم ىماشت، با صدا یلبش م ىکه انگشت اشاره اشو رو
 طرف. نیا ادیداره م هی. ساماینگو ن ی یه -

به هشدار دادنش نبود. اون سرشو به  ىازین چیندر محوش شده بودم که ه اون
ساختمون  رخونده بود و من زل زده بودم تو صورتش. بعد از  ند  ىسمت 

شم ها هیثان شت. با   سمتم بر  ستمو رو ىباالخره به  شده، د ه اش  ون ى رد 
  ذاشتم و سرشو به  پ و راست  رخوندم و  فتم:

 ...؟ یلی... خ یلی.. ختو ... تو . -
 کالفگی دستمو از  ونه اش يدا کرد و  فت: با
 .هشمیشب یلیدونم خ یآره م -

 نكهیدارم. خوشااحال بودم از ا یتونسااتم بفهمم  ه حال یلحظه وانعا نم اون
شب شدت  شه و از رو هیهومن به  شكوک و البته  نیهم ىبرادر شباهت، بهش م
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 هی را خودشااو از سااا نكهیبودم از ا جیتر شاادم.    یندم به هورمند نزد  ی
و  هنشااون داد هیکه پدرش خودشااو تمام ند به ساااا یکنه در حال یم یمىف

س ومده؟یب*،*لش هم کرده بود. ناراحت بودم که  را هورمند ن به  ی را مقد
پدرش خبر داده؟ نكنه هورمند وانعا تو ىيا به  به هورمند،   نیا ىخبر دادن 

 دیبوده، پدر هورمند و شااا هیکه تمام مدت مواظج سااا یو اون سااتیشااهر ن
 برادرش بودند.

تا سرشو که دوباره به سمت ساختمون  رخونده بود،  دمیهومن رو کش دست
 به طرفم بر ردونه و  فتم:

 پس هورمند کجاست؟ -
کرد. دلشااوره به  یبا  شاام هایی ساارد و بی روح نگاهم م یيواب چیه بدون

 يونم افتاد و  فتم:
 فقط بهم بگو ... زنده است؟ -

که انگار دلش به رحم اومد  دمیسوال رو پرس نیندر م*س*تاصب و عايز ا اون
 و  فتم: دمیکش یو سرشو تكون داد. نفس راحت

 هنوز مجرده؟ -
 ؟یپرس یسوال رو م نی را ا -
نه. ا ر ازدواب کرده  ایداره  ىا دهیخوام بدونم  شااتن دنبال هورمند فا یم -

همه سااال  نی. خانم صاادانت بعد از امیتموم کن زویيا همه   نیبهتره که هم
که  دهی رده. صاادانت فهم یهنوزم به هورمند عالنه داره و در به در دنبالش م
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کرده.  یزند  ورمند، هار سال به عشق ه نیبوده. ا یيعل شیاون يواب آزما
 .شهیزدواب کرده داغون مکه ا نهیکنه و بب داشیحاال ا ر پ

 و  فت: دیهاش رو در هم کش اخم
 ؟ىتو به زن داداش من نظر دار -

 شدم: شوکه
 ه؟ی ه حرف نیا ؟ىشد وونهید -
 ؟یزن یم نهیندر سنگشو به س نیپس  را ا -
س - سني خودمو به  سته  یم نهیمن  سته منم تو ایزنم. خوا  مايرا نیا ىناخوا

 نیخوام کمكشااون کنم. ا یکه به هورمند دارم م ینیوارد شااادم و به خاطر د
کرده. بهم بگو هورمند  ریکرده منو هم در  ریمايرا همون ندر که شااما رو در 

 کجاست؟
نگاهشااو دنبال  ریدوخت. مساا نيیپارک ى گهینگاهش رو به ساامت د دوباره

شدند و رفتند.  یمقدس نیو صدانت و پدر هورمند، سوار ماش یکردم. مقدس
 و هومن زودتر  فت: میزمان به هم نگاه کردهر دو هم

 برم. دیبا گهیمن د -
 و  فتم: دمیبلند بشه دستشو کش نكهیاز ا نبب

تا نگ - بات  ه طور  یهورمند کجاسااات ولت نم یکجا؟  با دفعه  هیکنم. 
 شد؟ داشیپ

 برو از خودش بپرس. -
سمت موتورش. ت یزبون نفهم عجج شو از پ یبودا. عقج  رد کرد  ت ششرت

  ني زدم و  فتم:
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 . درسته؟ىهورمند خبر ببر ىبرا ىاومد -
 ندارم. ىمن از هورمند خبر -
 مجرده؟ یدون یپس از کجا م ىا ه ازش خبر ندار -

 اشاره اشو سمت خودش  رفت و  فت: انگشت
 من  فتم مجرده؟ -
صدانت نم -  یمن یرتیزن داداش. به خاطرش هم غ ی فت یا ر مجرد نبود به 

 بهش نظر داشته باشه. یکه مبادا کس ىشد
 فكر کن. ىشما هر يور دوست دار -
شما منو از تو ىهومن برازنده. تونع دار ىآنا -  یعالم خواب م ىباور کنم که 

 یدون یکامال واضااحه که م ؟ىهم از هورمند ندار ىخبر چیو ه یشااناساا
ست. تو منو م س یکجا سممو بلد یشنا  باره تو رو نیکه من اول ی. در حالىو ا

سمت. پس  نمیب یم شنا شباهتت به هورمند نبود محال بود ب ه طور   توو ا ر 
 من مطمئنم که هورمند بهت  فته. حاال بگو کجاست. ؟یشناس یمنو م

ش لشیبزنه، موبا یحرف نكهیاز ا نبب آورد و در بشیرو از ي شیزني خورد.  و
 فقط  فت:

 .امیدارم م -
 هوا  رفتم و  فتم: ىدستشو تو مچ

. نمشیبب دیدونم که هورمند پشاات خط بود. بهم بگو کجاساات. من با یم -
 .اااااادیبا ؟یفهم یم
 برم. عجله دارم. دیبا گهیمن د -
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س - صات منو بهت داده حتما بهت  فته ا ر بزنم به  شى سم و م  میهمون که ا
 کنم. مگه نه؟ یم كاریآخر  

در کار نیساات. اصااال آدم تند خو و  ىآخر میساا چیدونسااتم که ه یم خودمم
ندازم و د ىریيو  که بىوام بزن بزن راه ب نهینبودم  اون  ی. ولارمیدرب ىباز وو

 . و خداروشكر که يواب داد.دیبود که به مهنم رس ىزیتنها   نیلحظه ا
 .ستیمن ن شی. هورمند پیستی.  را متويه نمایآنا ن -

 پا اون پا شدم: نیاش  رفتم و ا نهیس ىيلو دستمو
 یده. مش رمونیدر مورد اتفانات  ذشته دستگ ییزهای  هیآنا هومن. ما  نیبب -

 بینبوده. تنها دل ونیهم در م یزن چیه ىهورمند درو، بود. پا ىماریکه ب میدون
نت و طالنشااون،  نفر  هیايبار بود.  هیکناره  رفتن هورمند از خانوم صااادا

کرده که از همسرش يدا بشه. فقط موضوع  کرده و مجبورش دیهورمند رو تهد
خانوم صاادانت و هم  ىها یی. ما به پساار دایک میدون یياساات که نم نیا

 .میندار یمدرک چیه یول میسابقش مشكوک یکالس
 ىسابقب رو آوردم،  شم هاش برا یاسم ب هم کالس ینسم بىورم ونت حاضرم

شد. د ض گهیلحظه اى  رد  ست هی یمطمئنم اون عو شته.  نیا ىتو ید مايرا دا
 دیونت نبا چی. الحق که هد؟یرساا یعرضاااه به نظر م یب یلیاون که خ یول

 رو دست کم  رفت. میحر
 بزنم: یدست هیکردم  یسع

ست - شت ه تو که با  ،یتو که دورادور و البته از طرف هورمند، مواظج زن دادا
سبت چیويود نبودن ه صداش م نیب ین  یصدانت و برادرت هنوزم زن داداش 

با ،یکن که برا یلیخ شیکه حال روح یبدون دیپس  بد  ندر   دایپ ىبده. اون 
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که  یدون یهم م نیکردن شاااده. ا ىحاضاار به نقش باز یکردن هورمند حت
دزد اومد  شیکه  ند ونت پ یدون یبار ورشااكساات شااده، م هیکارخونه اش 

شما زودتر از همه به پل ىتو شما که همه ىزني زد سیکارخونه و البته که   ى. 
هاروی  نیا نانع نم ،یدون یم ز ند رو   شیکه بر رده پ یکن یپس  را هورم

 .ارنیدو تا بدون هم دووم نم نیزنش؟ ا
زود پسش زد.  یلیهومن نشست. اما خ ى شم ها ىتو یکردم، نم اشك حس

 اشو  رفتم و داد زدم: قهیآخر.  میبار وانعا زدم به س نیا گهید
 .یسر هورمند اومده؟ حرف بزن لعنت یی ه بال -

من نگاهم فقط به هومن  یکردم. ول یخودمون احساااس م ىمردم رو رو نگاه
دلش به  فتن رضا نبود. دست  یول دیلرز یحرف زدن م ىبود که لج هاش برا

 م:اش شب شد و  فت قهیهام از دور 
 تو رو خدا راستشو بگو. زنده است؟ -
 بنو  فت: پر
 آره. -
 سالمه؟ -
 آره. -
 ازدواب کرده؟ -
 نه. -
 کرده؟ میکه خودشو نا هیدردش   ؟یپس   -
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ور د نيیپارک ى. خداروشكر که محوطه دمیکش یدا، کرده بودم و داد م دوباره
 ختن.اندا یم رمیبود و رنه به يرم اغتشاش   یاز نگهبان

 یکه م ىاون روز دیکنه؟ ند یرو تحمب م ىصاادانت  ه درد نهیب یمگه نم -
شتن بده؟ همون روز که تو شو به ک ست خود اتوبان با خودش و يونش  ىخوا

و  دفترشو خورد بیشد و تمام وسا وونهی ه طور د دیکورس  ذاشته بود؟ نفهم
ش صبان ریخاک ش تیکرد؟ براش خبر نبردن که از ع ست من  د؟ررو خرد ک شید

 نگفتن؟
 :دیهم داد کش اون

  فتن  فتن  فتن. -
 یاز فكر هورمند داره روان  ارهیاون زن ب ده؟یپس  را خودشااو نشااون نم -
 .شهیم

 بود: یهم  نان عصب یتر آورد ول نییپا یرو کم صداش
 چیخواساات ه ی. هورمند نمیکن یکه شااما فكر م هیتر از اون دهی یمايرا پ -

خانواده اش فاصااله  ىخاطر از همه  نیمايرا بكنه. به هم نیا یکس رو ناط
موندم  ون  شااشیبودند. فقط من پ زیکه براش عز یکسااان ى رفت. از همه 

 مدون یخوب می دونسااتم هورمند هیچ ونت تو زند یش خطا نرفته.  ون م
شه. ول یم ى ه زير . دینصبر ک گهیکم د هی. میتحمب کن دیبا گهیکم د هی یک

به  تا هیهورمند داره  پاتو از ا ی. خواهش مرساااهیم یجین مايرا بكش  نیکنم 
 رده.  یهاش اضافه بشه. ونتش که بشه خودش برم ی. نذار به نگرانرونیب

 ؟ِی ونتش ِک  -
 دونم. ینم -
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 ود. هار سال بر شته ب نی. ا ر نرار بود بر رده تو اشهیمن يواب نم ىبرا نیا -
 .ىها بر رد ىزود نیبه ا یتونست ینم ىهورمند بود ىخودت هم ا ر يا -
  را؟ -

به روم ادیکرد و کالفه دور خودش  رخ یپوف و  سااتادی.  ند لحظه بعد رو 
  فت:

 دهی او پوستش کنده شده و رس نیا ی. ولىدونم نصد کم  دار ی. ممایآنا ن -
. شااه ریه خختم ب زیبه دمش. نذار دوباره يون بگیره و زنده بشااه. بذار همه  

شا یهورمند   میمايرا تكل نیآخر ا ستیمعلوم ن شه.  دوباره مجبور به  دیب
 بشه. ییو يدا ىدور

شااده و  ی  یگیداره؟  را نم ىا یحرف ها  ه معن نیا ؟یگیم ىدار ی  -
 ؟یخالصم کن

يه ن - کن و از خودش  داشیبگم. بگرد پ ىزیتونم   ینم ؟یسااتی را متو
 بپرس.

 هیموتورش و در عرض  ند ثان ىرو دیحرفش بود و بعد از اون، پر نیآخر نیا
 زد. بشیغ
طول  یرو درآوردم و به صاادانت زني زدم. کم میمحو رفتن هومن،  وشاا به

  رفته بود. یهم که يواب داد، صداش حساب یتا يواب بده. ونت دیکش
 .دییبفرما -
 د؟یسالم خانم صدانت. شما هنوز همراه پدر هورمند هست -
 بله.  ه طور مگه؟ -
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 .دیاریب ریاز هومن   یآدرس هی دیکن یبهتون ش  کنه، سع نكهیبدون ا -
 ازهو... -

 لحظه سكوت کرد و بعد  فت:  ند
 ؟یاز ک -
. دیاز هومن شا ی. ولدیکن ینم دایاز هورمند پ یآدرس و نشون دیمطمئن باش -

 .میرس یبه هورمند هم م م،یکن دایهومن رو پ میا ر بتون
 د؟یشما مطمئن -
 . از ...دمید مارستانیب ىهومن رو تو -

 نداد حرفمو بزنم و با تعجج  فت: مهلت
 د؟یبد حیتوض شتریب شهیم و؟یک -

 امو نورت دادم و  فتم: خنده
 دادم. یم حیبله. منم داشتم توض -
 .دییشرمنده. بفرما -
زد که ساار  ییحرف ها هینگفت کجاساات.  یهومن از هورمند خبر داره ول -

هر يور  دیبه شما داره که بتون یبستگ زیفعال همه   ی. ولگمیفرصت براتون م
 .دیریپدرشون، از هومن خبر بگ قیشده از طر

 کنم. یامو م یسع -
 خوبه. خدانگهدار. -

ش ساب ی و ضا زني زدم. ح از  ىبود که  را خبر یشاک یرو نطع کردم و به ر
شااده و رضااا هم که بديور کالفه بود، از  ی فتم  هورمند نشااده. منم براش 
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زنم زني ب نیامیخودشو مرخص کرد و رفت. خواستم به بن یهمون پشت  وش
 کولم. ىرو دیپر یكیدفعه  هیکه 

 قهیدستمو بردم پشت سرش و  دنش،یو سرمو بر ردوندم. به محو د دمیترس
 و  فتم: نییپا دمشیپشتم کش ىاشو  رفتم. از رو

 يونورى نه من درخت. براى  ی رو کول من می پرى؟نه تو  -
ساارخوش و خوشااحال بود، دساات انداخت دور  یبیکه به طرز عج نیامیبن

 یکه حت دیب*و*ساا ی. اونقدر تند تند مدنمی ردنم و شااروع کرد به ب*و*ساا
کردم از خودم يداش کنم.  شم هامو بسته بودم و صورتم از شدت  یونت نم

افتاد. با اخم  ریدساات هام   نیالخره صااورتش ب ندش م اله شااده بود. با
 و هولش دادم عقج: دمنگاهش کر

 . برو اون ور.میاه ...  ته تو؟ شست -
 تا فراتر از بنا وشش باز بود،  فت: ششیهمون طور که ن نیامیبن
شااادم شااوهر خواهرت. دارم  گهیباالخره بله رو از عروس خانوم  رفتم. د -

 .شمیدوماد م
 ىو لج هام خندون تر. پسااره  شاادی فت، اخمم بازتر م یکه م ىيمله ا هر

 خونه. ی. پس بگو  را کبكش خروس موونهید
 االن ژاله بهم خبر داد. نیهم -
 هوا تكون داد و  فت: ىترس نگاهش کردم. دستشو تو با
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حرف هارو  نیژاله بهم خبر داد. ا ینترس بابا. عمه ام زني زده بهشااون. ول -
س خیتار نییتع ىبرا میایب ی. کالیخ یب شج ب نیهم ؟یعقد و عرو به  م؟یایام

 .یماه بعد هم عروس  یعقد باشه  ه طوره؟  گهید ىنظرت آخر هفته 
 ؟ىاریامشج عاند ب نیاصال هم ىخوا ی. ممیشو با هم بر ادهی ه خبرته. پ -

 و  فت: دیخند هرهر
 .ستیهم ن ىبد فكر -
  ه خوش اشتها. -

هورمند  نكهیمنم خوشااحال بودم. با ا یالك ی. الكنیمت ماشااساا میافتاد راه
 ىدونسااتم به زود ی. ممیشااد  یکردم بهش نزد یحس م یآفتابی نشااد، ول

. خواهرمم که داره عروس میشه. رفیقمم داره سر و سامون می میکن یم داشیپ
به.  مه  ی خو حال ترِك. ه پدرش هم در  که مرخص شاااده و  له هم   یره. ژا

 تو  نین شرایطی بوده که  فته ب همه  ی آرومهب . احتماال شاعر
غش غش  ىکردم. وارد خونه که شاادم، صاادا ادهیرو دم خونه اشااون پ نیامیبن

 . به به . آفتاب از کدوم طرف زده؟دمیبود که شن ىزی  نیمامان، اول ىخنده 
تلفن  ىپا یکنار تلفن نشسته بود و صورتش مثب  ب شكفته شده بود. ک مامان
 ریو ز نییلبو نرمز شااده بود و ساارشااو انداخته بود پا نینجال هم که ع بود؟

. دیکشاا یبه موهاش م یدساات ،یکرد که هر از  اه یمامان رو نگاه م ی شاام
کامال مشااىص  یولخوند  یپا انداخته بود و مثال روزنامه م ىبابا هم که پا رو
 تلفنه. ىبود حواسش پا
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شاره به نجال  فتم ب   یآروم سالم ستم. با ا ش  یدهب ولش ی فتم و کنار بابا ن
نگفت. عوضااش بابا روزنامه اشااو کنار برد و  ىزیزد و   ینجال لبىند خجول

  وشم  فت: ریز
 کنند. ی. دارن در مورد خواهرت و دوستت صحبت م ِِن یامیمادر بن -

داره  یواشكیهم  اروزهی  نیو ا ستادهیبود که انگار فالگوش ا ىبابا يور لحن
 . خنده ام  رفت و  فتم:گهیبه من م

 د؟یزن یندر آروم حرف م نیحاال  را ا -
صحبت م یونت یدون یتو که م - س دیکنه نبا یمادرت با تلفن  ر و دور و برش 

سر و صدا  ىصدا باشه. االن هم که بحث حساس و مهمه. پس ا ر يرئت دار
 کن.

 شده؟ رتونیدستگ ی  نجایحاال تا ا -
 به تلفن. دهیهم مثب خواهرت  سب نیامیفقط مطمئنم االن بن -

ضمیدیخند زیر زیر ییتا دو ش ی. بابا هم بع سرتق  یم طونیونت ها  شدها. 
 نجال هم فكر کنم به بابا رفته باشه. ىها ىباز
کردم، در باز شااد و نجال اومد  یداشااتم لباساامو عوض م یاتانم رفتم و ونت به

ا و درو بساات. ب دیکشاا ینیه ساات،یلباس تنم ن دید یداخب. طبق معمول ونت
نگرفت در بزنه. لباس  ادیو آخرش  رهیخونه م نیتاسم سر تكون دادم. داره از ا

 که تموم شد، صداش زدم: دنمیپوش
 تو. ایب -

 داخب و  فت: دیپر عیسر
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 .ىبىر ىرو مامان داد بر ستیل نیا -
 از نهادم بلند شد: آه
 ؟ی  ىبرا دیلباس هامو عوض نكنم. خر ی فت یخج زودتر م د؟یخر -

  رخوند،  فت: یزد و همون طور که نگاهشو دور اتاق م یحیمل لبىند
 .میامشج مهمون دار -

 :دمیپرس یهستند ول ییمهمون هامون  ه کسا دمیفهم
 ؟یمهمون؟ ک -

 شد و  فت: دیو سف سرو
 فرمنش. ىخانواده  -

 و  فتم: دمیناه خند ناه
د دفعه شاا هیبود حاال  نیامیفرمنش؟ يالبه. تا همین دیروزکه بن ىخانواده  -

 فرمنش؟
 فقط لحن معترضش بود: يوابم

 ... ماااااین -
 نوشته؟ ی  ستیخج حاال تو اون ل -

 :ستیکرد به خوندن ل شروع
 یپرتقال شربت شهیش هیپازل.  یفروش ینیریاز ش ىخامه ا ینیریيعبه ش  ی -

 الو...آلب لویک  ی. السی  لویک  یآلو.  لویک  یموز،  لویک  ی. چیسن ا
 تر آورد و  فت: نییرو پا صداش

. ریآلبالو بگ لویپس دو ک ارمیمن سه سوته دخب آلبالو هارو م یدون یتو که م -
 .نیریبود؟ آهان... دو تا هم هندونه نرمز و آبدار و ش ی  گهید
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 ؟بدم صیتشى دیبا ىبودنشو  ه طور نیرینرمز و آبدار و ش دیببىش -
 شرت  انو. -
 تموم شد؟ ستتیآهان. یعنی نصفشو دم منازه بىورم دیگه؟ ل -
 آره. -
 ان؟یساعت  ند نراره ب -
 .مینه و ن -
 تا لباس هامو عوض کنم. رونیخوبه. حاال برو ب -

شش بود. تا نه و ن دیخر ساعت  شتم.  ادیونت ز میهارو که انجام دادم، تازه  دا
شده بود، بهتر بود  صدانت هم که تموم  به پدر ژاله  ىسر هیخوندن خاطرات 

 بزنم.
هنوز  . رنگشزدیحرف م گهینشسته بود و با دو نفر د یمكتین ىمحوطه رو ىتو

شم هاش شونه هاش افتاده. ول یب هم زرد بود.   س یبه نظر م یحالت و   دیر
ست هاش، د یاون کرخت گهیکه د شب و ول نبود.  گهیسابق رو نداره. حرکت د

 زدم و رفتم کنارش. یقیلبىند عم
 ىو منم هر بار يور دیپرساا یکه اونجا بودم،مدام احوال ژاله رو م یساااعت مین

 ىاش برا هزیکردن با ژاله بشااه و انگ یمشااتاق زند  شااتری فتم که ب یبراش م
شون، از  ب هاى باغ ه و شتریادامه دادن ترک، ب سم . از يويه هاى رنگی و ا

حیات خونه اش. از تنهاییش و افساارد یش. نگاهش یه لحظه خندون میشااد و 
 یه لحظه غمگین. یه لحظه پر امید و یه لحظه نا امید.
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سر رد پرونده رونیکمپ که ب از ستم یکارخونه زني زدم. م ى اومدم، به   خوا
نرار بدن. اما به محو  قاتشااونیتحق سااتیرو هم يزو ل ىيواد اریاساام ماز

  فتن اسمش، سر رد  فت:
سم ا یکه م یهر   یپناه ىدونم. آنا یبله م - ست بهمون  فت. ا آنا  نیدون

 اعترافاتش نوشته. ىهم تو
 دستور  رفته بودند؟ ىدزد ىآنا برا نیاز ا یعنی د؟ی  یم ىيد -
 نگفتند؟ ىزیبه شما   شونیکارخونه هم  فتم. ا بیبله. من به وک -
 ... ینه. ول -

جام ان ىکارخونه کار هیعل یبود که مقدساا دیبگم. بع دیبا یدونسااتم   ینم
را که   نیا یهورمند در ارتبات بود. ول ىداده باشه. به خصوص که با خانواده 

 دونستم. یانت نزده بود، نمبه صد یحرف اریاز ماز
 است؟ كارهی  ،ىيواد ىآنا نیا دیببىش -
 د؟یدونست یاست، پس از کجا اسمش رو م كارهی  دیدون یا ر نم -
 .دمینفر شن هیاز  -
 ؟یاز ک -
 د؟یکن یمنو بازخواست م دیاز ... دار -
 رهكای  دیدون ینم یول دیرو بدون ىيواد ىاساام آنا دی.  را شااما باقاینه دن -

و از نضا سوءظنتون هم درست  دیمظنون شد شونیاست؟  ه طور شد که به ا
 اد؟یاز آب درب

ول کن بود؟ به خودم مشكوك نشه  اروی نیکرده بودما. حاال مگه ا ىری  عجج
 خوبه. به نا ار  فتم:
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آنا مشااكب  نیبا ا یکم شیخانم صاادانت، صاااحج کارخونه،  ند سااال پ -
 اشه.ب یمیند ى نهیک هیکارخونه به خاطر  ىدزد دیکه شاحدس بود  هیداشتند. 

 داشتند؟ ی ه مشكل قایدن -
که ... کب کب و کشمكش و  دیدون ی. مشهیم شونییمربوت به زمان دانشجو -
 حرف ها. نیا

 موضوع بوده؟ نیفقط به خاطر هم یعنیطور.  نیکه ا -
شته  ینم ستم تا  ه حد ايازه دارم که در مورد  ذ صدانت حرف بزنم.  ىدون

 موضوع رو به صدانت وا ذار کنم. نیدادم ا حیخاطر تري نیبه هم
 تونند به شااما کم  یبهتر م شااونی. ادیبهتره با خانم صاادانت صااحبت کن -

 کنند.
 .تونیبه هر حال ممنون از همكار -
 ىتا اومدن مهمون ها نمونده بود. از نجال که خبر ىزی  دم،یخونه که رساا به

ست  ییاتانش در حال خودآرا ىنبود. حتما تو شپزخونه با دو د بود. مامان تو آ
نشااسااته بود و با نگاه و حرف  زیداد و بابا هم پشاات م یهزار تا کار انجام م

 .وحیههاش، تشویقش می کرد. باباى ماست دیگه. کمك کردنش ر
مه همزمان ساعت بعد، زني خونه رو زدند. ه میاتانم و آماده شدم. ن ىتو رفتم

سمیاومد رونیاز اتاق هامون ب  شیکم آرا هیبود.  دهی. اوه. نجال  ه به خودش ر
 یم یفی ه ک نیامینبود. بن ىهم خبر شیاز اون  ادر  ب  ل گهیکرده بود و د

 ما هم بكنه. جیکنه ها. خدا نص
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صو شلوار داماد ریت ست و دختر ىتو ىخودم با کت و  اس با لب ىمهنم نقش ب
شتن حیمل ىه اعروس و  هر ست دا شب یو دو شدت  شدت ... به  ه ژال هیکه به 

 بود.
حضااور ژاله در پس زمینه ى مهنم، پیش زمینه اش، لوب پیشااانی، لوب  دیگه

آهیانه، لوب پس ساارى و کال تو تمام زوایاى مهنم برام یه امر يا افتاده اساات. 
نادیده بگیرم، آخ ندر هم حضااورش توى مهنم رو  که هر  ه  رش می دونم 

 . ولییدرست سر بزنگاه خودشو نشون میده. اون هم توى مونعیت هاى حیات
نمی تونم بفهمم که این از عالنه اسااات یا ترحم. هر  ند که خیلی ونت ها 
توى زند یم پیش اومده که به کسای ترحم کردم، ولخ اینكه این ندر توى مهنم 

 موند ار بشه ...
 یرو زد و همگ فونیآ ى. دکمه ىتی فت و افكارمو به هم ر ىب دییب بفرما بابا
 و من رفتم دم در. ستادندیا وونیا ىتو هیساختمون. بق ىدم ورود میرفت

مادر بن درو باز کردم، اول  عد از ا نیامیکه  خب شاااد و ب هاش  نیدا با که 
نه که ک یم تیهدا ل رشااویو یک نمیکردم، ساارمو بلند کردم تا بب یاحوالپرساا

ژاله اساات.  ب از  لم شااكفت و با  ىتو دساات ها ل ر،یو ىدسااته ها دم،ید
  فتم: جانیه
 ژاله ... حالت  ه طوره؟ -

 :دمیآرومش رو شن ى. صدانییيا نرمز شد و سرشو انداخت پا در
 ن؟ی. ممنونم شما خوبمایسالم آنا ن -

 رفت سالم کنم. ادمیافتاد که  میدوزار تازه
 .دییممنون. بفرماسالم از بنده است.  -
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يلوتر  نیامیخانوم رو حرکت داد و راه افتاد سمت ساختمون. بن تایب ل ریو ژاله
اومد و دسااته  ب همراهش رو به دساات  پش داد تا بتونه باهام دساات بده. 

 و  فتم: دمیصورتشو ب*و*س
 .ىباالخره موفق شد -

 زد و  فت: یضیعر لبىند
از دسااتت حرص خوردم که  ی. کلشااهیکه خرم داره از پب رد م مایبترس آنا ن -

 .دهیرس شونیونت تالف
بدونم يلو ی. دلم مىا نهیک ىا - خانوم آ ىخواد   ىهم يرات دار ندهیمادر 
بد نلقل یمثال بگ ؟یحرف بزن یمدل نیا خاطر   یتالف ىخوا یهاش م یبه 

 ؟یکن
 موهام تاب داد و با خنده  فت: ىآزادشو نافرم تو دست

 تاب سر بنده ان. شونیا -
 بدبىتم يدا کردم و  فتم: ىاز موها دستشو

که رو  نهیا دنشیاساات که تنها راه ند هیآره خج. حتما منظورت همون نضاا -
 سرت باشه.

 .یآو  فت -
لج  ریفقط تونستم ز نا،یشدن به مامان ا  یپشت شونه اش و به خاطر نزد زدم

خدا  هگیهم که  شمش به نجال افتاده بود و د نیامینثارش کنم. بن ىزهرمارب ب 
 نشد و خودش شىصا مینجال تو آشپزخونه نا گهیدفعه د نیرو هم بنده نبود. ا

 شد. ابی رفتن دسته  ب، شرف  ىبرا
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م به ه ىاتانم که موها ىمنم رفتم تو ،ییرایها که رفتند تو ساااالن پذ مهمون
ست  ىتهیر سرامو در شده بود.  شب*و*ته و درهم برهم   هی عیکنم. تار موهام 

 و رفتم به سالن. دمیموهام کش ىبرس تو
شت به من، رو تایو بابا و ب مامان صحبت بودند. نجال پ شنول  مبب  ىخانوم، م

ه مبب ت  نفره. ژال ىهم رو به روش، رو نیامیتنها نشااسااته بود و بن ىدو نفره ا
 کجا بود؟

رفتم کنار نجال نشستم و دستمو دور  ن،یامیحرص دادن بن ىزدم و برا ىلبىند
تو دلش بگه ب  یرو آب کنم که ه نیامیخواسااتم دل بن یشااونه اش انداختم. م

 بودمب. ماین ىکاش من يا
سرت خوردن بن از صور ح ستم يمع کنم. به محو  یلبىندمو نم نیامیت تون
رو به سمت خودم نجال انداختم،  رخش سر نجال  ىدستمو دور شونه  نكهیا

احساااس کردم ولخ نگاهم فقط به بنیامین بود که  شاام هاش اندازه نعلبكی 
صدا یشده بود و با لبىند براش ابرو م و  نیامیکه فقط بن یآروم ىانداختم. با 

 نجال بشنوند  فتم:
 ...مویخواهر نیبب ؟ی. تنها نشستیآخ -

 لدون آب  ذاشااته بودش، به سااالن  ىکه تو یلحظه نجال با دسااته  ل همون
 رونیزده نگاهش کردم.  شاام هاش داشاات از حدنه ب رتیبر شاات و من ح

شت تو ىزی.  زدیم شكب م ىکه دا شتمو  یمهنم   رفت، لحظه به لحظه وح
 کرد. یم شتریب
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که من دسااتمو  ینیپس ا ده،یکه تازه با  لدون و  ب از راه رساا نهینجال ا ا ر
... نه  ى... واه؟یکنم ک یانداختم دور شونه اش و نگاه متعجبش رو احساس م

... 
به ساامت ژاله و ژاله ... با دهن باز و  شاام  دیو نجال،  رخ نیامیمن و بن نگاه

شونه اش برداشتم و از يا  ىدستمو از رو عیکرد. سر ی رد شده نگاهم م ىها
 .دمیپر
 .ییفكر کردم شما نجال دیىشآو آو ... شرمنده بب -

 عی. سردهیکردم رنگم پر یمن حس م ینرمز شده بود. ول یژاله حساب صورت
و رو  نیامیبن شینجال رو  رفتم و نشوندمش کنار ژاله، خودمم نشستم پ ىبازو

 به نجال  فتم:
 همه؟ هیشما دو تا  را شال هاتون شب -

 انداختند و نجال طلبكارانه  فت: گهیبه همد یو ژاله نگاه نجال
 .یهمه؟ مال من سبزه مال ژاله، آب هیوا ... کجاشون شب -

 هوا تكون دادم و  فتم: ىتو یبا کالفگ دستمو
 کنه. دو تاش ... یم ی ه فرن -
 به پهلوم زد و  فت: ىضربه ا نیامیبن
 .یشیم عیضا شتریب یزور بزن شتریب یبسه بابا هر   -

صورت هاشون  رخوندم. نجال  ىو نگاهمو رو دمیت  ردنم کشبه پش یدست
. حس نییژاله هم  نان سرشو انداخته بود پا یکردند ول یمنو نگاه م نیامیو بن

اوم مامانه.   دمیکنه. به ساامتش بر شااتم که د یهم نگاهم م گهینفر د هیکردم 
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شم ها شتناک ىزاییده بود. مامان با   شده و نگاه وح شت  ه شد رهیبهم خ یدر
نگاهش به ساامت ژاله  دم،یرو د شیمطمئن شااد که نگاه عصاابان یبود. ونت

 یو نگاه از مامان  رفتم.  ه راه دمیکشاا یقیبود. نفس عم دهی. پس ددی رخ
 ىمن. صااادا  ارهیژاله. ب  ارهیهمه نفرت ويود داره؟ ب نیبردن ا نیاز ب ىبرا

 ریسوژه   هیمنتظره فقط  دهیپر. وردمیشن ینجال رو هم م یرکیز ریز ىخنده ها
 بىنده. به خصوص ا ر اون سوژه من باشم. ارهیب

 فضا  فتم: میتلط ىبرا
 .دییبفرما ى ا -

 و  فت: دیهرهر خند نجال
 .اوردمین ییمن که هنوز  ا -
 بگذرونه. ریخنده. خدا امشبو به خ ریز میحرف نجال، هر  هارتامون زد نیا با

با  یا کمت اتیح ىو نجال، به درخواست نجال رفتند تو نیامیبعد، بن قهیدن  ند
بار زل زده بود به اي که  له هم  ند. من و ژا بت کن . ونیزیبه تلو میهم صااح

 و بر شتم سمتش: دمیمامان رو به يون خر ىغرغرها
 کارخونه؟ ىایاز شنبه م -

 کرد و با تعجج  فت: نگاهم
 کارخونه؟ -
ش ىکه نرفته؟ نراره به يا ادتیاوهوم.  - ش یمن ستىدام ب سیکارخونه ا  یت. را

 ؟یرفت شیتا کجا پ ؟ىکتاب هارو خوند
 همه اشونو خوندم. -
 سر کار. ىایب یتون یيدا؟ خوبه. پس م -
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 هم تاب داد و  فت: ىهاشو تو انگشت
 ... یبگم. من وانعا ازتون ممنونم ول یدونم   یراستش نم -
 ؟ی  یول -
سا - سش برب یکنم نم یس ماح نبب  کار نكردم. تا یی. من نبال ياامیتونم از پ

ستم. د ینم وتریاز کامپ ی یه بایتقر نیشما اون کتاب هارو بهم بد نكهیاز ا ون
 ... شهی... م شهیم
 ؟یبش الشیخ یب ىخوا یم -

 حرف نگاهم کرد.  فتم: بدون
ساارعت کتاب هارو تا آخر  نیبه ا یبه کار کردن نداشاات ىا ر وانعا عالنه ا -

س هی. فقط ىکرد ینم نیو تمر ىخوند ینم سترس دار ىدیکم تر . نیهم ىو ا
 نكهیکنه هم ا ی. هم خانم خرسند کمكت میبترس ستین ىازیکه البته اصال ن

 .ستین ىریخانم صدانت اصال زن سىت  
شو تكون داد. درکش م فقط س یسر شت که منم اول یکردم. همون ح  نیرو دا
 که رفتم سر کار، داشتم. ىروز

ب ىفكرها نیکه ا یدو روزه خودتو ساار رم کن یكی نیبهتره ا - نده  ه نگران کن
سه تا شنبه هم   میایکارخونه. خودمون همراهت م میریبا هم م ییسرت نزنه. 

 .ینكن یبیکه احساس غر
 بهم انداخت و  فت: ىندرشناسانه ا نگاه

 .شمیم ونیبهتون مد شتریب رهیم شیپ یهر   -
 از تعجج باال رفت و  فتم: ابروهام
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 ؟یبابت   ون؟یمد -
بت خ - کار توزهای  یلیبا خاطر  به  تاب  ى.  تاپ و ک لپ  بت  با کارخونه. 

هاتون تو م   تانیب ىهاتون. ک كهی. امارساا پا ن  نیامیبن ىه*ن*ا*ه منو 
شت شما حتنینگذا شتباه ی.  . و حاال هم که ... دیاریکه کردم رو به روم نم یا

شااادم. به خاطر پدرم، وانعا  ونتونیتا ابد مد گهیکارتون د نیوانعا به خاطر ا
 ممنونتونم.

 تكون دادم و  فتم: سرى
 بهت  فت؟ یپدرت... ک -
شدم و از بن - سر بزنم. نبود. نگرانش  شو سر نیامیرفتم خونه اش که بهش  اغ

 منونم.. باز هم مدیدر حقمون کرد ی رفتم. اونم بهم  فت که شما  ه لطف
 زدم و  فتم: ىلبىند

. یسااتین ونیبه من مد یکه  فت ییزهای  نیکدوم از ا چیژاله ... به خاطر ه -
هر  ه زودتر خوب بشه و  دوارمیدور. در مورد پدرت هم ام زیفكر هارو بر نیا

 خودش یول شینیبب یشاایکه مرخص م ىخواسااتم روز ی. مشاااتیبر رده پ
 نهات یکاف ى. فكر کنم به اندازه شااتیپ ادیپاک شااد ب یدوساات داشاات ونت

 .نیموند
 یکه کرد به خاطر بنضش، ب ى شم هاش بود. تشكر یسیهمراه خ لبىندش

کردم  یارزش داشاات. فكرش هم نم ایدن  یمن  ىهمون برا یصاادا بود. ول
شو مد تیندر براش اهم نیکه انجام دادم، ا ییکارها شه که خود شته با  ونیدا

 براش انجام بدم. ىنستم کاربدونه. خوشحال بودم که تو
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 ى. مانتوبود دهیپوش ىساده ا یدادم و نگاهش کردم. شال آب هیمبب تك یپشت به
شلوار پار ه ا ریکه تا ز ىسورمه ا  یرنگ یمشك می. کیمشك ىزانوش بود و 

سش با  ىهم کنارش رو شو کنار هم يفت کرده بود.  ه ندر لبا مبب بود. پاها
 یلیو خ دیسف یبافتنکرد. اون روز  ین اومد فرق مکه به خونه امو ىروز نیاول

از  مش کرده اشو ىبود. شال و کاله سرش بود و موها دهیکوتاه با ساپورت پوش
 و بلند بود. شاالوارش هم رهیحاال، لباسااش ت یبود. ول ىتهیر رونیکاله ب ریز

. دیصورتش  رخ ىراسته و شالش رو مرتج سرش کرده بود. نگاهم دوباره رو
شرنگش.  ییخرما ىبود. موها ومدها رونیشالش ب ریتار موهاش از ز ند  خو

 ى. موهادمشیحموم د ىبا حوله  نیامیبن ىخونه  ىافتادم که تو ىاون روز ادی
 . نكنه بعدش سرما خورده؟دی ك یو بلندش که ازشون آب م سیخ

سر نم یکنه؟ نم یم یزند  ییطور تنها  ه صله اش  سه؟ حو سرده ره؟یتر  اف
ر رده پدرش ب یتا ونت شدیشده بودم. کاش م وونهیمن بودم که حتما د شه؟ینم

ما زند  با بن یم ییکنه. نوچ ... منم  ه فكرها یبا  رده نك یزند  نیامیکنم. 
 کنه؟ آره حتما. اونم ور دل مامان. یحاال با ما زند 

شه؟ ا نیکنم که ا كاری  پس شت و پناه و ب یندر ب نیندر تنها نبا  اه.  هیتك یپ
 نیاشااتباه، مامان ا هیفقط به خاطر  ساااتیآزار. حقش ن یندر مظلوم و ب نیا

 من نابب هضم ىخانواده  ىکنه. درسته کارش به خصوص تو رشیتحق ىيور
شم دختر م،یکن یتا ابد هر مونع نگاهش م نكهینه ا یول ستین ه رفته ک ىبه  

به  بدش رو نسبت دید نی. مطمئنم ا ر مامان امشینیدوست پسرش بب ىخونه 
.  ون ژاله وانعا ... وانعا ... شهیزود به ژاله عالنه مند م یلیژاله، کنار بذاره، خ
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ت ناراح نیاز ا شترینشني رو ب ى شم ها نیخواد ا ی. دلم نمهیدوست داشتن
شنمیو غمزده بب ست دارم خو شه. از زند  حال. دو  هدیل*م*ت ببره. کم د یبا

ه لج هاش ب یونت نه،یش ی شم هاش م ىتو طنتیش یبودم بىنده اما ... ونت
 ... آو خدا ... شهیخنده از هم باز م

 هگیلج هاش دور  نگال نشست، د یبه دهنش  ذاشت و ونت ىهندونه ا برش
شدم و رفتم تو ستم تحمب کنم. از يام بلند  شپزخونه. از  ىنتون  ىبطر ى الیآ

 ىتهینلبم به هم ر تمی رمم شده بود. ر ى. بديوردمیآب رو برداشتم و سر کش
 یت ود؟نداشاات.  ه مر م شااده ب دهیفا دمیکشاا یم قینفس عم یبود. هر  

 کم خنكم بشه. هیشرتمو از بدنم فاصله دادم و تكونش دادم بلكه 
شتم، هنوز نجال و بن به شته بودند. ا نیامیسالن که بر  شج خدا ... ا ىبرنگ م

ست ندر  نیا کن ىکار هیاتانم. پس  ىکه برم تو شهینم ؟یام کن وونهید یکمر ب
 فكرم ه*ر*ز نره.

 مبب که نشستم،  فتم: ىرو
  ه خبر؟ نیامیو بن مایاز ن -

 بلند کرد و  فت: سرشو
 ن؟یامیو بن ماین -
 لج هاش نشست و  فت: ىرو ىافتاد. لبىند شیدفعه دو زار هی

 آهان يويه ها؟ شرمنده. -
صورت  ونه شت  رمم م یهاش  ستمو توشدیشد. باز دا هوا تكون دادم و  ى. د

  فتم:
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حتما از من  ؟یکن یم یموضوع ساده  ند بار عذرخواه هیبابا. به خاطر  ىا -
 .یيويه هات  ذاشت ىکه اسممونو رو ادیبدت م یلیخ نیامیو بن

 کرد و دستپا ه  فت: هول
 . کامال برعكس.هی ه حرف نینه ا -
  فتم: یبدينس با
 ؟ىپس دوستمون دار -

بدون ا یبود   مونده باز مونده بود و  هاش از هم  لج  گه.  كهیب نه  ن ل  بز پ
 نداره. جیمنگنه. ع ىرو  ذاشتم تو یيانم. طفلك ىکرد. ا ینگاهم م

 که من دارم. یحال ىمره ب ش، مزه   یهم  تو
مامان کامال مشىص  ى رخوندم. از  هره  نایلبىند سرمو به سمت مامان ا با

باشه  ی  . هرادیکم کم با ژاله کنار ب دیبا یخواد سر به تنم نباشه. ول یبود که م
 .میکن دایهم پ ىا گهید ىنسبت ها هی دیخواهرشوهر دخترشه. البته ... شا

ره خواسااتم بدونم باالخ یکنم. م یکه تو بحث بزر ترها دخالت م دیببىشاا -
 رم؟یبگ یمرخص دیبا یىیمعلوم شد  ه تار

شونو يم هر شت تایع و يور کردند. بسه خود داد،  هیتك ل رشیو یخانوم به پ
سه به من خ صاف کرد و هر  شو مرتج کرد و بابا  لوشو  س دند. ش رهیمامان لبا

 بدم؟ خیکردند؟ نكنه نرار بود من بهشون تار ی را منو نگاه م
 باال انداختم و  فتم: ىا شونه

 مزاحم صحبتتون شدم؟ -
  فت: بابا
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 و نجال يواب بدن. نیامیبن میما منتظر بود ینه. ول -
 کنم. یصداشون م رمیطور. باشه پس االن م نیآهان. که ا -

شد. دو هفته  خیتار باالخره شنبهیبعد روز  ىعقد هم معلوم  شنبه ى ك .  هار
ه بعد از از سه شنب میخواست یم نیامیبن شنهادیبود و به پ بیهمون هفته هم تعط

شتن از کارخونه بر سافرت تا يمعه. ظاهرا نرار بود  میبر  قط ف ى ند روز هیم
و صاادانت و هومن و  هورمند الیبه خودم و خانواده ام فكر کنم و از فكر و خ

به امیب رونیو ... ب ىها و يواد ىدیسااع مايرا نبودم،  ندان غرق  که   . من 
 به حال صدانت و هورمند. ىوا گهیداشتم. د ازیمسافرت ن نیشدت به ا

كهیمحو ا به مان  رونیحرکت کرد و از کو ه ب نیامیبن نیماشاا ن ما رفت، 
 و  فت: دیرو کش نمیآست

 داخب کارت دارم. ایب -
نشااسااتم و به غرغرها و خط و نشااون  یم دیبود. حاال با دهیمحاکمه رساا ونت
 نیهم االن بهتر دیدادم. شااا یکردم و يواب پس م یهاش  وش م دنیکشاا

 حرف ها بود. یلی فتن خ ىزمان برا
ود. خنده ام  رفته ب ىاتانم. بديور ىيلوتر راه افتاد و نبب از من رفت تو مامان

کشااوندم  یکردم، مامان م یم ىهام افتادم که هر مونع خراب کار یب گ ادی
تانم و توب ىتو بابا و نجال که د یم ىمیا تان ىمامان رفت تو دندیکرد.  م، با ا

 زدم و  فتم: ىکردند. لبىند یتعجج نگاه م
 . با ايازه.هیمادر و پسر  یبحث کو  هی -

 شااتریکرد. خنده ام ب ینگاهم م یظیاتاق رو که باز کردم، مامان با اخم غل در
 شد و مامان نرمزتر:
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 ؟ىدار ىدختره  ه سر و سر نیتو با ا -
صب مطلج. ول صاف سر ا صب  یمن نم یرفت  سر ا ستم مثب خودش برم  تون

و  شاادیفقط اوضاااع بدتر م ىيور نیمطلج و بگم ... دوسااتش دارم.  ون ا
بگم،  مورد نیدر ا ىزی  نكهینبب از ا دی. باشدیبه خون ژاله تشنه م گهیمامان د

 کردم. ینفرت رو از نلج مامان پاک م نیاول ا
 یواب درساات و حسااابي هیخودم بىرم و بتونم  ىکم زمان برا هی نكهیا ىبرا

 کنم،  فتم: دایپ
 کدوم دختره؟ -

 هوا تكون داد و  فت: ىبا اکراه دستشو تو مامان
 پژمرده ... ژاله. اروی نیهم -

 شیرو کرده که با ن ششیمشىص بود که حس مادرانه اش، احساسمو پ کامال
کنه و از  شاامم بندازه.  ریتحق سااتین یونت یخواساات ژاله رو حت یزبونش م

 زانوهام  ذاشتم و  فتم: ىتىت نشستم و آرنج هامو رو ىکنارش رو
 یساااعت طول بكشااه. ا ر م هی ی. ممكنه حتهیبحث طوالن نیمامان ... ا -

کنم وسااط  یازتون خواهش م م،یاالن در موردش صااحبت کن نیهم نیخوا
و  دی. حرف هاتونو بزندیباشاا یو منطق دی. از کوره در نردیو بر دیبحث ول نكن

 منم حرفمو بزنم. نبوله؟ دیايازه بد
 بی صبرانه  فت: مامان

 خج. حرفتو بزن. یلیخ -
 اد؟یندر از ژاله بدتون م نی را ا د،یرو بهم بگ ىزی  هیاول  -
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سر در ست پرخاش کنه که  شد و خوا صورتش نرمز  بازوش رو  رفتم و  عیيا 
  فتم:

ر ند نیا ساااتی. الزم ندیو با آرامش حرفتونو بزن دینرار شاااد از کوره در نر -
هم کنارتون نشااسااتم. پس الزم  قایو دن دمی. من دارم  وش مدیحرص بىور

 .دیبكش هیي ستین
نهانش کرد پ یم یکه سع یو عانبت با حرص دیبار پشت سر هم نفس کش  ند

 کنه  فت:
بدم م نی را از ا یدون یخودت خوب م - پوسااات و  هی. الغر مردنادیدختره 

رفته  ه طور پاشااد  ادتی. حیون ىنداره. دختره  ایيو شاارم و ح هی. یاسااتىون
من و  فت دوساات دخترته؟ با اون ساار و  ىو زل زد تو  شاام ها نجایاومد ا

 پا ه پاره. دی شم سف ى دهی. ورپرپشیشكب و ت
خواساات ژاله  یتا دندون مساالح به يني اومده بود. با تموم ويودش م مامان

به فرش خ با یشاااده بودم و  وش م رهیرو خورد کنه.   یخوب هر   دیدادم. 
کم  هی شااادیتا دلش خن  بشاااه. اونونت م ىتیر یم رونیدلش بود ب ىتو

 باهاش حرف زد.
. خوب رونیکردم ب یکه خواهر دامادمِ . و رنه از همون دم در پرتش م میح -

 نیامیبن می. حهیا تهیدونه  ه عفر یبزنه. خدا م یبلده خودشااو به موش مرد 
ضا نیکه دخترخاله اش ا ست. از اون بدتر خواهر ر هم  نیامیو بن شهییدختره ا

تو دسات و پامونه. دخترم داره  میبكن میبىوا ىدوساتش داره. هر کار یلیکه خ
بهر  نیحرص ا دیخوشحال باشم، همه اش با نكهیا ىو من به يا شهیعروس م

 ب رو بىورم.ییيا
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سااىت بود.  شیر بار ىو فحش ها ناتیندر سااكوت کردن در برابر توه  ه
دونسااتم نفرت مامان از ژاله فقط به خاطر همون اشااتباهه. مشااكب  یخوب م
صدم یبود که فكر م نیمامان ا سر ژاله بودم و از ژاله تو نیکرد من  ست پ  ىدو
در  یتکه ما ح یب ساااخته بود. در حالییدختر به نول خودش ب هريا هیمهنش 

هم مهسااا و  شااهیو هم میهم با هم در ارتبات نبود یحد دو تا دوساات معمول
 همراهمون بودند. نیامیبن

 که حرف هاشو زد و آروم  رفت  فتم: خوب
 ند تا  دیخوا یراحت باشااه؟ نم المیدلتون نمونده؟ خ ىتو ىا گهیحرف د -

 که  را با ژاله دوست بودم؟ دیفحش هم به من بد
 با حرص نگاهم کرد و  فت: هیهم فشار داد و  ند ثان ىهاشو رو لج

ش یتو هر   ی. ولیهمون ىهر  ند تو هم لنگه  - ست  ىسر از خونه  یبا دو
 .ىاوردیدخترت درن

 د؟یاز کجا مطمئن -
 هاش  رد شد و  فت:  شم

 ؟ىکرد ىدختره کار نیبا ا ؟ىکرد یتو  ه غلط ما؟ین ی  یعنیحرف  نیا -
 ون دادم و  فتم:با تاسم تك سرمو

 در مورد من که پسرتونم یخوام بگم شما حت یالبته که نه. م ه؟ی ه حرف نیا -
 یه نمرو ک ینه. پس  را ه*ن*ا*ه کساا ایکه پاکم  دیبگ نانیبا اطم دیتون ینم

 .دیشور یم د،یشناس
 ؟یکن یازش دفاع م ىدار -
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 یکردم.  ون در حال حاضاار نگران یهم بود ازش دفاع م ىا گهیهر کس د -
شما ست.  شما خوشحال  ىو به يا شهیکه دخترت داره عروس م ییمن بابت 

خانواده امون  ىبرا ىخطر نیکه کو كتر دیخور یرو م ىبودن، حرص دختر
 نداره.

 من نده. بیحرف هارو تحو نیخبه خبه ... ا -
که شااما از ژاله  ىبد زیتنها   ن؟یندر در برابرش يبهه  رفت نیآخه  را ا -
 خونه بود. نیفقط اومدنش به ا دیدید
 ه؟یزیکم   -
 نیگیم شاااهیالىطاسااات. خودتون هم زیخوام بگم انساااان يا یم ینه. ول -

له هم یو خام یيوون باه کرده. يوون هی. ژا له م یاشاات  یکرده. در ضاامن ژا
سته که ا  یا رو مژاله که م یول میشناخت ی. ما ژاله رو نمهیک ىيا خونه  نیدون

از  الشیخ . پسنهیش یسفره م هیبا ما سر  یحت نیامیدونسته که بن یشناخته. م
 خونه  ذاشته، راحت بوده. نیا ىپا تو یونت تشیبابت امن

. خداروشااكر که حرف كشااهینفس م ىشااتریکردم مامان با آرامش ب احساااس
 شمردم و  فتم: متیحساب رو نبول داشت. فرصت رو غن

عقد نجالست. نجال  گهید ىخواهش. دو هفته  هیازتون دارم.  یدرخواست هی -
از ژاله  نفرت نیا دیکنه. ا ر شما بىوا یعمر زند  هی نیامیبن ىنراره با خانواده 

ماره و  یم رینجال هم تاث ىکم کم رو د،ینلبتون و رفتارتون داشااته باشاا ىرو تو
ژاله تنها برادرش رو بشااه که هم  عثنجال بده هم ژاله. ممكنه نجال با ىهم برا

همه امون  دیخوام ايازه بد یتنها خواهرشو. ازتون م نیامیاز دست بده و هم بن
ه و رو ندار یاز ژاله کس ریغ نیامی. بنمیرو با آرامش احساس کن یخوشحال نیا
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سم عقدش از ژاله خ ىکه تو هیعیطب سعرهیکم  بگ یلیمرا ه رو از ژال دیکن ی. 
. فكر دینیژاله رو بب نیو ا دیکنار بذار دیکه ازش دار ى. اون خاطره ادینو بشناس

اهاش . بدینیب یژاله رو م دیدامادتون شاااده تازه دار نیامیبن نكهیبعد از ا دیکن
تار کن ثب دخترتون رف هم يشاان  د،یهم خودتون آرامش دار ىيور نی. ادیم

واد خ یدلتون م شما. همون ندر که دیکن یژاله رو کوفتش نم بیازدواب تنها فام
 برادرش خوشحال ىازدواب دخترتون بهتون خوش بگذره، اونم حق داره برا ىتو

 نه؟یاز ا ریباشه. غ
  فت: یمیاخم مال با
 نه. -
ا ر  .دیرفتار کن یدختر معمول هیمدت با ژاله مثب  نیکنم ا یپس خواهش م -

شتباه نینجال هم  ن ست یکرد م یم یا سرزنش و تحق دیخوا  دیکن رشیتا ابد 
رفته که  ند سااال  ادتونیمگه  د؟یبد ادیراه و  اه رو بهش  دیکرد یم یسااع ای
 هیابا ب د؟یکرد كاریبود. شااما   دهید نمایساا ىدختر تو هینجال، من و با  شیپ

شت خوابوند پا ستم  ىم شما هنوزم دو سرتونم و  شمم و تمام. من هنوزم پ  
. پس  را حاال که دیاوردیبار هم به روم ن هیاون مايرا رو  یحت گهیو د دیدار

 د؟ینک یم یانصاف یندر ب نیافتاده، ا گهینفر د هی ىب ه  ىهمون اتفاق برا
صال م - صم م نكهیاز ا شتریب ه؟ی  یدون یا . ىدیژاله منو حرص بده، تو حر

ست م ینیش یم یتو  را ه شونه اش. ه ىندازیور دلش و د باهاش دل  یدور 
ون باهام ینسبت چی. اون مونع که هىخند یو تو روش م ىری  یو نلوه م ىدیم

يور  همبهونه اش  گهیخواساات خودشااو بندازه بهت. حاال که د ینداشااتند م
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ال بهش پر و ب شااتریشااده تا خودشااو وبال  ردنت کنه. تو هم که با کارهات ب
 .ىدیم
شد - ستنم کنار ژاله خ دیخودتون هم متويه  ش کردم  بود. فكر یاتفان یلیکه ن

من و  ى. حرف هادیمورد خواهشااا حرص نىور هی نینجالساات. پس واسااه ا
به يا له   سییر یمنشاا ىژاله هم تمامش در مورد کارخونه بود.  ون نراره ژا

 کارخونه استىدام بشه.
 شیصبح تا شج هم که پ گهیدختره. د نیخوبه.  ه ندر هم که شانس داره ا -

 خواد با تو بره کارخونه وبر رده. یهم م گهیز د. حتما  هار رونیا گهیهم د
صال ما تو آزما ىکه کار  ارهیاون ب - ساختمون  میشگاهیبه ما نداره. ا اون تو 
 . مندیکن یم تیخودتونو ام ىساااده ا ىزهایبه خاطر  ه   دینی. بباسااتیر

 ىکه شااما ازش تو ىزیکنند. ژاله هم با اون   یم ریی... آدم ها تن نهیحرفم ا
اله ژاله رو با اون ژ نید ایکن یتا آسمون فرق کرده. پس سع نیزم د،یمهنتون دار

شدینكن سهیمقا شنا ب ش نهی. ا ر نظرتون ادی. دوباره باهاش آ ده، که ژاله عوض ن
 یول م. اون مونع منم نبدیکن دایرفتار زننده ازش پ هی. دیپس به من هم ثابت کن
 سابقه. ىکنم که ژاله همون ژاله 

 ىندر ازش طرف دار نیپرساام درساات يواب بده.  را ا یم ىزی  هی ما،ین -
کنم؟ نگو به خاطر  یم ى را برات مهمه که من در موردش  ه فكر ؟یکن یم

 دختره خوشت اومده؟ نی. تو از اشهیحرف ها که باورم نم نیخودم و ا
 ىتو یکه راساات و پوساات کنده بهش بگم   نینداشااتم يز ا ى اره ا ظاهرا

 و  فتم: نییدلمه. سرمو انداختم پا
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خنده  ىو آرومه، صدا نیو با وناره، مت نیخوشم اومده که سنگ ىمن از دختر -
 پوشه ... یلباس يلم نم ده،یاشو نامحرم نشن

 و طلبكار  فت: دیحرفم پر وسط
 ؟ىدیها رو تو ژاله د نیا ىاونونت همه  -
ندمید نیامیهارو در ويود خواهر بن نیا - که تنها اومد خونه  ىه اون دختر. 

 امون.
از ياش بلند شااد و رفت ساامت در.  د،یيو یطور که لج هاشااو م همون

 بر شت سمتم و  فت:
 احمق. ىپسره  -

 و رفت. دیهم درو به هم کوب بعد
*** 

شدم  صبحونه بلند زیبود. از سر م نیامیخورد و نطع شد. بن یت  زنگ می وش
کردم. نجال هم که طبق معمول خواب بود. فكر  یو با مامان و بابا خداحافظ

 هم  نان تنها صبحونه بىوره. نیامیهم بن شونیکنم بعد از عروس
ساار کو ه منتظر بود. به  نیماشاا ىو ژاله تو نیامیخونه رو که باز کردم، بن در

 شد: ادهیپژاله در يلو رو باز کرد و  دم،یکه رس نیماش
 .دینیيلو بش دیی. شما بفرمامایسالم آنا ن -
 .نمیش یکنه. عقج م ینم یفرن ؟ىشد ادهیسالم.  را پ -

عقج نشست. سوار شدم  یصندل ىرو دییبفرما هیيلو رو باز  ذاشت و با  در
  فت: نیامی. بنمیدست دادم و حرکت کرد نیامیو با بن
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 نجال يونم  ه طوره؟ -
 کردم و  فتم: تعجج

 بيونمب ب سبون تني اسمش. در ضمن ... هیبعد  یبذار عقدش کن -
 خودم و ژاله اشاره کردم و  فتم: به
 يا نشسته. نیمجرد ا -

 و  فتم: دمیبه بازوش کوب ی. مشتدیناه خند ناه
 کوفت.  ه خوشش هم اومده. -

 و  فت: دیبه بازوش کش یدست
نم را برادران ز دی/ باسااتندی فت ببا من برادران زنم خوب ن یبود م ىشااعر هی -

منم برادر زنم رو عوض  شاادیعوض کنمب. شاااعرش وانعا حق داشااته. کاش م
 کنم.

  فت: نیامیبعد بن ی. کممیدیسه خند هر
 نشد. دایاز صدانت  ه خبر؟ هورمند هم که پ -
 .میکن یم داشی. باالخره پىریازشااون بگ یسااراغ هیاومد  ادتی ه عجج  -

 .میندم رو برداشت نیتازه اول
 ه؟یندم دوم   -
ستگ - صدانت داره. با یب شه، دایکنه. ا ر پ دایآدرس پ هی دیبه  کارمون  کرده با

 .شهیآسون تر م
 به عقج  رخوندم و  فتم: سرمو

 ؟ىمصاحبه آماده ا ىبرا -
 و  فت: دیاز روش پر رني
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 مصاحبه؟ -
 انوم صدانت.صحبت کو ولو با خ هی -
 کارخونه است؟ ریخانوم صدانت همون مد -
 آره. -

 ثانیه  شم هاشو بست و ونتی بازشون کرد، با لحن محكم ترى  فت:  ند
 فكر کنم آماده باشم. -
 ىکرد به خودش اعتماد به نفس بده، خوشاام اومد. لبىند یم یسااع نكهیا از

 زدم و  فتم:
 خوبه. -
 لپ تاپم رو به سمتم  رفت و  فت: میژاله ک م،یدیکارخونه که رس به
 اشتم. ذ میبدم. کتاب ها رو هم داخب ک لتونیکه نشد زودتر تحو دیببىش -
 ذاشااتم. کتاب هارو  نیصااندوق عقج ماشاا ىرو ازش  رفتم و رو میک

 درآوردم و  فتم:
 .ىپس بد دیرو نبا هیخودت بود. هد ىها برا نیا -

 ایدادم به خودش.  یلپ تاپ رو هم م شاادیمزد و تشااكر کرد.کاش  ىلبىند
خواسااتم فكر کنه دارم بهش  ینم ی. ولدمیخر یبراش م دترشااویيد هی یحت

ه شونه ب یکه رد شدم، دست نیامیکنم. از کنار بن یبهش ترحم م ای دمیصدنه م
 اش زدم و آروم  فتم:

 با دلم معلوم شده. فمیتكل گهید ؟یاخم نكن یالك شهیم -
 هاش  رد شد و  فت:  شم
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 ؟ی  -
 و  فتم: دمیخند

 .ىدیهمون که شن -
د پامون بلن ى. خانوم خرسند يلواستیسمت ساختمون ر میسه با هم رفت هر

شم هاش بار نكهیشد و به محو ا ه نگاه ب هیشد.   ینگاهش به ژاله افتاد،  
دونستم شباهتشون، به خصوص رني  شم  ینگاه به ژاله. م هیکرد  یم نیامیبن

 زدم و  فتم: ىهاشون تويه اش رو يلج کرده. لبىند
هستند که در موردش باهاتون صحبت  یخانوم بهرام شونیخانوم خرسند، ا -

 .نیبد ادیالزمه بهشون  یکه شما هر   انیکرده بودم. از امروز م
ز کرد. با هم از  ب خانوم خرسااند شااكفت و دسااتشااو به ساامت ژاله درا  ب

 اشاره کرد و  فت: نیامیکردند و خانوم خرسند به بن یاحوالپرس
 د؟یدار یبا هم نسبت -
 زد و  فت: ىلبىند نیامیبن
له امه. ول - له دختر خا پارت نیفكر نكن یژا ش خود مایکردما. ن ىباز یبراش 
 کاره ام. چیبرنامه هارو يور کرد. من ه نیا

 فت:زد و   ىخرسند لبىند خانوم
. خانوم سااتین ىباز یخانوم صاادانت اهب پارت میدون یهمه امون خوب م -

 و داره.ش یینشون بده که توانا دیاستىدام بشه، با نجایا نكهیا ىهم برا یبهرام
 یکه ما م دیبه خانوم صاادانت اطالع بد شااهیخج پس حاال ا ه م – نیامیبن

 .مشونینیبب میخوا
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سه تو قهیدن دو صدانت بود ىبعد، هر  . یو در حال معارفه و احوالپرس میدفتر 
 براش یکارمون. ونت یمارو فرسااتاد پ  یشاا یلیخ شااه،یصاادانت هم مثب هم

 تكون داد و  فت: ىاومده، سر ی  ىو برا هیژاله ک می فت
صحبت کن هی دیبا یخج من و خانوم بهرام - شما هم ممیکم با هم   دیتون ی. 

 سر کارتون. دییبفرما
خم شاادم و کنار  دم،ی. کنار ژاله که رساامیمبب بلند شااد ىاز رو نیامیو بن من

  وشش  فتم:
 راحت. التی. خهیزن خوب -

با ابرو ىلبىند به صااادانت که  کرد، زدم و همراه  یباال رفته نگاهم م ىهم 
 از اتاق خارب شدم. نیامیبن

ضارم کرد. آدرس هومن رو   دو صدانت، اح آورده بود.  ریساعت بعد بود که 
س نیکه يالج بود، ا ىزی  صدانت  یبود که هومن ازدواب کرده بود و آدر که 

نه  با  ىداشااات، آدرس خو عد هم  باردار بود. ب خودش بود. همساارش هم 
  فت: یناراحت

 ندر تونستم در موردش بفهمم. نیفقط هم -
 و  فتم: دمیخند

هم  نیهم ن؟یدیمفه نویفقط هم نیگیبعد هم م نیآمارشااو درآورد ىهمه  -
 .ادهیز یلیخ
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خبرش کرده بود.  یمقدساا ىآنا مارسااتان،یپنج شاانبه که پدر هورمند اومد ب -
س ىآنا ستیبهتر ن شا م؟یکن جیرو تعق یمقد صال  ومن، ه ىبهتره به يا دیا
 .میرینظر بگ ریرو ز یمقدس

فقط با پدر  یمقدساا دی. شااامارسااتانیهومن و پدرش يدا از هم اومدند ب -
 .رهی  یهورمند در ارتباطه و هورمند با کم  هومن از شما خبر م

 .دی  یطور باشه که شما م نیهم هم دیشا -
 ىهومن حاال مهره  ینظر  رفته بود. ول ریرو هم ز یالبته رضااا نبال مقدساا -

 .دیبه هورمند رس شهی. از هومن بهتر مدهیيد
 .دوارمیام -
 .میکن یم داشیپ ىکنم به زود ی. حس مدوارمیام یلیمن که خ -
 ممنونم. -
 در مورد هورمند بهتون نگفت؟ ىزیپدر هورمند   -

  فت: یو با ناراحت نییانداخت پا سرشو
 فكر کنم ینه. ول ای گهیدونم راست م یکرد. نم یاطالع یپدرش هم اظهار ب -

 هورمند وانعا با خانواده اش نطع رابطه کرده.
را تونسااتم بفهمم   ینم نكهی فتن نداشااتم. ا ىبرا یکرد. منم حرف سااكوت

ش زانشیهورمند از همه خانواده و عز ست ک صابمو خورد م ده،ید کرد. از  یاع
نوشااته بود، ازش  رفتم و از  ىبر ه ا ىيام بلند شاادم. آدرس هومن رو که رو

له هم يلو نیرفتم. ا رونیدفترش ب ند، ژا ندپام ب ىبار همراه خرساا شاااد.  ل
 یندلص ى. کنار ژاله که رونندیزدم و به هر دوشون تعارف کردم که بش ىلبىند

 و  فتم: ستادمینشسته بود، ا
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 ؟ىری  یم ادیراحت  ره؟یم شیکارها  ه طور پ -
 کم کندم. هی. ستیبدک ن ىا -

سند سر کار   ىبار نی. منم اولهیعیکند بودن طب نیالبته ا -خر  یم جیکه رفتم 
 کنم. كاریداد   یم ادیشرکت بهم  سییاون مونع، خود رزدم. تازه 

 با تعجج  فت: ژاله
 مرد؟ ای. زن بود یمهربون سیی ه ر -

 زد و  فت: ی شمك خرسند
 مرد بود. -

 باال رفت و با خنده  فتم: ابروهام
 بود خانوم خرسند؟ ی  ى شم  برا -

 خرسند نرمز شد و  فت: خانوم
من نبول نكردم و آخرش هم اسااتعفا  یکرد. ول ىخواسااتگارآخه بعدش ازم  -

 .نجایدادم و اومدم ا
 داشته. ییایخانوم خرسند هم واسه خودش برو و ب نیبه. ا به

 ؟ى را نبول نكرد -ژاله
يا یعنیهام در هم شاااد.  اخم له ا ر  ند بود و ر ىژا ازش  سااشییخرساا

خرسااند يواب بده، با اخم  نكهیکرد؟ نبب از ا یکرد، نبول م یم ىخواسااتگار
 نگاهش کردم و  فتم:

کرد،  ىخواسااتگار شیاز منشاا یسااییکردند؟ مگه هر ر ینبول م دی را با -
 نبول کنه؟ دیبا یمنش
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رو  تمیکردند. ژاله که انگار انتظار عصاابان یدوشااون با تعجج نگاهم م هر
 نداشت، دستپا ه شد و  فت:

 سوال بود. هینبود. فقط ... فقط  نینه ... منظورم ا -
گاه بدون ه ن مت در  ىا گهیحرف د چیاخموم رو ازشااون  رفتم و  رفتم ساا

صدایخروي شن ى.  سند رو  ضول  دمیخر که پچ پچ کنان، مثب پیرزن هاى ف
 پرسید:

 اد؟یاز تو خوشش م مایژاله يون ... آنا ن -
  فت: ىکردم. ژاله با لحن  رفته ا زیت  وش

 همه اش به خاطر دوستیش با بنیامینه. نه بابا. -
کرد که حتی من هم دوسااتش ندارم، پس  ه  یکردم. ا ر ژاله فكر م تعجج

که در  ییزهایکنه؟ پس همه   یمنو تحمب م ىخانواده  ىيو خفه  ىطور
سر ترحم  نیحرف ها زد، منظورش ا نیبودن و ا ونیمورد مد بود که همه رو از 

كر . فدارممنم دوستش  دهیفهم گهیکردم ژاله د یر مانجام دادم؟ منو بگو که فك
 انگار اول یتمومه. ول زیهمه   گهیکنم و د یمامانو راضاا هیکردم فقط کاف یم
 کردم. یژاله رو متويه احساسم م دیبا

*** 
 ه؟آخ هیها   ىمسىره باز نی. اگهید میبر دیانتىاب کن ویكیبابا ...  ىا -
منازه انتىاب  نیتو اول ىهم حاضاار بود ىا ه نرار بود واساااه خودت بىر -
 ؟یکن
ساعته دار نیاول - سه  ش میمنازه؟ االن  شما  می رخ یها م یتو طالفرو  هیکه 

 یگیاونونت م میرفت ی. مطمئنم صااد تا طالفروشاادیيفت حلقه انتىاب کن
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که م نیاول نازه؟ نجال ... من   ى رد یدونم طبق معمول آخرش هم بر م یم
 سر منازه اول.

 ها. میری. دفعه بعد خودمون دو تا میزنی قدر غر م ماین ىوا -
 و کالفه  فتم: دمیکش میشونیبه پ یدست

 ها. نیاز دست تو و زبونت. خوبه ما دو تا رو به زور آورد ىوا -
 به عقج هلم داد و  فت: یام  ذاشتم و کم نهیس ىدستشو رو نیامیبن
صحبت کن. دوما ب - ست  صله  یم دیااوال با خانوم من در شتم تو خونه حو ما

 .ی وشم غرغر نكن ریندر ز نیا گهیات سر بره که د
 ىباز بیکه بگم بذار مهرش خش  بشه بعد مل ى. عقد هم نكردبیزن مل ىا -

 .ىا  ارهی ه ندر ب گهی. تو داریدر ب
 سپر کرد و  فت: نهیس نجال

 .ىریبگ ادی دیخانواده دوسته. تو هم با نیامیبن -
 ژاله هم دراومد: ىصدا

 تونم راه برم. ینم گهیراستش منم خسته شدم. کم پام درد  رفته. د -
 کردم و با خنده  فتم: نگاهش

 نكنه کم پات صافه؟ -
 زد و  فت: ىلبىند

 کفشم مناسج نبوده. دینه. شا -
با پاشاانه  ىنهوه ا ى هار نفر نگاهمون رفت ساامت کفش هاش. کفش ها هر
. نیامینجال و بن ىساامت کفش ها دی. نگاهم  رخیتىم مرغ یسااه سااانت ى
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 نیمایبودند. پدرسااوخته ها مجهز اومده بودند. بن دهیيفتشااون اسااپرت پوشاا
  فت:

تراحت هم اس یکم هی م،یبىور ىزی  هی میبر نیایباشه دلم براتون سوخت. ب -
 سوسولین. ىادی. هر  ند زمیکن

 نازک کرد و  فت: یپشت  شم ژاله
 ... زن بره  ِب. یدون ی. خودت که مستیسوسول بودن ناز  -

شم شد. ژاله و تیكه پرونخ؟ حس م   ش هیکردم  یهام  رد  شر و   طونیدختر 
ته  نیا ریز کت خواب ىپوساا ونت  چیکه ه ىپر انرژ ى. دختردهیآروم و ساااا

 نكرده. دایفرصت ابراز ويود پ
 دست هاشو باال آورد و  فت: نیامیبن
له ...  - له ب و اصاالشااو  ىکرد تیکم رعا هی ماینجال و ن ىممنون که يلوب

 .ینگفت
 شدم و  فتم: کنجكاو

 ه؟یاصلش   -
 خجالت زده  فت: ژاله

 .ستین یخاص زی  -
  فت: نیامیبن
ها مرد نتوس،یَ که، خانوم ها لوساا نهی. فقط اصاالش اسااتین یخاصاا زیبله   -

 کاکتوس.
ساب ریز زدم شو کوب میک یخنده. نجال هم که ح ست س دیکرده بود، د ت کم د

 هم با حرص  فت: نیامیژاله. و بن
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  رفت. ادیبفرما ... نجال هم  -
ژاله انداختم. ونتی  شم هاش شیطون میشه دلم  طونیش ىبه  شم ها ینگاه

هاى  بذارم و زل بزنم توى  شاام  هامو دور صااورتش  می خواد دسااات 
خوشرنگش. براى اینكه مطمئن بشم دستم خطا نمیره، دست هامو توى يیج 

 شلوارم فرو کردم و  فتم:
 نتوسه؟ینكنه  ب مورد عالنه ات، لوس -

 تكون داد و  فت: سرشو
 نه دنیقا. -
  ه طور؟ -
 دوست دارم. شتریژربرا رو ب -
 .شیحتما هم نارنج -

رني  نیو ساارشااو تكون داد. امان از ا دیدهنش  رفت و خند ىيلو دسااتشااو
بپوشه؟  ه شود.  یهم بىواد لباس عروس نارنج شی. نكنه شج عروسینارنج

صوراتم خن ینارنج راهنیکتم پ ریو منم ز یژاله با لباس نارنج ه ام دبپوشم. از ت
  رفت.

و رو به  دمیکشاا فشااویبند ک نه،یژاله بشاا نكهیشاااپ و نبب از ا یکاف ىتو میرفت
  فتم: نیامینجال و بن

 .می رد یو برم ییيا میریما هم م نیتا شما سفارش بد -
 سه تاشون  شم هاشون از تعجج  رد شد و همزمان با هم  فتند: هر
 کجا؟ -
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  فتم: دمیکش یژاله رو م میباال انداختم و همون طور که بند ک ىا شونه
 .نیفهم یبعدا م -

کردم. سرمو به  یاومدم. نگاه ژاله رو احساس م رونیشاپ ب یژاله از کاف همراه
 سمتش  رخوندم و  فتم:

 ؟یبگ یخواست یم ىزی  -
 دندونش  رفت و بعد  فت: نیلبشو ب ىلحظه ا ىبرا
 نداره. ىا دهی. پس دوباره  فتنش فانیيواب ندادشما  ی فتم ول -
 .یبگ ىزی  دمیمن که نشن ؟ی فت ی  -
 .میبر میخوا یکه کجا م نیهم -
ندادم. ول نیامیآهان. خج اون مونع  ون نجال و بن - تو  یهم بودند، يواب 

 .میتو کفش بىر ىبرا می ون نراره بر یبدون دیکه با
 ؟ی  -
جج کرد نی را ا - که ا نیا ؟ىندر تع قه م نیطور  تا حل ند،یب یدو  تا آخر  ن

 .شهیکفش ها پاهات داغون م نی. با امیشج تو بازار
 بگه که انگشت اشاره امو بلند کردم و  فتم: ىزی  خواست

 ؟ی. اوکیانتىاب کن یکفش فروش نیتو اول دیدر ضمن، با -
 یکفش فروشاا نیزدم و کنار اول یقیکرد. لبىند عم یپل  زدن نگاهم م بدون

 و  فتم: ستادی. ژاله هم کنارم استادمیا
 .میردبگ میبىوا میبشه.  ون ونت ندار دایپ ىکه بپسند ىزی  هی دوارمیام -

اراحته. ن ىزیکرد. احساس کردم از   یم ىباز فشیبود و با بند ک نییپا سرش
 به سمتش خم کردم و  فتم: یسرمو کم
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 شده؟ ىزیژاله.   -
 بلند کرد و  فت: سرشو

 .ی ینه ه -
 ؟یمطمئن -

شو س ىلحظه فكر هی. نیتریشد به و رهیتكون داد و خ سر شدیبه مهنم ر  دیا. 
  فتم: اتیبود. با احت نیوانعا مشكلش هم

 ىبده، به يا هیبهم کفش هد زدینفر به ساارش م هیتو بودم و  ىمن ا ه يا -
تا پسااند م یكی دو دل  شااونیكیانتىاب  نیکردم. اونقدر هم خودمو ب یدو 

 دادم تا طرف دلش بسوزه و يفتشو بىره. ینشون م
 ىتو یکه نگران دمیحالت صااورتش م اله شاااد. به وضااوح د رییاز تن دلم

سب نیصورتش با هر کلمه ام از ب  زد. خج ژاله که یرفت و در آخر لبىند دل 
 یداد. نطعا دلش نم یم نیامینداشااات. خرب خودش و پدرش رو بن ىدرآمد

اشاات د نیامیکه بن تیمونع نیخرب بتراشااه. اونم تو ا نیامیبن ىخواساات برا
 خرب  ردنش بود. یکرد و کل یازدواب م

 اشاره کردم و  فتم: نیتریو به
 ؟ىانتىاب نكرد ىزیخج ...   -

 شد و  فت: نرمز
 هنوز همه اشونو نگاه نكردم. -

 کفش ها  رخوندم و  فتم: نیب نگاهمو
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شه. پس تا تو کفش ها - سم م ىبرا ىزی  هیمنم  ،یکن یزنونه رو نگاه م ىبا را
 کنم. دایعقد پ
سپرت ب ىکفش ها ىکنار نیتریمردونه. و ىکفش ها نیتریسمت و رفتم ود. ا

صدانت افتادم. لبىند غمگ دنیکفش خر ادی ست ىرو ینیهورمند و  ش . لبم ن
 کردن براش دیندر از خر نیبا ژاله ندارم، ا ینساابت چیهورمند. من که ه  ارهیب

ند د یل*م*ت م ظه  ه حساا ىتو گهیبرم. هورم ته؟ االن  یاون لح داشاا
 ه؟یتیتو  ه وضع کجاست؟

سرم ب ىسر شو از  ست فقط از یکنم. فعال دلم م رونیتكون دادم تا فكر  خوا
 بشه. مبینص یفرصت نی ن یک گهیبودن با ژاله ل*م*ت ببرم. معلوم نبود د

شمم اومد.  ىبديور شونیكیاون همه کفش،  ونیم از شك هیبه   سپرت م  یا
 لبم نشست و بر شتم سمت ژاله: ى. لبىند روینارنج ىبا بندها و دوخت ها

 .نیبب نویا ایژاله. ب -
 و  فت: ستادیکنارم ا اومد

 کدوم؟ -
 .یكیاون  -
 ىانگشت کفش رو نشونش دادم. در يا  شم هاش  رد شد و دستشو يلو با

 نگاه به کفش. هیکرد و  ینگاه به من م هیدهنش  رفت. 
 ومد؟یخوشت ن -
 خوشكله. یلی. خهیعال نیا -
 نگاه بنداز. هیاشونو هم  هیبق ؟ىدیپسند نویهم یمطمئن -



wWw.Roman4u.iR  1002 

 

نه شاادم. طبق مردو ىتكون داد و من هم مشاانول نگاه کردن کفش ها ىساار
و کدش رو حفظ کردم. بر شااتم ساامت  دمیرو پسااند یكیزود  یلیمعمول خ

يفت کفش الزم داشاات.  هیعقد حتما  ىزنونه. ژاله هم برا ىکفش ها نیتریو
 دم.کر یمجبورش م دیهم انتىاب کنه. پس خودم با گهید یكیمحال بود  یول
با  ىرفت. آخه زن ها  ه طور یم جیاون همه کفش پاشنه بلند سرم   دنید از
 شااهیکه نم یمهمون ىخج برا یخورن؟ ول ینم نیو با مخ زم رنیها راه م نیا

  شتم که هم نشني باشه هم یم ىزی  هی. دنبال دیاسپرت و کفش ساده پوش
شنه اش ز شه. دلم نم ىادیپا ست  یبلند نبا ه ندش ب نتسا ستیدفعه ب هیخوا

 داشتم. که بود رو دوست ینیاضافه بشه. هم
 اومد کنارم و  فت: ژاله

 همون از همه اشون نشني تره. -
 سوال ... هیخوبه.  -
 ؟ی  -
 ؟ىپاشنه بلند ها راه بر نیبا ا یتون یم -
کرد و  یکه پاشاانه اش از همه بلند تر بود نشااون دادم. اخم یانگشااتم اون با

  فت:
 .دمیاز پنج سانت تا حاال نپوش شتریاوه ... نه بابا. من ب -

 بودم نشون دادم و  فتم: دهیکه پسند یهمون
 ؟ی  یكی نیبا ا -
 .بتونم دیدونم. شا ی... نم یکم بلنده ول هیپاشنه اش  نمی ه خوشكله. ا -
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ست   فت شش اومده بود. کدش رو حفظ کردم و با د شكلهب پس خو ب  ه خو
 به داخب منازه اشاره کردم:

 .میبر -
ش صااورت ىت  ت  ايزا ىرو ی. لبىند کمرنگدیکفش اسااپرت رو پوشاا اول

 شیلنب ىکفش ها نكهی. نبب از ازدمینشااسااته بود. از لبىندش من هم لبىند م
سر شه،  س ىکد کفش ها عیرو بپو شنده کفش رو به  یمجل رو هم  فتم. فرو

 صندلی نشسته بود، نشستم و  فتم: ىژاله که رو ىپا ىدستم داد و من يلو
 ؟ىها راه بر نیبا ا ىبلد نمیبپوش بب -

بده.  ىباد کنه و بىواد خود رتشیيمله رو  فتم که ره غ نیا ىيور نشااون 
شو باال برد و نگاه بد ىابرو ستم ب ى پ ش رونیبهم انداخت. کفش رو از د  دیک

 و  فت:
 پوشم. ینم ستیکمر خوب ن ىتونم. فقط  ون برا یالبته که م -

 :ستادمیشلوارم کردم و ا جیي ىهامو تو دست
 .میکن میو تعر مینیبب -

 ى. پاهاومدی.  ه ندر به پاهاش مدیهاشااو درآورد و کفش هارو پوشاا يوراب
. اصااال  را يورابشااو دیدرخشاا یم یمشااك ىاون کفش ها ونیم دشیسااف

شنده نتونه پاهاش رو  ى. يورستادمیدرآورد؟ اخم کردم و روبه روش ا که فرو
 هرا نهیآ ىمنازه و يلو ىو  ند ندم تو سااتادیا د،یپوشاا . کفش هارو کهنهیبب

ستمو به پ ستادهیکه ا ىرفت. از محدوده ا شد. د ش میشونیبودم خارب  . دمیک
تا با ا یعجج غلط منو کم نكنه  ىکفش ها ده دور راه نره و رو نیکردم. حاال 

 کنه. یکه ول نم
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سرم زده بود  ینم اندامش به  ىها، بديورژاله وانعا با اون کفش  ایدونم من به 
شم م ستم  ی. نمومدی  ه.  ذار یم ریظاهر تاث ىندر رو نیيفت کفش ا هیدون

شده بود. مردت ىادیز شنده هم که برا كهیيذاب  سش،  ىفرو   یفروختن ين
 :ىتیر یزبون م زیر
اتون . پشااهینم یهر کساا ىکفش ها نالج پا نیخانوم. ا ادیبه پاتون م یلیخ -

 يلوه داره. یلیکفش ها خ نیو تو ا فهیظر
به فروشنده انداختم که حساب کار دستش اومد و دهنشو بست.  ینگاه  نان

 یندلص ىنشسته رو دمی شم غره هم به اون برم که د هیبر شتم سمت ژاله تا 
پوشاه. خداروشاكر که خودش  یو کفش هارو درآورده و داره يوراب هاشاو م

 یبو يفت کفش رو حساااب کردم و پول هر د عیکنه. ساار كاری  دیبا دیفهم
ش الیخ شدم. از منازه که ب ىکه برا یکف سند کرده بودم   م،یاومد رونیخودم پ

 افتاده  فت: ریژاله با سر به ز
 بشه. ىيور نیخواستم ا یخوام. نم یمعذرت م -

لحظه اى سكوت کردم تا عقلم از پس خشمم خودى نشون بده. من کاره   ند
 کنه. ینبودم که بىواد ازم عذرخواه ىا

 شد. ریکه د میفراموشش کن. بر -
 به ساعتش انداخت و  فت: ینگاه

. ..یبودم. آو راساات دهیدو يفت کفش نىر قهیتا حاال در عرض پونزده دن -
 الزم نبود. ن؟یدیرو  را خر یكیاون 

 . حاال که خوشت اومده و ...ستیمهم ن -
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  فتم: ظیهم فشار دادم و با غ ىهامو رو لج
 خوره. یبه دردت م ییيا هیداشته باشش. باالخره  اد،یبه پات هم م -
 خوام. یمعذرت م -

ش ىبديور صداش که بهش  ىا كهیشدم از ت مونیشرمنده و ناراحت بود. پ
 انداختم. نگاهش کردم و  فتم:

 .یکن یخواد معذرت خواه ینم -
 اشاره امو بلند کردم و ناطع  فتم: انگشت

پاشنه  منیپات بب گهید ى. ياشونیپوش یيا به يز مجلس زنونه نم چیفقط ه -
 شكنم. یاشو م

کردم. اوف ... دارم  ىرو ادهیز یلیخ دمی رد و دهن بازش فهم ى شاام ها از
 نییعکه براش ت ازیته پ ای ىازیبگه تو ساار پ سااتین یكی. آخه شاامیم وونهید

رت و صد تا ش دنشیحاال واسه پوش ىدیيفت کفش خر هی ؟یکن یم میتكل
 ؟ىمار یشروت م

 یندلصاا یلم داده بودند به پشاات نیامینجال و بن م،یدیشاااپ که رساا یکاف به
 و  فت: دیخوردند. نجال زودتر مارو د یم وهیهاشون و آب م

 .نیدر رفت می ه عجج بابا. فكر کرد -
 و  فتم: دمیخند

 ن؟ی ر شدشما  را پن -
 .میشد نیسنگ م،یشما رو هم خورد ىسفارش ها -نیامیبن
 ن؟یبرامون سفارش داده بود یمگه   -

 .ىا وهیم یبستن -نجال
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 ؟ىخور یم یماشاءالله اشتها. ژاله   -
 نشست و  فت: یصندل ىنجال رو کنار

 .یبستن جیآب هو -
 نجال  فت: .نیامیخودمم همون رو سفارش دادم و نشستم کنار بن ىبرا
 نمی خواى بگی کجا يیم زدین؟ -

 نگاهم کرد. انگار مطمئن نبود باید  ه يوابی بده. لبىندى زدم و  فتم: ژاله
شدیم نبب از اینكه پامون نطع  - شما که فقط به فكر خودتونین. ما هم مجبور 

 بشه یه يفت کفش راحتی بىریم.
صندلی کن نجال شو روى يعبه هاى کفش که روى  ست شت و د اریش بود  ذا

  فت:
 يدى کفش خریدین؟ اونم دو يفت؟ به این سرعت؟ مگه میشه؟ -

 فقط لبىند میزد و  یزى نمی  فت. از فرصت استفاده کردم و  فتم: ژاله
تو یاد بگیر. در عرض پونزده دنیقه کفشش رو انتىاب کرد و خرید. از کی تا  -

 حاال ملت رو عالف کردى و هنوز هی ی نىریدى.
 سمت بنیامین و  فتم: بر شتم

بار که تو این خیابون ها کفش  - یامین االن کله ات داغه نمی فهمی.  ند  بن
سر عقب میاى. من می دونم این مادر و دختر  ه  پاره کردى و پاهات تاول زد، 

 ن؟یرو ادامه بد دیخر نیخوا یيورى خرید می کنند. هنوز هم م
 که انگار کم کم داشت به صحت حرف هام پی می برد  فت: نیامیبن
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عد. انگار ا ه خدا بىواد، نجال حلقه رو  دیکن رهیمخ ىحاال فعال انرژ - تا ب
 دنبال لباس عروس. میو بعد هم بر مشونیبىر میانتىاب کرد. بر

لباس  دیخودم. شااما خودتون بر ىدنبال کارها رمیمن که بعد از حلقه ها م -
الزم دارم  یهر   دیامروز با نیبرم ساار کار. هم دی. من فردا بادینیعروس بب

بده. امروز هم با  یصاادانت دلش بسااوزه بهم مرخصاا سااتمیبىرم. داماد که ن
  رفتم. یمرخص یبدبىت

  فت: نیامیبن
 ؟ىغر زد یلیکه خ ىدنت کرد -

 ژاله  ذاشتم و  فتم: ىهارو يلو وانیازل یكیرو آوردند.  سفارشمون
 ن؟ی را مارو با خودتون آورد گهی. ددیما دو تا که از خداتونه با هم تنها باشش -
 پر بود  فت: یلیکه انگار دلش خ نیامیبن
 سفارش مادر خانوم بود. -

خوردم و  جیآب هو یخنده. کم ریز میو زد میبه هم انداخت ینگاه ییتا  هار
  فتم:

سر خودت باز کن ىخوا ی. ا ه مرمیخج من که دارم م -  یم ،یژاله رو هم از 
 .اهیدنبال نىود س میبا هم بر ییدو تا میتون

 و  فت: دیخند نجال
 یلسلباس مج میخوا ی. مادیبا من ب دیژاله با یبىر. ول اهیتو که برو نىود س -

 .میبىر
 .دیدون یباشه. هر يور م -
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 و دیکشاا رونیپولش رو درآورد. کارت اتوب*و*سااشااو از توش ب میک نجال
  رفت سمتم:

با  ،ىراه شااد مهین قی. پس  ون تو رفمیاومد نیماشاا هیما که همه امون با  -
 اتوب*و*س برو.

ستن کارت شنول خوردن ب شت  رفتم و م  آب ىشناور رو ىها یرو با دو انگ
 پول نجال افتاد و  فت: میداخب ک ىشدم. ژاله نگاهش به عكس ها جیهو
ندر عكس توش نگه م - ند  فتویونت ک هی. ا ه ىدار ی ه    مش ایازت بزن
 ست؟یخطرناک ن یکن

 پولش رو هم باز کرد و  فت: میک ى گهیسمت د جانیبا ه نجال
 .ىدیطرفشو ند نیا -
 مامانته؟ نیمن  ه خبره؟  ه ندر عكس؟ ا ىخدا ىوا -
 .شهیو دو سالگ ستیآره. ب -
 .ایمامانت هیشب -

 زد و شروع کرد به نشون دادن عكس ها: یتیلبىند رضا نجال
.  ند ساااله که هی. شااوهرش اهوازمشینیب یکم م یلیدختر خاله امه. خ نیا -

دونه ب ه رو داره، پا شاااده به خاطرش رفته  هی نیرفته اونجا. خاله امم که هم
 عكس خاله امه. نمیاونجا. ا

 همن ... هی ه ندر مامانت و خاله ات شب -
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کرد.  یم یرو معرف فشیک ىتو ىزدند و نجال عكس ها یطور حرف م نیهم
ژاله  ىزده  جانیه ىکردم که صاادا یحب م جیآب هو ىرو تو یداشااتم بسااتن

 تويه امو يلج کرد:
. آدم نیداره. لپ هاشو بب یی.  ه ندر نااااااااااااازه.  ه  شم هانیبب نویا ىوا -

 خواد  ازش بزنه. یدلش م
ش کنجكاو سرک ک شو رو. ژاله دمیشدم و  شت س ىانگ سه در  هار  و  اهیعكس 

د اومد بود. لبىن شیسال پ یکه مال س ی ذاشته بود. عكس ىا یمیو ند دیسف
اه به نگ هیکرد و  ینگاه به ژاله م هیلبم. نجال هم لبشااو  از  رفته بود و  ىرو

د. عكس نگاه کر هو ب دیيلو کش زیم ىخودشو رو ىهم با کنجكاو نیامیمن. بن
  فت: جانیمت نجال  رفت و با همون هژاله عكس رو س

 ه؟یک ىب ه  نیا -
 زدم و  فتم: یعیبه من انداخت. لبىند وس یدوباره نگاه نجال

 اول مامان و بابامه. ىب ه  نیا -
 و  فت: دیبا تعجج به سمتم  رخ ژاله

 هم داشتن؟ ىا گهید ىاز شما و نجال ب ه  ریبه غ یعنیاولشون؟  ىب ه  -
 تر شد و  فتم: قیعم لبىندم

 نه. -
 شیدو زار نكهیتا منظورمو متويه بشاااه. به محو ا دیلحظه طول کشاا  ند

افتاد،  شم هاش درشت شد، لبشو  از  رفت و  ونه هاش نرمز شد. ناباورانه 
  فت:

 این... این شما ... شمایید؟ -
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  فتم: یبدينس با
شت - شم ها...  ه ندر نازه.  ه  ی فت یم یآره خودمم. خج دا داره.  ه  یی 

 ه؟ی از زدن ه؟یخوردن ؟ی فت ی... اون آخرش  ییلپ ها
 اش فرو برد و نجال  فت: قهی ىسرشو تو ژاله

 بىور. جتوی... آب هو مااااین -
ش جیو آب هو دمیناه خند ناه سرک بهم  یبیحس ل*م*ت بىش عج هی. دمیرو 

ست داده بود. دلم م ست الك ید بهم  ىژاله بديور ىها میبىندم. تعر یخوا
مزه داده بود. يالج تر از اون نیافه ى کش اومده ى بنیامین بود که دسااتش به 

 هیچ يا بند نبود و فقط می تونست حرص بىوره.
که  ىيواب داد و تنها کلمه ا نیامیبودم که تلفن زني خورد. بن شگاهیآزما ىتو

صحبتش بود.  ند ثان دیی فت همون بفرما هم نطع  و بعد ستادی وش ا هیاول 
 کرد. اخم کردم و  فتم:

 بود؟ یک -
 صدانت. -
  فت؟ یم ی  -
 کردند. ریرو دستگ ىدیسع نی فت رام -
 ؟ی  -
 .ىکالنتر رهیداره م -

. دمیکشاا رونیروپوش رو از تنم درآوردم و دسااتكش ها رو از دسااتم ب عیساار
داشاات سااوار . صاادانت رونیزدم ب شااگاهی ذاشااتم و از آزما بمیي لمویموبا
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 ى شهیتكون داد و پشت فرمون نشست. ش ىسر د،ی. منو که دشدیم نشیماش
 داد و  فت: نییرو پا نیماش

 ن؟یایب نیخوا یشما هم م -
  را که نه. نیبد یساعت یا ر بهم مرخص -
 .میر یبا هم م دیپس سوار بش -

صدانت  ی وش م،یبرس ىسوار شدم و صدانت حرکت کرد. تا به کالنتر عیسر
ستگ شتم در مورد علت د س یم نیرام ىریده بار زني خورد. منم که دا  م،دیپر

صدانت به  وش سكوت کنم تا  صحبت،  سط  ب يوا شیهمش مجبور بودم و
 ثاعزده که ب ییحرف ها هی یبود که پناه نیشد ا رمیکه دستگ ىزیبده. تنها  

 ىه يور  رفتارو   یی ه حرف ها قایکه دن نیشده. حاال ا نی رفتار شدن رام
 دونست. یهنوز خودش هم نم ،ىا

س ىکالنتر به س م،یدیکه ر ش ششیکه ن میدیرو د یاول از همه مقد ش تا بنا و
 زده يلو اومد و  فت: جانیه د،یباز بود. ما رو که د

 افتاد. ریباالخره   -
 ؟یک -صدانت

 کارخونه شد. یکه باعث ورشكستگ یهمون -یمقدس
 ؟ِى دیسع نیمنظورتون رام -من

 سرشو تكون داد و  فت: یمقدس
 ازش مدرک یظاهرا پناه ی. ولمیکار خودشه. فقط مدرک نداشت میدونست یم -

 رو لو داد. ىدیخودش، سع ىتبرئه  ىداره. برا
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تاد و اف ریباالخره   نكهینارحت. خوشحال از ا ایدونستم خوشحال باشم  ینم
 ىاز پشاات خنجر خوردن برا نیصاادانت بود و ا بیکه فام نیناراحت بابت ا

 زيرآور بود. یلیصدانت خ
سع شی ند ونت پ ىپس دزد - ست یم یعنیبوده؟  ىدیکارخونه هم کار  ه خوا

 دوباره کارخونه رو ورشكست کنه؟
که بهش وارد شاااده، نرفته.  یبار اتهام رینزده و ز یفعال که حرف -یمقدساا

ته اسااات. سااع یلیهم خ لشیوک بدون   ی ىدیکارکشاا مه حرف هم  کل
 زنه. ینم شیهماهنگ

 پرونده بذاره،  فتم: نیا ىهمه تالششو رو نكهیا ىبرا
 شما. ینه به کارکشتگ یول -

 زد و  فت: یضیعر لبىند
 .دیشما لطم دار -

صاادانت باعث شااد، نگاهش کنم. نگاهش به رو به روش مونده بود.  سااكوت
کنار  به دستش بود و ى. دستبنددمیرس نینگاهش رو دنبال کردم و به رام ریمس

سمتش رفت و من  ،ىسرباز صدانت به  سته بود.  ش سر رد ن شت در اتاق  پ
 که بودم، موندم. ییهمون يا
 دنیساارش رو بلند کرد و به محو د نیرام سااتاد،یکه روبه روش ا صاادانت

 صدانت اخم کرد و  فت:
 ؟ینیاثر زهرتو بب ىاومد ه؟ی  -

 :دمیصدانت رو شن ىصدا
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 یمايرا ب نیا ىتو دوارمی. هنوزم امىکه تو به سار خودت آورد هییاثر بال نیا -
 مايرا نباشه. نیا ىتو نیآرم ىکنم که پا یو دعا م یباش ریتقص

 و ا ه باشه؟ -
خوام که پاتو از  یم نیتضاام هیتموم شااده اساات. فقط  زیمن همه   ىبرا -

 نی. در مورد آرمیتعهد که وانعا بهش عمب کن هی. یکشاا یم رونیمن ب یزند 
شكا شه، من  صر با ستگ زیندارم و همه   یتیهم ا ر وانعا مق سم یب  هیبه نظر 

 نینفرت تا کجا ادامه داره؟ ا نیدونم ا یندارم. فقط نم یتیداره. از تو هم شااكا
 تو با من از کجا به ويود اومده؟ یهمه دشمن

 از خشم و نفرت شد و  فت:زد و  شم هاش پر  ىپوزخند نیرام
 خوام سر سي توش بجوشه. یمن نجوشه، م ىکه برا یگید -
از  شتری. بىحرص و طمع همه امون رو عذاب بد نیا ىبرا ىخوا یم یتا ک -

 .یکش یهمه خودت عذاب م
. تو و اون بابات که تا ونت حساااب ىکه همه امون رو عذاب داد ییتو نیا -

 شد، مرد و دستمون رو  ذاشت تو پوست  ردو. یرس
 .یگیم یفهمم   یمن نم -
هم  . تویفهم یکه به نفعت نباشااه رو نم ىزیونت   چی. هیهم بفهم دینبا -

 . عمه وىدیهم نم بی. تو يون به عزرائى. نه ... از اون هم بدتریبابات ىلنگه 
ست رو انجام دا هیسم شون رفت و کار در ش ساب تو  و تو  یدند. ولحرف ح

 یهسات یتو   دی.اون هورمند بىت بر شاته هم فهمىانداز یهنوزم يفت  م
 که حاضر شد اون دا، نني رو نبول کنه و خودشو از شر تو راحت کنه.

  فت: ىلحن پر تمسىر با
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رو خودم براش يور کردم. اون ندر  یيعل شیآزما ىهه ... اون بر ه  دز؟یا -
. از من رهیحاضر شد از منم کم  بگ یکه حتطالق دادنت عجله داشت  ىبرا

از سهام کارخونه اش  ذشت فقط  یحت ؟ی  یعنی یفهم یبودم. م بشیکه رن
طالنت بده. طالنت داد و دمشااو  ذاشاات رو کولشااو فرار کرد. از  نكهیا ىبرا

 .هیسا ی ه ندر بدبىت گهیدست تو خودشو  م و  ور کرد. تو د
 ؟یدون یم یتو از هورمند   -

زنه به نبود دوباره ب دینبود. بع یخوب زیاصال   نیبود و ا یصدانت عصب لحن
سته ب ِن یسر رام ییبال هیسرش و  ست ب سط کالنتر ارهید ده هم پرون هی ىو و

س شون و مقد سمت ست کنه. رفتم  سه خودش در  نیهم همراهم اومد. رام یوا
شو رو شد و با پوز ىآرنج ها صدانت خم  سمت  شت و به   خندزانوهاش  ذا

  فت:
حیم ... حیم که هورمند خودشو از دور خارب کرد. و رنه برنامه ها داشتم  -

سال پیش  ستم همون  هار  سال پیش انجام دادم، می تون براش. کارى که یك 
له ى پوکت فراریش دادى.  با اون ک ماده بود ولی تو  مه  یز آ بدم. ه جام  ان

به  ه درورشااكسااتگی کارخونه اى که هورمند دیگه مالكش نبود می  دم، 
سوز  سوخت و  شت ولی  ست.  ون دیر و زود دا خورد؟ البته زیاد هم مهم نی

 نداشت.
 وحشتناکی زد و  فت: پوزخند

 دیدى، من همه  یزو اعتراف کردم. ولی نمی تونی ثابت کنی. -
 صداى بلند خندید اما اخم کرد و خیره به صدانت  فت: با
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سط م ىپا یيالبه که ونت - سال  نی. ایشیاحمق م یلیخ اد،یهورمند و همه 
 .ىآواره بود ای وشت بود و تو به خاطرش دور دن ریز
 :دیدستش  رفت و داد کش ىرو تو نیرام ى قهیمرتبه صدانت  هی

 ؟یدون یم ی فتم تو از هورمند   -
يدا  نیو صدانت رو از رام دندیزمان با ما، دو تا سرباز هم به سمتشون دو هم
. صاادانت هم زدیبود و فقط پوزخند م سااتادهیکامال خونساارد ا نی. راممیکرد

 که فاصله  رفت  فتم: نیبشه. از رام رینمونده بود که اشكش سراز ىزی 
 حالتون خوبه؟ -
  فت: ىبنو دار ىصدا با
ست. ا یدونه. م یاون م - سال م نیدونه هورمند کجا سته و به من  یهمه  دون

 ؟ینگفته. ا ر حرف هاش راست باشه  
 کدوم حرف ها؟ -
کم   رفته؟آخه  را؟ نكنه  نیيدا شاادن از من، از رام ىوانعا هورمند برا -

 وانعا از من خسته شده بوده؟
 و داغون بود. دیندر ناام  ه

خودتونو  ىيور نیدرو، ا ایراساات باشااه  سااتیکه معلوم ن یبا دو تا حرف -
شما دل کنده بود، ا ن؟یباخت سال مواظبتون نبود.  نیا ر هورمند وانعا از  همه 

ستانیب ىکه تو یبا اتفان ، هومن ىافتاد و اومدن هومن و پدرش و حرف ها مار
شما به  ییامونه که هورمند مجبور به يد یم یبان یشك ى ه يا گهید شده؟ 

 ن؟یرام ای دیاعتماد دار شتریهومن ب
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ست ش ست یصندل ىرو ن شوند. د ست هاش پو شو با د صورت به موهام  یو 
و خط و  زدیداشت باهاش حرف م یکه مقدس نیسمت رام دمیو  رخ دمیکش

 و دیب*،*ل پرونده از راه رس هیبا  ىا گهی. همون لحظه مرد ددیکش ینشون م
 بیداره. ظاهرا وک كاریشااد که با موکلش   یشاااک ،یمقدساا دنیبه محو د

 بود. نیرام
 بر شت سمت ما و صدانت  فت: یمقدس

 م؟یبا سر رد صحبت کن شهینوبتمون م یک -
 .زنهیحرف م یفعال که با پناه -یمقدس

 افتادم و  فتم: اریسر رد درباره ماز ىحرف ها ادی
 فت در موردش با شااما  یساار رد م ه؟ی  ىيواد نیا ى هی... نضاا یراساات -

 صحبت کرده.
 کرد و  فت: یظیاخم غل یمقدس

 .ینو ه مثب پناه هی. اونم ستین یخاص زی  -
از  ىو صاافر یپناه اد،یطور که به نظر م نینو ه بوده؟ ا هیکه فقط  دیمطمئن -

  رفتند. یاون دستور م
 .شهیمربوت م سیبه پل زهای  نیا -

به مهنم  ىاطالعات بده. فكر اریخواد در مورد ماز یمشىص بود که نم کامال
 و  فتم: دیرس

ست - شب گهی... من به  ند نفر د یرا شكوکم. اون   ىکه از کارخونه دزد یهم م
شه پل ادتونیشد، ا ر  سه نفر دزد سیبا شون ى فت که   رو اطالع دادند. دو تا
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ستم بود سابق  یول میکه من و دو سهام دار  سوم هومن برازنده بوده. برادر  نفر 
. میآورد ریهومن رو   رس. آدلنیمايرا دخ نیا ىکارخونه. حتما اون ها هم تو

 ییوکنند و ازش بازي رشیتا دسااتگ میبه نظرم بهتره آدرسااش رو به ساار رد بد
 .ادیبه دست م یکنند. حتما از هومن اطالعات خوب

 ه  دیزود فهم یلیکرد، اما خ یحرف هام صااادانت با تعجج نگاهم م اول
 دارم و باهام همراه شد: ىنصد

ست م يناب کاردان - شما که خودتون در يرگنیدر ست انی.   دیدون یم د،یه
 .میما از هم يدا شد یآورد و با  ه فضاحت میسر من و زند  ییهورمند  ه بال

 یلیبه خاطر سااهام کارخونه که مونع طالق مجبور شااد به نامم بزنه حتما خ
به خاطر هم کار نیضاارر کرده.  که منم ضاارر کنم. شاااا ىضاارر،  د یکرد 

با هم دوساات  نیکه اون و رام دیدون یهم کار خودش بوده. م یورشااكسااتگ
 با هم، دست به یكی کردند. دیبودند، شا

 شده بود  فت: ریغافلگ یکه حساب یاضافه کرد. مقدس یداغ ازیپ  ه
شتباه م - صال ددیکن یهورمند؟ ا شه؟ اون ا . .. گهی.  ه طور ممكنه کار اون با
سال  دیدون یم یعنی ست انیرفت. در ير رانیاز ا شیپ... همون  هار  . دیکه ه

ا و ب میمايرا باشااه. به نظرم بهتره فعال دساات نگه دار نی ه طور ممكنه تو ا
طه حرف نیدر ا سیپل بدمینزن یراب يازه   دار  یکنم. ب قیتحق کم هیمن  دی.ا
 به آب زد. دینبا

  فتم: مصرانه
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به آب بزن یب ساااتیما هم نرار ن -  در موردش میبىوا سی. نراره از پلمی دار 
هشااون آدرس ب هیکنه.  ینم ریرو دسااتگ یکساا بیدل یکه ب سیکنه. پل قیتحق

 کنند. ی. هر يور خودش صالح بدونند اندام ممیدیم
باشه ممكنه بفهمن  ریبه من. ا ر وانعا پاشون   دیخج ... شما آدرس رو بد -
 .ماریب ریتونم ازشون مدرک   یدنبالشونه و فرار کنند. من خودم م سیپل

بودنش از  ىمشااىص بود که اونم با هورمند و هومن در ارتباطه. فرار کامال
شون م سیپل ست. حرف ها ىداد که اونم تو يبهه  ین که هومن  ییبرازنده ها
 نیدور موندن خودم و صااادانت از ا ىبود. اصاارارش برا ادمیرو خوب  زدیم

 ی.  تالششرفتن  نیهورمند و از ب ىمايرا. ترسش از به هم خوردن برنامه ها
 زه؟یبه هم بر یممكن بود همه   دیفهم یم سیکردن که ا ر پل یکار داشتن م

شون بده؟ هر جهیتا هورمند به نت میکرد یصبر م دیبا یتا ک شو ن سه و خود  بر
 از  ه نراره. هیتا بفهمم نض دمشید یم دیطور شده با

 یابیخط تلفنش و تماس هاشااو رد تونند یم یباز تره. به راحت سیدساات پل -
يا م ند. هر  ند، ازش  بشیتعق رهیکن نه اشااو بگرد باشاااه خو ند، ا ر الزم  کن

 میتون یم كاریما   یکه الزم باشاااه. ول ىا گهیکنند و هر کار د یم ییبازيو
 هی بشاااه و مونتازه ممكنه متويه ا م؟یهر يا رفت دنبالش بر نكهیيز ا میبكن

 دی. البته شااامیبد سیآدرسااشااو به پل دیمارو از ساار خودش باز کنه. با ىيور
 کرده باشند. دایخودشون تا حاال پ
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دارم. ا ر  ىادیبودم. ازشااون مدارک و اطالعات ز لشااونیوک یزمان هیمن  -
 جهیتونم به نت یزودتر م یلیمايرا دخالت داشااته باشااند، خ نیا ىوانعا تو

 برسم.
 .دیبذار سیپل اریتون رو در اختمدارک دیتون یخوب م -

 کرد و  فت: ىفكر یمقدس
 د؟یدیاالن آدرسو بهشون م نیهم -
سش رو - سفانه تو ىبر ه ا ىآدر شتمش. ول شگاهیآزما ىبود که متا  یيا  ذا
 .ارمشیتونم برم ب یزود م یلیخ

 سمت صدانت و  فتم: بر شتم
  ردم. یو برم رمیزود م یلیخ د،یا ر ايازه بد -

 بده. دیبا یدونساات  ه يواب ی ند لحظه نگاهم کرد. فكر کنم نم صاادانت
هم  ىرو ىتو ساارمه. پل  هامو لحظه ا ىدونساات  ه فكر یخج اون که نم

 فشار دادم و صدانت بالفاصله  فت:
 .دیخج. فقط زود بر رد اریبس -

  فت: یو با لحن خشن یسمت مقدس بر شت
 هیها دسااتش تو  ىدیبده. حتما با سااع ىبرازنده باز هم منو باز دمیايازه نم -

 کاسه است.
س شت برا یمقد ست و پا زدن افتاد و دا د آور یو برهان م بیصدانت دل ىبه د

راهرو  ىاونجا نموندم و به ساامت انتها گهیمن د یکه فعال دساات نگه داره. ول
 حرکت کردم.  ند ندم که رفتم، صدام زد:

 .يناب کاردان -
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 و به سمتش بر شتم: ستادمیا
 بله. -
 د؟یکن كاری  دیخوا یشما م -

موهاش فرو کرده بود و به  ىانداختم که کالفه دسااتشااو تو یبه مقدساا ینگاه
 شده بود. رهیخ وارید
شه ام م ینم -  شهینم داشیکارها پ نینه. مطمئنم هورمند با ا ای رهی  یدونم نق
م بتون دوارمیهم سرا، من. ام دیشا ایسراغتون.  ادیهومن دوباره ب دوارمیام یول

 دونه بگه. یم ینانعش کنم که در مورد هورمند هر  
 د؟یدار ى ه فكر -
 .سیو بدم به پل ارمیخوام برم آدرس هومن رو ب یم -
که هومن مىالم  دیمگه شااما نگفت د؟یکارو انجام بد نیا دیخوا یوانعا م -

 .سهیپل شیرفتن پ
س ا ر تا نبب - کنم.  ون  یکارو نم نیبرام افتاد، ا یاتفان ،ىبه کالنتر دنمیاز ر

مانعم  ایبه هورمند  یکه مقدساا نهیمفهومش ا هومن خبر داده و اون ها هم 
شكل چیا ر بدون ه یشدند. ول شتم، پس از نظر برازنده ها دادن آدرس  یم بر 

 .میبد انجامکارو  نیا میتون ینداره و م ىرادیا سیهومن به پل
 تكون داد و  فت: ىسر

سته. ا - سش رو به پل ىيور نیدر ست. ا ر آدر  سیدر هر دو حالت به نفع ما
 دایکه هومن باهاشااون در ارتباطه پ ىتونند مكان ها و افراد یاون ها م م،یبد

که هومن باهاشااون در ارتباطه. ا ر  هییاز همون کسااا یكیکنند. و هورمند هم 
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ز دور نفر ا هی دیبا ارن؟یسرتون ب ییكنه بالمزاحمتون شد، خج ... ن یهم کس
 یبراتون افتاد، هم به شما کم  کنه، هم بتونه کس یمرانبتون باشه که ا ر اتفان

 .میبرس ییيا هیکه مزاحمتون شده دنبال کنه تا به 
تا با یتكون ساار  با دی ما نیامیبن دیکردم. پس  گاهیرو هم از آز  یم رونیب شاا

. ارنیساارم ب ییکه بىوان بال دیرساا یبه نظر م دیبع یلی. هر  ند خدمیکشاا
 ىا گهیبودم که اتفاق د دواریيور خشونت ها نبودند. من ام نیبرازنده ها اهب ا

 .فتهیب
ا کردم. اونم از خد میتعر نیامیبن ىرفتم کارخونه و مايرا رو برا یتاکساا با

سته دنبالم راه افتاد. تو ش نيیپارک ىخوا سوار ما  دمیرو د هژال م،یشد یم نیکه 
م لب ىلبىند رو دنشیرفت. از د یکه همراه خانم خرسند به سمت رستوران م

صحبت ک شتم که بىوام باهاش  سفانه ونت ندا ست. متا ش ودم و مجبور ب نمن
 .ىزودتر بر ردم کالنتر

رد شد. اون  نمیماش ىبا سرعت از يلو ىموتور هیکارخونه که خارب شدم،  از
م هم که پشاات ساار نیامیترمز و بن ىاتفاق افتاد که محكم زدم رو یندر نا هان

 :دمیدادش رو شن ى. صدانیبود، زد به سپر ماش
 .ىداغون کرد نویماش ؟یکن یم كاری  -

 اومد و  فت: رونیهم از اتانكش ب نگهبان
 کاردان؟ ىشد آنا ی  -

 تكون دادم و  فتم: ىسر
 د.از يلوم رد ش ىموتور هی. ستین ىزی  -
 :بودم که  فت دهینرس نشی. هنوز کنار ماشنیشدم و رفتم سرا، بنام ادهیپ
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 .میاوردیهارو درن ىو*ح*ش*ى باز نی. امیوالله ما هم عاشق بود -
 ... نیامیکم  رت بگو. بن -
 هان؟ -
 حواست بهش باشه. ىدید نمیدور و بر ماش ىموتور هیا ه  -
 گه؟یباشه. هومن د -
 احتمالش هست. -

صله  رفت میکرد حرکت س ىزی.  میو از کارخونه فا  میودنكرده ب یرو ط ریاز م
. نطعا هومن بود.  ون همون دمیبا کاله کاسااكت رو د ىکه باز همون موتور

 سوارش شد. پس سر و مارستانیب ىتو شیرو سوار بود که  ند روز پ ىموتور
 شد. دایکله اش پ

ار هم کن یپشت سرم و  اه ی اه بهم نداشت. فقط ىبود که اصال کار يالج
 .خواست یم حیو توض زدیهم که مدام زني م نیامیکرد. بن یحرکت م نمیماش

ش ابونیاون طرف خ ،ىکالنتر ىبه رو رو شتم. از ما ل شدم و ز ادهیپ نینگه دا
بهم  ىاش افتاده بود. موتور شااهیشاا ىکه نور آفتاب تو یزدم به کاله کاسااكت

 پام ترمز زد: ىشد و يلو  ینزد
 ؟ىمايرا کرد یناط گهیرو د نیامی را بن -
 ؟یشناس یرو هم م نیامیبن -
 کاله کاسكتش رو باال زد و  فت: ى شهیش
 شناسم. یرو هم م یخانم بهرام -
  فتم: یبلند و عصب ىاخم نگاهش کردم و با صدا با
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 ه؟یمنظورت   -
 اد؟یسرشون ب ییبال یترس یم ؟یشیم ی را عصب -
 تو  ته هومن؟ -
 یمايرا بكش کنار؟ نكنه م نیمگه بهت نگفتم پاتو از ا ما؟یتو  ت شااده ن -

فان ىخوا تاد، برا ىکه برا یات  ای ،یتو و خانوم بهرام ىهورمند و زن داداش اف
 .فتهیو خواهرت ب نیامیهم بن دیشا

سانم. دندون هامو رو نیتر زیکرد؟ اونم با عز یم دیکردم. منو تهد دا، هم  ىک
 :دمیدندون هام غر نی. از بدمیاشو با دو دست  سب قهیفشار دادم و 

 مدیايازه نم ی. به احدالناساایبشاا  یمن نزد ىبه خانواده  یکن یتو غلط م -
 ؟ىدیو داداشت. فهم یا ر اون آدم تو باش یمزاحم خانواده ام بشه. حت

 اش يدا کرد و  فت: قهیاز  دستمو
هورمند رو ازش  رفتند،  ىکه خانواده  ییبه خانواده ات ندارم. اونا ىمن کار -
 ؟ىخوا یم نویسراغت. هم انیم

 نداشت: یخوب ىهاش معنا حرف
 واضح تر بگو. -
 .نیزنبور نكن. هم ىلونه  ىانگشت تو -

لحظه، خم شاادم و  هیخواساات بره. تو  یداد. م نییکالهش رو پا ى شااهیشاا
 کاله رو باال زد و  فت: ى شهیدوباره ش موتورشو برداشتم. چییسو

 ؟ىخوا یم ی  -
 هورمند. -
 کنار هورمند باشه يونش در خطره. یهر کس ؟یشینم الیخ ی را ب -
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 خرم. یخطرو به يون م نیا -
 خوان؟ یخطرو م نیاون ها هم ا ؟یخانواده ات   -
سااال ها، تو در کنار هورمند  نیا ى. همون طور که توفتهیبراشااون نم یاتفان -

ويود داره که خانواده ام در امان  یپس حتما راه فتاده،یبرات ن یو اتفان ىبود
که  ىکه يون همساارت و ب ه ا ىانجام بد ىبمونند.  مون نكنم تو هم کار

ناک حد خطر نیتا ا د. ا ر بودن کنار هورمنفتهیبه خطر ب یکشاا یانتظارشااو م
 .ىدمون یبود، تو هم کنارش نم

شم ها با شو رو یشده نگاهم م  یبار ى  شرد و  ىکرد. عانبت پل  ها هم ف
  فت:

 مايرا دور کن. نیرو از ا نیامیبن -
 .نمیهورمند رو بب دیاول با یباشه. ول -
 سر به ترک موتورش اشاره کرد و  فت: با
 سوار شو. -

 نیامیدرآوردم و به بن بمیاز ي مویرو بهش دادم.  وش چییسوار شدم و سو عیسر
 زني زدم:

 ارن؟یسرت ن ییبال هی ما؟ین ىریم ىکجا دار -
 نگران نباش. بر رد برو. -
 .یعزا کن مویخوام عروس یونت آش و الشت نكنن. نم هی. امیدنبالتون م -

 بارش کنم که به خاطر هومن منصرف شدم و  فتم: ىزی  هی خواستم
  فتم که ... نگران نباش. -
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 ؟یمطمئن -
 کنه. یهومن حرکت نم ،ىآره. تا تو نر -
 .نمتیب یم ایراحت برو. اون دن الیباشه. حاللت کردم با خ -
 . خدانگهدار.وانهید -

از کنارمون رد شااد و هومن هم حرکت کرد. در طول  نیامیلحظه بعد، بن  ند
بار زني خورد و فقط  ند کلمه  هی شیکلمه هم حرف نزد.  وشاا  ی ریمساا

 ف زد:حر
 همراهمه. -

... 
 مجبور شدم. -

... 
 از خودش بپرس. -

ون ساااختم ىيلو یفرع ابونیخ هی ىتو دنی یرو نطع کرد و بعد از پ ی وشاا
شت و پ ى ند طبقه ا ساختمون پ ادهیشد. منم پ ادهینگه دا روم  شیشدم و به 

 شااشاام نصااج بود افتاد. ب شاارکت ىکه به طبقه  یینگاه کردم. نگاهم به تابلو
 ى کارخونه دکه طرف نراردا رانوسیم رانوس؟یب. مرانوسیم یو بهداشت یشیآرا

 وسط شهر. نبال شیخودمون بود. کارخونه اشون اون سر شهر بود و دفتر مرکز
 بودم. ومدهین نجایتا حاال ا یبار به کارخونه اشون رفته بودم . ول هی

 به هورمند داشت؟ ی ه ربط نجایا م؟یبود نجایحاال  را ا یول
ساااختمون رد شااد و منم همراهش رفتم. دم آسااانسااور کنار  ىاز ورود هومن

 ششم رو زد و من  فتم: ىطبقه  ىو من اول داخب شدم. دکمه  ستادیا
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 کنه؟ یکارخونه کار م نیماست. هورمند تو ا ىهمكار کارخونه  رانوسیم -
 هم روش. گهید ى قهی.  ند دنىهمه مدت صبر کرد نیا -

سور سان شم ا ىطبقه  آ رو به رومون  رانوسیشرکت م ىو درب ورود ستادیش
 پامون بلند شد و  فت: ىيلو یمنش م،ینرار  رفت. وارد شرکت که شد

 شمس منتظرتون هستند. ىبرازنده. آنا ىسالم آنا -
 بله ممنونم. -
در، که  نیخردر داشاات. کنار آ نیکه  ند میرفت یضاایعر ىساامت راهرو به

شت و  ىانتها شده بود ب مد ییبود، تابلو یدر  رم  یراهرو نرار دا صج   رین
 عامب. مهرداد شمسب.

داخب شدم، در رو پشت سرم بست و خودش  یدر رو برام باز کرد و ونت هومن
 دفتر موند. من و موندم و یه دفتر و بزره که هیچ کسی توش نبود. رونیهم ب

 قایدن دیبود. خورشاا شااهیرو به رو کامال شاا واریندم. ددور اتاق  رخو نگاهمو
شىص بود و نور ز سط پنجره م سدیتاب یبه دفتر م ىادیو  هیا. تمام دفتر حالت 

شن  رفته بود. ندم شتم و نگاهم به د یرو ستم افت واریبه يلو  ذا اد. سمت را
کارخونه  ییتابلو وارید ىرو که آرم  ح  شاااده بود و  شرو رانوسیم ىبود 
 نوشته شده بود. رانوسیم ى هیويه تسم رش،یز

  یاز  یبزر  ىساامت  پ رو نگاه کردم. تابلو واریرو  رخوندم و د ساارم
 .ریدلگ ىمنظره 
 ییها یاسكله بود. کشت هی هیشب شتریب ایدر ى. منظره ایکنار در دیخورش غروب

از  یكی ىرو ،ىکه دختر یتابلو بودند و موب شااكن بزر  ى نهیکه در پس زم
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به  رهیسااني هاش نشااسااته بود و زانوهاش رو ب*،*ل  رفته بود. نگاهش خ
ش ش دیخور  ىرهااب طنبود و فق دایازش پ ىزیکه به خاطر ابر،   ىدیبود. خور

 فضا پىش بودند. ىبارون تو ىبود. نطره ها دهیروبه خون کش اهیس
 نین  یولباشاام.  دهید ییبرام آشاانا بود. انگار که نبال يا ریتصااو نیندر ا  ه

 بودم، بلكه ... خونده بودم. دهیونت ند چیرو من ه ىمنظره ا
پشت  یباشه اما کس ریمد زیم دیرس یکه به نظر م یبزر  زیبه سمت م بر شتم

به يز خودم ه ىاینبود. تمام زوا زیم تاق رو نگاه کردم اما   اتاق ىکس تو چیا
رو احساااس کردم. به همون ساامت بر شااتم. نگاهم به  ینگاه ینینبود. ساانگ

 دینرار داشت. نور خورش ىا شهیش واریافتاد که سمت  پ د یكیبار ىراهرو
تار دیتاب یبه راهرو نم راهرو  یكیتار ىنفر تو هیبود. حس کردم   یو کامال 

 .ستادهیا
شم ست فهم رهیکردم و بهش خ  یهامو بار    ىتو ىبودم. مرد دهیشدم. در

شت. از راهرو ب یداده بود. ندم هیتك واریهرو به درا  اومد و نور رونیبه يلو  ذا
 که دست هاش یاز صورتشو روشن کرد. مرد کت و شلوار پوش یمین دیخورش
 ىيلو ىابود و موه نییشاالوارش فرو کرده بود. ساارش پا ىها جیي ىرو تو

 بود. ىتهیر شیشونیپ ىصورتش تو
ست. ع ى وشه  ىرو بلند کرد و لبىند سرش ش  ىرو رو از شیطب ن یلبش ن

  شمش برداشت و  فت:
 .ىکرد دامیباالخره پ -

که خودش باشااه. مهرداد  شاادی رد شااده بود. باورم نم دنشیهام از د  شاام
شلو، بود  ى. مردرانوسیم ىعامب کارخونه  ریشمس، مد سرش  که اون ندر 
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فرسااتاد و حاال،  یرو م ىمحمود ىخودش، معاونش، آنا ىبه يا شااهیکه هم
شمس ... مهرداد، زاده  ىآنا ش ىمهرداد  شمس دیخور ش ای...   ریمد د،یخور
نبود يز  یياودان... کساا دیخورشاا ای رانوسیم رانوس،یم ىکارخونه  مبعا

 هورمند برازنده.
ما نزد نیتا ا هورمند به   ىکنار  وشاامون، تو م؟یبود دهیبود و نفهم  یحد 

با ا که بهتره نیکارخونه، همكارمون،   یمىف ىيا برا نیمه نشااونه. الحق 
 فت. این همه سال  یراست م نی شمه. پس رام ىدرست يلو ،ىزیکردن  

 نزدك ترین يا به صدانت بوده و صدانت دور دنیا دنبالش می  شته.
  رد شده از شدت تعجج  فتم: ىسمتش رفتم و با  شم ها به
 ؟ییمهرداد شمس تو. پس ... پس شهیباورم نم ؟یهورمند ... خودت -

 هاشو دو طرف بدنش از هم باز کرد و  فت: دست
 ما؟یآنا ن ى ه طور -

.  ند ضااربه پشات میرو ب*،*ل کرد گهیو همد میبه ساامت هم رفت همزمان
 کمرش زدم و  فتم:

 و ىهمه دور نی. امیکرد داتیپ نیرو زم م،ی شاات یتو آساامون ها دنبالت م -
 ؟ىبود؟ اسمتو  را عوض کرد ی  ىبرا ىکار یمىف

 و هورمند با دست به مبب اشاره کرد و  فت: میهم فاصله  رفت از
 .هینصه اش طوالن -
 من براى شنیدنش اینجام. -
 بدم. حیکه بتونم برات توض ستین ىزی  نی... ا یمتاسفم ول -
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 هام درهم شد و  فتم: اخم
 دایپ ىخانوم صدانت برا م؟ی ه ندر دنبالت  شت یدون ی را؟ م ؟ی  یعنی -

هر  ىيور نیداره که ا یلیکنه.  ه دل ىحاضاار شاااد نقش باز یکردنت حت
 و رو ریو زمانو ز نیزم ده؟ی ه ندر انتظارتو کشاا یدون یم ؟ىدیدوتونو آزار م

 دایت پاز ىا شااونهبلكه ن ندازهی ني م یکنه. به هر نخ نازک دایکرده که تو رو پ
 ؟ىدی را زيرش م ؟ىشدنت دار یفمى نیا ىبرا یلیکنه.  ه دل

و منتظر يوابش شااادم. با  ىتمیر رونیب ىتمام حرف هامو ر بار ناخواسااته
 ناراحتی  فت:

 یلیونت نىواسااتم. من دوسااتش دارم. خ چیخوام زيرش بدم. ه یمن نم -
 ىيور نیندارم. ا ى اره ا ی. ولیاز اون  ه که تو فكرشااو بكن شااتری. بادیز

 از من براش بهتره. ىبراش بهتره. دور
در برابر حرف  دیکشااه. پس نبا یزير م ىدور نیدونسااتم خودش هم از ا یم

هه م با یهاش يب گه  یبا آرامش حرف م دی رفتم.  که ب نانع بشاااه  تا  زدم 
  فتم: ی. با لحن آرومهیمشكلش  

؟ براش بهتره یگیم یراحت نیاز تو  ه به روزش آورده که به ا ىدور یدون یم -
ش هنوزم داره تال یتو اونو از پا درآورده ول ىبرا یمدت فكر تو و نگران نیتمام ا

شده. از ونت ىسال ها مره ا نیکنه. تو ا یم سته یاز عالنه اش به تو کم ن با  تون
 رده. اون ندر دوسااتت داره و بهت  یداره دنبالت م اد،یشااوک رفتنت کنار ب

نه رفتنت  بال عامب ها بیدل هیاعتماد داره که مطمئ  ىمحكم داشااته. داره دن
 ؟یبهش بگ ىهمه صبر و وفادار نیدر برابر ا ىدار ی رده.   یتون م ییيدا
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ى   رفته بود.  شمم به حلقه ىرو به باز نكشیع ىبود و دسته ها نییپا سرش
توى انگشتش افتاد. پس هورمند هم این همه سال، مثب صدانت حلقه اشو از 

 ز سكوتش کالفه شدم و  فتم:دستش درنیاورده بود. ا
 .یبگو لعنت ىزی  هید  -

  فت: ىبلندتر ىشده بود. با صدا یرو بلند کرد. اون هم عصبان سرش
 ی. مکنم ىکساام باز نیتر زیعز یو سااالمت ندهیو آ یتونسااتم با زند  ینم -

ستم با زند  ینم ؟یفهم کنم. طالنش دادم و خودمو  م و  ور  س یر شیتون
خواسااتم فكر کنه بهش و*ى*ا*ن*ت کردم تا ازم متنفر بشاااه. که  یکردم. م

 ولن. دلش برام تني نشااه، بهم فكر نكنه. بهش زهیاشاا  نر فتهیمن م ادی یونت
 تونستم به نولم عمب کنم. یبود که م یتنها راه نیداده بودم مواظبش باشم. ا

 شد و  فت: دهیکش وارید ىرو ىحسرت زده اش به تابلو نگاه
سا ىروز هی - ش هیبا غرور بهش  فتم ب  شو از خور  یدارهب اما حاال م دیويود
شه منم ن هیسا ىکه نفس من به نفس ها نمیب مه يا و ه شهی. همستمیبنده. نبا

بودم.  هیسااا ىتو شااهیدنبالشاام. هر لحظه کنارشاام. اما هم هیبه سااا هیسااا
 م.دور مرانبش ازنداره. من فقط  ىا دهیباشه، فا هیسا ىتو شهیکه هم ىدیخورش

 ىتلنبار شده تو ىشده بودم که داشت حرف ها رهیو مبهوت به هورمند خ مات
 :ىتیر یم رونیدلش رو ب

زنم نگرانم. دلم  ىشااوهر برا هیدونم. مثب  یرو زن خودم م هیمن هنوزم سااا -
. شااهیکنم که نم كاری  یخواد کنارش باشاام. همراهش، کم  حالش ول یم

 اد؟یم زنت خواسااتگار ىکه برا یو تماشااا کن ینیه بشااک هیکار راحت ىفكر کرد
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س ش یهر بار که ک شون، م رهیم ینیریبا  ب و  تا  مشیم زندهو  رمیم یدر خونه ا
خواسااتگارهاشااو  ىخواد نلم پا یداده. دلم م ی ه يواب هیباالخره بفهمم سااا

لوم مايرا مع نیا میتكل ی. تا ونتادیاز دسااتم بر نم ىکار چیه یخورد کنم ول
 ىزی  گهیتحمب کنم. د گهیکم د هی دیتونم انجام بدم. با ینم ىکار چینشااه ه

 نمونده تا تموم بشه.
 تموم بشه؟ ی  -
 ها. یبدبىت ىهمه  -
ش یهورمند ...   ؟ى ه طور - سرت يدا ب شد از هم هم  دیشا ای ؟یباعث 
شم نم اره؟یسر ماز ریها ز نیا ىهمه  یعنی ؟یبگم ک دیبا  یاون که آب دماغ

 تونست باال بكشه.
هم  ییزهای  هی ی. ولیدون یدر مورد  ذشااته و حال م ییزهای  هیدرسااته  -

 هست که اصب مايرا هستند و فقط خودم ازشون خبر دارم.
سوال تو - ونت  چیه یعنی. شمیم وونهیمهنمه که دارم د ىهورمند ... اون ندر 

 به يوابشون برسم؟ دینبا
 زد و  فت: یتلى لبىند

 ؟یی ه سوال ها -
از اوضاع و  ى ه طور ؟ىکه  را از خانومت يدا شد نهیسوال ا نیتر یاصل -

کارخونه  با خبر م ىاحوال  یاز يز یحت ؟یشاایما  من هم خبر  یزند  اتی
به و*ى*ا*ن*ت کردىدار مزخرف رو  ىماریو اون ب ى.  را خودتو متهم 

با موتور به خانم صاادانت زد و فرار  ش،یکه  هار سااال پ یاون ؟ىمطرح کرد
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ا و بعد هم ب ىومدیبود؟  را تو دو روز خونه ن یک دیدزد فشااویکه ک یکرد، اون
 .ىکجا بود یکلمه هم نگفت  یو  یبر شت یسر و صورت خون

 باال انداخت و  فت: ییابرو
 بهت  فته؟ هیهارو سا نیا ىهمه  -
 مجبور شد دفتر خاطراتشو بهم بده. -
 ه؟یکه يلدش مشك ىدیون سررسهم -
 درسته. -

 تكون داد و  فت: ىسر
 میودهم نب یمیدوست صم یمن و تو حت ؟یاول تو بهم بگو  را دنبالم  شت -

 .ىبه خاطر رفانت دنبالم بود یبگ ىکه بىوا
 لحظه  ذشته رو مرور کردم و عانبت  فتم:  ند

خانم صااادانت کنجكاو شااادم.  ىکه اولش به خاطر رفتارها نهیا تیوانع -
ص هیبرخوردهاش  سه، از همون روز اول  نیبود. بدون ا یيور خا شنا که منو ب

 یدوباره ساختن کارخونه کم  خواست. بعض ىبهم اعتماد داشت و از من برا
 داد. ینشون م دیشد ىعكس العمب ها ینا هان یلیونت ها خ

خوردها و عكس العمب دونه  ه بر یبود که م نیاز ا یدادن ساارش حاک تكون
 . ادامه دادم:گمیرو م ییها
 ییبا،  ا ىکه تو ی. عكساادمیعكساات رو د ،یاتفان یلیروز خ هی نكهیتا ا -

 اسپرت. ى. با لباس هانیپدرت انداخته بود
 لج هاش نشست. ىرو یمحزون لبىند



 1033 بی مهرپاییز 

 هیخانوم صدانت، همون کس ى هیهمسر مجهول الهو دم،یاونجا بود که فهم -
 .ونتمیکه يون پدرمو نجات داد. من به خاطر کم  هات مد

 امو انجام دادم. فهی. من وظىبه من ندار ینید چی. تو ههیحرف ها   نیا -
ضعىلطم دار - س یتو به دادم نم یبحران تی. ا ر تو اون و م دون ینم ،ىدیر

 ،کردنت دایمصاامم شاادم که با پ نینه. به خاطر هم ایبابا هنوز کنارمون بود 
س ىافتاد ری  ییيا هیکردم  یبهت ادا کنم. فكر م نموید ه دادت ب ستین یو ک

 .ىيا و کنار ما بود نیکه تو هم یبرسه. در حال
 .دیو هورمند هم خند دمیخند

دن يدا ش ىبوده. وانعا برا دهی یندر پ نیتون ا ییيدا ىدونستم مايرا ینم -
مت از رام خانو م  خواساات نیاز  مه درو، بود؟ اون  ای یک هاش ه حرف 

 دز؟یبوده؟ اصال  را ا نیکار رام یيعل شیآزما
 و بیدل چیدونسااتم با ه یازم دل بكنه. م هیبود که ساااا یتنها راه نی ون ا -

 . مجبور شدم خودمو از  شمش بندازم.ستین ییحاضر به يدا یمنطق
که ازت يدا شد، فقط به خاطر  ی. اون زمانىفتادیونت از  شمش ن چیتو ه -

شفتگ شى یبود. نم یو روح یمهن یآ ست ت ارو ک نیبده  را باهاش ا صیتون
 ؟ىشد یی. اصال  را مجبور به يداىکرد

  ون يونش در خطر بود. -
 ؟ى ه طور -
 . نپرس.ماینپرس ن -

 هام رو بلند کردم و  فتم: دست
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 را از اون  ن؟یهمه آدم  را رام نیا نیتونم بپرساام ... ب یباشااه. باشااه. م -
 ؟یکم  خواست

 انداخت و با افسوس  فت: نییپا سرشو
سا - ضربه بزنه. رام یمتنفر بود و م هی ون از  ست بهش  ست یم نیخوا  دون

سا ییدونست يدا یبه من وابسته است. م هیسا  یرو داغون م هیمون  ه ندر 
رو برام  شیاون يواب آزما ىا گهیتر از هر کس د عیخاطر ساار نیکنه. به هم

هم  هنشيور کرد. ونت داد اهمون رو هم اون يلو انداخت. از نرص بودن د
 برد. یل*م*ت م هیسا ىدست و پا زدن ها دنیمطمئن بودم.  ون از د

 تكون دادم و  فتم: ىکالمش واضح بود. سر ىو خشم و حسرت، تو یناراحت
 ىشاابكه  ؟ىاریارخونه رو در مآمار من و خانواده ام و ک ى ه طور ینگفت -

 ؟ىدرست کرد یياسوس
 و  فت: دیبلند خند بلند

 .رنی  یهم م یانصاف ها  ه پول یب یدون یبه هدف پسر. نم ىزد -
 برات مهمه؟ هینض نیندر ا نیا یعنی ؟یگیم ىيد -

 شد و  فت: ىيد
کردم،  ریکه توش   یتی. به خاطر وضعیکه فكرشو بكن ىزیمهم تر از اون   -

 م.ازش با خبر باش دیبا فتهیکه دور و برم م یمجبورم محتات باشم. هر اتفان
 یگیم یهورمند، ونت ؟ىافتاد ریکه توش   هیتی ه وضع نیا یبگ ىخوا ینم -

 دیکرده و شاااا دتینفر تهد هیيون خانم صااادانت در خطر بوده. پس حتما 
 کنند؟ دیسرت تو رو تهدبا يون هم دی را با یويود داره. ول دیتهد نیهنوزم ا
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صال  را تو رو انتىاب کردند؟  ه   شون م ىزیا  یبوده؟ م همدر ويود تو برا
 تا  ه حد؟ ؟ى ه طور یول رهیهم   اریماز ىمايرا پا نیاز ا ییيا هیدونم که 

 کرد. حرف هام که تموم شد  فت: یفقط نگاهم م یحرف چیه بدون
 نیرو هم از ا هیمايرا نباش. سااا نیدنبال ا گهیکنم د یازت خواهش م ما،ین -

فان چیخوام ه یدور نگهدار. من نم اینضاااا به  ىزی  گهی. دفتهیبراتون ب یات
صاابر کن. تصااور کن اصااال من و هومن رو  گهیکم د هینمونده. فقط  ییرها
 و اون ونته دارمسااند الزم  هینگو. من فقط  سیبه پل ىزی. در مورد ما  ىدیند

 تمومه. زیکه همه  
 ؟ى ه سند -
 .یمل  شىص هیسند  -
 ه؟یمال ک -
شدم. اون سند که به دستم برسه همه   یبهش نزد یتونم بهت بگم. ول ینم -
به  زیهمه   گهیو بعد از اون د دمیم سیالزمه به پل ی. هر  شاااهیتموم م ی 

 یتاوانش رو بدم. م دیبا یداد اه. من مجبور بودم ول ىداره و را ینانون بسااتگ
 هست، پاک بر ردم. یر باز شتخوام ا 

 ی. فقط احسااااس مگهیم ی  دمیفهم یهاش اون ندر  ني بود که نم حرف
جات م رهیپاش   ،ینانون ریغ ىمايرا هی ىکردم تو بال راه ن  رده.  یو دن

 صادنانه  فتم:
 .دمیبتونم برات انجام م ىبگو. هر کار ادیاز من برم یا ر کمك -

 شونه ام  ذاشت و فشرد: ىرو دستشو
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. ىبه من کم  کرد ،یاز اون  ه فكرشااو بكن شااتریب یلیممنونم ازت. تو خ -
سا یمدت نیا ستگ ریدر  هیکه  شك  جی. تعقىکارخونه بود، تو کمكش کرد یور

 .ىو صفر یکردن پناه
 ؟یدونست یهارو هم م نیا -
 ىم هارد، آدک یم بشونیرفتند و دوستت تعق یم ىو صفر یکه پناه ییياها -

 منم بودند.
 رضا افتادم و  فتم: ىحرف ها ادی

از خودش هم  ریغ ییکرد کسااا یحق داشاات. حس م  ارهیب ىپس رضااا -
 نظر دارند. پس اون ها از طرف تو بودند؟ ریرو ز یپناه

 طوره. نیهم -
 .ىا دهی یعجج.  ه اوضاع پ -
 ازت دارم. یخواهش هی ما،ین -

 زدم و  فتم: ىلبىند
 شما امر بفرما. -
 .ىدینگو که منو د هیبه سا -

ستم سم  را، ول خوا شدم. هم یبپر صرف   ی فت که م شیپ قهی ند دن نیمن
 تم:و  ف دیبه مهنم رس ىدفعه فكر هی رده، پاک بر رده.  یبر م یخواد ونت

 پسر؟. ىنكنه معتاد شد -
 و  فت: دیناه خند ناه
 .یندر شوخ نیدونستم ا ینم -



 1037 بی مهرپاییز 

س ىنبود. يد یشوخ - شىپاک بر رد ىخوا یم ی. آخه  فتدمیپر  دیا.  فتم 
 .ىشد یعمل

 ت.رف نیرفته رفته کم رني تر شد و ناخواسته لبىند من هم از ب لبىندش
 شده؟ ىزی  -
. برساام جهی. دعا کن که فقط زودتر به نتسااتیمهم ن یکه هساات. ول ىزی  -
 .دمی... بر ماین دمیبر گهیخسته ام. د یو آوار  ىدور نیوانعا از ا گهید

 . شونه هاشو  رفتم و  فتم:ستادمیيام بلند شدم و کنارش ا از
. هر مونع به ىایاش هم برم هیاز پس بق ،ىکه اومد نجایآروم باش مرد. تا ا -

 اش.هم نب فتهیبرام ب یاتفان نكهیمن هستم. نگران ا یداشت ابیکم  احت
شو ست شد. ع ىرو د شت و بلند  ستم  ذا شت و  نكشید شمش  ذا رو به  

 رني و روغن افتاد. به تابلو نگاه کردم و  فتم: ىنگاهش دوباره به تابلو
 ؟ىاون روز تو هم کنار اسكله بود -
 حسرت  فت: با
 کردم. یاز دور تماشاش م -

 تابلو انداختم و  فتم: ىبه آسمون  رفته  ینگاه
 که ويودش رو ... ىا هی... سا هیو سا دیخورش -
 ادامه داد: یهورمند با لبىند محزون و
 شوکه شد. د،یاسمم رو فهم یکه معن ىداره. روز دیاز خورش -
  فتم: نانیاطم با
 .دیخورش دنیبار از د نیا ی. ولشهیباز هم شوکه م ىبه زود -
 بردم. محكم دستم رو فشرد و  فت: شیدستمو پ و
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 .دوارمیام -
اومد.  ادمیبه  ىزیتا دم دفتر اومد. خواسااتم از دفتر خارب بشاام که   همراهم

 بر شتم و با لبىند  فتم:
 ؟ىکرد هیکارمندهات توي ىبرا ىهمه شباهتت به هومن رو  ه طور نیا -

 باال انداخت و  فت: ىکرد، شونه ا ىا خنده
 رفتم. میی. من هم که حالل زاده، به داشهیمن م ییبرازنده پسر دا ىآنا -

 .میو از دفترش خارب شد میدیدو با هم خند هر
خبر دست اول برام داشت. همه رو هم از  یکل نیامیکارخونه که بر شتم، بن به

سند فهم قیطر سر  زیخوب از همه   ومدهیبود. ژاله هنوز ن دهیژاله و خانم خر
ند، اول خانم خرساا له  ىزی  نیدرآورده بود. فكر کنم  به ژا داده بود،  ادیکه 

 بود. ىریآمار 
که  یفتپول هنگ ىبا وعده  نیرام ،ینبل یورشااكسااتگ ى فته بود که تو یپناه

ض شون پرداخت کرده، را صفش رو به  کرده. تمام شونیبه همكار یکمتر از ن
صفر صوالت کارخونه رو با کم    نیرام ىکه از آدم ها گهیو  ند نفر د ىمح

بار به ان ند،  به رام ىبود قب م نیکه متعلق  ب یبوده، منت ند و   اتیمحتو هکرد
ص صوالت، مواد نامرغوب و ناخال ضافه م یمح کار هم رفته  نیکردند. هم یا

 رفته باعث بد نام شدن محصوالت و بر شت خوردنشون شد.
که رام هر ند  مات رو نبول نكرده بود. ول نیکدوم از ا چیه نی  ها ناه یات  یپ

شه.  دواریمدرک داره. ام نی فته بود که از رام سند با بودم که مدرکش محكمه پ
این طور که پناهی  فته بود، توى دزدى اخیر از کارخونه، رامین هیچ نقشاای 
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ست مازیار تو کار بوده. مازی شته بلكه این بار د شت ارندا ه هم که بی ربط به  ذ
ى صاادانت و هورمند نبود. پس شاااید به همین خاطر بود که هومن از دزدى 

 شده بود و با پلیس تماس  رفته بود.کارخونه خبردار 
پام م نیامیبن با ینه. ول ای دمیکه بفهمه هورمند رو د دی یپ یبه پر و  ر از هر 

ت زني زد و  ف شگاهیخانم خرسند به آزما یونت یيواب دادن طفره رفتم. حت
ستم  شگاهیآزما ىکارها نه،یخواد منو بب یصدانت م رو بهونه کردم و ازش خوا

 ىرو ىتمیرو ر یپاک بآ ،یاتانش وصب کنه و از همون پشت  وشتلفن رو به 
رو  فتم و از تمام  سیدسااتش. فقط نساامت اومدن هومن و مىالفتش با پل

که مربوت به هورمند بود، فاکتور  رفتم. در يواب صاادانت که  یینساامت ها
ست بدونه تعق یم س جیخوا سم  دهیکردن هومن به کجا ر هم، فقط اظهار تا

 .میکرد کردم که  مش
 ىن توکه کار م دمیرساا یم جهینت نیبه ا شااتریکردم، ب یفكر م شااتریب ی  هر

صبر  دی. فقط باشهیبه من مربوت نم نیاز ا شتریتموم شده و ب گهیمايراها د نیا
 دایپ ه،ی  قایدونسااتم دن یرو که نم ىکه هورمند، اون سااند یکردم تا ونت یم

 یقدسااهومن و م قیراز ط س،یپل شی. به محو رفتنش پسیپل شیکنه و بره پ
تونستم برم سراغش و بپرسم، اصب مايرا  ی. اون ونت بود که مشدمیخبر دار م

 ریکردم.   یصاابر م دیتا اون روز، به درخواسااات هورمند، فقط با ی. ولهی 
کارخونه هم، از  یو ورشااكسااتگ ىو دزد اریو ارتباطش با ماز نیافتادن رام

 یو سار رد رو م یقدسادسات م گهینسامتش د نیتىصاص من خارب بود. ا
که  ىشااج خواب راحت نداشاات. تا روز هیصاادانت که   ارهی. بدیب*و*ساا

 موند. یو اضطراب م شیتو تشو دیهورمند بر رده، با
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*** 
شدن کارخونه، نرار بود مامان و نجال رو  بیشنبه بود و به خاطر زودتر تعط پنج

عقد  دیخر شااهید که بدون داماد نمکر ی. نجال هم داشاات نق نق مدیببرم خر
تازه از ساار کار اومده و خسااته  نیامی فت، بن یمامان م یانجام داد. هر  

 حرف دلمو زد: بزنم که نجال یخواستم حرف یکرد. م یاست، نجال نبول نم
اون  یول سااتیخسااته ن مایهم تازه از ساار کار اومده.  ه طور ن مایخج ن -

ست؟ مامان نم سته ا ستم ا یخ ست نیدون سش یندر داماد دو . تو رو خدا لو
 دیاالن با نی. از همارهیب یخسااتگ ىبهونه  دیهمش ونت خر گهیکه د دینكن

که ونت يه بشاااه   ون و  را  یب دیبا د،یخواد بره خر یخانومش م یمتو
 کنه. شیمراهه

سط م دیخر ىپا یاوه. ونت اوه سرش نم بهیغر گهینجال د ومد،یو شنا  . دشیو آ
کردم  یبدبىت. احساااس م نیامینداشاات. بن یشااوخ ىرابطه با احد نیادر 

 یول دشیخوشش م یلی. نجال که خرهیم نیامیازدواب، سر بن نیبا ا ىکاله  شاد
ند و ن افكار تیکنه؟ اونم با  ن كاریخواسااات   یزبون نجال م نیبا ا نیامیبن
شت  ربه رو دم حجله م یکه به نول ىزیت شت. عانبت هم اونقدر  فت  یدا ک

 زني زد. نیامیو  فت و  فت، تا مامان خودش به بن
ب و مامان هم ارهیکرد که ب بگو ژاله رو هم ب یمدام اشاره م یاز پشت  وش نجال

صداش رو بلندتر کرد و  ىزیکامال غر شده بود. نجال هم  شنوا  در اون لحظه نا
 هم از اون طرف خط بشنوه  فت: نیامیکه بن ىيور

 اش حرف نداره. قهی. سلارهیمامان بگو ژاله رو هم با خودش ب -
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شو رو عیسر مامان، ست ش ىدهنه  ىد ضج نجال رو نگاه  ی و شت و با غ  ذا
لج  ریلج هاشااو يلو داد و با دم موهاش ور رفت و ز ت،یکرد. نجال با مظلوم

  فت:
به د قهیخج ساال - برام  ى ه لباس محشاار نیدیکه د . خودتونگهیاش خو

 انتىاب کرد.
شم غره ا مامان شو از دهانه  ى  ست ش ىرفت و د شت و با لبىند ی و  ىبردا

  فت: یکامال تصنع
 .اری. خواهرتم با خودت بگهیم یکه نجال   ىدیپسرم شن -

که  ب از  ب مامان شاكفت.  ند لحظه  دمید یول دمیرو نشان نیامیبن ىصادا
  فت: ینابب وصف ریعد هم با موق غو ب ستادی وش ا

شاء الله  تشی... خج ام یِا ... آخ - سرم. ان س نی. تا اگهیدفعه د هینكن پ م مرا
اعت؟ ... ساا می... نمی. پس ما منتظرتدیخر میبر دیبا گهیبر زار بشااه، ده بار د

 باشه پسرم... خدا نگهدارت.
  فت: ىا روزمندانهیرو نطع کرد و با لبىند پ ی وش

 .ادیتونه ب ی. نمستیخوب ن ادیژاله حالش ز گهیم -
 مبب بلند شدم و به سمت مامان رفتم و  فتم: ىرو از
  ش شده؟ ست؟ی را حالش خوب ن -

 و  فت: دیاخم هاشو در هم کش مامان
 .نیکنه. هم ی فت سرش درد م ؟ىندر هول کرد نی ته ا -
کرد رفت ساامت اتانش که  یکنار تلفن بلند شااد و همون طور که غرغر م از

 آماده بشه:
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له. نرص دستم بده. خوبه وال هینمشه  دایپ یكیسرم بترکه  نجایحاال ا ه من ا -
 ... نیتا  شمش به ا

 گهید د،یدر اتاق رو به هم کوب نكهیتر شد و بعد از ا میو ضع میضع صداش
 . از همون کنار تلفن بلند  فتم:دمیصداش رو نشن

 رونیب رمی. من دارم مدیبه من ندار ىازین گهید اد،یداره م نیامیپس حاال که بن -
 کار دارم. ییيا

 و  فت: دیيلو پر عیسر نجال
 ؟ىریکجا م -

 اتاق مامان هم باز شد و  فت: در
 ؟یکجا به سالمت -

 ىکنند. نكنه مهنمو خونده بودند؟. سرفه ا ممیي نیطور س نینداشت ا سابقه
 صاف کردن  لوم کردم و  فتم: ىبرا
 رضا. شیپ رمیپر دردسر شما رو ندارم. م ىکردن ها دیخر ىحوصله  -

شكر، ضا رو مامان م خدارو مداوم  ىخش افتادن ها منیشناخت. اونم به  یر
 بدبىتو. نیاون ماش زدیدونم به کجا م یبابا که وانعا نم نیماش

 ا تماس برنرار شد امونش ندادم:زني زدم. ت نیامیکه شدم، به بن نیماش سوار
 ژاله  ش شده؟ -

 :دمیلحظه سكوت شد و بعد صداش رو شن  ند
 .مایسالم آنا ن -
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صفحه  ینگاه متعجج ش ىبه  سم بن می و د. صفحه بو ىرو نیامیانداختم. ا
 رو به  وشم  سبوندم و  فتم: یدوباره  وش

 ژاله؟ -
 پر از آرامش بود: صداش

 بله؟ -
 ؟یخودت -
. ا ر هریرو يواب دادم. رفته دوش بگ نیامیبن یکه من  وشاا دیبله. ببىشاا -

 رو ببرم دم حمام بهش بدم. ی وش د،یکارش دار
طرف خودش  یتكون دادم و لبىند زدم. مگه منز خر خورده بودم که ونت ىسر

ش صدا ی و صدا نیامیبن ىنكره  ىرو يواب داده،   حیژاله تري حیمل ىرو به 
 بدم؟

 .ستیزم ننه. ال -
 به احساسش بزنم: ىبود که تلنگر یخوب فرصت

ستم حال تو رو بپرسم. حاال که خودت يواب داد یم -  نیامیبا بن گهید ىخوا
 ندارم. ىکار

شا سكوت صور کردم.  شو ت شده و  دیيوابم بود.  هره ا شت  شم هاش در  
بار  دو یكیکه  یشااده. حالت رهینقطه خ هیلج هاش از هم فاصااله  رفتند و به 

 يور ونت ها ... نیا دادیبودم.  ه ندر مزه م دهیمونع تعجج ازش د
پس زدن افكار خرابم، ساارمو  ىکه توساارم افتاده بود، اخم کردم و برا ىفكر به

 تكون دادم و سكوت رو شكستم:
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که  یشده؟ حالت خوبه؟ مشكل ىزیکنه.   ی فت سرت درد م یم نیامیبن -
 ؟ىندار

شكل - ش وتریبا کامپ ادی. فكر کنم به خاطر کار زستین یممنونم. م ه. عادت با
 تیمواظج سااالمت دی. باریبه خودت سااىت نگ -. شاامیم تیکم ام هیندارم، 

ش سر نره. نه ا ىسر کار که تو ىری. میبا صله ات  رده نك ییخدا نكهیخونه حو
شكل شم هات باش.  یم شه. مواظج   ست ب ضع هیبرات در شن.  میونت  ن

 .نیتریاون  شم ها بره پشت و فهیح
  فت: یپر تعجب ىصدا با
 ؟ی  یعنی ن؟یتریپشت و -
 و  فتم: دمیلحن با مزه اش ناه ناه خند به
 .گهید ن یع -

 دو برابر شد و  فت: تعجبش
 آهااان. ن ؟یع -
 زود نطع شد و  فت: یلیکه خ ىزیر ىخنده  ىصدا و
 ممنون. یلیخ -
 ؟یبابت   -
 .تونیساحوالپر -
 ن؟یفقط هم -
  فت: یلحن محتاط با
  فتم؟ یم دیبا یخاص زی  د،یببىش -
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حالتش  نیمونه. ا یيواب دادن در م ىيور ونت ها بديور تو نیدونستم ا یم
از  شم هات  یو تو دلم  فتم ب آره خج. نا سالمت دمیرو دوست داشتم. خند

 به زبون  فتم: یب ولىاریخودت نم ىتو به رو یکردم ول میتعر
 نه. فراموشش کن. االن حالت بهتره؟ -
 ام ... بله. بهترم. -
 م؟یو بر رد ییيا هیتا  میبا هم بر ىخوبه. پس حوصله اشو دار -
 کجا؟ -
 صداش بود. ىتو دیاز تعجج، ش  و ترد شتریب

 ؟یمالناتش. رفت یپدرت. هنوز که نرفت دنید -
 ِمن ِمن کرد و  فت: یکم

 رفتم. روزی... د زهی...  خج  -
 ابروهام نشست: نیب یاخم

 ؟یتنها رفت -
 منو برد. نیامی... بن یعنیآره ... نه  -

 مطمئن بشم با خنده  فتم: نكهیا ىبرا
پنج  ن؟ی. ساعت  ند رفته بوددهیيواب نم شویپسره  وش نیمن  فتم  را ا -

 انا؟ینبود اح میو ن
 و دستپا ه  فت: عیسر

 بله. همون حدود بود.بله  -
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همراه نجال  نیامی ند روز، بن نیبود که طبق روال ا یهمون سااااعت میو ن پنج
با تعللش در يواب دادن، فهمدیرفته بود خر  یول گهیدرو، م دمی. از اول هم 

 هم ... دیشا ای نه؟ی را؟ دوست نداشت پدرشو بب
 ژاله... -
 بله؟ -
 ب.ىعقد بله بد ىسر سفره  شهیم یدلم  فتمب ک ىتو
 ؟ىایبا من ب ىنكنه دوست ندار -

 شد: هول
 ه؟ی ه حرف نی... ا دیدار ارینه ... اخت -

 یداشاات که نم یلیدل هی. حتما دمیخواساات بفهمه که دروغشااو فهم ینم دلم
زدم.  یباهاش حرف م دیدونساات. با یم نیامیبن دیخواساات من بفهمم. شااا

 بحث رو عوض کردم:
 ومد؟یدرن داماد از حموم -
 .ادیآب نم ىصدا گهی.  ون دادیفكر کنم داره م -
 ؟ىبا خانم صدانت کنار اومد ؟یهست یاز کارت راض -
 صداش نشت رو احساس کردم: ىکه تو یجانیه
صدانت خ - سند  یلیبله. وانعا ازتون ممنونم. هم خانم  مهربونه هم خانم خر
 رفتم. خانم  ادیکارها رو  ىهمه  بایصاابور و با حوصااله اسااات. تقر یلیخ

 .رهیاز کارخونه م گهید ىخرسند هم هفته 
 يدا؟  ند شنبه؟ -
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 .یحساب و خداحافظ هیتسو ىبرا ادیشنبه م -
 روز نبب از عقد؟ هیشنبه؟  -
 بله درسته. -
 .ایشیطور. تنها م نیکه ا -

 و  فت: دیکش یآه
 یینهازنند. از ت یها همش با تلفن حرف م یمنش ستین ىودیمتاسفانه بله. ب -

 و  فتم: دمی. خندرهیحوصله اشون سر م
 .ی ت کن ىبر ینش طونیش -

 شد و  فت: طونیش لحنش
 .هی ه يور نمی. تا حاال نرفتم. برم ببستایهم ن ىبد فكر -
 تم: ف دمید یدر ويودش م یکه به تاز  یگوشیباز ى هیروح نیل*م*ت از ا با
 حرف ها؟ نیه؟ تو و اژالاااا -

 لبم نشسته بود. ىرو یضیلبىند عر یسرزنش بار بود ول لحنم
 بلد باشم. دی. باگهید هیوتریکامپ ىيزو کارها نمیا -

  فتم: ناخودآ اه
 .یزبون نیریندر ش نیدونستم ا ینم -

 لحظه سكوت شد و بعد هم، شتاب زده  فت:  ند
 خدانگهدار.. نیامیبه بن دمیرو م ی وش -

و ر ییزهای  هیهاش  دنیخجالت کشاا نی. ارمینهقهه امو بگ ىيلو نتونسااتم
ها نیداد. هم   یدلم تكون م ىتو نت  عا دلم م ییو  ىخواسااات تو یوان
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بدم. ول رمشیب*،*لم بگ تونسااتم  یا ر م یخج ... حت یو فشاااارش 
 و شكننده بود. میظر ىادیتونستم فشارش بدم. ز یب*،*لش کنم هم، نم

 ؟ىُمرد ؟ىدیالو ...  را يواب نم -
 بود. حواسم يمع شد و  فتم: نیامیبن ىصدا

 ته؟یاحوالپرس نیکوفت. ا -
  را؟ ىدیده بار سالم کردم، يواب نم -
 سالم.  یاهان. خج عل -
 ؟یکارم داشت ی  -
سم ...   یم - ستم بپر سم؟  یم یخوا ستم بپر ني ز ی  ىبرا ادینم ادمیخوا

 زدم.
 تر آورد و  فت: نییپارو  صداش

ش ینیب یم یونت - س نكهیا ىبه يا ده،یيواب م گهینفر د هیمنو  ی و اعت دو 
 بگو و بعدا زني بزن. دیببىش هی ،یکن یوراي

 داشته باشه. ىریتر از اون بودم که حرف هاش روم تاث سرخوش
ش - صال به خاطر همون که  وش نیب رو يواب داد زني زده  یسر يات بابا. ا

به مامان  فت نمیخواسااتم بب یبودم. م حالش خوب  یحالش  ه طوره.  را 
 ست؟ین

 تر آورد: نییهم صداش رو پا باز
 بگم. ىطور نیخودش خواست ا -
  را؟ -
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 کنه مزاحمه. ی. مامانت ... خج ... حس میدون یخودت که م -
 که اون نباشه. شهینم میریم میهمه با هم دار یونت ؟ی  یعنیحرف ها  نیا -
هارو بهش  فتم. ب نیمنم ا -  گهیم یها هم  فتم. ول نیاز ا شااتریحرف 

 بشه هم مادرت. تیکه هم خودش ام شهیاومدنش باعث م
با ژاله خوب  یتكون دادم. ک ىتاساام ساار با بود که نفهمه مامان رفتارش 
شىص بود که کامال م یباهاش نداشت، ول ىدر ظاهر رفتار بد دیشا ست؟ین

 فقط حفظ ظاهره.
ضع نیبگم. خودمم از ا ی  - صافا  تیو وانعا ناراحتم. با مامان حرف زدم. ان
 مونده تا درست بشه. یلیهنوز خ ینبوده ول ریتاث یب

 ؟ی فت یبه مامانت   -
 نطع کنم. ،ىندار ىبه خودمون مربوطه. ا ه کار گهیاونش د -
 ؟ىاینم دیخر -
 .ستینه بابا. حسش ن -

 صداش آروم شد و  فت: باز
 اد؟یحسش م ان،یها ب یحاال ا ه بعض -

 و  فتم: دمیخند
 به هدف. ىآره يون داداش. صاف زد -
ست م شتویزهر مار. ن - شام در د خوا یکنه. بعدش هم م یببند. فعال که داره 

 کتاب بىونه.
 ن؟یدار یشام   -
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خودش و مامان غذا  ىهم داره برا. ژاله میخور یغذا م رونیما که احتماال ب -
 .ششونیپ ادیمهسا هم ب دیکنه. شا یدرست م

 کنه. یداره درست م ی  گمیحرف هارو ول کن. م نیا -
 آخه به تو  ه؟ -
به  یباشاااه م یلی رب و   ىغذا هیا ه  -  تر بشاام رو  ىبهونه ا هیخوام 

 سرشون.
 .یکن یتو غلط م -
 نداره. یربط چیدامادمونه. به تو هم ه ى...  ه خبرته؟ خونه  ىهو -

 اش  رفت و  فت: خنده
 .یدنبال بهونه باش یکن یم جایب یلیخ یينابعال ستمیمن خونه ن یونت -
 ادیمهسااا و مامانت بپزه.  ون نراره با من ب ىباشااه پس بهش بگو غذا رو برا -
 .میغذا بىور رونیب

 غلط اضافه. -
 .شیاریبا خودت ب یکن یکه به زور لباس تنش نم یکن یغلطو تو م -
 .دهینه انگار وانعا عقب از سرت پر -
. باباش دنید می. به ژاله  فتم با هم برىزی  هیطوره. آهان  نیآره  مونم هم -
 نه؟یبا تو رفته.  را درو،  فت؟ دوست نداره باباش رو بب روزی فت د یول
 نه. روزید یخودم بردمش. ولمعلومه که دوست داره.  ند بار هم  -
 حرفو زد؟ نیپس  را ا -
- ... 
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 ن؟یامیالو بن -
 کردم. یداشتم فكر م -
 ؟ىدیهم رس ىا جهیبه نت -
 .ادیفكر کنم دوست نداره با تو ب -

 هام در هم شد: اخم
 ؟ی  ىبرا -
از  بره؟ البته نبب ییبه نظرت درست بود که نجال با من يا ه؟ینظر خودت   -

 .ىخواستگار
ست م رفتم سبت یتو فكر. را ست  ی فت. مگه من  ه ن شتم؟ دو شون دا باها

 چیه یويود ونت نیبا ا یهم برادر زن داداشااش. ول دیشااا ایداداشااش بودم. 
شده،  ه دل نمونیب یحرف شه؟ اون هم تنها.  یلیزده ن شت که با من همراه ب دا

ست. ناراحت ک ىلبىند رو ش شدم هلبم ن شهم از رفتارش خ یلیخ چ،یه ن  مو
ست م نانیيور حس اطم هیاومد.  سر چیکه با ه نیداد. ا یبهم د ا ب یحت ،ىپ
 که بهش محرم بود نیامیبا بن ی. حترهینم ییکه بهش عالنه داره هم يا یکساا

شده بود.  را مامان ا دختر  نیاز ا میح د؟ید ینم زهاروی  نیهم، هم خونه ن
 یسع دین نبود. شای. حقش اشدیرحمانه در موردش نضاوت م یطور ب نیکه ا

 دهیسنجو ن یاز اتفاق نا هان دیترس ی. مرهیکرد کنترل دلش رو به دست بگ یم
 که دوباره براش دردسرساز بشه. ىا

*** 
سوت بلند ستیل دنید با ش ىکارها،   دیکارهارو من با نیا ى. ا ر همه دمیک

جام م که  یم ی ه غلط نیامیدادم، پس اون بن یان ماد بودم  گه من دا کرد؟ م
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ش ش نیما صبح نجال رو برد نیامی ب بزنند؟ بن یرو ببرم  ب فرو ه بود که فقط 
 یم دیهم با دش. حتما بعگهید شااگاهیآرا هیو خودش هم رفته بود  شااگاهیآرا

گاهیرو از آرا نیامیرفتم بن ها یم شاا ماد ماد هم دا . عكس میند ىآوردم. دا
س سب شیبابا با اون ر یعرو  ىنبود تو دیکجا. بع هیت شیش نیامیکجا و بن بیو 

 هم به ابروهاش بزنند. یناخنك هی شگاهیآرا
ش ش نیما س یرو که به  ب فرو شتم خونه. خونه که نه، حموم  یدادم، با تاک بر 

فام ف  و  مام  به برکت ع هی یکه ساااال یلیزنونه. ت  ینوروز م دیبار و اونم 
شون،یدید صدا ىتو م ش ىخونه بودند و  و آهني و  دنیحرف و خنده و کب ک

 نشاونیب شادینم ی. اون ندر شالو، پلو، بود که حتومدیدسات از همه طرف م
 وشاااه تنها مونده  هیکنم. کجا بود؟ نكنه  دای شاام ب رخونم بلكه ژاله رو پ

 .رهینبود بىواد باهاش  رم بگ گهیباشه؟ نجال هم که د
انس آوردم . شرونیب دی ربه پر نیع یكیرفتم که  یبه سمت آشپزخونه م داشتم

کرده بود. خودشاو  یو رنه شااربتشااو روم خال دمیخودمو عقج کشاا عیکه ساار
 يمع و يور کرد و  فت:

لت  ه طوره؟ آخرش نجال ازت زد يلو. نم ؟ییتو مایِا ن - زن  ىخوا یحا
 ؟ىریبگ

. شااش هفت میهم باز یزمان هی. دختر خاله ام. هم ساان من بود و شااكیبابود
 ی فتب نم یم نویهم دید یبود که ازدواب کرده بود و هر ونت منو م یساااال

 تكون دادم و  فتم: ىحوصله سر یب . بىریزن بگ ىخوا
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گه ساا - ته  ه خ اوشیحاال م  نیکه منم بىوام  ن دهید ىریکه تو رو  رف
 بكنم. یحمانت
  فت: تیشد و با عصبان سرو

 ؟ی فت یتو   -
 باال انداختم و  فتم: ىا شونه

 گم؟یمگه درو، م -
 ىدادم و رفتم تو یبلند کرد که شااربتو بپاشااه به ساامتم. يا خال دسااتشااو

شپزخونه. مامان کنار خاله ها و عمه و زن دا ست  ییآ شنول در و زن عموها م
ناهار بود. مراساام از بعد از ظهر و تو  ز،ازیعز بیفام یتاالر بود، ول ىکردن 

 فرما شده بودند. میصبح تشر
 یول کردم. یم دایخانوم رو پ تایب دیسرا، ژاله رو  رفت. با شدیمامان که نم از

و  دمی. خنددندیخانوم ها به ساامتم  رخ ىنبود. مامان رو که صاادا زدم، همه 
  فتم:

 .دیدونستم همه اتون منو مثب پسرتون دوست دار ینم -
تر اومد و   ینربونم رفتند. مامان نزد ىو هر کدومشااون به نحو دندیخند همه

  فت:
 يونم پسرم. -

 یب هیانداختم. همه اشااون زل زده بودند به دهن من.  ند ثان هیبه بق ینگاه
صدام  شدند.  شنول  شون م شون کردم تا از رو رفتند و به کار خود حرف نگاه

 آوردم و  فتم: نییرو پا
 خانوم کجاست؟ تایب -
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 شده؟ ىزی  -
 .ستشین شونیا یخه همه هستند ولنه. آ -

 اش مهربون شد و  فت:  هره
 کنه. کم استراحت هی. رفت به اتاق نجال شهیم تیام یشلوغ ىخسته بود. تو -
 هست؟ ششیپ یکس -
 .ششهیپ شیآره، يار -
 ؟ىيار -
 .نیامیبن ى. زن عموگهیآره د -
 آهان. عمه اش کجاست؟ -

 و  فت: دیخند مامان
 عمه اش؟کدوم  -
 مگه  ند تا عمه داره؟ -
 سه تا. -
 ن؟یگیم ىنه بابا. يد -
داشته باشند. سه تا عمه داره و  بیندر ف  و فام نیکردم ا یآره. اصال فكر نم -

خاله اشااو که خدا  یدو تا عمو. هر کدومشااون هم داماد و عروس دارند. ول
 هم ... شییدونه داره. دا هیهم  ییو دا امرزهیب

شون رو هم برام نم یل به دلش مد ا ر سم نوه ها سم و ر  فت، ول  یدادم، تا ا
 کن نبود.

 من برم. دیبا من ندار ىمامان ... ا ر کار -
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 ؟ىکجا بر -
 ام. نهیتىت س نیکه صبح  سبوند یستیاون ل ى هیبرم دنبال بق -

 کرد و  فت: یاز ته دل ىخنده  مامان
 .میکارهارو انجام بد نیخودت ا ىبرا ىزودبرو نربونت برم. انشاء الله به  -
 ته دل  فتم: از
 .نیآم یاله -

 از بازوم  رفت و  فت: یجونیب شگونیمنظورم ژاله است. ن دیيا فهم در
 ؟یگیم نیکه آم یکن یفكر م یبه ک ىدار -

 رو که به خارش افتاده بود، خاروندم و  فتم: بازوم
 به عروس  لتون. -

 شد و  فت: دایبگه که مهرناز فضول سر و کله اش پ ىزیخواست   مامان
 ن؟یری... نراره عروس بگییزن دا -

تويه اش به مهرناز يلج شااد و من از غفلت اسااتفاده کردم و از خونه  مامان
داد. لعنت به من.  را همون  یرو  رفتم. يواب نم امنیبن ى. شماره رونیزدم ب

در به در  ىيور نینكردم که حاال ا ویروز که ژاله بهم زني زد شااماره اشااو ساا
 نمونم.
 بار يواب داد: نیشماره اش رو  رفتم و ا دوباره

 سالم. -
 خوام. یژاله رو م ىسالم. شماره  -
 ؟یواسه   -
 .ستشین -
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 ستش؟یکجا ن -
 یما يمع شدند ول ىاست خونه  هیو در و همسا بیفام یما. هر   ىخونه  -

 .ستشیژاله ن
 .شگاههیآرا ىنجال تو شیژاله پآهان.  -
 ؟ىيد -
 آره. -
 خوبه. -
 بود؟ نیکارت هم -
 با تو کار دارم؟ ىآره. پس فكر کرد -
 زنه، با حسرت  فت: یحرف م ىا گهیکه انگار با شىص د ىيور نیامیبن
 برادر زنم رو عوض کنم. گمیم یمن ه -

بود، بلند شااد. خنده ام  شااگرشیکه احتماال آرا ىا گهیمرد د ىخنده  ىصاادا
  رفت و  فتم:

 ژاله رو بده. ى. شماره زیزهر مار. کم مزه بر -
 .دمینم -
  را؟ -
 كار؟ی  ىخوا یتو م -
 ىنجال احد ریغ گهیساعت د هیو از  ى. تو که دامادشهیونت الزم م هیخج  -

کار  ییونت يا هیدنبال کارها برم.  دی. مِن بدبىتم که باىری  ینم بیرو تحو
 زني بزنم. یكیداشتم مجبور شدم به 
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ن. کرد به بابات زني بز ریکارت   ییشد بهونه؟ ا ه يا نمیکم  رت بگو. ا -
 تا شماره اشو بهت بدم. ارینانع کننده ب بیدل هی. هیدونم دردت   یمن که م

  فتم: یسیرودوا یب
 ه؟یخوام صداشو بشنوم. حرف یم -
ونع حرف زدن بخانومب از پشت اسم خواهرت پسر. من ا ه م ییپررو یلیخ -
من  ىتو  شاام ها ى. اونونت تو زل زدىکرد یپاره ام م كهیانداختم که ت یم
 ؟ىصداشو بشنو ىخوا یم یگیم
. ا ر منیب ینحسااتو نم ى افهیکه االن خداروشااكر ن نهینكته اش تو هم قایدن -

 زدم. ینم یحرف نیزل زده بودم تو  شم هات که هم 
 نطع کنم. گهید ىندار یکار مهما ه  -
 مهم تر؟ نیکار از ا -
 خدانگهدار. -

 :دمیکش داد
 .یبن -
توش بود، مشاات کردم و با حرص  بیکه موبا ینطع کرده بود. دساات گهید یول

 :دمیام کوب گهیکم دست د
 .یلعنت -

شو   دیبا ىطور  ه ش ىصدا اوردم؟یم ریشماره ا شد.  میاس ام اس  و بلند 
 رو باز کردم: امشیبود. با اکراه پ نیامیبن

 ...ب091. یاز کوپنت ف  بزن شتریبه حالت ا ه ب ىعمه اته. وا یب بن
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 عیر. س ونهیپ یمنو نم ىيور نیدونستم ا ی. موونهید ى. پسره دمیناه خند ناه
 کردم. ویژاله رو س ىشماره 

نمو ال کوپدادم فع حیبهش زني بزنم. تري دیبا ىدونسااتم به  ه بهونه ا ینم
 مبادا نگه دارم. ىلحظه  ىبرا

ستم داد و  فت ببرم آرا ییبود که مامان ظرف غذا  یساعت  حدود  اهشگید
دو تا  ذاشااته بود و ژاله رو هم در نظر  یاز هر ظرف نكهینجال و ژاله. از ا ىبرا

شحال تر از ا شدم و خو شحال   دنشید ىبرا ىبهونه ا نكهی رفته بود، وانعا خو
 کرده بودم. دایپ

ش عیسر  شنیدورب ىرو زدم و يلو فونی. آشگاهیشدم و رفتم دم آرا نیسوار ما
 يواب داد: ی. خانومستادمیا

 .دییبفرما -
 .انیلحظه ب هی دیبگ یبه خانوم بهرام شهیا ه م -
 شما؟ -
 کاردان هستم. -
 .دی ند لحظه صبر کن -

 یژاله رو تصااور م ىشااده  شیآرا ىبودم و  هره  سااتادهیلنگه پا ا هیدر  پشاات
 باز شاااد و من شااگاهی. باالخره در آرانمشیکردم. دل تو دلم نبود که زودتر بب

. نمشیخواستم مره مره بب یم ،ىریانداختم. نه از نجابت و سر به ز نییسرمو پا
 گهیکار د یمن فقط سرمو تكون دادم. فعال حواسم پ یدفعه نه. سالم کرد ول هی
 بود. ىا
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تا  رهیت یآب ىمانتو ،یو ساده و بدون پاشنه بود. شلوار مشك یاش که آبه کفش
شو  را ا نیزانوش، ِا... کمر مانتوش  را ا ریز سف نیندر تنگه؟کمربند ت ندر 

اخم  ه؟یيور نیمانتوش  را ا ىکمرش معلوم بشااه؟ دکمه ها زیبسااته که سااا
سته؟ انگار دو طرف مانتو رو رو شو نب ش ىکردم. دکمه ها  ته بود و فقطهم  ذا

از کمرش  ذشااتم و رفتم  ؟ىيور نیبا  ره کمربند، نگهش داشااته بود.  را ا
اش انداخته بود.  نهیساا ىشااالشااو رو ىخوبه. لبه ها یكی نیباالتر. خج ... ا

 تكون دادم و نگاهمو بردم سمت صورتش. تیسرمو با رضا
شم ستم و تو    شو که  هیهامو ب شم هاش انداختم.  هره ا لحظه نگاهمو به  

تا  نیکه انتظار داشااتم، زم ىزی شاام هام  رد شااد.  هره اش با اون   دم،ید
ه من، بلك ینداشت ... نه با تصور مهن یفرن چیآسمون فرق داشت. در وانع ه

شت. در یفرن چیه یشگیهم ىبا ژاله   یشیآرا چیه رامره رژلج.   هیاز  هیندا
 نیکنه؟ پس  را ا شیکه خودش هم آرا شااگاهیبود آرا ومدهیمگه ننداشاات؟ 

 ؟ىيور
صال  ریندر فكرم در  اون سوال  ادمیشده بود که ا رفته بود، ژاله با تعجج و پر 

حواساام يمع شااد.  لمیزني موبا ىکنه. آخرش هم با صاادا یداره نگاهم م
گاهمو ازش  رفتم و  وشاا نت  نیامیدرآوردم. بن بمیرو از ي ین بود. فعال و

 بر شااتمرو نطع کردم و با اخم  بیموبا ىنداشااتم باهاش حرف بزنم. صاادا
 به مانتوش کردم و  فتم: ىسمت ژاله و اشاره ا

 ه؟ی ه وضع نیا -
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تر   یمانتوش رو به هم نزد ى از  رفت و  هره اش در هم شااد. لبه ها لبشااو
شد انحنا شمم ب شتریب كشیکمر بار ىکرد که باعث  سدایبه   به  یت. کالفه د

 و منتظر نگاهش کردم که  فت: دمیموهام کش
 با عجله اومدم. ونت نشد دکمه هاشو ببندم. دیمعطب نش نكهیا ىبرا -
که مانتوش کنار نره، شااروع به بسااتن دکمه هاش  ىطور ات،یآروم و با احت و

صبانیت و ناراحتیمو از بین برد. اون به خاطر معطب نشدن  کرد. حرفش تمام ع
بدون هیچ حقی، بهش ایراد می  یب و  ندر عجله کرده بود و من بی دل من این 

 غذا رو بهش دادم و  فتم: ى رفتم. سبد حاو
 نجال در  ه حاله؟ -
 .شگریدست آرا ریز -
 کنند؟ یکار م یاز صبح تا حاال   -
ذاره ب سیبهش  فت کاله   شااگریپر و بلنده. آرا یلیماشاااء الله موهاش خ -
 ىگودیزمان برد. تازه فعال فقط ب یلیموهاش خ دنی ینجال نبول نكرد. پ یول

 سرا، موهاش. رنیصورتش که تموم بشه باز م شیبراش  ذاشتند. آرا
صو شدم  ىو بلند خودش تو ییخرما ىموها ریت ست. کمی خم  مهنم نقش ب

 تا صورتم مقابب صورتش نرار بگیره. خیره شدم توى  شم هاش و عمدا  فتم:
خودت  ىموها می. حادی. اصااال خوشاام نمىبذار سیکاله   دیتو هم نبا -
 ست؟ین

که  كشیکو  ىدرشاات شااده اش، با اون لج ها ىناباورش و  شاام ها نگاه
شه اش ب س نی و د. بر یفكر و دلم رو ه*ر*ز م ىشده بود، بديور ریدندونش ا
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له داشااتم؟ هر حرکت ا ی ه حساا نیا که در برابر ژا  یدختر دلمو م نیبود 
 ىکه عشااقش لج ها هیانداخت. آخه ک ینايور تو ساارم م ىلرزوند و فكرها

دندون هاش  رفته باشه و دلش نىواد اون لج هارو ...ال اله  نیب رنگشوخوش 
 ییحس و فكرها نی ن نهیب یهم هر مونع نجال رو م نیامیبن یعنیاال الله ... 

 یکه م یه هر  که فقط  ند سااااعت مونده تا ب نیامیداره؟ خوش به حال بن
سه ول ض امیتا من ب یخواد بر سات از یمامانو را سور و  کنم  ایمه دوايوکنم و 

 دختر نداده باشم. نیدست خودم و ا ىکار هیتا اون مونع  دوارمی... فقط ام
 تیاون همه يذاب ى شاام هامو رو ،یخطرناک ىاز هر حادثه  ىریيلو  ىبرا

 رفتم  فتم: یم نیبستم و همون طور که به سمت ماش
 برو داخب. غذاها سرد شد. -

شدم. آخر عیسر بهش انداختم و از محدوده  نهیآ ىنگاه رو هم از تو نیسوار 
 خطر فاصله  رفتم. ى

ازم خواساات  نیامی. يواب دادم و بننیامیدوباره زني خورد. باز هم بن می وشاا
. یروشبردار، ببرم دم  ب ف لمیرو همراه ف نیامیبردار و بعد هم بن لمیبرم دنبال ف

ستم  ینم سم عقد ا هیدون شم  نیمرا ندر دني و فني داره. البته ا ر داماد من با
 .شهیم نیریهم ش شیو ژاله عروس، خستگ

نج . ساعت پدیکه خالص شدم، نوبت به مامان رس نیامیبن شاتیخرده فرما از
و حاال ساعت دو بود. ده بار همراه مامان به تاالر رفتم  میبود یتاالر م ىتو دیبا

و شمعدون، عسب و  ردو،  نهیآورد. آ یبا خودش م ىزی  هیو بر شتم و هر بار 
. آخر از همه هم بردمش گهید ىزهایو   ینیریش ى ب، خن ه ها ىشاخه ها

 .فتریبر ردوندش رو بابا با يون و دل پذ تیو خداروشكر مسئول شگاهیآرا
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شتم. بردن انوام میساعت  هار و ن زا سافر کش رو دا  ىکه تو یهم که نقش م
تاالر، خودش  ىخونه  به  ند  عروس برون شاااده بود.  هیما يمع شاااده بود

هم که نداشتند، منو  ىاون عده ا یداشتند ول نیهاشون ماش یلیخداروشكر خ
ستند همراه عروس و  یعده هم که م هیدادند.  یم حیبه آژانس تري داماد به خوا

با هم  نیامیبن یخونه موندند و ونت ىتو ان،یتاالر ب باهام تماس  رفت، همه 
 .شگاهیسمت آرا میحرکت کرد

و  ابیشااك ىبود و شااهروز و بهروز، برادرها بایخواهر شااك ال،یشاا نمیماشاا ىتو
و  بایکه ده دوازده ساااله بودند. خاله و شااوهر خاله هم که همراه شااك الیشاا

 ها موندند وبال  ردن من. نیرفتند تاالر و ا اوشیس
شد و خانم ها نیامیفقط بن شگاه،یآرا دم  ىمن و تمام مردها ی. ولگهید ىوارد 
 .میها منتظر موند نیماش ىتو م،یکه فقط نقش راننده رو داشت گهید

ش از  نیکه نرار بود با لباس عروس از ا یدادم. اون هیشدم و بهش تك ادهیپ نیما
ثب م ش،ی ند روز پ نیمن بود که تا هم ىخواهر کو ولو اد،یب رونیب اهشگیآرا

 شیعروساا نكهیکرد. با ا یکرد و حاال داشاات ازدواب م یم هیي هیب ه ها ي
نه  ىنبود و هنوز تو  گهیکردم د یحس م ییيورا هی یخودمون بود، ول ىخو

 خونه امون مهمونه. ىتو
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت ىمجاز ىکتاب توسط کتابىانه  نیا

 و منتشر شده است
از  نیامیدست بن ىخانم ها که بلند شد، نجال هم دست تو دنیکب کش ىصدا

شنب بزره   ریاومد. ز رونیب شگاهیآرا صورتش پ ىزیاون   ىالنبود. نج دایاز 
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عروس بدرنه اش کردم. همه سااوار  نیمن. با نگاه تا کنار ماشاا ى زهیم زهیر
 چی شااتم. کجا بود؟  را ه یهاشااون شاادند و من هنوز دنبال ژاله م نیماشاا
 ىا گهید نینكنه تا من حواسم به نجال بود سوار ماش دم؟یند یرنگ یآب ىمانتو

 .شییدا دیشا ؟یک نیماش یشده؟ ول
کرده بود، سوار  ادیز یرو هم حساب نیضبط ماش ىکه صدا الیش ىغرغرها با

سر بق شت  سوسول ها نیم. آخه احرکت کرد هیشدم و پ  هارده پونزده  ىب ه 
صال  ه معن شیر خیساله رو  را انداخته بودند ب بال دن ادیب ه ب دهیم یمن؟ ا

ش یعروس؟ دلم م ست در ما شونو با  نیخوا پرت  یاردنگرو باز کنم و همه ا
رو  ریدادم مساا یم حی. ا ر نرار بود ژاله پیشاام نباشااه، تريابونیکنم وسااط خ

 بكشند و سرمو ببرند. هیها ب*،*ل  وشم ي وونهید نیکنم تا ا یتنهایی ط
تاالر که رساایدیم، از شاار ينجنه هاى خاله، خالص شاادم. خداروشااكر  به

مجلس مىتلط نبود و دیگه نرار نبود شاایالى پر ساار و صاادا رو ببینم.عاند که 
به نساامت خانم ها تا خطبه عقد  میرفت نیامیبن ىاومد، همراه بابا وتنها عمو

شه. به محو ا س نكهیخونده ب سمت خانم ها ر اله دا کردن ژیپ ىبرا د،یپام به ن
ندم. ول و  دمید یخودمون رو م ىها بیفام ىفقط  هره  ی شاام  رخو

ه کردند. انگار ن مونمیکه از نگاه کردن پشاا ىمنظور یبا منظور و ب ىلبىندها
بند و ساار  مین ىمجلس. با همون لباس ها ىتوانگار که  ند تا نامحرم اومده 

خانوم  تایبود دنبال ب بهتررفتند.  یما رژه م ىبرهنه و بزک شاااده يلو ىو کله 
 کنم. دایتونستم کنارش پ یبگردم. حتما ژاله رو م

دو  نیامیبن ى. بابا و عمومیشده بود، نشست یکه برامون خال ییها یصندل ىرو
شنب بود. احتماال  رینفر. نجال هم  نان ز نیطرف عاند نشستند و من هم آخر
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سرش پا نیامی. بننیامیبن ىبه خاطر عاند و عمو شده بود و   نییصورتش نرمز 
ش یخجالت م ایبود.  رمش بود  شا ای دیک شت؟  ضطراب دا هم همه اش  دیا

 کرد بد نبود. یکم اون  ره کراوات رو شب م هیبا هم. 
با کمدمیخانم رو د تایب له و ی.  نار بن فاصاا مان رونیامیک ما نارش هم   ى. ک

 یکه نم ییبود و خانم ها نیامیبن ىعمه  ىنشااسااته بود. نفر بعد یصااندل
مامان. پشاات ساارشااون رو نگاه کردم.  یساان ىشااناختم. همه مساان و تو رده 

شال. ا بیفام ىدخترها شال و بی  شت. نم دهیفا ىيور نیخودمون با   دشیندا
سرمو پا ست.   انداختم نییکه همه رو دونه دونه    کنم تا بفهمم کدوم ژاله ا

 و به عاند  وش دادم.
 ی ب و  الب رو م یشااگیهم ىو خانم ها يمله ها شاادیعقد خونده م خطبه

سته بود. نجال ک ىخوندند. لبىند رو ش سوم هم خونده  یلبم ن شد؟ بار  بزره 
 :دمینجال رو شن میظر ىشد و صدا

 پدر و مادرم و بزر ترها بله. ىايازه  با -
ش ىصدا شد و  ند لحظه بعد هم از بن دنیکب ک فته بله  ر نیامیخانم ها بلند 

 یبرم یعیکم کم به حالت طب نیامیبن ىشااد و خطبه خونده شااد. رني و رو
  شت.

 ونیبه مجلس آنا میکه دفتر و دستكش رو يمع کرد و رفت، ما هم بر شت عاند
کنار نجالساات و من  نیامیکه  را بن ومدیهمون يا موند. زورم م نیامیبن یول

باشااه.  مدهوی. نگران بودم که نكنه اصااال ننمیلحظه ژاله رو بب هینتونسااتم  یحت
ندر  دمش؟ید ی را من نم یممكن بود. حتما اومده بود ول ریغ نیا یول اون 
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ش ریفكرم در  شماره ا میبود که عانبت  و بود  تسیول لکه ا ىرو درآوردم و با 
 تماس  رفتم ... ب آرامشب.

ه مجلس بود ک ى. پس تودمیکشاا یندر بوق خورد تا نطع شااد. نفس راحت اون
شلوغ یيواب نم صدا نبا یداد. با اون  سر و  صدا دیو  رو می  لشیموبا ىهم 

 شنید.
و و دادن کاد ىساعت بعد بود که مامان، شهروز رو فرستاد دنبالمون که برا مین

از  عینسمت خانومها. از خدا خواسته سر میبر ن،یامیعكس  رفتن با نجال و بن
 يام بلند شدم و بابا رو هم بلند کرد و بردم.

شون پ نیامینجال و بن دور صال خود شلو، بود که ا نو نبودند. بابا م دایاون ندر 
باز کنم. منم  نداخت يلو که راه رو  له  و ایا  یكی. خانوم ها رفتم يلو انیال

 رفتند. یدادند و عقج م یکادوهاشون رو م یكی
شم مامان رو د ریز از شو دور بازو دمی  ست شو رسوند به بابا و د ابا ب ىکه خود

دسااتشااو دور بازومون حلقه کنه.  مینامزد هم ندار هیروز ار ...  یحلقه کرد. ه
ده هم ز یپی ه تدور بازوم بندازه. مامان  فشویظر ىژاله اون دست ها شهیم یک

 خوشكب شده بود. دهی یپ ىو موها شیبود. با آرا
. خانومی يلوتر از من بود که خم شاااده بود نیامیبن  ینزد دمیرساا باالخره

بود که رفته بود تو حلق  یک نی. ازدیو داشااات باهاش حرف م امنیساامت بن
 یی فت؟ نجال هم که حواسااش به خانومها ینم ی یهم ه نیامیو بن نیامیبن

  فتند. یم  یبود که بهش تبر
 یمشك ىبا ر ه ها ىنقره ا یلباس ماکس هی. دی رخ كلشیسر و ه ىرو نگاهم

ست دهیپوش سه ربع ىها نیبود. آ سش  سرش دهیلباس کامال پوش هیبود.  یلبا  .
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 دیشا زده بود. یبسكتبال ىشال پم کرده بود. فكر کنم از همون  ب سرها ریز
شااده  دایپ لسمج نیتو ا یكیبود. خوشاام اومد. باالخره  دهی یهم موهاشااو پ

. هر  ند کمر رونیب زهیدار و ندارشااو نر ىبود که درساات لباس بپوشااه و همه 
با  یاندامش رو نشااون بده ول یكیتني بود که بار یکاف ىلباسااش به اندازه 

 وانعا محشر بود. نیبودند، ا دهیپوش هیکه بق ییويود لباس ها
شتم س دلم ىتو دا ست دختر اومد عقج و رفت  هیکردم که  یم نشیتح دفعه د

شو کم شه و تا  یسمت دامنش. پا شد،  اک لباس باز ب حرکت داد که باعث 
 اک لباس رد کرد و شااروع کرد به  ریرونش مشااىص شااد. دسااتشااو از ز

 خاروندن.
 ىبرا رفته بود ادمی یروم خنده ام  رفته بود که به کل شیپ ىاز صااحنه  اونقدر

دم که کر یدهنم و تمام تالشمو م ى. دستمو  رفته بودم يلوستادمیاونجا ا ی 
کم باالتر رو هم بىارونه.  هینگم، ممكنه به سرش بزنه  ىزیا ه   دمینىندم. د

ش نیصاف کردم که ب یی لو صدا و  سر و  شو  ،یلوغاون همه  صدا خودمم 
 فتم:شش   و  یبه سمتش خم شد و از پشت سر، نزد ی. به نا ار کمدمینشن

 ن؟یدیخوام خانوم. ايازه م یعذر م -
شمش به من افتاد، ه هی سرشو بر ردوند و تا   ش ىبلند نیلحظه  شو  و دیک رو

سر شو از ز عیبر ردوند.  ست ش رید شو  رفت و ک س  دیدامنش درآورد و  اک لبا
از  عیاز هم باز شد. دختر سر ىپاش. لبم از کنترلم خارب شد و به لبىند ىرو

 شد و رفت عقج. کنارم رد
 و  فتم: نیامیسمت بن رفتم
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  ذره؟ یبه به ...شاه دوماد ... خوش م -
ندل ىاز رو نیامیبن مد یصاا ند شاااد و ه با هم میرو ب*،*ل کرد گهیبل  .

س شتم. خیلی خودمو  ىکادو رو، تو ىو يعبه  میکرد یروب*و* ستش  ذا د
شماره رو با کلی منت  شتی  یزى حواله اش نكنم. یه  کنترل می کردم که یه م
بهم داده بود. دیگه محال بود ا ر ازش بپرساام بژاله کجاسااتب، يوابمو بده. 

سرم بودند، با بن مرفت شت  سروب* نیامیسمت نجال تا بابا و مامان که پ  یو*
با اون تاب و تور و لباس سفید، مثب پرنسس ها  کنند. نجال شنلش رو درآورده.

سیدم و النگو شونیش رو ب*و* ست دهیکه براش خر ییشده بود. پی ش بودم، د
 کردم و  فتم:

 .یخوشبىت بش دوارمیام -
 .ونمیبهت مد یلی. خمایممنونم ن -
 .مایحرف ها نداشت نیاز ا -
هم  شیهمه پ شدیم . کاششهیکب کب کردن باهات تني م ى... دلم برا ماین -

 .میکن یزند 
سراز صداش شكش  شت. االن بود که ا شه. خودمم حال خوب ریبنو دا  یب

 ىکاناپه يلو ىموهاش، يمع کردنش از رو دنیکشاا ىنداشااتم. دل منم برا
پم  ىشااور و شاافته اش، دعواها و بگو مگوها،  شاام ها ىغذاها ون،یزیتلو

صبحش، آواز خوندنش ز ىکرده  اش تني  گهید ىکارها یلیدوش و خ ریسر 
 .شدیم

 هم  ذاشتم و  فتم: ى رفتم و فشردم. پل  هامو رو دستشو
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س - سیخودمون پالس ىکه خونه  یتا عرو  نیامیهم که من و بن ی. بعد از عرو
خونه  ىایاز صبح م ییتنها ى. تو هم به بهونه میو ژاله صبح تا عصر کارخونه ا

 .ریآب غوره نگ یالك . پسكهیخودمون. راهمون هم که به هم نزد
به  ی رو دارش، آروم آروم و به سااىت یخانوم افتاد که با صااندل تایبه ب نگاهم

کردمو  ی. دساات نجال رو ول کردم و رفتم ساامتش. احوالپرسااومدیطرفمون م
ر دور و ب یعروس و داماد. نگاه گاهیيا  ی فتن، بردمش نزد  یبعد از تبر

ت به پشاا یساارک نیامیانداختم. اى بابا، پس ژاله کجاساات؟ همون لحظه، بن
 هوا تكون داد و  فت: ىرو تو ىدیکل د،یسرم کش

 .دیژاله ... کل -
سرمو نگاه کردم و دختر ژاله؟ شت  شتم پ سرعت بر  سمت بن ىبا   نیامیکه به 

 ىبا  اک بلند تا باال یماکساا ىرو  رفت. همون لباس نقره ا دیخم شااد و کل
 صداش زدم: ى رفت و خواست بره که با ناباور امنیرو از بن دیپاش. کل

 ؟ییژاله ... تو -
  فت: دیدزد یسمتم بر شت و همون طور که نگاهشو م به
 .مایسالم آنا ن -

 رییکرده بود و  ه ندر هم تن شیصااورتشااو از نظر  ذروندم. آرا ىایزوا تمام
 .ومدیبهش م یلیخ شیکرده بود. رژ لج صورت

 .ىخوشكب شد -
 ىزیلج   ریرني  ونه هاش مشااىص بود. ز رییباز هم تن ش،یويود آرا با

 :دمیعكاس درست نشن ىب ممنونب  فت که به خاطر صدا هیشب
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 تا عكس رو بندازم. دیستیدو طرف عروس و داماد با -
 تادهساایو مامان، کنار نجال ا نیامیو پشاات ساارمو نگاه کردم. مادر بن بر شااتم

شدن نور فلش تونیامیبودند و بابا هم کنار بن ضا، مام ى. بعد از پىش  ان به ف
 سمتم بر شت و  فت:

 .ریعكس بگ ای... ب ماین -
  فت: ژاله

 برم. دیمن با دیببىش -
 ؟ىریعكس بگ ىخوا یصبر کن. مگه نم -

 انداخت و  فت: نییپا سرشو
 اندازم. ی. من بعدا عكس مدییشما بفرما -
 .میبنداز یعكس خانواد  میخوا یاالن همه يمعن. م ؟یک یعنیبعدا  -

 و  فتم: دمیکش یشالشو کم ىبزنه که لبه  یحرف خواست
 .گهید ایب ا،ی م ب یم یبا من بحث نكن دختر. ونت -

آروم  یلیژاله کنارم نرار  رفت، شااالشااو ول کردم. خ یو ونت سااتادمیبابا ا کنار
  فت:

 .نایکنار خاله ا رمیمن م -
 بره مچ دستشو  رفتم و  فتم: نكهیاز ا نبب

 .رهیخواد عكس بگ ینگاه کن. م نیيا خوبه. به دورب نیهم -
اولین بار داشاات با اخم نگاهم می کرد و تمام تالشااشااو می کرد تا بدون  براى

اینكه يلج تويه کنه، م شو از بین انگشت هام آزاد کنه. کمی به سمتش خم 
 شدم و آروم  فتم:
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دسااتتو ول می کنم ولی ا ر بىواى ياتو عوض کنی مجبور میشاام يدى تر  -
 برخورد کنم. متويه منظورم که هستی؟

ه  هار سااااعت بی خبرى، حاال این يورى با این لباس براق که از سااا بعد
حسابی روى تنش نشسته بود و آرایش ملیح و  شم هاى درشت و محشرش، 
ند.  مانع ب*،*ل کردنش بود یت اطرافمون،  تاده بود و فقط يمع نارم ایساا ک
به  رفتن  ند لحظه  بدون مزاحم این يورى دیده بودمش، فقط  مطمئنم ا ر 

یت نمی دادم. اون ندر هم لحنم يدى بود که ژاله باور کنه و از رضا تشاى دس
 کنارم يم نىوره. فقط خودم می دونستم که تو دلم  ه غوغاییه.

 نارضایتی، انگشت هامو از دور م ش باز کردم و آهسته  فتم: با
 اخم نكن. ژاله ى مهربون، دل نشین تره. -

کمرني شااد و نگاهشااو با مكث از  شاام هام  رفت. با دساات دیگه  اخمش
شد اما  شو به دوربین انداخت. عكس  رفته  ساژ داد و نگاه اش، م ش رو ما

سنگ ساس م هینگاه بق ینیمن تمام مدت  صوص مامان که  یرو اح کردم. به خ
 مه دینه ... شااا ایخورد. نكنه بعد از مراساام ...  یاالن حتما، خون خونشااو م

 برادرشو زهرش کنه؟. یو عروس رهیرو بگ یطفلك نیيا حال ا نیهم
 نیمحو  رفته شااادن عكس، ژاله در رفت. نگاهم به پاهاش افتاد که از ب به

 ساپورت پاش بود. گهیاما ... حاال د شدیم دای اک دامنش پ
ش که خودم برا ییو پاشنه بلند ژاله افتاد. همون ها یمشك ىبه کفش ها نگاهم

که دامنش  می. حومدیم دشیو سااف میظر ىو به شاادت هم به پاها دمیخر
 دیتونسااتم خوب د یپوشااوند و نم یپاش رو م ىرو ىادیبلند بود و تا حد ز
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 ن،بزنم. فقط از همون طرف لباسااش که  اک داشاات و اون هم مونع راه رفت
شش معلوم م شم  رون و هشدیپاهاش و کف  نیامیشده بودم. بن زی.  ه ندر  

 ماشت. یسر به تنم نم دیفهم یا ر م
که  یشد. دست دهیکردم که بازوم کش یم جی نان داشتم ژاله رو با نگاه تعق هم

 بازوم رو  رفته بود نگاه کردم. نجال بود.
 شده؟ ی  -
 بر*ق*ص. ایب -
 تعجج  فتم: با
 کنم؟ كاری  -

و  نیامیو بن دندیر*ق*صاا یهم م ىمتويه مامان و بابا شاادم که رو به رو تازه
باز کردم و  بازوم  ند. دسااات نجال رو از دور  حال ر*ق*ص بود نجال هم در 

  فتم:
  را بر*ق*صم؟ گهیبابا. من د الیخ یب -
 ؟ینر*ق*ص شهی. مگه می ون برادر عروس -

دست دور  ردنم  د،یتكون دادم و به نا ار همراهش شدم. مامان تا منو د ىسر
سرمو پا صور نییانداخت و  ستر آورد و   نیامی. بابا لبىند زد و بندیتمو ب*و*

دساات هام رو تكون دادم و پاهامو يا به يا کردم. آخه منو  ه  ی. کمشااىندین
ص شروع کردم به ب دن؟یبه ر*ق* ست هامو از هم باز کردم و   نیزدن. ا شكند

بابا و نجال هم همراه  یتنها حرکت بود که بلد بودم. مامان دسااات تو دسااات 
کردم؟ ژاله  یم یمن اون وسااط ت  و تنها  ه غلط .دیر*ق*صاا یم نیامیبن

 .یو يلوم  رو بزن رمیکه دستتو بگ ییکجا
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فش و ک ى شااتم با لباس بلند نقره ا یم ىساار ردون بود. دنبال دختر نگاهم
زن و دختر هم بود دورمون  ی. از شانس  ند من، هر  یپاشنه بلند مشك ىها

يامو  یر*ق*ص، هر از  اه ىزدند. به بهونه  یيمع شااده بودند و دساات م
 د؟بوشده  ىندر فرار نیدختر امشج ا نیکنم.  را ا داشیکردم که پ یعوض م
کرد؟ آخه امشااج مثال شااج  ی. از من فرار مزدیم بشی رخوندم غ یتا ساار م

 ىرو نكهیخانوم با ا تایب یبود. حت یم نیامیکنار بن دیعقد برادرش بود. االن با
ضورش مشىص ب یبود، ول ل ریو باز هم با مهمون  شیماریب ىود. با همه ح

کرد؟ نكنه مهسااا  یم ىریژاله ...  را  وشااه   یکرد. ول یها خوش و بش م
ست م سا هم ن یرا سا ... مه شده بود؟ مه سرده  بود.  ومدهی فت و ژاله وانعا اف

مجلس عقدش  ىکه از بودن نامزد سابق شوهرش، تو هیحتما به خاطر نجال. ک
 خوشحال بشه؟

سر  ىو عجج لحظه ا دمشیباالخره د .دمید شت  شكار کردم. پ شو  هم نگاه
ه لحظه ک هیکرد. تو  یو نگاهم م زدیبود و دساات م سااتادهیا گهی ند تا خانم د

. زدی.  شم هاش برق مدمشیزن ها يا به يا شدند و از مقابلش کنار رفتند، د
. دشاایم سنبود، نور المپ ها بود که از نم اشاا  هاش منعك یبرق خوشااحال

ش ش  ها یم ی ه تال سته تو ىکرد که با اون ا شم هاش، لبىند  ىحلقه ب  
کردند و  یداشاات که لج هاش حفظ ظاهر م یشااده بود؟  ه حال یبزنه.  

 دادند. یرو نشون م تی شم هاش وانع
 نیانداخت و عقج  رد کرد. رفت ب نییساارشااو پا عیساار د،یکه د نگاهمو

نتدمشیند گهیو د تیيمع نت ... لع که ه . لع از دسااتم  ىکار چیبه من 
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شش کنم و به  ی.  را نمومدیبرنم سراغش. ب*،*لش کنم و نواز ستم برم  تون
هسااا برسااه. م ادشیکس نبود به فر چی.  را هرهیدرد دلش  وش بدم تا آروم بگ

 ندر تنها و درمونده نباشه. نی... کاش اومده بود که حدانب تو اون لحظه ژاله ا
 بىواد دوباره یکس نكهیو نبب از ا دمیر*ق*ص کنار کش دونیخودمو از م آروم

 بمیرو از ي یتاالر.  وشاا نيیکنه، رفتم ساامت پارک دنمیمجبور به ر*ق*صاا
داد؟  یدرآوردم و شاماره اشاو  رفتم. باز هم يواب نداد. نكنه عمدا يواب نم

 سریع اسم ام اس نوشتم. داد؟ی ون من بودم يواب نم
 ب.ىدیيواب نم توی.  را  وشمایب ژاله، منم ن

 فرستادم. گهید یكی. ومدین یيواب یمنتظر موندم ول قهی. دو دنفرستادم
 ب؟ىيواب بد ىخوا یشده؟ نم ىزی  ؟یب ژاله، نگرانتم.  را ناراحت

سمش هم ل*م*ت م از شتن ا صدا زدنش و به هر بهونه  ینو بردم.  ه برسه به 
. هر ومدین یکردم. باز هم منتظر موندم و باز هم يواب یاساامشااو تكرار م ىا

 اس ام اس رو هم نوشتم: نی. آخرشدمی ذشت، کالفه تر و نگران تر م یم ی 
 ىمجلس زنونه و با صاادا ىتو امیم ،ىيواب ند گهید ى قهیب ژاله، ا ر تا دو دن

صدات م ش یبلند  از ده ش ایيواب بده  ای. حاال رونیب ىایب یزنم تا مجبور ب
 . انتىاب با خودته.بزنمیصدات م كروفنیپشت م

ه. فقط ن ایخونه  یهارو م امیپ نینه. اصال ا ای ششهیپ شیدونستم که  وش ینم
 یصااورت تنها راه نیا ریبده. در غ یيواب هیبودم که بىونه و بترسااه و  دواریام

تا بره سااراغش و بفهمه   نیامیبود که بن نیموند ا یکه م  یرو خبر دار کنم 
يفتمونو واسه مامان حالل  نکه نبودم برم اسمشو يار بزنم و خو وونهیشده. د

 کنم.
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شدم که کم مونده بود  ىصدا ستپا ه  شد، اون ندر د زني اس ام اس که بلند 
ش ستم ب ی و سرفتهیاز د رو باز کردم. خودش بود. انگار خودش و  امشیپ عی. 

 .دمیکش یس راحتبود که آروم  رفتم و نف امیعطرش و نفسش همراه پ
 . ممنونمبمایب من خوبم آنا ن

ا تا بنا وش باز بشااه و ب شاامیمن بس بود که ن ىهم برا نی. و البته که همنیهم
شكنم. پس م  ایشرم و ح یخوند. ول یخوند. اس ام اس هارو م یدمم  ردو ب

ماشاات يواب بده. آو نربون اون لپ هاش برم که حتما از خجالت نرمز  ینم
 شده بودند.

. بابا هم اومده بود. ونت شام شده بود. کنار بابا نشستم ونیبه سالن آنا بر شتم
 و نوشتم:

نداره. هر  جیباشه. ع ؟ىمار یو محب نم یخون یهامو م امیپ ىب خج پس دار
 . بكوستی ه از دوست رسد ن

شكل باز شه  امیکه پ نینبود. هم یهم يواب نداد. م سرش  رم ب هارو بىونه و 
بود. شااروع کردم به  رت و پرت نوشااتن و  ی وشااه تنها نمونه کاف هی گهیکه د

 ى. توادیبودم بىونه و بىنده و از اون حال و هوا درب دواریي  فرسااتادن. ام
تمام  یفرستاد ول دختر هی ى شتم که بشه برا یم ىزی  هیاس ام اس هام دنبال 

 تادم:کردم وفرس ادیپ یكیداشتند. باالخره  یو بن مشكب اخالن خیها از ب امیپ
ل، دستما ،یشلوار در اصفهان: شلوار، شلوارک، شرت، دم کن  یب سر ذشت 

 نخ دندون.ب ره،یدست  
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و رو کردم و  ریهارو ز امیپ ى هیدر حال ارسااالش خنده ام  رفته بود. بق خودم
 کردم: دایپ گهید یكی

و اونم  شهیدغدغه به دغدغه هاشون اضافه م هیکنند  یازدواب م یب دخترها ونت
 بپوشه؟ب یکه حاال شوهرم   نهیا
شتم. بق ىزی  گهید ستم ندا س هیکه بتونم براش بفر صحنه دار بود.   هی عیراش 

 اس ام اس به رضا زدم:
ستور ست هم ى زهیب  ند تا يوک پا االن الزم دارم.  رت و پرت  نیتوپ بفر

 بعینباشه ها. سر
 :دیرس شیکه اول دیشنك قهیدن به

و دهنتون. ت دیحاال بذار د،یتو  وشاااتون نشااني ب رخون دیبانگشااتتون رو بكن
 .بدهیم ىمزه ا نیهم   یسییشكالت تلخ سو

 صاارفا يهت ىبعد امیژاله فرسااتادم. پ ىرو برا امیپ دمیخند یطور که م همون
 فضولی بود:

 ب؟ىخوا یم یب واسه  
 نباشهب تیب تو بفرست کار

 فرستاد. یپشت سر هم م ىا گهیسوال و يواب د چیبدون ه  ارهیب
 که تازه پارک دوبب کرده استب ىب خسته ام ... مانند دختر

سر دا ییو بابا و دا دمی. بلند بلند خنددمیترک یكی نیبا ا گهید  نان  پ  ییو پ
که مجبور شااادم برا ند  گاه کرد با هم م ى پ ن مه  ها هم بىونم و ه  یاون 

 ژاله و ىفرسااتادم برا یفرسااتاد و منم همه رو م یرضااا تند و تند م .میدیخند
 .ددادن یهم فقط سر تكون م یی. بابا و دادمیخند یمدام م
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 باال سرم ظاهر شد. نیامیدفعه بن هیکه  دمیخند یم داشتم
 کارت دارم. ای... پاشو ب ماین -

 بود که بابا هم نگران شد: ىندر لحن صحبتش خش  و يد اون
 شده؟ ىزی  -
 زد و  فت: ىلبىند نیامیبن
 دارم. با ايازه. مایبا ن  یصحبت کو  هی. فقط ستین ىزی  -

مطمئن شااد همراهش  یو ونت دی رفت و منو  ند ندم با خودش کشاا بازومو
دور و برش انداخت و  ینگاه م،یدیمحوطه که رساا ىدسااتمو ول کرد. تو رمیم

  فت:
 بده. توی وش -

 هام در هم شد. اخم
 شده؟ ی  -

  پ نگاهم کرد و  فت:  پ
 ؟ى ند تا اس ام اس براش فرستاد -

بدون ا دهیاز کجا فهم نیباال. ا دیپر ابروم ه انكار کنم و بىوام طفر نكهیبود؟ 
 برم  فتم:

 ؟ىدیفهم ى ه طور -
 ؟یکن ىکه باهاش اس ام اس باز یپسر. شماره اشو  رفت ىرو دار یلیخ -

 صورتش  رفتم و خونسرد  فتم: ىيلو دستمو
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صبر کن. تند نرو. اس ام اس باز - ه . فقط منم کستیدر کار ن ىا ىصبر کن 
هام رو هم  امیکدوم از پ چیخونه. يواب ه یفرسااتم. اونم فقط داره م یم امیپ

سمو. نم ی. حتدهینم شا یيواب تما شا دیدونم  را.  از  دیاز ترس مادر من، 
ندر ب ه و  نخودش. فكر هم نكن که او ىایهم از شاارم و ح دیترس تو، شااا

 ام که بىوام احساسمو با اس ام اس بهش بگم. یخجالت
شلوارش فرو کرد.  ند  جیي ىهم فشار داد و دست هاشو تو ىهاشو رو لج

 پاشو پرتاب کرد و  فت: ىيلو ى زهیتا سني ر
 ... مای... ن ماین -

 ینم یخواسااات بگه ول یرو م ىزی  هی. انگار دیکشاا یم قیعم ىها نفس
 .ىدونست  ه طور

 حرفتو بزن. -
  را؟ -
  را؟ ی  -
  را ژاله؟ -
 ؟ی  یعنی -
 ؟ى را ژاله رو انتىاب کرد -
  را ژاله رو انتىاب نكنم؟ -
 سوال منو با سوال يواب نده. -
 حرف هاست؟ نیونت ا نجایآخه االن و ا -
... نذار فكر کنم که از اعتماد من سااوء  مایيا ونتشااه. ن نیحاال و هم نیهم -

 .یکن یاستفاده م
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سرت؟ تو که م - ستفاده؟ زده به  سوء ا صد یدون یکدوم  دارم و تو دلم  ى ه ن
 ه؟ی ذره. پس مشكب   یم ی 
 ... ماین -

  فتم: کالفه
 بگو. تویحرف اصل -
 تو سرته؟ یتو ... تو وانعا   -

 شدم و  فتم: رهی ب زده خ نیبه راست  رخوندم و به ماش سرمو
 ذشاات شااك  یدل و مهنت م ىکه تو ىزیاز رفتارت به   ش،ی ند ماه پ -

تنها مشكلم با ژاله و مهسا بود  ،ىخوا ینجال رو م دمیهم که فهم ىکردم. روز
رو  زیهمه   یدارند. اما ونت ی ه نقشاا قایتو دن یزند  ىدونسااتم تو یکه نم

 یم ونستمد یشناختمت و م ینداشتم.  ون م یباهات مىالفت گهید دم،یفهم
شبىت کن یتون سبت به تو بینجال رو خو صوص که نجال هم ن  بیم ی. به خ

 هم که تونستم کمكت کردم. ییپات ننداختم و تا يا ىيلو ینبود. سنگ
 کردم و ادامه دادم: نگاهش

نجال هم، ژاله نرار  رفته.  ىمن و تو با هم عوض شاااده و به يا ىحاال يا -
 مطمئنم که دوسااتش دارم و گهیبا خودم معلوم شااده و د فمیبهت  فتم که تكل

و  یدون یخواهرت م قیازت دارم. ا ر منو ال یخواهشاا هیخوامش. حاال  یم
 ىکنه. پس ا ر دارم برا یيور ابراز عالنه م هیکمكم کن. هر کس  ،ىنبولم دار

كر ف اد،ی رفته درب ىبىنده و از اون حال و هوا کم هیفرسااتم که  یژاله يوک م
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م خوا یکنم. فقط نگران ژاله ام. نم ینكن که دارم از اعتمادت ساوء اساتفاده م
 .نمی شم هاش اش  بب ىخوشحال باشه، تو دیامشج که با

  شام ىشاد. منم زل زدم تو رهیحرف بهم خ یو ب دیبه صاورتش کشا یدسات
 لبىند زد و  فت: هاش و مصمم نگاهش کردم. باالخره

شو خنده ا ىدستشه و به زور يلو یساعته  وش هیکه  ىفرستاد یم یحاال   -
 ره؟ی  یم

 و  فتم: دمیخند
 ىنده؟یساعت. يدا داره م میساعت نه و ن  ی -

 تكون داد و  فت: ىسر
ش وونهید نیع دمید - تم .  فشهیشب م ششیکنه و ن ینگاه م شویها همش  و

تو هم  دمیکنه. اومدم نساامت مردونه د یم ىبا مهسااا اس ام اس باز دیشااا
 هی ىدار ىموم ىکه تو دمی. فهمی وشاا ىتا بنا وش بازه و ساارت تو شااتین

 .یکن یم یغلط
 به شونه اش زدم و  فتم: یدست دمیخند یطور که بلند بلند م همون

امان با م یکاف ىنده لطفا. به اندازه  لمیبه بعد اخم و َتىم تحو نیاز ا گهید -
 اضافه نشو. گهیهستم، تو د ریدر 

 اش درهم شد و  فت:  هره
 مادرت هنوز هم به خاطر اون مايرا دلىوره؟ -
سفانه آره. ول - ست م یمتا داره که مامان  ی. مطمئنم. ژاله اون ندر خوبشهیدر

آخر  ند. به مسافرترو بشناس گهیفرصت بشه که همد دیکنه. فقط با یرو راض
 دارم. دیام یلیهفته خ
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 تكون داد و  فت: ىسر
 .یرو دنبالمون راه انداخت بیا هی. مایبر ییخواستم با خانومم دو تا یم -
شااده.  دهیشااام   زیشاا  نكرده. فكر کنم م یداخب تا کساا میزهر مار. بر -

 نسمت زنونه تا نجال غذا دهنت بذاره. ىبر دیهم که حتما با یينابعال
*** 
. می شت یبرم دیبا گهیبود و د میها شدند. ساعت دوازده و ن نیسوار ماش همه

 یزدند.  شم  شم م یکرد و همه دست م یم نینجال رو سوار ماش ن،یامیبن
نبود. به هیچ عنوان دوساات نداشااتم باز هم از  داشیکردم دنبال ژاله و باز هم پ

داد.  ی. يواب نمزدمدرآوردم و بهش زني  موی وشاا ىدیبره. با ناام دسااتم در
  را؟

عمه و مادر  جان،یبابا شاادند و مامان با موق و ه نیو مامان، سااوار ماشاا بابا
ش نیامیبن سوار ما ش نیرو هم  عروس، حرکت کردند.  نیبابا کرد و يلوتر از ما

 ىتو دندیروز، پرو شااهروز و به الیزدم، شاا نویماشاا ریدزد   نكهیبه محو ا
 شتند.الزم دا دنیبهشون تعارف کرده باشه. پس  ر یکس نكهیبدون ا نم،یماش
ش ى همه ش نیما سوار ما ستم در رفت.   نیها حرکت کردند و باز هم ژاله از د

، شدم یکه رد م ینیعروس راه افتادم. از کنار هر ماش نیشدم و پشت سر ماش
شو    م سوار کدوم  نمیکرم تا بب یداخل ش یكیژاله  ست اما نبود نیاز ما . ها

خرد. از سر و  بمنكردم. اخم هام در هم شده بود و اعصا داشی شتم پ یهر  
 داشتم آمپر می  سبوندم. یو پسرها هم حساب الیش ىصدا
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ش شتم و به بن ی و صدا دواریزني زدم. ام نیامیرو بردا  ىوآهني ت ىبودم که 
ش صدا نشیما شه که  ش ىاون ندر بلند نبا شنوه. هر   شیزني  و وق ب یرو ن

ش ش نیخورد يواب نداد. ما سوندم کنار ما ستم  نشیرو ر و به بهروز که کنار د
 نشسته بود  فتم:

    کنه. شویبگو  وش نیامیبه بن -
 فرستادمب ژاله کجاستب . نیامیبن ىنوشتم و برا یاس ام اس عیسر
 نیامیبهروز شااروع کرد به داد و هوار کردن. بن م،یدیکه رساا نشیماشاا  ینزد
 آورد و بهروز باز هم داد زد: نییسمت خودش رو پا ى شهیش
    کن. مهمه. توی وش قهیدن هی -
داد دسات نجال.  ند لحظه بعد  شاویکه  وشا دمیتكون داد و د ىسار نیامیبن

 زني زد:
 ؟ستیکه ژاله کجاست؟ مگه با تو ن ی  یعنیتو؟  یگیم ی...   مایالو ن -
 من هستند. نیماش ىخاله ام تو ى. ب ه هاینیب یبا من؟ نه ... مگه نم -
 ؟ی فت ی  ؟ی  -

رو خاموش کردم و با  نیپىش ماشاا ن،یماشاا ىتو ىاز ساار و صااادا کالفه
 عصبانیتی که ازم بعید بود سرشون داد زدم:

 زنم. یبا تلفن حرف مدارم  دینیب ی. مگه نمدیساکت ش قهیدن هی -
شون  همه شدند و زل زدند به من. حرفمو دوباره برا هیا ساکت   نیامیبن ىدفعه 

  فت: نیامیتكرار کردم و بن
شو عوض کنه. نكنه يا مونده توادیبه ژاله  فتم با تو ب - س  ى. رفت اتاق پرو لبا

 تاالر؟
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ست بودن حرفش، وا رفتم. يا مونده تو از سه و لب میتاالر؟ مگه ک ىفكر در ا
باشاااه؟  يا مونده  ها تو یعنیکه  بدون  ىاالن تن ني زدم.  هامو   تاالره؟ مو

دم و ش ادهیپ نی. از ماشابونیکنار خ دمیرو کش نینطع کردم و ماش یخداحافظ
نگه  برزیفر ییها تكون دادم. عمو محمود و دا نیماشاا ى هیبق ىدسااتمو برا
 شد: ادهیپ ییداشتند و دا

 ما؟یشده ن ی  -
 هیسااه تا رو  نیبر ردم تاالر. خواسااتم ا ه ممكنه ا دی. من باییشاارمنده دا -

 .نیهاتون يا بد نیماش ىتو ىيور
 ؟یيا  ذاشت ىزی  -

 تكون دادم. زیر لج  فتم ب  یزى نه، کسیب : سر
 هم مهمه. یلیآره ... خ -

شن ب ه ش ىشدند و تو ادهیحرف هام، با غرولند پ دنیها با   ییعمو و دا نیما
سمت اول سرعت به  شكر کردم و با  شون ت شدند. از کت حر ید یبر نیپىش 

ستم ک یخورد. نم یکردم. خون خونمو م صره. بن یدون که زودتر بهم  نیامیمق
 ینم هام رو امی. ژاله که يواب تماس ها و پادینگفته بود از ژاله خواسته با من ب

 و کنار خودم بنشونمش. رمیشو بگتاالر دست ىخودم که نرفتم تو ایداد 
س نیمحو ا به ش ىزدم رو دم،یکه به تاالر ر رفتم  .نییپا دمیپر نیترمز و از ما
 تاالر و از همون دم سالن شروع کردم به صدا زدنش: ىتو
 ژاله؟ ؟ییژاله ... ژاله کجا -
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کردن سااالن بودند و با تعجج منو  زیافتاد که در حال تم ییبه مردها  شاامم
افتاد،  براش مارسااتانیب ىبار تو هیکه  ی... نكنه اتفان ىوا ىکردند. ا ینگاه م

 از مردها  فتم: یكیوسط سالن و رو به  دمیدوباره تكرار بشه؟ دو
 نمونده؟ نجایاز مهمون ها ا یکس -
 نه آنا همه رفتن. -
 د؟یدون یشما از کجا م -

سمت سالن خانوم ها و مدام  دمیکرد. از کنارش رد شدم و دو فقط نگاهم مرد
شد. همه متعجج  داشونیمن پ ىزدم.  ند تا خانوم از سر و صدا یصداش م
گاهم م ند و ازم م ین ندیپرساا یکرد بال ک د  چی ردم. يواب ه یم یکه دن

 : فتمپرو. در اتاق رو باز کردم و  ىکدومشونو ندادم و رفتم سمت اتاق ها
 ؟یینجای... ا ژاله -

خورد. اما نه ونتشو داشتم که يواب بدم و نه  یمدام زني م بمیي ىتو می وش
 اتاق و  فت: ىپشت سرم اومد تو یاعصابشو. خانوم

 داره؟ یطوس ىکه  شم ها دی رد یم یآنا ... شما دنبال همون خانوم -
 و  فتم: دمیسرعت به سمتش  رخ با
 کجاست؟ -
 رفت. شیپ قهی. ده دنرمیآژانس بگازم خواست براش  -
  فتم: تیعصبان با
 کجا رفت؟ -

 عقج  ذاشت و  فت: یباشه، ندم دهیکه ترس انگار
 من از کجا بدونم آنا؟ -
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ورد خ یرو که مدام زني م یلعنت یزدم و باالخره اون  وش رونیاز تاالر ب کالفه
 يواب دادم:

 بله؟ -
 ... به ژاله زني زدم. مایالو ن -
  فتم: یبود. عصب نیامیبن
 کجاست؟ -
 رفته خونه. -

 :دمیکش داد
 خودش؟ ىخونه؟ خونه  -
 آره. -

نداشااتم. سااوار  ىا گهیحرف د چیه ىخداحافظی نطع کردم. حوصااله  بدون
 یفكر م نیداشتم به ا ریژاله. تمام طول مس ىشدم و حرکت کردم سمت خونه 

تنها بر رده خونه؟ شاااج عقد تنها  دیژاله يا بمونه؟  را با دیکردم که  را با
 هیي ال،یش مثبهمراه عروس و داماد باشه، شاد باشه و  نكهیا ىبرادرش. به يا

نصفه   یبر رده خونه اش. ساعت  ییتنها دیبروز بده، با شویبكشه و خوشحال
 ؟ی  ادیدربها. ا ر راننده آژانس نامرد از آب  بهیشااج. اونم با آژانس. مثب غر

 .فتهیبراش ب ینكنه اتفان
سم دم خونه اش ده بار د تا ش گهیبر داد که  یزني زدم. يواب نم شیهم به  و

باالخره رساا ینم بدون ادمیداد.  كهی.  نه اش، ا ایفكر کنم آ ن به خو  نیرفتنم 
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سته  شج، در شتم رو ادهینه، پ ایساعت  شتمو  ذا صداى  ىشدم و انگ زني. 
 :دمیشن ىریتصو فونیهول زده و نگرانش رو از پشت آ

 شده؟ شیطور یافتاده؟ کس یاتفان د؟یکن یم كاریيا   نی... شما ا مایآنا ن -
 و کالفه  فتم: عصبی

 ؟یسوال و يواب ها درو باز کن نیا ىبه يا شهیم -
 .دیی. بفرمادیببىش -

سرعت رفتم داخب. ح در شد و با  خونه رو رد کردم و رفتم دم   یو ک اتیباز 
در ساختمون. در زدم و ژاله با مانتو شلوار اومد دم در.  ند لحظه فقط نگاهش 

سف ینیکردم. پل  ها و ب صورت ىدیو لج هاش ورم کرده بود.  شم هاش،   ی 
کرده  هی ر ی. حسابدشده بود. موهاش آشفته بود و از زیر شال بیرون ریىته بو

در هم و ناراحتش که  ىيشاان به کامش زهر شااد.  هره  نیبود. عانبت هم ا
شت، دلمو آت ضور من رو هم دا شتم  ی. ندمزدیم شیحاال تعجج ح عقج  ذا

 که مبادا به سرم بزنه و ب*،*لش کنم.
 اومدم. یستین دمیفهم نكهیژاله ... به محو ا -

کنه. با  هیخواساات  ر یهاشااو درشاات تر کرد و  ند بار پل  زد. نم  شاام
 يلوه کنه،  فت: ىکرد عاد یم یکه سع ى رفته ا ىصدا

 .دیستین گرانی. شما که مسئول رفت و آمد دستیمهم ن -
شه تا ا یم یکردم که  ه زحمت یحس م کامال حرف هارو با آرامش بگه.  نیک

س یونت شه، ونت یک س ینگرانت نبا شه که تو یک ستت یمهمون ىنبا و  ره،یو بگد
يا  نی... ا ر هم ىمتويه نشه که تو حضور ندار یکس یحت نها،یبدتر از همه ا

و  ىصاابور و ىخود دار نیا یدادم. ول یکرد بهش حق م یم هیزار زار  ر
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شش برا ضاع، دلمو خون م ىتال شون دادن او حقش  ییتنها نیکرد. ا یآروم ن
 نبود.

ستمو سمت کل د درو  ىال ،ینا هان یلیبرق کنار در دراز کردم، اما ژاله خ دیبه 
شدم که از لحظه  شتریب ست. تازه متويه  س ىب شت در موندم و  دنم،یر من پ

له هم از ال هام حرف م ىژا با که برم  هی یزنه. حت یدر داره  عارف هم نكرد  ت
 دیداد. کل سااتکارش بهم د نیاز ا یدونه  ه حس خوب یداخب. فقط خدا م

 برق رو روشن کردم و  فتم:
 .كهیتار ىادیز اتیالمپو روشن بذار. ح نیشج ها ا -

 .  فتم:نییانداخت پا سرشو
ش هی ؟ىدی را يواب تماس هامو نم - ني  ند بار ز نیبنداز. بب تینگاه به  و

 .ىزدم و يواب نداد
 انداخته بود. نییبا سكوت سرشو پا هنوز

بب از ا - هت زني زدم. ن تاالر ب يا دم  كهیهمون  گه بن ن  نیامیحرکت کنم. م
ا برسم ت یدون یم ؟ىيواب نداد تویپس  را  وش ؟ىایبهت نگفته بود با من ب

 ازم دراومد؟ ى ه پدر نجایا
 .شدمیتر م یزدم عصبان یحرف م شتریب ی  هر
شب -  شتریب بهیراننده غر هیبشه؟ به  یخونه که   ىبا آژانس اومد یآخه نصفه 

 یتح ای نیامیبن ایبه من  دیبا سااتین یکساا ىدید یونت ؟ىاز من اعتماد دار
 ؟ىکارو کرد نی. نه به آژانس.  را اىزدیداییت زني م

 کرد. ی فت. سكوتش خشمم رو بیشتر م ینم ی یهم ه باز
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 بگو. ىزی  هیِد  -
 خوام. یمعذرت م -
 خوام. یم حیخوام. توض ینم یمعذرت خواه -
 ؟یحی ه توض -
مد - ها او نداد ى را تن به من خبر  نه؟  را  هامو  ؟ىخو ماس   را يواب ت

 ؟ىنداد
 نیدادم؟ اصال  را به شما؟ ا یبه شما خبر م دیيواب بدم؟  را با دی را با -

 همه آدم  را شما؟
  شم هاش و  فتم: ىشدم تو رهیدلىور و پر بنو بود. خ لحنش

  ون من نگرانتم. -
هم فشار داد  ىبگه که لج هاشو رو ىزیهاش  ستاو شد و خواست    شم
ده حرف زد، دوباره ش ی. ونتدیکش قیانداخت.  ند تا نفس عم نییشو پاو سر

 .ادیصداش درنم ىکه هر ندر هم آزارش بد نیآروم و مت ىبود همون ژاله 
 نجا؟یا دی را اومد -
 اومدم که ببرمت. -
 کجا؟ -
 عروس برون. -

 زد و  فت: یمحزون لبىند
 حتما تموم شده. گهیتا االن د -
کمه. مثال  یلیراهه. تازه اون ها ساارعتشااون خ یلیما خ ىاز تاالر تا خونه  -

 .میبر ای. بمیرس ی. بهشون مبرنیدارن عروس م
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 درآوردم و  فتم: مویشده بود.  وش دودل
 پرسم که کجا هستن، تو هم آماده شو. یم نیامیتا من از بن -

نكرده بود. محكم تر  یهنوز حرکت یصااورتش رو پوشااوند. ول ىمحو لبىند
  فتم:

 بجنج دختر. -
  رد کرد و  فت: عقج

 .امیاالن م -
 .بوق يواب داد. منتظرم بود نیرو  رفتم. با اول نیامیبن ىزدم و شماره  لبىند

 ؟ییکجا -
 ؟ىدیبه خونه که نرس ن؟یی. شما کجامیایبا ژاله م میدار -
سه دور مارو به زور دور  وونهیشما هم د ىها بیفام نینه بابا. ا -  هیان. تا االن 
ه. کن یم ریسااوزنشااون   فتهیم دونیم هی رخوندند. تا  شاامشااون به  دونیم

مون خود بیمتر به م یلیم هیمارن  یما و نم نیهاشونو  سبوندن به ماش نیماش
 .میيابه يا بش

 .ومدینجال م ىخنده  ىکرد و صدا یغرغر م نیامیبن
 ؟یدونی. االن کدوم ممیایم میخودت ب رو ما هم داريور دور  نیخوبه. هم -

 شدم. رهیکه بودند  رفتم و منتظر به در ساختمون خ ییيا آدرس
بلندش هنوز نم  ىلحظه بعد ژاله اومد. صااورتش رو شااسااته بود و مژه ها  ند

ش سمت يا کف شت. با عجله رفت  سمت همون  یدا ستش رفت  کنار در. د
 . خواستدیمكث کرد و دستش رو پس کش یول ،یمجلس یمشك ىکفش ها



 1089 بی مهرپاییز 

شدم و کفش ها یآب ىکفش ها شك ىساده اش رو برداره که خم  رو از يا  یم
 پاش  ذاشتم. با تعجج نگاهم کرد و  فت: ىبرداشتم و يلو یکفش

 این هارو بپوشم؟ -
 و  فتم: دمیخند

 شكنم. ینگران نباش. پاشنه اشو نم -
ش یو کفش هارو پاش کرد. طفلك دیهم خند ژاله سوار  دهیيوراب هم پو بود. 
  فتم: میکه شد نیماش

 .میپرواز کن میخوا یکمربندتو ببند م -
 بست  فت: یطور که کمربندشو م همون

 . خطرناکه.دیتند نر یلیخ -
 زدم و  فتم: ی شمك

 ؟یترس یم -
 دونم. تا حاال سرعت رو تجربه نكردم. ینم -
 مونه. یم ادتیپس امشج تا ابد  -

 ىکمربندشو بست،  نان  از دادم که صدا نكهی. به محو ادیکردم ترس حس
 .سرش ىباال ى رهیها بلند شد و ژاله دستشو  رفت به دستگ  یالست
شار م ىتا آخر رو پامو کردم. به اتوبان  یدادم و مرتج دنده رو عوض م ی از ف

کرد. ژاله هر دو دسااتشااو به  یداشاات پرواز م نیوانعا ماشاا گهید م،یدیکه رساا
 فتم:و   دمیسرش  رفته بود و  شم هاشو بسته بود. خند ىباال رهیدستگ

  شم هاتو باز کن دختر. -
  فت: ىمانند هیي ىصدا با
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 بهتر از ... دنیرس ری. ددیندر تند نر نیا شهیم -
 ادامه دادم و  فتم: خودم

 .دنیهر ز نرس -
 ىشاد ىرو کمتر کردم و ضبط رو روشن کردم. آهني ها نیسرعت ماش یکم

شج رو ىکه برا سرعتمو ب ىتهیفلش ر ىام شد و ناخودآ اه   شتریبودم، پىش 
 کردم.

ش نیب از ش ییال نی ند تا ما ش یكیو  دمیک ه ژاله با بود ک یلیتر هیها،  نیاز ما
 :دیکش هیي دنشید
 .... مواظج باش. ماااااین -

سمم  ىا نهقهه سه که اون بآناب رو از اول ا سرعت رو کم کردم. مگه بتر زدم و 
 داده بود. نیامیکه بن میبود یآدرس  ینزد گهیبندازه. د

شم هاتو باز کن دختر. نترس هنوز زنده ا - صد می  . من تا به مراد دلم نرسم ن
 مردن ندارم.

  شم هاشو باز کرد و  فت: باالخره
 د؟یبرس یبه   -

 لشیخودمو کنترل کردم و فقط لبىندى تحو یکردم که بگم ب به توب ولباز  دهن
ش صدا دیدادم که خجالت ک شو بر ردوند. کم کم   یاپیپ ىبوق زدن ها ىو رو

 نیبود از ب یشاادند. با هر سااىت دایهمراه عروس پ ىها نیو ماشاا میدیرو شاان
ش ش نیما شدم و کنار ما شروع ک نیامیبن نیها رد  دن و به بوق ز ردمنرار  رفتم. 
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ش هیبق ىو دست و هلهله  هیژاله که از ي و ر نیماش ى شهیبه ويد اومده بود، 
 :دیآورد و داد کش نییپا
 ... نیامیبن -
و ر شااهیو شاا دیژاله رو شاان ىصاادا عیهم که انگار منتظرمون بود، ساار نیامیبن
 :دیتر آورد و داد کش نییپا
 ؟ىتو؟  را بهم زني نزد یژاله ... کجا رفت -
 .نجامیحاال که ا -

 :دمیرو شن نیامیبن ىصدا
 ... ماین -

به رو به   شاامم هی. نمیرو بب نیامیداد تا بتونم بن هیخودش تك یبه صااندل ژاله
 .نیامی شمم به بن هیروم بود و 

 دمت  رم داداش. -
اهم بود و نگ دهینگفتم. نجال هم خودشو يلو کش ىزیسر تكون دادم و   فقط

 براش تكون دادم و  فتم: یکرد. دست یم
  ذره؟ یخوش م -

  فت: ییهم با پررو نجال
 .یلیآره خ -
شاادم. مامان تا  میبابا هم رد نیعروس فاصااله  رفتم و با ماشاا نیماشاا از

و زود خودش یلیخ ی شمش به ژاله افتاد، ابروهاش رفت که تو هم  ره بشه ول
 ىعقج کنار عمه  یصندل ىانوم هم روخ تایکنترل کرد و لبىندى یه ورى زد. ب

 ق شده بود.یخانوم و عمه رف تاینشسته بود. مامان هم خوب با ب نیامیبن
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جال ن نكهیزودتر از همه رفت داخب و نبب از ا بایشك م،یدیبه خونه امون که رس
 از نو. ىآهني بلند شد و دوباره روز از نو روز ىبرن داخب، صدا نیامیو بن
 که از ماشین پیاده شد، کنارش ایستادم و  فتم: ژاله

که نتونم ببینمت  - يایی هم  یدى،  یت زني زدم يواب م به  وشاا هر مونع 
 نمیرى. متويه شدى؟

 از مدت ها خیره شد توى  شم هام و با اخم ظریفی  فت: بعد
 دارید بهم دستور می دید؟ -
يبهه  رفتنش هم تعجج کردم هم خنده ام  رفت.  را فكر می کردم ژاله  از

یه دختر ساااده و آروم و حرف  وش کنه؟ شاایطنت هاى زیر زیرکیش و  شاام 
شون رو می  ستاخی و اخم شج هم   شدند و ام هایی که  اهی بازیگوش می 

شتند.  یزهایی که هیچ ونت از ژاله ندیده بودم. لبى زدم  دندیدم، برام تاز ی دا
 و  فتم:

 دستور نیست. یه خواهشه که حتما باید انجام بشه. -
سرشو پایین انداخت. ب با ايازهب اى  خنده شو کنترل کرد.  اش  رفت ولی خود

  فت و همراه بقیه خانم ها رفت داخب خونه.
ستم بىوابم.  ند تا از انوام  ساعت سكوت فرو رفت و تون دو بود که خونه در 

بودند و شااهروز و بهروز هم  دهیخواب گهید ىود، تو اتاق هاکه راهشااون دور ب
 رفتم سر کار. یفردا هم م دیبا تیوضع نیتىت من. با ا ىرو
شتم با آرا ىتو پا شت.  یزنونه فرن شگاهیاتانم که  ذا ود در اتانو رفته ب ادمیندا

ساب بیفام ىنفب کنم و خانم ها ستفاده کرده بودند. دور اتاق پر  یهم ح سوء ا
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رو پاک کرده بودند و  ششونیرني و وارني بود. انگار آرا ىز دستمال کاغذهاا
ستمال هارو هر طرف انداخته بودند. کل و  مدون و لباس و کفش و  کسا ید

ضع میک صوص ینم تیتوى اتاق پىش بود. تو اون و ستم بىوابم. به خ  تون
 ىبودند. به ايبار رو دهیتىتم خواب ىراحت رو الیکه شهروز و بهروز هم با خ

 .دمیخواب ییرایپذ ىاز کاناپه ها یكی
شون رفت. خونه  گهید ىها بیو فام نیامیبا بن ژاله ون هم پر از مهم نیامیبن ىا

تونسااتم شااج رو اونجا بىوابم؟.  یا ر م شاادیم یژاله نه.   ىخونه  یبود ول
 رفت. یخواب راحت م هیخوش به حال ژاله. 

صدا یم برهیشدم. و اردیب میبا زني  وش صبح شده ب هیغرغر بق ىرفت و  لند 
 انداختم ب آرامشب. ی وش ىبه صفحه  یخواب آلود نگاه ىبود. با  شم ها

 برزیفر یی. همون لحظه دادمیحد ممكن باز شد و از يا پر نیهام تا آخر  شم
 لنگه کفش پسرشو از کنارش برداشت و پرت کرد سمتم:

 خفه کن صداشو. -
سر دمیخند شدم. تو ییرایاز پذ عیو  مبب ها  ىرو ىهال هم  ند نفر ىخارب 

 و يواب دادم: اتیح ىخوابشون برده بود. رفتم تو
 ژاله؟ -
 .مایسالم آنا ن -
 ؟ىسالم خانوم. آفتاب از کدوم ور زده که شما به من زني زد -
 د؟یشرمنده. خواب بود -

 و  فتم: دمیبه موهام کش یدست
 ؟ىشد داریب ىزود نیصبح به ا ىطورآره. تو  ه  -
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 لحظه سكوت کرد و بعد  فت:  ند
 د؟یدار یمن االن کارخونه ام. شما امروز مرخص ما،یآنا ن -

و  میشونیبه پ دمیدفعه حواسم يمع شد و دستمو کوب هیلحظه مني شدم.   ند
  فتم:

 . ساعت  نده؟ىوا ىا -
 ژاله هم ساعت رو  فت: م،یهمزمان با نگاه کردنم به ساعت م  و
 .قهیهشت و ده دن -

ده بود و تىت افتا ىبر شتم داخب ساختمون و رفتم به اتانم. بهروز از رو عیسر
شرف افتادن رو ىشهروز هم لبه  ش ىتىت و در  شونه و  نیرو ب یبهروز.  و

سط تىت بر م شهروز رو به و شتم و همون طور که  شم نگه دا  ردوندم  ی و
  فتم:

 ؟ىموندم.  را زودتر زني نزدخواب  -
. ستین نتونیماش دمید دمیرس یکارخونه. ونت دیآخه فكر کردم اومد دیببىش -

 شد که مزاحم شدم. نی. ادی فتم نكنه خواب مونده باش
 سر بهروز  ذاشتم و رفتم سمت کمد لباس هام: ریهم ز یبالش

 کارخونه؟ یرفت ى ه طور -
 با آژانس. -
 باز هم آژانس؟ -

 لحظه سكوت کرد و بعد هم بحث رو عوض کرد:  ند
 کنم. ینطع م گهیمن د دیندار ىخج ... ا ر امر -
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 کجااااا؟ -
 باشه با دستپا گی  فت: دهیکه خجالت کش انگار

 ... کار دارم ... یعنی...  دی... من با دی... ببىشزهی  -
 زدم و  فتم: لبىند

 باشه. به کارت برس. -
 د،یآشااپزخونه. منو که د ىرفت تو یاومدم، مامان داشاات م رونیاتاق که ب از

ش شو ک شد  یبه دور و برش انداخت. ونت یهم و نگاه ىتو دیاخم ها مطمئن 
و حضااور ژاله  شااجیخواد به خاطر د یهمه خوابند، اومد طرفم. حس کردم م

و با   یحرف هاش آماده کردم. اومد نزد ىغر بزنه. خودمو برا نم،یماشاا ىتو
  فت: یآروم ىصدا

کم کم  به من بده. انگار نه انگار منم خسااته  هی شااهینم داریهم ب شااونیكی -
 من آوردند. ىام. خر و پفشون رو برا

همه آدم هنوز خواب بودند و  نیغرغرش خنده ام  رفت. حق هم داشاات. ا از
 . مثب خودش آروم  فتم:میبود داریفقط من و مامان ب

 مونند؟ یناهار هم م -
 باال انداخت: ىکرد و شونه ا اخم

 یها با خودشون ساک و  مدون آوردند حتما م نیيور که ا نی. اگهیحتما د -
ندازن. فقط دعا کن نفهمن که م نجایهفته هم ا هیخوان   میبر میخوا یلنگر ب

 .فتنیمسافرت. و رنه همه اشون دنبالمون راه م
  ذره. یخوش م شتریشلو، تر باشه که ب یهر   ان؟یب دیدوست ندار -
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 ىخودمون و خانواده  ىاز خانواده  ریبه غ یخواسااات کساا یدلم نم اصااال
خطرناک بود. اخم  تیدر برابر مامان  فتن وانع یهمراهمون باشااه ول نیامیبن

 کرد و  فت:
شم، نه ا هیخوام  ینه بابا. م - شته با سه  نكهیکم آرامش دا  فهیاط هیبرم اونجا وا

 ناهار و شام بپزم.
خواسات  یمهنم تكرار کردم. بآرامش داشااته باشاامب . منم دلم م ىتو حرفشااو

 بآرامشب داشته باشم.
 بشن؟ ىاالن فرار نیکار کنم همه اشون هم هی ىخوا یم -
 زده  فت: جانیه
 ؟ى ه طور -
ته خساا یلیکردنشااون تعجج کردم. انگار خ رونیب ىبرا انشیهمه اشاات نیا از

 باال انداختم و  فتم: ییبود. ابرو
 .شنیم ىتو اتاق خانوم ها، همه اشون فرار ىموش که بنداز هی -

 و  فت: دیخند زیر زیر مامان
 فرار کنم. دیکه اول از همه خودم با ىيور نی. اوونهید -

 اى باال انداختم و  فتم: شونه
 برم. گهیخود دانی. من د -
 کجا؟ -
 سر کار. -
 سالمت. آهان. خج برو به -
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و ساارا، ژاله بود. دم  اسااتیکه رفتم، ساااختمون ر ییيا نیکارخونه اول ىتو
و کارش شااده بود، که  توریو نگاهش کردم. اونقدر محو مان سااتادمیسااالن ا

ت پاک هیکرد. کنار دسااتش  یم پیرو با ساارعت تا ىزی  هیمتويه من نشااد. 
کردن  پی ذاشت و دوباره تا یدهنش م ىمشت تو هی هیبود و هر  ند ثان الیپف

  رفت. یرو از سر م
ند ظه خ   گاهش کردم. نم رهیلح کار،  یکار م یدونم   ین که وسااط  کرد 

کرد. هر از  یلج زمزمه م ریرو ز ىزی  هیداد و  یهوا تكون م ىانگشااتشااو تو
 کرد. یم ادداشتی ىزی  ىبر ه ا ىهم رو ی اه

به د بمیي ىهامو تو دسااات حال و هواد هیتك واریکردم و  بديور تو   ىادم. 
مدیخودش بود. دلم نم که تو اارمیحس درش ب نیاز ا و به خصااوص   نی. 

 متفكر و مصممش وانعا يذاب شده بود. ى هره  ت،یمونع
 رفتم  ارویامو از د هیدفعه به سرفه افتاد و با دست پشت  ردن خودش زد. تك هی

س ستمو به لبه دمیو با دو ندم بهش ر شو  زیم ى. د صورت شدم تا   رفتم و خم 
 :خورد  فتم یدو کتفش م نیاراده ب ی. همون طور که دستم بنمیبهتر بب

 هله هوله خوردنه؟ ى لوت؟ آخه سر کار يا ىتو دیشد؟ پر ی  -
کرد و منم طلبكارانه بهش  یکرد، با تعجج نگاهم م یساارفه نم گهیکه د ژاله

صدانت باز شد و هر دومون به  بگه که در اتاق ىزیشده بودم. خواست   رهیخ
 اومد و داشت رونیدستش ب ىتو ى. صدانت با پرونده امیاون سمت نگاه کرد

  فت: یم
 بر ه رو با ... نیا شهیا ه م یخانوم بهرام -
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و نگاهمون کرد. دهنش  ستادیبلند کرد و  شمش به ما افتاد. سر ياش ا سرشو
گاه ن هیکرد و  ینگاه به من م هیهنوز از  فتن ب باب باز مونده بود. همون طور که 

صااورتش پىش شااد. پرونده رو بساات و با خنده  ىتو ىبه ژاله، کم کم لبىند
  فت:

 .دیيا هست نیدونستم شما ا یبد مونع مزاحم شدم. نم دیببىش -
نگاه به خودم انداختم و  هیبود؟  یونع  من بودم. منظورش از بد م مىاطبش

منظور  دمینگاه به ژاله. ژاله هم آروم ساارشااو به ساامتم  رخوند. تازه فهم هی
صورت هامون کمتر از  ىکمر ژاله بود و فاصله  ى. دستم هنوز روهیصدانت  

 نی ن ىتو ی. ِک سااتادمیو صاااف ا دمیدسااتمو پس کشاا عیمتر. ساار یده سااانت
 دم؟یکه خودمم نفهم مینرار  رفت یتیمونع

ضح صدانت شت تو لمونیتحو یلبىند وا ست ىداد و بر  شت پ یاتانش. د
 و دمیو ژاله رو نگاه کردم. صااورتش کامال نرمز شااده بود. خند دمی ردنم کشاا

  فتم:
 عجج م مونو  رفتا. -

 نگاهم کرد و  فت: یفیبا اخم ظر ژاله
 م مون؟ -

و شلوارم فر جیي ىدست هامو تو الیخ یکرد. ب دیيمعش تاک ىشناسه  ىرو
 کردم و  فتم:

 ب ماب. میش ی. من و تو ... که با هم مگهیآره د -
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م آخر بر شت ىحواله اش کردم و رفتم سمت دفتر صدانت. لحظه  ی شمك و
درشاات و متعجبش  ىو نگاهشااو شااكار کردم. انگشاات به دهن با  شاام ها

ه ک دیفهم یبدزده ولمن بر شااتم، خواساات نگاهشااو  یکرد و ونت ینگاهم م
 انداخت. نییشده و فقط سرشو پا رید گهید

 صااورتش ىرو شیپ قهیدفتر صاادانت که شاادم، هنوز آثار لبىند  ند دن وارد
. نمیتر هم شااد و با دساات اشاااره کرد که بشاا قیلبىندش عم د،یبود. منو که د

 دادم و  فتم: حیرو به نشستن تري ستادنیا
  ه خبر؟ -
 از کجا؟ -
 .ىها و يواد ىدیبرازنده ها، سعاز  -
داشتم به يز هورمند. هومن هم  داریبا همه د بایاز برازنده ها که ... خج تقر -

نشااده و  ریکه هنوز دسااتگ ى. يوادرهیزنه و طفره م ینم یحرف چیکه اصااال ه
 هم فعال آزاده تا روز داد اه. فقط نباید از شهر خارب بشه. نیرام
 ؟ی  نیآرم -

 داد و  فت:تكون  ىسر
شم  نیدونم در مورد آرم ینم - شحال. ه ایناراحت با اش  هیعل یمدرک چیخو

 زرنگه. ىادیز ایدونم وانعا حسابش پاکه  یويود نداره. نم
 کدوم حالت باشه؟ دیشما دوست دار -
 .ادیخواد داماد خانواده ام تو زرد از آب درب یمسلما دلم نم -
 ه؟یداد اه  ه روز خیبگذره. تار یبه خوب زیکه همه   دوارمیپس ام -
 و پنج مهر. ستی. بگهیماه د  یاز  شتریب -
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 طور. تا اون مونع حتما ... نیکه ا -
که  ىبود بگم که تا اون مونع هورمند هم سااند  یلحظه مكث کردم. نزد هی
 حرفمو خوردم و  فتم: ی. ولارهیخواست به دست م یم
 .شهیم دایهم پ ىحتما يواد -
 .دوارمیام -

 عقج  ذاشتم و  فتم: ندمی
 د؟یندار ىبا من امر -
 ... ینه. به سالمت ... راست -

 نگاهش کردم: میبلند کردم و م*س*تق سرمو
 بله؟ -

 شد و  فت: داریهمون لبىند مرموزش پد دوباره
 .گهیم  یهستم که بهتون تبر ىنفر نیفكر کنم اول -
 در  ه مورد؟ -

 به در اتاق کرد و  فت: ىا اشاره
 .دیخوشبىت بش دوارمی. امدیایبه هم م یلیخ یشما و خانم بهرام -

  فتم: یاز  لم شكفت و با لبىند پت و پهن  ب
 بره. شیخوب پ زیآها ... ممنونم. البته ا ر همه   -

 از صورتش رفت و  فت: خنده
 اد؟یاز من برم یاومده؟ کمك شیپ یمشكل -
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برطرف بشه. در حال حاضر مهم  دیموانع با ىسر هی... باالخره مشكب که نه  -
 بهش دارم. یکه ژاله خودش خبر نداره که من  ه احساس نهیمساله ا نیتر
 تعجج  فت: با
 خبر نداره؟ -
 نه. -
 .تاسیواضح و  و یلی ه طور ممكنه که خبر نداشته باشه؟ رفتارتون خ -

 و دمیموهام کش نیب ی. دستىبه يز اصب کار دنی... همه عالم و آدم فهم پوف
  فتم:

منو هم  ىيواب تماس ها یکنه؟ حت یندر ازم فرار م نیدونه  را ا یا ر م -
 .دهینم
  فت: ىيد یلیخ
شو وا بده. با نیبا اول دیشما که انتظار ندار - شما خود ش دیحرکت  ه مطمئن ب

 .ستیحس  ذرا ن هیو احساستون  دیکه شما دوستش دار
 طور. نیکه ا -
ش - سافرت نی. ارهیم شیپ یبه خوب زی. مطمئنم همه  دینگران نبا ه بابتش ک یم

 فرصته. نیبهتر د،ی رفت یهر سه تون مرخص
سافرته.  نیمن هم به ا دیام ىهمه  - سافرت  نیا ىتو دیبا زهای  ىسر هیم م

 درست بشه.
باال  ییکرد که ابرو یدونم  ه برداشاات ینم یرفتار مامان با ژاله بود ول منظورم

 انداخت و باز با همون لحن مرموز  فت:
 کارت دعوت ما فراموش نشه. -
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 دل  سبش لبىند زدم و  فتم: ىيمله  به
 .دیاوردین میکه تشر روزی. دمیشیخوشحال م دیحتما. ا ر افتىار بد -

 دستش يا به يا کرد و  فت: ىتو خودکارشو
 .ستیمساعد ن ادیروزها حالم ز نیخوام. ا یعذر م روزیبابت د -
 متويه ام. -
به خواهرتون تبر - ر ساا انیفرمنش هم که فردا ب ى. آنادیبگ  یاز طرف من 

 .نمشونیب یکار، م
 حتما. ممنونم. -

*** 
سااكوت بود و از  ىزدم و داخب شاادم. خونه تو یت  زنگ دم،یخونه که رساا به

ردم نبود. در رو باز ک ىخبر چیبود، ه وونیا ىکه صبح تو یاون همه لنگه کفش
شه. با مامان تلفن ستادمیو عقج ا ناله  یصحبت کرده بودم. کل یتا ژاله وارد ب

تنها  میکث ىو خونه  ارک یکرد و غر زد که مهمون ها رفتند و مامان رو با کل
کنارم  نیماش ى. ژاله که توىرفته بود نامزد باز نیامی ذاشتند. نجال هم که با بن

خونه امون و به مامان کم   ادیداد که ب شنهادیحرف هامون، پ ىبود و شنونده 
 کنه .

  ی نیا یاز خودش کار بكشااه، ول ادیبشااه و ز تیخواسااتم ام ینم نكهیا با
دادن مامان با ژاله بود. مامان هم که انگار از خدا  یآشاات ىخوب برا تیمونع

سته، تا پ ضور ژاله  ى، به ياژاله رو مطرح کردم شنهادیخوا دا، کردن بابت ح
 موق زده نبول کرد. نم،یماش ىتو
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ساب تا شت، مامان نه تنها از ژاله، از من هم ح سر کار بر  ار ک یشج که بابا از 
ش سته با ا نیل*م*ت بودن در کنار ژاله باالتر از ا ی. ولدیک  نیبود. مامان ناخوا

 کرد. یم  یبه هم نزد شتریکارش، من و ژاله رو ب
ما و  ىظرف از صاابحونه و ناهار مونده بود، نگه داشااته بود برا یهر   مامان

ش یخودش فقط اتاق ها رو يارو م ستكش هادیک ش ى. ژاله د  دهیمامان رو پو
 .ومدیبود که از دستش بزره بود و مدام از دستش در م

 و  فتم: دمیکش رونیها رو از دستش ب دستكش
 زنم تو آب بكش. یمن کم م -

 پر از تعجج شد و  فت: صورتش
 د؟یکن یکار م ی  -
 ؟ىندر تعجج کرد نی را ا -
 د؟یظرف بشور دیخوا یآخه ... شما ... شما م -
 داره؟ یخج آره. مگه اشكال -
 طور بود. نیهم هم ژنی. بادیبدش م یلیکار خ نیاز ا نیامیآخه ... بن -

ت نارح ىزهای  نیبه  ن دینبا رو همراه با حسرت و آه به زبون آورد. ژنیب اسم
 کرد.  فتم: یفكر م ىکننده ا

 .شهیخوش به حال اون که زنم م -
 زد و  فت: ىپوزخند

 .شنیم فتهیمردها هم خودش نهیکجاست که بب نیامیباااله ... بن -
  شم هاش  فتم: ىتو رهیتر آوردم و خ نیی. صورتم رو پادمیناه خند ناه
 ها. شهیدختر. برات  رون تموم م زیندر زبون نر نیا -
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نرمز سرش رو عقج برد. تا تموم شدن ظرف  ىاز لبش رفت و با  ونه ها خنده
 ستیاون مدت، مامان ب ىکلمه هم حرف نزد. نا  فته نمونه که تو  ی گهیها د

 .دیکش رونیمنو از آشپزخونه ب ىبار صدام زد و هر بار به بهونه ا
*** 

 نه؟یندر سنگ نیکه ا ی ذاشت نیا ىتو ی  -
 ندر هم غر نزن. نیصندوق ا ىبذار تو -
 من بنداز و خجالت بكش. ینگاه به ساک دست هیفقط سه روزه، نه سه سال.  -
دختر که نامزد داره و  هی. من دخترم. اونم ایخجالت بكشاام؟ تو پساار یاز   -

سافرت. حدانب با رهیباره با نامزدش م نیاول ست لباس راح دیم سه  و یتسه د
 .ارمیبا خودم ب رونیدست لباس ب

سته  مدون بزره ب هی ییزدم و با تاسم سر تكون دادم. نجال به تنها ىپوزخند
شىص بود   ىبود اون هم فقط برا ست  ىزیسه روز. کامال م شش د فراتر از 

بابا يا نشاد  ون مامان و بابا  نیماشا ىاون  مدونه.  مدونش تو ىلباس تو
 .هگید پرتخرت و  ی مدون بزره داشتند و البته کل هیهم مشترکا با هم 

 دیو با میکه از کارخونه بر شته بود شدیم یساعت  ی مومد؟ی را ن نیامیبن پس
 گهیکمكش. از روز عقد د میرفت یبهتر بود م دی. شاااامیکرد یزودتر حرکت م

ه ک یکرد و فقط سااااعت یرفت و آمد م نیامیبن ىکمتر به خونه  یلیمهساااا خ
 کنه. ننبود کمكشو یرفت و کس یسر کار بود، به خونه اش م نیامیبن

اد. د یصااندوق يا م ىرو تو ی یبق ه پ ىبه بابا انداختم که نابلمه  ینگاه
 مامان رو صدا زدم و  فتم:
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 م؟یبر -
 :دیاز داخب خونه داد کش مامان

 .ومدهیهم هنوز ن نیامیمن هنوز آماده نشدم. بن م؟یبر وی  ی  -
 .میکار داشته باشند کمكشون کن دیاون ها. شا ىدم خونه  میریم ما -
 حاال. امی. مشمیدارم آماده م -

 به نجال  فت: بابا
 بهتره. میفتیزودتر راه ب یداره کمكش کن. هر   ىمامانت ا ر کار نیبرو بب -

 رفت داخب و بابا  فت: نجال
 ؟ىاریب نتویماش ىخوا یم یمطمئن -
 .شهیهم نم ارمیبىوام ن -
  را؟ -

 و  فتم: دمیخند
 ن؟یيا بد نیخوا یپس  مدون نجال رو کجا م -

 هم سر تكون داد و  فت: بابا
 ماه لباس برداشته. هیدوره. ند  نیا ىامون از يوون ها -

 و  فت: نشیسمت باربند ماش دی رخ نگاهش
 باربند  ذاشت. ىهارو رو لهیکم از وس هی شهیم -
 یحتما دلشااون م نیامیبهتره. نجال و بن ىيور نیا یول شااه،یشاادن رو که م -

شااما. من هم  شیپ ادیتنها باشااند و حرف بزنند. پس ژاله م نیماشاا ىخواد تو
 .نیشیم تی. راه دوره و امشهیبىوام اضافه بشم ياتون تني م
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شرد و بحث رو عوض  بابا شونه ام رو ف شده بود که  سر تكون داد. انگار نانع 
 کرد:

 .انیها نم نیا مینبر رونیها رو ب نیماش تا -
 موافقم. -

در  که نیماش ىرو براش باز کردم. صدا اتیشد و من در ح نشیسوار ماش بابا
 :رونیب دیاومد، نجال دو

 ن؟یریکجا م -
 کرد و با خنده  فت: ىبا ىآورد. با رونیب شهیدستشو از ش بابا

 .ارمیم یبرات سوغات -
 :دیکش هیي نجال

 بابا. -
 کو ه برد و من هم سوار ماشینم شدم. ىتو نشویماش بابا
س نیامیبن به شتند و ش لهیزني زدم. با ژاله دا شت ما و نرار  دندی  یم نیهارو پ

س میشد بر شون که ر شون. به خونه ا سر م،یدیدم خونه ا  ىرفت تو عیمامان 
شون که ب نيیپارک شدم  ادهیخودش. من هم پ شیپ ارهیخانوم رو ب تایساختمون

 خودم. شیپ ارمیآب بدم و ا ر شد ژاله رو ب یکه سر و  وش
ش ىصدا دم،یکه رس نيیپارک به صندوق ما شدن  سته  و  دمیشن رو نیامیبن نیب

سالم و تعارف کردم و به يا داشیخانوم پ تایبعد هم مامان با ب ، مامان ىشد. 
شااتم بابا. بر  نیعبور دادم و بردم کنار ماشاا نيیپارک یبیرو از سااراشاا ل ریو

ون از و ژاله هم ندم زن داوم رونیب نيیاز پارک نیبا ماش نیامیسمت پارکیني. بن
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ا بپرم. زد که باعث شد از ي یبون د،یکنارم که رس نیامی. بنومدیباال م یبیسراش
 کار خودشو کرد. نیامیبن ىحواسم به ژاله بود و بوق عمد ىهمه 

 داد و  فت: نییرو پا نیماش ى شهیش
 بعد شروع کن. میفتیسالم. بذار راه ب  یعل -
 .ادیبرو بذار باد ب -

شااده بود، نگه  ادهیبابا پ نینجال که از ماشاا ىپا ىرو يلو نیو ماشاا دیخند
 نجال، ىشد و بعد از انداختن دست  پش، دور شونه  ادهیپ نیداشت. از ماش

 .نهیبابا بش نیماش ىخانوم کم  کرد تا تو تایبا بابا دست داد و به ب
 سمت ژاله و  فتم: بر شتم

 .یکه يا نذاشت ىزی  -
 باال اومد و  فت: ریبود با تاخ نییکه پا سرش

 نه. -
 ؟ىندر  رفته ا نی را ا -
  رفته؟ ... نه. -

 ام رو خاروندم و  فتم:  ونه
  مدونت کو؟ -
 .نیامیبن نیتو ماش -
 ؟ىيويه ها رو آورد -
 حسرت  فت: با
 نه. -
 ؟یخونه تنها  ذاشت ىرو تو مایو ن نیامی را؟ بن -
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 دوباره  هره اش در هم شد و  فت: یاش  رفت ول خنده
 بشه؟ شونیزیعالمه آب و غذا  ذاشتم. ممكنه   هیبراشون  -
 ... ماین یدونم هفت تا يون داره. ول یرو که م نیامیبن -

 راستم رو باال بردم و  فتم: ىابرو
 از غصه دق کنه. ىهم تا بر رد دی. شاشهیدلش برات تني ماحتماال  -
شت، نگران تو شا دیترد ،ینگاهش غم، تعجج، وح  هگید ىزهای  یلیخ دیو 
ضربه کار ىشده بود از يمله  جی.  شدیم دایپ  ذار.  ریبود و تاث ىدو پهلوم. 

 تر شد و  فتم: قیعم تمیلبىند رضا
 مشون؟یاریب میبر ىخوا یم -
 همون نگاه سردر  م که هنوز پل  هم نزده بود  فت: با
 نشه؟ رید -
 .شهینم -
 منتظرند. هیبق -
 .انیباهامون م -
 ... درست نباشه. دیشا -
 ؟ی  -
 به خاطر دو تا يويه ... -
 ارزشن؟ یندر برات ب نیاون يويه ها ا یعنی -

 پل  زد: باالخره
 هستند که تا حاال  رفتم. ییها هیهد نیارزش ترنه ... البته که نه. اون ها با  -
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عا که وان یعنی نیو محكم بود و ا ىسر ردون و متعجج نبود. يد گهید لحنش
ست داره. فكر نیامیو بن مایهم ن دیشا ایاون دو تا يويه،  مثب برق از  ىرو دو

 :دمیمامان رو شن ىبپرسم که صدا ىزیمهنم  ذشت. خواستم  
 ما. شیپ ایشد. ژاله يون ... ب رید ن؟یای... پس  را نم ماین -

و . تشااشااونیحاال ژاله مجبور بود بره پ گهیهم از شااانس  ند ما. د نی. ابفرما
هم ويود  ىا گهید ىنطعا راه ها یحرف، حرف مامان بود. ول ،یفعل طیشاارا

 داشت.
 :دور بشه  فتم نكهی فت و از کنارم رد شد. نبب از ا ىدیببىش ژاله

 نه. ای شونیاریبا خودت ب ىخوا ی. میباالخره نگفت -
شت شو پا ینگاهم کرد ول بر  سر ه کردم ک یانداخت. درک م نییبدون حرف 
ره. رو منتظر بذا هیخواد بره خونه اش و بق یبگه که م هیبق ىيلو شااهیروش نم

 یارزشاا چیه هیکه بدون شاا  از نظر بق یاون هم به خاطر دو تا يويه رنگ
ند. ول ها ینداشاات ها همدم  تا يويه تن له  نیا ىاون دو  . بودند ند ونت ژا
 محكم  فتم:

 نه؟ ای شونیاریب ىخوا یکالم، م  یفقط  -
 لحظه نگاهم کرد و  فت:  ند

 خوام. یم -
 من شو. نیپس سوار ماش -

ش هاب سمت ما شدم و رفتم  بابا. بابا  نیو واب نگاهم کرد و من از کنارش رد 
 داد و  فت: نییرو پا شهیش
 ن؟یشیشده؟  را سوار نم ی  -
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شته. م ىزی  هیژاله  - شما هم میایو م میدار یاز خونه اش بر م میریيا  ذا  .
 .میرس یما هم م د،یراه برس سی. تا به پلدیحرکت کن

  فت: مامان
 .میخر یخواد اونجا م یم یيا  ذاشته؟ هر   ی  -
تا پلساااتین دنینابب خر - . فعال دیتونم کن م،یدیراه ا ر بهتون نرساا سی. 

 خدانگهدار.
 كاریدونست   یبود و نم ستادهی. ژاله هنوز سر ياش انمیسمت ماش بر شتم

 اشاره کردم و  فتم: نیکنه. با دست به ماش
 .میبهشون برس عیسر دی. بامیبر نیبش -
 ... مایآنا ن -
 بله؟ -

 بتنهاب بودن دیو شا نمیماش ىکه  ه ندر از بودن تو دمید یدل بود و مردد. م دو
دل  دیساافر با نیبمونه. ا یحالت بان نیدادم ا یايازه نم یبا من معذبه. ول

 .شدیژاله م ىسفر برا نی سج تر
 اده،فتیهم حرکت کرد و هنوز راه ن نیامیبابا حرکت کرد و بوق زد. بن نیماشاا

 یهم م نیامیکرد و بن یووريه مکه  ذاشااته بود، وريه  ىنجال با آهني تند
ستدیخند شون تكون دادم و  رخ ی. د سبتا تند دمیبرا  ىسمت ژاله و با لحن ن

  فتم:
 ؟ىایبا آژانس ب ىخوا ینكنه م -

 و  فت: دی ز لج
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 د؟یشما هنوز هم دلىور -
 رو روشن کردم و  فتم: نیشدیم. ماش سوار

شج عقد ونت نیا یكیفهمم.  ینم زوی. فقط دو تا  ستمیدلىور ن -  یکه  را 
شد  را  هنكیا گهیو د ىاز ما زني نزد یكیرفتند، همون مونع به  هیبق ىمتويه 

 .ىدیم حیو آژانس رو به من تري یهست ىاز من فرار شهیهم
ن روشاا زهای  یلیخ دیمن بود، با ىمتر میو در ن نمیماشاا ىتو نجا،یکه ا حاال

و بم  ریساااعت فرصاات داشااتم که باهاش حرف بزنم و از ز نی.  ندشاادیم
 .ارمیافكارش سر در ب

 کرده بود و انگار نصد يواب دادن نداشت. سكوت
 ؟ىيواب بد ىخوا ینم -
 ندارم. یيواب -
 مگه میشه؟ -

 انداخته بود: نیینگاهش کردم. سرشو پا ىلحظه ا ىبرا
ها رو  نیبوق ماشاا ىرفتم تا لباس هامو عوض کنم، صاادا یاون شااج ونت -

که يا موندم. خج  دمیشاادند. همون لحظه فهم یکه داشااتند دور م دمیشاان
شه. نم ىيور نیبود که ا یعیطب س شهیب مهمون  ستیو ل ستهیدم در با یکه ک

 .هن ایو دونه دونه    کنه که همه از تاالر خارب شدند  رهیها رو دستش بگ
 .تییدا ن،یامیحاال من نه، بن ؟ىهمون مونع بهم زني نزد را  -
که نم فشیکه تكل نیامیبن - مادو  خاطر خودم  یمعلوم بود. دا به  تونسااتم 

 خودش بود. شما هم ... ىخانواده  ریهم که   ییبر ردونم. دا
 شد. ساکت
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 ؟یمن   -
 بوده  ذشته. ی. هر  دی. فراموشش کنستیمهم ن -

  فتم: ىيد کامال
يواب تماس  یمهمه. تو حت یلیمن خ ىبرا یتو مهم نباشااه. ول ىبرا دیشااا -

 .گهیونت د چی. نه اون مونع و نه هىداد یمنو هم نم ىها
 :دمیپرس یدونستم ول یيوابش رو م نكهیا با
 اد؟ینكنه از من بدت م -
 .هی ه حرف نیناااه. ا -

 ىتو که ىزی  قایدن یعنی نیيوابمو داد. و ا ىمكث و فكر نیکو   تر بدون
 دلش بود رو به زبون آورده بود. لبىندمو پنهون کردم و  فتم:

 ؟ىبهم اعتماد ندار ؟یپس   -
  فت: عايزانه

 ... مایآنا ن -
 ومدیحرف دلشااو بزنه. دلم ن دیبا ىدونه  ه يور یکردم کم آورده و نم حس

م به نحو تونست یبود. بعدا هم م یاون لحظه کاف ىکنم. برا تشیاز اون ام شتریب
شم د نكهیا ىرو بفهمم. برا لشیدل ىا گهید ش یاتفان گهیمطمئن ب ج عقد مثب 

  فتم: شهیتكرار نم
 .ىدب ینول هی دیکنم. فقط با تتیخوام ام ی ون نم یخواد بگ یباشه. نم -
 ؟ی ه نول -
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ست ستمو از رو د سمتش  رفت ىرا شاره امو  شت ا شتم و انگ  هیم. دنده بردا
 نگاهم به ژاله: هیبود و  ابونینگاهم به خ

 ،ىکه تنها موند ییهم هر يا ،ىدیبه بعد هم يواب تماس هام رو م نیاز ا -
ست ست ىا ر تو یحت ای یکم  خوا ش سر رفته، به  یخونه ات ن صله ات  و حو

 ؟ى. متويه شدیزنیمن زني م
 ؟ی  ىآخه برا -

ابروهاش  نیب یآهسااته بود. نگاهش کردم. اخم کمرنگ یلیصااداش خ لحن
مهنش داره که دوسااات داره همون رو از زبونم  ىيواب تو هیبود. حس کردم 

 نبود. دنشیحاال ونت شن یبشنوه. ول
 .انجام بشه دیخواهش که حتما با هیدستوره ... دستور که نه ...  هی نی ون ا -

 . نگاهم کرد و  فت:دمیخند. شهیو صورتشو  رخوند سمت ش دیکش یپوف
 ن؟یخند یم یبپرسم به   شهیم -
 تو. تیبه عصبان -
 . فقط کالفه ام.ستمین یمن عصبان -
 ؟ی  ىبرا -
 ه؟یحرف ها   نیتونم بفهمم نصدتون از ا ینم نكهیا ىبرا -

فرمون  ذاشااتم و  ى. دساات  پمو باالمیبود دهیرو نگه داشااتم. رساا نیماشاا
  شم هاش: ىشدم تو رهیبه سمتش خم شدم و خ ی. کمدمی رخ

 شهیمن هم ،یتیهر لحظه، هر مكان و هر مونع ىکه تو یخوام بدون یفقط م -
 ه؟ینصدم   ىتو بونتب دارم. حاال متويه شد ىبرا
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ا ب  یکو  ى. پرت اون لج هاشدیباز مونده بود. حواسم داشت پرت م دهنش
صورت ست  فتن که یرژلج  سر و دختر نبا. آو آو ... را تنها  سقم هی ریز دیپ

ساامت  دینگاهم  رخ شااد؟یهم شاااملش م نیسااقم ماشاا ریبمونند. بودن ز
 سقفش رو عقج برد. شدی. کاش منیسقم ماش

 شده بود. ادهیاومد. ژاله پ نیدر ماش ىصدا
 ىر. خباتیح ىشدم. در خونه باز بود. رفتم تو ادهیرو خاموش کردم و پ نیماش

ب*،*لش، اومد.  ىتو یاش زدم و  ند لحظه بعد، با کارتناز ژاله نبود. صااد
ستش  رفتم و دمیشن یکارتن م ىرو از تو  یي  یي ىصدا . کارتن رو از د

  فتم:
 شد. ریکه د میبر -

ندم که رو بب نیها  ذاشتم. خواستم در ماش یصندل نیب ن،یرو کم ماش کارتن
 ژاله  فت:

 خودم؟ شیپ ارمشونیب شهیم -
 پات؟ ىرو ىرو بذارکارتن  -
 نه. فقط يويه هارو. -

 و  فتم: دمیخند
ز سه رو یخواست یم ىدلت براشون تني شد.  ه يور شونیدیساعت ند هی -

 ؟یولشون کن
شاادم و در کارتن رو باز کردم. به محو باز شاادن کارتن، دو تا يويه که  خم

 .دندیپر رونیيعبه ب ىروزه بودند، از تو هی ىسه برابر يويه ها
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شون رو عقج شون دراز کرد. هر دو سمت شو به  ست ست ها ىرفتم و ژاله د  ىد
 نیماش ىگاریو ژاله يويه به ب*،*ل، سوار شد. فلشم رو از ياس دندیژاله پر
 شده بود، برداشتم و آهني  ذاشتم. یبه يا فلش بیکه تبد

ستمال کاغذ ژاله شت و رو ى ند تا د شت و يويه هارو رو ىبردا  ىپاش  ذا
 کمرشون َپر دراومده بود و بال هاشون بزر تر شده بود. ىدستمال  ذاشت. رو

 .ایدیبهشون رس ی ه ندر بزره شدند. حساب -
 و  فت: دیکمرشون کش ىرو یبه آروم دستشو

کنند و  یورزش م اتیح ىساااعت تو  یخورند.  یپنج وعده غذا م ىروز -
 .رندی  یباغ ه آفتاب م ىساعت هم تو مین

 و  فتم: دمیناه خند ناه
 .یقیدن ى ه برنامه  -

شو شت شم يويه  ریز انگ ش ینارنج ى  ست و دیک شو ب شم ها . يويه  
شو رو ست ژاله ول کرد. يويه  ىخود شو ب زدیسبز هم زور م ىد  نیکه خود

 کنه. دنده رو يا زدم. حرکت کردم و  فتم: میژاله نا ىمانتو
 به امون خدا و ىساابزه رو ول کرد .ایدوساات دار شااتریرو ب هیفكر کنم نارنج -

 .یکن یرو ناز م هیفقط نارنج
 .دیدون یرو م لشیخودتون که دل -

  فتم: یول هیکه منظورش عالنه اش به رني نارنج دمیفهم
 .گهید ماستیاسمش ن هیآره خج.  ون نارنج -
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شت ها ىمایلحظه ن همون سه رفته بود،  ىبدبىت که از نوازش انگ ژاله به خل
سر بناز دس ال و شروع کردند به ب نیامیتش ول شد و  رتش پاره شد. افتاد رو 

 و  فتم: دمیبال زدن و سر و صدا کردن. بلند بلند خند
 . ارهیه*ن*ا*ه داشت ب ؟ىبابا.  را ولش کرد ىا -
 فت:اشاره کرد و   نیماش رونیدفعه با انگشتش به ب هیکرد.  یاخم نگاهم م با
 ه؟یاسمش   نیاون ماش -
 نه. ایانگشتش نگاه کردم. مطمئن نبودم درست متويه شدم  ریمس به
 کنه؟ یرو م نیهمون که داره زم -
 اوهوم. -
 تعجج  فتم: با
 .یكیمكان بیب -
 ه؟یکنه   یيمع م نیزم ىپس اون که خاک رو از رو -
 لودر. -
 ه؟یپس تراکتور   -
 زنند. یرو شىم م نی. باهاش زمشهیاستفاده م ىکشاورز ىاون برا -
 با هم دارند؟ ی ه فرن ونیو کام یکمپرس -

حرف من ى رفت. تالشااش برا یخنده ام م شااتریب دیپرساا یم شااتریب ی  هر
سوال م رینظ یب یو نارنج مایکردن مهنم از ن سر هم  شت   یبود. مثب ب ه ها پ

 .دیپرس
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 ىمانتو نیبهشون انداختم. سرهاشون ب ی. نگاهومدینم گهیيويه ها د ىصدا
 یفیخف ریي ریبه ي كشااونیي  یکمرهاشااون. ي ىژاله بود و دساات ژاله رو

 شده بود.  فتم: بیتبد
 دند؟یخواب -
 آره انگار. -

سوال ادی باز سم و مامان  یم نیامیبن ىافتادم که دم خونه  یهمون  ستم بپر خوا
م رو يواب میم*س*تق ریغ نكهیا ىبا صاادا زدن ژاله فرصااتش رو ازم  رفت. برا

  فتم: رمیبگ
صورت - سبز و  شتم.  صورتیب ه که بودم دو تا يويه دا ود دخترونه ب ی.  ون 

 ىتو شااهیدوساات داشااتم و هم شااتریدوسااتش نداشااتم. اون که ساابز بود رو ب
م ماشت یرو م یخواستم بىوابم، صورت یشج ها هم که م یب*،*لم بود. حت

فكر نكنم تو  ی. ولدمیوابخ یکردم و م یکارتنش و ساابزه رو ب*،*ل م ىتو
 . درسته؟شهی. دخترها  ندششون مىانجام بد ىن کاری ن
عروسااا ، يويه ب*،*ل  ىنه اتفانا برعكس. من هم ب ه که بودم به يا -
 .دمیخواب یکردم و م یم
  فتم: اتیاحت با
 ؟یحاال   -

 کرد و  فت: یآروم ى خنده
لت زدن برم روش و پرس   یشاااج نزد هیهنوزم همون طوره.  - بود مونع غ

 .دمیرو شن كشیي  یبشه. شانس آوردم که ي
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سر  ىبهش انداختم. نگاهش به يويه ها بود. انگشت اشاره اشو از رو ینگاه
 بود. هی. پس منظورش نارنجدیکش یکمرش م ىتا رو هینارنج

 راستم رو باال بردم و  فتم: ىابرو
 .یخواب یم امیعجج ... پس شج ها تو ب*،*ل ن -

سمتم رو از  وشه   رخش شم د ىسرش به  ساس کنم  ی. مدمی  ستم اح تون
 پ  ىکنه. لبىندمو به  وشه  ینگاهم م یهم وحشت دیشا ای یکه با  ه تعجب

يويه هارو داخب  ،یدو تا صااندل نی. خم شااد و از بنهیلبم منتقب کردم که نب
دم کر شروعردن به ژاله، نگاه ک ىشد و من به يا رهیکارتن انداخت. باز بهم خ

 فرمون هماهني با آهني ضرب  رفتم. ىبه سوت زدن و با دست  پم رو
و رنه دختره با نگاهش نورتم داده بود. سااكوتش  دیبه دادم رساا می وشاا زني

رو يواب دادم.  یشااوکه و ناراحت شااده.  وشاا ىداد که بد يور ینشااون م
 بودند و منتظرمون بودند. دهیراه رس سیبود. به پل نیامیبن
 ییحرف دو پهلو چیه گهید نكهیراه، ژاله سااكوت کرد. با ا سیبه پل دنیرساا تا

 سازه هاى هیدرولیكی، نابلیت ون،یو کام ینزدم و فقط براش از تفاوت کمپرس
 یهمراه چی فتم، ه یهاى بارکشاای و هزار تا حرف با ربط و بی ربط دیگه م

وحشتناکش  كوتس نیداد، بهتر از ا یکرد. فحش ا ر م یدر حرف زدن نم ىا
 بود.

بابا نگه داشااتم. به محو تونم  نیپشاات ساار ماشاا م،یدیراه که رساا سیپل به
 درو ببنده  فت: نكهیشد. نبب از ا ادهیدرو باز کرد و پ ن،یماش

 مزاحمتون شد. دیببىش -
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 يويه ها اشاره کرد و ادامه داد: ىيعبه  به
 از لطفتون هم ممنونم. وانعا از مصاحبت با شما ل*م*ت بردم. -

شاادت  یرو با اندک نیبود و بعد هم در ماشاا تیآخرش پر از عصاابان ى يمله
 بابا. نیبست و رفت سمت ماش

بشه. آخه يويه و  ادهیباشه. حق داشت پ ىداشت ... حق داشت ازم فرار حق
 یوارد م ىا گهیاز راه د دیبانداشت.  دهیفا ىيور نیهم شد حرف؟ ا یکمپرس

 .  ند زده بودم.ی. لعنتدمیفرمون کوب ىشدم. با دست محكم رو
شاادم و  یبابا رد م نیدووم آوردم. هر بار که از کنار ماشاا میحدود هفت و ن تا

 بابا بود نی. اون ندر  شمم تو ماشىتیر یاعصابم به هم م دم،ید یژاله رو م
ش  یکه دو بار نزد از و نجال هم که تو ف نیامی. بنییيلو ىها نیبود بزنم به ما

 وننشایماشاا  یهم نزد فاقبر حسااج ات یدادم حت یم حیبودند. تري ىا گهید
 .رمینرار نگ

 رو برداشتم و به مامان زني زدم: یکه شد،  وش میو ن هفت
 م؟یخور یشام م یک -

  فت: یپر تعجب ىبا صدا مامان
 .میستیما اصال  رسنه ن ؟ىزود نیشام؟ به ا -
 .میناهار خورد شیهفت ساعت پ د؟یستی ه طور  رسنه ن -
مه و م نیا یآره. ول -  ریکه ساا میخورد گهید ىزهایو   ىو  ا وهیندر تى

 .میشد
 :دمیشن یدورتر از  وش یرو کم صداش

 شما  رسنه اتونه؟ -
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صدا مینرم و مال ىصدا صال مفهوم نبود.  ىژاله با ويود  شن بابا ا کلفت و خ
  فت ب نهب. مامان  فت: تیکه با ناطع دمیبابا رو شن ىفقط صدا

 .میکم تنقالت بهت بد هینگه دار  نویلحظه ماش هی ىخوا یا ر  رسنه اته م -
تنقالت بىورم؟ من که مثب بابا زنم کنارم  ىآخه من پشاات فرمون  ه طور -

 و دهنم بذاره. هریپوست بگ وهیننشسته برام م
 تكرار کرد و  فت: هیبق ى. حرفمو برادیغش غش خند مامان

 یتو ه ر،یزن بگ گمیندر بهت م نیخودته. ا ریبگم بهت آخه؟ تقصاا ی  -
 پشت  وش بنداز.

  فتم: ىيد یلیخ
 .ی. شما مىالفرمیخوام بگ یمن م -

سر زنده  ىدوباره حرف زد، خبر یکرد و ونت ىسرفه ا ت  شوو و  از اون لحن 
 نبود:

 .میدار یشام خوردن، نگه م ىکه مناسج بود برا ییهر يا -
 نیماش .میکرد دایپارک پ هیو  میدیرس یراه نیشهر ب  یبعد به  ى قهیدن  هب

 ىرو روی. حصمیبابا برداشت نیو بسات شام رو از پشت ماش میها رو نگه داشت
خانم ها بسااات شااام رو آماده کردند و من و . میو نشااساات می من ها پهن کرد

 یني صافدنبال س تمخواس ی. ممیو وضو  رفت ییدسشو میو بابا هم رفت امنیبن
 مهر بگردم که ژاله  فت: ىبه يا

 من مهر دارم. -
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 نیامیتر از بابا و بن  یرو باز کرد و مهر رو درآورد. من به ژاله نزد فشیک پیز
و پر  هروزمندانیمت بابا  رفت و بابا هم با لبىند پژاله مهر رو به ساا یبودم، ول

 از دستش  رفت. ىغرور
شتم صدا ینماز م دا شن ىخوندم که  ت  ف یو بابا م نیامی. به بندمیمامان رو 

و بر ردند. هنوز نمازم  رندیغذا رو ناخن  نزنند تا اون ها هم برند وضااو بگ
شده بود که بو شد. فكر کنم به محو ا یماکارون ىتموم ن  نایان امام نكهیبلند 

شدند بابا و بن شدند. از با نیامیدور  ست به کار  ه من و ب شهیبود. هم دیبع باد
 ب  شطنتیبهش  فته بود که بابا هم شاا ی  نیامیداد. حاال بن ینجال تذکر م

ساب شد، ح ضعفه،  یکرده بود؟ نمازم که تموم  شدت دل  سنه ام بود و از   ر
 کردم. ىو ته بند دمیخودم غذا کش ىبرداشتم و برا رو ریکفگ

لمه ناب ىکه پهن شد و مامان در نابلمه رو برداشت،  ند لحظه با اخم تو سفره
شم ها صاف زل زد تو   سرشو بلند کرد و  صال  ىرو نگاه کرد و بعد هم  من. ا

بشااه. نكنه مامان  رهیما سااه تا فقط به من خ نیکردم که از ب یفكرش رو هم نم
 زده  فتم: رتیبود. ح دهییشده بود و منو پا میاز درخت ها نا یكیپشت 

گاه م - مان  را منو ن به د ؟یکن یما ماز م دیدیخو خوندم.  یمن داشااتم ن
 ها رو آوردند. یشوهرت و دامادت دخب ماکارون

 پهلوم و  فت: ىکه ب*،*ل دستم نشسته بود، با آرنجش زد تو نیامیبن
صالة يعفر - سته بود و تا بو هی. ىخوند ینم تو هم که  شك  یماکارون ىنماز 

 به دماغت خورد...
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شت حرف م ىادیز شو م ىيلو ىيور هی دی. بازدیدا  رفتم و رنه مامان  یدهن
 دیکه به مهنم رساا یآورد. متنفر بود از ناخن  زدن به غذا. تنها راه یدخلمو م

  فت: یکه داشت م ىانجام دادم. درست لحظه ا
 و ... یبرداشت ریکفگ هی -
شوریخ سته ا ار شتم و  پوندم تو دهنش و  ىدر شقاب رو به روم بردا از داخب ب
دفعه ساااکت شااد. همه با تعجج نگاهم کردند و بعد هم همه زدند  هی نیامیبن
که نصاافش از  یبزر  ارشااوریخنده. خودمم خنده ام  رفته بود. با اون خ ریز

ها رونیب نیامیدهن بن تابل ىزده بود و حرف   گهیمن، د وترتابلوش و حرکت 
شىص بود با اون کفگ شت م نیامیکه بن ىریکامب م سر  یی فت  ه بال یدا

 ها آوردم. یماکارون
تونسااات کنترل کنه و  یلج هاش رو نم یکرد. ول ی پ  پ نگاه م مامان
 باال انداختم و  فتم: ى. شونه ادیخند یهنوز م

 من که  فتم  رسنه امه. -
ش سیرو داخب د یرونماکا مامان سفره. همون  سیو د دیک سط  شت و رو  ذا

شد. همه  ىلحظه ژاله که رو به رو سته بود، از ياش بلند  ش من و کنار مامان ن
بده.  حیو من هم منتظر نگاهش کردم که توضاا دینگاه ها به ساامتش  رخ ى

 به من بود.  فتم: مینگاهش م*س*تق
 شده؟ ىزی  -
 د.نىوردن ىزیکه   شهیم ی ند ساعت د؟یرو بد نتونیماش چییسو شهیم -

 با تعجج  فت: مامان
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 ا؟یک -
 نبب از يواب دادن ژاله  فت: نیامیبن
 ؟ىنكنه يويه هارو با خودت آورد -
 يام بلند شدم و  فتم: از
 .نی. تو بشارمشونیمن م -

 یکه کنجكاو شده بودند و در مورد يويه ها م دمیمامان و نجال رو شن ىصدا
و کارتنشااون رو برداشااتم. ساااکت بودند و به  نی. رفتم ساامت ماشاادندیپرساا

شون در اومد. ونت صدا شت یمحو تكون خوردن يعبه،  شتم، نجال با ا  اقیبر 
ست هاش رو بلند کرد که کارتن رو بگ ستش و نجال برهید ش در واه ی. دادم د
 :میرو باز کرد. من و ژاله هم زمان با هم  فت

 مواظج باش. -
و  دیکشاا هینجال و نجال هم ي ى نهیرو ساا دندیتا يويه همزمان با هم پر ود

که ا ر بن تاده بود تو د نیامیکارتن رو پرت کرد  ته بودش صااااف اف  سینگرف
. ژاله دندیپر ینجال م ىشااونه ها ىزدند و رو ی. يويه ها بال بال میماکارون

شته ماکارون سر یدو تا ر شت و  شقابش بردا شد و اشاز ي عیاز داخب ب  بلند 
سمت نجال. ماکارون شم يويه ها، تو ىها رو يلو یرفت  هوا تكون داد  ى 

و افتادند دنبال ژاله. ژاله هم  دندیپر نیینجال پا ىشونه  ىو يويه ها هم از رو
پشاات  ىتیر یماکارون ىبر شاات ساار ياش و  ند تا رشااته  ىبا خونساارد

 سرش و يويه ها هم مشنول خوردن شدند.
  فت: زدیکه نفس نفس م یبود، در حال دهیپر یگش حسابکه رن نجال
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ستند؟  را ا یی ه يونورها گهید نایا - . نندر بزر ند؟  قدر و*ح*ش*ی نیه
 سكته کردم.

م هم خان تایافتاد. من و بابا و مامان و ب هیاتفانات در عرض  ند ثان نیا تمام
به نجال و بن هت زده  گاه م نیامیب له ن باالخره . حرف میکرد یو ژا نجال 

 حواسمون رو يمع کرد و مامان هم مثب نجال  فت:
 شد؟ داشونیاز کجا پ گهیها د نیا -

  فتم: دم،یکش یم یخودم ماکارون ىطور که برا همون
 ؟ىکرد هیي هیندر ي نیدو تا يويه ترس داره که ا -

 کرد،  فت: یرو پاک م زشیتم ىکه با دستمال مانتو نجال
 .  ه ندر بال هاشون بزر ه.رونیکردم بپرند ب یآخه فكر نم -
 شده؟ میمگه کث ؟یساب یحاال مانتوت رو  را م -

 رو انداخت و  فت: دستمال
 دونم. ی ه م -

 با اشاره به يويه ها و رو به ژاله  فت: مامان
 ها مال توان؟ نیا -

 خجالت زده  فت: ژاله
 کردم آوردنشون باعث دردسر بشه. یبله. شرمنده، فكر نم -

 تويه به نسمت دوم حرفش  فت: یب مامان
 ندر بزره شدند؟ نیا ىبهشون داد ی  -
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دوست  یلیهم که خ یتىمه هندونه، ماکارون وه،یم ،ى. برنج، سبزیهمه   -
 دارند.

 شون؟ی ند ونته دار -
رد يويه و مر، در مو ىا قهی ب انداخته بود. ده دن یمامان و ژاله حساااب بحث

سااوال ها  نیا دنیدونسااتم نصااد مامان از پرساا یزدند. م یو خروس حرف م
رو که  ند سال بدون استفاده مونده بود دوباره پر  یخواست اون نفس ی. مهی 

نقطه نظر   یبودم.  یاز مر، و يويه کنه. من که از بحثشااون کامال راضاا
 با هم حرف بزنند..شده بود که بتونند  دایمامان و ژاله پ نیمشترک ب

 دستم داد و  فت: یكیکه يمع شد، مامان پالست بیوسا
شتم. بىور که هم خوابت نگ وهیم - سر  رهیو تىمه برات  ذا صله ات  هم حو

 نره.
کرد  یخانوم صااحبت م تایبه ژاله که با ب یرو ازش  رفتم. نگاه  یپالساات

  فتم: تیانداختم و با يد
 من. نیتو ماش ادیخوام ژاله ب یم -

شاادند. نگاه   یبار عیدرشاات شااد اما ساار ىلحظه ا ىمامان برا ىها  شاام
 به ژاله انداخت و  فت: یکوتاه

بوده؟  كارهیداداشااش   یدون یم ؟یکن یم كاری  ىحواساات هساات دار -
 ه؟یباباش تو  ه وضع

  فتم: ىخونسرد با
 به ژاله داره؟ یها  ه ارتباط نیا یدونم. ول یهارو م نیا ىبله. همه  -
 ژاله هم دختر همون پدر و خواهر همون داداش مواد فروشه. -
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 شما  فته؟ ىبرا یرو ک زهای  نیا -
 .ىکرد یرو از من مىف زهای  نیکه تو ا نهیکنه؟ مهم ا یم ی ه فرن -
.  فتم یخودم بهتون م شااادینكردم. ونتش که م یرو ازتون مىف ىزیمن   -

اول  د،یبه خاطر خانواده اش، پسااش بزن نكهیافقط دوسااات داشااتم نبب از 
س شنا شو ب  لوفریکه ن شهیمرداب هم م ى. توهیژاله دختر خوب دی. باور کندیخود

 رشد کنه.
  شم نگاهم کرد و  فت: ى ند لحظه از  وشه  مامان

 من نده. بینلنبه سلنبه تحو ىحرف ها -
 تونسته خانواده اشو انتىاب کنه. یکه ژاله نم دیپس نبول دار -

 نازک کرد: ینالب کرد و پشت  شم نهیس ىهاشو رو دست
 تو. شیپ ادیب گمیمن بهش نم -

نوع موافقت بود. اصااال  نیحرف مامان بهتر نیکنج لبم نشااساات. ا ىلبىند
ضا نیکردم به ا یفكرش رو هم نم ض ایبده،  تیسرعت ر صال را شه. هر  یا ب

که صاااداش رو  نیهم یو با حرص خوردن  فت، ول ند تمام حرف هاش ر
 له،ا ژابود. رفتار مامان در رابطه ب شرفتیپ یلیخ دیباال نبرد و خط و نشون نكش

تم دونس یصد و هشتاد دريه متفاوت شده بود. نم ن،یامیبعد از عقد نجال و بن
 هیعقد افتاده که مامان اخالق و رفتارش عوض شاااده. حتما  ىتو ی ه اتفان

برادرش و پدرش رو از کجا  ىبه مامان زده بود و رنه مايرا ییحرف ها هینفر، 
حرف ها دل مامان رو با ژاله صاااف کرده بود.  نیبود ا یدونساات؟ هر   یم

 کم دست انداز ويود داشت. هیالبته هنوز 
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خانوم،  اتیب ل ریو ىبابا بشااه، رفتم کنارش و يلو نیسااوار ماشاا نكهیاز ا نبب
 پاهام نشستم و  فتم: ىرو
 من؟ شیپ ادیب یدخترتون،  ند ساعت شهیبیتا خانوم، م دیببىش -
به روش زدم و  ىکرد. لبىند ینگاهمو به ژاله انداختم که متعجج نگاهم م و
گاه کردم. ب تایب گار  تایخانوم رو ن له بود. ان به من و ژا گاهش  خانوم هم ن

و  زیهنوز هم ت ،یشااكالت يساامکرد. با ويود م یم بیما رو تحل ىرفتارها
 زد و  فت: یبود. لبىند دل  سب اریهوش

 نااادارم. یهر يااور خودش دوست داشااته باشه. من حرف -
 رو حرکت دادم و  فتم: ل ریپاش بلند شدم. رفتم پشت سرش و و ىيلو از
ه کنه. آخ ی. همش از دساات من فرار مدیکن حتشیدخترتونو نصاا نیکم ا هی -

 فرار کردن داره؟ ،یو مهربون ىآزار یب نیپسر به ا
کردم. بیتا خانوم هم مدام  یاخمو نگاه م ى فتم و با خنده به ژاله  یهارو م نیا

خودم که  نیبه ژاله نگاه می کرد و می خندید و ساار تكون می داد. کنار ماشاا
م رو باز کرد نیو راهشو سد کردم. در يلویی ماش ستادمیژاله ا ىيلو م،یدیرس
 دست به داخب اشاره کردم: و با

 مامان. شیتا من خاله رو ببرم پ دینیبش نجایشما ا -
شمك و صبان ىژاله  ىبرا ی  سع تایب ىکه يلو یع شو یم یخانوم   کرد خود

شو  از م ش یکنترل کنه، زدم. همون طور که لب سوار ما ا شد. درو ب نمی رفت، 
 مامان. شیخانوم رو بردم پ تایآرامش و لبىند بستم و ب

 رهیو ژاله تمام مدت با اخم به روبه رو خ میساااعت بود که حرکت کرده بود مین
سر رفته بود. پالست شدت حوصله ام  مامان  که ییها یخوراک  یشده بود. به 
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شه.  یم ىا وهیانداختم. دنبال م یداده بود رو نگاه شته با ست دا شتم که پو  
ست ست که به فرمون بود  رفتم  یپرتقال رو با د شتم ام  انو رو ب گهیدو با د ردا

شون دادم ول ست  رفتن ن سر رم پو شدم. خودمو  ست  رفتن  شنول پو  یو م
که يلوتر از ما حرکت  ونیکام هیرو به  نیحواساام به ياده هم بود. عمدا ماشاا

ظه ا ىکردم و برا  یکرد، نزد یم پا ىلح گاه  نییساارمو  قال ن به پرت آوردم و 
ش ىه کردم. ژاله که از همون لحظ سرش مرتج ب تنبردا ه من و ياد نیپرتقال، 

 دراومد: نشیي ونیکام ىو  ند متر اوردیعانبت طانت ن د،ی رخ یم
 حواستون کجاست؟ -

ش سرمو سمت  پ و از کام نیبلند کردم و ما شوندم   سبقت  رفتم. ونیرو ک
 رونیخواسااتم دوباره ساار رم پرتقال بشاام که ژاله  انو و پرتقال رو از دسااتم ب

  فت: تیو با عصبان دیکش
 پوست  رفتنه؟ وهیم ىپشت فرمون يا -

 ... به حرف اومد. نهی... هم آره
 بىورم. ىزی  هیخج خوابم  رفته،  فتم  ؟یزن یم هی را ي -
  فت: تیهمون عصبان با
 هم هست. ی.  الباری. خدیبىور جی را پرتقال؟ خج س وهیهمه م نیا -

 فتم:باال انداختم و   ىا شونه
 خوام. یمن پرتقال م یول -

 بود: ی نان عصب هم
 نحطه؟ وهیم -
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  رفتم  فتم: یم ،یصداش، هر  ند عصبان دنیکه از شن یبیآرامش عج با
 .هیخج آره. فقط پرتقال نارنج -

 دفعه خنده امو هیبه صاورتش انداختم و  یبه سامتم  رخید. نگاه کوتاه کامب
کردم. با  یو تمام مدت نگاه ژاله رو حس م دمیبلند خند هیآزاد کردم.  ند ثان

نم. تونسااتم خودمو کنترل ک ینم گهیکه ژاله به خودش  رفته بود، د یاون حالت
  از  رفته بود. همابروهاش در هم شده بود و  شم هاش درشت و لبش رو 

 یپرتقال رو پوساات م یو به آروم زدیام که تموم شااد، ژاله هم لبىند م خنده
  رفت.

 اد؟یوانعا خوابتون م -
 .رهی  یخوابم م شتری ذره هم ب یم ی. هر  بایتقر -
 پر از پرتقال رو به سمتم  رفت و  فت: هی

  را؟ -
خواسااتم ژاله  یانگشاات هاش انداختم.  ه ندر دلم م نیبه پرتقال ب ینگاه

پرتقال رو دهنم بذاره و من انگشااتش رو هم با پرتقال  از بزنم. با افسااوس از 
انگشاات هاش برداشااتم.  نیتكون دادم و پرتقال رو از ب ىممكن نبودنش، ساار

 ىرو از دنشیداد مك یم یانگشااتش بود.  ه طعم ىاز آب پرتقال رو یکم
 انگشتش؟.

رفته ژاله پوست   ىپرتقال که با دست هارو به دهنم  ذاشتم. نطعا اون  پرتقال
 عمرم خورده بود. ىبود که تو یپرتقال نیشده بود، خوشمزه تر

 نگاه ژاله باعث شد نگاهش کنم: ینیسنگ
 شده؟ ىزی  -



wWw.Roman4u.iR  1130 

 

 حواستون کجاست؟ -
 زدم و  فتم: یپت و پهن لبىند

 حواسم به توئه. -
 د؟یمطمئن -

 ژاله هم فكر کرده بودم؟ يز ىزیکه مطمئن بودم. مگه به   البته
 خج آره. -
 د؟ید یپس  را يوابمو نم -

دم. ب دیبا یو من  ه يواب دهیپرس یدونستم   یلحظه ساکت موندم. نم  ند
  فتم:

ر با هی شااهیخج ... از بس به يواب فكر کردم سااوال رو فراموش کردم. ا ه م -
 .؟ىدیپرس یبگو   گهید

 از پرتقال به دستم داد و  فت: گهید كهیت هی پ  پ نگاهم کرد.  ژاله
 .دی. فراموشش کنستیمهم ن -
 زده  فتم: جانیدفعه ه هی

 ب.رهی  یب  را،  را داره خوابم م ىدیاومد. پرس ادمیآهان  -
 رو  رفتم و  فتم: پرتقال

 یاالن که هم با من حرف م ی. ولی فت ینم ىزیو   ى ون تو ساااکت بود -
کامال سر حالم. ا ر با دست خودت هم  ،ىری  یست مهم پرتقال برام پو یزن

 .شهیم یعال گهیکه د ىدهنم بذار
  فت: معترض
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 .مااااایآنا ن -
 ما؟یيان ن -

 انداخت. نرمز شده بود. نییشد و سرشو پا ساکت
 برداشتم و  رفتم سمتش: یبیبعد س ى قهیدن  ند

 ازت بكنم؟ یخواهش هی شهیم -
 و  فت: دیاما دستشو پس کش ره،یرو از دستم بگ جیس خواست

 ؟ی ه خواهش -
 کردم و باالخره  فتم: نیلحظه حرفمو سب  و سنگ  ند

 سفر با من باش. نیتا آخر ا -
 کرد و  فت: اخم

 ه؟یمنظورتون   -
 به ياده دوختم و  فتم: نگاهمو

ه ب یخواساات یهر  ازم فرار نكن. به تلفن هام يواب بده. نگاهتو ازم ندزد.  -
 بدون من نرو و ... یی. يانیبه يز من نش یکس نیخودم بگو. تو ماش

 دستم  رخوندم و  وبش رو  رفتم و لبىند زدم: ىرو تو جیکردم. س نگاهش
 .هشیخوشمزه تر م ىيور نی ون ا ریپوست بگ وهیبا دست خودت برام م -

ش ا ه ش  تونم م نیامیبن نیما سرمون نبود، بدون  شت  ر کردم و اون ند یپ
شم هاش خ ىتو ض شدمیم رهی  س یتا عانبت دلش را شه و  ستم جیب  رو از د
حس  هیو سردر م رو که انگار  جیتونستم اون نگاه   هیفقط  ند ثان ی. ولرهیبگ

 هاش لونه کرده بود، تماشا کنم. ىخاکستر ونیم ىندیخوشا
 تكون دادم و  فتم: جیرو همراه س دستم
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 ؟ىخوا ینم -
رو  جیو ساا دمیکشاا یلحظه بعد، آروم دسااتش رو يلو آورد. نفس راحت  ند

 کم دستش  ذاشتم.
 شد و  فت: جیپوست  رفتن س مشنول

هم  یمانز نه،یامینجال و بن ىبرا یفرصت نكهیسفر، عالوه بر ا نیدونم که ا یم -
 ونشتیخوام حضورم مىب آسا یاست. نم هیبق ىنوا دیاستراحت و تجد ىبرا

 . من خودم از پس ...دیمن نكن ریكرتون رو در باشه. ف
 کامب کردم: حرفشو

مانع آساااا زهای  نیا یدونم. ول ی. مىایاز پس خودت برم - ها   شاامینه تن
ست. ژاله ... مطمئن باش کناره  رفتن ها ست،ین شم هم ه تو از  ىباعث آرام

با  .یکن یم ىحد ازم دور نیدونم  را تا ا یکنه. وانعا نم یم تمیام شااتریمن ب
 ؟ىدار یمن مشكل

  فت: فورا
 معلومه که نه. -
 .ىدی را يواب تماس هامو نم یآخرش هم بهم نگفت ؟یپس   -

 بیدل دمیفهم یم دیبا یدونستم. ول ی. خودم خوب مشیبودم. کنه و سر سمج
س ی. مهیکارش   شه که د ىاون ندر تو نیامیبن دمیتر شش خونده با از  گهی و

کالفه اش  دمیفهم ندم،یشااده باشااه. صااداش رو که شاا ىفرار یحت ایمن زده 
 کردم:
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 شیاشتباه و ساده و پ گرونیخودمو دارم. هر ندر از نظر د بیمنم دال ما،یآنا ن -
ندر برا باز هم اون  باشااند،  تاده  که  ىپا اف ند  نده هساات نانع کن من محكم و 

 کنند. هیخودم توي ىرفتارمو، حدانب برا
 بشم. هیتا منم توي هی  لتیخج بگو دل -
 باشم. یکس یخوام مزاحم زند  ی. نمزهی  هیفقط  لشیدل -

 هام  رد شد. با تعجج نگاهش کردم و  فتم:  شم
 ىاز خانواده  ىعضااو گهیدختر؟ مزاحم کدومه؟ تو االن د یگیم ىدار ی  -

 .یما هست
نا ن - که منو هم بمایآ عا ازتون ممنونم  خانواده اتون  ىاعضاااا نی... من وان

له دیرفتیپذ که وصاا  ینم یدونم. ول یخوب م نوینايورم و خودمم ا ى. منو 
ه شما و خانواد دیتونم به خودم ايازه بدم از نجابت شما سوء استفاده کنم. شا

که ب یم یول دیبهم نزن یاتون حرف دارم.  یگاهی ه يا نخانواده اتو نیدونم 
کس و کار هم  یتنها و ب ،یشاااانساادامادتونم که از بد ىمن فقط دخترخاله 

 بیدل نی. اما ادشیبا خودتون ببر دیریهر يا م دیهسااات و شااما هم مجبور
 که حد خودمو فراموش کنم. شهینم

 کردنش  فتم: یبیهمه حس مزاحم بودن و غر نیزده از ا شگفت
ها   نیا - باه م ىدار ؟یزنیکه م هیحرف   و ینیامی. تو خواهر بنیکن یاشاات

 ها مهمه. یلیخ ىش  نكن که حضورت و ويودت برا
. آنا نیما، من نمی خوام کساای از ساار دید یکه بهم م ىا یممنون از دلگرم -

. دیشمواظبم با دی ون تنهام با دیخوام فكر کن یايبار حواسش به من باشه. نم
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 نیدوشااتون حس کنم. ا ىخوام رو یرو نم ىزور تیمواظبت و مساائول نیا
 رو نمی خوام. ىسوزترحم و دل

یدم، از  - جام م کارى ان یا  ها ترحم نیسااات. ا ر حرفی می زنم،  له، این  ژا
 احساس مسئولیت و ترحم یا دلسوزى نیست. تمام این ها به خاطر خودته.

سته و در لفافه که ژاله  فتم سرب .  یزى که توى دلم بود رو  فتم ولی اون ندر 
 رفش ادامه داد:حتی براى لحظه اى شك هم نكرد و به ح

 یم مموی ل ىاندازه  شااهیونت نبودم. هم چی. هسااتمین ییپروا یمن دختر ب -
 حد رو فراموش کردم و  وبش رو هم خوردم. نیبار ا  یدونستم. فقط و فقط 

 :شدیکرده بود و کم کم صداش مرتعش م بنو
شتباه کردم و تا آخر عمرم با  ی - ش دیلحظه ا شم. اتفان یمونیپ  ىکه تو یبك

س ادیکه از  ستین ىزیشما افتاد،   ىخونه  صال اون  یبره. حت یک شما که ا
 ىو من وانعا شاارمنده اتونم. شااما که اون روز ا ر تو دیاریمايرا رو به روم نم

شم هم م شت دیزد ی و ونت  چیروز رو ه اون. دیکارو نكرد نیا یول د،یحق دا
يازه نم یعنیکنم.  یفراموش نم عث ک دمیبه خودم ا با ه فراموش کنم.  ون 

 هستم. یان و تو  ه سطح كارهیهستم و خانواده ام   یک ارمیب ادیبه  شهیم
 یهم ونت ىا گهیندر دلش پر بود و بدتر از اون احساااسااش بود. هر کس د  ه

ژاله مزاحم نبود.  یکشااه. ول یمزاحم و ساار باره، زير م یيمع ىحس کنه تو
بار نبود. تنها دل له و بودن در  نیا ىمن برا بیساار  به خاطر ژا ساافر بود. ا ر 

ست ینم یلیرفتم. ا ر به هر دل یسفر نم نیکنارش نبود، به ا سافرت به م تون
حرف هارو بهش  نیاالن ونتش بود که ا ایآ یمن هم محال بود که برم. ول اد،یب



 1135 بی مهرپاییز 

رو به رحم  یکردنش نمونده بود و دل هر انساااان هیبه  ر ىزیبزنم؟ االن که  
به خاطر حرف هاش، برا ینم آورد؟ یم دلم  ىلحظه ا ىخواسااتم فكر کنه 

شكی نبود،  هکنم. در اینكه ژال یسوخته که بهش محبت م شتم  ست دا رو دو
ولی این راه اثباتش نبود. ساارعت ماشااین رو کم کردم تا بابا و بنیامین يلوتر 
برند و به محو فاصااله  رفتنشااون، ماشااین رو نگه داشااتم. سااكوت کردم تا 

 هاشو بزنه و دلش سب  بشه.حرف 
پنج سااالم بود. تج داشااتم. تج  ،ی  یعنیب ىبندار دمیکه فهم ىبار نیاول -

کنه.  یام م هیکردم مامانم داره پاشااو ی. فكر مدمید یم ونیهذ ادمهی. دیشااد
بابا بود که پاهامو  یخودم ساااخته بودمش. ول ىکه با عكس هاش برا یمامان

ست و رو یآب م ىتو ستمال م میشونیپ ىش شت. ز ید لج با خودش  ریما
 ادمیهم از حرف هاش  ىادیز زی.  شمیکرد من متويه نم ی. فكر مزدیحرف م

شرمنده بود. نگران بود و  ینم نكهیاز ا ادمهی. فقط ستین ست منو دکتر ببره  تون
 ىبابا دمیکه مبادا به خاطر تج، تشنج کنم. از همون مونع بود که فهم شونیپر

 یکنه، دستش به سىت یم رکنه و کا یصبح تا شج يون م زحمت کشم که از
سهیبه دهنش م  هیمن که  ىبود. برا نییمن و برادرم پا ىسرش يلو شهی. همر

 هگیتر بود. د نیعالم ساانگ ىبابام از تمام غم ها یشاارمند  دنیب ه بودم، د
 داشته. ىدونه بابام که مرد بود و غرور داشت،  ه حال و روز یخدا م

َـن ازیپ ،ىبرنج کار ،ییداد. بنا یانجام م ومدیاز دستش بر م ىکار هر  بیب ،یک
دوست داشت  ینداشت. فقط در حد خوندن و نوشتن ول ى. سوادیو کلني زن

س ىو برا میدرس بىون ژنیمن و ب ش یخودمون ک  ژنیبه ب ی. از همون ب گمیب
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بیژن مهندس  نه فتب خانوم دکترب. ولی  یمهندسب و به من م ى فت ب آنا یم
 شد و نه من دکتر.

شممو رو ادیکم  کم شني ببندم. تو ىزهایهمه   ى رفتم    چیه ابونیخ ىن
هامو با لباس  یهم کالساا ىنو ىمنازه ها نگاه نكنم. لباس ها نیتریونت به و

ساار لوله  شااه،یم  یمدادم کو  ینكنم. ونت سااهیوصااله دار خودم مقا ىها
 بمويورا دیه اش کنم. هر روز درز يدخودکار ب ساابونمش و تا آخر اسااتفاد

ست هم کالس ىتو ىها یبدوزم. نگاهمو از خوراک  ى. لباس هارمیهام بگ ید
 خودم نگه دارم. ىرو برا ژنیب ىشده   یکو 
ها  زود یلیخ یدانشااگاه بود. ول ىکه برام مهم بود، نبول شااادن تو ىزی  تن
شگاه ب دمیفهم شگاه به خونه امون نیتر  یاز دخلمونه. نزد شتریخرب دان ، دان

سه ساعت فاصله داشت و فقط خرب رفت و آمدش، از خرب خورد و خوراک 
 زدم. دشوی. پس نشدیم شتریروزانه امون ب

 ىکه نداشااتمشااون.  شااممو رو ییزهایتمام   ىرو نمیداشاات؟ ا ىرادیا  ه
ستم کار پ ستم کنج خونه.  ند بار خوا ش ستم. ن شگاه هم ب کنم  ادیدرس و دان

ه خون ىدو تا مرد تو یو بابا نذاشااتن. خج مرد بودن و منرور. ونت ژنیب یول
 یم کارهم ساار  ژنیکرد من برم ساار کار؟ ب ینبول م رتشااونیبود،  ه طور غ

نداشاات  یمدرک خاصاا چیکنه.  ون ه یشاارکت کار م هی فت تو  یرفت. م
 را درآمدش  دمیفهم یشاااد. نم ادیبود. اما کم کم درآمدش ز یفقط آبدار 

. خورده افتاده تو کار مواد میدیباالخره فهم نكهی. تا اشهیم شتریره روز به روز بدا
ش شد. هر روز  ژنیب وبابا  ىها ىریدر  گهیکرد. از اون روز د یم یفرو شروع 
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با م یدعوا م با مه  یکردن.  فت  ه لق  ىيور نیکه ا ىخورد یحروم ى 
 ؟ىشد

 درشت اش  رو  ونه هاش راه باز کردند: ىها دونه
ست کلفت تر م ژنیب - ابا و ب ىغرغرها گهی. دشدیهم روز به روز پررو تر و پو

ها ماس  فا ىالت فتینداشااات. م ىا دهیمنم  مارو ا گ ب ه پولدارها  نیحق 
به نظر خودش م و دار هم  ری. تو اون  رهیخواسااات حقشااو بگ یخوردن. 

 میداربساات افتاد و لگنش شااكساات. به زحمت تونساات ىبابا،مونع کار از باال
شه تا خوب  دیدکتر. دکتر هم  فت با مشیببر شته با ستراحت مطلق دا دو ماه ا

خواساات کمكش  یخودش م الیهم که به خ ژنیو ب دیکشاا یبشااه. بابا درد م
سك یکنه، اون مواد کوفت شو ت  ىدشد در یبده ول نیرو براش يور کرد که درد

س ک چیه ىيلو ،یتنگدست ىزحمتكشم که با همه  ى. باباگهید ىدردها ىرو
ست دراز نكرده بود، برا کرد. بابام حقش  یموادش به عالم و آدم التماس م ىد

بدبىت هینبود.  نیا ندون  رفت و بزره کرد ول دیکشاا یعمر  به د مارو   یو 
رو هم که با دساات  ژنی. بدینفهم ىزی  ی. مامانم که از زند نیعانبتش شااد ا

ستادم پا ىها س دتادار. بابامم که مع ى وبه  ىخودم فر  ىمواد. خانواده  ریو ا
ا . امیخوشاابىت یعنیپول  گمینداشااتند. نم یاز خوشاابىت یسااهم چیمن ه

ش ىو ندار یپول یبه خاطر ب شهیمن هم ىخانواده  سال تودندیزير ک  ى. هر 
سه  ضوع ها یكیمدر شاء ا ىاز مو ست  نیان ثروت. و من  ایبود که علم بهتر ا

سال فقط  شتهنوشتم ب ا ر پول  یيمله م هیهر  ش ندا  ىعلمت به هچ درد ،یبا
خواست نانعم کنه که طرز  یکرد و م یم حتینص یخورهب. معلممون کل ینم

 یها با بدخت یلیبار نرفتم. خ ریونت ز چیمن ه ی. ولساااتیفكرم درسااات ن
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کرده  بیهمه آدم تحص نیرسند. ا یيا نم چیآخرش به ه یخونند ول یدرس م
ست یب ى ش نیا توکنه.  یحرفمو ثابت م یکار، در شته با  ،یزمونه ا ر پول ندا
هم که  كبیساا ،یپولدار باشاا یکنند. اما ونت یعلمت تره هم خورد نم ىبرا

 زنند. یب مهندسب. همه ناخودآ اه مهندس صدات م یشیم ینداشته باش
ستم. هم ىرو برا ی یونت ه چیه ایدن نیا تو  فقط نگران بودم شهیخودم نىوا

من  ىو سرشون يلو فتنیبه خاطر من تو دردسر و زحمت ب ژنیا بابا و بکه مباد
شه. هم نییپا شممو رو زیاز همه   شهیبا شتم.   که  ییزهای  ىهمه  ى ذ

با  هشیاصرار نكردم. هم ىزی  چیبه دست آوردن ه ىدوست داشتم بستم. برا
 افتهب. اما... ینم یهم نداشته باشم که اتفان نویخودم  فتمب حاال ا ه ا

ازم  شااتریهاشااو پاک کرد و بنضااش رو به زحمت نورت داد. روشااو ب اشاا 
 بر ردوند. صداش محكمتر از نبب اما هم  نان لرزش داشت:

ستم به  گهیمورد د هیاما در  - شم ببندم. نتون ستم   ستم فراموش کنم. نتون نتون
بار  نیولا ى. براشهیعوض نم ىزیهم نداشته باشم   نویخودم بقبولونم که ا ر ا

م خواساات یکه دوسااتش داشااتم م ىزی  ىخواسااتم بجنگم. برا میزند  ىتو
ستم به هم یتالش کنم. نم ستش بدم و فرا یراحت نیتون ششاز د  یم. ولکن مو

 ىکه تو یرو بلد نبودم. کس دنیويود داشت ...من راه و رسم ينگ یمشكل هی
 ىبرا یکساای که همیشااه کنار  ود نشااسااته، ونت ده،یونت نجنگ چیعمرش ه

ماره، هنوز شروع نكرده، بازنده است. آخرش هم شد  یم دونیبار پا به م نیاول
رو بردم. من  نیامیاز اون، بن دترخودم و خانواده ام و ب ى. آبرودیدیکه د یهمون
ر تا آخ نیکرد ی. ا ر به خاطر من باهاش مىالفت مونمیمد یلیخ امنیبه بن
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شم.  ینم عمر ستم خودمو ببى ازتون ممنونم که به خاطر ه*ن*ا*ه  ایدن هیتون
کنار اومدم. با خانواده  میبا خودم و زند  گهی. منم دنیمن اونو مجازات نكرد

داشااتن آدم  انتیندارم. ل انتیمن ل دیو درب و داغونم. شااا دهیاز هم پاشاا ى
 که دوسشون دارم. مادرم، پدرم، برادرم و ... ییها
نگاهش به صااورتم  نكهی. اما نبب از ادیساارش به ساامتم  رخ ىلحظه ا ىبرا

برسه، سرشو بر ردوند. تو صداش حسرت نبود. یه يور اطمینان بود. انگار که 
 وانعا با زند ی و مشكالتش کنار اومده:

سا و بن ىبرا یشما  فتم. حت ىرو برا زهای  نیدونم  را ا ینم - هم  نیامیمه
 را اون رفتار ازم سر زد. اون  دیحرف نزده بودم. فقط خواستم بدون ىيور نیا

شا ساب ب ستیرفتار نا ود. ب ی. از ناآ اهدینذار ییایح یو ب یشرم یرو به ح
دونم.  یزهارو نمی  یلیخ یسااالمه. ول ی. درسااته که ساایو خام یاز ساااد 

. هنجال با ده ساااال کو كتر بودنش بهتر از من بلد باشااا دیکه شاااا ییزهای 
با ويود ادهیم ادیبه دخترش  ىکه هر مادر ییزهای  بام نیامیبن نكهی.  با و  و 

بهم  . فقطهیرفتار درساات در برابر مردها   دمیونت نفهم چیبودند، اما ه ژنیب
دلم افتاد،  ىابر ی را، نگفتن ا ر اتفان گفتن. اما نرمیدادن ازشون فاصله بگ ادی

س ى ه طور شد با ک ست  یساکتش کنم. نگفتن ا ر روم ن از دلم بگم، راه در
 خودمو آروم کنم که رسوا نشم. ىکنم.  ه طور دایپ ىرو  ه طور

 به سمتم بر شت و  فت: کامب
آنا نیما، براى تمام کمك هاتون، تا آخر عمر مدیون شاامام. خیلی  یزها از  -

م يبران کنم. ولخ خواهش می شااما یاد  رفتم و بابتش ممنونم. امیدوارم بتون
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کنم، بیشتر از این منو مدیون خودتون نكنید. نمی خوام به خاطر من با مادرتون 
 ژاله اى هم هست. کهو خانواده اتون مشكلی پیدا کنید. فراموش کنید 

ست.  پس شمكش هایی ه فهمیده بود که بین من و مامان به خاطر خودش، ک
شده بود.يمله ى آخرش اما به این یعنی که از رفتارم، یه  یزها ستگیرش  یی د

 دلم ننشسته بود:
ژاله خانوم، اول اون ساایج بی اره رو که توى دسااتت ساایاه شااده ناچ کن  -

 بىوریم. و دوم اینكه ...
به ساامتش خم شاادم و توى  شاام هاش خیره شاادم. خودش رو عقج  کمی

ه و کالمم کاستکشید و به در ماشین  سبید. بدون اینكه مره اى از يدیت نگاه 
 بشه  فتم:

 هزاران کیلومتر هم که ازم فاصله بگیرى، نمی تونم فراموشت کنم. -
*** 

صدمون ساعت رازیش مق سمت ها یبود و هنوز دو  س ییراه مونده بود. ن  ر،یاز م
ش شدیياده دو طرفه م شم رو از  یکه از روبه رو م ییها نیو نور ما اومدند،  

آورده بود و ساارشااو به کمربند  نییرو پا نیماشاا ى شااهیآورد. ژاله شاا یيا درم
ال ش ریموهاش که از ز ارشده بود.  ند ت رهیداده بود و به آسمون خ هیتك یمنیا
 یآساامون م ىتو یدونم   یخوردند. نم یاومده بود، توى هوا تاب م رونیب
فرمون،  ند تا آهني  ى. با کنترل روزدیکه با اون همه احساااس، لبىند م دید

ني مال عال یمیرو يلو و عقج بردم و آه به  تا حس خوبش رو   ی ذاشااتم 
 کنم. بیتبد
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 یلبام ى/ آخه تو شعر روینصه هام زیتو عز آخه
 تونم ینم گهید ىيون تو بسته به يونم/ا ه بر آخه
 دار و ندارم ىهمه  یشی/ مارمیاسم تو رو که م آخه

 تو مهربونم/ من که رو عشق تو موند ارم یترس یم ی  از
شم ریز ست و نفس عم ی  شم هاش رو ب سم به ژاله بود که   ش قیحوا و  دیک

شد. خ قیلبىندش هم عم شتم باهاش حرف بزنم  ون ن یلیتر  ست دا  میدو
سكوت کرده بود. ول ىکه تو حال و هوا شدیم یساعت دلم هم  یخودش بود و 

بزنم. خودش سااكوت رو شااكساات و با  که حس و حالش رو به هم ومدینم
  فت: یآروم ىصدا

 .ومدیکاش بارون م -
 برد و به سمت آسمون  رفت. رونیب نیماش ى شهیدستش رو از ش و
 .ومدیبارون هم م میا ه سمت شمال رفته بود -

 رو آورد داخب و سرشو به سمتم  رخوند: دستش
 شمال؟ می را نرفت -

 م:باال انداختم و  فت ىا شونه
 شده. ى. تكرارمیرفت یلی ون خ -
 من تا حاال نرفتم. -
 نمونده بود شاو دربیارم. ىزیشدت تعجج   از
 ؟ىدیرو ند ایتا حاال در یعنی ؟یگیم ىيد -
 .تایو خاله ب نیامیکه رفتم، مشهد بود. با بابا و بن ینه. تنها مسافرت -
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بار مسااافرت رفته باشااه. اصااال باورم  هیکه تو تمام عمرش فقط  شاادینم باورم
 با بروز دادن دینبا یباشااه. ول دهیرو ند ایباشااه که تا حاال در یکساا شاادینم

ار ب  ی نیکه هم یکردم. حتما هسااتند، مردم یناراحتش م شااتریتعجبم، ب
و  خفه کردم ام نهیساا ىتو مویاز ناراحت یمسااافرت رو هم نرفته باشااند. آه ناشاا

  فتم:
. شمال، ينوب، شرق، غرب، میریياها م یلیبه بعد خ نینداره. از ااشكال  -

 ... یدسته يمع
  فتم: طنتیزدم و با ش یسر به سرش بذارم،  شمك یکم نكهیا ىبرا و
 .ییدو تا -
 یحس هی. دمیبود که از ته دل خند ظشیيانانه و اخم غل ىيوابم  شم غره  و

زدن ها، مفهومش صد و هشتاد  اخم ها و مىالفت ها و غر نی فت، ا یبهم م
ظاهرشااون فرق م با  يه  ها یدر که از حرف  گار  نه. ان  قایدوپهلوم، دن ىک

 بترسه که باورشون کنه. یباشه ول دهیمنظورمو فهم
ستراحت، کنار امام زاده ا ىبرا شت ىا و  نیامینجال. بن شی. ژاله رفت پمینگه دا

 .یبهداشت ىها سیسمت سرو میمن و همه با هم رفت شیبابا هم اومدند پ
ساوختند. از  یم ىبه دسات و روم زدم و  شام هامو ماسااژ دادم. بديور یآب

دتر از هم بىونم. زو ارتینماز ز هیتو شج متنفر بودم. وضو  رفتم که  یرانند 
شو نیامیبابا و بن س شدم، وار یرفتم. امام زاده خلوت بود و ونت رونیب ییاز د د 

از داخب سابد،  یرنگ ىدربود و  ا ساتادهیا حیضار ىود. کنار وردمیژاله رو د
اش  نهیساا ىساارش کرد و دسااتشااو رو نهی.  ادر رو با طماندیکشاا یم رونیب
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آروم پشاات  یلیشااد. خ وارید ىرو ىنامه  ارتی ذاشاات و مشاانول خوندن ز
نامه رو خوندم و  ارتیلج ز ریکه خلوتش رو به هم نزنم. ز سااتادمیساارش ا

خانم ها رو کنار زد و وارد شااد،  ىورود ىيلو ىژاله با دو دساات، پرده  یونت
 من هم رفتم نسمت مردونه.

س  یو فاتحه خوندم. آ ستادمیا حیضر کنار از  یمیخوندم و دعا کردم. ن یالكر
. تادمسایا حیرو که تو نسامت مردونه بود، رفتم و بر شاتم و کنج ضار حیضار

 حیکم ضاار ىنبر و پول ها ىرو ىها نرآن و  ب و شاامعدون ىنگاهم از رو
 نفب شد. ىو خاکستر سیخ ییتو  شم ها ح،ی ذشت و اون طرف ضر

شو از من برم نه شم ها شت و نه من م یاون   ضر یدا ستم دل بكنم.   حیتون
صله امون کم. به خوب  یکو  صورتش و خ یم یبود و فا شم  یسیتونستم   

شو بب ضر شیشونی. پنمیها شو رو حیرو به  شت ها سبوند. انگ  ىره هاپنج ى 
 کرد. یو هم  نان نگاهم م دیکش یم حیضر

ژاله از ته دل بىنده و شاااد  شااهیم ی. کزدیم شیدلمو آت بشیغر ىو هوا حال
 گهیه دک شااهیم یعنیو رنج؟  ىماریب یتا ک ؟یکساا یو ب ییتنها یباشااه؟ تا ک

 نداشته باشه؟ یو روح یمشكب يسم چیه
که درشااات تردمیکشاا رونیعقبم ب جیپولم رو از ي میک  نی. نصاااد کردم 

س سكنا شه، به ن فمیک ىکه تو یا  میم. کبنداز حیضر ىتو ش،یسالمت تیبا
باز کردم و  جاه هیپولم رو  لج  ری...ب رو ز كادیَ برداشااتم. ب َو ِان  یتراول پن

 روکردم، به ساامتش فوت کردم و تراول  یخوندم و همون طور که نگاهش م
 .ىتی ونه هاش ر ىو اش  هاش رو اوردیطانت ن گهیانداختم. د حیضر ىتو

 دور شد. حیو از ضر دیصورتش کش ى ادرو تو
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ضر ىيانماز شت و رو به  ست. من اما با ح،یبردا ضر د،ینامت ب شت به   حیپ
سرم و خ ینماز م شت  صورتمو که بر ردوندم، بابا پ  تادهسیبه من ا رهیخوندم. 

 :دمیو از يا پر دمیلحظه ترس هیبود. 
 ن؟یاومد یشما ِک  -

 انداخت و  فت: حیبه اون طرف ضر ینگاه ی شم ریز بابا
 خلوتتونو به هم زدم؟. -

 و مامان کم بودند، بابا هم اضافه شد. نیامی... بن اوف
 ؟ی ه خلوت -
 نايور نگاهم کرد و  فت: یلیخ
 نشده پسر. دیسف ابیموها تو آس نیا -

 شونه ام  ذاشت و  فت: ىتكون داد و دستشو رو ىهم سر بعد
 .هیدختر خوب -

سرمو پا لبىند شد.  نییزدم و  شونه ام زد و از کنارم رد  ضربه به  انداختم. دو 
اتفاق  یهر دوشااون هر   یعنیخوند.  یدورتر، داشاات نماز م یکم نیامیبن

رو  ىزی  نیبود که  ن دیبع نیامی. از بندند؟یو فهم دندیافتاد رو تمام و کمال د
 نندازه و غر نزنه. كهیو ت رهیبگ دیند

ماز که  فتن ارتیز ن حايتم هم  يت.  حا ماز  عت ن ندم و دو رک نبود.  یخو
ست،  ه حايت به ب انیکه ع ىزی  ست. خدا خوب م انیا ست   یا  یدون

 خوام. یازش م
  فتم: نیامیبه بن م،یاومد رونیامام زاده که ب از
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 ند  ىخونه برا هی ه طوره  م،یکه اتراق کن میسرا، ندار ییيا رازیما که تو ش -
 م؟یکن هیشج کرا

 م؟یاریب ریخونه از کجا   -
 .نیبد یکردنش با من. شما اوک داینگران نباش. پ -
 دو خوابه باشه. دیحدانب با یندارم. ول یمن که حرف -
  را دو خوابه؟ -

 باال انداخت و  فت: ییابرو
ال هم م شیكی. نیکه مال خانوم هاست. تو و بابات هم تو هال بىواب شیكی -

 من و نجال.
 زدم پس کله اشو  فتم: یكی. شدمیوانعا درمونده م ییهمه پررو نیبرابر ا در
 حدانب از من که برادرشم خجالت بكش. -

 خاروند و  فت: سرشو
به کیقمیتو رف - به تو حرف دلمو نزنم  بابات  ی.  به  بفهمه  بگم که ا هبزنم؟ 
 .اره؟یتو دلمه، دخلمو م ی 

 کردم و  فتم: اخم
 تو دلته؟ یمگه   -

 باال انداخت و  فت: سرشو
 ؟یدون یتو نم یعنی -
شوهرش بود ول یرتیوانعا غ گهیدفعه د نیا سته  که  دیفهم یم دیبا یشدم. در

داد. پاشو لگد  یبروز م دیهم که تو سرش بود نبا یحد خودشو نگه داره. هر  
 کردم و  فتم:



wWw.Roman4u.iR  1146 

 

ه نجال خونه باباش یخرابته واسه خودت نگه دار. تا ونت ىتو اون کله  یهر   -
 هم؟رفی. ششمیمن از بابا هم بدتر م فتهی. پاش بیکن یدست از پا خطا نم

 .ىتو کله خرتر دمیداداش. فهم یاوک -
 .ایمگ ی... حواست باشه   اروی یه -

 و  فت: هاشو باال برد دست
 باشه بابا غلط کردم. -

بشاار. و رنه مارو  ه  نیا ىو پورت کرده بودم. فقط يهت کم شاادن رو هارت
 به دخالت تو روابط زن و شوهر.

به  کم  از هی ،یف  بزن زیر هی نكهیا ى. به يایکم هم دل بده به رانند  هی -
ش س نیاون ما ياده. کم کم داره خوابم  نی. دمارم دراومد تو امیبده که زودتر بر

 .رهی  یم
شدشتهیتو که ژاله پ - سته  کنه.  یبه يات رانند  ىازش بىوا یتون یم ،ى. خ

رصاات ف نی. در اولسااتندیبلد ن یکه زن هامون رانند  میکن كاریمن و بابات  
 ... دیبا

 حرف بزنه و  فتم: شتریب نذاشتم
 بلده؟ یمگه ژاله رانند  -
 .ستیم بد نآره. دست فرمونش ه -
  رفته؟ ادی یِک  -
  رفت. ادی. به ايبار من و مهسا شهیم یدو سال -
 .گهینم ی یآهان. پس بلده و ه -
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 کنه. یتو رانند  نی ون محاله با ماش گهینم ی یه -
  را؟ -
 دردسر درست کنه. گهید یکس ىتصادف کنه و برا ترسهی ون م -
 کردم و  فتم: دییسر تا با
 طور. نیکه ا -
 تكون داد و  فت: یدست نیامیبن
 خج، فعال. -
شدند. مامان صدام زد  نیو هر دو سوار ماش دیرفت سمت نجال، دستشو کش و

 و  فت:
 .ایب قهیدن هی ماین -

 رو  رفتم سمت ژاله و  فتم: چییسو
 .امیتا ب نیتو ماش نیبش -
  فتم: نانیتعلب  رفت. با اطم یکم با
 نرفته؟ ادتینرارمون که  -

 شده بود: ی شم هاش صورت ىدینگاهم کرد. سف متعجج
 ؟ى ه نرار -
 .امیمنم االن م نیتو ماش نی. برو بشیسفر با من باش نینرار شد تا آخر ا -

سمت مامان. منتظر  یب ژاله در  یبودم ول گهیغرغر د هیحرف رفت و منم رفتم 
 از ژاله نزد و  فت: یکمال تعجج، مامان حرف

 ستیبهتر ن ن؟یاریب ریخونه   نیخوا یم ى ه طور راز،یش میآخر شج برس -
 م؟یامشبو تو  ادر بىواب
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 و  فت: ستادیهم کنار مامان ا بابا
ست م - ست.  ىيور نی. اگهیدر صفاترهم ه سمون خدا م ریشج ز هیبا   یآ

 .میخواب
 و  فقتم: دمیخند

 میریم م،یحموم هم خواساات م؟یاصااال  ه طوره کب مسااافرتو تو  ادر باشاا -
 .  ه طوره؟یحموم عموم

 اخم کرد و  فت: مامان
خونه  هی دیخودت هم با راز،یشاا میایب یامشااج فقط. تو  فت نی. همگهینه د -

شمال. اونجا خونه امون  می. من که  فتم بریبرامون يور کن یدرست و حساب
 هم آماده بود.

  فتم: کالفه
شمال هم م دیباور کن - اره خونه اي گهیيا د هیرفتم  یم یكیرفتیم، من  یا ر 
 ؟ىتكرار ىمنطقه و محدوده  هیاز  دیکردم. خسته نشد یم
له رو م یبا خودش م یرکیرزیدلم ز و  بردم تو ی رفتم و م ی فتب دسااات ژا

 ...ب ییو دو تا میزد یينگب ها  ادر م
 م:ب زده بودينگ ىکه همراه ژاله تو ىوسط  ادر دیبا حرفش يفت پا پر بابا

ش - شج تو  ادر ممیبر دیسوار  صبح آنا ن میخواب ی. ام  ىه خون هی مایو فردا 
 .ارهیم ریبرامون   زیتر و تم

 هیتك یدلصن یژاله  شم هاشو بسته بود و سرشو به پشت دم،یکه رس نیماش به
  شم هاشو باز کرد و صاف نشست. ن،یدر ماش ىصدا دنیداده بود. با شن



 1149 بی مهرپاییز 

 .ىبىواب ا ر خسته اراحت باش.  -
سته ن - شدستمینه. خ سته  شما خ سر رفته.  صله ام  صبدی. فقط حو ح . هم از 

 .دیکرد یهم رانند  د،یسر کار بود
 . پسیلعنت ىدو طرفه  ىياده  نیرو باهات موافقم. به خصااوص ا یرانند  -
 نیآوردم. ما دو تا هم تو ماشاا یم نیماشاا دیخوان اتوبانش کنند؟ نبا یم یک
 .میکرد یم یرانند  ینوبت نیامیو من و بن مینشست یم نیامیبن
 هادشاانیبود که پ دی فت، بع یم نیامی فت. اون طور هم که بن ینم ی یه

 کردن بده. یرانند 
 .رهی  ی. کم کم داره خوابم مىبلد بود یکاش تو رانند  -
سته ا دیخوا یم - شبو هممیبعد حرکت کن دیکم بىواب هی دیا ر خ صال   نی. ا

 شه؟ی. هوم؟ نممیفتیو صبح راه ب میيا بىواب
  فت. ی... نم نه
 . توکب به خدا.میرس یم گهیکمتر از دو ساعت د -

 گفت.ن ىزیلبشو با دندون  رفت و   یباز شد ول ىزی فتن   ىهاش برا لج
 ؟یستیبلد ن یتو رانند  -

شت به ب ىلحظه نگاهم کرد و به يا  ند ش رونیيواب، با انگ شاره کر نیما د ا
 و  فت:

 .میحرکت کردند. عقج نمون -
تا آخر ا ىزی  گهید  نینگفتم. نمی خواسااتم امیتش کنم. ولی مطمئن بودم 

 بینم. یکردنش رو هم م یسفر، رانند 
  ه ندر نشنگه. نیيا رو بب نیا ىوااااا -
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بود که اياره کرده بودم.  ىخونه ا دنیعكس العمب ژاله به محو د نیاول نیا
 داریب هیبق که یکردنش و ونت دایشاادم و رفتم دنبال پ داریب هیصاابح زودتر از بق

سحر خ ست  فتند که  شته بودم. را ست پر بر  امروا باش تا ک زیشدند، من د
 .یباش

سبتا بزره و ح هیدو خوابه با  ىخونه  هی ت بزره تر که پر از درخ یاطیسالن ن
نارن وهیم ىها  هیرو کرا ىخونه ا نیکردم  ن یج بود. خودم هم فكرشااو نمو 

 رمیمورد   نیهمراهمون نبود، ا  یبدند. البته نا فته نمونه که  ون ب ه کو 
صندوق م شمو از  ساک خودم و  مدون ژاله و بال شاومد.  شتم و بردم  نیا بردا

و  دمیدراز کشاا نیزم ىاتاق خواب رو انتىاب کردم و رو نیداخب خونه. اول
 خسته بودم و زودتر از انتظارم خوابم برد. یلی. خدمیخواب

ند نشسته بودند و داشت ونیزیتلو ىسالن و پا ىشدم، همه تو داریخواب که ب از
مه ر ىبرا ند. سااالم یم ىزی ردش عصاار، برنا کردم و رفتم ساامت  یکرد

درو  رخوندم. هنوز درو  ى رهیدسااتگ ی. با خواب آلود یبهداشاات سیساارو
صدا  م،عتسر نیاز يا پروندم و با آخر ىممتد هیي ىکامب باز نكرده بودم که 

بود و با تعجج  دهیساارها به ساامتم  رخ ى. همه دمیدرو محكم به هم کوب
 ... ژاله. ىوا ى شتم. ا یاز يمع م جیکردند. با  شم دنبال فرد غا ینگاهم م

ب مب نیاول ىساار و صاادا رفتم رو یو ب مدیبه موهام کشاا یدساات یشاارمند  با
تا  دیمامان.  ند لحظه طول کشاا یخنده، حت ریدفعه همه زدند ز هینشااسااتم. 

 خنده هاشون نطع بشه. آروم که  رفتند مامان  فت:
 .دیبكن ییدر دسشو نیواسه ا ىفكر هی -
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 هم با خنده  فت: نجال
 .رهیبه باد م تمونیثیدور ح هیمسافرت آخرش همه امون  نیتو ا -
 تعجج  فتم: با
 هم افتاده؟ ىا گهیمگه اتفاق د -
 و با نگاه به نجال  فت: دیخند نیامیبن
. نیمن و خواهرمو تو توالت زابه را کن ادیشما خواهر و برادر انگار خوشتون م -
سر من. بابا م دیهم نجال پر شیساعت پ هی شو نیبر نیخوا یرو  س  هی ،یید

 مشكب روده داشته باشه. یكی دی. شاىتىته ا ى. دریاوهون یاهن
شو یم سهیو مامان و بابا ر زدیيور حرف م نیهم نیامیبن س باز  ییرفتند. در د

سرش هم  یاومد و حت رونینرمز ب ىسمت ژاله. با لپ ها میشد و همه بر شت
 آشپزخونه. ى. صاف رفت تواوردیباال ن
 شم غره بهش رفتم و ساکت  هیباز هم بىنده که  یرکیرزیخواست ز یم نجال

 به مامان کردم و  فتم: یشد. نگاه
 م؟یا كارهیامروز   ه؟یخج ... برنامه   -

 پا رو پا انداخت و دامنشو صاف کرد و  فت: مامان
شما  هار تا هر يا م میریخانوم و بابات که م تایمن و ب -  نیخوا یشاه  را،. 
 .نیبر
 .میبعد از هم يدا بش میحدانب شاه  را، رو با هم بر -
 و  فت: دیبه شكمش کش یدست نیامیبن
 .ازدههیساعت  م؟یناهار بىور یک -

 اومد و  فت: رونیاز آشپزخونه ب ژاله
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 ناهار امروز با من. -
 و  فت: دیمنظورمو فهم عیسمت نجال. سر دی رخ نگاهم

 م؟یکن كاریناهار فردا هم با من. شام رو   -
  فت: نیامیبن
 .میلی رب و   ىشبش با من و املت ها هی -

 هم  فت: بابا
 .اریشج هم آب دو، خ هی -

 :ب که مامان  فتمیبىور ریشج هم نون و پن هیزدم و خواستم بگم ب  ىلبىند
 کنه. یبرامون يويه درست م مایشام هم ن هیوعده ناهار هم با من و  هی -

مه تا ه یبا موق  ند و من غرغر کردم ول دی فا یکرد ها  دهی ه  که آخرش، زن 
 زنند؟. اسم مردها بد در رفته. یحرف آخر رو م

شتم سا ىبودم و ازتو دهیکه توش خواب یسمت اتان بر  وم رو حم بیساکم، و
بود و ن هیاز بق ىاومدم، خبر رونی. از حموم که برمیبرداشااتم و رفتم دوش بگ

 که دمیله رو د. رفتم طرف اپن و ژاومدیاز ساامت آشااپزخونه م ییفقط صااداها
 بود. ىتهیبه هم ر ی. آشپزخونه حسابدی رخ یمثب فرفره دور خودش م

ن بود. همزما دهینرمز پوشاا ىبه کمرش بسااته بود و دسااتكش ها ىبند شیپ
شت  ند  از بود و ازشون بىار  ىداد.  ند تا نابلمه رو یکار رو انجام م نیدا

 ىها ینیزم جیکم زده شااده بود، ساا مهیکه نصاافه ن یی. ظرف هاشاادیبلند م
 شدیم رپسماور بود و داشت  ریش ریز ىپوست  رفته که خالل شده بودند، نور

از پشت سرش  شویروسر ىکرد. لبه ها یکه داشت برنج آب کش م ىو ژاله ا
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 ىروساار ىساارش  ره زده بود و  ند تار موهاش از يلو ىرد کرده بود و باال
تنش بود.  یبلند با شلوار مشك نیآست یورتبود. لباس ص ىتهیصورتش ر ىتو

  رمش شده. ی ونه هاش نرمز شده بود و معلوم بود که حساب
ش از سماور.  سمت  سرش آروم رفتم  شت  ستم و ب رشیپ صدا،  یرو ب سر و 

تونم  ی ه طور م نمیسااماور  ذاشااتم.  شاام  رخوندم که بب ىرو وینور
مه او نیاز ترسااش ب نهینبود ا ر بر رده و منو بب دیبع یکمكش کنم ول ن ه

ستم. به نش یمبل ىسالن و رو ى. بر شتم توارهیسر خودش ب ییبال هی یشلوغ
 کنه. یم كاریکه   نمشیتونستم بب یم یتراح

 جی. ساادیکم زده رو آب کشاا ىظرف ها عیساار یلیرو دم کرد و خ برنجش
ست و ر ینیزم ش سمت  هیسبد و  ىتو ىتیها رو  شت  سرعت بر  دفعه با 

  فت: سماور و
 ... ىخاک به سرم ...  ا -

سااماور  ىباال ىنگاه به نور هیسااماور ساار ياش موند و با تعجج  یندم دو
الت و با ح دیکشاا شیشااونیبه پ یبسااته اش. دساات رینگاه به شاا هیانداخت و 

 آروم  فت: ،ىمتفكر
 َدمش کردم؟ یِک  -

صدا. فكر دمیخند یخاروند و من م یم شویشونیو مبهوت پ جی  ژاله  ىکنم 
.  ند بار پل  زد و با هر بار دیکه ساارشااو بلند کرد و منو د دیخنده ام رو شاان

 پل  زدن،  شم هاش درشت تر شد و عانبت  فت:
 د؟ینرفت هیشما مگه با بق -
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 یو همون طور که موهامو خشاا  م دمیموهام کشاا ىدور  ردنمو رو ى حوله
 کردم  فتم:

 ند؟کجا رفت هینه. حموم بودم. بق -
ساارش زده بود، باز کرد و  ىکه باال ىو  ره ا شیرفت ساامت روساار دسااتش

 سرش مرتج کرد و  فت: ىرو شویروسر
 .دیرفتند خر -
 ؟ی  دیخر -
نه م ىبرا یکم مواد خوراک هی - باتون و بنمیخواساات یخو با  یم نیامی. اول 

ند برند، نجال هم  فت م له و  یخواساات خواد همراهشااون بره و بعد هم خا
 نیشهر بزنند. ا ىتو یخوان  رخ یمامانتون  فتند حوصله اشون سر رفته و م

 شد که همه اشون رفتند.
 ؟یتو  را نرفت -
 آخه ناهار امروز با منه. -

 اپن  ذاشتم و به يلو خم شدم: ىسمت آشپزخونه. آرنج هامو رو رفتم
 ؟ىمگه تو آشپز -

س یکرد و همون طور که پشات  شام نازک م اخم  جیکرد، بر شات سامت 
 ها و  فت: ینیزم
 دست پىتم کم از سرآشپز نداره. ینه، ول -
 لبم اومد و  فتم: ىحرکتش بود، لبىند رو ىکه تو ىناز از
 م؟یپس امروز نراره  لو پنجه بىور -
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 تعجج نگاهم کرد و  فت: با
  لو پنجه؟ -
 .میخور یهامون هم با غذات م. پنجه گهیآره د -

 .ىتیتابه ر یها رو داخب ماه ینیزم جیزد و س ینیریدل سج و ش لبىند
موهام برداشااتم و ساارمو محكم تكون دادم که آبشااون  رفته  ىرو از رو حوله

شه. ب صله  شتریب ش ىاز اون حو سرمو تكون  دنیحوله ک شتم. خوب که  ندا
شده بود. ب مهیدادم، ژاله رو نگاه کردم. دهنش ن شم هاش  رد  از مونده بود و  

با حالت ىرو  ت ندش و تعجج داشااا نیب یصااورتش  ند نطره آب بود و 
 کرد. یصورتشو پاک م

ش ریز زدم شو در هم ک شدیخنده و ژاله ابروها شو  ری.  صورت آب رو باز کرد و 
 صورتم کنار زدم و  فتم: ى فت. موهامو از تو ینم ی یه یشست ول

 کنم. یباشه نبول م یهر   ،ییلنگه دمپا ،ییناسزا ،یفحش من آماده ام. -
. اپن رو دور زدم و رفتم شااادیدر هم م یکرد و  هره اش  اه ینگاهم م فقط

 داخب آشپزخونه و  فتم:
 سر به تنم نباشه؟ ىخوا یاالن م -
 ندارم. یحس نی ن -
 ؟یپس   -
 کار متنفره. نیاز ا نیامیفهمم  را بن یتازه م -
 کارو انجام ندادم. نیتا حاال ا نیامیبن ىمن يلو یول ن؟یامیبن -

به مهنم  ىزیلحظه   هیها رو هم زد.  ینیزم جیباال انداخت و ساا ىا شااونه
س شار موهادیر ست. موها شییخرما ى. آب  .سشیبلند و خ ىتو مهنم نقش ب
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انجام داده باشه،  دم،یکه من انجام م ویبلندش همون کار ىبا موها نكهیتصور ا
 ابروهامو به هوا برد.

 ؟یکن یموهاتو خش  م ىطور نی. نكنه تو هم همنمیصبر کن بب -
 تابه ول کرد و  فت: ىرو تو مالنه

 من برم به يويه ها غذا بدم. -
س ىسبد ست  شده بود، از رو زیر ىها ینیزم جیکه توش پو سته  ش  ىشده و 

که احتماال مال خانوم ها بود. با  یبرداشاات و رفت ساامت اتاق خواب نتیکاب
 که بشنوه  فتم: ىبلند ىصدا

 .یعجج تفاهم -
س و سر  سفت و خام بودند. ب یها که ناخن  بزنم، ول ینیزم جیرفتم   یهنوز 

 ژاله از يا پروندم: هیکه ي ى الیشدم و رفتم سر  الیخ
 ... ماااااین -

خودمو به اتاق خواب رسااوندم. درو با شاادت باز کردم و  ى ه طور دمینفهم
کرد. کنارش  یم هینشااسااته بود و مثب ابر بهار  ر نیزم ىداخب. رو دمیپر

 نشستم و وحشت زده صداش زدم:
 شده ژاله؟ ی  -
 هق هق  فت: با
 .رهیم یحالش بده. داره م مای... ن ماین -
به  هی رم؟یم ی فت؟ من دارم م یداشااات م یخوردم.   كهی گاهم  ظه ن لح

 حال کم دستش افتاده بود.. یب ،ینارنج ىدستش افتاد. يويه 
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 دادم و  فتم: رونیبا حرص ب نفسمو
 ؟ىدیکش هیي ىيور نیا ن،یواسه ا -

شو يمع کرد و بلند  ع،یسر یلیشد. اما خ ىپر از دلىور نگاهش ست و پا د
 يعبه  ذاشت و  فت: ىرو تو گهید ىشد. يويه 

 فراموش کردم. تمویلحظه مونع هی. دیا ه نگران شد دیببىش -
*لش ب*، ىرفت. دنبالش رفتم. يويه رو تو رونیاز اتاق ب یهم با ناراحت بعد

که داره برا ته بود و از حرکاتش معلوم بود   کشاااه. یيون دادنش زير م ى رف
ن. ه سالدرآوردم و بر شتم ب نوفنیبسته استام هیاتاق و از داخب ساکم  ىرفتم تو

ب*،*ل کرده بود،  ومبب م اله شااده بود و يويه ر ىنرص رو به ژاله که رو
 نشون دادم و  فتم:

 . حتما آب به آب شده.نهیدردش هم ىدوا -
 د؟یبكن دیخوا یم كاری  -
 خوام بهش دارو بدم. یم -
  رفته؟ تونیشوخ -
نجال دارو داد و خوب شااد. البته ا ر شااانس  ىبار مامان به يويه  هی ادمهی -
 .میبهش دارو بد یهشت ساعت دیو يون به در ببره. فكر کنم با ارهیب

 زد و  فت: ىلبىند م هیآخرم، ن ىيمله  با
 شه؟یخوب م یعنی -

 رو از دستش  رفتم و  فتم: يويه
ستم به ط هیهارو  ینیزم جیس شهی. ا ه مدوارمیام -  یورپزشكیهم بزن. من د

 بنده.
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 و  فت: دیيا پر از
 رفته بود. ادمی. اصال ىوا ىا -

. ساار يويه رو با ىتمیر یرو داخب آب حب کردم و داخب نعلبك نوفنیاسااتام
يون داشت که  ىدستم  رفتم و نوکشو داخب محلول فرو کردم. هنوز اون ندر

کارو انجام دادم و به ژاله  نیهم ا گهیبار د هیساارشااو بلند کنه و نورتش بده. 
  فتم:

ز ا دیرو هم با یكی رمش بشااه. اون  میالمپ بذار هیرو ساار يعبه اش  دیبا -
 .میيدا کن نیا

ش  کنش رو به يا ىو ژاله، حوله  میکارهارو انجام داد نیا تمام  ىصورت خ
 يعبه. ىو  ذاشتش تو دی یپتو دور يويه پ

 هش سر بزن.حواست به آب و غذاش باشه. مدام ب -
شت تو سر شپزخونه. بو ىتكون داد و بر   ىد. بوبو دهی یخونه پ ىغذا تو ىآ

شومدیم نیو دار  مهین سر نابلمه  دمی. با ل*م*ت بو ک  خورش.  ه ىو رفتم 
با ويود ژاله که  یخواساات ول یم یناخن  اساااساا هیهم داشاات. دلم  یرنگ

 نبود. ریامكان پذ د،ییپا یمنو م ی هار شم
شو ادی س شتم و  هیافتادم.  ییدر خراب د شنالب و هیکاغذ بردا  طرفش نوشتمب ا

در  ىکاغذ رد کردم و کاغذ رو از دسته  ىنخ از باال هیب. یهم ب خال گهیطرف د
 .نیاز ا نمیکردم. ا زونیآو

داخب  دیخر ىها سااهیلحظه بعد، در سااالن باز شااد و مامان و بابا، با ک  ند
انوم رو خ تایب ل ریکه و نیامیخانوم و بن تایو ب شدند و پشت سرشون هم نجال
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اما  د،یبو کش قیکرد. مامان از در که اومد،  شم هاشو بست و عم یم تیهدا
کنان، رفت سرا، ژاله   هاتاق. نجال اما، به به و  ه  ىنزد و رفت تو یحرف چیه

ند  رسنه بود که ت یلیو ما ش کرد و شروع کرد به نربون صدنه رفتن. ظاهرا خ
سات ناهار رو يور کرد و تا بق سفره هم  هیو تند ب ستند،  ش شون رو  ست و رو د

 پهن شده بود.
انوم، ژاله خ تایکنار نجال بود، بعد از نجال من، بابا، مامان، ب نیامیسفره، بن دور

باره بن ه ناشااق رو ک نیمن بود. بابا اول ىرو به رو می. ژاله م*س*تقنیامیو دو
  فت: خورد،

 خوشمزه شده. یلیدستت درد نكنه دخترم. خ -
 لبىند زد و  فت: ژاله

 نوش يان. -
 پر  فت: مهیهم با دهن ن نجال

 خوشمزه است. یلیاوهوم. خ -
 کردم و  فتم: نگاهش

 .ریبگ ادیتو  -
موهام ثابت موند و  شاام  نیب ییدفعه نگاهش يا هیبگه که  ىزی  بر شاات

 زده  فت: جانیهاش درشت شد. غذا رو نورت داد و ه
 ... اااااااانی. هىتو سرت دار دیسف ىمو هی. دیسف ى... مو ماین -

شت، مو خینگاه ها م ى همه شده بود و نجال هم با انگ شونه  ىمن  مذبور رو ن
 رفته بود.

 از تاسم تكون داد و  فت: ىسر نیامیبن
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 .ی. عزب اونلیرني دندون هات شد و هنوز عزب موهات -
 دست نجال رو پس زدم و  فتم: یعصب

 .دیخودتون ریکجا بود؟ پ دیسف ىشماها؟ مو نیگیم ی  -
 حق به يانج  فت: بابا

 شده؟ ریبشه، پ دیموهاش سف یمگه هر ک -
 رو از سر  رفت: ىتكرار ىشمرد و حرف ها متیفرصت رو غن مامان

که همه  گهی هار روز د رم؟ی فتم دختر معصااومه خانومو برات بگ ه ندر  -
 .یمون یيور مجرد م نیکنه. هم ینبولت نم یک چیشد، ه دیموهات سف ى

حرفش،  دنیو با شاان دیخند یبه ژاله بود. نبب از حرف مامان داشاات م نگاهم
مشاانول ور رفتن با غذاش شااد. نفس  ن،ییپا ىخنده از لبش رفت و با ساار

 و  فتم: دمیشک یقیعم
 پسنده. شما نگران نباش. یبپسنده، م دیاون که با -

 کرد و  فت: ىت  خنده ا بابا
يا - خانومو مرهی  گهید ىخانوم، پساارت دلش  مه  خواد  ی. دختر معصااو
 كار؟ی 
شد. ول ىطرف دار از ژاله که متويه منظور بابا نبود، ناراحت تر  یبابا دلم  رم 

 :زدیشد. مامان هم  نان غر م رتریو سر به ز
 خوشكله مثب نرص ماه، از هر انگشتش ... ؟یمگه  شه؟ دختر به اون خوب -

 باز  فت: بابا
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سه ک - م ه ادی. زشهیم دایخانوم؟ از اون خانومترش پ یکن یم یبازار  رم یوا
 .ىخواد راه دور بر ینم

صاااف  یی.  لو رفت یرفت و ژاله دلش م یو من دلم غنج م زدیحرف م بابا
 کردم و  فتم:

م هر خود ن؟یکه شما به هول و وال افتاد رهیخواست زن بگ یبابا. اصال ک ىا -
 کنم. یخبرتون م د،یمونع زمانش رس

 :دیباز غر مامان
 حتما پا سفره عقد؟ ه؟یونتش ِک  -

 بگم، با تحكم  فت: ىزی  نكهینبب از ا بابا
 غذا از دهن افتاد. -
. آتش بس. همه ساکت شدند و در سكوت، غذا خورده هیکاف گهید یعنی نیا و

ود. زده ب بشیشااد. ساافره که يمع شااد، تا رفتم مسااواک بزنم و بر ردم، ژاله غ
 ىنبود. نجال اما، هنوز پا گهید یول دید یم الیساار ونیزیتلو ىداشاات يلو

 :دمیبود. پرس ونیزیتلو
 ژاله کجاست؟ -
 .اتیبه دست رفت تو ح ی وش -
 به دست؟ یوش  -
 اوهوم. -
 زد؟یحرف م یبا ک -
شناس بود. البته ونت یهر ک یدونم. ول یمن  ه م - شماره اش نا  دیفهم یبود 
 .اتیح ىزد تو می ب از  لش شكفت و ي ه،یک
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 واسااه حرف زدن دی.  را بااتیبه نجال انداختم و رفتم ساامت ح ىمتفكر نگاه
 خلوت؟ ىيا هیبره 

 ؟ىریکجا م -
 .ىهواخور -
 فضول خان. ندتینب سایيا وا هیآره يون عمه ات. حدانب  -

س هی. اتیح ىنثارش کردم و رفتم تو ییب ب ه پرروب  شت  فت، پ یبهم م یح
 داشیزود پ یلیدرخت هاساات. رفتم پشاات ساااختمون و خ نیساااختمون و ب

سته بود و به درخت نیزم ىکردم. رو ش  نهیس ىکرده بود و پاهاش رو تو هیتك ین
م رفت ه،متويه ام بشااا نكهیرخش به من بود و نبب از ا میاش يمع کرده بود. ن

پشاات  ىطور نیرفتم. ا گهی. ساااختمون رو دور زدم و از ساامت دواریپشاات د
طه ا نی رفتم. آروم آروم يلو رفتم و در اول یساارش نرار م که صااادا و  ىنق

 واضح شد، متونم شدم. رشیتصو
 و صداش بنو داشت: نیغمگ لحنش

 ارزشم؟ یندر برات ب نیا یعنی ؟ىبود؟ فكر منو نكرد ى ه کار نیآخه ا -
- ... 
بار اخره؟  یگیکه م هی ندم ىدفعه  نیآخره؟ ا ىدفعه  گهیکه د ی  یعنی -
 با هم بودنمون رو به  ور ببرم؟ ىآرزو ىخوا یم

 با هم بودنب؟ ىب آرزو زنه؟یحرف م ىيور نیداره ا یشد. با ک زیهام ت  وش
- ... 
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خدا تمومش کن. ا - ها ىدور نیتو رو  ته  وییو تن تمومش کن. خودت خساا
شد شده؟ آخه ب ؟ىن صاف من دارم ا یدلت برام تني ن کنم و  یيا دق م نیان

لحظه هم به من فكر  هی یاصااال حت ؟ىداد حیرو به من تري یتو باز اون لعنت
 ؟ىکرد

- ... 
ستم نداریگیدرو، م ىدار - شتونت ن چی. هى. دو شتیدا  یرفت ینم ی. ا ر دا

 .ىکرد یيور تنها و آواره نم نیو منو ا یسرا، اون لعنت
 خوردم. یو منم حرص م ىتیر یکرد و اش  م یهق م هق

- ... 
 ىمگه نول نداد ؟یکن ینم تمیام گهید ىنه تو  وش کن. مگه بهم نول نداد -
شااد؟ من  یمردونه ات   ىشااد؟ نول ها یپس   شاام؟یپ ىزود بر رد یلیخ

و رفت. بابا تو ر یرفت، نولش نم یکه ساارش م ییخوام. همون بابا یبابامو م
 ود؟ببس نبود؟ مامان بس ن ژنی. بیخدا تمومش کن. دساات بكش از اون لعنت

. نول بده تیوانع ىاز دساات بدم؟ نول بده بابا. از همون نول ها دیتو رو هم با
 .ىرینم یطرف اون لعنت گهید

 خط بود؟ . باباش پشتبابا؟
- ... 
اه ... من ه - ا ا  ىخوام. فقط تو خانواده  یخوام. فقط تو رو م یکسو نم چین
 ... ماین یفقط دلشون برام سوخته. حت هی. بقیمن

 :ىتیزد و اش  ر هق
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. تو یباشاا شاامیخوام تو پ ی... من م ییکنه. بابا یهم بهم ترحم م ماین یحت -
 تیم حما. تو ازنیامینه بن یکن دیخونه امون خر ى. تو برای اهم باش هیتك دیبا
ش تای. تو مواظج مامان بماینه ن یکن سا. مگه نگفت یبا س ینه مه ت خاله رو دو

گه نم ؟ىدار تاد نبود ی فت یم هاش از ىا ه مع پس  را  ؟ىکرد یم دواببا
ون سرا، ا ىریهر بار که م یدون یسراغش؟ م ی را دوباره رفت ؟یکن یترک نم

بر رد بابا. خوب شو و بر رد. مثب روز اول  م؟یشی ه ندر از هم دورتر م ،یلعنت
 شو و بر رد.

- ... 
و  تایخانواده داشته باشم. تو رو داشته باشم. تو و مامان ب هیخواد  یمنم دلم م -

شم.  را زودتر خوب نم شم و زن دادا ستو بب ىایو نم یشیدادا  ایب ؟ینیتا عرو
 ای رفتم. زن داداشاام ماهه. خوشااكب و معصااوم. ب داداشاام ىبرا ی ه زن نیبب
 .گهید

 .شدیتر م نی لوم سنگ ىتو ىزیو   زدیصداش موب م ىتو التماس
- ... 
 نیمن، نوله. ا ىدونم نول بابا یهات. م هی ر ى. ژاله فدایینداره بابا جیع -

. هیخال یلیيا خ نی. يات ادنتید امیبر شتم م یدفعه نولت نوله مگه نه؟ ونت
و  من ینجال رو داره. ول ن،یامی. خداروشااكر بنمییتنها یلیخ تایمن و مامان ب

 خاله ...
- ... 
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لبش نشااساات و  ونه هاش  ب  ىرو ى فت که لبىند یدونم باباش   ینم
 انداخت و  فت:

 بابا. ىيور نینگو ا -
 زود از  هره اش رفت و  فت: یلیخ یدلىوش

شا - صال از کجا معلوم؟  شا دیا  یکه نه ... حتما اونم داره بهم ترحم م دی... 
دارند. فقط تو محبتت  ى. همه دلسااوزساااتین یمحبتش وانع یک چیکنه. ه

ستم دار ییو من از خون توام. تو ی. تو که بابامهیوانع  ینم هگی. دىکه وانعا دو
خوام با تو باشم و خوش باشم.  یخوام مزاحم باشم. م یخوام سر بار باشم. نم

 .زمیتو بر ىدم. اش  هامو رو شونه از ته دل بىن
- ... 
 یام که مه یاز ب گ شتریب یلی. خشهیاز هم شتریب یلیمنم دوستت دارم. خ -

ست دارم. بابا. بب شدم. بهونه   نی فتم ده تا دو  یم مشدم. دل ری ه ندر ب ه 
کنم، تو  یم هی. من که  ریخواد خودمو برات لوس کنم و تو هم نازمو بكشاا

 .یاش  هامو پاک کن
- ... 
  فتن ندارم. ىبرا ی یاز اون نپرس.  ون ه -
- ... 
شا ینم - شه ... ب یزند  نیا ر ا ی. ولدیدونم.  شش الیخ یمن با  بابا. فرامو

 کن. برو استراحت کن. مواظج خودت باش.
- ... 
 .دارید دیبه ام -
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سرشو رو ىرو تو یرو نطع کرد.  وش تماس شت کرد و  ستش م زانوهاش  ىد
هاش، ناراحت  هیشد. اون ندر از درد دل ها و  ر دتری ذاشت و هق هقش شد

 ىا. از من بررهیام بگ هیحرف بزنم،  ر ىنبود ا ر کلمه ا دیشاااده بودم که بع
ساس خودش هم  فته بود و هر اون  ه   نمونیب کهباباش  فته بود. حتما از اح

کنم؟ ژاله تنها بود،  یکردند دارم به ژاله ترحم م یفكر م داد.  را همه یرو م
مادر بزره شده بود،  یو روحش خسته بود، درست. ب ماریدرست. يسمش ب

مادر رو مه  ىدرسااات. دا، برادر و  ها  نیا ىدلش بود، اونم درسااات. از ه
شونزده  شدینم بیها دل نیا یناراحت بودم ول سر  شه. پ سم ترحم با سا که اح

 یبدم. ک صیرو تشى ىدوست داشتن و دلسوز نیساله نبودم که نتونم تفاوت ب
بدبىت یکه ونت دیفهم یم با  ه  مه،  نار له ک که یخودمو کنترل م یژا  کنم 

سم   شكنم؟. ا ر ح شتنش ب ىندر برا نیبود، ا ىا گهید زیحرمت هارو ن  یدا
نالب  ،یماه ى. به ياکردم یوز بهش فكر نمندر شاااج و ر نیتاب نبودم. ا

 کردم. یندر صبر نم نیکردن خانواده ام، ا یراض ىدادم. برا یدستش نم
سمو يمع کرد. رفتم کنارش. ا ى هی ر ىصدا صدا  نیژاله، حوا سر و  بار پر 

 دم،یکه رس كشیداشتم که کم کم متويه حضورم بشه و نترسه. نزد یندم بر م
 ده،یاشكش اون ندر درشت بود که به  ونه اش نرس ىها سرشو بلند کرد. دونه

 افتادند. یم نیزم ىرو
فاصله کنارش نشستم. دستمو کنار سرش  ذاشتم و  یبا کم ،یحرف چیه بدون

 شونه ام ىسرش رو یمقاومت چیکردم. بدون ه تیسرشو به سمت شونه ام هدا
  فت: ىدینشست و با بنو شد
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 د؟یینجای... ا یاز ... ِک  -
و تا هر مونع که دوست  ستمین نجاینگو. فكر کن من ا ی ی... ه اااااااااشیه -

 کن. هی ر ىدار
 راستم، تر شد. ىکرد. اون ندر که شونه  هیژاله  ر و

*** 
آهنگی تو  وشاام ویز ویز می کرد. انگار صاادا از راه دور میومد. با بی  صااداى

میلی  شاام هامو باز کردم و دور و برمو نگاه کردم. بابا کنارم خواب بود. از 
يام بلند شاادم و دنبال صاادا رفتم لج پنجره. پنجره باز بود و صاادا از بیرون 

سرمو از پنج سبتا تندى بود.   یرون بردم و اطرافب رهساختمون میومد. آهني ن
 رو نگاه کردم.

سپیكرى لبه ى ایوون بود و کمی اون طرف تر توى حیات، ژاله در حال ورزش  ا
ش ستش پو سه خط با  رمكن  شكی  شی م شلوار ورز شال  دهیکردن.  بود و 

مشااكی که دور ساارش پی یده بود.  رمكن تا وسااط رونش بود و اونقدر هم 
صید. ز شاد، که تو تنش می ر*ق* سبز مهیمكن تا ن ر پی   ىباز بود و لباس 

 بود. دهیپوش رشیز
با آهني، حرکات ایروبیك انجام می داد.  ند لحظه بعد هم نجال  هماهني

ساق  سط  شلوارکی تا و سید. طبق معمول موهاش دورش ریىته بود.  از راه ر
شروع کرد به  ستاد و با هیجان  شیده بود و تاپ نرمز. روبه روى ژاله ای پاش پو

 اهی هم .  ه دوريه ووريه کردن و هر کارى ژاله انجام می داد، تقلید می کر
خارب می زد و به ياى ورزش یه نرى به کمرش می داد که صداى خنده ى هر 

 دوشون بلند میشد. خواستم از لج پنجره کنار برم که یكی صدام زد:
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 نیما ... بیا پایین تو هم یه تكونی به اون هیكلت بده. -
ستش که  به شی و حوله اى تو د شتم. بنیامین بود با لباس ورز صدا بر  سمت 

عرنش رو خشااك می کرد. ناخودآ اه نگاهی به ساااعتم کردم ... هفت صاابح 
شده بودند و بابا  ه خوش خواب.. ژاله و نجال هم به  سحر خیز  بود. همه  ه 

 سمتم بر شتند و سالم کردند. يواب دادم و  فتم:
 االن میام پایین. -

شلوارى عوض کردم. به حیا نبب شلوارکمو با  ساز اینكه برم پایین،  یدم، ت که ر
شد و  ند لحظه بعد هم نجال و ژاله تو ضح تر  دیدم نرار  ىصداى موزیك وا

 رفتند. ژاله با لبىند مالیمی نجال رو نگاه می کرد و ورزش می کرد اما نجال 
هم تشااویقش  امینبا حالت مسااىره اى اداى ر*ق*ص تكنو در می آورد و بنی

 می کرد..
ش وونیتكون دادم و رفتم لج ا ىسر شمم به يويه ها افتاد که دنبال ن ستم.  

اومد  نیامیها حالش خوب شده بود. بن نوفنیبا استام مای. پس ندندیدو یهم م
 سمتم و  فت:

 پاشو تنبب. -
 ن؟یشده امروز همه ورزشكار شد ی  -

 و با موق  فت: دیخند نجال
يهان ...  دی. به نول امارهیماره همه رو به ويد م یکه ژاله م ییآهني ها نیا -

 تكون تكونش بده، ر*ق*صو نشونش بده.
 تنه اش رو هم  رخوند. نییهمزمان با شعر خوندنش، پا و
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شت نجال رو نورت م نیامیبه بن ینگاه شم هاش دا داد انداختم  یکه با اون  
 ینجال عادت نداشاات. ول عیفج ىحرکت ها نیبه ا  ارهیو خنده ام  رفت. ب

صافا خ يلوم  یحرکت نیبودم و ژاله  ن نیامیبن ىخوددار بود. ا ر من يا یلیان
 ىلقمه  هیدر يا  سااتاده،یدور و برم ا ینداشااتم ک ىکار گهیداد، د یانجام م
 کردم. ی پش م

 سنگه. ریکه دستم ز می... ح میح
 ىردو مت ىبا فاصله  وونیکرد و لج ا یورزش نم گهیامو از ژاله که د رهیخ نگاه

 یلیشااونه ام، خ ىهاش رو هیو بعد از  ر روزیاز من نشااسااته بود،  رفتم. از د
کرد  ی شم هام نگاه نم ى. توشدیکرد. باهام هم کالم نم یم ىواضح ازم دور

 کرد. یم تیدر نشستن هم فاصله رو رعا یو حت
ستند. من و ژاله بود، نش نیکه ب ىفاصله ا ىتو قایو دن وونیلج ا نیامیو بن نجال

کم عقب. با تاساام ساار تكون  ى. دختره دینجال زبونش رو برام درآورد و خند
 دادم که آهسته  فت:

 تو رو تحمب کنه. دیژاله که با  ارهی. بی ه ندر تو بد اخالن -
 .یشیبد اخالق بود. بهت رو بدم رو کولم سوار م دیبا تو با -
 خان. مایدارم برات ن -
 غلط ها.  ه -
 سر  رخوند و  فت: نیامیبن
 شنوم ها. واسه خانوم من خط و نشون نكش. یدارم م -
 . زنتو يمع کن اعصاب برامون نذاشته.دهیهنوز از راه نرس یگیم یتو   -
 حرف حق تلىه داداش. -
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 .بیزن مل -
 آب رو از لج ایوون برداشت و براى خودش آب ریىت و  فت: بطرى

 نه، زن دوست.زن ملیب  -
زیر لج زمزمه کرد و یه کم از آب توى لیوان رو خورد. لیوان رو از لبش   یزي

یاد روزى  گاهش می کردم.  با اخم ن مه کرد و من  باز  یزي زمز دور کرد و 
 افتادم که توى کوه هم، مونع آب خوردن  یزهایی زمزمه می کرد.  فتم:

 ِورد می خونی و به آب فوت می کنی؟ -
 به ياى بنیامین  فت: نجال

 ِا  ه يالج. منم اولین بار همینو به بنیامین  فتم. -
 نگاهش کردم و نجال انگشت هاى دستشو دونه دونه بلند کرد: منتظر

 ُشرب اول بسم الله، ُشرب دوم الحمد لله و ُشرب سوم هم یا حسین. -
ست آب بىوره نیافه ى کش اومده به بنیامین نگاه کردم. يدا هر بار می خ با وا

 تمام این هارو می  فت؟
. کمرش رو ماساژ اتیح ىساختمون باز شد و مامان، دست به کمر اومد تو در
 داد و  هره اش در هم شده بود. نجال از يا بلند شد و  فت: یم
 شده مامان؟ ی  -

 کرد و  فت: اخم
 تمام تنم خش  شده. -

  رخوند و  فت: یرو کم  ردنش
 کنه. يام که عوض شده نتونستم خوب بىوابم. ینه هام درد م ردن و شو -
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  فت: جانیو با ه دیدست مامان رو کش نجال
ش ایب - ساژت بده. نم وونیلج ا نیب  ه ندر خوب بلده. آدم  یدون یتا ژاله ما
 .دمیکله خواب  یمنو ماساژ داد تا صبح  ىشونه ها شجیکنه. د یم میک

 به ژاله انداخت و  فت: ینگاه مهربون مامان
 .شهیم تیخواد. ام ینه نم -

 بلند شد و  فت: وونیا ىاز رو ژاله
 .دمیکم  ردنتون رو ماساژ بدم، ا ر خوب نبود، ادامه نم هیمن  دینیشما بش -

خواست پشت سرش  ینشست. ژاله هم م وونیلج ا دیهم با ش  و ترد مامان
  فتم: که از يام بلند شدم و نهیبش وونیا ىرو
و هم . صبحونه رنیاون بش ىپهن کنم، رو وونیا ىتو ارمیب رویصبر کن حص -

 .میيا بىور نیهم
شو انداخت پا ژاله سر شكر کرد و مامان هم با تموم نییمردد موند و  سته ت . آه

 ىرو آوردم و تو ریحصاا عی. سااردییپا یاعضااا و يوارحش، حرکات ژاله رو م
  فتم: نیامینشستند و من رو به بن ریحص ىپهن کردم. همه رو وونیا

وا . هاتیح ىتو اریداخب. من بابا رو صاادا بزنم تو هم مامانتو ب میپاشااو بر -
 دل سبه. یلیخ

  فت: شدیهمراه م نیامیو همون طور که با بن دیخند نجال
 ،ییهوا رو نگاه، دو نفره اساات/  شاام هاشااو نگاه، معرکه اساات/تو که با ما -

 واسه ما بس ...
ساب ىها ىکه از دلبر نیامیبن شو دور  فوریک ینجال، ح ست شده بود، عانبت د

و با هم رفتند داخب  دیموهاش رو ب*و*ساا ىنجال انداخت و رو ىشااونه 
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دامادش به دخترش، موق  ىابراز عالنه  نیسااالن. نگاهم به مامان افتاد که از ا
 داد. یکرده بود و لبىندش رو با سىاوت به ژاله نشون م

شت م به کردم و بعد هم رفت داریو نجال رفتم داخب. اول بابا رو ب نیامیسر بن پ
 ینیساا ىخورد، تو یبود و به درد صاابحونه م ى الی ىتو یآشااپزخونه. هر  

مامان و  نكهیا ىداره. فقط برا ی. آماده کردن صاابحونه وانعا حس مزخرفدمی 
سر رم کنم. مخو ىيور هیبا هم تنها بذارم، مجبور بودم  شتریژاله رو ب  یدمو 

 با ژاله حرف بزنه. شتری رده که ب یدونستم مامان دنبال فرصت م
 تو آشااپزخونه بودم و همراه ات،یح ىخانوم رفت تو تایکه نجال همراه ب یونت تا
 .وونیا ىو بابا رفتم تو نیامیبن

و  اریو پوساات خ ىيويه ها هم نون و ساابز ىصاابحونه خوردن، ژاله برا مونع
انگشاات خودش  ىکه از رو دمی ند بار هم د ی. حتىتیر یپوساات  ويه م

 وارید ىکه ساار و کله اش رو ىبه خاطر  ربه ا یداد. ول یيونش غذا م مایبه ن
 شده بود، برشون  ردوند داخب يعبه. دایپ

 ی وشااه لم داده بود و آفتاب م هی یصاابحونه که يمع شااد، هر کساا ى ساافره
زد. ژاله  یزدند. بابا  رت م یحرف م ینوم در  وشااخا تای رفت. مامان و ب

کامپ تاب  خب  نیامیخوند. بن یم وتریک نداره. رفتم از دا که  فتن  و نجال هم 
شوندم. نجال  اه ىباز ىرو پا نیامیشطرنج رو آوردم و بن ىساکم، يعبه   ین

ژاله رو هم وادار کرد  جاناتش،یرسااوند و حرف ها و ه یداد و تقلج م ینظر م
سكوت کامب. برا ىتر و باز  ینزد ادیکه ب شا کنه. البته در  ستن ش ىرو تما ك

 موضوع رو انتىاب کردم: نیسكوتش، دم دست تر
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 يا پشه داره. نی ه ندر ا -
شده و مدام با حرکت دستش، از خودش  یاز دستشون عاص دمید یژاله که م و

 کنه، با اکراه  فت: یدورشون م
 هم سمجن المصج ها. یلیخ -

 و  فتم: دمیخند
ش نیا - شه ک ش ،یيا پ شره ک شون شه؟ینم دایپ ىزی  ییدمپا ،یح و  ند تا

 .میينازه راحت شد عییرفتند تش هیبق دیشا میبكش
 و نجال  فت: میدیبا هم خند همه

 یتا من برنگشااتم حرکت یول ارمیم رمیبود. م ى الیپشااه کش رو ساار  هی -
 . ژاله حواست بهشون باشه.دهاینكن
تكون داد و نجال هم مثب فشااني رفت به آشااپزخونه و با پشااه کش  ىساار ژاله

  فت: نیامیبر شت. بن یدرب و داغون
 .رهیسوراو هاش در م نیکه پاره پوره است. پشه از ب نیا -

 و  فتم: دمیکش رو از دست نجال کش پشه
 تو بكن. ى. بازمتهیهم غن نیهم -
 کنم. ىا منم بتونم بازاون طرف ت یکن یخج تو که روتو نم -
 بیترک تحص ییبه اسم تقلج ويود نداشت، نطعا همون اول ابتدا ىزیا ه   -
 .ىکرد یم

 صفحه يا به يا کرد و  فت: ىرو ىا مهره
 ندارن. ایخواد که بعض یتقلبش هم عرضه م -
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شمم س   شتم  نیزم ىافتاد که رو یبه مگ شه کش   شم دنبال پ ست. با   ش ن
شتم و محكم کوب وترینبود. کتاب آموزش کامپ یول س دمیژاله رو بردا شه رو  ر پ

ود که پشت دستم فر یپشه کش ىو بالفاصله پشت دستم دا، شد.  شمم رو
 اومده بود، خش  شد.

ش یفیخف هیي ژاله سر دیک ش عیو  شه کش رو عقج ک ستم ندیپ شت د رمز . پ
 کرد: یشده بود. تند و تند عذر خواه

کنه؟  یدرد م یلیبود. خ یبشه. اتفان ىيور نیخواستم ا ی. نمدیببىش ىوا -
ستتون داره نرمز م ىشرمنده. وا صال بر نی. لعنت به اشهید شه ها. ا اخب د میپ

 .مینیبش
 و  فتم: دمیخند

 ها. یخطرناک -
 خوام. یمعذرت م -

 شدم. مونیکرد که از حرفم پش یندر مظلوم عذرخواه اون
 کنه. ی. درد نمستیمهم ن -
  فت: نیامیبن
ونش؟ با به ي نیکه با کتاب و پشااه کش افتاد هی  یمثقال مین ىپشااه  هیآخه  -

، که در کشتن پشه با دست هست یل*م*ت ىدی. مگه نشنگهیدست بكش بره د
 ست؟یدر شكار آهو با تفني ن

با  ندش، ابرو در هم  ن،یامیو ژاله و نجال از تصور حرف بن دمیناه ناه خند من
 و نجال  فت: دنیکش
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ست یپل نیامیبن - شه ها هم راح نی. از امیکن ىداخب باز میآورده. بر شنیا ت پ
 .میشیم
  فت: نیامیبن
 .میریماتش کنم بعد م نویبذار ا -

گاه نداختم. کفش مشااك ین نارنج یدورو برم ا نار حصاا یو  له رو از ک  ریژا
و  نددیشطرنج. هر سه شون از يا پر ىوسط صفحه  دمیبرداشتم و محكم کوب
 من صدا کلفت کردم:

 هااااااااااا ... مات. -
 داخب ساختمون. میخنده و رفت ریز میزد یی هارتا

ي خورد. زن می ذاشت که  وش یدستگاه م ىکج رو تو یکشت ىد یس نیامیبن
 ىشماره ا چیيواب دادن. ه ىو مردد بودم برا ی وش ىزل زده بودم به صفحه 

  فت: ىبم و مردونه ا ىبود. باالخره يواب دادم. صدا فتادهیصفحه ن ىرو
 کاردان. بد مونع که مزاحم نشدم؟ ىسالم آنا -

 ىصااداها نیکرده بودم و مهنم به شاادت در حال يساات و يو کردن ب اخم
شدم و ز ىشده تو یگانیبا شكافانه بق ىنگاه ها ریمنزم بود. از يام بلند   هیمو

 اتاق خواب. ادامه داد: ىم تورفت
 ؟ینشناخت -

 مهنم نقش بست و ناباور  فتم: ىلحظه  هره اش تو همون
 ؟یهورمند. خودت -
 کنم. یخواستم خودمو معرف یم گهی ه عجج. د -

 و  فتم: دمیکش میشونیبه پ دستمو
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 نی. اونم ایکردم بهم زني بزن یاصااال انتظارشااو نداشااتم. فكرش هم نم -
 .یمىف ى. با شماره ىيور

 مجبورم. یدونم ول یم -
 شده؟ ىزی  -
 .رمیمن دارم م -
 بزنه. وحشت زده  فتم: بشیلحظه فكر کردم دوباره نراره غ هی

 کجا؟ -
 .سیپل شیپ -
 ؟ی  ىبرا س؟یپل -
ودن متويه نب نكهیآخر خطه. نبب از ا گهیشد. د دایکه دنبالش بودم پ ىسند -

 کارو تموم کنم. دیيمع و يور کنند، با زویمه  سند بشن و بىوان ه
 ه؟یسند   نیا ه؟ی  هینض یبگ ىخوا یهنوزم نم -
روان  ىساااازند. نرص ها ی... نرص م نشیزم ریز ىخونه که تو هیسااند  -

  ردان.
سند  ن ینرص م - صال از کجا  كار؟ی  ىخوا یرو م ىخونه ا نیسازند؟  ا

 سازند؟ یم ییزهای  نیاون خونه  ن ىکه تو ىدیفهم
  فت: زدیکه افسوس توش موب م ییصدا با
 کردم. ی ون خودم اونجا کار م -

. به گهیم یتونسااتم هضاام کنم که   یموندم. دهنم باز مونده بود و نم مات
  فتم: یسىت
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 ؟ىساز یهورمند؟ تو ... تو مواد مىدر م یگیم ىدار یتو   -
 زده  فت: حسرت

 .دمیبودم و تاوانش رو هم پس دادم و باز هم پس م. مجبور مایمجبور بودم ن -
 ؟ىمجبورت کرد؟  ه طور یک -
 درسته؟ ىرو خوند هیتو دفتر خاطرات سا -
 ... ی ه ارتباط نیا یخج آره ول -
 لحظه مهنم يرنه زد: هی

سره ... يوادنمیصبر کن بب - صیر اون بوده؟  ؟ى. یعنی اون پ وانعا همه  یز تق
 آره؟

. به دیبه  ند کشاا موی. همون که ويود نحسااش زند ىيواد اریمازآره ...  -
شگاه و ک شدنش از دان شت، از طر ىا نهیخاطر اخراب   شییدا قیکه از من دا

شون همكار ان رو ىبانده که نرص ها هی سییر شییکنم. دا ىمجبورم کرد باها
 سازند. ی ردان م

 ازت خواستند؟ اون ها ؟یهمون ها مجبورت کردند که از همسرت يدا بش -
و پاش رو  هیکردند. با موتور زدند به سااا یم دمیتهد هینه، اون ها با يون سااا -

 .دندیرو دزد فشیشكستند. ک
 ىومدیکه خونه ن ىهمون دو روز ساات؟یطور ن نی. ادندیخودت رو هم دزد -

شتند. همون روز ش ىو پدرت و هورمند همه يارو دنبالت    ىيلو نتیکه ما
 شد. دایپ ی ب فروش

خانواده امو به مايرا باز  ى. ا ر پارندیخواستند ازم زهر  شم بگ یدرسته. م -
زدند، باهاشااون  هیکه به ساااا ىبار برم. تا روز ریکردند، محال بود که ز ینم
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کارشااون مجبورم کرد. از همون مونع هم دو تا  نیا ینكرده بودم. ول ىهمكار
 گهیشااون باشاام و د هیدرک علکه دنبال يمع کردن م نیا یكی رفتم.  میتصاام

شده خانواده امو از ا نكهیا ض نی... هر طور  شتم  ىدور نگه دارم.  اره ا هین ندا
ام شكب انج نیکارو به بدتر نیاون هارو از خودم برونم. و متاسفانه ا نكهیيز ا

 ىا ىماریب چیکه هنوز هم پدر و مادرم متويه نشااادند که من ه ىدادم. يور
سرم و*ى*ا*ن*ت نكردم. با خودم عهد کردم روز شتم. که به هم بر ردم  ىندا

 دهیرو کشاا ىايبار ىهمكار نیکه پاک شااده باشاام. که مجازات ا شااشااونیپ
خوام  ینم ت،یتا آخر محكوم یبرام ببرند ول یدونم  ه حكم یباشاام. نم

 از مايرا بفهمه. ىزی  هیبه خصوص سا ،یکس
 شد؟ هومن  ه طور متويه مايرا -
کرد و اون ندر  دامیپ یمقدساا قیونت درو، هامو باور نكرد. از طر چیاون ه -

شمیمد یلی. خدیفهم زویشد تا باالخره همه    میپا پ ستون  . ا ر اون نبود د
 .دمیرس ینم ییتنها به يا

 ؟یبگ زویو همه   سیپل شیپ ىبر ؟یکن كاری  ىخوا یحاال م -
 تنها راهه. فقط ... نیا -
 ؟ی  فقط -
 دارم. ابیبه کم  احت -
 کنم. ینم هیدر ادیاز دستم بر ب ىا ه کار ؟ی ه کمك -

 که فكر کردم تماس نطع شد. ى ند لحظه سكوت شد. يور ىبرا
 الو، هورمند؟ -
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 بله؟ -
 ؟یفكر کردم نطع شد.  را ساکت -
 نه؟ ایمايرا بكنم  نیا ریکه درسته تو رو در  ستمیهنوزم مطمئن ن -
 هورمند. ىخوا یم ی. بگو  رمیونته در  یلیمن خ -
شنبه با ىسر هی - صبح  ست که  ست من دیمدارک ه ستم برسه. البته به د  به د

شتگاهم. با ىکه نه.  ون اون مونع من تو سر رد دیبازدا ست همون   ىبرسه د
 کارخونه است. ىکه مسئول پرونده 

 ؟ی ه مدارک -
خالفشااون  ىيمع کردم. تمام کارها شییو دا اریماز هیکه عل یتمام مدارک -

 رد کردن  را، نرمز. یحت
 ؟ی  اریپدر ماز -
خطا نرفته. متاساافم براش که  یواسااه خودش ول هیاون پاکه پاکه. کله  نده ا -

 شده. بشینص ىپسر نی ن
 مدارک کجا هستند؟ نیحاال ا -
رشون ب دیبا ى. البته طورىدار یکه فقط تو بهش دسترس ییامن. يا ىيا هی -

 متويه نشه. ىکه اصب کار ىدار
 ه؟یک ىاصب کار -
 .هیسا -
 خانوم صدانت؟ -
 .دفتر کارش ىکتاب هاشه. تو ىکتاب، تو نفسه  هی نیدرسته. مدارک ب -
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ارش؟ دفتر ک ىتو شااونیبذار یتونساات ى ه طور ؟یهساات یک گهیبابا تو د -
صال ِک  شت یا صدانت پ ی ذا شونیکه خانم   یكی ادمهیکه  ییيانكرده؟ تا  دا

 دو بار کتابىونه اشو شىم زده.
 کرد و  فت: یکوتاه ى خنده

. کتاب کتاب هیزونكنه که يلدش شب هیدر وانع  ونشهیکه مدارک م یاون کتاب -
ش صارات  ساییایمیاخت سراغش یکتاب نیونت  ن چیه هی.  شته که بىواد   ندا

 بره.
زونكن کتاب نما رو از دفتر صااادانت  یبه عبارت ایاون کتاب  دیپس من با -

 برسونم دست سر رد. ىکه متويه نشه کش برم و ببرم کالنتر ىيور
سر رد که بىواد پا پ ىخودت بد ستین ىازی. اما نقایدن - ش  تیبه  ه که از ب

کن، خودت رو  ى. کتاب رو بسااته بندىبا مايرا دار یو  ه ارتباط ىکجا آورد
 ىراتان  دم کالنت ىکه تو ىو بده به سااربازو بسااته ر اریدرب  یپ هیهم شااب

 .دهیم ینگهبان
کتاب هاش  ونیزونكن رو م نیا ى ه طور ینگفت یباشااه. متويه شاادم. ول -

 یتو کار م ىما برا ىکارخونه  ىب ه ها نیب ىدونم که  ند نفر یم ؟ىيا داد
ند. ول نت  ؟یدونم ک ینم یکن مدارکو تو دفتر صااادا اصااال ... اصااال  را 

  ذاشتی؟
س - ساز یک نه کنه که بتو یکارخونه کار نم ىتو گهیکرده، د ىکه مدارک رو يا

شه.به هم سایه ب سایه هم  نیوارد دفتر  شم. دفتر  شدم مزاحمت ب خاطر مجبور 
سایه از من بی خبره.  ستند که  امن ترین يا براى مدارك بود.  ون همه می دون
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بات ترین شااىص م که کم ارت نایم کردم  يایی  مدارك رو  به  بانم  من بود. 
 عبارتی، یار در خانه و  رد يهان بگردى.

سازى کرده بود، به احتمال ز ىتو رفتم صی که مدارك رو يا شى  دایفكر. اون 
س یبود که راپورت همه امونو بهش م یهمون ساس من  یکه حت یداد. ک از اح

شت و   یشىص ک نیبه هورمند خبر داده بود. و ا شیشاپیپبه ژاله هم خبر دا
ه ب دانتتونست باشه يز ... همونی که واسطه ى رسیدن دفتر خاطرات ص یم

من شد. همونی که ونتی صدانت دفترشو به هم می ریىت براش يمع و يور 
کاردان  ىب آنا دیکه به محو ورود ژاله به کارخونه، ازش پرس یمی کرد. همون

 بهت عالنه دارهب. خودش بود، خود خودش ... خانم خرسند.
س نیآنا هورمند، ا نمیبب - ضا ا ستیخانوم ن هی انایاح ،یگیکه م یک الن و از ن

 کنه؟ یتو شرکت شما کار نم
 :دیبلند خند بلند

 .یکش یمو رو از ماست م -
 د؟بو یشوهرش همه الك شینامزدش و کار پ ى هی. پس نضمی اکر -
 نه بنده خدا درو، نگفته.  ند ونتی میشه که نامزدش با من کار می کنه. -
 داشته باشه. یدل و يرئت نیهم  ومدیطور. به خانوم خرسند نم نیکه ا -
همه  گهی. به هر حال دمینامزدشاا ونیکردن خانوم خرسااند رو مد ىهمكار -
لحظه ها ارزش دارند.  یکه تموم بشااه. االن حت دوارمیتموم شااد. البته ام ی 
 سر رد. شیتر برم پ عیسر دیبا
 . مواظج خودت باش.یموفق باش دوارمیام -
 ممنونم. خدانگهدار. -



wWw.Roman4u.iR  1182 

 

 .یعل ای -
*** 
زار و با دی. بابا که از خرمیزد یپرسااه م بیبازار وک ىاز ظهر بود و همه تو بعد
کرد و رفتن به خونه و  یاومدن از حرم، خداحافظ رونیبود، به محو ب ىفرار

 و داد. نجال حیتري دیباشه، به خر اریرو که نرار بود آبدو، خ یآماده کردن شام
. ژاله در سااكوت دندیخر یم ىزیزدند و   یترمز م ىدم هر منازه ا ن،یامیبن

بود. مامان اما به طرز  نییداشااات و ساارش پا یکامب، همراهمون ندم بر م
گاهش پ یبیعج با ب ین ظاهر  به  له بود.  مه  یول زدیخانوم حرف م تایژا  ىه

 دونستم. خودمو کنار مامان رسوندم و  فتم: یحواسش به ژاله بود.  را؟ نم
 شده؟ ىزی  -

 که هنوز نگاهش به ژاله بود، حواس پرت  فت: مامان
 هوم؟ -
 کنار  وشش  فتم: واشی

به  نیزل زد ىيور نیکه اشااده  ی  گمی. منیمامان. دختر مردمو نورت داد -
 ژاله.

 حواسش يمع شد و نگاهم کرد. کنار  وشم پچ پچ کرد: باالخره
 ست؟ین ىکه حست به ژاله از ترحم و دلسوز یتو مطمئن -

 باال انداختم و  فتم: ییابرو
 ن؟یپرس یم یسوال نیشده که هم   ی  یکه مطمئنم ول نویا -
 حرم استىاره کردم. ىتو -
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 ؟ی  ىبرا استىاره؟ -
 .گهیتو د ىبرا -
 من؟ هی  ىبرا -
 نه. ایازدواب هست  نیتو ا ىریخ نمیخواستم بب یم -

 :دمیبازم پرس یزدم. نگفته يواب مشىص بود. ول لبىند
 جه؟یخج، نت -

مان گاه کرد و يور ریباز هم متح ما له ن با خودش  ىبه راه رفتن ژا گار  که ان
  فت: زنه،یحرف م

 خوب اومد. یلیخاستىاره اش  -
 و  فتم: دمیبه روش پاش هیدر یب لبىندمو

 ؟یزنباال ب نیپسرت آست ىمسافرت برا نیتو هم ىخوا یخداروشكر. پس م -
 تو؟ نپره تو  لوت؟ ی ه هول -
 بزن باال. نویشما نگران نباش. آست -
 ... ماین نیبب -

 خانوم، مانع صحبت مامان شد: تایخسته ى ب ىصدا
پار ه خااااااااااااااااوب باشه... واسه اونی که می  نیيون، فكر کنم افرو،  -

 خواساااتی.
 نیشد؟ ا یخانوم انداختم. االن   تایبه ب یبه مامان و نگاه ینگاه موشكافانه

 بود؟ اخم هام در هم شده بود. ی  ىبو دار و رمز ىحرف ها
 ه؟ی  هینض -

 د،  فت:لبش اومده بو ىخانوم، لبىند رو تایکه با حرف ب مامان
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 .شهیموضوع زنونه بود. به شما مربوت نم هی -
 .شهیبه من مربوت نم دیمطمئن -
 هم بشه. دیشا -

 کردم و  فتم: نییباال و پا سرمو
 .دیزنونه اتون برس ىبرم تا شما به حرف ها یباشه. پس من ژاله رو با خودم م -

 يبهه  رفت: مامان
 کجا؟ -
 میحوصااله اساات. اومد یصااحبت کرد. دل تني و ب یبا باباش تلفن روزید -

 یو بهمون خوش بگذره. ول میعوض کن ییمسااافرت که همه امون حال و هوا
 باهاش حرف بزنم. دی. باستیژاله اصال رو به راه ن

 ؟ی ه حرف -
  فتم: ىيد یلیدهن مامان، خ ىمزه  دنیفهم ىبرا
 بهش دارم. یخوام بهش بگم که  ه حس یم -
  فت: یستیرودربا یخانوم لبىند زد و مامان ب تایب

 خوشم باشه. کالهمو بذارم باالتر. مگه من موافقت کردم؟ -
 :دمیتپلش رو کش ى  ونه

دونم شااما  یمن که م ؟ىخور یحرص م ىخود یآخه نربونت برم.  را ب -
تو دل و مهنتونه. پس  ییخبرا هیدونم  یهم نظرت نسبت به ژاله عوض شده. م

ست پس م ش یم شیو با پا پ دیزن ی را با د ست کنده بگ د؟یک ست و پو  دیرا
 ه؟ی  هینض نیمشكلتون با ا
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 خانوم انداخت و  فت: تایبه ب ینگاه مامان
هم که  ییزهای.  میحرف ها ندار نیيون. من و تو که با هم از ا تایشرمنده ب -

 ند  ،یشیا ه ناراحت نم یشما هم  فتم. ولخوام بگم، نبال واسه  یم مایبه ن
 پسره بزنم. نیلحظه تنهات بذارم و دو کلوم حرف حساب با ا

 زد و آروم  فت: ىخانوم لبىند تایب
 راحااات باش فرو، يون. برو. -

م رو خانو تایزدند، صدا زد و ب یرو که با نجال يلوتر از ما ندم م نیامیبن مامان،
 و  فت: دمیسپرد دستش. بازوم رو  رفت و  ند ندم عقج تر کش

دختره نبب از تو صااد تا دوساات پساار  نیکه ... نكنه ا نهیدرد من از ا ىهمه  -
ست در ىایهم رفته. نكنه شرم و ح گهید ىهم داشته. نكنه تو ده تا خونه  گهید

 یو داداشااشاام که بنداشااته. خج مادر که باال ساارش نبوده. باباش  یو حساااب
سال الیخ صال از کجا معلوم دختره  شه. که ... که وانعا  متر از عالم و آدم. ا با

 دختر باشه.
 زد. نتونستم ساکت بمونم: یداشت بهتون م ىادیز گهید
 یمن نم ؟یزن یبهش م ىدار یی ه تهمت ها یدون یمامان. م گهیبسااه د -

  ذشته اش اشتباه بوده، ىتو ىزیا ر   ی. مهمه. ولستی م  ذشته اش مهم ن
 نداره. هر  ند ینگران ىيا گهی ذشته مونده باشه، د ىهم تو شهیهم ىا ر برا

منو دوساات  لهنبوده. ژا شیزند  ىتو ىا گهیمرد د چیاز من ه ریکه مطمئنم غ
که اومد خونه  ىبعد از اون روز ی. ولمیدون یهمه امون م نویداشااته و داره. ا

 ازش ىرفتار زننده ا چیه م،یکه باهاش رفت و آمد داشاات  ند ماه نیامون، تو ا
شون دهنده  یعمل ،یسىن ،یحرف چیه د؟یدید شه،  ىکه ن عالنه اش به من با
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شده مامان. فهم لهنه. مطمئنم که نه. ژا د؟یدیشن ای دیدید شتب دهیعوض  اه که ا
اشتباهش خواستن بوده. ا ر من اول عاشق ژاله شده بودم و  نیکرده. که بزر تر

 یو رو ساارتون م نیکرد یکه االن حلوا حلواش م شیخواسااتگار میرفته بود
به  شاام بد نگاهش  دیاول منو خواسااته، با  ارهی ون اون ب ی. ولنشیماشاات

شا د؟یکن سا دیکه  شا یلمدختر  شه؟ که  شه؟ آره؟ ا دینبا صال دختر نبا  نیا
 نیشما رو ا شه،یو سه سالم م یکم کم داره س گهیسن که د نیتا به ا انصافه؟

 بودم. دهیانصاف ند یندر ب
که از  گهیترسم  ند صباح د ی. مزنهیکنم؟ نگرانم. دلم شور م كاری  یگیم -

ش شت، بفهم تونیخو ست ترحم بوده و تموم. اونونته که  ىهمه  ی ذ کار  ایح
شه  یبه طالق م ساختن. که هر کدوم بدتر از اون  هی ایک سوختن و  . یكیعمر 

ستنه.  ىکرد یبهمون ثابت م ىيور هیکاش  ست وانعا محبت و خوا سا که اح
 عشق زود ذر و تج تند. نه ترحم. هینه 
 و  فتم: دمیکش یخسته و درمونده بودم. پوف ىبحث تكرار نیا از
 یوزه ولس یکرده، م ریکه ژاله توش   یتیمونع ىکه دلم برا ستمین نیمنكر ا -

طور بود که  نیکنه؟ ا ر ا یکه دلش براش سوخت، ازدواب م یمگه آدم با هر ک
رم فرق داره. دور و ب هیمن با بق ىده تا زن داشااته باشاام. ژاله برا دیمن تا االن با

ه کارخون سییر نیهم شیكی. دکه تويه امو يلج کردن ییکم نبودن دخترها
مد.  ون  دمش،یکه د ىبار نیامون. اول گاه اول ازش خوشاام او تو همون ن

ر د ییزهای  هیهاش. اما  ییبه خودش و توانا یيسااور بود و پر تالش و متك
نه تو یکه م یبه  شاام کساا گهیبهش فكر نكردم. د گهیکه د دمیموردش فهم
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ژاله رو  ی ذشااتم. ول رشیخ ازراحت  یلیهمساارم باشااه بهش نگاه نكردم. خ
شمیفراموش کنم. مدام تو مهنمه. مدام در تونم  ینم ام بر شیزند  زی. همه  ر

مه. خوابش، خوراکش، آساااا ناراحت شیمه  یغم رو دلم م ش،یو رفاهش. از 
. مدام دارم برنامه دهی. حضورش بهم آرامش مرمی  یم ى. با لبىندش انرژنهیش
 هیبهم تك نكهیبرم از ا یبودن. ل*م*ت م ارشو کن دنشید ىکنم برا یم ىزیر

ب*،*لش  ریدل سا هیکه زنم باشاه و  ىروز ىکنم برا یم ىکنه. لحظه شامار
کنم  یم فكر نیبه ا یآرومش کنم. ونت شاونهیپر یکنم. که نازشاو بكشام و ونت

حس  شااه،یکه زن خونه ام ژاله اساات، که همه يا با منه، که مادر ب ه هام م
ضح تر وا ن؟یاز ا شتریب گهیزنه. د یهام يوونه م لتو ت  ت  سلو یخوشبىت

بهتون ثابت کنم که بابا ... من ژاله رو دوسااات دارم.  دیبا ى ه طور ن؟یاز ا
 خوام زنم باشه. ی. مزهیخوام. برام عز یخاطرشو م

هوا تكون داد و  ىکرد، دسااتشااو تو یکه به زحمت خنده اشااو يمع م مامان
  فت:

 کنند. یممردم دارن نگاهمون  ؟یکش یخج بابا  ه خبرته هوار م -
 خنده اش دلم نرص شد: از
بت ز نیندر اصاارار کرد نیکنم؟ ا كاری  یگیخج م - عان زبون دلمو  ریتا 

 ن؟یراحت شد؟ حاال مطمئن شد التونی. خنیدیکش
زد. دستمو دور شونه اش  ب*،*ل ریبا  شم غره سر  رخوند و دست ز مامان

ندم يلوتر، کنار بساااات  که  ند  له  به ژا نداختم. نگاهمو دوختم   ن یع هیا
 بود و  فتم: ستادهیفروش ا
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 نیبه ا یدلت باهاش صاااف نشااده، راضاا یبهم بده مامان. تا ونت ینول هی -
 .شیازدواب نشو. نرو خواستگار

 با تعجج نگاهم کرد و  فت: مامان
مىالفت کنم، دساات دختره  گهیکم د هیکردم ا ر  یفكر م تو حالت خوبه؟ -

قدش م یواشااكیو  ىریگیرو م حاال میکن یع نشااادم نرم  یتا راضاا یگی. 
 ؟ىخواستگار

شن - ست  ش  و ترد ىخوام هر دلىور ی.  ون مدیدیآره. در سبت  ىدیو  ن
شته رو فراموش کندیزینبب از ازدوايمون دور بر د،یبهش دار ابطه ر هیو  دی.  ذ

شد. م یمیصم ى شته با شوهر دیکن ىژاله مادر ىخوام برا یدا  ی. مىنه مادر
تار کن باهاش رف ندر صاامدیخوام مثب نجال   شااگونشین یکه ونت یمی. اون 

ما هم غش غش  د،ی رفت نه و شاا ثب نجال بر رده موهاتونو بكشاااه و فرار ک م
زخم . با لهیتكم تشیظرف گهی. ددهیکشاا یسااىت یکاف ى. ژاله به اندازه دیبىند

م. و تما دینبب ازدواب بزن دیدار ی. هر حرفدینكن شزبون، خون به ب*ى*ه*ر
شته رو ببند ىپرونده  شد بادی ذ ستون  س دی. ژاله که عرو ش شوا . که دیپناه ب

سرت ام یونت شمو بپ تشیپ سرکوفتش بزنی ونیکرد،  و و از خودت  ی. نه که 
پا به خونه امون  تیخوام ژاله با حس آرامش و امن یمامان. م ی. متويهشیبرون

شااوهر و  ىاز ترس خونه  میند ىمثب دخترها شیبذاره. که شاااج عروساا
ش  نر شوهر، ا شبىتزهیمادر و از ته دل بىنده.  شهبا زیلبر ی. که از حس خو

 باشه؟
 مامان نشست. ادامه دادم: ىلج ها ىرو ىمحو لبىند
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کم  هیر مورد ژاله بهتون زده که باعث شااده د ییحرف ها هینفر  هیدونم  یم -
ش ستىاره هم که دلتون رو نرص کرده و اطمدینرم تر ب شكر اون ا  اننی. خدارو

تا حاال مىتون رو خورده از بس در  روزیدونم از د ی. بابا هم که مشتریتون رو ب
 مورد ژاله باهاتون حرف زده.

 داد و  فت: رونیب قشویدلش پر بود، نفس عم ىکه انگار بديور مامان
 یکرده که بابات عروساام عروساام از دهنش نم كارینگو که ساارمو برده.   -

در ن نیمار داره. اصال بابات از کجا خبردار شده که ا ىافته؟ دختره انگار مهره 
 زنه؟یم تیعروس خیمطمئن حرف از تار

 ى. اون ندر بلند که ژاله با تعجج بر شاات و نگاهم کرد. سااردمیناه خند ناه
 ژاله تكون دادم و رو به مامان  فتم: ىبرا
شما  یبكنه. ونت شه،یم دیپسرت که موهاشم داره سف ىبرا ىفكر هیمگه بابا  -

رو کشاام کنه. خداروشااكر که بابا  هیخودش مجبوره نضاا ،یکن یم میازش نا
 در مورد ژاله باهاتون حرف زده؟ یک دیبگ شهیطرف منه. حاال م

 راستشو باال برد و  فت: ىابرو
 ؟یدون یتو نم یعنی -
 دم؟یفهم یم دیبا ىنه.  ه طور -
 ژاله بهت نگفته؟ -
 ژاله؟ -
 آره. خودش باهام حرف زد. -

 هام  رد شد:  شم
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مه   ؟ی  - له ه باش و برادرش  فت؟ آخه  زویخودش؟ خود ژا با در مورد 
  را؟

 اونم يواب داد. دم،یمن ازش پرس -
 د؟یدیرسپ ی  -
وال س نیکنه، باباش کجاست و ا یم ی را تنها زند  نكهیاز خانواده اش. از ا -

 برام  فت. زویها. اونم تمام و کمال همه  
ه، توش نداشت ینقش چیکه ه ىزینكنه باز به خاطر   د؟یيواب داد یشما   -

 د؟یسرزنشش کرد
ندن ا ویمن د یکن یتو فكر م -  یمادر مرده ل*م*ت م نیدو ساارم و از  زو

 برم؟
تو خلوتش  گهید نینداز یم كهیهمه بهش ت ىتو رو یدونم. آخه ونت ی ه م -

 رو خدا عالمه.
 .شهیتر م ادیروت ز گمینم ی یه یکارت. هر   یبرو پ -
 ن؟ی فت که شما آروم  رفت یژاله   دیبگ شهیم -
راساات همه  رک و ،ىکار یبدون مىف نهی فته. مهم ا یکه   سااتیمهم ن -
  فت. زوی 

 و  فتم: دمیکش یراحت نفس
 د؟یبه بابا  فت زوی... شما در مورد ژاله همه   یراست -

ذشته   ىکه تو ییزهایخواست با  فتن   ی. دلم نمدیرو از صدام فهم مینگران
بود که ژاله  یبابا خدشه دار بشه. بابا تنها کس شیژاله پ تیاتفاق افتاده، شىص
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 مونیرو که بعد از وصلت خانواده ها، پا به زند  ىاالن رو شناخته بود. ژاله ا ى
. بود دهیو متانت ازش ند ىریو ساار به ز ایيز شاارم و ح ىزی ذاشاات و بابا  

ه، نرار اتفاق از  ذشت  یکه تحت الشعاع  ذشته و فقط و فقط  یصفات خوب
  رفته بود.

  فت: مامان
رد کردن در مو قیکنه، تحق یکه م ىکار نیبات اولبا م،یکه بر رد نجایاز ا -

 ىکه تو یاتفان یفهمه. ول یدر مورد خانواده اش م زویژاله اساات. پس همه  
 بابات بدونه؟ زوینگفتم. مگه نراره همه   ىزیما افتاده ... خج ...   ىخونه 

ست مامان رو ب*،*ل یمن اون لحظه  ه ندر دلم م و کنم و ب لونمش.  خوا
 و تشكر يانانه، کنترل کردم و  فتم: قیلبىند عم هیخودمو در حد 

 ه؟آر گهید میریبگ یسر و سامون هیباالخره ما هم نراره  ه؟یاوک یپس همه   -
مان ندش بود، تحو ىکه فقط برا یفیاخم ظر ما داد و  لمیپنهون کردن لبى
  فت:

 برو رد کارت. -
شو ش لپ شت ک سه انگ س دمیبا  شت هامو ب*و* سرا، ژاله. از  دمیو انگ و رفتم 

 خواست. یتازه م ىو سقم بسته اش خسته شده بودم. دلم هوا بیبازار وک
 .دیخر یم ی. داشت مسقطستادمیا کنارش

 .گهید ىيا هی میبر ایب -
نه  بیرو از منازه دار تحو دشیخر لونینا  رفت و نگاهم کرد. از حضااورم 

 بود. دهیانگار اومدنم رو د .دیتعجج کرد، نه ترس
 کجا؟ -
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 تازه. ىخواد. هوا یبازار خسته شدم. دلم آفتاب م نیاز ا -
 ؟ی  هیبق -
 .میهمه يفت شدند. من و تو تنها موند ینیب یرو ولشون کن. مگه نم هیبق -

و نجال، دساات تو  نیامیکردم. بن یکه نگاه م ىریساامت مساا دی رخ نگاهش
نداد و من راه خروب رو  ی. يواب یتو ي  یوم هم، يخان تایدساات. مامان و ب

رو،  ادهیپ ىتو م،ی. از بازار که خارب شاادومدی رفتم. کنارم آروم راه م شیدر پ
س ش ىریم رو باز  صحبت رس نكهیا ى رفتم. برا شیپارک بود رو در پ نیکه ما

 و  فتم: ستادمیا ىمنازه ا نیتریکنم، پشت و
 ؟ىبىر ىزیبابات   ىبرا ىخوا ینم -

 و  فت: نیترینگاه به و هینگاه به من کرد و  هیهاش درشت شد.   شم
 يا؟؟ نیاز ا -

به محتو تازه تا لباس خواب تور و حر نیتریو اتینگاهم  نونه ز ریافتاد.  ند 
 خنده و  فتم: ریبود. زدم ز نیتریو ىتو
 خودت بىر. ىخج برا -
داد و از کنار منازه رد شااد. دنبالش رفتم و  لمیتحو یاخم درساات و حساااب هی

  فتم:
 .یسر حال بش م،یبا هم بىور ىرازیفالوده ش هی ایهم کرده. ب ی ه اخم -
 من حالم خوبه. -
 ؟یمطمئن -
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کرد. با  یرو نگاه م یب*،*ل ىمنازه  نیتریژاله هم و دم،یخر یمن فالوده م تا
از ظرف ها رو بهش تعارف  یكی. سااتادمیکنارش ا ،یفالوده بسااتن ىظرف ها

 خورد و  فت: یکردم و بعد از تشكر کردن، ناشق
 خوبه؟ یكیاون  -
 فروشه. یهم که لباس زنونه م نیا -

 اش  رفت و  فت: خنده
 خوام بىرم. یخودم م ىبرا -
 و؟یكیکدوم  -
 به نظر شما کدومش بهتره؟ -

 ىداشت رو با ناشق تو یکه نارنج یلباس نی. اولنیتریو ى رخوندم تو  شم
 دستم، نشون دادم و  فتم:

 ه؟یو نارنج یاون آب -
 کرد و  فت: اخم

 .ستیوا ... اون که اصال نشني ن -
سل - ست دار یدونم نارنج یدونم. فقط م یتو رو نم ى قهیخج من که  . ىدو

 .نیهم
 بپوشم. ینارنج شهیهم ستیدوست دارم که نرار ن ی ون نارنج -
 ؟ىدوست دارتنوع  -

 انداخت و آروم  فت: نییپا سرشو
 ایخواد از تمام رني ها لباس داشااته باشاام. مثال بنفش، زرد  یاوهوم. دلم م -

 سبز.
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ه ات ب ندهیآ یونت تو زند  هیها.  سااتیخوب ن ادیهم ز یهمه تنوع طلب نیا -
 زنه ... یسرت م

 نزن. -
 حرفم تعجج کردم: ىتو شیپرش نا هان از
 و؟یک -
 .وینه،   ویک -
 و؟یخج   -
 .دیبزن دیخواست یکه م ویحرف نیا -
  را؟ -

 کرد: میو تند تند يمله هارو رد ناراحت
 نینداره. دوساات ندارم  ن ی. اصااال مفهوم خوبهینیحرف ساانگ یلی ون خ -
آدم  یام که حت یمن اون ندر عوضاا یعنیبشاانوم. اونم در مورد خودم.  ىزی 
 عوض کنم؟ ممیزند  ىها

 از حرفم کرده. ی ه برداشت دمیفهم تازه
حرفمو  ى. ا ه  ذاشااته بودىبرداشاات رو کرد نیژاله ... بدتر ىوا ىوا ىوا -

 .شدینم جادیبرات ا یسوء تفاهم نیکامب کنم  ن
 ن؟یبگ نیخواست یم یپس   -
و لوازم خونه  نیخونه و ماش ىخواستم بگم نكنه هر سال بىوا ی... م ی یه -

به انی. همیات هم عوض کن فالوده  که از  یبی ه ع یخوشاامز  نی.   هیداره 
 ؟ىزیر یبه کام خودت م ىا یتلى نیحرف ساده،  ن
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  فت: یشرمند  با
 ... مایآنا ن -

  فتم: کالفه
 بااله ... -
 د؟یازم دلىور -
 نه. -
 خوام. یمعذرت م -
 ؟یبابت   -
 .زیبابت همه   -
 ه؟یمنظورت   ز؟یهمه   -

ه هم ندر ب نیدفعه ا هی. انتظار نداشاتم ریشاد.  رفته و ناراحت و سار به ز دمه
 صبرانه  فتم: ی. بزهیبر
 ؟یبگ ىخوا یم یحرف بزن ژاله.   -

 کرده بود: بنو
شااما و خانواده اتون داشااته  ىکه ويودم برا ییدردساارها ىبه خاطر همه  -

عذرت م عذرت م یم خاطر خراب کردن مساااافرتتون م به  به  یخوام.  خوام. 
 خاطر مزاحم بودنم معذرت ...

 بس کن ژاله. -
 نگاهم کرد. ادامه دادم: دهیندر محكم  فتم که ساکت شد و ترس اون

 تونند ببىشنت. یهم نم هیبق ،یتا خودت خودتو نبىش -
 بود: دهینگاهم کرد. انگار منظورمو نفهم جی 
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 ؟ی  یعنی -
. یکن یما افتاد، خودتو ساارزنش م ىخونه  ىکه تو یتو مدام به خاطر اتفان -

 درسته؟
شو شق خال نییپا سر سم رفت  نیرو ب یانداخت. نا دندون هاش  رفت و حوا

ز و کالفه تر ا دمیکشاا رونیناشااق رو  رفتم و از دهنش ب ىلج هاش. انتها یپ
 نبب  فتم:

اون روز  ادی م،یکن یمن و خانواده ام هر بار که نگاهت م یکن یحتما فكر م -
 نی. آره؟ همییپروا یعجج دختر پررو و ب میگیخودمون م شی. که پمیافت یم

 ؟ىمزخرفات رو تو منزت يا داد
هم، اش  يمع شده  وشه  نیاز خشونت داشت. هم ییآخرم ر ه ها ى يمله

رو از من نداشت که اون  یحرف نیکرد. انگار انتظار  ن ری شمش رو سراز ى
 کرد. یطور ناباورانه نگاهم م

بان ناخودآ اه  یهر   گهیکردم د یبودم. حس م یاخم کرده بودم و عصاا
سته بود و  ر یکاف ى. به اندازه هیبه خرب دادم کاف متیمال ش ده بود. کر هیعزا ن

و  رهی ه خوب و  ه بد، درس بگ ش،یونتش بود که از تمام اتفانات زند  گهید
 ایدن نیتو ا همهو پرخاش داشاات که بف ىریکم سااىت   هیبه  ازیادامه بده. ن

ش نیمظلوم،  ه  ره ها که کم ىاطراف بره ها  ترشی ند ندم ب نیکردند. تا ما
ستن ستش  رفتم و با ظرف خودم پرت کردم توي  ینمونده بود. ظرف ب رو از د

شت . ژاله پادیمراهم بکه ه دمیرو هم کش فشیسطب زباله. پا تند کردم و بند ک
 :زدیو صدام م دیدو یم بایسرم تقر
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 .مای... آنا ن دیصبر کن د؟یکن یم ىطور نی...  را ا مایآنا ن -
 رو زدم و درو باز کردم. ری. دزد نیکنار ماش دمیرس

 .نیبش -
 رو با بهت بهم دوخت و  فت: نگاهش

 نجا؟یا -
 داد زدم: بایتقر

 پشت فرمون. نیيا. بش نیآره. هم -
 آخه ... یول -
 حرف نباشه. -

هم فشار داد و نشست. درو محكم  ىهاش درشت شد و لج هاشو رو  شم
 رو دور زدم. کنارش نشستم و  فتم: نیبستم و ماش

 .فتیراه ب -
 کجا؟ -
 خونه. -
 من ... -
 حوصله  فتم: یب

 حرف نزن ژاله. فقط حرکت کن. -
س افهیصورتش  رفته بودم. فكر کنم از ن ىرو يلو چییسو سوک دیام تر  چییه 

 شااد،یم ىيور نیهم که ا ی. ونتشاادیبار سااي م هی یرو  رفت. اخالنم سااال
دادند. به نول نجال  ی فتم انجام م یم یدر سااكوت، هر   انمیاطراف ىهمه 

 .ردندک یم ینیدندون هام، عقج نش نیکردن پا ه اشون ب ریهمه از ترس  
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ر و با زو یرو روشن کرد و حرکت کرد. پشت فرمون نشونده بودمش ول نیماش
کنم که  ىخواستم کار یخواست. م یکه اصال دلم نم ىزی.  ىدعوا و دلىور

 ىتهیمنزم ر ىتو ینا هان یلیکه خ ییزهای  یکنه. ول یخودش رانند  بیبه م
 بودند. ىتهیبودند، آرامشم رو به هم ر

شلو، بود و خونه هم ابتدا ابونیخ کرد. یم یآروم رانند  یلیخ د شهر بو ىها 
 ها که خلوت تر شد  فتم: ابونی. خمیشد یاز مرکز شهر خارب م دیو با

 بزن کنار. -
 داشت.  فتم: نگه

 ؟ىنه،  را يواب سر باال داد ای ىبلد یرانند  دمیازت پرس یونت -
 افتاده اش. ریسكوت بود و سر به ز يوابم

مگه  ؟ىبنداز نییسرتو پا شهیکه هم نیاز ا ىژاله. خسته نشدبه من نگاه کن  -
از  ؟ىبر یل*م*ت م ییاز مظلوم نما ؟ىندر شاارمنده ا نیکه ا ىکرد كاری 

 ىریا ر مدام  وشه   ىبهت ترحم کنند و دلشون برات بسوزه؟ فكر کرد نكهیا
به د یکن مام ويود  با ت بت غل یبفهمون گرونیو  با بد  تا ا  ىکه کرد یطکه 

 ىآدم ها ىيا ایدن نی. ایکن یبىشاانت؟ اشااتباه م یم گرونید ،ىنده اشاارم
سو و بزدل ن ش ىآدم ها ى. ياستیتر شه   نی له ن بون ز دی. باستین ریو  و

با تالش و زحمت به دساات  ىخوا یم یهر   دی. بایحرف زدن داشااته باشاا
 ادیبه خودت  ودتنداره. از حاال به بعد خ جیندادن؟ باشااه ع ادی. بهت ىاریب

 ؟ىرو برد نیامیخودت و بن ىآبرو ؟ىو خراب کرد ىکار  ند زد نیبده. تو ا
ر بىو نی. اون ندر زمسااتینداره، دوباره آبرو يمع کن. دوباره رو پات با جیع
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ش ستیو با ش ىریبگ ادی. تا یتا ند بك  ىخوا یه مک ىزی. تا به  یو پرتجربه 
له،  یبرساا نه  نیکه اول ىزی. ژا نتخ ىير مهنم زد همون  ىرو تو واساات

ا م ىتو يامعه  دیکه شا یاومدن به خونه امون بود. همون تالش ىشهامتت برا
که خودمم تا مدت  ىزیرو تو دل من تكون داد.   ىزی  هی یدرساات نبود، ول

 یی. زن هاادیخور و وابسته بدم م ىتو سر ىخبر بودم. من از زن ها یها ازش ب
که  .ادیدر نم كشونیته حلقشون و يمارن  یم شونوکه از ترس حرف مردم زبون

کنند که مبادا  یزنند. خودشااونو حبس م ینم  یي ارنیساارشااون ب ییهر بال
خوام که  یم یمن زن گم؟یم ی  تهیپشاات ساارشااون حرف بزنه. حال یکساا
 المیخوام خ یتونه.م یکه م یبا  ني و دندون حفظ کنه. به هر شكل شویزند 

رو به باد  یزند  ی یباشاام ساار ه . که مطمئناشااهراحت ب میاز زن و زند 
 طونیدختر شاد و ش هی. تو مات تو ىدیکه نشون م یستین ینی. ژاله ... تو ادهینم

ست.  سنج. من همون ژاله ا رکیدختر ز هیو مقاوم ه خوام که  یرو م ىو نكته 
صورتم. از همون ژاله خوشم اومد. ژاله ... روز  ىبه خودش يرأت داد بزنه تو 

سته  نمیبب هک . که ینک هیکه روش  ر شمیم ىشونه ا ،یو ناراحت شونیو پرخ
نار و ک یباشاا میضااع ىکه بىوا ىروز ی. ولىادامه بد یو بتون یسااب  بشاا

 ی. میشیارزش م یبرام ب ،ىکه دوستش دار ىزیاز   یکه دست بكش ،یبكش
 گم؟یم ی  یفهم

  فتم: ىکرد. دلشو شكسته بودم. با لحن نرم تر یبرد. نگاهم نم نییپا سرشو
ست کم م - شون بده که  ه  ؟ىری  یآخه نربونت برم،  را خودتو د به همه ن

ضاوت مىدار ییها ییتوانا شتباه ن شون بده که در موردت ا کنند. که هر  ی. ن
بده که ل بیکارهاش دل ىبرا یآدم . که ىها رو دار نیبهتر انتیداره. نشااون 
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. تا نهیبب ترخودشااو از تو ساار ،ىلحظه ا ىبرا یبه خودش ايازه نده حت یکساا
ش یزمان شته با ست ندا شت یتا ونت ،یکه خودت، خودت رو دو  یبا خودت آ
ش ینكن ودت . به خیشیتر و پژمرده تر م شونیروز به روز پر ،یو خودتو نبى

 ی.  دهیويودت بهت آرامش م ىتو یوانعا   نی. ببتینگاه کن. به خوِد وانع
نسبت به خودت  ه. کىل*م*ت ببر تی از خودت و ويودت و زند شهیباعث م

 ؟ی. متويه حرف هام هستیکن تیاحساس رضا
س سر سا که زده بودم،  ییبه خاطر حرف ها یول یتكون داد. بنو کرده بود ا

 کنه. هی ر شدیروش نم گهید
 هیونت  ر چینداره. من نگفتم ه یاشااكال یکن هی ر ىخوا یژاله ... ا ر م -

 ىنو دی. بانهیاشااكتو بب یکساا چی. نذار هگرانینه در برابر د یکن ول هینكن.  ر
 سب  کردن خودت. ىخلوت خودت. برا ى. اش  رو بذار برایباش

  فتم: ىتر آوردم و با لحن آروم تر نییرو پا صدام
 نكن. هیاز من  ر ریکس به غ چیه ىيلو -
ش  تو زیت شده بود ول ىنگاهم کرد. ا شم هاش يمع  . ىتیر ینم نییپا ی 

 تلخ و تند  فت:
 ون امروز  ای د،یدی ون نبال اشااكمو د د؟یدار هیبا بق یمگه شااما  ه فرن -

ما هم . شماینه آنا ن ه؟یخبر دیکردم فكر کرد هیشما  ر شیحالم خوب نبود و پ
ص د؟ی. حرف هاتونو زدهیبق نیع شد؟ خج ... ممنونم از ن هاتون.  حتیتموم 

 هاتون. نیو توه رهایاز تحق
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شن یبیحس عج هی حرف هاش و لحن کوبنده اش از  وش هام به منزم  دنیبا 
ب ِ تیب رضااا دم،یفهم دیبه نلبم رساا یو ونت شاادیم ریو از منزم به نلبم سااراز

ضا صمم و محكم ىژاله  نیاز ا تی.ر شمم ند م ىکه يلو یم ش ی  . و دیک
 داد. یيواب م زیتند و ت

که من هسااتم. آره شااما  ىزیحرف هاتون تمامش درساات بود. تمام اون   -
ست م شم. ول ی. به خاطر اومدن به خونه اتون نمدیگیدر به  یتونم خودمو ببى

 گهیکنم که د یدساات ِ دلمو دا، م ی.  ون دنبال دلم رفتم. ولدمیخودم حق م
. من با شاانومب نیهر يا دوساات داشاات، نره. که آبرومو نبره. که ايازه نده توه

و احساسم. کشتن احساس درد داره. زير داره. . با خودم و عقلم رمیخودم در 
که تمام ويود  یوداع کن ىخوا یم ىزیکنه.  ون با   ی. دلو نازک مارهیم هی ر

ساس رو که از خودش بگ یعنیزنه. زن   ی ساس. اح  یازش نم ی یه رهیاح
با خودم م نه. من دارم  با یمو دل زبون نفهم  نیبا ا فمویلتك دیينگم. اول 

دووم  ه،زیبره ها ت ىکه دندون  ره هاش برا ییایدن نیونم تو اروشاان کنم تا بت
باشااارمیب له  ىزیزود   ای ری. ددی. پس نگران ن ه. مون ینم یبان میند ىاز ژا
 يز احساس و عشق ... یداره يز نلج. همه   یکه همه   ىژاله ا شمیم

 رفت و  یو با خشونت پاکش کرد. صداش اوب م دیاش  سمجش  ك نطره
 نداشت: یاش  هاش ترس ىتنیاز ر گهید
 بیدل دیدیدرسااته؟  ون دردهامو شاان دیشااما بگ یهر   دیکن ی را فكر م -

 رونی. بدیکن ی. شما با  وشت و پوست و خونتون حس نمدیکه درکم کن شهینم
درد رو  نیويودم ا ى. منم که دارم با مره مره دیکن یو تماشااا م دی ود نشااساات

 یخوش ىرو منم. که باالخره ارمیکنم که طانت ب یکنم. دارم يون م یتحمب م
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 ی ني و دندون و تالش؟ آره ... منم  ني و دندون دارم ول دیگی. منمیب یم
خوام خانواده امو از نو بسازم.  یتو دلم  ه خبره؟ م دیدون یانصاف هم دارم. م

 تایب ننجال رو داره. ماما گهید نیامی. بنرمیبگ نیامیرو از بن تایخوام مامان ب یم
شه مامانم. زن ِ بابام. اون ونت ما هم م دیحق منه. با شما  هی میشیب خونواده. 

 د؟یاز من ساخت التونیبشم که تو خ یمن اون دیخوا یم
شده بود و رو دش،یسف صورت س ىسرو  سرشو با  ىيار بی ونه هاش  بود. 

 :دیشدت تكون داد و داد کش
اه آنا ن - ا ا  رو به دست ىزی  یمتیکه به هر ن ىا . من ژالهستمین نی. من اماین
ر کنم.  ون ا  یکه مال من نباشه، سهم من نباشه رهاش م ىزی.  ستمین ارهیب

شه به من بر م سمتم با شه نلم م ممیرو که از  ل یی رده. من پا ین  یدراز تر ب
س س دهیکنم. من تر ستنب تر ست تای. من مامان بدمیام. از عانبت بخوا م، رو خوا

ستم ول شد، فلج ویمر شمو خوا شد. دادا ستم، معتاد  ه ب یشد. بابامو خوا
 رو داشتم که اون رو هم نجال ازم  رفت. تو رو ... نیامیکشتنش دادم. بن

رو باز  نی از  رفت و حرفشااو خورد. ازم رو  رفت و با عجله در ماشاا لبشااو
ش ادهیکه پ نینبب از ا یکرد  ول شه بازوش رو  رفتم و ک ازوى داخب. ب دمشیب

 نرمزش: ى شم ها ىشدم تو رهیدیگه اش رو هم  رفتم و خ
 ؟یمن   ؟یزن یژاله ...  را حرفتو نم -
  فت: یدرموند  با
 .دیولم کن -
 ؟ىولت کنم که کجا بر -
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 .نجایاز ا ریغ ییهر يا -
 ندر عذاب آوره؟ نیکنار من بودن ا -
 ؟ىيور نیا یناااه. ول -
 ؟ى ه يور -

شااد و دوباره  دهیبازوهاش که دساات هام روشااون بود، کشاا ىتا رو نگاهش
  وشش زمزمه کردم: ریتر بردم و ز  ینگاهم کرد. سرمو نزد

 . يرمه؟دمی سب یمنبع آرامشمو دو دست -
 تقال کرد: شتریبلندتر شد و ب صداش

 .دی. ولم کنستیشما انگار حالتون خوب ن -
 ونت فراموشش نشه: چیکه حرف هام ه ىتمیصدام ر ىتو نانیندر اطم اون

 یکه نسمتت باشه به تو برم ىزی  ی. سهم هم. مگه نگفتمیمن و تو مال هم -
شت نیهم ىبرا ؟یا ر رهاش کن ی رده حت . میبعد از  ند ماه، دوباره به هم بر 

حموم، تو  ىو حوله  سیخ ى. همون روز که با موهانیامیبن ىاون روز، خونه 
 یب صااداش میو ب بن یىتیر یو زبون م یداشاات یندم بر م ىپرخونه اش مثب 

باره همدىزد ماه، دو عد از  ند  که ب متويه  دیبا م،یدیرو د گهی. همون روز 
. ژاله، خودتو آماده کن. بابات که بر رده، دهیکه بنساامتب از راه رساا ىشاادیم

 خبرهاست. یلیخ
 سال بعد  ی

 یساایشااامپوش و خ ىکرد. بو دارمیصااورتم، از خواب ب ىرو ینلقلك حس
ستمو رو ارمیموهاش هوش ش ىکرد. د شوینرم و لط ىو موها دمیصورتم ک  از ف

 صورتم کنار زدم و خواب آلود  فتم: ىرو
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 حموم؟ یبدون من رفت -
شو رودیخند آروم شت ش ى. انگ شد و لج هامو يمع دیلج هام ک . مور مورم 

شونه اش حلقه کردم و کنار خود ستمو دور  شروع کرد کردم. د م خوابوندمش. 
هم ب طونشیش ىخاکستر ى.  شم هامو باز کردم. با  شم هادنمیبه ب*و*س

 فرو کردم و  فتم: شییخرما ىانبوه موها ونیشده بود. دستمو م رهیخ
 حموم. ىکار نكن دوباره بفرستمت بر هی -

 صداش دراومد: باالخره
 ... مااااااااین -
 يون دلم؟ -
 فت:  شد،یهم م شتریونت ها ب یصداش بود و بعض ىتو شهیکه هم ىناز با
ته امروز رف ادتی. نكنه یبشا داریب دیزود با ی. مگه نگفتگهیخج بلند شاو د -

 ه؟ی ه روز
موهام  ىحد باز شااد. دسااتمو تو نی.  شاام هام تا آخردیاز ساارم پر خواب

 و  فتم: دمیکش
 امروز  ند شنبه است؟ ساعت  نده؟ -
 شنبه است. ساعت هم هفت صبحه.هول نكن.  هار -

 و  فتم: دمیکش یراحت نفس
 ؟ىدیمنو م ىحوله  -

 بلند کرد و  فت: دستشو
 .دییبفرما -



 1205 بی مهرپاییز 

 دونستم تا من از یو رفتم حموم. م دمیدستش برداشتم و پوش ىرو از رو حوله
 کامب و دل  سج آماده کرده. ىصبحونه  هیژاله هم  ام،یحموم ب

  رم رو باز کردم و برنامه هام رو مرور کردم. آب
 یسااال حبس، از زندان آزاد شااد و امروز روز مهم  یهورمند بعد از  روزید

شن.  ىبود. هجدهم مهر، روز صدانت و هورمند با هم رو به رو ب که نرار بود 
 رفته بودم که بتونم برم دنبال هورمند. ژاله هم که حاال با  یامروز رو مرخصاا

ونه و از کارخ تصدان دنیکش رونیب ى فهیبودند، وظ یمیصم ى، رفقاصدانت
 رو به رو شدن با هورمند رو برعهده داشت. ىآماده کردنش برا

. ژاله مثب هر روز لباس هامو که با لباس دمیآب رو بستم و حوله ام رو پوش ریش
 دیزود آماده شاادم. با یلیتىت  ذاشااته بود و خ ىکرد، رو یخودش ساات م

 .میکرد یر حرکت مزودت
بود. حضورم رو  ىتنیر ىآشپزخونه که شدم، ژاله کنار سماور در حال  ا وارد

 حس کرد و  فت:
 .زمیباشه عز تیعاف -

شااكمش  ىکنارش، دسااتمو دور کمرش حلقه کردم و انگشاات هامو رو رفتم
 و  فتم: دمیکش

 ممنونم خوشكب خانوم. -
رد کرده بود،  ونشااونیهم از م یبافت شااده اش که ربان ىموها ىرو دسااتمو

 و  فتم: دمیکش
 صبحونه نراره ژاله بىورم؟ -
 ام  ذاشتم و هولم داد عقج: نهیس ىسماور رو بست و دستشو رو ریش
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 ی. زشته به خدا. نممیبرس ریخوام امروز هم د ی. نمایاریدر ن ىباز وونهیباز د -
 بره. ی ه طور آبرومونو م نیامیهر بار بن ینیب

 دتیفبا اون پوست س یمشك ىتاپ دو بنده  نیتو با ا یونت ه؟یمن   ریتقص -
 ونت نیفقط نگات کنم؟ هم   ینیزم جیس نیع ىتونع دار ی رخ یيلوم م

 خواد  ازت بزنم. یدلم م ییها
پوست  دراومد و دريا نشیبتونه فرار کنه،  وششو  از  رفتم. ي نكهینبب از ا و

و من از  شاادی وشااش حساااس بود و مور مورش م ىتنش دون دون شااد. رو
 بردم. یل*م*ت م نیهم
لقمه رو دهنش  ذاشتم و  نینشوندمش و مثب هر روز اول میکنار یصندل ىرو

  فتم:
 بابا  ه طوره؟ ىکو ولو -

شو رو دیيو یطور که لقمه اش رو م همون ست ش ىد شم   دیشكمش ک و  
ستمو رو شتم و زل زدم تو ىزد. د حس  ی یژاله. ه ىشم ها  ىشكمش  ذا

 ماش، ى فت اندازه  یطور که ژاله م نیبود. ا  یکو  یلیکردم. هنوز خ ینم
که ب ه امون  نیها. خالصاااه ا نیکدوم از ا  یدونم ...  ی... نم اینىود، لوب

 نداشت. یفعال با حبوبات فرن
 دستم  ذاشت و  فت: ىدستشو رو ژاله

 پسر؟ ایدختره  یکن یفكر م -
 دختر هم پسر.هم  -
 ؟ی  یعنیوا  -
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 دو نلو. یعنی -
يمعشااون کنه؟ ما که يفتمون ساار کار  یسااىته. ک یلینه ... دونلو خ ىوا -
 .میر یم
باشااه  یدونلوشااون کنه؟ هر   ىحاال مگه خدا منتظره من نظر بدم تا فور -

 سالم و صالح باشه. دیکنه. فقط با ینم یفرن
 انشاء الله. -
فسااقله رو  نیمراعات ا دیبا یسااال نشااده ه هیکم زود نبود؟ هنوز  هی یول -

 بكنم.
 به ب ه ام. ىيور نی. نگو امایِا ... ن -
 از من شده؟ زتریعز ومدهیهنوز ن -
 .دیزیيور عز هیهر کدومتون  -

 و  فتم: دمیب*و*س صورتشو
 .میکار دار یلیبلند شو مانتوت رو بپوش که امروز خ -

 داشت  فت: یبرم شیکنار یمانتوش رو از صندلطور که  همون
سه مامان ب دیبا - شه. بابا ممیهم کادو بىر تایوا سه اش ی. امروز تولد  خواد وا

 .رهیيشن بگ
ته ک نیامی. بنیآو آو خوب شاااد  فت - ناد  یهم بهم  ف  بیتحو ىرو از ن

 که امروز سرمون شلوغه. می. بررمیبگ
 شد.  فتم: ادهیژاله با عجله پ دم،یکارخونه که رس دم
 نرفت؟ ادتی ىزی  ،یخانوم -

 کنه،  ند ندِم رفته رو بر شت و  فت: یرفته بود خداحافظ ادشی یکه حت ژاله
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 ؟ی  -
 .یخونسرد باش دیبا ؟ىزده ا جانیندر ه نی را ا -
 ی. مارهیدرن ىباز وونهید هینگرانم. خدا کنه سااا یلی. خسااتیدساات خودم ن -

بشااه. ه*ن*ا*ه داره بنده خدا  دیبرخورد کنه که برازنده نا ام ىيور هیترساام 
 .ىو دربه در ىبعد از پنج سال دور

 شمش به هورمند  ینگران نباش. مطمئن باش اون ندر دوستش داره که ونت -
شم هامونو درو دیبا فته،یب ساله که برامیکن شی   ىشمار هیثان دنشید ى. پنج 
 کنه. یم

 و  فت: دی رفت و خندلبشو  از  ژاله
 .یکن یم ریفكرت خرابه ها. همه اش تو اون حال و هوا س -
 .گمیمگه درو، م -
 شد. رتیبرو د -
 ب*و*س بده تا برم. هی -
 نجا؟یا وونهیِا د -

 و  فتم: دمیناه خند ناه
 حسابت. ىپا سمینو یم -

اول بعد از عقدمون که با هر حرف من  ىروزها نیهاش  ب انداخت. ع لپ
دل سبش. خم شدم و از  ىایشرم و ح نیمردم واسه ا ی. مشدیم دیسرو و سف

 رو برداشتم و دادم دستش: شیو نارنج یعقج،  تر آب یصندل ىرو
 .هیباشه. هوا ابر شتیپ نیا -
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ند، دم شاارکتش بود. د نرارم ندان د روزیبا هورم اول  دمش،یکه دم در ز
شلوار  و دیسف راهنیکوتاه. پ یلیداشت و موهاش خ بیو سب شیمش. رنشناخت

 .  هره اش خسته و داغون و امروز ... صد و هشتاد دريه متفاوت.یمشك
و  زیمبود. تر و ت دهیکت و شلوار پوش شهیاصالح کرده بود و مثب هم صورتشو

 ىخانواده اش برا ىتمام اعضا روزیشناختم. د یکه م ىحاال شده بود هورمند
 یاسااتقبالش اومده بودند. پدر و مادر و برادر و خواهر و شااوهر خواهرش. حت

 یاحوالپرس باهاشبودم که  ىنفر نیهمسر هومن و ب ه اش هم بودند. من آخر
نه  هان ىزیغم انگ ىکردم.  ه صااح که  ند رو  هیبود اون مونع  خانوم هورم

 یت بود که بعد از پنج سال بکرد. سى یم هی ر ىها ىب*،*ل کرده بود و ها
همه مدت  ه به ساار پساارش رفته. مدام ساار هومن  نیدفعه بفهمه ا هی ،ىخبر
 ىخبر یو  ذاشته تو ب گفتهن ىزیکرد و ناله که  را بهش   یو دعوا م زدیغر م

که  ىنفهمه. هورمند ىزی  یخواست خود هورمند بود که کس نیا یبمونه. ول
رو تحمب  شااونیهمه سااال دور نیانواده اش، ابه خاطر در امان نگه داشااتن خ

صادف صدانت و ت شد ازش   یکه  یکرد. از ترس يون  ضر  صادف نبود، حا ت
به مايرا باز  هیبق ىشااد و کت  خورد و دم نزد که پا دهیيدا بشااه. دو روز دزد

 آرومش رو بهشون نشون داده بود. ىرو ینشه. و باالخره بعد از پنج سال، زند 
دسته  ب دستش بود. سوار که  هی. نیهورمند بوق زدم و اومد سمت ماش ىبرا

  فتم: یشد، بعد از احوالپرس
 .ىخواستگار ىانگار نراره دوباره بر -

 زد و  فت: ىلبىند
 نبولم کنند. یا ر به غالم -
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 ؟ینگران -
 نباشم؟ -
 ؟ی  ىبرا -
 بتونه منو ببىشه؟ یکن یفكر م -
 حرفش تعجج کردم: از
 که ببىشه؟ ىکرد كاریمگه   -
يدا - خاطر  ها ییبه  عذاب ییمون. درو،   یلیکه بهش دادم. خ یکه  فتم و 
 ترشیاز خودم روندمش. اون ب ىو بديور میبه هم وابسته بود یلیشد. خ تیام

 کرد نىواستمش. ی ون فكر م دیاز من عذاب کش
زود متويه شااد که  یلیکرده. اما خ یطور فكر م نیاون  ند ماه اول ا دیشااا -
رو  زیروش بود و همه   ىمجبورت کرده. مدام دفتر خاطراتش يلو ىزی  هی

 ىه انشون دیخاطراتش بفهمه. که شا نیاز ب ىتازه ا زی  دیکرد که شا یمرور م
 کنه. دایاز تو پ

با خودش خلوت کنه،  با پایین انداخت. براى اینكه کمی  ناراحتی ساارشااو 
 بوق يواب داد: نیژاله زني زدم. با اولرو برداشتم و به  می وش

 ...مایالو ن -
 ؟یيانم؟  را نگران -

 بود: یپر از دلواپس صداش
 کنه. یم هیداره  ر زیر هی. ستیخانوم صدانت اصال حالش خوب ن ما،ین -
 ؟یبهش  فت یمگه   -
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 .ویخج ... خج ... همه   -
 ؟ی  یعنی یهمه   -
 ی. اما ونتشدیزده بود و انگار باورش نم رتیاولش حالش خوب بود. فقط ح -

ازش داشااته،مجبورش کرده که باهاشااون هم  اریکه ماز ىا نهی فتم به خاطر ک
شد.  یلیکنه حالش خ ىکار ص گهیم زیر هیبد  شو تو  یاز ونت گهیمنه. م ریتق پا

  رفته. ازش شویهورمند  ذاشته، تمام آرامش و آبرو و خوشبىت یزند 
 طوره؟ االن حالش  ه -
. موندم  ه طوري تا خونه ببرمش. با این حالش سااتیداغون. رو پاش بند ن -

 که نمخ تونه رانند خ کنه.
 شما هنوز کارخونه اید؟ -
 نه. کنار خیابون. تو ماشین سایه. -
 خودت بشین پشت فرمون یه ونت کار دستمون نده. -

  فت: ترسیده
 من؟ نمیشه که. -
 کمی سرزنش  فتم: با
 ژاله ... باز هم از این حرف ها زدى؟ من بهت اطمینان دارم. -
 با لحن محكم ترى که بهش اطمینان خاطر بدم  فتم: و
 بیارش خونه. -

کرد  یشده، نگران نگاهم م ىخبر هیبود  دهیکه انگار از حرف هام فهم هورمند
و رو  شده. تماس رو نطع کردم یکرد که   یو با دست و  شم و ابرو اشاره م

 به هورمند  فتم:
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 زده شدند. جانیکم ه هیخانم صدانت  نكهیمثب ا -
 کرد و  فت: اخم

 ه؟یزده؟ منظورت   جانیه -
 هیعیب. طندتینراره. خج بعد از پنج سال يست و يو حاال نراره بب یکم ب هی -

 شده. ریکه غافلگ
  فت: نهیب ی شمش م ىکه انگار داره صدانت رو يلو یلحن با
 یم هی. االن هم حتما داره  ررهی  یاش م هی ر شااه،یم ریغافلگ یونت هیسااا -

 براش نداشتم. هیيز اش  و  ر ی یکنه. من ه
 زدم: لبىند

. خانم صااادانت هم به خانومم  فته که خودش باعث به هم ی ه تفاهم -
 شما شده. یخوردن آرامش و خوشبىت

 :دیخند تلخ
رني  میتموم شااده باشااه و ما هم بتون زیکه همه   شااهیهنوز هم باورم نم -

سرت به دلم مونده با خمینیآرامش رو بب ست زنمو بگ الی. ح ندم  و رمیراحت د
 فشااویک ای ه،یبزنه به سااا ىموتور هینباشاام که هر آن ممكنه  نیبزنم و نگران ا

ت کنم، خودمو دس باز شم  یو ونت رونیبكشند ب نیخودمو از تو ماش ایبدزده 
 .نمیو پا بسته بب

 دنده برداشتم و شونه اش رو فشردم: ىاز رو دستمو
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هم  اریکه اعدام شااد. ماز ىتموم شااده. اصااب کار گهیمطمئن باش مرد. د -
 اوردیبه روش ن یاز موش کمتره. باباش هم که از ترس آبروش حت شییبدون دا

 پسرشه. اریکه ماز
 حسرت  فت: با
ه خار ب هی. طانت ندارم لهیتكم تمیظرف گهی. دنهیهم میدل خوشاا ىمنم همه  -
 بره. هیسا ىپا
نت دار ىهمه عالنه ا نیبا ا - به خانم صااادا خودتو  ى ه طور يلو ،ىکه 

 مارستان؟یب ىایکه ن ی رفت
  فت: دهیترس

 مارستان؟یب -
 تكون دادم و  فتم: سر

ش یآفتاب ىهمون روز که برا - شه ک صدانت نق نمود و وا میدیکردنت با خانوم 
 ؟ىکه تصادف کرده،  ه طور طانت آورد میکرد

 شد و  فت: رهیروش خ شیپ ابونیخ به
 بودم. مارستانیب ى. منم تواوردمیطانت ن -

 هام  رد شد:  شم
 ؟یگیم ىيد -
س - سا شیپ یمقد  هیمن بود که نگهبان کارخونه باهاش تماس  رفت و  فت 

 ریمس ىشدم. تو یمقدس نیسوار ماش یدونه با  ه حال یتصادف کرده. خدا م
شىکه تو زني زد میبود س ی.  و به  ازین ی فت یرو من يواب دادم و ونت یمقد
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 ستانماریب  یاز دستم افتاد. نزد یمجوز عمب امضا بشه،  وش دیعمب داره و با
 رو فرستادم دنبال بابا. یشدم و مقدس ادهیپ

 دمت؟یکه من ند ىکجا بود ؟ىبود مارستانیب ىپس تو هم تو -
ساختمون، رف نكهیاز ا نبب - شو برامدمیرو د قتیبرم داخب  س ضا. نبال عك  . ر

کاسااه اسات و  مین ریز ىکاسااه ا دمیفهم دمشید نكهیآورده بودند. به محو ا
ا . بانی نضایهیمن بره سرا، سا ىزني زدم به هومن که خودشو برسونه و به يا

 رو هم که خودت می دونی.
 .میانداخته بود رتیهمون مونع   ىودب دهیبابا. پس ا ر رضا رو ند ىا -

 و  فت: دیخند
 هیبه سرم رفت تا مطمئن شدم سا ی  یدون یم ؟ىکرد یمن دام پهن م ىبرا -

 نداره. یسالمته و مشكل
 بیلکردم د یکنم. و البته فكرش هم نم تتیخواسااتم ام یوانعا متاساافم. نم -

 باشه. ىزی  نیشدنت  ن یمىف
ست گهیبوده د یهر   - شته. را سر دا نی... از رام ی ذ رو  هیسا یی ه خبر؟ پ
 بره. رانیخواد از ا ی فت م یم نی. آرمگمیم
 تعجج  فتم: با
 ؟ىدیکجا د نویآرم ن؟یآرم -
 اومد مالناتم. ى ند بار -
 براى  ی؟ -
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شت هاهیمرد محترم نیآرم - شب ى. الحق که انگ ست  ت . تفاوستندیهم ن هید
 تا آسمونه. نیزم ن،یو رام نیآرم

 فكر کنم ؟ىنكرد هیتوي نیونت خانم صاادانت رو در رابطه با آرم چی را ه -
به آرم نیتا هم بت  خاطر خواهرش و نهیبدب نیاالنش هم نساا به  . فقط 

 .ادیخواه*ر*زاده اش باهاش کنار م
که  دهیمفه هیسال ها سا نیرو بشناسه. تو ا نیآرم شتریداشت که ب ازین هیسا -

ش چیه نیرام ىکارها ىتو نیآرم شته. فقط م ینق سه باور کنه و باز از  یندا تر
ست، رام یکه م ىهر يور نیضربه بىوره. آرم لشیفام سا نیتون  دور هیرو از 

 هم موفق نبود. ییياها هی یداشت. ول ینگه م
 از انبار. ىکارخونه و دزد یمثب ... ورشكستگ ییياها هی -
ماز ىدزد - کار  بار  باط چیبود. ه اریان در مورد  ینداشااات ول نیبه رام یارت

 کارخونه حق با توئه. یورشكستگ
ماز یاز کجا مطمئن - کار  با هم  یبوده؟ من حس م اریکه  کنم هر دوشااون 

 اتهام خودشو تبرئه کرد. یكی نیاز ا یبا زرنگ نیرام یهمدست بودند ول
 دار به آب بزنه و به اون وضوح از خودش رد و نشون  ینبود که ب یآدم نیرام -

بذاره. اساام خودش رو تو کنه و  دیعنوان کنه و تهد یتلفن ىتماس ها ىيا 
 بده. جیدست رن یمدرک نی ن
شد  ىاون روز ؟یدون یاز کجا م زهاروی  نیتو ا - صدانت تلفن  که به خانم 

 .میدفترش بود ىواومد فقط من و خانم صدانت ت ونیبه م ىدیو حرف از سع
 باال انداخت و با خنده  فت: ییابرو
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به  بهیکه از طرف شاارکت ها و افراد غر ییتماس ها شااهیخانم خرسااند هم -
 کرد. یضبط م شد،یم هیسا
مام خبرها ىخدا - ند ت خانم خرساا گار  هت م ىمن ... ان نه رو ب  یکارخو

 رسونده.
پاشو به کارخونه  هیمن بود. از همون مونع که سا ىبرا یويودش کم  بزر  -

س شت از مقد ستم هر   ی ذا ع بهم اطال فتهیکارخونه اتفاق م ىکه تو یخوا
شم سا یبده و  هار  س انشیو اطراف هیمواظج  شه. مقد سند رو  یبا هم خر

ست. از طر نیکم  کردن ام ىبرا سن ییهمون تماس ها قیدون  دکه خانم خر
 وسط مايراست. اریماز ىپا دمیشماره ها فهم ىری  یضبطشون کرده بود و پ

سم به ماز شتریبعد از اون ب شب اریحوا سر از کارخونه درآورد یبود تا  و  میکه 
 اریکردند. هر  ند اون شااج ماز یم یکه داشااتند انبار رو خال ییها ونیکام

حرف  تهفیب ریا ر   یاهمطمئن بودم پن ینبود. انتظار هم نداشااتم که باشااه. ول
 شده بود. یناط اریبا ماز یلی.  ون خزنهیم
ص چیه نیرام یعنی - شت؟ ماز ىریتق شناخت که  یرو م نیاز کجا رام اریندا

 اسمشو توى تماس ها می آورد؟
 بوده. بردن اساامش ریتقصاا یب نیبار رام نی فت، ا یم یطور که پناه نیا -
ال اصاا نیبود. رام ىپرت کردن حواس ما از اصااب کار ىتلفن هم فقط برا ىتو

ز نصم ا شتریب یورشكستگ ىکه سر مايرا یپناه یشناخته. ول یرو نم اریماز
 یتالف واسااتخ ینكرده بود، م افتیبهش وعده داده بود رو در نیکه رام یپول

 خواست براش پاپوش درست کنه. یم اریماز قیخاطر از طر نیکنه و به هم
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شااده بود. خداروشااكر که هم از شار  دهی یپ زیطور.  ه ندر همه   نیکه ا -
 .نیهم از دست رام ىخالص شد شییو دا اریماز

 براش افتاده؟ یاتفان نیمگه رام -
خانم صاادانت از  رفتن غرامت صاارف نظر کرد، کارهاشااو  نكهینه. بعد از ا -

 رفت لندن. شیکرد و دو ماه پ میرد
 و  فت: دیکش یراحت نفس

رو  هیکه سااا ىزیفعال هر   دمیم حیدور شااده. تري هیخوشااحالم که از سااا -
 کنه ازش دور باشه. یناراحت و نگران م

خونه که ترمز کردم، اولین نطره هاى بارون روى شیشه افتاد و خیلی  ىبه رو رو
شین دیگرون  شه از رانند ی کردن با ما شدت  رفت. نگران ژاله بودم. همی زود 
وحشت داشت. به خصوص که االن بارون هم  رفته بود. باهاش تماس  رفتم. 

 صداش آروم تر از نبب بود:
 سالم. -
 سالم خانومم.  ه خبر؟ -

 تر آورد و  فت: نییرو پا صداش
 وونهیاز اسااترس و اضااطراب داره د یکنه ول ینم هی ر گهیحالش بهتره. د -
 .شهیم
 االن کجایین؟ -
 یه خیابون باالتر از خونه. داریم می رسیم. -
 دارى رانند ی می کنی؟ -
 آره. ولی فعال کنار خیابون نگه داشتم تا باهات صحبت کنم. -
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 ى کشیدم و  فتم:آسوده ا نفس
 خوبه. ما هم رسیدیم دم خونه. من هورمند رو می برم داخب. شما هم بیاید. -

ش ست کم ی و صدانت  یرو نطع کردم. هورمند هم انگار حال و روزش د از 
و نفس هاش کوتاه شااده بود. انگشاات  زدینداشاات. مدام به موهاش  ني م

 داد و صورتش نرمز شده بود. یهاشو توى هم تاب م
 رو کنار دیوار خونه پارك کردم و  فتم: ماشین

 بفرما داخب. -
که باهاش صحبت کردم، نرار شد منزل ما همدیگه رو ببینند. تنها يایخ  دیروز

بود که به مهنم رسید.  ون نه هورمند روى رفتن به خونه ى صدانت رو داشت 
اشااون بره.  و نه صاادانت اون ندر با خانواده ى هورمند راحت بود که به خونه

و هم صاادانت با  باشااهتنها  زینه خونه ى ما بود که هم هورمند با من راحت 
ژاله. هر  ند که مساالما ونتی صاادانت از راه می رسااید، من و ژاله باید فلنگو 

 می بستیم.
سالن. خونه امون همون خونه اى بود که یه  وارد شدیم و بردمش به  ساختمون 

اال شااده بود صاااحج خونه اش. به خاطر زمانی ژاله م*س*تايرش بود و ح
حاال توش زند ی می  یدمش و  به این خونه داشااات، خر له  که ژا نه اى  عال

 کردیم.
روى اولین مبب نشست و من رفتم به آشپزخونه که حدانب یه  ایی دم  هورمند

 کنم. اونم با کمك  اى ساز.
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دو از يا  کنار هورمند يا یر نشااده بودم که صااداى زني بلند شااد و هر هنوز
پریدیم. نگاهی به هورمند انداختم. نگاهش به سمت ورودى سالن بود و رني 
به روش نمونده بود. خواست بره سمت در که دستمو روى شونه اش  ذاشتم و 

  فتم:
 همین يا بمونی بهتره. -

 کرد و من سر تكون دادم و هورمند همون يا سر پا موند. نگاهم
ساختمون رو باز کردم و ژاله رو دیدم که  سمت آیفون و دکمه رو رفتم زدم. در 

صدانت رو به داخب دعوت می کرد. نیافه ى صدانت داد میزد که حسابی  ریه 
 کرده. کب صورتش نرمز و متورم بود.

و تعارف کردم و صاادانت هم به زور فقط یه سااالم  فت و بالفاصااله  سااالم
 بعدش پرسید:

 این ياست؟ -
يیج شاالوارم فرو کردم و با دساات دیگه به داخب  از دساات هامو توى یكی

 تعارفش کردم:
 بله. بفرمایید. -

که دسااتش دور شااونه ى صاادانت بود، خواساات همراهش بره داخب که  ژاله
دساات دیگه اشااو  رفتم و کشاایدمش ساامت خودم. دسااتش از دور شااونه ى 

 صدانت باز شد و با تعجج نگاهم کرد. با حرکت لج هام  فتم:
 همین يا.بمون  -

شد ما همراهش نرفتیم،  ژاله صدانت که متويه  ستاد.  عقج  رد کرد و کنارم ای
 متعجج به سمتمون بر شت و من  فتم:
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 بفرمایید داخب. منتظرتونه. -
شكر کرد.  فهمید سرشو کمی خم کرد و آروم ت شون بذاریم.  که می خوایم تنها

 ید و  فت:داخب که شد، ژاله هیجان زده و مضطرب دست هامو  سب
 واى نیما من می ترسم. -

 کردم و سرشو ب*و*سیدم: ب*،*لش
 تو دیگه  را؟ -
 از بس که این سایه  ریه و زارى کرد منم استرس  رفتم. -
 ِا ِا ِا ... نبینم نگران باشی. واسه ات خوب نیستا. -

 لبىندى زد و پشت  شمی نازك کرد و  فت: ژاله
 ات تو محیط آروم بزره بشه. بله می دونم می خواى ب ه -

 کشیدم و  فتم: بینیشو
 من نگران توام ...  ور باباى ب ه... -

 روى لج هام  ذاشت و  فت: انگشتشو
 هیاااس خدا نكنه. این حرف ها  یه ... -

 يیه صدانت هر دومونو از يا پروند: صداى
 ازت بدم میاد لعنتی. -

زده به ساامت ساااختمون نگاه کردیم. توى حیات بودیم و با ويود در  وحشاات
 بسته ى ساختمون، صداى صدانت به وضوح شنیده میشد:

ياى منم تصاامیم  - به  يازه دادى  به خودت ا به  ه حقی رفتی؟  ه طور 
 بگیرى؟
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 هورمند رو نمی شنیدم اما صدانت: صداى
که التماسااات می کردم باهام نه نه نمی خوام  وش بدم. مگه اون روزهایی  -

 حرف بزنی و بگی  ی شده، تو به حرفم  وش دادى؟
- ... 
 به من نزدیك نشو. -
- ... 
بدى و خودتو  م و  ور کنی و حاال  - فكر کردى کی هسااتی؟ الكی طالنم 

 بر شتی که  ی؟  ه تونعی دارى؟ می خواى به دست و پات بیفتم؟
این همون صاادانتی بود که بال بال میزد تعجج نزدیك بود شاااو دربیارم.  از

براى یه لحظه دیدن هورمند؟ اون ونت این يورى بی اره رو می شست و پهن 
 آفتاب می کرد؟

ژاله که به سااینه ام  ساابیده بود و خودشااو میون بازوهام نایم کرده بود نگاه  به
 کردم و آروم  فتم:

 وضعیتی بوده؟مگه بهش نگفتی هورمند این  هار پنج سال تو  ه  -
 ژاله مظلومانه  فت: و
  را  فتم. نمی دونم  را این يورى می کنه. فكر کنم خب شده. -
من توى دلم  فتم ب خب نشده. داره حرف هاى تلنبار شده رو دلشو بیرون مخ  و

 ریزهب
 يیه و دادهاى صدانت هم  نان بلند بود: صداى
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خورد شدم. سرشكسته شدم. هیچ می دونی  خ به سرم اومد؟ داغون شدم.  -
شادم کردى  شمن  شنیدم.  ه کنایه ها،  ه زخم زبون ها. د  ه حرف ها که ن

 هورمند.
صدانت.  ند لحظه در و دیوار خونه از لرزه افتاد اما دوباره  و صداى هق هق 

 طوفان شد:
 به من دست نزن. تو هیچ نسبتی با من ندارى. -
 هم به يوش بیاد و صداش باال بره:همین حرف کافی بود تا خون هورمند  و
 تو زن منی اینو بفهم. -
 نیستم نیستم. پنج ساله که نیستم. خودت طالنم دادى. یادت رفته؟ -
 ناااه... ولی مجبور بودم. می خواستی بذارم يلوى  شمم به زنم ... -

 لحظه اى ساکت شد و دوباره  فت: براى
که بهش بگن زنشااو می دزدن و يلوى می دونی براى یه مرد  ه ندر سااىته  -

  شمش هر غلطی که دلشون خواست باهاش می کنند؟
با شتاب سرشو از روى سینه ام برداشت و ناباور بهم خیره شد. منم دست  ژاله

شته بود. دردهایی  شو مىفی نگه دا شتم. هورمند خیلی دردها کمی از ژاله ندا
صدانت می  فت. ما هم  سی بگه و حاال فقط براى  سته بود به هیچ ک که نتون

 م:رفتم و  فت  روکه با پررویخ تمام فال  وش ایستاده بودیم. بازوى ژاله 
 می خواى بریم یه کم خرید کنیم؟ -

 خنده اش  رفت و  فت: ژاله
 منظورت اینه که نىودسیاه بىریم؟ -
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 دنیقا. -
 موافقم. -

 یه ندم برنداشته بودیم که باز سر و صداشون باال رفت: هنوز
خج می تونسااتیم بریم یه ياى دیگه زند ی کنیم.  ه می دونم باالخره یه  -

  م و  ور می شدیم. يورى
تا کی سااایه؟ تا کی می تونسااتیم فرار کنیم و با ترس زند ی کنیم؟ باید یه  -

شدیم. تنها راهش هم این بود که با مدرك  یر  شون خالص می  ست يورى از د
ستم ازم  سایه. می خوا سك کنم  ستم با زند ی تو ری پلیس بیفتن. من نمی تون

 دور باشی که خطرى تهدیدت نكنه.
 و این پنج سال کم سىتی کشیدم؟ کم دردسر کشیدم؟ آواره ى دنیا بودم.ت -
سم به تو بود. هیچ  - می دونم. همه رو می دونم. تو همه ى اون روزها من حوا

ونت نشد که براى یه روز از حالت بی خبر باشم. از لحظه لحظه ى زند یت و 
 تك تك کارهات خبر داشتم.

 ژاله به در خونه نزدیك تر مخ شدیم. کم و کمتر میشد و من و صداشون
لحظه اى که از خونه خارب شدیم و در رو بستیم، صداى هورمند رو از  درست

 توى حیات شنیدیم:
 بی منطق نباش سایه. حدانب بی عاطفه نباش. نذار تمام امیدم نا امید بشه. -

ماشااین رساایده بودیم که صاادانت در حیات رو باز کرد و با شااتاب رفت  کنار
شد. لگدى به  ستگیره رو حرکت داد که بازش کنه اما باز ن شینش و د سمت ما
تایر ماشااین زد و رفت ساامت خیابون. همراه ژاله سااوار ماشااین شاادم و ژاله 

 مشتشو يلوى روم باز کرد:
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 سویی ش دست منه. -
شو به هورمند افتا نگاهم د که ِلی لی کنون از در خونه بیرون اومد. یكی از پاها

صداى فریادش  شش بند بود که پاش کنه.  شت کف ستش به پ باال  رفته بود و د
 بلند شد:

 سایه نرو. -
سیر سریع  م سی رو به هم کوبید و رفت.  صدانت در تاک شو دنبال کردم.  نگاه

 استارت زدم و يلوى پاى هورمند ترمز  رفتم:
 باال. بپر -

شده  هورمند بدون هیچ حرفی در عقج رو باز کرد و ساوار شاد.  ه بسااطی 
بود. حاال باید عروس فرارى رو هم تعقیج می کردیم. خیلی زود به تاکساای 
سر راننده ى بی اره  شه ى عقج رو پایین داده بود و  شی سیدم و هورمند هم  ر

 فریاد می کشید:
 نگه دار ماشینو. بزن کنار. -
ت دست صدانت معلوم بود که به راننده میگه تندتر بره. پی یدم يلوى حرک از

تاکساای و مجبورش کردم ترمز کنه. هنوز ماشااین کامب متونم نشااده بود که 
هورمند پیاده شد و دوید سمت تاکسی. در عقج رو که صدانت نشسته بود باز 

 اىه شتکرد و صدانت رو از ماشین بیرون کشید. مچ دست صدانت بین انگ
هورمند بود و صاادانت تالش می کرد خودشااو آزاد کنه. می دونسااتم که ا ر 
بىواد خیلی راحت با یه حرکت تكواندو دخب هورمند رو میاره ولی ... ظاهرا 

 تريیح می داد که تو دست هورمند اسیر باشه.
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 دستمو ول کن دیوونه. -
 تو دیوونه ام کردى. -
سه - این  یزها طالنم ندادى. حتما یه  یز  من یا تو؟ دارى درو، میگی. تو وا

 دیگه هم بوده.
این حرف ها  یه می زنی؟ آخه من کیو به يز تو توى زند یم راه دادم که این  -

 فكرها رو کردى؟
ا ه این طور نیست  را همون یك سال پیش که همه  یز معلوم شد نیومدى  -

 .سراغم؟ حدانب می ماشتی دور و برى هات یه خبرى بهم بدن
 می خواستم ونتی میام پیشت دیگه هیچ مانعی سر راهمون نباشه. -
یعنی منو این ندر ضااعیم می بینی که نمی تونم از پس مشااكالت زند ی  -

 بربیام؟ مگه همه  یز باید بر وفق مرادم باشه؟
بر من و ژاله، حاال راننده تاکساای هم با دهن باز به ير و بحثشااون نگاه  عالوه

می کرد. ماشاین رو کمی يا به يا کردم تا بتونه رد بشاه و بره دنبال کاسابیش. 
بارید و آب از موهاى هورمند و مقنعه ى صااادانت می  بارون هم  نان می 

  كید. نگاهی به ژاله کردم و  فتم:
ره میگه؟ فكر می کنه یه زن دیگه تو زند ی صااادانت  ش شاااده؟  ی دا -

 هورمند هست؟
 به نشونه ى نه سر تكون داد و  فت: ژاله

 زیادى داره ناز می کنه. کار دست خودش نده؟ -
هنوز هم اون خوى ساارکش و شاایطون که باهاش هورمند رو عاشااق کرده  پس

 بود، توى ويودش بود.
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 يمله اى که از هورمند شنیدم این بود: آخرین
 من فقط تو رو دوست دارم سایه  را متويه نیستی؟ -
يواب صدانت ضربه اى بود که با نوك کفشش به ساق پاى هورمند زد. ونتی  و

 آو هورمند دراومد، صدانت دستپا ه شد و هول زده  فت:
 واى خدا مر م بده  ی شد؟ من که محكم نزدم. -

سم خم صدانت رو  رفت و بلندش شد  ت پاى هورمند اما هورمند بازوهاى 
کرد و نبب از اینكه بتونه هیچ حرکت دیگه اى بكنه، ب*،*لش کرد. و فقط من 
ستم که هورمند  شیده بودم می دون صورتم   صدانتو روى  ست  ش ضرب  که 

 االن  ه دردى رو داره تحمب می کنه.
که از هم يدا شون کرد، به هم  ىزییاهم بارون و خیابون و این بار، همون پ باز

 برشون  ردوند.
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