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 هیاهوی تنهایی

 ( کاربر برتر انجمن رمان فوریوmina.nمینا نصیری )

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 اییههیاهوی تن
 یباسمه تعال

 
سته کل ینگاه سالن چرخاند و د شه یرا رو دیدور تا دور تا دور  سول گو  یکن

 شد.  خکوبیقاب عکس م یسالن انداخت. نگاهش رو
 عکس پدر و مادرت ... -

ها اکو شدددده در سددرحش روحش را خراح داد و گره یصددددا را  شیابرو
 .دیقاب عکس کش یترکرد. دستش را نرم رومحکم

قات  یگاه ق یادآوریاو فا نان زخم م شددتریات همچون نات ندیآنچ که راه  زن
یاد و خاطره ی عزیزانی که . دنیچیجز تاب آوردن و در خود پ سددتین یعالج

 سپری کنی. باید عمر باقی مانده ات را در حسرت نداشتنشان 
 یدست گذاشت و نفسش را رها کرد. یجا یمیقد یقاب چوب انیخاطرات را م

ز روی مبل دراکشاند.  مبلح را به سمت اخسته یهاو قدم دیبه صورتش کش
ا ر شیهاسددالن سددپرد و پل  انیم یمخمل یهامبل یتنش را به نرمکشددید و 

 هم گذاشت.  یرو
نثار  یای. در دلش لعنتکردیاز آن بود که فکرح را م ترعیخاطرات سددر هجوم

  سمت کشانده بود. نیخود کرد که ناخواسته راهش را به ا
اومدن کارسدداز نبود. شدد   ین؟ اصددرار من بهت براماما یدیآشددورش رسدد -

 .میمنتظرت هست



 5 تنهاییهیاهوی 

صدای شد.  دهیسالن کش یبه سمت تلفن گوشه نگاهشسرح را باال آورد و 
سش را کالفه ب یدشساره که در خانه پیچ  یرابار به حماقتش ب نیداد و ا رونینف

شتن به ا ه اینجا ا بای کاح حداقل امروز ر آورد. مانیقبل ااز شتریخانه ب نیبرگ
 نیامده بود.

ش ش رونیشلوارح ب  یرا از ج یگو ستش را  زیم یو رو دیک شت. مچ د گذا
 هم نهاد. یاح را روخسته یهاگذاشت و پل  احیشانیپ یرو

 خسددتگی چنان .ب*و*سپر از کا شیهاپر از آشددوب بود و شدد  شیروزها
 دبه افکارح ز یدست خواب چنگبه کوسن نرسیده  حغال  شده بود که سر

 کرد. ترنیو سنگ نیرا سنگ شیهاو پل 
و  دیبه گردنش کش ینشست. دست شیو در جا دیاز خواب پر یگوش یصدا با

 برداشت. زیم یرا از رو یگوش
 سالم. -
 ؟یبه من خبر بد ی. قرار نبود اومدیفرار یسالمش آقا -
 بعد هم خوابم برد. فراموح کردم. -
 نرفته باشه. ادتیرو من  یسفارش یهایسوغات دوارمیام ستشین یحاال طور -
 .اوردمین یزیاون تحفه چ یمن برا -

 دندان هایش را روی فشرد. وگرفت  دهیرا ناد الیدار لکش آشور
 .نمتیبیم -
 آشور... -
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ضرب رو یتوجه تماس را قطع کرد و گوش یب را  تکیه احانداخت.  زیم یرا با 
شید.  صورتش ک ستی به  شتی مبل داد و د سم شیاز جابه پ ست و به  ت برخا

 .شدیآماده م دیاتاق رفت. با
** 
 مامانش دلم برات تنگ شده بود. یخوح اومد -
 من هم. -

شرد. از رو ساره شش ف ساره نگاهش در نگاه نگران  یشانه یرا محکم در آغو
 سختش.  یکوروح نشست. مرد محکم و صبور روزها

شد و با قدم از سمت کوروح  ییهاساره جدا  ستش که در محکم به  رفت. د
 شد. رهیداد و در چشمانش خ یدست کوروح نشست سالم

 منتظرت بودم. نهایزودتر از ا شیخوح آمد -
 کارم عق  افتاد. یکم -

زبان نگاه کوروح را آرامش داشددت. نا یاز روزها تینگران کوروح حکا نگاه
 از بر بود. 

 .یچا دییبفرما -
 چیه زن نیلبش نشست. ا یرو یساره برگشت. لبخند یبه سمت صدا سرح

ز را ا یانقره ینینکرده بود. به سددمتش رفت و سدد غیدر شیهارا از مادرانه زیچ
 گذاشت. زیم یدستش گرفت و رو

مجبورح کرده منتظر بمونه وگرنه االن  الی. لستیدل تو دلش ن یمامان فخر -
 بود. نجایا
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 لشون.دنبا رفتمیم دیدلم براشون تنگ شده. اگر خبرم کرده بود -
 نه؟ ایراه افتادن  نمیزنگ بزنم بب رمیبه اومدشون نموندهش م یزیچ -

 زیم یرا از رو یکوروح فنجان چا یرهینگاه خ ریتکان داد و ز دییبه تأ یسددر
 .دیاز آن را نوش یابرداشت و جرعه

 حرف دارم. -
 تکان داد. یرا تا نگاه کوروح باال آورد و سر نگاهش

 موقع؟ نیاالن و ا یچشمش ول -
 به او انداخت. یمیقم*س*تبه سمت جلو خم شد و نگاه  یکم کوروح

 حرفهای آخرت بد جور بودار بود. ؟یستیآشورش تو انگار متوجه اوضاع ن -
 تا کارم رو انجام ندم آروم نمیشم.  -

 برخاست. شیداد و از جا رونینفسش را کالفه ب کوروح
 تو اتاقم منتظرت هستم. -
 یاراستش انداخت و جرعه یپا یچپش را رو یور پاکنارح که گذشتش آش از
 قصه سر دراز دارد"  نی. "ادیرا نوش یاز چا گرید
یحرفت شددده؟ خو و نشددون م الیهسددتن. با ل نجایا گهید قهیده دق تا  ینها -

 .دیکش
 زد و یلبخند الیل تیعصددبان یادآوریسدداره توجهش را جل  کرد. با  یصدددا

 گذاشت. زیم یان را روشد و فنج لیبه سمت جلو ما یکم
 .شهیحل م ستشین یمهم زیچ -
 .اوردمیمن که از کار شما دو نفر سر در ن -
 مامان... یراست -
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شور دو ک نگاه ست فیساره باال آمد و منتظر نگاهش کرد. آ شانش ید  کنار در ن
 داد.

ض الشیو ل یمامان فخر یهم برایکیش تو و باباش  یکوچولو برا زیچ هی - من در 
یآب و برق م یقطعا  خونه ب دیبابت خونه و پرداخت قبوضش اگر نبود ممنون

 .موند
 .زمینکردم عز یکار -

 برخاست. شیو از جا ستیساره را نگر قدردانش
 ؟یندار یمن برم اتاق بابا. شما فعال  با من کار -
 . زمینه عز -

 یاهحتیرا به سمت اتاق کوروح کشاند. بازار نص شیهاتکان داد و قدم یسر
 بار قطعا  شلوغ تر. نیچند ساله گرم بود و ا

به در زد و با  یاراهرو گذشددت و به سددمت اتاق کار کوروح رفت. ضددربه از
 و وارد شد. دیکش نییدر را پا یرهیدستگ نهیطمأن
ت   ی. نگاهش رووقتشیوقت و ب یهاشدن مینسبتا  بزرگ بود و محل قا اتاق

و درشددت مقابل چشددمانش جان  زیو خاطرات ر دیاتاق چرخ لیت  وسددا
 گرفت. 

اون  رفته ادتی شیبچرخر دور و بر اون اسددتخ گهیبار د  یمن فقو منتظرم  -
 شد؟  یدفعه چ

 آمد. رونیو آرام ب دیکش یسرک یپشت مبل چرم از
 .شهیتکرار نم گهیمامانش د دیببخش -
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 پسرک را همانجا پشت مبل رها کرد. خیالش را پس زد و
  چی شده بابا! -

زء بود و حاال ج قشیرف ادگاریکرد.  شیتماشا و دیکوروح به سمتش چرخ سر
ساره. کتاب  یاز زندگ یبزرگ شا داد یرا در کتابخانه جاخودح و  ه رو به مبل ا
 کرد.

 .یشیسر پا خسته م نشیبش -
 گرفت. یآن جا یرفت و رو کارزیم یروبرو یه سمت مبل چرمب

 بابا. شنومیم -
سمت ماز کتابخانه ف کوروح صله گرفت و به  ستش را اهرم کرد  زیا رفت. دو د

 گذاشت. زیم یرا رو شیهاو کف دست
شتم توض یتو تماس آخر - ست؛ پس  حیکه باهات دا سم بهت ه دادم که حوا
 سر اصل مطل .  رمیم

کوروح را دو چندان کرد. جنس  یهایآشور التهاب و نگران یرهیسرد و خ نگاه
ب می شددناخت و این روزها اول لجاجت و ک  را خو و سدداکتش زدهخینگاه 

 خلقی اح بود.
ش - سرک شت ییهایباز وانهیو د هایبا تمام  شتت بودمش اما  یکه تا به حال دا پ
 .یخودت رو بدبخت کنیدم بار اجازه نم نیا

دادنش  یالقباسددت که من بخاطر گوح مال  ی یاگر منظورتون اون پسددره -
زنش  یکه سر پرونده وانهیخاطر اون مردک د به ایش  افتادم بازداشتگاهش   ی

 شونیکردن ا هیتوج ریباز امر خط هیو از بد قض ختیاومد دفتر شما رو به هم ر
 .ندستین ینجموضوعات چندان بغر نهایبگم ا دیبنده شد هستش با  ینص
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 .یستیسر و پا ن یهمون موقع هم گفتمش تو الت و ب -
 روح نگاه کرد و منتظر ماند.به کو رهیپا انداخت و خ یرا رو شیپا
 آشور به روح ... -
 را محکم کرد. شیهادست یو گره دیافروخته از جا پر بر
 .رمیگفتم بهتون تا ته ماجرا م دشیقسمم ند -
 جلو؟ یذارم تند بر یم ینگفتم نروش اما گمان کرد -
 به اجازه ندارم. الیاحت -

 انداخت. نییکوروحش سرح را پا یشده  یبار نگاه
 بابا. دیندر قرا یمن رو تو معذورات اخالق -
 نذار. رونیتموم بشهش من رو از معادالت ب ییجا  ی دیقصه با نیآشورش ا -
 .دیکرد یهمون موقع حل م دشیاگر قرار بود شما حل کنبیرون نذاشتم ش اما  -

 کوروحش سرح را باال آورد. سکوت
 اما... دیردکه چقدر تالح کمی دونم نداشتمش  یمن منظور بد -

ست سکوت باال آمد و کالمش را بر د کرده  یرو ادهیز د؛یکوروح به عالمت 
 بود.

ست که ا - شاهرخ و  یهانبودن شخورده ماجرا مثل خوره روح من رو نیسالها
 .خوامینم گهینبودن د  یخون به دلم کردهش  گلیم

 اند.در هم فرو رفتندش اما ساکت م شیمشتش محکم تر شد و ابروها یگره
 .یبش ریدرگ ما  یقم*س*ت خوامینم -
 .دیمن بش یهاحرف یشما هم متوجه دوامیفهممش ام یباباش حرفاتون رو م -

http://www.roman4u.ir/


 11 تنهاییهیاهوی 

 داد. رونیو کالفه نفسش را ب دیبه صورتش کش یدست کوروح
 ه؟یطور نیا -
اما  کردم؛یاقدام م نهایزودتر از ا دیشدددهش با ریاالن هم د نیگفتم بهتونش هم -

 سن و سال...خ ش امان از 
 را پراند. شیهاپل ش آشو فیظر یاشاره

شورش ام - سخره دوارمیآ سر من م یاکه افکار م شته  چرخهیکه تو  صحت ندا
 باشه.
 زد و به سمت در رفت. یلبخند مرموز آشور

 .نیپشت به ز یبه پشت و گه نیز یگه -
 آشور... -

ظ  برد و با حفباال میدست آشور را به عالمت تسل  یدار کوروحش کش آشور
 رفت. رونیهمان لبخند مرموز در را گشود و از اتاق ب

** 
 بچه کو مادر؟ نیسارهش پس ا -

 زد. الیبه کتف ل یالبخند ساره را کش داد و ضربه الیبلند ل یخنده
 خانم. الیل یخوشحال یادیز -

 رفت. ی. پا تند کرد و به سمت فخردیهر سه نفر که به سمتش چرخ سر
 .یمان فخرسالم ما -

آشددورش اشدد  در چشددمانش خانه  یقامت رعنا دنیباال آمد و با د یفخر سددر
 برخاست و به سمتش رفت. شیکرد. از جا

 تو؟ یقربون قد و باالت برم مادرش کجا بود -
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خود بهشت بود.  د؛ینفس کش قیچسباند و عم احینیرا به ب یفخر یروسر پر
 مهمان کرد.ر تقیعم یهم فشرد و خود را به دم یرا رو شیهاپل 

 .قرارتریبود؛ دلم ب تریطوالن دنتیبار ند نیآشورش مادرش ا -
رهچسباند. چه احنهیرا به س رزنیو سر پ دیدلش را سخت در آغوح کش سیان

 هیپل  بر هم نهاد و لذت بودنشدددان را به جانش هد دیرا که د الیخندان ل ی
 کرد.

 شد.  یطوالن یکارم کم -
 ادیو همه رو از  یدیمادر من رو د نیمهندسش باز ا یآقا سددالم عرض کردم -

 ؟یبرد
مت ل یفخر به سدد جدا کرد و  فت الیرا از خود  کم آتش  ارشیبود و  قی. رفر

 هیگردن نگرفته بود تا آشددور از شددر تنب یالیخیبا ب الینسددوزانده بودند و کم ل
 .ستادیا احیقدم  یدر  خالص شود.

 احوال خانم دکتر؟ -
 ره کن بچه جان...کم مسخ -

 .دیاو را در آغوح کش شیهاحرف زدن انیرفت و م الیبه سمت ل یقدم
 .نمتیبیخوشحالم که م -
 .دیچیآشور پ یهارا باال آورد و دور شانه شیهاشوک زده دست الیل

 . دنتیند شهینروش سخت م گهید -
 فاصله گرفت. الیرا آزاد کرد و از ل شیهادست

 موندگارم. -
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شحالم بابت بودنت. حاال بگو ببخ یلیخ - من رو  یهایسوغات نمشیوبهش خو
 ؟یآورد

شت بردا زیرا از رو م یگرفت و پرتقال یجا یفخر شیمبل کنار یرو تفاوتیب
 و درون بشقاب گذاشت.

 دادم بهتش بازم تکرار کنم؟ حیتوض یزنگ زد -
 شمرده شمرده ادا کرد. الیبه ل رو
 .دماورین یزیشما چ یتحفه یبرا -

باال رفت و با دسددت  الیل یابرو یتا  ی لند شدددشکه ب یفخرسدداره و  یخنده
 را پشت گوشش فرستاد. شیراستش موها

 تحفه... نیکه هم نمیبیمرو  یروز -
شور که در نگاه ل زیت نگاه ستش هر دو ابرو الیآ ش  یباال رفت و لبخند الیل ین

 بار نثارح کرد. طنتیش
بچه خسته ستش امون بده مادر. حاال چهار  نیا الیمادر. ل دیصلوات بفرست -

 داره؟ یادآوریهمه  نیتکه لباس ا
ستش را لبه یرا رو شیپا الیل شت و با همان  یمبل راحت یپا انداخت و د گذا

 به آشور پرتقال به دست داد. میقم*س*تنگاهش را  بارطنتیلبخند ش
 .داریش  دراز است و قلندر ب -
 .یخرسالم مامان ف ه؟یقلندر ک -
و آشور در سکوت اما  افتیو آشور خاتمه  الیل یورود کوروحش جنگ چشم با

 متفکر مشغول پوست کندن پرتقال شد.
* 
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 .شهیمثل هم شیعال زیدستت درد نکنه مادرش همه چ -
 نوح جانتون.  -
کرد  یبلند شد. آشور هم  تشکر زیو از پشت م دیرا عق  کش یصندل یفخر 

ابجا تر بتواند جگرفتن دسددتش کم  کرد تا راحت و به دنبالش بلند شدددش با
 شود. 

 ست؟یرفتن در کار ن گهیآشورش د -
 نه-
 نه! ایفردا صبح چشم باز کنم  ستیالحمدللهش من آفتاب ل  بومم. معلوم ن -

 یدرختان توت و آلبالو انیم الشیخ یبود و پرنده یفخر یهابه حرف گوشش
شاخ شیمامان فخر یخانه اطیح ساره گفته بود اولدیپریه مشاخه به  بار  نی. 

شت ش تیبار همانجا زانوها نیو اول یهمانجا قدم از قدم بردا شد. نگاه  دهیخرا
ها را آمد آخر هفتهیم ادحی یحس کرده بود. از وقت شدددهیرا هم ینگران فخر

. الیبا ل شیهایبود و مشددغول سددرگرم اح یدن  مامان فخر یمهمان خانه
س ین فخرسنش که به قول ماما ر ت نیسنگ یشدش رفتارح کم یجوجه خرو

و اسرار  هایش محل پوشاندن خرابکار الیشدش اما همچنان خانه همان به قول ل
 و درشتشان بود. زیر

بار مشددقت  ریو بند و بسدداطش که شددروع شددد همانجا اتراق کرد و ز کنکور
 درس خواند. بشیعج یهاو درس دادن الیل یهادادن

 و به حال بازگرداندح. دیشرا ک الشیخ دستش
 برد. شیموها انیم ل  گفت و دستش را ریز ی"خدا نکنه " ا
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 هم ... تیاز شر اون خونه مجرد ینجوریباحش ا نجایا شتریب -
 انداخت. نییخفه کرد و سرح را پا شیهالبخندح را پشت ل  آشور

 به من؟  یدیگوح م -
 سرح را باال آورد.

 .دیروز به کار آ  ی دیر آکه خا زیگفتن هر چ میاز قد -
دهیباال آمد و بر کتف آشور فرود آمد. آشور با خنده دستان چروک یفخر دست

 پشت دستش کاشت. یاهب*و*سرا در دست گرفت و  یفخر ی
اح را بود که هر لحظه ییفرداها ریآخر وقت کنارشدددان بودش اما ذهنش درگ تا

 ها به انتظار نشسته بود.سال
*** 

 شده که وسوسه کننده باشه. یقو یازهشرکت به اندا -
 گذاشت. زیم یرا رو یحرف کوروحش سر آشور باال آمد و فنجان چا با
که داشت کم  کرد تا روز به روز  یمحکم یمال یباباش اما پشتوانه دونمیم -

 کنه. تر یبشه تا بتونه من رو به هدفم نزد یتر بشه و حاال غولبزرگ
 ت هستم.من باها یکنیم یهر کار -

 نان از سبد برداشت و رو به کوروح کرد. یاتکه آشور
 .شتریب یلقمه هر چه بزرگ ترش امکان خفگ -
 .رهیگلو نگ یمراق  باح اشتباه -

تکه نان در دسددتش را درون دهانش  تفاوتیباال انداخت و ب یاشددانه آشددور
 .دیرا نوش یاز چا یاگذاشت و جرعه

*** 
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 بابا هست؟ -
 کرد.  آورد و نگاهشرا باال شرکت سرح یمنش

 جان. هیمزاحم مهندس نشم آ ستیاگر کارتون واج  ن یهستنش ول -
ندح کان داد و ب یبود. سددر یرارادیغ پوزخ تأسددف ت به چهره یبه   یتوجه 

 گرفت؛  شیراه اتاق پدرح را در پ شیمنش نیخشمگ
 به در زد و وارد شد. یاضربه

. در اسددرع وقت میحرفها ندار نیاز ا هگیدکتر جانش ما که د هیحرفها چ نیا -
 .دیجد  ینیکل فرستمیها رو م تیونی

اتاق  لیوسددا یپدرح گوح داد. نگاهش رو یو به مکالمه سددتادیا یاگوشدده
 پدرح نشست. یرو تیو در نها دیچرخ

سف یگذر زمان رو ییگو اح را چهره احقهیشق یموها یدیاو اثر نکرده بود. 
 ود. تر کرده بجذاببه مرات  

ش رحس یو با اشاره دیاو دست کش یچهره زیسهرابش از آنال یقهقهه یصدا با
 نشست. زیم یمبل کرم رنگ روبرو یرو

 سر و ته سهراب. یب یبود و گوشش به مکالمه یگوش یصفحه  یرو دستش
حسداب و کتابمون هم بمونه سدر وقت خودح. من هم  سدتشین ینگران یجا 

 .نمتونیبیم مشیهستم. مخلص شما هم هست یآدم وقت شناس یدونیکه م
 انداخت. هیبه آ یگذاشت و نگاه زیم یرا رو یگوش سهراب

 ها.طرف نیخانمش از ا هیخ ش آ -
 سراند. بشیرا در ج یجابجا شد و گوش شیسرح را باال آورد و در جا هیآ
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 باهاتون صحبت کنم. دیبا -
 زد. را امضا  رشانیها برد و زبرگه یسرح را رو سهراب

 و همون جا بمونم.ز رایبرم ش خوامیم شهشیدرسم تموم م گهیسال د -
 یتونیم یکنیکه فکر م یتا حاال شما خودسر شد یو از کشیراز چه خبره؟  -

 ؟یبرس جهیبه نت ییتنها
ش  و جد لحن ساندش اما کوتاه ن یسهراب دخترک را کم یخ ستش امدیتر . د

 ن را در مشتش مچاله کرد. دوختش شد و آ یسنت یمانتو نییپا ریگ
اینطوری  کنمیفکر م کنه؟یم یشما چه فرق یبراخسته شدم از تهرانش اصال   -

 .دیتر هم باششما راحت
 رونیفکر رفتن رو هم از سددرت ب شیمن باشدد یشددما الزم نکرده به فکر راحت -

 دارم. یاالن هم به سالمتش قرار کار کن؛
به  یکرد. مانتواح را صدداف کرد و دسددترا از جا بلند  هیتند سددهرابش آ لحن

شمقنعه سرزنش ریو ز دیاح ک شد. در اتاق را نگاه  سهراب از اتاق خارل  بار 
 و به سمت اتاقش رفت. دینسبتا  محکم به هم کوب

ش توجهیچنگ زد و ب زیم یرا از رو فشیکبدون لحظه ای تعلل  از  یبه نگاه من
 زد. رونیشرکت ب

کنترل  که کرده بود ی. حداقل کاردیدیصالح نمحال حاضر بحث کردن را  در
 تش بود.عصبانی

 آخ... چه خبرتونه؟ -



wWw.Roman4u.iR  18 

 

شاره شت ا شهانگ شار خف شیابرو یاح را گو شت و ف سرح را  یفیگذا داد. 
 یتر شد و قدمباال آورد و نگاهش در نگاه آشور نشست. اخمش پر رنگ یکم

 به عق  رفت.
 ساده ست. یمعذرت خواه  ی دیانجام بد دیتونیکه م یحداقل کار -

پا یکرده زیر یهاچشددم تا  ید را هیآ یآشددورش سددر  ها کاو  یرو تیو در ن
 مکث کرد.  شیهاچشم

 برخورد ساده بود.  ی -
سر تا پا هیآ یابروها ضعش را حفظ کرد. نگاهش  شور را  یباال رفتش اما مو آ

 وج  زد.
 برخورد ساده بود.  یفقو  بتیه نیبلهش با ا -

برداشددت و در مقابل نگاه خونسددرد آشددورش  نیزم یرا از رو شفیشددد و ک خم
 آسانسور را فشرد.  یدکمه

ه کرد و نگاهش را ب پایچل نهیس یرا رو شیهاباال آمدن آسانسورش آشور دست تا
 نبرد. ییاو دوخت. نگاهش آشنا بودش اما هر چه به ذهنش فشار آورد راه به جا

 شرکت رفت.  " نثار دخترک کرد و به سمتیا وانهی"د
**** 

 مخالفت وجود نداره.  یبرا یلیواقعا  دل فهممشیمن اصال  نم  -
 تر تکان داد.را محکم شیبرداشت و پاها نتیکاب یاز ظرف رو یقرمز  یس
 حواستون به من هست استاد؟ -
 تو بگواستادش اون بگه دکتر. -
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 ؟یک -
باال آورد و مقابل چهره الیل با  هیآ یچاقو را  شدددده  زیر یهاچشددمگرفت و 

 نگاهش کرد.
 .هیبار آخرت باشه آ -
 فرو داد. یدر دهانش را به سخت  یسرح را آرام تکان داد و تکه س هیآ

 من چکار کنم؟ دشیرو ول کن یبحث استاد و دکتر نیجونش حاال ا الیل -
 شیراز چکار؟بری اصال   تموم. یعنیبابات مخالفت کرده  یوقت -
مامان دموندن من تو اون خون - عد از  قابل  گهیه آزار دهنده سدددت؛ ب اونجا 

 .یگیم ینجوریچرا ا یشناسیشما که بابا رو م ستشیتحمل ن
که الیل چاقو را رو ختیرا در ظرف ر اریخ یخرد شدددده یهات ته  یو  تخ

 آشپزخانه گذاشت.
ت تموم نشدددهش حاال صددبر کن تا اون موقع  هیآ - رسددم   یجانش شددما هنوز دس

 .شهیم یطور
بابا با من چطوره؟ اگر شددما و  ررفتا دیدونیشددما نم رمشیمن بم نکهیگر ام -

 بودم. دهیتا حاال صد بار پوس چارهشیمن ب دیو شهرزاد نبود فخری مامان
 بود.  نینگاه شفافش غمگ شرفت هیبلند شد و به سمت آ یصندل یاز رو الیل

شمنت که حرف نم زمشیصبور باح عز -  زیهمه چ دمیقول م ؛یزنیراجع به د
 .شهیدرست م

 نتیبکا یرا رو خوردهمین  یبلند فردارح را پشت گوشش فرستاد و س یموها
 گذاشت. 

 جون.  الیبرم ل گهیمن د دوارمشیام -
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 .یمونیشما م -
شپزخانه چرخ یفخر یصدا با سمت در آ  یمهربان فخر ی. چهرهدیسرح به 

 شیدوسددت داشددت و براجان  یرا به اندازه ی. فخربردیرا از دلش م یهر غم
 قابل احترام بود.

 را در دست گرفت. یفخر یهاسمتش رفت و دست به
 که...  دیدونیم -
 ؟ینمونده بود نجایتا حاال ا -
 انداخت. نییو سرح را پا دیکش احیشانیبه پ یدست هیآ

 کجا مونده؟ نیبچه بب نیزنگ بزن به ا الیل -
 .زنمیزنگ م یگمونم کم کم برسهش ول -

ش الیبه دنبال ل هیآ هنگا سش را کالفه ب دهیک ست رونیشد. نف را  یخرف داد و د
برداشت و باز هم مقابل  زیم یرا از رو احیرفت. گوش زیرها کرد و به سمت م

 .ستادیا یمامان فخر
 شیهستمش شما هم مهمان دار حوصلهیب یکم کنمشیبا اجازه رفع زحمت م -

 بمونم. نجایا ستیدرست ن
 .یندار یفرق چیا کدومه دختر جون؟ تو با آشورم هحرفه نیا -

فقو ی  بار عکسش را اتفاقی در گوشی لیال  بودش دیدردانه را شن نیاسم ا بارها
صف نیمه صدا .دیده بود آن هم ن شدن  شور را اعالم   الیل یبا بلند  که آمدن آ

 ااح روسددو آشددپزخانه رفت و مقنعه زیآمد و به سددمت م رونیاز فکر ب کردیم
 .دیسرح کش یرو
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 زنگ زدم دم در بود آشور خان شما. -
 سالم. -
شنا یصدا دنیشن با سرمقنعه شییمحکم اما آ صاف  یرو ترعیاح را  سرح 

 کرد و به سمت صدا برگشت.
ستش همانجا پا دنید با شور د س کردی. فکرح را نمستادیاح امقنعه نییآ  یک

 بود همان آشور باشد. دهیکه صبح د
 سالم خانم. -
 سرح را آرام تکان داد. شیحواسیخورد و خجالت زده از ب یتکان هیآ

 سالم. -
 ...هیکرده بود حل شدش خودح بودش آ ریکه از صبح ذهنش را درگ ییمعما

یاما گمان نم دانستشیخانه م نیتعج  نداشتش از قبل رفت و آمدح را به ا 
صبح با او برخورد کرده بود همان آ یدختر کرد شد که مب یاهیکه   شناخت؛یا

 دارد. ییآشنا یهاگفته بود چشم
 د؟یشناسیرو م گهیشما همد -
 رو داشتم. شونیبا ا ییصبح افتخار آشنا -

شور شپزخانه ب ریسر به ز یهیبه آ ینگاه آ  ریاز ز هیآ رفت. رونیانداخت و از آ
شور  ینگاه فخر سر آ شت  شت و پ شاهد تمام ماجرا بود گذ شکافانه  که مو

 رفت. الیبه سمت اتاق لو  رونیب
** 
 ه؟یآ یناراحت-

 اتاق نشست. یگوشه یصندل یکرد. رو احمهیضم یزد و  "نه" کوتاه یلبخند
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 خواهر زاده اتون. نیبود ا یجور  ی کنمیاما حس م ستشین یزیچ -
 نشست. الیل  ل یرو یصورتش را جمع کرد و لبخند هیآ

 ش؟یدیزده؟ اصال  کجا د یآشور حرف خاص -
گاه ها دیدزد الیرا از ل شن جا ریرا ز شیو مو بت کرد و از  ثا عه   شیمقن

 برخاست.
 برم. دیمن با م؟یبعدا  صحبت کن شهیم -

برایش سددنگینی حضددور آشددور را نرم فشددرد و از اتاق خارل شددد. الیل دسددت
 بود. عجی 

*** 
 گفت نمیتونه بیاد.اما  ادشیمامانت هم قرار بود ب -

 آمد. رونیاز اتاق ب هیود که آرا نداده ب یجواب فخر آشور
 د؟یندار یبا من کار - 

شور رو یرهیخ نگاه شش را بکار برد  کردشیبود و معذبش م هیآ یآ اما تمام تال
 تا نگاهشان در هم گره نخورد. 

 ؟یشد بهیتا حاال غر یاز ک ه؟یآ یشد زونیگر -
 اح کاشت گونه یرو یاهب*و*سرفت و  یسمت فخر به
ن. کمی عجله دارم االن. نیم نگاهی به آشددور انداخت و با بعدا  میام پیشددتو-
 رفت. رونیاز سالن ب شیکوتاه" یخداحافظ"

 ح؟چیزی شده صب -
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شو شد. ذهنش به دنبال آ شیاز جا"نه" آرامی گفت و آ ش یهیبلند   دهیعجول ک
 طایشددد و دخترک را دنبال کرد که با عجله از ح  یبه پنجره نزد یقدر شددد.

 خارل شد. گذشت و از خانه
 .نشست یصندل یرو را زد و موتیرفت و ر نشیبه سمت ماش

را  شیاهانگشت قابل درک نبود. شینشسته در نگاه آشور برا یو خشک یسرد
 یرو شیهافرمان گذاشت. فشار دست یرا رو احیشانیو پ دیچیدور فرمان پ

داد  نرویفرمان بلند کرد. نفسش را محکم ب یشد و سرح را از رو شتریفرمان ب
 .دیرا به صورتش کش شیهاو کف دست

نگاه و  یپراه افتادش اما ذهنش همانجاش  زد و با عوض کردن دنده به اسددتارت
 ماند. یآشور باق یصدا

*** 
به سددمت  رونیاح را از سددرح بمبل انداخت و مقنعه یرا رو فشیک آورد. 

 .دیسره نوش  یو  دیکش رونیب خچالیآب را از  یآشپزخانه رفتش بطر
صبح که پنجره را باز گذاشته بود ش به سمت پنجره رفت و  یاز حواس پرت کالفه

ایلش و با برداشتن وس کرد و به سمت مبل رفت میبعد از بستن آنش پرده را تنظ
 به سمت پله ها رفت.

. بابا که یدادیهام گوح مو به حرف یبود خوادیمامانش دلم م یکاح بود -
 . ستید من اصال  براح مهم نبود و نبو ستشین الشیخ نیع

 یصددورت مادرح مکث کرد. جا یو رو دیقاب عکس کشدد یرا رو دسددتش
 آزار دهده بود و طاقت فرسا. شیخال
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آنکه  یندارند و ب هیهرگز توج ییزهایچ  ی شیفهمیرا هرگز نم ییزهایچ  ی
 .یباش رایپذ لیبا کمال م یمجبور یبدان شانیبرا یلیدل
س - شش نمچرا با دمیهر بار پر آخر هم به من  شیسکوت کرد ادیبا از من خو

 .یو رفت ینگفت
شت و پاها نیزم یعکس مادرح را رو قاب ست شیگذا  شیهارا خم کرد و د

 قالب کرد. شیرا دور پاها
بود که از نگاه  یبود حس بد  یکه عج یزیچولی  ومدشیز آشددور خوشددم نا-

 کارح وجود نداشت. نیا یبرا یلیپرحرفش گرفتم. دل
 داد. رونیرا آرام ب سشنف
  ؟ییمعلوم هست کجا هشیآ -
 و قاب عکس را برداشت و دیبه صورتش کش یسهرابش دست یصدا دنیشن با

شت. زیم یرو شد و ه در گذا ضرب باز  سهراب در چارچوب در  بتیاتاق با 
 گرفت. یجا
 رو جواب بده تا کار آدم لنگ نمونه. یگوش -
 .دیکش احینیبه ب یدست صدا سهراب را نگاه کرد و یو ب رهیخ
 نیا یکنیتموم م یک ؟یبا خودت حرف زد یها نشددسددتمجنون نیعز با -

 رو؟ هایمسخره باز
 کرد. تریسهراب را جر هیمغموم آ نگاه

شد - ش زیخرت و پرت ها رو بر نیمگه نگفتم ا ؟یالل   نیدور؟ مگه نگفتم ن
 ار نشه.تا حال و روزت زار و نز نیرو دور خودت نچ هانیوسو و ا
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ست -  زمیخاطرات کم رو همش بر نیهم نیدار انتظار ؟یشما نگران حال من ه
 رون؟یب

 شد و بر جانش نشست. یسهراب زهر پوزخند
 .گردمیوقت بر م ریبرمش ش  هم د دیدعوتم و با یمن امش  مهمان -
 یسددهراب را کنار زد و با گرفتن دسددتش رو کالمشیبرخاسددت و ب شیاز جا هیآ

 رفت. نییپا یکی یکیها را شدهش پله یراطخ یهانرده
 رونیب نتیرنگش را از کاب اهیآبش ماگ سدد دنیرا به برق زد و تا جوشدد یکتر
ش شا زیم یو رو دیک شت.  ش  ی دیگذا یگرم به آرام ماندنش کم  م یدنینو
 .کرد

 پوستشش حالش را بهتر کرد. رینشسته ز یگرما دشیچیرا دور ماگ پ دستش
نشسته بود  هایو کنار شمعدان یرونیب یطاقچه یکه لبه  یبه گنجشک نگاهش

ها پنهان کرد. کوچ ش خود را پشت گلدان یهابا پر زدن نوایافتاد. گنجش  ب
سرح را ز شیپرها ش ییبالش پنهان کرد. ترس و تنها ریرا باد کرد و  ترک درد م
 موجودات است.  یهمه

در غرق شددد که با رفتنش روز و شددبش بودش آنقدر در رفاقت ما قیرف مادرح
 موجود عالم را با پوست و گوشتش لمس کرد. نیحس تنهاتر

 ... میعظ یافتاده در حباب ریگ
سکافه س مهین ین سمت  شو ن یخورده را رها کرد و به   یآب وانیرفت. ل ییظرف
را به کنار پنجره کشدداند. با باز کردن پنجره و  شیآب پر کرد و قدمها ریرا از شدد

گم شدش  شیهاشاخه انیرفت و م ییکه سمت درخت روبروگنجش   دنیپر
 لبش نشست. ینرم گوشه یلبخند
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و آنها را از  دیکشدد یشددمعدان یزرد شددده یهابه برگ یدسددت آزادح دسددت با
 و به سراغ گلدان دوم رفت. ختیآب در گلدان ر یشاخه جدا کرد. کم

 .مامان ینره بهشون برس ادتی هشیآ -
 مراقبم مامان. -
 .باشیمراق  خودت هم  کاح -

سش ستش را  یآب را در گلدان دوم خال یرا آرام رها کرد و مابق نف کرد و کف د
 هدیرا خر یشددمعدان یهاحاال بود که گلدان نی. انگار همدیگلبرگها کشدد یرو

 .گشتندیآنها م یمناس  برا ییبودند و با ذوق و وسواس دنبال جا
گاه ز بر تن می انداخت.سرمایش لر شپاییزکوله بار زمین نگذاشته  یکم ناخودآ

آن فاصددله  . پنجره را بسددت و ازدیکشدد شیبه بازو یدر خود جمع شددد و دسددت
 گرفت. 

و درون ماکروفر گذاشدددت و  دیکشدد رونیب خچالیآماده را از  یایالزان ظرف
. گرم شددود شیداد و منتظر ماند تا غذا نتیرا به کاب احهیروشددنش کرد. تک

 ..امش  را هم تنها بود.
** 
 با خودتون ما  یقم*س*ت دنیم حیگفتن ترج دواریام یجناب احتشدددامش آقا  -

 صحبت کنن.
 .دیهماهنگ کن شونیقرار با ا  یباشهش پس  -

ش  رونی" گفت و از در اتاق ب یاحرفش تکان داد و" با اجازه دییدر تأ یسر یمن
 رفت.
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 یلزفندک ف فرو رفت. ته یدر صندل شتریانداخت و ب زیم یخودکار را رو آشور
اح با کوروح مکالمه ریداد. ذهنش درگ ریو شددسددتش گ انهیانگشددت م انیرا م

 شیرها کرد و از جا زیم یفندکش آن را با ضددرب رو یبه صددددا توجهیبود. ب
قدم  ریخاموح در دسددتش بود و طول و عرض اتاق ز گاریسدد نخ برخاسددت.

 . شدیم یط شیها
یهرگز فراموح نم ییزهایچ  ی. فیگرفتن راحت بودش اما ح یفراموشدد کاح

 گاریاصابت کند. س یمحکم یبار به نقطه نیچند جگاهتیاگر گ یحت شوندش
 .انداخت نیزم یروه کرد و ا در دستش لر
 ییهانیو ماش ابانیخ خکوبیبه پشت پنجره کشاندح و نگاهش م شیقدمها 

ش سرعت ما شدت گرفته بود و  شدش باران   ید. پوزخنشتریب هانیمدل به مدل 
رنگ محو شد  یانقره نیماش دنیلبش جا خش  کندش با د یگوشه رفتیکه م

 و با شتاب از پنجره فاصله گرفت.
 با عجله از اتاق خارل شد. یو گوش چیرفت و با برداشتن سوئ زیسمت م به
 د؟یبریم فیتشر -
. دیکن یادآوریرو بهم  دواریام یبلهش اما قرار با آقا -  لطفا 

شاز جواب دا قبل ش یدنش من شت و از در  نشیشلوار ج  یرا در ج یگو گذا
 زد. رونیشرکت ب

طبقات  یشلوارح فرو برد و چشمش را  به نشانگر شماره  یدستش را در ج 
 آسانسور دوخت.

 .دیشانش خودح را جلوتر کشطبقه یشماره دنید با
 دم کلفت هست. یکاف یمردک به انداره نینرهش ا ادتیاخوان رو  -
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که آشور  یاسهراب کوباند. با ضربه یاح را به شانهشد و شانه تر یزدن آشور
 از دستش افتاد. یبه عق  پرتاب شد و گوش یوارد کردش سهراب کم

 شما نشدم. یعجله داشتم و متوجه یکم خوامشیمعذرت م -
 برداشت و به سمت سهراب گرفت. نیرا از زم یشد و گوش خم

 به من.  یبزن ید ضرر مالبو  ینزد یول کنمیخواهش م -
 کوتاه زد. یلبخند آشور

 با شما رو قبال  نداشتم. ییافتخار آشنا -
 احتشام هستم. آشور احتشام. -

سم و  یچهره یسهرابش رو یمات مانده نگاه شور بود و در ذهنش به دنبال ا آ
 .دیند زیدست دست کردن را جا نیاز ا شتریگشتش اما ب یآشنا م یاچهره

 شناسم؟یرو م من شما -
شور ستش را باال آورد و نگاه آ سر یمچ د ساعتش انداختش اما  نگاهش  عیبه 

 را به سهراب داد.
 برل هست.  نینهش اما شرکتم تو هم -

 .دیکرد و همزمان سرح به سمت چپ چرخ لیبه باال م یسهراب کم یابروها
 احتشام" ی"شرکت بازرگان 

ست. چ یتابلو یسهراب رو نگاه ش سمت  زیرا ر شیهاشمکنار در ن کرد و به 
 آشور برگشت.

 شما. یهستمش صاح  شرکت کنار یخوشوقتمش من هم احد اریبس -
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 یهاحس یو تمام دیسهراب کش یدستش را به سمت دست دراز شده آشور
 اح پنهان کرد.دست دادن را پشت چهره نیبد از ا

گاه فشار دستان گلیشاهرخ و م ادی دست  یش روروحش را چنگ زد و ناخودآ
 شد. شتریسهراب ب

شنا یلیخ - شدم از آ شحال  شما. من کم ییخو باز  دوارمیعجله دارمش ام یبا 
 .نمتونیهم بب

 حتما  مرد جوان. -
 حرفش تکان داد و دییبه تأ یسهراب حالش را دگرگون کرد. سر یهاچشم برق

 وارد اتاق  آسانسور شد. یکوتاه یبا خداحافظ
**** 

 خدا لعنتت کنه. -
. آوردیبر سددر فرمان فرود م محابایفرمان را نشددانه گرفته بود و ب شیهاشددتم

 .کردیبا سهراب بدتر از آن بود که فکرح را م ییارویرو
سته شت یاز تقال خ سرح را به پ سمشش  س داد و نف هیتک یصندل یروح و ج

 یشانیهم نهاد و پ یرا رو شیهااح را رها کرد. از زور خشم پل شده یعاص
 اکش را فشرد.دردن

 .کنمیروز به آخر عمرم باشه روزگارت رو تباه م  ی -
شت سرح سر جا یصندل یرا از پ صاف  شت و  شم  شیبردا ست. با خ ش ن

 نگیکرد و با سددرعت از پارک یپدال خال یاسددتارت زد و تمام حرصددش را رو
 خارل شد. 

 که بتونم باهات راحت صحبت کنم؟ یبه نظرت اون قدر بزرگ شد -
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 بابا؟ یبه چراجع  -
 پدر و مادرت... -

پا کوروح گاه نگرانش را  ظه نیین خت. هر لح ندا ته امروز را ا گذشدد اح در 
یل  باز کندش اما چطورح را نم دیروز با  ی دانسددتیتجسددم کرده بود. م

 . دانست
أصلش را به آشور م*س*تو نگاه  دیلبش کش یشستش را محکم گوشه انگشت
 دوخت.

 ...نیبب -
 ه؟یحرفها چ نیا شمشیتون نممتوجه منظور -

نبود و اصل ماجرا را  ینگران کوروح در بهت نگاه آشور نشست. راه فرار نگاه
 گفته بود. 

شده تا راز - س  برسهش حاال وقتش   فیرو برات تعر یمنتظر بودم تا زمان منا
 کنم.

نگاه  ینیسنگ ریبه گردنش وارد کرد. ز یو فشار دیکش یانفس کالفه کوروحش
 آشور به سمت پنجره رفت. یهبهت زد

تهش تو... توش  یسددر  ی یجهیبودنت نت نجایآشددور... ا نیبب - قا  ادگاریاتفا
ه اندازهب حشی. فعال  نپرس چراش چون توضیمن هست قیدوست و رف نیزتریعز
 مشکل هستش اما مطمئنا  بعدا  خواهم گفت.  یکاف ی

 را باال برد. شیکرد و صدا یکوروحش آشور را عاص یهاگویی پراکنده
 چه خبره؟  یبگ شهیم -
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 و ادامه داد؛ دیبه سمتش چرخ کوروح
خروارها  ریو پدر و مادرت ز یباشدد نجایحرص و طمع باعث شددد تو حاال ا -

 خاک.
 ... مشتش را جمع کرد.بغض

 قرمز یهارا بسددته بود و رگه شیراه گلو یزیشددده بود و چ نیسددنگ نفسددش
 کرد. یاشکش خوددار ختنیاز فرو ر را پر کرد و با سماجت شیهاچشم

 ... دروغ... یگیدروغ م -
 .دید یبود و قدرت ادامه دادن را در خود نم نیزم یمغموم کوروح رو نگاه

 خدا لعنتت کنه نامرد... -
بود  نییپر حرص کوروحش همچنان سرح پا یبه جمله یالعملعکس چیه یب

 سکوت گفته بود. یو روزه
 .یشیتو خودتش خفه م زینر -

 . دیچپ واریسرح را ک  کرد و کن  د آشور
به وقتش همه چ  - بدمش اما  حیرو برات توضدد زیبه مادرت قول داده بودم که 

 .دهیظاهرا  هنوز وقتش نرس
 مادرم! -

کرده بود و حاال کوروح از  یسدداره مادرح اسددت زندگ نکهیا الیها با خ سددال
 انداخت.به کوروح  یگفت؟ نگاه منتظر یقرارح با مادرح م

 شنوم. یم -
 ..بار. نیبودش اما ا دهیقابل نفوذ آشور را بارها شن ریلحن خش  و غ کوروحش
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حرف بزنمش  خوامیکه بعد از چند سددال م یمن یبرا یسددختهش حت دونمیم -
 تو. یاونم برا

ها وانیل کوروح به لب عه  یآشددور نزد یآب را   یاکرد و مجبورح کرد جر
 بنوشد.

ش یرا کم رمقشیب تن را جمع  شی.  زانوهاختیر شیو آب را به گلو دیباال ک
مبل  یهیپا یگذاشت. نگاهش رو شیزانوها یکرد و ساعد هر دو دستش را رو

 . دیکشیم ادیرا فر شیچراها اهویبودش اما سرح پر ه یچرم
شک زاتیتجهواردات شرکت   یپدرت  - س یپز  خوب زیکرد. همه چ سیتأ

 به ماجرا بازشد. یمیقد یهیهمسا  ی یپا نکهیا اکرد ت دایشروع شد و ادامه پ
 ؟یک - 

 در هم قالب کرد.را  هایش داد و انگشت یسرح را تکان کوروح
شرکت روز به روز اول م - شناخته گرفتیکار  سم پدرت  . چند شدیتر مو ا

خودح بودش تا  ریدرسددت و در مسدد زیکه شددرکت رونق گرفت و همه چ یسددال
ساس کردم پدرت نکهیا شفته به نظر م یکم اح سهشیآ  یشدم ول یپا پ یکم ر

له یزیچ به جم فت و  تا اکنمی"درسددتش م ینگ فا کرد.  کهی" اکت روز   ی ن
 شاهرخ و سهراب شدم.  یجر و بحث لفظ یمتوجه یتصادف
 نشان دهد. ینمانده بود تا عکس العمل یشد اما رمق زیآشور ت یها گوح

دش ش شتریمن هم ب تیکم کم حساس. شخندیو از سهراب ن دیاز پدرت تهد -
 که پدرت حرف یپدرت رو مجبور کردم به صددحبت کردن. تمام مدت نکهیتا ا

 ممکنه. یزیچ نیهمچر بود که چطو نیا ریذهنم درگ زدیم
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شدن یروز با همه اون صبانشوکه  شت تا ا تیها و ع روز   ی نکهیهامون گذ
سپرد و گفت چند روز یاپدرت پرونده شده م ستین یرو بهم  رو  گلیو قرار 

تا اون موقع من دنبال ماجرا باشددم. اما اون  یاح و برگردهش ولخاله شیببره پ
 .دادهممون رو تحت الشعاع قرار  یسفر شد سفر آخرشون و زندگ

چشمش فرو  یاز گوشه ی. قطره اشکنیبود و سنگ انیدر م  یآشور  یهانفس
 کرد. یو راه گردنش را ط ختیر

 اح وارد کرد. به شانه یو فشار دیچرخ به سمتش کوروح
ستمش تموم عزادار نجایکه امروز ا یباحش من یقو - ستم به  هامیه رو کردمش د

 .فقو امیدوارم بتونم اموال رو پس بگیرمبند نشدش  ییجا
سمت گاو شیجا از ست و به  ش رونیرا ب یاصندوق رفتش پروندهبرخا و  دیک

 . رفت رونیبل آشور گذاشت و از اتاق براه رفته را برگشتش پرونده را مقا
 آقا. دییبفرما -

شور شت و نگاهش در چهره یسرح را از رو آ دختر  انیگر یسنگ قبرها بردا
ست. از جا ش شتن دانه شیبچه ن ست و با بردا ست یابرخا ر س یرو یخرماش د

ش شد. دیدختر بچه ک شفته تر از قبل مرو و از آنجا دور  ش ش ذهنش را آ ر آن 
 قدمهای سنگین به طرف ماشینش رفت. کرد. با

 ؟یمرموزتر شد یبیبه طرز عج کنمیچرا حس م -
 و در سکوت نگاهش کرد. دیلبش کش یانگشت شستش را گوشه آشور

گاه نکنش م یمدل نیا - نداره؛ ا یکه رو یدونین خاصش  نیمن اثر  مدل 
 مخصوص افراد ...

 پنهان کرد. را پشت انگشتانش  الیتمام ل مهیاز حرف ن لبخندنش
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شورش چند وقت نیب  شد یآ ست مرموزتر   ادتیاما  شیزنیو کمتر حرف م یه
 هستم. ینره که من ک

 ؟یهست یبره تو ک ادمی چطور ممکنه -
 و من بزرگت کردم. دهییخودت رو به اون راه نزن ش تو رو مادرت زا -

را به  یچا وانیو ل دیل  گز الیصددورت آشددور نشددسددتش ل یکه رو یزیر اخم
 کرد.  یبش نزدل

 ه؟یچه خبر از آ -
باال انداخت و دسته یاشانه تفاوتیکرد و آشور ب  ینگاهش را بار یکم الیل 

 را در دست چرخاند. الیل ن یع ی
 !؟ینشد یخودمون ادیز -
 را باز کرد. احیگذاشت و قفل صفحه گوش زیم یرا رو ن یع
 «ه ندارم.حوصل ادیز شیتا زودتر بر ایخونهش زودتر ب ایش  ب» 
 بلند شد.  شیرا ارسال کرد و از جا امیپ

 چه با عجله! ؟یریم یدار -
 زد. الیل یبه پا یآرام یضربه شیگرفت و با پا دهیرا ناد الیبار ل طنتیش نگاه

 مهمان دارم. -
 را پشت لبش نگه داشت. الیبلند ل یاز خنده لبخندح

 باشه حضرت آقا. ریخ -
 ...الیل -
 .باال انداخت یارا کش داد و شانه الیبار ل طنتیلبخند شمحکم آشور  یالیل
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 هست مهمونت؟ ش  پر؟  یک مشحاالیستین لیما که بخ -
شدوار کتان   یرا درون ج یگوشد حوصدلهیداد و ب رونیپر حرصدش را ب نفس
 پشت در اتاق رفت. یرنگش جا داد و به سمت جالباس یمشک

 میبرنامه بذار بر  یبعد از اون  هسددتمش اما ریدرگ ندهیآ یمن تا وسددو هفته -
 .رونیب

سددداعد دسدددت چپش  یتکان داد و کتش را رو الیحرف ل دییرا در تا   سددرح
 رفت. رونیانداخت و از اتاق ب

 آشور؟ یریم یدار - 
 کار دارم.  یکم -
 آشوبم مادر. نگرانتم.  -

شور شد و رو آ ستها یپنجه یخم  ست. د ش ست گرفت و  یفخر یپا ن را در د
در مقابل چشددمانش  یو درشددت فخر زیر یا به او دوخت. محبت هانگاه ر

 جان گرفت.
شوب بود شهیشما هم - شما نگران بود یاز روز نشیآ شناختم   یکه خودم رو 

 .یمامان فخر
ستنش پاره شهیمادرها هم - شهش فکر و  ینگران ه شم آدم نبا تن آدم که جلو چ
 .زهیریم و آرامشت رو به هم کنهیاز همه طرف حمله م الیخ
 زد. یبر دستان مامان فخر یاهب*و*سو  دیچیبهشت در مشامش پ یبو
 مراق  باشم. دمیمن که جلو چشماتون هستمش اما قول م -
 دت و آدمهای اطرافت باح..راق   دل خوم  -
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ستان چروک .اوردیو خم به ابرو ن دیرا به جان خر یکالم مامان فخر عتاب دهید
 برخاست. شیرا رها کرد و از جا یفخر ی
از  زد. سرح پر بود رونیاز سالن ب یکوتاه یرفت و با خداحافظ الیسمت ل به

صح سب زیر یهاتین پر و بال دادن به افکارح  یبرا یو درشتش حاال وقت منا
 در را باز کرد و سوار شد. موتیرفت و با زدن ر نینبود. به سمت ماش

را از  یو گوش دی کشخودح را باال یکم احیاس ام اس گوش یصدا دنیشن با
  زد. یشخندیاسم شهال ن دنی. با ددیکش رونیشلوارح ب  یج
شما که فقو اخالق خوبتون به ما رس » عادت زشت غد بودنت هم که  دهشیاز 

 .«یهمون آدرس قبل امیکماکان پابرجاست. م
 پدال گاز فشرد. یرا رو شیداشبورد انداخت و پا یرا رو یزد و گوش یپوزخند

*** 
 .زمیعز ریبخ صبح -

شور ست یکاله حوله آ شت و د سرح بردا نم دارح  یبه موها یتن پوح را از 
 نشست. شیابروها انیم یبه شهال انداخت و اخم ینگاه نهی. از آدیکش

 . شهیبود که حرفم دوتا م یبار نینشوش در ضمن آخر یخودمون-
 نفس جان. ریسخت نگ -
شه  سمت کمد گو شور به  شور را عمدا   اتاق رفت. یآ دیر آمده بود و همین آ

 عصبانی کرده بود.
 می پیچونیش که بعدح اتراق کنی اینجا. بار آخرت باشه من رو -
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ستش را ز یبه طعنه توجهیب شهال ست را شورش د سرح عمود کرد و  ریکالم آ
 .دیپتو را باالتر کش

 ...یلیخ ش ید -  
 نگاهش کرد. ضیو با غ دیبه سمتش چرخ آشور

 ..خوح. یلیخ -
 قصه ندارم. یرو بردار و بزن به چاکش حوصله زیم یپول رو -

 انداخت. نیزم یتن پوح را از پشت در کمد رو یحوله
 .نمتینب نجایا دمیلباس پوش -
ه مگ ستشی. خرت از پل گذشت؟ رفتارت درست نمحرف بزن یذاریچرا نم -

 من...
 انداخت.به شهال  یو نگاه معنادار دیاز پشت در کمد گردن کش آشور

 ...  یاز  شتریب یفکر کرد ؟یمگه تو چ -
 حاضر به خدمتم؟ یهر موقع بخوا یکرد الیخفه شو... خ -
بلند خودح را به تخت  یهاشددد و با قدم راهنشیپ یهابسددتن دکمه الیخیب

 .دحیشهال را گرفت و به باال کش یرساندش بازو
 . نمتیتا آخر عمرم هرگز نب یکنیم یو سع یریاالن م نیهم -

 تخت پرت شد. یرا با ضرب ول کرد و شهال رو شیبازو
 یک نیباهاتش حاال بب کنمیم یآشددور. تالف یبه درک واصددل بشدد دوارمیام -

 گفتم.
را جمع کرد  لشیآشور وسا یالیخیب انیحرص خورده پتو را کنار زد و م شهال

 زد. رونیو از اتاق ب
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* 
به روبرو بود. پ   رهیمچنان خو او ه رفتندیافکار با قدرت در سددرح ر ه م

 تر شد.زد و نقش سهراب پررنگ گاریبه س یمحکم
خشد. بارها ب امیکه بر جانش نشسته بود را الت یمنتظر بود تا بتواند زخم هاسال

و حرفش را در سددر  پیرا ک شیکرده بودش اما گوح ها تیکوروح او را نصددح
 بارها دوره کرده بود.

شور ستش را در ج آ س یگریح فرو برد و پ  محکم دشلوار  ید  حگاریبه 
 و پاره پاره شد. دیدر هوا چرخ گاریزدش دود س

ش نگاهش ش شهیبه قطرات باران بر  کردن  پاک را کدر کرده بودند. شهیبود که 
رف ط نیاز ا شهشیش یهااز ذهنش درست مثل پاک کرد لکه ندیاتفاقات ناخوشا

 است.
 .ثمریب یاما تالش شیکنی...تالح مشودیکه م یکنیخام م الیخ

ر را د گاریرفتش س زیرا به حال خود رها کرد و به سمت م شهیپشت ش یهاآدم
س شت یصندل یخاموح کرد. رو یگاریجا  سرح را به پ ست و  ش  یگردان ن
 داد. هیتک یصندل

 "کنمیروز به آخر عمرم باشه نابودت م  ی"
زد  یشخندیش بست. ننق شیهاپشت پل  هیآ اریاختیکه بر هم نهادش ب چشم

 فرو رفت. یدر صندل شتریرا در هم قالب کرد و ب شیهاو دست
*** 

 اونجا چکار؟ یمونیمامانش تنها م یاومد یخوب کرد -
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یوقتم رو م یرو شروع کردم که حساب ییکارها  یشلوغ شدهش  یلیسرم خ -
 .رهیگ
 که. یایاز پا در م - 

شان م کوروح سکوت نگاه به حال  یگریاز هر وقت د رشتیو دلش ب کردیدر 
 .سوزاندیکه دل به حال آشور م سوختیم چارهیب یساره

 که کارت دارم. میاگر خوح و بش با مامانت تمام شده بر -
 کوروح...  -

به صدددا زدن سدداره با نگاه پرحرفش به آشددورش او را مجبور به  توجهیب کوروح
 اطاعت کرد و خودح قبل از او به سمت اتاق رفت.

 وارد شد و در را بست.   زیوارد شدن کوروح به اتاقش آشور ن با
 بابا چرا هر بار میام اینجا شما من رو می کشونی تو اتاق؟ -
 نگرانم آشور. -

 را به در چسباند. شیهاداد و کف دست هیبه در تک آشور
 ره؟یم شیکارها خوب پ -

شورش کوروح را کالفه کرد. کوروح کم سکوت صد  ینزد یآ  را شیاشد و 
 باال برد.

سکوتت به مرات  خطرناک  - ن دارته؛ بدو شین یهاتر از حرفسکوت نکنش 
 م.تر بشنگران دیمن با یشیم دیناپد یمدت یو برا یکنیسکوت م یش  وقت

س احهیتک شت و پاکت  ش رونیب بشیرا از ج گاریرا از در بردا سمت  . بهدیک
س ش رونیاز پاکت ب گاریپنجره رفت و نخ  گرفت و  یقیرا آتش زد. کام عم دهیک

 زده را از نظر گذراند. زییپاحیاط 
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با اوش و در ا یدر حال دشیفهمیکوروح را نم یهاخوردن حرص بارها   نیکه 
 مورد خاص صحبت کرده بود.

 رو. گاریخاموح کن اون س -
 زیم یشهیش یرا رو گاریشد و س  ینزد زیلحن محکم کوروحش آشور به م با

 داد. زیرا به م احهیح خاموح کرد و تکاتاق کار کورو
 نفس هم نکشم؟ یخواینکشمش نقشه نکشمش م گاریس -

سرد ست کوروح رو یخون شاند. د سمتش ک  یشانه یکالمش کوروح را به 
 آشور نشست.

ادن از دسددت د شیدرد زندگ نیاتفاق و بزرگتر نیبدتر میکنیما فکر م یهمه -
تر از اون دردناک سدت؛یطور ن نیواقع اهسدتش اما در  مونیمهم زندگ یهاآدم

 .میهست یک میفراموح کن مشیکه ما خودمون رو از دست بد نهیا
اح رو به کوروح ادامه اول گرفته یکم یزد و با صدا شیبه موها یچنگ آشور

 داد.
رو و نه پدر و مادر نگون بختم روش  هیمن فراموح نکردمش نه خودم روش نه بق -

 .نیبندین رو مم یاما شما دست و پا
 کله ات باد داره. -

 جدا شد. زیداد و از م رونینفسش را پر حرص ب آشور
ثم که من ار یبه سددهراب عنوان کن دیباباش االن با دیبرام انجام بد یکار  ی -

 .خوامیم رو
 در سکوت نگاهش کرد. کوروح
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از آشددور  نکهیا یبرا یالزمه بهش بفهمون شیشددیوارد م دیو شددما از در تهد -
 .یسهمش رو بد زیبهتره مسالمت آم ارهشیسر در ن یزیچ

 و ل  زد. دیاح کشبه چانه یدست کوروح
 ...دیباالخره وقتش رس -
 شما؟ یهانداره حرف یتموم ؟یاتاق که چ نیتو ا نیباز اومد -

بود.  دهیدر داخل کشدد یاح را از التنه میسدداره نشددسددت که ن یهر دو رو نگاه
مت محکم به س ییهاگذاشت و با قدم بشیدک را در جو فن گاریآشور پاکت س

 اح گذاشت.شانه یرو یکوروح رفت و دست
 دو تا سؤال از بابا داشتم. یکی یحقوق یکارها یمن برا ستشین یمهم زیچ -

 گرفت و به سمتش رفت. دهیمشکوک ساره را ناد نگاه
 نه؟ ایمن بخورم  یهست بد یزیحاال شام چ - 

دستش را دور شانه .به کوروح زد یه بلند شدش چشمکساره ک نینمک یخنده
 زد. رونیو از اتاق ب دیچیساره پ ی

**** 
 دوستم دعوت دارم. یهفته خونهر من آخ - 
 چه خبره؟ - 
 .دیقاشق بزرگ را در ظرف خورشت گذاشت و به سمت سهراب چرخ هیآ

 ساده. یمهمون  ی. ستین یخبر -
 .ادیکه خوشم نم یدونیم -
 گم نگاهش کرد. سر در هیآ

 ن؟یریگیم رادیهمه ا نیچرا ا شمشینم من که متوجه -
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 فراموح کن. رفتنت رو یمهمون یکال  قصه -
 بابا... یول -

لوتر کرد و بشقانش را ج یرا در بشقابش خال یاز برن  زعفران یریکفگ کوروح
 .دیکش

 هم نپرس. نیاصول د گهشیخورشت رو د نیا اریب -
 .یمهمون رمیمن م -
 گذاشت و بشقابش را در دست گرفت. زیم یظرف را رو هیآ

 .شمیمن بد متوجه م ایشدهش  ادیادا و اصولت ز هایتازگ -
از خورشت خوح آب و رنگ  یگرفت و قاشق دهیسرزنشگر سهراب را ناد نگاه
 .ختیبرنجش ر یرا رو

 یاقانع کننده لی. کاح حداقل دلنیکردیم تیقدر اذ نیمامان رو هم هم -
 .دیکارهاتون داشته باش یبرا

اح را به نشانهحرص خورده قاشق را در ظرف رها کرد و انگشت اشاره سهراب
 تکان داد. دیتهد ی
صبا رفت ست؛یها به تو مربوط نحرف نیا - شگاه خ یچهار  شته برت دا الیدان

 ؟یکه چ
 زیعق  برد و از پشت م یاش  که در چشمانش نشستش بشقابش را کم شین

 د.بلند ش
 غذات رو بخور. نیبش -

 را دو چندان کرد.  شیپر تحکم سهراب دلخور لحن
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 شدم. ریممنونش س -
 ها رفت.و به سمت پله رونیو از آشپزخانه ب دیرا عق  کش یصندل
ه ناخوانده ک یهابغض نیرا فرو داد. متنفر بود از ا شینشددسددته در گلو بغض

. به اتاقش کردندیا تنگ مو راه نفسددش ر شدددندیم شیزود به زود مهمان گلو
 رفت و در را پشت سرح بست.

صو ش ریت شده در  شاند. موها یرو یپنجرهش پوزخند یشهیمنعکس   یلبش ن
 سرح جمع کرد و پنجره را باز کرد. یفردارح را باال

سته ضاع را تلط چیکه ه ییو درمانده از مداراها خ را  احهینکردش ر فیوقت او
 کرد.شهر پر  ینم گرفته یاز هوا

که در مشدددامش پ یبو ند دشیچیباران   شیهال  یکم رنگ رو یطرح لبخ
 .دیشک ترقیعم یرا بست و نفس شیهاخم شد و چشم شتریب ینشست. کم

یم تریآرام نگه داشتن خودح هرچند موفق بودش اما سهراب را جر یبرا تالح
در  که یرنگارنگ یهاالک یتنگ شددده بودش برا شیهادخترانه ی. دلش براکرد

ر تکه حال روحش را تازه یخوح رنگ یلباسددها یچپانده بودش برا زیم یکشددو
 .یزندگ یآرامشش اندک یاندک یبرا کردشیم

خم شددد.  رونیبه سددمت ب شددتریب یپنجره گذاشددت و کم یرا لبه دسددتش
بر سرح  یگریمادرح که از سرح برداشته شدش دست هم خون د یهادست

 .ستادیسر پا ا یابهیمهر غر تیاننشستش اما تاب آورد و به حم
 یبود که در کوران زندگ شیدعاها نیمرغ آم احاندازهیب یهاو محبت یفخر

پدر سددوخت. حسددرت  یهایدر حسددرت مردانگ دلش بود. دهیبه دادح رسدد
 اما ... شدشیم دهیکش یابهیکه بر تن هر غر ییهادست
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و  دیکش همی. پرده را تا نو از پنجره را بست و فاصله گرفت دیرا باال کش خودح
 گرفت. یآن جا یرفت و روبه سمت تخت 

 ."ستین حکمتیکار خدا ب چیه زمشینره عز ادتی"
له ند شیادآوریآتش بود. از  یهمچون آب رو یفخر یجم ل   یرو یلبخ

 نشست. شیها
سه؟یوقتش م ی"ک صدا بر سش را پر  شن رونی" نف  در اتاق یصدا دنیداد و با 

 گرفت. شیت بلند شد و راه آشپزخانه را در پتخ یسهراب از رو
** 
 خونه باغ. رمیجون م الیمن دارم با ل -
 .یبرد یخ  منم م هشیآ یریدرد نگ -
 کرد. ینسبتا  بلند یتخت برداشت و خنده  یرا از رو فشیک هیآ

 .امیتونم ب یرو کنسل کن. من نممریم خونه شهرزادش قرار آخر هفته  -
 شده؟ یچ -

 م تر در دستش فشرد و ادامه داد.را محک یگوش
 . میزن یحرف م شتریب دمتیحاال بعدا  که د -
 همزاد من؟ ستیکه ن یمهم زیباشه. فقو چ -
 رفت. نییگذاشت و پا فشیرا در ک یگوش .گفت و تماس را قطع کرد یآرام نه

** 
 اد؟یتو خوشم م یتیاز کدوم بعد شخص یدون یم -
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 الیگرفت و سددرح را به سددمت ل نیماشدد یباران خورده یشددهینگاه از شدد هیآ
 چرخاند.

 اد؟یشما مگه از من خوشتون هم م -
 جابجا شد. شیدر جا یرا صاف کرد و کم سرح

 . یباش یمحکم و قو یتونیلطافت م نیدر ع -
 رو از مامان به ارث بردم. نیا -
 یادر بزرگ قهوه یرا روبرو نیو ماشدد دیچیپردرخت پ یدرون کوچه باغ الیل

 برگشت. هیو به سمت آ دیرا کش یپارک کرد. ترمز دست یرنگ
 خدا رحمتش کنه. -
 نشست.ماشین در  یرهیدستگ ی" گفت و دستش رویل " ممنون ریز هیآ

خونه باغ اصددالت  قدمت داره؛ من عاشددق یلیخونه باغ خ نیا هشیآ یدونیم -
 هستم. یمیقدهای 

 .دیکش رونیرا ب دیکرد و دسته کل فشیسرح را در ک هیآ
 ناقابل. مشیمن و شما ندار -
 .خاطرات تنگ شده دیتجد یداخل که دلم برا میپاره نکنش بر کهیتعارف ت -
ش هیآ سمت در آهن ادهیپ نیاز ما را در قفل چرخاند و در  دیرفتش کل یشد و به 

 باز شد. یگوح خراش یبا صدا
 برنگشته هنوز. میمش رح -
 به نشانه نه باال انداخت. یردر را بست و س الیوارد شد و پشت سر ل هیآ

سرا ایب گهیشهرزاد م - سال هم ن نجایا یداریو  سال به   یومدیرو به من بده. 
 هست. نجایراحت باشه که من حواسم به ا التیخ
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 به باغ انداخت. یجواب داد و نگاه یرا با لبخند الیبلند ل ی خنده
سن قانونبه نام بابات نکنش تا ب یطیشرا چیباغ رو تحت ه نیا هیآ - س یه   یبر

 دم. یمن جون م
 ه؟یچ یکارها برا نیواقعا  ا دونمیخدا نکنهش اما من نم -
 .یفهمیبه وقتش م -
 برگشت. الیآمد و به سمت ل رونیمادرح ب الیاز خ یفیتکان خف با
 .هینکن آ یبا خاطرات زندگ -

ستش ش یتنه یرا رو د درخت  یتنه یزبر دشیو دور درخت چرخ دیدرخت ک
 دستش را خراح داد. کال

 تشسیطور ن نیا قتینکن و من هم بگم باشهش اما در حق یبگ یتونیشما م -
خاطرات  دنیچیپ یوقت متوجه چیو تو خودت ه چهیپیدورت م چ یپ نیع

 .یشیدر تار و پودت نم
 به سمتش رفت و دستش را گرفت. الیل

 شیچ یندونبچرخه اما  ییزهایچ  یانگار ته ذهنت  شیزنیحرف م قیعم -
 .کنهیم دادیتو کلماتت ب یاما کالفگ

 مادرح سرح را تکان داد.  یادآوریلبانش نشست و با  یرو یتلخند
باغ زنده  نیمن و به نام زدن ا ینگران بود که تا هجده سددالگ شددهیمامان هم -

 .دیباغ رو به نام من زدش نفس راحت کش نیکه ا یبمونهش روز
ست لرزانش راش داخل دهانش یلبها ش یبرد و د صورتش ک سش را رهدیبه  ا . نف

 به تا سف تکان داد. یکرد و سر
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 به بالکن برد. یمنته یو او به سمت پله ها دیدستش را کش الیل
 دایدانشگاه من رو با اون حال پ نگیبار تو پارک نیاول یکه برا یاون روز ادتهی -

 برسه؟ نجایارتباط ما به ا کردیفکر م یک ؟یکرد
 ا با زبان تر کرد و بغضش را فرو داد.ر شیهال 

دردناک  یلیخ تیمامان تو اون وضع دنیتنها شدمش د یلیبعد از مامان من خ -
لحظه مامان جلو چشددمام   ی نشیشددد یکه اونجور دمیشددما رو د یبود. وقت

 نقش بست.
 .ستادیشد و کنارح ا  یبه سمتش نزد یقدم الیل

به دا رهینم ادمی - کت اون روز  قدر کم عدح و  یها ینگران د؛یدم رسددچ ب
کردن  مارسددتانیتوش تو ب یهایو سدداره از نگران یکه مامان فخر ییهافیتعر

 ه؟یآ هیچ یدونیبخواد بشناسمت. م شتریباعث شد دلم ب
 ماند. الیحرف ل یسکوت منتظر ادامه در
 هستم.  ینگر یحس کنم آدم سطح یشیاوقات باعث م یگاه -
 زد. یدست گرفت و لبخندرا در  الیل یهادست هیآ

 بود که نیا دیداد ادمیکه  یزیگرفتم. حداقل چ ادی زهایچ یلیمن از شددما خ -
 .دیدیخوب فهم یلیرو خ نیکنمش گم شده بودم و شما ا دایخودم رو پ

 ها را باال رفتند.اح حلقه شد و هم قدم پلهدور شانه الیل های دست
*** 

 ؟ییکجا -
 یرا رو یکوچ  دسددت یچسددباند و حوله به گوشددش شددتریرا ب یگوشدد آشددور

 .دیکش شیموها
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 رفتن نبودش موندم خونه. رونیحال ب -
 در عوض من اومدم باغ. -

 ؟را می گفت تخت نشست و حوله را کنارح انداخت. باغ؟ کدام باغ یلبه
 .هیخونه باغ آ -
 کرد. زیرا ر شیهالبش را خاراند و چشم یانگشت شست گوشه با
 ست؟هیمال آ خونه باغ نیا -
 خانم! هیآ -
 دراز کرد. یرا کم شیسؤالش را تکرار کرد و پا الشیبه حرف ل توجهیب

 هست؟ -
 .چرخهیخونه باغ م نیدنبال ا ییمعتقده چشمها هیآهرچند  آرهش -

 نشست. شیهال  یرو یپوزخند و دیکش شیبه موها یدست
 .ریکفتار پ -
یاصددطالحات اسددتفاه م نیرت از اقبال  به ند ادمهیآشددور من  ه؟یکفتار ک  -

 اما حاال... شیکرد
 داد. رونی. نفسش را محکم بدیدینبود و پوزخندح را نم الیبود که ل خوب

 ؟ینکن تیرو اذ هیآ شهیم -
 من؟ -

در برابرح جان  هیآرامش اما محکم آ یو چهره دیتخت دراز کشدد یرو آشددور
 گرفت.

 .ادیخوشت نم هیاز آ هست که تو یزیچ  ی دونمیحاشا نکنش من م -
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 لوس خوشم اومده؟ یهااز دختر بچه یمن ک -
 و رو کرد. ریداد و با نوک کفشش برگ ها را ز یرا به درخت احهیتک الیل

 تنها هست.  یکاف یبچه به اندازه نیآشور ا -
 ست.که بچه یخودت هم اعتقاد دار -

همچنان  هیم آآرا یلبش نشدداندش اما چهره یرو یلبخند الشیمعترض ل یصدددا
 بود. ستادهیا

 اگر... یونیمد -
 و ادامه داد. دیرا بر الیل کالم

 با دختر بچه ها ندارم. یحاال شما حرص نخورش من کار -
را باال  یچا وانیکه ل دیچرخ هیاز درخت جدا شددد و نگاهش به سددمت آ الیل

 د.تکان دا هیآ یزد و دستش را برا ی. لبخنددادیگرفته بود و آرام تکان م
 ؟یاینم برمش تو گهیمن د دوارمشیام -

 جابجا شد و نگاهش را به سقف اتاق دوخت. شیدر جا یکم
 آشنا بشم. شتریخانم شما ب هیآ نیبا ا ادیبدم نم -

شور ست" اکتفا  جوابیرا ب الیل یبلند باال آ شت و به گفتن "آدرس رو بفر گذا
 کرد.
هم  یذاشت. پل  روسرح گ ریرا ز شیهارا کنارح انداخت و دست یگوش

 بود. شیهاهمچنان پشت پل  هیآ ریگذاشتش اما تصو
**** 

 ییتر شد. "چشمهادر ذهنش پرنگ الیل یبه باغ انداخت. جمله یآشور نگاه 
 چرخه" یباغ م نیدنبال ا
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 م؟یبر -
 ؟یایتراس تو م میما بر هیآ -
صش را پنهان کرد و ز هیآ شور که رینفس پرحر سرد آ  تادهسیا کنار در نگاه خون

" اضافه کرد و اسکاچ را محکم تر یدییزد و "بفرما یلبخند الیبودش در جواب ل
 .دیبشقاب کش یرو

 چیگفته بود آشددور را دعوت کرده و او هم بدون ه الینخورده بودند که ل ناهار
ر بعد هم حاضر آمادهش د یساعت دشیایب نجایقبول کرده و قرار است به ا یمقاومت

خودح را به خانه باغ  ینیریشدد یاو با جعبه یخت مشددکخوح دو یآن پالتو
در  الیاز فکر و خ ییایدن بارا  تراس بود و او یرو الیکنار لحاال رسددانده بود و 

 آشپزخانه رها کرده بود.
 .هیآ -
 شانه نگاهش کرد. یسر چرخاند و از رو الیل یصدا با
 د؟یالزم دار یزیچ -
 رم؛یباهاح تماس بگ یکار  ی یبرا دیبا گذاشتهش من غامیپ یرینه... دکتر ام-
 .امیبرو من کارم تموم بشه م تو
و با  دیکشدد رونیبه ب یاز پنجره سددرک هیرفت و آ رونیاز آشددپزخانه ب عیسددر الیل
 و با خشدد  کردن دیجو زیر زیداده بودش لبش را ر هیآشددور که به نرده تک دنید

چنگ  زیاز رخت آورنگش را  یزرشک رفت. پالتو زیدستش به سمت رخت آو
 رفت. رونیبه سمت ب دنشیزد و با پوش

*** 
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 .دوخت دهیها رفت و نگاهش را به درختان سر به فل  کشبه طرف نرده آشور
بکر مقابلش را  ریدرختان را پوشددانده بودش تصددو انیم یظیهمچون دود غل مهش

 ثابت کرد.  هیآ یپس زد و نگاهش را رو
 ی؟ساکتهمیشه همین قدر -
 د. دستتراس دا یرا به نرده احهیکرد و تک  یاح را به هم نزدپالتو یهالبه هیآ

را جلو دهانش گرفت و ها کردش نگاهش به بخار خارل شددده از دهانش  هایش
یآمدن به خانه باغ م یاز آشددور برا الیبود و در ذهنش به دنبال علت دعوت ل

 .گشت
 حواستون هست؟ -
 .دیآشور به سمتش چرخ یصدا با
 نیا ریدر غ زنمشیگفتن داشددته باشددم حرف م یبرا یدارهش اگر حرف یسددتگب - 

 صورت نه.
 .یشد یبرزخ الیو دعوت ل شنهادیاز پ یحساب -

 پوزخند آشور پررنگ تر کرد.  هشیمشکوک آ نگاه
 ؟یباغ رو بهم نشون بد شهیم -
 .ستادیو رو به آشور ا دیچرخ شیدر جا هیآ

 .دییبفرما -
ستش را در ج ستادیا شیدش روبروش  ینزد هیبه آ یقدم نش شلوار کتا  یو د

 انداخت و از کنارح گذشت. هیبردش نگاه به آ
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س از پ یکی شانیهاقدم ریخش برگها بود که زخوح خش یگوشش به سمفون
مرد در باغ قدم  نیکه چرا در کنار ا نیو ذهنش به دنبال ا شدندیخرد م یگرید
 پاره کرد. افکارح را یآشور رشته ی. صدازدیم

 کرد. لیبه سمت آشور متما یو گردنش را کم ستادیا شیجا در
 ده؟یباغ چطور بهت رس نیا -
 .دهیاز مادرم بهم رس -

 باال انداخت. یاپالتواح فرو کرد و شانه  یدستش را در ج آشور
 یخوای نگهش داری؟م -
 موضوع ازکجا اومده؟ نیاصال  ا د؟یپرسیچرا م -

باالجبار  دنشید یبرا هیرداشتش قامتش بلند بود و سر آبه سمتش ب یقدم آشور
 شد. دهیبه سمت باال کش

 ؟االن منظورت ایه که من فوضولی کردم -
 صورتش کرد. یچاشن اخم ریزیباال انداخت و  ییابرو هیآ

 پدر و مادر... شیالیخ یمطمئنا  ب ه؟یچ یجهینت یادبیب و یهمه قلدر نیا -
رد ک ریبرداشت و مچ دستش را اس زیبه سمتش خ اح تمام نشدهش آشور جمله

شار خف ستش را باال آورد و ب یبه تنه فیو با ف ساعد د سباندحش   خیدرخت چ
 دخترک ترسان گذاشت. یگلو

 ؟یکرد یچه غلط -
 .دیپر شیبلند مرد روبرو ادیفر یاز هجوم ناگهان شیهاپل 
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شمیزبونت رو از حلقومت م - ضافه  یابخو گهیبار د  یاگر  رونیب ک حرف ا
 .یبزن

 .دیرا فرو داد و نگاهش را سرسختانه در نگاه آشور کش شیآب گلو هیآ
هدفش فقو  کنهشیو پرخاح م کنهیم تیاذ لیدلینفر رو ب هی شیکسدد یوقت -

 کردن طرف مقابله. یعصبان
شور سش پ هشیآ یهابه حرف توجهیب آ بود  یفر دار یموها یشش دانگ حوا

 . خوردیو دوباره به صورتش م دیچرخیم رحیکه باد ز
. یکن یمن رو عصددبان یخوایکه چرا م نهیا شددمیکه متوجه نم یزیاما چ -

 نسبتا  محترم؟ یآقا هیاصال  مشکلت با من چ
 همچنان لجوجانه در نگاه آشور بود. نگاهش

 ؟یشیچرا ساکت نم -
 . مردم دیشددد و صددورتش را خراشدد یبلند آشددور قطره اشدد ش ناخن ادیفر با

قطره اش ش  دنیبا دکرد و  نییرا باال و پا هیآ یصورت ترس خورده شیهاچشم
 ونریشددال ب ریاز ز شیاز موها یاافتاد. تکه نییپا هیدسددتش شددل شددد و سددر آ

 ینشستش آشور لگد شیگلو یکه رو هیو صورتش را پوشاند. دست آ ختیر
 کرد.  شیپا ریز یهانثار برگ

را  یو نخ دیکشدد رونیپالتواح ب  یاز جرا  گاریعق  رفت و پاکت سدد یقدم
 آتش زد. 

ت نگاه . از پشدیبود باال کش ستادهیکه آشور ا ییدر سکوت نگاهش را تا جا هیآ
 . دیدینم یاح را به خوبو ماتش چهره سیخ
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رار ق بلیمرد افتاده بودش اما از درکش خارل بود که چرا او را س نیبه جان ا یدرد
 . کندیروانه روح و تن او م یگریز دبعد ا یکی شیرهایداده و ت

 نشو. میش پشت کلمات قابودن فیهمه ضع نیا کنهیحالم رو بد م -
 ضعف؟ -

شورش سمت آ یرا به تنه گاریس آ شش کرد. به  سباند و خامو آمد و  هیدرخت چ
 نشست. نیزم یرو شیروبرو

ضعفش از آدم - سو و ب یهاآره  صال  م الیخیتر چه  اطرافت یفهمیمتنفرم. ا
 حتی تو اون شرکتی که کار می کنی؟ ؟خبره

سته خی یهال  یرو یپوزخند سر باال برود قورباغه  هیآ یب ست. آب که  ش ن
ندیابو عطا م به آشددور چه بود؟ ربو چه بود؟  یب یحرفها نی. اخوا ربطش 

 .دیسرح را به چپ و راست  تکان داد و نگاهش را باال کش
شون پر یداور شیکوت تو رو با پس گرانیدارهش د س یسکوت کردن ر -  ها
سرده کنن؛یم ست یخجالت ؟یااف ضهیب ؟یه ... خنده دار بودن ماجرا ؟یاعر
 ینه اون سنشینویداستان خودشون رو م ستشیدستت براشون باز ن یکه وقت نهیا

 ؟یردرو انتخاب ک یکی. حاال شما کدوم شهیتو رو شامل م قتیکه حق
 و حق به جان  نگاهش کرد. دیرا در هم کش شیابروها آشور

 خودم رو دارم. لیمن دال  -
 شد. زترینگاه آشور ت ریکه پررنگ تر شدش شمش هیآ پوزخند

 و صد البته محق. -
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ستش ست شیرا به درخت گرفت و از جا د شد. د ش احبه پالتوی بلند  و از  دیک
گذشددت و به  کردشیحرکاتش را ضددبو م زیبه ر زیآشددور که ر رهیمقابل نگاه خ

 سمت ساختمان رفت.
 صبر کن. -

صدا یزیچ اماش شده ز یهابرگ یجز  ص هیآ یپا ریخرد  شد. همه چ بشین  زین
بلند شد و تمام حرصش  شیگم شده بود. از جا ظیدرختان باغ و مه غل انیدر م

 را در مشتش جمع کرد و بر تن درخت فرود آورد. 
* 

ه پنجره کشدداند  ینزد رنگ یاز نور مهتاب راهش را تا کاناپه مشددک یاکهیبار
مان مدت ز جا خوح کرده بود.  جاش  مان نامنظم  یبود و ه که در خطوط  بود 

 .گشتیاول بر م یبه نقطه جهینتیو ب خوردیو تاب م چیافکارح پ
ور بعد از برگشتنش دست آش یدهیمتورم و پوست خراش انگشت هاییادآوری 

باغش  یزی"به چ الیو سددؤاالت ل یش اما در برابر کنجکاولیال راکنجکاو کرد از 
 دهیرا به جان خر الیل یر سددفدرده بود و نگاه عاقل اناکتفا ک ی" کوتاهسددتین

 بود.
که از مردمان  شدیطور برداشت م نیبود اماش ا دارشیاحترام ن نیدر ع رفتارح

ا ر لشینبودش اما دل دیجد شیآشور برا ییپروایروزگار است. جسارت و ب  ین
 .دیفهمیدر مقابل خودح نم

 تو اون شرکت چه خبره؟" یدونی"اصال  م
 دیلنگیکار م یکرده بود. کجا ریمغزح را درگ یهاآشور سلول یساده یجمله

 دانست؟یم یزیبرود؟! اصال  چه چ شیگوشزد کردن به او هم پ یکه آشور تا پا
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سته ست و پا زدن در دا خ سته  ی رهیاز د سل یب اب خو میافکارحش خودح را ت
 و چشم بر هم نهاد.کرد 

** 
 ه؟دافتا یتفاقا -
 .ختیر یشکر در فنجان چا یرا برداشت و مقدار زیشکر ر هیآ

 بشه؟ یزیقرار بود چ -
 سهراب را باال انداخت. یهاشانه هشیآ یدو پهلو ی جمله

 .یدمغ ش یاز د -
 به سهراب انداخت. یرا در فنجان چرخاند و نگاه قاشق

 .ستمین -
 .دیجلو کش یگرفت و فنجان را کم دهیرا ناد کنجکاو سهراب نگاه

ص شهشیمکمتر هام ترم درس نیا - ص تمرکز کنم  شتریب خوامیم تر؛یاما تخ
 . روی کنم

سددهراب را  تفاوتیب یچهره  شیرا باال آورد و از پشددت بخار چا یچا فنجان
 نگاه کرد.

یو ب نبود یدر آن شرکت خراب شده خبر ایبودنش دو وجه داشتش  تفاوتیب
 ترعرضهیسهراب او را ب نکهیا اینسبت به حرف آشور حساس شده بودش  خود

 که بخواهد کشف رمز کند. دانستیاز آن م
 ن؟یباباش متوجه حرفم شد -
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از آن را در دهانش  یبزرگ یاو تکه دینان تسددت مال یرو ریپن یاتکه سددهراب
 گذاشت. با همان دهان پر جواب داد.

 .ستیالزم ن -
 بلند شد.  شیگذاشت و از جا زیم یباال انداختش اما فنجان را رو ییبروا هیآ

 شرکت. امیمن کالس دارمشاما  تا ظهر م -
سهراب ستاد و با از ح دهان  صرکت ای شم به آیه دوخت که از  ینگاه پر حر چ

 آشپزخانه بیرون می رفت.
*** 

شتش را نرم رو یرا رو مقنعه ش شیابرو یسرح ثابت کرد و انگ   یا ب و دیک
 رفت. نییدل کند و به سمت پا نهیاز آ ینگاه اجمال

و تمام  یکنیهم قرض م گهیدوتا د یدو تا چشددم دار شگمیبهت م یچ نیبب -
 .یکنیرو چ  م اروی نیا یرفت و آمدها

پشدت آشدپزخانه کشداند.  واریخود را تا د نیرا کند کرد و پاورچ شیهاقدم هشیآ
که  دانسددتیرا هم خوب م نیداشددتش اما ا شددرکت خبر یاز کارها شیکم و ب

 .اوردیبتواند سر از کارح در ب یکه کس هاستنیتر اپدرح زرنگ
 .دیسرح را جلو کش یکرد و کم زیرا ت گوشش

سر اون  - سودم بابت گند زدن تو کمتر  یکیهنوز  ستتش  شکارم از د معامله 
 شد. 
 .دیکشخود را کنار  عیکرد و سر ارحیسهرابش هوش یهاقدم یصدا

. گهیبسه. د -  سفارح نکنم. فعال 
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دای صشدن   یبا نزد نشست. شیابرو ها انیم یو اخم نازک دیلبش را گز هیآ
 آمد. نییمانده را پا یباق یخورد و پله ها یسهراب تکانقدم های 

 ؟یینجایا -
 .گهید رمیدارم م -

اح شددانه یرا رو فشی. کدیکشدد رونیرا ب چیفرو برد و سددوئ فیرا در ک سددرح
کرد و از مقابل سددهراب  یآرام یثابت کرد و با تکان دادن دسددتش خداحافظ

 گذشت.
 یاما تمرکز نداشدددت. خودکار را رو دشیچرخیاعداد و ارقام م ینگاهش رو

 گذاشت. زیم یطرف صورتش را رو  یها انداخت و کاغذ
ست شکمش پ شیهاد  یخودح را جمع کرد. اتاق نه متر یو کم دیچیرا دور 

بود که به او داد بود.  یعمل یکه کرده بود آزاد یه داشددتش حداقل کارک یدنج
را بسددت. سددرح پر از سددؤال بودش  شیهاجابجا کرد و چشددم یسددرح را کم

داد و صدداف سددر  رونیحرف بزند. نفسددش را کالفه ب یداشددت با کسدد الیاحت
 نشست. شیاج
 را برداشت. یدستش را دراز کرد و گوش زشیم یرو لیلرزح موبا با
 به به شهرزاد خانم. -
 پوشه را جمع کرد و در کشو گذاشت و آن را قفل کرد. هیآ

 ؟ییجا  ی رمیکه من دارم م یزنیزنگ م یوقت  ی شهیشهرزاد ش چرا هم -
 ؟یریباز کجا م -

http://www.roman4u.ir/


 59 تنهاییهیاهوی 

شت م هیآ س زیاز پ شد و با خاموح کردن  ش فشیک ستمششیبلند  ت و را بردا
 .دیرا کش پشیز
 جون. الیل شیپ رمیم -

 .دیچیدر گوشش پ زدشیحرص خوردن شهرزاد که اسمش را صدا م یصدا
 .نمتیب یفردا دانشگاه م -
 سالم برسون. -

 یگزندهای  نیتر یدوست داشتنیکی از کرد و تماس را قطع کرد.  یخداحافظ
چهره  یآور ادیوجودح بود. با  یا هیمهمان ثان شیاح بود. حرص خوردن ها

 رفت. رونیبکارح اتاق زد و از  یبانم  و مهربانش لبخند
** 
 شرکت. رمیم شتریبه بابا گفتم ب -
را از رو چشددم برداشددت و با دقت نگاهش  احیلیطم*س*ت میفر ن یع الیل

 کرد.
 ه؟یآ شهیم یدرست چ -
 . امیاز پسش بر م -
هر دو  یاح گوشهگذاشت و با انگشت شست و اشاره زیم یرا رو ن یع الیل

 چشمش را فشار داد.
 خوح گذشت. یلیه باغ خخون روزید -

گاه  الیحرکتش از چشم ل نینشست و ا شیگلو یدستش باال آمد و رو ناخودآ
 دور نماند.

 افتاده تو خونه باغ؟ یاتفاق -
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 نه. -
به زبان  یاانداخت. امکان نداشددت کلمه نییو سددرح را پا دیرا دزد نگاهش

 لیدلیخشددم ب یمانده بود که قصدده نیبزند. هم یحرف روزیو از اتفاق د اوردیب
 کند.  فیتعر الیل یرا برا احیوانگیآشور و د

 ؟یخوریم یچا ؛یگمونم سرما خورد -
 کنم؟یم تتونیاذ ادیمن ز -
 خم کرد. زیم یخودح را رو یموشکافه نگاهش کرد و کم الیل

شهش اما مطمئنا  دل یعیطب ریمن و تو غ تیمیصم هایلیممکنه از نظر خ -  لیبا
 دایارتباط ادامه پ نیو اگر ا یهست یمن دوست داشتن یو برات دوننشیمن رو نم

 .یکه داشت هیکرده بخاطر رفتار درست
 .دیباال کش احینیب یشال گردن قرمزح را گرفت تا رو یلبه
 تا رفتارم رو کنترل کنم. کنمینم یتالش نمشیمن هم -
 .ینبود نجایکه حاال ا یکردیم یباز لمیاگر ف -
سته الیل شت. از پشت  دیسف یپوشه یا را منظم کرد و الکاغذه ید رنگ گذا
 گذاشت. هیآ یشانه یرو یبلند شد و دست زیم
 .میهم حرف بزن مشیبخور یآشپزخونهش هم چا میبر -

 به راه افتاد. الیتکان داد و پشت سر ل دییبه تأ یسر
ستش را رو شاره زیم ید شت ا شت و با انگ  یرا رو یاح خطوط نامفهومگذا

لهره را به شودش د ییاجرا نکهیماندنش در شرکت قبل از ا شتری. فکر بدیکش زیم
 بود.  ختهیجانش ر
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  ؟یکنیفکر م یبه چ -
ته بر - با میم خونه مریمقرار بود آخر هف با ما  تار  نه. گهیش ا عین متحجرها رف

 میکنه.
 نشست. شیرا مقابلش گذاشت و روبرو یفنجان چا الیل

 .هیچاز این کارها منظور بابات  فهمم ینممن  -
 جابجا شد و من من کنان اضافه کرد. شیدر جا یکم الیل

 .یناآروم کنمیحس م -
 قراره اتفاق بدی بیفته. کنمیحس م دمشیترس یکم -
 گذاشت و منتظر نگاهش کرد. شیقندان قند را جلو الیل

 نه؟ ایشده  یچ یگیم -
 .ارمیسر در ب ییزهایچ  یکنم الزمه از  یاما حس م دونمشیخودمم نم -
گاه باز نیا -  !شمیمتوجه نم هیآ ه؟یچ ایکارآ

از قندان برداشدددت و به دهانش گذاشدددت.  یرا دراز کرد و حبه قند دسددتش
 و فنجان را جلو صورتش نگه داشت. دینوش یاجرعه

دور و  حواسم به شتریاحتشام گفت بهتره ب یحرف از شرکت شد و آقا روزید -
 ه.اطراف و اتفاقات شرکت باش

 خم شد. زیم یرو یدوخت و کم هیاح را به آشده  ینگاه بار الیل 
 رو بکنه؟ هیتوص نیا دیچرا آشور با یولباالخره الزمهش خوبهش  یلیخ نیا -
 دهیبه حواس پرتش فرسددتاد. بر یرا جمع کرد و لعنت شیدسددت و پا یکم هیآ

 ادامه داد.
 !دونمی... نمینم -
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ینم الیخیب آوردیبود و تا سددر در نم شددده یزیسدداکت نگاهش کرد. چ الیل
 بهتر بود از راه آشور وارد شود. شد؛

** 
 ؟یکنیچکار م یدار -
 .خدا لعنتت کنه سهراب -
 کجا میری؟ شاهرخ... ؟یکنیچرا فرار م ساشیوا -

دستش را لبه و تخت نشست یرو راندح.از خواب پ زدهوحشتفریاد می گل 
شت. شده بود  ی تخت گذا سش تند  سب سیخ یو موهانف  ششیشانیبه پ دهیچ

د را چنگ ز احیمشک ی. پتو را کنار زد و رکابدادیتر نشان ماح را آشفتهچهره
 اتاق رفت. سینامتعادل به سمت سروسنگین و  ییهابا قدمو 
اح محکم کرد. ل  و چانه یو کف دو دسددتش را رو دیبه صددورتش پاشدد یآب

 دحیشدمش سدرخ بود و دچ یدی. سدفدیچرخیسدرح همچون چرخ فل  م
 تار.

سخت نشیسنگتن   شو یرا به  صله گرفت ییتکان داد و از رو ستش .فا را به  د
 با خاموح کردن المپ ازسرویس بهداشتی بیرون آمد.دیوار گرفت و

. دیعق  کشدد یکمورا در مشددتش گرفت  ریحر یپرده نجره رفت. به طرف پ 
 هم نهاد. یا رور شیهاچسباند و پل  شهیش یرا به خنکا پیشانی اح

باز یمبهم ریتصددداو  به  ها ذهنش را  ته بودش  یکه سدددال بار گرف  شیبراهر 
شد.ترپررنگ شانی اح  می  شپی شت  شهیرا از  شت وبردا  یرا رو شیهاانگ
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یرون و کاپشنش را ب رفت شیهابه سراغ کمد لباس. دردناکش فشرد یهاقهیشق
 . کشید
**** 

 سددرح زده بودند. رونیب یآسددمان ابردرختان بلند بود که از دل  یرو نگاهش
 رانده بود. هدفیدر حال انفجار بودش اما مصرانه و ب

شت و به لبش نزد ییبزرگ مقوا وانیل   دهیچیپ یقهوه یکردش بو  یقهوه را بردا
ش ش یکم نشیشده در ما ش یاکرد. جرعه ارحیهو شت دینو سرح را به پ  یو 

سته از ه هیتک یصندل سکون م یاندک ذهنشش دلش یاهویداد. خ یآرامش و 
 ها بیشتر گریبانش ب*و*ساول می گرفت کا هر باز فکر و خیاالت  .خواست

روی  یوانیرا در جا ل وانیل را می چسددبیدند. نفسددش را پرصددددا بیرون داد و
 با زدن استارت به سمت خانه رفت.. گذاشت نیکنسول ماش

. تلفن رفت ریگغامیو به سددمت پ دیکشدد شیموها یحوله را چند بار محکم رو
 تکرار زد و به سمت آشپزخانه رفت. یدکمه یرو
ست - شور ه سر؟ ا ییکجا ؟یآ ش نیپ من  ؟یدیخر یچ یوامونده رو برا یگو
 .میزنحرف ب شتریتا ب ریتماس بگ یاز کارها رو انجام دادمش تونست یسر  ی

ته یرا رو حوله بت کردش آشددف ثا به پگردنش  ند  که بتوا  یرو مغایتر از آن بود 
ستگاه توجه کند. پاکت ن ش رونیب خچالیرا از  وهیآب م یخورده مید و به  دیک

سباندش خنک شش را گرفت. پاکت خال یکم وهیآب م یلبش چ  یورا ر یاز عط
یم زیهمه چ الیخیب دیزد. امروز را با رونیگذاشددت و از آشددپزخانه ب نتیکاب
 . شد

* 
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 مکث کرد. یصورت فخر یرا دور تا دور باغ چرخاند و رو نگاهش
 ست؟یمثل قبل ن نجایا گهیبابا م -

 تکان داد.  یتو پرح را کم کلیلبش نشست و ه یرو یلبخند یفخر
سابق رو برا گهیو من د زهیریها مبرگ شهیکه م زییپا- کردن  زیتم یاون قدرت 

 ندارم. هاچهیقال
 لبش یرو یباال آمد و لبخند یفخر یکوتاه و مرت  شده یآشور تا موها نگاه

یطور بود. سرح را به صندل نیهم شهیهم آمدیم ادحیکه  یینشست؛ تا جا
 هم نهاد. یرا رو شیهاداد و چشم هیتراس تک یرو یفلز دیسف یها
 بهتر بود. نجایا یقبال  حال و هوا گهیبابا م -
ها داشددتم. اون موقع یشددتریکه بودش حس و حال ب امرزتیآقا جون خدا ب-

 تر شده مادر.  رین بودش به نظرم االن دلگتر از االغروبش متفاوت
 صاف نشست. شیدر جا یرا باز کرد و کم شیهاچشم یفخر سکوت

 ها؟میقد نیداشت یچ -
 مثل قبل نشد. یچیه گهیآقاجونت رفتش د یدل خوح... اما از وقت -
 خدا رحمتشون کنه.  -

 لش. ددیاح کشبه چانه یگذاشت و دست یصندل یدسته یدستش را رو آشور
گاهخواسدددتیبه جز آرامش و سددکون نم زیچ چیه نداخت و  ی. ن باغ ا به 

 ش جمع کرد.ب*غ*ل ریز شتریرا ب شیهادست
 ؟یتکرار الیبازم فکر و خ -
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خو به خطش را از حفظ  یلبش نقش بسددتش فخر یبسددتهش لبخند رو چشددم
 بود. 

 دهشیجواب نم دیخر ینهیها گزمثل خانم روی مردها سدددتشین یمهم زیچ -
 .کنهیهم حالمون رو خوب نم یقرمه سبز یدود کردن که سهلش بو ارگیس
شنش پ تریتر و قوپررنگ دهایها از امخاطره یوقت - شروع م ریب . شهیشدنت 

ص شورش ول کنمینم حتتین سخت بگ ادتی یآ تر سخت یرینرهش هرچقدر که 
 . گذرهیم

 نگاهش را باال آورد و در سکوت نگاهش کرد. آشور
 مادر جون. ایداخلش تو هم کم کم ب رمیمن م -

آشور فشرد  یشانه یرو یو بلند شدش دست دیرا عق  کش یفلز یصندل یفخر
 کشاند. یدردناکش را به سمت در ورود یهاو قدم

در گردن فرو برد.  شددتریو سددرح را ب دیپالتواح را باالتر کشدد یقهی آشددور
 باران را در مشامش حبس کرد. یرا بست و بو شیهاچشم
**** 

 زیم یرا رو یگوش اتاق انداخت. یبه در بسته یآشور سرح را چرخاند و نگاه
. ذهنش پشددت در اتاق دیگردنش کشدد یبار رو نیانداخت و دسددتش را چند
اح بود که خبرح را داشتش اما از چند و چونش  یسهراب و مالقات خصوص

ن سهراب و در سرح به دنبال مهما گذاشتیآرامش نم یخبر بود. کنجکاو یب
هر چه بیشتر می فهمیدش بیشتر متوجه می شد که این فرد چه اندازه . گشتیم

  مناسبت های عجی  کاری و غیر کاری دارد.
 مورد نظرح مکث کرد. یشماره یرو ا برداشت ور احیگوش
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چرخان  یصندل یبرگرداند و رو زیم یرا رو یگوش «نش رفت خبرم کنمهما»
 نشست. 

. نگاه شکستیسکوت اتاق را م زیم ینظم ته فندک روو م زیضربات ر یصدا
 .کردیفکر نم یگرید زیچ چیبود و به ه یگوش یرو احرهیخ
 را چنگ زد. یفندک را رها کرد و گوش یگوش یروشن شدن صفحه با
 «داروخانه یروبرو یمشک یوتایتو»
 .شددلوارح گذاشددت  یرا در ج یبلند شددد و گوشدد شیاز جا امشیخواندن پ با

 رفت. رونیاتاق بو چنگ زد  یرا پشت صندلکتش 
شد و دکمه وارد سور  سان صدا نگیپارک یطبقه یآ شرد.   میمال  یموز یرا ف

 رونیرا ب احبود. نفس کالفه دهیبود که تا به حال شددن یینوا نیدرگوشددشش بدتر
 رفت.  نشیداد و از اتاق  آسانسور خارل شد و به سمت ماش

*** 
داروخانه گرفت و مشتش را دور فرمان محکم کرد.  یچشم از تابلو نئون شرآشو

ردان را و دوربرگ دیرا  به کنار بلوار کشد نشیآشدور ماشد وتاشیبا حرکت کردن تو
 مشکوکش حرکت کرد. نیو سرنش نیدور زد و پشت سر ماش

صله ش احفا شد.  یضیعر یجلو کنترل کرد و دنبالش به کوچه نیرا با ما وارد 
ز بزرگش ا ییالیجلو در و نیماشدد دنیچیرد و با پرا کم ک نیسددرعت ماشدد یکم

 ترمز گذاشت و پارک کرد. یرا رو شیپا الیجلوتر از و یکنارح رد شد و کم
انداخت.  الیبه و ینگاه ب*غ*ل نهیفرمان محکم کرد و از آ یرا رو سدداعدح

 باید می فهمید مناسبت این با سهراب سر از کجا در خواهد آورد.
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را آزاد  یترمز دسددت الشیو یاآمدن در کرکره نییو پا نگیبه پارک نیماشدد با وارد
 پدال گاز فشرد. یرا رو شیکرد و با جا زدن دندهش پا

* 
شفتگ یساره کم یکوروح در کنار مادرانه ها یهاحرف را کم کرده اح  یاز آ

 را عق  داد.  شیروبرو یگذاشت و پرونده زیم یبود. خودکار را رو
ست یرا کم سرح ش یخم کرد و د شتانش را رودیبه گردن دردناکش ک  ی. انگ

 از درد گردنش کاسته شود. دیصبر کرد شا یاهیفشرد و چند ثان یگردنش کم
ت رفت و ک یبه سددمت جالباسدد یبلند شددد و با برداشددتن گوشدد زیپشددت م از

 رفت. رونیرا برداشت و از اتاق ب احیمشک
بود و  توریمانبه او انداخت که سددرح در  یرفت و نگاه یمنشدد زیسددمت م به

 مشغول کارح.
 د؟یگوشزد کرد دواریمهندس ام یفردا رو به منش یجلسه -

 بلند شد. زیآشور از پشت م دنیسرح را باال آورد و با د یمنش
 هماهنگ شده. زیبله مهندسش همه چ -

 رفت. رونیفاصله گرفت و به سمت ب زیبا تکان دادن سرح از م آشور
  یرا روشدن کرد و با  نیسدوار شدد. ماشد وتمیشدد و با زدن ر نگیپارک وارد

 رفت. نگیپارک یدست فرمان را چرخاند و به سمت در خروج
 یوجل. دیکشدد ابانیرا کنار خ نیماشدد وسددرعتش را کم کرد  یکم شآیه  دنید با
 یداد و سرح را کم نییرا پا شهیرا قطع کرد. ش  یموز یترمز زد و صدا شیپا

 خم کرد.
 سالم. -
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شد  یکم هیآ ستش را لبهخم  ش یو د شت. ابروها نیپنجره ما  دنیبا د شیگذا
 باال رفت و آرام سالم کرد. یآشور کم

 .دیفرمان محکم کرد و تنش را جلوتر کش یدست چپش را رو آشور
 اومده؟ شیپ یمشکل د؟یستادیا نجایچرا ا -
 .دییشما بفرما ست؛ین یزینهش چ -
به  ی. دسددتسددتادیا شیجاپنجره برداشددت و صدداف سددر  یدسددتش را از لبه هیآ

 مقنعه برد. ریافتاده را ز رونیب یو تکه مو دیکش شیموها
 گذاشت. نیسقف ماش یشد و ساعد دستش را رو ادهیپ نیاز ماش آشور

 رسونمتون. یم دیسوار ش -
 هستم. یمنتظر کس یممنونش ول -

 انداخت. نییرا پا هیآشورش سر آ یباال رفته یابروها
 بشم.مزاحمتون  خوامینم -
 .دیستیمزاحم ن -
شور شنهادیپناچار  هیآ  یدر جلو را باز کرد و روکوتاهی ا مکث ب .را پذیرفت آ

 نشست. یصندل
 انداخت. نییثابت کرد و  نگاهش را پا شیپا یاح را روکوله

 شده؟ یزیچ-
 رخ آشور انداخت.  میبه ن یسرح را باال آورد و نگاه هیآ

 شه؟یم دایالم تو صورتم پؤجواب س-

http://www.roman4u.ir/


 69 تنهاییهیاهوی 

سر احرهیشرمنده از نگاه خ هیآ ا جابج شیدر جا یبرگرداند و کم عیسرح را 
 شد.

 شده؟ یزیخانمش چ هیآ ینگفت -
 . دیلبش را به دندان گرفت و جو یگوشه هیآ

 خسته هستم.  یکم ستشین یزیچ -
  ؟یتو دار هست نقدریهم شهیهم -
 تر نشست.جمع کرد و صاف یرا کم شیپا هیآ

 کنم؟یرو پنهان م یزیمن چ دیکنیچرا فکر م ؟ینیچرا شما بدب -
 نگاهش کرد. ن یو از پشت ع دیبه سمتش چرخ یالحظه آشور

 ؟یمن گفتم پنهان کار -
 نداره. یاگهید یحرفتون معن -

 زد. یشد و پوزخند رهینگاهش را گرفتش به روبرو خ آشور
  ؟یشیم یحاال چرا عصبان -
 . ستمین یعصبان -

 تر کرد.تا  بلندحش پوزخند آشور را پررنگنسب یتند و صدا لحن
به خودتون که  نیدیاجازه مر اصددال  چطو شیخبر ندار یکسدد یشددما از زندگ -
 .نیبگ ینطوریا

شور سکوت رانندگ آ سور یهاو گوشش به حرف کردیم یدر  بود  یدخترک ج
 و آشفته است. یکه امروز را حداقل مطمئن بود عصبان

یبهت کم  م شیدرد دل کن یبا کس ستیبد نندارمش اما  حتیمن حال نص -
 .یآروم ش کنه
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 اح کرد.کوله پیز ریسرح را چرخاند و دستش را گ هیآ
 . هشیبدتر م شونییو بازگو یادآوریزدش حال آدم از  شهینم ها روحرف یبعض -

 جلو زد. نیماش یبرا یتکان داد و بوق دییتا   یسرح را به نشانه آشور
 .زانتیمردن عز یوردادآی نیدرستهش ع -

 را سددشیرا برگرداند تا مبادا نگاه خ شیزدش اما رو شین هیدر چشددمان آ اشدد 
 آشور شکار کند.

 ه؟یمشکلت با بابات چ -
 اح را به آشور دوخت.شده زیسرح را چرخاند و نگاه ر هیآ

 ه؟یها چحرف نیا ؟یچه مشکل -
 یندلرا به ص احهید. تکو پارک کر دیکش ابانیرا کنار خ نیراهنما زدش ماش آشور

 چسباند. یصندل یداد و سرح را به پشت
 تو. ییمثل تنها داستشیپ یادیز ییزهایچ  ی ییهاوقت  ی -
 انداخت و دستش را مشت کرد. نییسرح را پا هیآ

 .میستیپدر و دخترها ن هیبابام دوستم نداره؛ اصال  شب کنمیمن حس م -
سرح  یبرداشت و باال شیهاچشم یرا از رو ن یسرح را چرخاند و ع آشور

 ثابت کرد.
س یدخترها نیکه از ا یبگ یخواینم - شون  یلو شق بابا ست دارن ع که دو

 باشن.
 نه. -

http://www.roman4u.ir/


 71 تنهاییهیاهوی 

سته ینه کاف نیهم شک ساس  ش ش خودح را به  نیاح در اولبود تا اح قطره ا
سماجتش بچکد و رو شد و با وجود  ستش ب یرخ ک سرح را حتفتدید باال  ی. 

 . فتدیآشور ن نینگاهش در نگاه سنگ یاتا لحظه اوردین
آشددور جا خوح کرد. فرمان را  یابروها انیاخم م دشیدخترک که چک اشددد 
 ونریانداخت و نفس را کالفه ب هیبه آ ینگاه میتر در مشددت فشددرد و نمحکم

 داد.
 .میدار ییما کمبودها یهمه -
ش احینیب هیآ شور زد یو در ذهنش پوزخند دیرا باال ک که  یی. تا جابه حرف آ
ستیم شت  یکرده بود و عالوه بر آن پدر و مادر یدر ناز و نعمت زندگ دان دا

 .رفتیاو در م یجانشان برا الیکه به قول ل
 د؟یفتیراه ب شهیشدش م رید -

داشبورد برداشت و به سمتش گرفت و  یرا از رو یدستمال کاغذ یجعبه آشور
 تکان داد.

 به کانون گرم خانواده؟ یتر برگردزود یعجله دار ادیز مشیریم -
ر نزد. د یتا حرف دیرا گز شیهاتر کرد؛ ل کالم آشددور مشددتش را محکم شین

 بود. دهیبه رخش کش یرا به شکل زشت قتیواقع حق
 رونینگاهش را به ب کالمیو ب دیکشدد رونیب یدسددتش را دراز کرد و دسددتمال هیآ

 دوخت.
بستن کمربند همزمان  یور براهشدار آش یکه با صدا نیاستارت ماش یصدا

 .دیکش سشیخ یهاپل  ریشدش کمربندح را بست و دستمال را ز
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مه جدی ه نیمر به شددرکتش ام*س*تاومدن  یبرا کردمیگمون نم گهیبابا م -
 .یباش

 .دیچیپ یپهن ابانیراهنما زد و در خ آشور
 آدرستون؟ -
 بهتون. گمیم دشیرو فعال  بر ابونیخ نیهم -

 پدال گاز فشرد. یرا رو شیداد و پاتکان  یسر آشور
 بابات مبهم بوده؟ مگه بار اول بوده؟ یبه شرکت برا شتریرفتن ب یکجا -
 اند.چسب شهیو سرح را به ش دیدستمال درون دستش را کف دستش کش هیآ

موضوع نگران بودش  نیبابت ا شهیمامانم هم ستشیراحت ن ادیاصوال  با من ز -
 .فتگینم یزیوقت هم چ چیاما ه

 خدا رحمتشون کنه. -
 .دیتر کف دستش کشل  زمزمه کرد و دستمال را محکم ری" زی" ممنونم

 نیا یبرا یلیالبته دل شددده؛یمنطبق م ویکم با شددرابه هر حال بابات هم کم -
 . ستین تیحساس

فرمان گذاشت و با نگاه کردن به  یدنده را عوض کرد و کف دستش را رو آشور
 رخاند.سمت راستش فرمان را چ

 حساسم. یادیهم من ز دیشا -
 برگرداند. هیدنده گذاشت و سرح را به سمت آ یدستش را رو آشور

 خانم! هیآ شهیمعلوم م -
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صدا دنیرا برگرداند و با پرس سرح ضبو برد و  سمت  ستش را به   ییآدرسش د
 امر کم کرده بود را باال برد و تا مقصد سکوت کرد. یکه ابتدا

 .دینش لطف کردممنون بابت زحمتتو -
 .کنمیخواهش م -

ح را البش را با زبان تر کرد و مقنعه شششیپ قهیزده از درد دل چند دق خجالت
ستش رو ستگ یصاف کرد. د ش یرهید ست و در ما ش را باز کرد. هنوز  نیدر ن

  نسبتا  بلند سهراب توجهش را جل ینگذاشته بود که صدا رونیرا ب شیپا  ی
 کرد.
اه کوت"  یخداحافظ"کارحش با  نیلند سهراب و متعج  از اب یاز صدا زدهبهت
 رفت. نگیپارک یشد به سمت ورود ادهیپ نیاز ماش یعیو سر

 و میتونی پول ما رو بخوری؟ یشد یآدم مهم یلیخ یفکر کرد -
 بزن به چاک. ینکرد نیخفه شددو مردکش االن هم تا اوضددداع رو بدتر از ا -

 خودم بعدا  میام پیشش.
ش یخودیو ب یادیرباب ما گفته بود زبه بهش ا - شم ند شیادهیاتو ک  دهیاما به چ

 بودم.
 جلو گذاشت و نگاه ترسانش را به سهراب دوخت. یقدم دهیترس هیآ

 شده بابا؟  یزیچ -
که موشدکافه  یو آشدور دهیترسد یهیآ دنیو با د دیسدهراب به عق  چرخ سدر

 "نه" تکان داد. ینهبه نشا یبودش سر ستادهیا احیپشت سر و در چند قدم
 برو باال. ستشین یزیچ -
 اما... -
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شور چرخاند و با نگاه یسهراب تکان ادیفر با سرح را به طرف آ ه ک یخورد و 
داد و  دهینگاهش کرد. آشددور نگاهش را به دخترک ترسدد زدیم ادیرا فر ینگران
به نگاه مطمئن آشددور  ریباز و بسددته کرد. ز نانیاطم یرا به نشددانه شیهاپل 

 یریدرگ یو پ انجارفتش داخل شد و در را بست؛ اما دلش هم یسمت در ورود
 ماند. یسهراب باق

 ؟یشده جناب احد یزیچ-
شور را با لبخند سهراب ضور آ صب یتعجبش از ح سمتش  یع جواب داد و  به 

 رفت.
 نشده. یزینه... نه... چ -

ز قدم کنجکاو کرد. سددهراب قدم ا شددتریمضددح  سددهرابش آشددور را ب لبخند
 مرد جوان در گوشش نشست. یبرنداشتهش صدا

 هامون تموم نشده سهراب خان.حرف -
ندارم؛ حساب شما هم  یحاال هم شرتون کمش من با شما حرف ستشین یحرف-

 باشه با ارباب بدتر از خودتون.
ست. قدم دشیایتا به خودح ب سهراب ش صورتش ن شت مرد در  به عق   یم

 کرد. یریرا گرفت و از افتادنش جلوگ شیوباز ریپرتاب شدش اما آشور ز
 د؟یکنیمعلوم هست چکار م-

به سددمت آشددور  یکرد و قدم ترینسددبتا  بلند آشددورش مرد جوان را جر یصدددا
 صورت مرد جوان توجهش را جل  کرد. یدگیابرو و بر یبرداشت. شکستگ

 داداح؟ هیفضولش ک مینیبیب میخواست -
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 کرد. یان گذاشت و کلمه به کلمه هجمرد جو ینهیس یانگشتش را رو آشور
 ؟یرینم نجایچرا از ا-
 گارد؟یباد ای یگنده الت محل -

 شیپ یآورد و در سددکوت نگاهش کرد. سددهراب قدم نییدسددتش را پا آشددور
 .دیآشور را کش یگذاشت و بازو

 .کنمیمهندسش من حلش م دییشما بفرما-
ضرب حل کن مهندس دوزار - ست شیشوما جدول  یدار یشگلدختر خو یرا

 .ها
شور شت گره کرده آ سهراب پا تند کرد و م صورت مرد  یاح را حوالهقبل از 

به  یابه طرف آشددور حمله کرد و ضددربه یکرد.  مرد جوان همچون گرگ زخم
 آشور وارد کرد. ینیب

شور شدش ب یکم آ سمت  احشینیدر ب دهیچیبه درد پ توجهیبه عق  پرتاب  به 
شت محک زیمرد خ شت و م ستش را گرفت و نثار چانه یمبردا اح کرد و مچ د

 کمرح قفل کرد. یو رو چاندیپ
هستش اما بهتره  یبحثتون سر چ دونمیبسهش من نم یکرد یزیآبرور یهر چ -

قانون قدام کن یاز راه  فه بکن گهیبار د  ی. یتا بزن بهادر یا  یهم غلو اضدددا
 . االن هم به سالمت.ارمیپدرت رو در م

رد به دست مرد وارد ک یرد تا دستش را آزاد کندش آشور فشارک ییجوان تقال مرد
 و او را به سمت جلو هول داد.

 باال آورد و انگشتش را در هوا تکان داد. دیتهد یجوان دستش را به نشانه مرد
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آسددمون به حالت  یکه مرغا ارمیازت در ب یسددهراب خانش پدر نمتیبیم -
 کنن. مراق  دخترت هم باح. هیگر

 رفتش پر گاز از آنجا دور شد. نشیزد و به سمت ماش یاقهقهه
شور سش را کم آ ساختمانش به  یرهیصاف کرد و در برابر نگاه خ یلبا نگهبان 

 سمت سهراب رفت.
 .ادین شیپ یمشکل گهیکه د دوارمیام شم؛یبا اجازه مرخص م  -
علت  دونمیمهندسش هرچند نم دیبر سدددتیدرسدددت ن تیوضددع نیبا ا -

به مدنتون  جایا او ظه تو  یول هشیچ ن ند لح بد نبوده. فقو چ ندان هم  خ ش چ
ش یالب ش یگریحرف د بدون .دیمنتظر با سمت ما شور را ت نشیبه  نها رفت و آ

 گذاشت.
 رفت.  رونیو از آشپزخانه ب ختیر یزریفر یهاسهیرا در ک خی یهاقال 

 صورتتون بابا. یرو دیبذار -
و به سددمت آشددور رفت. نگاه  کرد  یرا به صددورت سددهراب نزد خی یسددهیک

 را به سمت او گرفت.  گرید خی یسهیبه او انداخت و ک یاشرمنده
سهراب  یگونه ینگاهش رو ستادشیسهراب ا یرفت در چند قدم عق  متورم 

شورش در رفت و آمد بود. چ ینیو ب ارتباط  شدیرا که متوجه نم یزیخون آلود آ
 اتفاقات با هم بود. نیا

 بابا؟ با شما چکار داشتن؟ بودن یک نایا -
ندازه هشیآ - رو هم دارم که  نیا یاز همه عالم دل پر دارم و آمادگ یکاف یبه ا

 سر تو خراب کنمش پس ساکت باح. یهمه رو رو
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 من نگرانتونم. دشیخ  به منم بگ -
را در  شیانداخت و به سددمتش رفت. بازو نیزم یرا رو خی یسددهیک سددهراب

 دست گرفت.
 .یزنیحرف م جایب شهیتش هممادر نیع  -

سهراب را دزدخجالت زده نگاه شور و برخورد  ضور آ را  شیو بازو دیاح از ح
 .دیکش رونیاز دست سهراب ب

 . دیطور بود نیهم شهیهم دشیندار لیکارهاتون دل یبرا وقتچیشما ه -
 برو تو اتاقت. شیکنیام مکالفه یدار هیبدمش آ حیبه تو توض دیو چرا با -
 به تأسف تکان داد. یسر هیآ

حرکاتت دق کرد و  نیدسددت همرو مریضددی نکشددتش از من  یچارهیمادر ب -
 مرد. 

در مشت آشور  خی یسهینشست. ک هیصورت آ یسهراب باال رفت و رو دست
 یهاپر بغض نشست که ل  یهیآ یفشرده شد. سرح را باال آورد و نگاهش رو

 .زدیم ادیبستهش اما لرزانش حفظ حرمت را فر
 متنفرم ازت بابا... متنفر. -
بلند به سددمت پله ها رفت و نگاه  یهاخفه کرد و با قدم نهیبغضددش را در سدد 

 آشور را به دنبال خود کشاند.
ندسش ا دیببخشدد - گاه نیمه چه  قات  یب با رهیم ادحیاو نه؛  دین لت ک دخا

 شرمنده شدم. 
 انداخت و سکوت کرد. نییسرح را پا آشور



wWw.Roman4u.iR  78 

 

هم مردک زبون نف نیا شیدید  یکه تو هم آس دیمکت و ببخشممنون بابت ک -
 اصال.  شناختمیرو نم

 شیبه سددهراب انداخت و سددرح را تکان داد و از جا یینگاه پرمعنا آشددور
 برخاست.

 . شمیبا اجازه مرخص مانگار ایشون خوب شما رو می شناختن ...  -
 داد. سهراب لبخند عجولی زد و من من کنانش اما بی ربو ادامه

 که بد شد.  ینجوریا -
 .کنمیخواهش م -
 زیم یرا رو خی یسددهیپشددت سددر همشش ک یهابه سددهراب و تعارف توجهیب

سمت در آپارتمان رفت و با  شت و به   رونیاز خانه ب یلب ریز" یخداحافظ"گذا
 زد.

*** 
 !یتو فکر یاومد یشده آشور؟ از وقت یزیچ -

 برگشت. الیرا خاراند و به سمت ل شیابرو یگوشه
 ؟یدونیم هیچقدر از آ -
 ه؟یچ انیجر ؟یکنیم هیآ هیآ ادیز -

ست کالفه سش را رها کرد و د ش ینف صورتش ک صدادیبه  در  هنوز یلیس ی. 
 .ندیبود تا نگاهش در نگاه آشور ننش اوردهیسرح را باال ن یگوشش بود. حت

 رو بده. هیآ یشماره -
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قالب کرد و  احنهیس یرا رو شیهاکاغذ گذاشت و دست یخودکار را رو الیل
 موشکافانه نگاهش کرد.

شماره رو م االتتیبه فکر و خ - ض خوامیپر و بال ندهش  اگر  دمشیهم نم حیو تو
 .کنمیم داینه خودم پ

 آشور بود. یرو احرهیاما همچنان نگاه خ دشیباال پر الیل یابروها
 ؟یپرسیمن مچرا از  یکن دایپ یدر ضمن تو که بلد مقدمهشیچه ب -
 .کنمیشانسم رو امتحان م شهیهم -
 .ذارمیخطوط قرمز داره و من بهشون احترام م یسر  ی هیآ  -

 تخت نشست. کتاب کنار تخت را برداشت و ورق زد. یرو آشور
 ندارمش اونم قرمزح. یمن با خطوط کار -
 شناختمش تازه سر پا شده بود. یتا سر پا بشه. وقت دیمدتها طول کش -
 کردشیتقال م یاگفتن کلمه یکه برا ییهالرزان و ل  یهامردم  یادآوری با

 شدیرا باال کشدد شیتخت انداخت و پاها یکتاب را رو. دیچیهم پدر شیهااخم
 ماند. الیحرف ل یسرح ثابت کرد و منتظر ادامه ریرا ز شیهادست

بل ترحم ن سددوزهشیدلم براح نم - قا قدر در عسدددتیچون  ودن آروم ب نی. ان
که شددناختمش مادرح فوت  یمحکم هسددت که بتونه تندباد رو رد کنه. موقع

اوقات رفتار باباح  یاومده بود دانشددگاهش گاه ریسددال تأخ  یشددده بود و با 
 نداره. وستمن رو د ادیکه چرا باباش ز کنهیکه درد دل م یتا جا دهشیآزارح م

 د.بلند ش یصندل یداد و از رو رونینفسش را آرام ب الیل
بدون نهایا -  یزنبهش ب یبیآسدد یگرفت میهر موقع تصددم یرو گفتم بهت که 

 هستم. هیمطمئنا  من طرف آ
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 پنهان نماند.  الیل  آشور نشستش از نگاه ل یکه رو یلبخند
 ضم؟یمگه من مر -
 .یاریرو در ب هاضیمر یادا ادینهش اما بدت نم -

 ده دوخت. ش یسرح را برگرداند و نگاهش را به سقف گچ بر آشور
 بود؟ یطرح وسو سقف چ نیا یاصرارت برا دمیمن آخر نفهم -
 نبود... یخاص لیدل -
 شماره خواستن من. نیبلهش ع -
 رو نشناسه. هاحیکه مشتر یکور شه اون بقال -
 توجهیصورت آشور کرد و ب یمبل را برداشت و حواله یرو یکوسن مربع الیل

و  زیر یهاالیرفت و آشددور را با فکر و خ نرویبلند آشددورش از اتاق ب یبه قهقهه
 درشتش تنها گذاشت. 

سهرابش به اندازه یحال قلدر مأبانه نیو در ع دهیو بحث ظهر و رفتار ترس جر
صددورت  یکه رو یمحکم یلیکننده بود و با جر و بحث و سدد  یگ یکاف ی

ستش را رو نم لیدخترک فرود آمده بودش تکم ش کردیشده بود. به وقتش د ور آ
 نبود.

 یرو یبرداشدددت و دسددت زیم یرا از رو الیل یدسددتش را دراز کرد و گوشدد 
ماره زد و ش یکه نشستش لبخند کجآیه اسم  یرو انگشتش .دیاح کشصفحه

 گذاشت. شیرا سر جا الیل یخودح وارد کرد و گوش یرا در گوش
ختهیخوابش افکار به هم ر یکم دی. شادیسرح کش یشد و پتو را رو زیخ مین

 داد.  یرا سر و سامان م اح
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**** 
 نبود؟ یاومدن که مشکل یبرا -
 نه.  -
بود که در الک  ینشددسددتش چند روز هیآ یتکان داد و نگاهش رو یسددر الیل

شده بود. امخودح فرو رفته بود و کم حرف ش  کم دواریتر  سرت ام  یبود کن
ش ضبو ما سمت  ستش به  را  یکالمیب  یرفت و موز نیسر حالش کند. د

 تخاب کرد.ان
 .خوامیم یتابلو نقاش -
لبش  ینرم رو یآمدند و لبخند ر*ق*صرنگ ها در برابر چشددمانش به  فیط

 جا خوح کرد.
 .دیخوایم یچ دیچشمش فقو بگ -
یبرم؛ دلم م یدسددت خال خوادیدارهش دلم نم یمهمان خوامشیآشددور م یبرا -

 تو باشه. یقهیبه سل خواد
 خبر ندارم.  شونیا یقهیمن چرا؟ من که از سل -
 ؟یاریچطوره که سر در ب -

 دوخت. الیجابجا کرد و نگاهش را به ل یصندل یرا رو خودح
 رو بکنم؟ نکاریا دیمن چرا با -

 نشاند.  شیابروها انینازک م یخط الشیمرموز ل لبخند
 .یراستش تو هم دعوت -
 انداخت. الیبه ل یخوردهش نگاه متعجب کهی

 ره؟دا یمن چرا؟ چه مناسبت -
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 باال انداخت. یادنده را عوض کرد و شانه الیل
 بودهش همه هم استقبال کردن. یخواست مامان فخر -

 شیزبانش را در کام نگه داشته و سکوت کرده برا یآشور که مقابل فخر تصور
 دعوت از سمت آشور نبوده.  نیا بود جال  بودش مطمئن

 .ستیکار درست ن نیاما ا -
 با خودت. یو جواب مامان فخر -
 اما من... -
 .خوامیتابلو نم هشینظرم عوض شد آ -
 چرا آخه؟ -
 رد.اضافه ک طنتیپر ش یصورتش نشاند و با لحن یرو قیعم یلبخند الیل

 .ییبره جا یآدم دست خال ستیباالخره درست ن -
 شد. هیسنجاق صورت آ زیر یلبخند

 م.آماده کن یمناسب زیچ یتا روز مهمون کنمیم یچشمش سع  -
 ینشددسددت. دسددتش را به لبه شیگرفت و صدداف سددر جا الینگاهش را از ل هیآ

ش و رفت و آمد  رونیسرح مرت  کرد. نگاهش را به ب یو آن را رو دیشالش ک
 رد و بدل نشد. انشانیم یبه محل کنسرت حرف دنیها دوخت و تا رس نیماش

* 
 !ومدیآشور هم ن -
 سالم. -
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 یسالمش را دادند. آشور کتش را در آورد و روباال آمد و جواب  الیو ل هیآ نگاه
 نشست. الیکنار ل یصندل

 کار داشتم. یکم دشیببخش -
 .یخوشحالم که اومد شینکرد رید - 

 هیگذرا به آ یو روشددن سدددالنش نگاه  یگردنش را چرخاند و در تار آشددور
 داد.  هیتک یگذاشت و به صندل شیپا یانداخت. کتش را رو

 نسرت؟ک یرفتیاونجا هم م -
 یشد که لبه یدختر آرام ریچرخاندش اما نگاهش گ الیسرح را به سمت ل آشور

 گرفته بود. یشالش را به باز
 آشورش حواست کجاست؟! -

 شالش بود. یلبه ریدرگ ریبود که سر به ز هیآ یهمچنان رو نگاهش
 .کردمینهش فرصت نم -
فت و سددرح را چرخاند. گر هینگاه از آ الشیل یباال رفته یتوجه به ابروها یب

یم یصورتش نشسته بود. ساده بودش اما همان سادگ یخوح رو شیشمیشال 
 شهیکه هم شیاز موها یارا جل  کند. مخصوصا  با تکه ینظر هر کس توانست

نه در هوا م تا اجرا ی. اخمدیر*ق*صددیآزادا قطعه  نیاول یبه افکارح کرد و 
 ساکت ماند.

* 
 شماها چطور؟خوح گذشتش  یبه من که حساب -

انداخت. نگاهش  هیو آ الیبه ل یکتش برد و نگاه  یدسددتش را در ج آشددور
 آرام امش  بود. یهیآ یرو
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 .دهینچسب ادیخانم ز هیانگار به آ یبد نبودش ول -
. هنوز خجالت دیآشور باال کش یهاسرح را باال آورد و نگاهش را تا چشم هیآ
 یادهیسهراب و کش یزیآبرور چشم در چشم آشور شود؛ بعد از آن دیکشیم

نگاهش را به آشددور  میقم*س*ت توانسددتیصددورتش نشددانده بودش نم یکه رو
 و لبش را با زبان تر کرد.  دیبه صورتش کش یبدوزد. دست

 حالم مساعد نبود.  یمن کم یخوب بودش ول -
 ت.گذاش هیآ یشانیپ یبه سمتش برداشت و پشت دستش را رو یقدم الیل

 شده؟ یزیچ شیت  که ندار -
 سرما خوردنم. یگمونم در آستانه ینهش ول -

گر  شددتریآشددورش ب ینگاه زل زده ریز هیو آ کردینگاهش م رهیهمچنان خ آشددور
 .گرفتیم
 قهوه کرده. ه*و*سشاپ روبرو؛ من دلم  یکاف میبچه ها بر -

ستش ست ل د سمت کاف الیکه در د ست به  ش  یرهیشاپ رفت و از نگاه خ ین
شور نجات پ سش را آرام رها کرد و از رو دایآ سرح را چرخاند  یکرد. نف شانه 

 .آمدیشاپ م یکه آرامش اما محکم به دنبالشان به طرف کاف دیرا د یو آشور
 ؟یخوریم یآشور تو چ -
 م.باش داریصبح زود ب دیکار دارم و با یخن ش فردا کل زیچ  ی حا  یترج -
سکافه و ب هشیو آ خودح یحرفش تکان داد و برا دییبه تأ یسر الیل  یراقهوه و ن

 آشور آب پرتقال سفارح داد.
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به دو دختر  ینگاه گارشینگاهش را در کافه چرخاند و از پشددت دود سدد آشددور
یجوان انداخت که سر در گوح هم کرده بودند و احتماال  در مورد او پچ پچ م

 . کردند
 رونیزمان با بنگاه از دو دختر گرفت و هم دشیچیتلخ قهوه که در مشامش پ یبو

کنار دسددتش خاموح کرد و  یگاریرا در جاسدد دهیکشدد مهین گاریدادن دود؛ سدد
 انداخت. الیو ل هیبه آ ینگاه

 خواندیگوشش م ریرا ز یزیچ زیر زیر الیبود که ل هیآ یسکوت نگاهش رو در
 . دادیو او هم آرام سرح را تکان م

شددر و  یآوازه آمدیم ادحی ینداشددت؛ از وقت یوقت تمام چیه الیل جاناتیه
چ  فخر مه گ یشددور بودن دختر کو مان بود.  ریخانم ه بود؛ هنوز هم ه

 بود. اهویکه آرام بودش او همچنان پر ه هیبرعکس آ
جان وانیقرار گرفتن ل با ق  داد و  یرا کم یگاریجا سدد زشیم یها روو فن ع

 افکارح را رها کرد.
 خانم؟ هیآ یهست یاز اوضاع کار راض -
سرما  نیبه آشور انداخت که در ا یو نگاه دیاح را نوشاز نسکافه یاجرعه هیآ

. تعجبش را پنهان کرد و فنجان را چرخاندیم وانیرا در ل خی یهاچطور قال 
 گذاشت.  زیم یرو
 خوبهش اما خ ... -

گذاشددت و انگشددتانش را در هم قفل کرد و  زیم یرا رو شیهادسددت آشددور
 نگاهش کرد.

 ؟یاما چ -
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 .امیکه من بتونم از پس اعداد و ارقام بزرگتر برب ستین دواریام ادیزبابا  -
 خ ؟ -
 و ادامه داد. دیفنجانش کش ینوک انگشتش را لبه هیآ

 استرس دارم. یچرا کم دونمینم یول امشیمن از پسش بر م -
 ؟یاسترس دار یچ یبرا ؟یمگه قبال  کار نکرد  -
به آشددور انداخت. امشدد  چه مرگش داد و نگاهش را  رونینفسددش را آرام ب هیآ

را گم کرده بود و به چه کنمش  شیمرد دسددت و پا نیا یهانگاه ریشددده بود که ز
 چه کنم افتاده بود!؟

 .ستین یبیعج زیبه نظرم چ -
شن ییتا جا - ست که تو یمدت دمشیکه   لیپس دل شیکنیشرکت بابات کار م ه

 ه؟یاسترست چ
جابجا کرد و  یصددندل یورش خودح را روآشدد یهمه خونسددرد نیکالفه از ا هیآ

 .دیعق  کش یفنجانش را کم
 آخه... -
 ادی ترشیاصرار کرده ب هیاما حاال که آ هشیآ یداره رو تیحساس یکم هیآ یبابا  -

نکنه کار  دییتأ شونینظر حسابدار ارشد باشه. ا ریباباح شرط گذاشته ز رهیبگ
 .شهیمشکل م یکم هیآ

 کرد. الیرو به لگرفت و  هینگاه از آ آشور
زت هم بشددهش تمرک شددتریب سددتیرئ ینیب زیتالح کنهش هرچقدر ر دیپس با  -

 .یکارت رو انجام بد هشیبق ینیبه نگاه ذره ب توجهیپس الزمه ب شه؛یکمتر م
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 بلند شد. زیگرفت و از پشت م دهیرا ناد الیل یکش آمده لبخند
 .دیحساب کنم؛ شما هم کم کم بلند ش رمیمن م  -

را همانجا جا گذاشددت و با برداشددتن  الیو لبخند مرموز ل هیآ یبهت زده هنگا
 از کنارشان گذشت و به سمت صندوق رفت تا حساب کند. یو گوش چیسوئ
*** 

 ها رو گفتم. یدر هر حال من گفتن -
شته م یسهراب رو نگاه سال ها بود دیچرخ یکوروح بود اما ذهنش در گذ  .

 کارکشته نداشت.  لیوک نیاز ا یو نه خبر یکه نه خط
نشددسددته بود و از  شیممکن روبرو تیموقع نیو بعد از سددال ها در بد تر حاال

. خشددم تمام دید یرا نم یروز نیگفت که در خواب همش همچ یم یقتیحق
 د؛ز ادیکنترلش نداشت. رو به کوروح فر یبرا یجانش را گرفته بود و راه

 خزعبالت رو باور کنم؟ نیمن ا یانتظار دار -
به سددهراب  یپا یچپش را رو یپا کوروح گاهش را  خت و ن ندا راسددتش ا
 دوخت.

بهت بابت  دمیحق م یزنم؟ البته کم یمن بدون مدرک حرف م یفکر کرد -
 .یکه زرنگ یاحساس کن شیو هشت سال پ ستیب یماجرا

 توجه به خشم نشسته در صورت سهراب ادامه داد. یب کوروح
 و اریدر ن یافتاد. پس باز یسددال چه اتفاقات دونمش هم توش که اون یهم من م -

 بدون دردسر کار رو تموم کن.
 داد. رونیو نفس پر خشمش را ب دیکوب زیم یدستش را رو سهراب

 گنده رو؟  یادعا نیشازده؟ از کجا باور کنم ا نیبوده ا یتا حاال کدوم گور -
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که  دمیر مدارم بهت اخطا شددونیا لیهسددتم  به عنوان وک نجایاگر من االن ا -
 .یشوکه نش دنشیاز د نکهیو مسئله مهمتر ا میحل کن زیمسالمت آم کارها رو
شت م شیگردان را عق  داد و از جا یصندل سهراب ست. از پ  رونیب زیبرخا

 . ستادیکوروح ا یآمد و روبرو
بچه  نیا تیاگر هو یکذب. در ضددمن حت یها همه ادعا نیامکان نداره. ا -

 .ستیبند ن ییهم دستتون به جا هم ثابت شده باشه باز
 . ستادیبرخاست و درست مقابل سهراب ا شیاز جا کوروح

تو  یگذره و من مثل روز اول مطمئنم که پا یدردناک م یسالها از اون ماجرا -
نره سددهراب تازه  ادتیماجرا بوده. اما خ ش دزد نگرفته و پادشدداه.   نیوسددو ا

 ماجرا شروع شده.
 نگشت اشاره اح را رو به سهراب گرفت.را باال آورد و ا دستش

. سهم و ارث اون بچه سر جاح مونده و تو ستین یراه فرار چیبار ه نیا یول -
 . یماجرا در بر ریاز ز یتون ینم

به  توجه یداد و ب یصورت سهراب را پوشاند. دستش را در هوا تکان یپوزخند
 را برگرداند و به سمت پنجره رفت. شیکوروح رو

زحماتم به باد  ذارمیم یفکر کرد دم؟یوا م یراحت نیمن به هم یدکر الیخ -
 ؟یمسخره؟ اصال  که چ یادعا نیبره؟ اون هم با ا

 .ستادیبه سمتش رفت و شانه به شانه اح ا کوروح
شددناسددتت و  یبه شدداهرخ هشدددار دادمش اما گفت م دمتیکه د یاز روز اول -

 ر انتظارح نشسته.د یدونست چه عاقبت ینم چارهیداره. ب مانیبهت ا
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ش سهراب ستش را به گردنش ک سرح را پا دید  یانداخت و منتظر ادامه  نییو 
 حرف کوروح ماند.

سهراب  اما خ ش پسرح عاقل تر از خودح شده. خوشحالم بابت بودنش. -
به کوروح  یچپش نگاه یشدددانه  یداد و از رو هیتک شدددهیدسددتش را به شدد

 انداخت.
 گل اون موقع.... یاما م -
شغول خوح  ایبه دن بچه رو یخدا رحمتش کنه. وقت - آورد تو زندان بود و تو م

 .یگذرون
 سهراب کنارح افتاد. یمشت شده  دست

من رو نقض کنهش من صدداح  تمام و کمال  یحق قانون تونهینم یزیچ چیه -
 رسه. یبه نظر م دیحرف ها بع نیا یلیشرکت هستم. از تو که وک نیا

 و به سمت در رفت. دیچرخ یعملعکس ال چیبدون ه کوروح
 یکه همکار نهیکار ممکن ا نیبهتر گمشیمنتظر باح سددهراب.اما باز هم م -
 . یکن
 نکنم؟ یو اگر همکار -
 نم.ک یاز روح خودت استفاده م -

که  زیم یرو لیگوح خراح وسددا یمحکم کوروحش در صدددا یقدمها نیطن
 شدندش گم شد. نینقش بر زم

ست.  شیهال  ینرم رو یمقابلش لبخند یهبه برگ یاجمال یبا نگاه ش   ین
 یکرده بود و حاال راضدد نییبود که در ذهنش اعداد مقابلش را باال و پا یسدداعت

 .دادیم یموحد یآقا لیپرونده را حاضر و آماده تحو دیاز کارحش با
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د بلن یصندل یگذاشت و پرونده را در دست گرفت و از رو زیم یرا رو خودکار
اح را جلو مقنعه یکم شیو با برداشددتن گوشدد دیچرخ زیم یشددد. نگاهش رو

 زد. رونیو از اتاق ب دیکش
س رونیکه ب قدم شتش  س نهیگذا ستش رها  ینهیبه  شد و پرونده از د کوروح 
 شد.

 گرفت. هیبرداشت و مقابل آ نیزم یخم شد و پرونده را از رو کوروح
 دخترمش من حواسم نبود. دیببخش -
 احتشام. یسالم آقا -

 کوروح را پوشاند و پرونده را در هوا تکان داد. یچهره یلبخند
 ؟یریبگ یخوایات رو نمسالم دختر خوبش پرونده -
 دستش را دراز کرد و پرونده را گرفت. هیآ

 شده؟ یزیچ د؟یکنیچکار م نجایا -
 داشتم. یقرار کار  ی. ستین یزینهش چ -
 را به کوروح برگرداند.به در اتاق سهراب انداخت و نگاهش  ینگاه هیآ

بود که  دهیشددن الیاز ل شیکم و ب دشیفهمیآمدن کوروح به شددرکت را نم لیدل
خودح شددناخته  یهسددت و در حرفه یاکار کشددته لیکوروح پدر آشددورش وک

 کرد؟یچه م نجایبود که ا نیشد ا یرا که متوجه نم یزیشده؛ اما چ
 .کتش را صاف کرد یقهیبه عق  رفت و  یقدم کوروح

 خدانگهدارت. ؛یشیمتوجه م ینکنش به زود ریذهنت رو درگ -
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بهت زده نگاهش را به کوروح دوخت که آرام از کنارح گذشدددت و از در  هیآ
 زد. رونیشرکت ب

 جون؟ هیشده آ یزیچ -
سد یخورد و نگاه یتکان ستش بود و به یآب وانیانداخت که ل یبه خانم ا  در د

 رفت. یم زحیسمت م
 .ستین یزیچ -

 آورد. تر یداد و سرح را نزد احینیبه ب ینیچ یداس
قا - بداله یآ حاال برا ضیمر یع تهش  با وانیل  ی یشدددده و رف تا  دیآب هم 

 .میایو ب میآبدارخونه بر
 زد. یبه دستش انداخت و لبخند ینگاه هیآ

 نم؟یرو بب یموحد یآقا تونمیم -
 داخل. میبر ایسرشون خلوت شدهش ب -
پا هیآ به  کوروح احتشدددام و  ریبه راه افتادش اما ذهنش درگ یاسدددد خانم یپا 

 متوجه خواهد شد. یکه گفته بود به زود یآمدنش به شرکت بود و کار
روشددن سددالن و با کم  و   یرا در قفل چرخاند و در را باز کرد. در تار دیکل

 برق را زد.  دیو کل دیکش وارید ینور راهروش دستش را رو
ستش را در  دیخر یهالکسینا ست.د  امروزح جابجا کرد و با آرنجش در را ب

 .خواستیخلوت م یکرده بود و دلش کم یسپر یرا در همهمه و شلوغ
گرد آشددپزخانه گذاشددت و پالتو و شددالش را  یغذاخور زیم یرا رو هاکلسینا

 لخچایو  نتیکرد و در کاب یخال یکی یکیرا  لیانداخت. وسددا یصددندل یرو
 گذاشت.
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آورد و درون ماکروفر گذاشدددت و با برداشددتن  رونیب چالخیغذا را از  ظرف
 به طرف اتاق رفت. شیهالباس

ش  د سهراب وگرنه  دادیبود که خبر م نی. حداقلش ادیآیم رتریگفته بود که 
 راحت یادیبود که ز دهیاز مادرح شددن ختهینبود. جسددته گر یدیجد زیکه چ

 خودح. یهایاست و سرح گرم دل مشغول
 دیتش کشرا به صور نشیصورتش زد و به آشپزخانه برگشت. آست به دست و یآب

د سرح را چرخان یگوش یصدا دنیشن با .دیو الجرعه نوش ختیر یآب وانیو ل
 همراهش گشت. یو با نگاه دنبال گوش

 یاسددم شددهرزاد رو دنیبا دلیوان را روی آن گذاشددت. طرف کانتر رفت و  به
ستش را رو ش یصفحه د سبز رنگ ک شو  دینوار  سباند و  یگو شش چ را به گو

 نشست. یصندل یرو
 سالم.  -
 نگرانت بودم. یکم ؟یخوب -

ش شانه انیرا م یگو  تنیرا در کاب یخال یهالکسیاح محکم کرد و ناگردن و 
 گذاشت.

 کمی کارم زیادهش چیزی برای نگرانی نیست. -
 داد. رونیرا آرام ب نفسش

سش بر م - سابدار هم کم  یاب موحدجن نیهر چند ا ام؛یاما خ  من از پ ح
 .کنهینم تیاذ
 چطور؟ -
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به  یکه آدم چندان درسددت دیقدر بدون نیبهتش فقو هم گمیبعدا  مفصددل م -
 .رسهینظر نم
 نهاد. زیم یآورد و رو رونیغذا را ب ظرف

 من رو داره. یمردک که سن بابا شینگرانم کرد -
 مامانت خوبه؟ ستشین یزیچ -
 ؟یاآماده ینمهمو یاون هم خوبه. برا -

نشدسدت. چنگال را در  یصدندل یآورد و رو رونیب نتیکاب یاز کشدو یچنگال
 فرو برد و چرخاند. هایماکارون

 نداره!  یواقعا  رفتن من مورد گمشیمن بازم م -
 یخودت هم که شددده برو؛ تازهش مامان فخر یعوض شدددن حال و هوا یبرا -

 ...یدونیرو هم که م
 لبش نشست.  یرو یفخر یادآوریاز  یلبخند

 رو گفتم. یمهمان انیکردم بهت جر یچه اشتباه -
 موافقم. -

 تکان داد. یشهرزاد که باال رفتش سر یقهقهه
 خداحافظ. .میزنیقاشق و چنگالت بلند شدهش بعدا  حرف م یصدا -

را کنار بشددقاب گذاشدددت و چنگال را به  یکرد و گوشدد ی" آرامی"خداحافظ
 دهانش برد.

شمئز کننده یافهیق یآور ادی" با یکن شرفتیکمکت کنم تا پ متونی" من م  یم
 در دهانش زهر شد. یمورد دارحش طعم ماکارون یو جمله یموحد
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صندل لقمه شقاب انداخت و به   هیتک یرا همراه بغض فرو داد و چنگال را در ب
شرکت  پناهیو ب فیضع یادیز کردشیم یفکر دیداد. با سابدار  شده بود که ح

 درازتر کرده بود و اضافه گفته بود.  مشیرا از گل شیپا
قاشدد دواریام ند کم یبود ن با اتنش امروز را کمرنگ یبتوا ند.  ر از فک نیتر ک

 گرفت. شیبرخاست و راه اتاقش را در پ شیجا
ن آ یگذاشدت. دسدتش را نرم رو هیسده پا یو رو دیکشد رونیرا از کمد ب یبوم
 و نفسش را آرام رها کرد.  دیکش

 یلیقلم مو خ یکردن فشددار رو ادیمنتقل کردن حسددت کم و ز ینره برا ادتی»
ث   .«داره ریتا 

ها لبش نشاند. نشاندن رنگ یرو یلبخند زیتم یشکل قلم مو یموج حرکت
ش یرو شت را خوح تواندیم یبه آن حجم خال دنیبوم و جان بخ تر حال خو

 ف قاب عکس مادرحگرفت و به طر دیکند. با چرخاندن سرح نگاه از بوم سف
 لبش فشرد. یرفتش قاب را در دست چپش گرفت و ته قلم مو را گوشه 

 «.نمیرو بب شگاهتیدارمش کاح زنده بمونم و نما مانیمن بهت ا»
 انیگذاشدددت. ته قلم مو را م شیو قاب را سددر جا دیکشدد یپر حسددرت نفس
با کم  گ دیچیتاب دارح را دور دسددتش پ یگرفت. موها شیهال   رهیو 

 سرح ثابت کرد.  یباال ییوم
ها چرخاند. و قلم را در رنگ ختیپالت رنگ ر یرا رو دیو سددف اهیسدد رنگ

ستش رو دیبوم چرخ ینگاهش رو شار د  هیقلمش ذره ذره جان را به بوم هد یو ف
 ها غرق شد.رنگ یایکرد و در دن
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ا ر گردنشبوم چرخاند.  یاح را روعق  برد و نگاه موشدکافانه یرا کم سدرح
 کرد.  یماگ را پر کرد و به لبش نزد شیداد و از فالس  چا یبتا
ش یاانداخت. جرعهبه تابلو  یآن نگاه یاز باال  وم آورد. ب نییو ماگ را پا دینو

 زیم یحاال جان گرفته بود. بدون گرفتن نگاه از بومش ماگ را لبه جانیو ب دیسف
چرخاند و  اهیرنگ سدد آورد و در رونیرا از جعبه ب ینازک یگذاشددت و قلم مو

 نوشت؛ زیقسمت بوم با خو ر نیترنییپا
ه ب یبه تابلو قدم یاجمال ی"آرامش" و کنار آن اسددمش را اضددافه کرد. با نگاه

قت گذاشت و با د شیپهلو یعق  رفت و از تابلو فاصله گرفت. دستش را رو
 به تابلو نگاه کرد.

 چرخاند. که به در خوردش سرح را به طرف در یاضربه یصدا با
 .دییبفرما -

ساعت د باز سرح را به طرف  سهرابش  شدن   یچوب یواریشدن در و داخل 
شان می داد "نچی"  ساعت یهاعقربه دنیچرخاند و با د ش  را ن که دو نیمه 

 کرد.
 زمان شدمش نه اومدن شما. یسالمش نه متوجه -

 به کتفش زد. یاآمد و ضربهجلو  یقدم سهراب
  هپروت؟ یباز رفت -
 زد. یاصطالح سهراب لبخند کمرنگ نیبه ا شهیخالف هم بر
 کنه.  فیتوص حالم رو تونهینم یزیچ چیپر از حس خوبمش ه -
 حاال خانم نقاح؟ یدیکش یچ -
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تر زد پر رنگ یدردناکش را ماسا  داد. لبخند یچپش را باال آورد و شانه دست
 شد.  یبه سهراب نزد یو قدم

 ه و درخت.چند تا کو ستشین یزیچ -
 اح را به آن دوخت.به سمت بوم رفت و نگاه موشکافانه سهراب

 آرامشش در حد کوه و درخت باشه. یتابلو نیا رسهیبه نظر نم -
 به کتفش داد و به سمت در رفت. یشتریفشار ب هیآ

 باشه. نیدهنده هم هم شنهادینظر پ دوارمیام -
به حرفش  توجهیخت که ببه سددهراب اندا یشددانه نگاه یو از رو دیچرخ هیآ

تابلو گ گاهش در  نان ن تاق ب ریهمچ با  رونیکرده بود. از ا رفت و سددهراب را 
 آرامش تنها گذاشت.

**** 
شن شم یصدا دنیبا  ساعتش بدون آنکه چ ستش را به  شیهازنگ  را باز کند د

 کردن ساعتش خاموشش کرد.  دایکنار تخت برد و بعد از پ یسمت عسل
سته خی تن سرما خوردگدیچیپتو پ انیم شتریاح را بب بود که  یزیچ نیآخر ی. 

نابسددمان نی. اکردیفکرح را م بود. از  یگریتر از هر وقت دروزها افکارح 
ساب و کتاب ریذهنش درگ زیهمه چ س ش یبود که د ییهاح ستش ر  دهیبه د
گاه ن اتشددانیبرگه ها و محتو یادآوریبود. با   صددورتش یرو یشددخندیناخودآ

 گرفت. یجا
 یسخت را به شیهاکرد. پل  پایچل نهیس یرا رو شیهاپهلو برگشت و دست به

 نبودنش بدتر از زهر یبه قاب عکس کنار تخت انداخت. تلخ یباز کرد و نگاه
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کم  ای ادیدورت ز یچقدر تعداد آدمها سددتیهالل در جانش نشددسددت. مهم ن
ودن. ب دواریما یمذبوحانه برا یبود که هستشان. تالش ییهاباشندش مهم نبودن

 خیآشددوب چند سدداله که ب نیو از شددر ا ندیبود زودتر رنگ آرامش را بب دواریام
 . ابدیبود نجات  دهیرا چسب شیگلو
 شیرا دردناک فرو داد. از درد اخمها شیرا که صدداف کردش آب گلو احنهیسدد

و دوباره دراز  دیآب نوش یتخت گذاشت و جرعه ا یدرهم رفت. آرنجش را رو
 .دیکش
 دادن مامان یمهمان دهیبر علت شده بودش ا دیهم مز یضیآشفته بازار مر نیا در

 شد. یآن هم در خانه خودح را متوجه نم یفخر
ساعت انداخت و با  ینگاه  امروز دل از تختخواب کند  یقرار کار یادآوریبه 

 تخت نشست.  یو پتو را آرام کنار زد و رو
شدان را باال داد و مرتب شیموها و با چنگ انگشدتانش دیکشد نییرا پا شدرتشیت

 رفت. رونیاز اتاق ب شرتییکرد و با برداشتن سو
* 
 کنم. یادآوریمهندس. زنگ زدم قرار امروز رو  -

ستام یسرماخوردگ قرص  یآب وانیجا در دهانش انداخت و با ل  یرا  نوفنیو ا
ستاد. تلخ نییپا شتگ زیم یرا رو وانیقرص ها کامش را تلخ تر کرد. ل یفر  ذا

 زد. رونیاز خانه ب لشیو با برداشتن وسا
 سالم مهندس.  -
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 زیم یلپ تاپ را رو فیتکان داد و به سمت اتاق رفت. ک احیمنش یبرا یسر
نگ ز یصدا دنیو شن دیاح را باال کشرفت. شعله یگذاشت و به سمت بخار

 برخاست. شیاز جا زیم یرو یگوش
 داخل. دیکن شونییراهنما -

ز اسددتقبال ا یو برا دیکشدد راهنشیبه پ یذاشددت و دسددتگ زیم یرا رو یگوشدد
 مهمانش به طرف در رفت.

** 
 و امروز نبوده. روزیقصه مال د نیا -

 سرح را باال آورد. کوروح
ه ک یزی. فقو چدهیاما تا تموم بشه آدم جون م شهشیروز تموم م  ی یزیهر چ -

 در رفت. یکه چطور نهیا دمینفهم
رو  ییزهایچ  یبه خودت  شهیفقو م اتیحدسنباشهش بر اساس  یرد یوقت -

 . یثابت کن
 فشرد و به جلو خم شد. شیزانوها یرا رو شیهاساعد دست کوروح

 یهاحرف همه دم و دستگاه چطور نتونست ثابت کنه مجرم بودنش رو؟ نیا -
؟ ینداشت؟ چ دهیفال گ یم  شد اصال 

 پا انداخت. یرا رو شیرا در دستش مشت کرد و پا زیدانه ر حیتسب مردش
عمل کرده که دسددتش  اطینه تنها اون موقعش بعد از اون هم انقدر کم و با احت -

 رو نشه.
 .یبا حق خور -
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 عق  رفت و سرح را متفکرانه تکان داد. یکم مرد
شدت ز - شور بخوره و  ینهیگز دوارمیاما ام نهشیب زیو ت رکیبه  بارزح به درد آ
 رو بزنه. شهیر

 زد. یبل داد و لبخندرا به م احهیتک مرد
 . دوارمیام -

 .دینوش یابرداشت و جرعه زیم یآب را از رو وانیل مرد
 ؟یمربوط به شناسنامه آشور رو انجام داد یکارها -
که درگ - نهش اونم   ادیخودمون هم ز ؛یکار شددرکت شدددده حسددداب ریفعال  

 .مشینیبینم
ستش را رو یسر مرد شت و با گ شیزانو یتکان داد و کف د " یلع ایفتن " گذا

 برخاست. شیاز جا
 چکار کنه. دونهینگران نباحش آشور م -

سب مرد سمت کوروح دراز   یرا در ج حیت ستش را به  شت و د شلوارح گذا
 کرد.

 .قیرف دنتیخوشحال شدم از د -
 آمد و  دست مرد را در دست فشرد.  ینزد یقدم کوروح

 . نطوریمنم هم -
کوروح  عتیکوتاه و مشا ید و با خداحافظمرد را پوشان یچهره قیعم یلبخند

 رفت. رونیاز اتاق ب
*** 
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مبل  وسو زیم یرو گاریداد و به سمت پاکت س رونینفسش را پر صدا ب آشور
پ   تفاوتیرا سددوزاندش اما ب احنهیاولش سدد پ  .دیکشدد رونیرا ب یرفت و نخ

ه ک بود گاریگذاشددت. نگاهش به سدد زیم یرا رو شیتر زد و پارا محکم یبعد
 . این شاخه و آن شاخه می پریداما ذهنش  شدشیو دود هوا م سوختیم

کرد  له یگاریرا در جا س گاریفشرد. س احنهیس یکرد و دستش را رو یاسرفه
 زد. رونیاز شرکت ب لشیبلند شد. با برداشتن وسا شیو از جا

 را حس کند.  ینگران فخرنگاه  توانستیهمان چشم بسته هم م با
 نهیزگ نیبهتر نجایگردم ا یدنبال آرامش م ی. طبق معمول وقتسددتین یزیچ -

 ست.
 آشور انداخت و منظمش کرد. یپتو را رو یفخر

ست یکنیم الیخ رونشیب یندازیبر و بازو رو م - ستان ه ستم د سرما  ؛یر خ  
 . گهید یخوریم

 .دیخورد و تن دردناکش را باال کش یتکان شیدر جا آشور
 شدم. ضیه مرشد ک یچ دونمینم -

 .دیپتو را باالتر کش یرا به دستش داد و لبه وهیآب م وانیل یفخر
 .الیو فکر و خ ادیکار ز -
 .دیکنیلوسم م نیدار گفتیو م دیخندیبود م الیاالن ل -

 یاز چا یالپش گذاشددت و جرعه یاز قندان برداشددت و گوشدده یقند یفخر
 .دیخوح عطرح را نوش

 انتهش اما...از من نگر شتریب الیل -
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 گذاشت. زیم یرا رو وهیآب م وانیپتو را کنار زد و ل آشور
 نداره. یپس نگران ستشیهجده سالم ن گهیمن د -

 گذاشت و نگاهش را به آشور دوخت. زیم یفنجان را رو یفخر
 .شهیهاتون هم بزرگتر ممشکالت و دغدغه دشیشیهر چقدر که بزرگتر  م -

 زمزمه کرد.بلند شد و آرام  شیاز جا آشور
 .رمیگیتا تمومش نکنم آروم نم -

 به آشور انداخت. یبلند شد و نگاه مشکوک شیاز جا یفخر
  ؟یزنیحرف م یاز چ  -

شورش ست آ ش سشیخ یشانیبه پ ید  یدمانداخت. ق یبه فخر قیو نگاه عم دیک
 به سمت در رفت. یآرام یعق  رفت و کتش را چنگ زد و با خداحافظ

 گرونه آشور. یادیاز دست دادن آرامشت تموم بشهش ز متیکه به ق یزیهر چ -
و کت را در چنگش فشرد. بدون آنکه سرح را برگرداند  ستادیا شیدر جا آشور

 رفت. رونیاز سالن ب
* 

 یو لمس طرح ترن ش لبخند دنیو با د دیرنگش کش یابه سارافون سرمه یدست
گ لتو کرم رنو پا یصورتش نشست. به طرف کمد رفت و شال مشک ینرم رو

 تخت گذاشت. یآورد و رو رونیرا از کمد ب
نه رها گذاشددته بودش جدا کرد و روفر خورده یاز مو یاتکه   یاح را که آزادا

 صورتش انداخت.  
شت و نرم رو نهیل  قرمز را از جلو آ ر  ش یبردا شدیلبش ک شت انگ دنی. با ک
 کرد. سرح ثابت یگرفت و شال را رو نهینگاه از آ ششیابرو یرو
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اتاق بودش  یو تابلو که گوشددده یدسددت فیرا تن کرد و با برداشددتن ک پالتواح
 رفت. رونیبرق از اتاق ب دینگاهش را دور اتاق چرخاند و با زدن کل

 ؟یرسیم یک -
ش هیآ ش ادهیپ نیاز ما ست. نگاه نیشد و در ما به برل مقابلش انداخت و  یرا ب

 به گوشش چسباند. شتریرا ب یگوش
 زنگ دهم؟ دیهستمش گفترجلو د -

تابلو را  یرا رو فینازک ک ریزنج باز کرد و  ثابت کرد و در عق  را  دوشددش 
 آود. رونیب

 .کنمیمن االن در رو باز م هشیآره آ -
 ل  گفت و تماس را قطع کرد. ری" زی" ممنونم

سمت ورود یهاقدم با ش یآرام به  شار داد و وارد  یاشهیرفت و در  بزرگ را ف
 .دیدر د یرا جلو الیآمد ساره و ل رونیسانسور که بشد. از آ

 .یخوح آمد زمشیسالم عز -
شت لبخند هیآ سش را پ ستر ساره که  یهاپنهان کرد و با قدم یا سمت  آرام به 

 بود رفت. ستادهیدر ا یو در آستانه الیکنار ل
گاه گونه ینرم رو یاهب*و*سددو  دیکه در آغوشددش کشدد سدداره اح زد ناخودآ

 ساره نشست. یبازو یمد و رودستش باال آ
 د؟یشما خوب هست -
 بفرما داخل. زمشیممنون عز -
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و نگاه معنادارح انداخت و  زیبه لبخند ر یزیداد و نگاه ر الیبه ل یآرام سددالم
 همراه ساره به داخل رفت.

 نسبتا  بلندح سر معدود مهمانان سالن را به طرفش چرخاند. سالم
اه نگ ریو ساره گذشت و با حفظ آرامش و ز الیاز کنار ل یدست فخر یاشاره با
سمتش رفت. تابلو را ک یرهیخ شد جمع به  شت و خم   .نار مبل ت  نفره گذا

 نشست. احیمبل کنار ینشاند و رو یگونه فخر روی یاهب*و*س
 د؟یسالمش خوب هست -
  ؟یخوب -

 که کنارح نشسته بود کرد. یسرح را چرخاند و رو به خانم نسبتا  مسن یفخر
 یاز دوسددتها شددونمیجان ا هیآ مونهشیمن م ینوه نیدختر ع نیبانو جانش ا -

 خوب من.
 کرد.  یداد و سالم یسرح را تکان هیآ

 .یدلم براتون تنگ شده بود مامان فخر -
ستش را رو یفخر ست آ ید ش هید  یبایپر حظ به دخترک آرام و ز یو نگاه دیک

تواند ب یبود روز دواریکه ام یتاالیزد. دل و سرح پر بود از فکر و خ شیروبرو
 به آنها دهد. یسامان سر و

 بذارم تو اتاق. اریپالتو رو در ب شیکرد رید -
تا   دیچرخ الیطرف ل به به عالمت  یو سددرح را  پالتو را از تنش  دی تکان داد. 

 داد. الیآورد و به دست ل رونیب
 ممنون. -
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مبل  یوو ر دیبه لباسش کش یدست هیرد شد. آ هیتکان داد و از کنار آ یسر الیل
به فخر که ر ینشددسدددت و نگاهش را   یخانم کنار یرا برا یزیچ زیر زیداد 

 .کردیم فیتعر
 .یسالم. خوح آمد -

 .ادستیا شیبلند شد و روبرو شیاز جا با دیدن آشورخورد  یتکان شیجا در
 سالمش ممنون بابت دعوتتون. -

انداخت و آب دهانش را  نییدار آشددور که ملتهبش کردش سددرح را پاکش نگاه
به حال رفتار  یفرو داد. از روز تا  باغ آن طور از خجالتش در آمده بود  که در 

یاو را دچار تالطم م شیهایبودش اما همچنان نگاه باز دهیرا از او ند یخشددن
 .کرد

 جان. هیآ نیبش -
 دنیکم رنگ زد. با د ینجاتش داد. سددرح را چرخاند و لبخند یفخر یصدددا

شده بودش دستش را دراز کرد و آن را باال آورد  دهیچیپ یدیکه در غالف سف تابلو
 آشور گرفت. و بهو ر

 کوچولو و ناقابل. یلیخ زیچ  ی -
 د. کر شیگرفت و پشت و رو هیدستش را دراز کرد و تابلو را از دست آ آشور

 .ستیچندان هم کوچولو ن -
 .ت و لبش را به دندان گرفتانداخ نییو سرح را پا دیچیانگشتانش را در پ هیآ

 اما الزم نبود. شیلطف کرد -
 .دیدر هم گره زد و نگاهش را تا صورت آشور باال کش شتریدستش را ب هیآ
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 .ادیخوشتون ب دوارمیام -
شور سرح را کم یبه فخر زیر ینگاه آ شغول حرف زدن بود.   یانداخت که م

 ل  زد.آورد و  نییپا
 خوح اومدن من مهمه؟ -

شور ش سرح آ شکار کرد. نگاه  یلبها یانگاهش لحظه دشیرا کنار ک دخترک را 
 کش دارح را کند و آرام به سمت کوروح رفت.

 یآشددور دوخت که در کت و شددلوار مشددک یبه قامت بلند و مردانه ینگاه هیآ
یتکان داد و ب ی. سددرکردیجل  توجه م یگریاز هر وقت د شددتریچسددبان ب

 .بودیم گاهشیگاه و ب یهاتر بود مراق  نگاهقامت آشور شد؛ به زیآنال الیخ
باق نان  ت  و توک مهما با  ینگاهش را از  به آشددور دوخت.  نده گرفت و  ما

 .دیخوردش نگاهش را جمع کرد و چرخ شیکه به بازو یاضربه
 .هیآ ینخورد ادیشام ز  -

سباب تفر احرهیزده از نگاه خ خجالت  شیشده بودش لبها الیو متل  ل حیکه ا
 انداخت. نییجمع کرد و سرح را پارا 
 شدم استاد. ریس -
 .هینکن آ یتالف -

د جابجا ش شیدر جا یرا جمع کرد و با نشستن ساره در کنارحش کم لبخندح
 و صاف نشست.

 کنارت باشم. ادیجانش فرصت نشد ز هیآ دیببخش -
 نکردم. یکه من کمک دی.ش شما ببخشکنمیخواهش م -
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 صورتش را از نظر یاجزا یاوارد و کرد و لحظه هیبه دست آ یفیفشار خف ساره
 مهمان ها را بدرقه کند.  یگذاراند و با لبخند از کنارح بلند شد تا باق

 بابات خونه ست؟-
 .گردهیبابا رفته چالوسش امش  بر نم -
 ما. شیپ ایامش  ب -
 نه باال داد. یبه نشانه یزد و سر یلبخند هیآ

 ؟یکنیتعارف م -
 .دیدونیبابا رو که م یاه تیحساس -
 داد. رونیهم فشرد و نفسش را کالفه ب یرا رو شیهاچشم الیل

 .کنهیداره و ت  و تنها ولت م تیحساس -
 برم. دیمنم کم کم با د؟یاریپالتو من رو ب شهیم ترسمشیمن نم -
 هنوز. تو رو هنوز باز نکرده  یکادو نشیفعال  بش -
صدا یصدا دنیشن با شد و نگاه خندان زدشیم شیساره که   هیبه آ یاز جا بلند 

 انداخت و به سمت ساره رفت.
**** 
سته د یآورد و رو رونیداد و کتش را از تنش ب نییرا به همراه آب پا یقرص آشور

 مبل انداخت.
 .میدیمادرش بعد از مدتها چند تا دوست و آشنا د یشد ریسب  خ -

 عد باال داد. را تا سا راهنشیپ نیکرد و آست یاسرفه آشور
 با شماها بودش من فقو اطاعت امر کردم. زیزحمت همه چ -
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 رفت. الیبه ل یاو چشم غره دیل  گز یکه باال رفتش فخر الیل یخنده
 !هیکتاتوریمامان چه آدم د کنهیاطاعت امرش آدم تصور م یگیم نیهمچ -

شور سر هیآ یکش آمده یهابه ل  ینگاه آ ح ل  انداخت و بدون برگرداندن 
 زد.

 سر من جا داره. یرو یمامان فخر -
که وسددعت گرفتش آشددور نگاه از دخترک گرفت و به طرف اتاق  یفخر لبخند
 رفت.

 .گردمیمن االن بر م -
قر کنار ل هیبه آ ینگاه از آشور گرفت و نگاه کوروح ه بود نشست الیکه آرام و مو 

 انداخت.
شت. رازح را تن یشباهت نیکوچکتر سهراب ندا ستیها او مبه  ساره. با  دان و 

 گرفت و سرح را به سمت او چرخاند. هیکه ساره به دستش دادش نگاه از آ یتکان
 اگر شود چه شود. -

 لبش گذاشت. یلبخندح را پنهان کرد و دستش را رو کوروح
 کن. یزمان حالل مشکالتهش صبور -
 امش  رو کوروح خان. ارمیم ادتی -
 خواهم بود. رایذپ لیو اون ش  من با کمال م -

شکل  خنده در جوابش جوک ب سال  یامزهیچند  ستاده بود ار شهرزاد فر که 
 مبل گذاشت.  یرا رو یکرد و گوش

 تابلو باشه. دیشما رو باز نکردمش اما ظاهرا  با هیهد -
 گفت. یآرام یصاف نشست و " بله"  شیجا سر
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 گرفت. هیآ یرفت و تابلو را روبرو هیبه سمت آ آشور
 زحمت باز کردن با شهیکار رو انجام بدم. م نیتر شد اخلوت یستم وقتخوا -

 شما باشه؟
 بلند شد. شینگاه سرد آشور از جا ریلبش را با زبان تر کرد و ز هیآ

 ؟از دستم یریگینم  -
 .تابلو را از آشور گرفت هیو مشتاق بق رهینگاه خ ریرفت و ز  ینزد یقدم هیآ

س  دور غالف ک ریرا ز ناخنش و  آورد رونیانداخت و تابلو را ب دیسف یاغذچ
 گوشه سالن رفت. نهیبه سمت شوم

 شلوارح فرو کرد.  یکرد و دستش را در ج بشیبا نگاه تعق آشور
 .هیآ یوا -
و با  سددتادیتابلو ا یرفت و روبرو نهیبلند شددد و به سددمت شددوم شیاز جا الیل

 آن چرخاند. یرا رو شیهادقت چشم
 جان. هیدستت درد نکنه آ -
 زد و نگاه دزدانه و مشوشش را به آشور داد. یلبخند هیآ

 .ادیخوشتون ب دوارمیام -
 تابلو چرخاند و گوشه تابلو یآرام به طرفش رفت و نگاه کنجکاوح را رو آشور

 .ستادیا
 داد. هیکرد و نگاهش را به آ ی" آرامش" را هج

 .ستین نیسنگ یتابلو کم نیا یبه نظرت اسم آرامش برا -
 گرفتند. یجا هیحرف ساره و کوروح هم از جا بلند شدند و کنار بق نیا با
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وت و در سددک سددتادیتر اعق  یزد و  کم قیعم یتابلو لبخند دنیبا د کوروح
 .ستادیا هیآ یهیمنتظر دفاع

 مطمئنا  انتخاب اسمم درست بوده. -
شور شد و نگاه د یکم آ  وار وناهم یهاکوه دنیبه تابلو انداخت. با د یگریخم 

سمان ابر صخره؛ آ شار رهیو ت دیباریکه م یپر   ختیریم نییکه به پا یبود؛ آب
 برگرداند. هیسرح را به سمت آ

؟یکجاح دق -  قا 
 .دیاح را به سمت تابلو کشجلوتر رفت و انگشت اشاره یقدم هیآ

ه نشست اهیآسمان س یرا گرفت که رو دحیو سف فیظر یهارد انگشت آشور
 بود.

صخره و  یهاکوه - شار کنارح زپر  س نیا ریآب سمون  مطمئنا  آرامش رو  اهشیآ
 ش اما... کنهیبلکه در نگاه اول ترس رو منتقل م کنهیمنتقل نم

 شد. تر یمانده را برداشت و به تابلو نزد یقدم باق هیبه حضور بق توجهیب هیآ
 جلوتر. دیایب -

شور سر آعق  یکم آ شت  حرفش  یمنتظر ادامهو  ستادیا حواسیب یهیترش پ
 ماند.

 پشت آبشار... نجایا -
منتظرش آن دو را  یو سدداره الیل نیآسددت دنیزد و با کشدد قیعم یلبخند کوروح

 تنها گذاشت.
 .دینیبیپشت آبشار رو م یاون بوته -
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شور شد و نگاهش رو یکم آ شار که النه یخم  شت آب بودش  یاپرنده یبوته پ
 نشست.

 یآورد. انگشتش را رو تر یاو را نزد یو کم دیرا کش آشور نیآست حواسیب هیآ
 اشاره کرد. یاتابلو گذاشت و به نقطه

ترس و  چیبدون ه کنهشیم یآبشددار خروشددان داره زندگ نیاون پرنده پشددت ا -
 با آرامش. شیاواهمه

آشددور  یلبها یرو یتابلوش لبخند فیاز توصدد جانشیو ه هیخندان آ یلبها
 خوشحال بود... توانیه هم مساد یزهاینشاند. با چ

شام ستادیا هیسر آ  ینزد ییبرد و جا ترنییرا پا سرح شش را به م  و عطر خو
 .دیکش

 .نیا یعنیپس آرامش  -
 یبه نشددانه یگردنش را چرخاند و سددر یکم یکینزد نیو معذب از ا  یگ هیآ

 داد. نیی"بله" تکان داد و آب دهانش را پر صدا پا
 یزیو چ رهیآروم بگ یدل یوجود مشکالت و صدا و سختکه با  نهیمنظورت ا -

 زه؟یبه هم برآرامش رو نینتونه ا
در خود جمع شددد و ناخواسددته  یآشددور که به صددورتش خوردش کم یهانفس
 را عق  رفت. یقدم

 .افتادهم  یرو شیهاآشور خورد و پل  ینهیکه به س احشانه
 آرامش.بابت تابلو  پس انتخاب اسمت درست بوده خانم نقاح؛ ممنونم -
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ست سرح پا یلبه ریگ هیآ د شد و  شه نییشالش  لبش را به دندان  یافتاد و گو
 گرفت.

 .کنمیخواهش م -
 به طرف آشور برگشت. هیو متعج  از نبودن بق دیچرخ هیآ

 ...هیبق -
 .ستادیآرام فاصله گرفت و کنارح ا آشور

 همه پراکنده شدن. یپر آب و تاب بود حیمشغول توض ینگران نباحش وقت -
 گفت. خفه ای" یانداخت و " وا نییخجالت زده سرح را پا هیآ

 .دینیبش دییبفرما -
مبل  یآشددور گرفت و رو یخونسددرد همه آرامش و نیرا از ا جشینگاه گ هیآ

 ماند. الینشست و منتظر ل
** 
 بارها درست جابجا بشه. نیحواست رو جمع کن ا -
 .ستادیا شیسر جا صدایب هیآ

رو که ازت  یکاراح کار نداشددته باح خوشددگل خانمش  شددما کار نیتو به ا -
 .امیاز خجالتت در م یخواستم درست انجام بد

به جانش انداخت. دسددتش را به نرده گرفت و  یسددهراب لرز یخنده یصدددا
 پله نشست. یرو
 .میزنیدارم خانم خانمهاش بعدا  حرف م یپشت خط -
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وفق بود. م تشیکنترل عصددبان یشددش براانداختش تال شیبه گلو یچنگ بغض
سدف تکان  یپر رنگ شدد و سدر شیهامادرح مقابل چشدم نینگاه غمگ به تا 

 داد.
 بهت. گمیم یچ یفهمینه مردکش انگار اصال  نم -

 پله پنهان شد. چیاز جا کند و با عجله در پ دشیسهراب را که شن یهاقدم یصدا
 ارم. که اصال  حوصله ند فتمین ییدارا ریها برس تا گشما به اون حساب کتاب -
 یرو یکردش هم زمان پوزخند زتریرا ت شیهاداد و گوح نییآب دهانش را پا هیآ

 .دیشنیم یشتریب یزهایهاچ یصورتش نشستش تازگ
 رو که گفتم انجام بده.  یچونه نزن؛ کار شیموحد -
 باال رفت و خودحآمده را  نییپا یهاو با عجله پله دیسهراب از جا پر ادیبا فر 

 را در اتاقش انداخت و در را پشت سرح قفل کرد.
 یموحد یسهراب برا دنینبود دور و برح چه خبر بودش خو و نشان کش معلوم

شن زن چه بود. سهراب خانم خانمها خوانده بودح؟ ن شت خو که بود؟   دهیپ
 طور خطاب کند. نیرا ا احچارهیبود که مادر ب

 .دانسددتیاز آنچه که مادرح گفته بود م شددتریب کاح دشیفهمیم شددتریب کاح
 محابایو به طرف تخت رفت و خودح را ب دیصورتش کش یدستش را رو کف

 تخت رها کرد.  یرو
ممکن بود زودتر از  ییایخولیافکار مال نیا کردیبه حال خودح نم یفکر اگر

 .ندازتشیاز پا ب یاتفاقات احتمال

http://www.roman4u.ir/


 113 تنهاییهیاهوی 

صدا یصدا شت در  ستگ کردیم شیسهراب که از پ  نییدر را باال پا یرهیو د
 هم نهاد. یرا رو شیهاگرفت و پل  دهیرا نشن کردیم
* 
 ؟یخوح گذشت مهمان -

 و در بشقاب گذاشت.  دیپر گردو را بر یلیوان  یاز ک یاتکه
 .یشما سبزش کاح بود یجا -

 سر داد و به طرف کشو برگشت. زیم یرا رو بشقاب
 ؟یحاال عکس گرفت ومدم؛یتم نش کالس گذاشمدعوت بود ستین -

بار شددهرزاد لبش را کش آورد. چنگال را در بشددقاب طلبکارانه و متل  لحن
 نشست. یصندل یشهرزاد گذاشت و رو

 .دمیآرهش بعدا  نشونت م -
 قهوه مشامش را پر کرد. یبو 

 آشور چطور رفتار کرد؟  -
سش را ب دیاز قهوه را نوش یاجرعه ش و اتفاقات ش ید یادآوریداد. با  رونیو نف

 صورتش گر گرفت.
 .گهید یمعمول -
 خوشش اومد؟ از تابلو -

 فرو برد.  یمثبت تکان داد و چنگال را در ک یبه نشانه یسر
  ؟یاحوصلهیشده ب یزیچ -
 کسلم کرده. ادیز دنینهش خواب -

 فنجان را جلوتر کشد. شهرزاد
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عه تو یگفت یوقت - چه کردهش همش  اون دف باغ  نه  قت   ینگران بودم خو و
 بپرونه. یزیچ هیبق یجلو
 یاعرضهیآمدن آشور و پرخاشش را که به شهرزاد گفته بودش شهرزاد ب یقصه

 .امدهیشده بود که چرا از خجالتش در ن ینثارح کرده بود و شاک
 هم مؤدب بود. یادینداشتش ز یبیرفتار عج -
ش با شلوار  شور در آن کت و  صور آ سانهو رفتار جنتلمن  یت ه اح که نگاه دو 

 زد. یلبخند دیکشیاز دختران جمع را دنبال خودح م ینفر
 شده؟ یخبر هیآ -

 تر کرد. کرد و لبش را با زبان ینازک اخم
 بشه؟ یزینهش قرار بوده چ -

 یهارا در دهانش گذاشت و چشم  یک یاباال انداخت و تکه یاشانه شهرزاد
 دوخت. هیخندانش را به آ

* 
 دانشگاه؟ یومدیچرا ن روزید -
 را بست. شیهاداد و چشم هیتک نیماش یسرح را صندل هیآ

 مهم نبود. ادیهامم زحالم خوب نبودش کالس -
 پال گاز فشرد. یرا رو شیدنده را عوض کرد و پا الیل

 .میمهم ندار ریآخر کالس غ یهاترم نیا -
 .را برگرداند شیکرد و رو نییسرح را باال و پا حوصلهیب هیآ
 پارک کرد. ابانیرا گوشه خ نیراهنما زد و ماش الیل
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 ؟یزنیشده؟ چرا حرف نم یچ -
 دیگنجیانداخت؛ در تصددورح هم نم الیبه ل یسددرح را برگرداند و نگاه هیآ

 درد دل کند. شیدوستش داشته باشد و راحت برا نیچن نیا یروز
 ؟یکن دینشده شما خر ریتا د میبر -
 فت و منتظر نگاهش کرد.نگاه پرسشگرح را نگر الیل

یم فیمطمئن بشم بعدا  تعر دیو زود دارهش اما سوخت و سوز نداره. بذار رید -
 .کنم

 را در دست گرفت. هیآ یبسته خیدستش را دراز کرد و دست  الیل
 !؟هیآ یشد قراریطور ب نیشده که ا یچ -
 وارد کرد. الیبه دست ل یزد و فشار یلبخند هیآ

 ها حالم بهتر شد.خانم یهیمن هم مثل بق دیشا دشیخر میبر -
سر جا دهیرا ناد الیل زهرخند صاف  ش شیگرفت و  ست. ما ش ستارت  نین که ا

 یبتواند خو و ربط دیکرد تا شا نییخورد او هم در سکوتش افکارح را باال و پا
 کند. دایپ

** 
 رنگ را نشان داد. یش بافت شکالتانگشت اشاره با
 .یرینظیب دخترش تو -
 به درون مغازه رفت. الیباال انداخت و همراه ل یاشانه هیآ

 .ادیم یرنگ به مامان فخر نیا -
 .دیبرگشت سینبود تازه از مد پار ادمیبلهش  -
 ادامه داد. الیصورتش کرد و رو به ل یچاشن زیر یلبخند هیآ
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 دارم. مانیا امقهیمن به سل -
 د.ها ورق زها را دور زد و بافترگال لباس الیل

 .یخودت رو کنترل کن یتونیخوبه که م -
 را باال آورد و برانداز کرد. یبافت شکالت هیآ

 اجبار. -
تکان داد. بافت را از دسددتش  یسددرانداخت و هیبه آ یرگال نگاه یاز باال الیل

 و به سمت صندوق رفت. دیکش
کردن با تو در  دی. خریهسددت یباشدده به شددوهرت بگم که چه آدم جالب ادمی -
 .شهیزمان ممکن انجام م نیمترک

سبتا  بلند آ یخنده شدش ل هین شت الیکه بلند  فرو کرد  هیآ یرا در پهلو شیهاانگ
 به او زد. یاو سقلمه

 حاال ذوق نکن. -
ستش سر ل یرا جلو د شت  راه افتاد. چه خوب بود که در  الیدهانش گرفت و پ

ستیم الیکنار ل ساعتکم کند  الشیاز بار فکر و خ یکم توان بال  را با فراغ یو 
 کند. یسپر ییتنها یاهویو دور از ه

* 
 و سه... ستیچهار... ب و ستیو پن  .... ب ستیب

به رو یآشددور رو نگاه  ریبود  و ذهنش درگ شیاعداد معکوس چراغ قرمز رو 
 دهیانگار از ذهنش پر  ی. حالش نه بد بود نه خوبش قدرت تفکشیپ یسدداعت

ش  و در ا نیبود که ا ییهابچه یبود. نگاهش رو ستخوان  یسرما نیوقت  ا
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شغول کار بودند.  ش یشهیش یکیسوز م یم گل یکیو  کردیرا پاک م هانیما
 . کردیاقبال پخش مفال شانس و  یگریو د فروخت

دسددتش را  کردشیرا تجربه م نیچن نیا یممکن بود سددرنوشددت نکهیتصددور ا با
 سهراب کرد.نثار روح  یمحکم دور فرمان فشرد و لعنت

 ینهیافکارح را پاره کرد. از آ یرشته نشیدار همزمان چند ماشبوق کش یصدا
 به راه افتاد. یبه عق  انداخت و با آزاد کردن ترمز دست یوسو نگاه

را پارک کرد.  نیترمز گذاشددت و ماشدد یرا رو شیپا ییالیو یاخانه یروبرو
 شد. ادهیداشبورد برداشت و پ یرا از رو لیموبا

صدا یگاهن شرد.  ستش را باال برد و زنگ را ف ر بانو که د یبه خانه انداخت و د
سرح را  یسالم دیچیپ فونیآ شد.  ست کرد و در بدون تعلل باز  به چپ و را

 شد. اطیل دادن در وارد حکوچه چرخاند و با ه
 ** 

شکر زیم یشربت پرتقال که مقابلش رو وانیل  یرو یمکرد و ک یقرار گرفت ت
 شد.  مبل جابجا

ست کردم و به خوردح دادمش نم روزیاز د - شونده در  دونمیبراح ده جور جو
 تا از تختش تکون نخوره! یضیخودح رو زده به مر ایخوب نشده 

 بزند. یتالح کرد تا حرف آشور
 !دیشما نگران نباش شهشیخوب م -

ست و نگاه یرو بانو ش شور انداخت. دل یمبل ن شفتگ لیبه آ شور را نم یآ یآ
بدتر  یگریکه حالش از هر وقت د دیفهمیاما هر چه بود خوب م نسدددتشدا

 است. 
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 .دیشربت را جلوتر کش وانیداد و ل رونینفسش را آرام ب بانو
 .میذارب نیو سرمون رو آسوده زم میدست شماها رو بند کن میبشه ما بتون یک -

شور سمت بانو چرخاند و به اجبار لبخند آ س یسرح را به  یم ریزد؛ او کجا 
 و بانو کجا! کرد

شور شد و "با اجازه شیاز جا آ به طرف اتاق رفت و در اتاق را  " گفت ویابلند 
 باز کرد.

ش یو پتو را تا رو دهیتخت خواب یحرف بانو درست بود. رو   ده؛یسرح باال ک
 غرغرح اتاق را پر کرد. یصدا

 خواسددتیاگه مشددما  یگل پونه و بهار پونه نیمنش ا زید آخه مادر منش عز - 
ضا شو.  الیخیخدا ب یافاقه کنهش کرده بود. محض ر  تو دمیسره خواب  یمن 

 .یها رو به خورد من دادجوشونده نیاز بس ا ییدستشو
صله یحت شت. با دو قدم بلند به تخت  یحال و حو سف خوردن را هم ندا تأ
 سر کاوه کنار زد. یشد و پتو را از رو  ینزد

 نشست. شیآشور صاف سر جا دنیباز کردش با درا  شیهاکه چشم کاوه
 شده آشور؟ یچ -

 نییرا از تخت پا شیکاوه را جمع کرد. پا یآشددورش دسددت و پا یچهره پوزخند
 انداخت. زیم یبه ساعت رو یانداخت و نگاه

 !؟یخوایم یلفظ ریز ؟یزنیچرا حرف نم -
 سرح را باال آورد و نگاهش را به کاوه دوخت. آشور
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سال هر  تو - ضر به د  یصد   نیاشده که االن و  یچ شیشیمن م دنیبار حا
 ؟یینجایساعت ا
 تر کرد. آشور کاوه را نگران سکوت

 ؟یشده؟ مامان فخر شیطور یکس -
شورش  نگاه ضبناک آ شانه  یغ ست کاوه را به ن سل ید  یشیباال برد. نما میت

ا آشور اند تمنتظر م نهیو دست به س دیلبش کش یرو پیدستش را به عالمت ز
 بزند. یحرف

شور ست و با پا یصندل یرو آ ش ضرب گرفت. آمده بود تا  نیزم یرو شین
 چطور.  دانستیحرف بزند اما نم

به آشددور انداخت که  یرا باال داد و نگاه احختهیبه هم ر یکالفه موها کاوه
 نشسته بود و در افکارح غرق بود.  یصندل یرو
سکوتت مرموزت  یکاف یبودنت به اندازه نجایا - ستش لطفا  با  شوک کننده ه

 بدترح نکن.
کث م ی. بعد از کمدیکش یقیسرح را به سمت سقف گرفت و نفس عم آشور

 رو به کاوه ل  زد. 
 واست به کار هست؟ج -

و  دیتخت کشدد یاح را به آشددور دوخت. خودح را روشدددده زیکاوه نگاه ر
 را به تال تخت داد. احهیتک
 شده؟ یچ -
 خونه؟ تو یدیخواب شهیم چند روز -

 کرد. یها نچجوشانده یادآوریو با  دیبه شکمش کش یدست کاوه
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 چشمام. یپدرم رو آورده جلو یکه بانو چطور ارین ادمی -
 کاوه را بست. یآشورش راه لودگ زیت نگاه

 شده مگه؟ یچ ؛یپا نذاشتم تو اون شرکت کوفت شهیدو روز م -
 گه؟یحواست به کار هست د -

وقت  نی. اشدددیآشددور نم یکرد. متوجه حرفها نییرح را آرام باال و پاسدد کاوه
نق می زد و بی دلیل نه!؟  ایتا مطمئن شود حواسش هست  نجایش  آمده بود ا

 بهانه می گرفت.
 نه؟ ای یزنیدرست حرف م -

 ظیزد و دود غل یقیاتاق را باز کرد. پ  عم یرا آتش زد و پنجره یگاریس آشور
 سرح را برگرداند و صورتش را به سمت کاوه گرفت. داد. رونیرا ب

 .فهممیاما حال و روزت رو م ستمشیآشورش من مثل تو زخم خورده ن نیبب -
 زد.  گارحیبه س یگریرا به سمت پنجره برگرداند و پ  د شیرو آشور

 موند که سر قول بمونم.  ادممیکه قول دادمش  یروز -
 داد. هیپنجره تک یتکاند و دستش را به هرهپنجره  یرا لبه گاریخاکستر س آشور

 ؟یچکار کن یخوایمعلوم هست م -
را درون باغچه انداخت. دسددتش  لترحیپنجره خاموح کرد و ف یرا لبه گاریسدد

کاوه را پس زد و نفسش  یهاو حدسش از حرف دیصورتش کش یرا محکم رو
 داد. رونیرا محکم ب

 .رمیبگ ام رو پستا گذشته رمیگیرو م شیزندگ -
 اح را باال آورد و ادامه داد.باز کاوهش انگشت اشاره میبه دهان ن توجهیب
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 .اری یمو یشما هم بمون با طره -
 خفه شو آشور.  -

 کاوه را در مشتش چنگ زد. شرتیت یقهیو  دیچرخ آشور
 کاوه... -

 احقهی یامچ دست آشور کرد و با وارد کردن ضربه ریدستش را گ یعصبان کاوه
 را آزاد کرد.

من تمام این مدت آروم تر از اون دختر کسی رو ندیدم. خود من شاید ده بار  -
 هم درست ندیدمش.

 احمق؟ یعاشق شد -
 اتاق را پر کرد. ادحیرا بلند کرد و فر شیبه زمان و مکانش صدا توجهیب کاوه

 .نمیبیمن بعد گلرخ زن نم -
برافروخته  یبه کاوه یهشددلوارح فرو برد و نگا  یدسددتش را در ج آشددور

 انداخت.
 .داستیرنگارنگ کنارت پ یاز دخترا -

 گرفت. شیهادست انیتخت نشست و سرح را م یسر خورده رو کاوه
باهاح برو جلوش هرچند گمون می کنم اطالعات  - در حد اطالعات گرفتن 

 من بیشتر از اون باشه.
 زد و نگاهش کرد. یزهرخند آشور

 آیه تقصیری نداره. -
 چشم باز کردم؟ یتو اون زندون کوفت یداشتم وقت یریمن چه تقص -
 و ادامه داد. دیکوب احنهیس یاتاق را پر کرد. محکم رو ادحیفر
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 .یدونینم یچیچه خبره کاوه؛ ه نجایا یدونینم -
شن کاوه شده دنیبلند و با د یصدا دنیبا  صورت کبود  شورش  یرگ متورم و  آ

 خودح را به او رساند.
 ه داداح غلو کردمش آروم باح.باش -

ر خورد و تک یلبه آشددور که  یبه فشددار توجهیداد. ب واریرا به د احهیپنجره سدد 
 به کاوه انداخت و ل  زد. ینگاه کردشیم نییاز فشار باال و پا احنهیس
 اشتباه نکن. یباز یخودت رو قاط -

 آشور گذاشت. یشانه یزانو نشست و دستش را رو یرو کاوه
من  .یکنیاشددتباه م یقدر بدون که دار نیفقو هم شیهسددت یال  عصددبانفع -

 درگیر نیستم رفیق.
 برخاست. شیدست کاوه را پس زد و از جا آشور

 .دوارمیام -
ردپایی از عالقه در . رفت رونیاز اتاق ب یسددمت در رفت و بدون خداحافظ به

شورش کاوه را به فکر انداخت.  شور که ببه طرف پنجره رفت و با کالم آ ا دیدن آ
  اط می گذشت لبخندی زد.از حیمهای سنگین دق

*** 
 آوردن.  فیتشر یاحد یجناب احتشامش آقا -

و  تکان داد نگینگهبان پارک یبرا یبوق گذاشددت و سددر یدسددتش را رو آشددور
 وارد شد.

 باال هستم. گهید یقهیپن  دق -
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را  رفت و انگشتشرا پارک  کرد. به طرف آسانسور  نیرا قطع کرد و ماش تماس
ه سهراب باالخره ب یجنتلمن باز نیاشان فشرد. مطمئن بود اطبقه یدکمه یرو

 . کشاندحیشرکت م
داد و وارد  نییدر را پا رهیو دستگ دیبه کتش کش یآمد و دست رونیآسانسور ب از

سته بود و مجله  یمبل  یسهراب که رو دنیشد. با د ش یرا ورق م یانفره ن
 فت. به سمتش ر زدش

 .دیسالمش خوح آمد -
 بلند شد. شیاز جا سهراب

سم ادب بود زودتر به د - سا دنیر  یکه دفعه یاما با لطف امشیب دمیجد یهیهم
 . دمیند زیتر شدم و تعلل رو جاشرمنده دشیقبل در حقم کرد

 شد.   یبه او نزد یسهرابش قدم یبه چرب زبان توجهیب
 نبوده باشه. یکه مشکل دواریام -

 برداشت به دست آشور داد. زیم یزد و سبد گل را از رو یلبخند رابسه
 شد.نبودش حل  یمهم زیچ -

ه همراه با سهراب ب شیمنش زیم یتکان داد و با گذاشتن سبد گل رو یسر آشور
 طرف اتاقش رفت.

 منتظره مزاحمتون نشده باشم. ریمالقات غ نیبا ا دوارمیام -
ف  آشددور منقبض شددد. با  دیچیدر اتاق پ سددهراب که یبلند و رندانه یخنده

 دست راستش به مبلمان کنار پنجره اشاره کرد.
 د؟یدار لیم یزیچ دشییبفرما -

 کت خوح دوختش را عق  داد و نشست. یلبه سهراب
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 عرض ادب. ینه مهندس جانش فقو اومدم برا  -
 سمت تلفن رفت و بعد سفارح دادن قهوهش به سمت سهراب برگشت.  به
 .رسهیبه نظر م یکت جون دارشر  -
 .دیلطف دار -

 یبودح طرح نگاه دهیکه د یرا به آشور انداخت. از روز احرهینگاه خ سهراب
شنا را د ستش  ی. کمکردینم یاریبودش اما ذهنش  دهیآ خودح را جمع کرد و د

 گذاشت.  شیزانو یرا رو
 بودم. دیاما شما رو ند نجاشیهست اومدم ا یسال  ی -
 ارل از کشور بودم. خ یمدت -

تکان داد. نگاهش را در اتاق چرخاند و ت  ت   دنیفهم یبه نشدددانه یسددر
را  شلوکس را از نظر گذراند. افکار پر خباثتش را پس زد و  افسار نگاه لیوسا
 .دیکش

ستش را ج زیم یکه رو دیسف یهافنجان سهراب د رد و کتش ب  یقرار گرفتش 
 .دیکش رونیرا ب پشیپ

 د؟یکشیم -
 یروبرو و دیرا جلوتر کشدد یسددتالیبزرگ کر یگاریسدد ریگفت و ز ی"نه" آرام

 سهراب گذاشت. 
 زیم یدسددتش را دراز کرد و فنجان را از رو دشیچیکاپتان بل  که در اتاق پ یبو

 برداشت.
 ؟یکنیشرکت رو در کنار پدر اداره م -
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ش دهیشن شد نا ست انهیبود هر چقدر هم که زرنگ با اما تا  زدشاندایم یطرح دو
 یاح را روخم شددد و فنجان قهوه زیبه سددمت م ی. کمدانسددتیحد را نم نیا
 گذاشت. زیم
 در حال حاضر بله. -
 . نمشونیبتونم بب دوارمیام شیعال اریبس -

سددکوت  لیکرد و در ذهنش به دنبال دل  یفنجان قهوه را به دهان نزد سددهراب
 آشور بود.

صاد -  ضاع اقت ههم دیشده که با دهیچیکه آنچنان پ شما خوبه؟ طرف ما یاو
 جوان  رو در نظر گرفت. ی

سددهرابش سددرح را باال آورد و منتظر  یموضددوع ناگهان رییمتعج  از تغ آشددور
 نگاهش کرد.

 .میریراه م غیت یلبه یرو -
صدا درآورد. هفت خو شیها را براسهراب زنگ یهاحرف تر از آن بود که  به 

 در چهره رو به سهراب کرد. یرییتغ چی. بدون هکردیفکرح را م
 ندارم. یها کارمناسبت یهیبه بق فهممشیمن فقو زبون تجارت رو م -
 !اد؟یب ونیبه م تیانسان یاگر پا یحت  -

 شد. رهیرا به مبل داد و در چشمان سهراب خ احهیتک آشور
 باشه. ونیدر م تیانسان یاگر پا یحت  -
 زد. یهرخندگرفت و ز دهیسهراب را ناد شخندین

 کرد. یخال یگاریس ریرا در ز پیشد و توتون پ زیخمین سهراب
 با شماش کم کم رفع زحمت کنم. یصحبتخوشحال شدم از هم -
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 .ستادیکه بلند شدش آشور هم ا شیجا از
 .یباعث افتخار بود جناب احد -
 .یکنیکه در نگاه اول آدم رو جذب م یهست ییهااز اون دسته آدم  -
 نگاه آخر؟و در   -

و نگاه  سددتادیبه جانش زدش اما محکم ا یسددهراب چنگ یسددرخوشددانه یخنده
 را کنترل کرد. نشیخشمگ

خدا رو چه  مشیرو شددناخت گهیما تازه همد مشیدار ادیحاال تا نگاه آخر راه ز -
 .میجلو رفت یمعمول یگیهمسا  یاز  شتریب دیشا یدید
 .یخبر نداره جناب احد ندهیاز آ یکس  -

حرفش تکان داد. به  دییبه تأ یآشور زد و سر یبه شانه یفیخف یضربه ابسهر
 کرد. یدر همراه یسمت در اتاق رفت و سهراب را تا جلو

ست ش ید صورت ک  انداخت. یصندل یرفت و خود را رو زحیو طرف م دیبه 
 لتریپر شده از ف یگاریرسیبه ز یباالتر بود. نگاه احییفشار از حد توانا حجم

برداشددت و  زیرخت آو یبلند شدددش پالتو را از رو یصددندل یو از رو انداخت
 رفت. رونیاز اتاق ب دنشیهمزمان با پوش

*** 
پارچه  زد و یلبخند زشیبودن م زیاز تم نانیو با اطم دیکش زیم یانگشتش را رو

 را در هوا تکان داد.
 را برداشت. میسیب یو گوش دیخودح را جلو کش یزنگ تلفن کم یصدا با
 .دییبفرما -

http://www.roman4u.ir/


 127 تنهاییهیاهوی 

 مامانم آح رشته پخته. اشیپاشو ب هیآ -
 .کنمیم زیدارم خونه تم -

 کرد. ینچ بلند شهرزاد
 .یکردیم تیدر حد کوزت فعال دیکه نبا یفهمیم یفردا که اگزما گرفت -
 متشکرم. -
 منتظرم. -

 گذاشت. زیم یرا رو یبه چپ و راست تکان داد و گوش یسر
** 
 سالم.  -
 انمش چه عج .خ هیبه به آ -

 را کنار زد و داخل شد. شهرزاد
 جون کجاست؟ مایسالمش س -
 !دایسالم خانم کم پ -

 زد و به طرفش رفت. یلبخند  مایس دنیرا برگرداند و با د سرح
 مزاحمتون شدم. دیجونش ببخش مایسالم س -

 داد و شال بافت را از سرح برداشت. مایرا به دست س  یک ظرف
 .نیریخود ش -
 را نامحسوس باال داد. شیت شهرزاد برگشت و ابروسم به
 ار؟یدر ن یهزار بار نگفتم کدبانو گر -

 مبل گذاشت. یدسته یآورد و رو رونیرا از تنش ب پانچ
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تو  یکاح من جا کنم؛یم یمن چند سدداله دارم خونه دار دونهیمامانت م -
 خودت. یجا شهیبودم و تو هم

 نداشتم. یمن منظور هیآ -
 د و سرح را آرام تکان داد.ز یلبخند

 بهم.  زدیکاح مامان منم بود و نق م -
 اون. هیآ نشیا هیوقت نگفت آ چیمامانت ه -
 .دیمبل عق  کش یخودح را رو یسرح را برگرداند و کم مایس یصدا با
 گذاشت و کنار شهرزاد نشست. زیم یرا رو یبرنز ینیس مایس
 . ستمیداغون ن نقدرهایحاال منم ا -
 به شهرزاد انداخت. ینگاه مایس
 من نگرانم. شیداغون یادیشما ز -
 کنم. دایپ یچه شوهر نیحاال بب -

 شیهاو دست صلحتی اح را باال برد آخ م شهرزادش به کتفی آرام سیما  ضربه
 .دیچیپ مایس یرا دور شانه

. خواستیرا م بایفر یهاانداخت. دلش مادرانه نییاح را پانم گرفته یهاچشم
 .گذردیاح قدر هزار سال مکه هر لحظه ییهاان از نبودنام
 اوضاع کار و درس خوبه؟ سهراب خان خوب هستن. -

 تکان داد. یرا باال آورد و سر سرح
 .رسونهیخوبهش بابا هم سالم م زیهمه چ -
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شت و م یفنجان زیم یرو ینیس از ست انیرا بردا  یقیگرفت. نفس عم شیهاد
 .دیرا نوش شیاز شکالت تلخش چا یاو با برداشتن تکه دیکش

* 
 جون. مایخوشمزه بود س یلیخ -
 با خودت ببر. ذارمیکاسه هم م هینوح جونت؛  -

 "تشکری" کرد و در جایش نیم خیز شد تا ظرف ها را جمع کند.
 هتب به اتاقش کرد. یازد و با سرح اشاره شیبه پا یاضربه زیم ریاز ز شهرزاد
 لبش گذاشت و شهرزاد را ساکت کرد. یدستش را رو شهرزادش یالیخیزده از ب

 .کنمیرو جابجا م نایتو اتاقش من ا دیبر -
 دارم. یمن چند تا سوال درس میبر هیآرهش آ -
شت م از ش زیپ ستش را ک شهرزاد د شده بود که  س توجهیو ب دیبلند ن که  مایبه 

 به طرف اتاقش برد. کردشیتنبل خطابش م
 شهرزاد؟ یکن یندگز یخوایم یفردا چطور -
 .یبه سادگ -
تخت  یآن نشددسددت. شددهرزاد خودح را رو یبه طرف تخت رفت و رو هیآ

 را به تال تخت داد. احهیانداخت و تک
 کنار تخت برداشت و در دهانش گذاشت. یعسل یرا از رو یآدامس یبسته

 ؟یخوایم -
 به عالمت نه باال داد. یسر هیآ

 از آشور چه خبر؟ -
 گره زد و صاف نگاهش کرد. احنهیس یرا رو شیهادست هیآ
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 داشته باشم؟ یاکه آمار لحظه شونمیا یمگه من منش -
 باال انداخت. یاشانه شهرزاد

 بگه. ییزهایجونت چ الیل دیهر لحظه که نهش اما خ  گفتم شا -
 ؟یریهمه درگ نیحاال تو چرا ا -

 گذاشت. حانهیس یرا رو یو کوسن دیباال کش یاح را کمتنه شهرزاد
 نکرد؟ یزیچ شیکار شیاون روز تو خونه باغ حرکت یلیخدا وک هشیآ -

 بلند شهرزاد اتاق را پر کرد. یخنده یکه گرد شدش صدا نگاهش
سر ینیچ صورتش داد و  سف برا یبه  ستیتکان داد. خدا م شیبه تا   نیا دان

ینم یر. خوح خنده بودنش زبانزد بود و کم دلبآوردیرا از کجا م یهمه انر 
 .نشیبا حرکات ساده اما مت کرد

 متحک هسددت. یلیدل یداد. بابت هر بود و نبود رونیزد و نفس را ب یلبخند
 بود.  احیذات یبودن شهرزاد هم آرامش و مهربان

** 
 آح از کجا اومده؟ -

قاشددق  یپر مالت از آح را به دهان گذاشددت و لبش را رو یقاشددق  سددهراب
 .دیکش

 ست!هوم... چه خوشمزه -
 جون پخته بود. مایس -

 انداخت. هیبه آ یو نگاه ختیآح ر یکش  رو یکم
 .یسر سخت گفتیم یموحد ؟چه می کنیبا اعداد و ارقام  -
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 به سهراب انداخت. یرا وسو تر گذاشت و نگاه زیم یرو یکیگلدان سرام هیآ
 بدم. راتییتغ یسر  ی خوامیمن م -

 دوخت. هیرا به آ احیؤالس یقاشق را در ظرف گذاشت و نگاه سهراب
 دارم. ییفکرها  ینگرفتم. اما خ ش  یخاص میتصم چیه -
 ؟ییچه فکرها -

 .دیکش یاازهیدهانش گرفت و خم یرا جلو دستش
ش - شما م نیاول دیمطمئن با سابدار خوامیفعال  م گمشینفر به   شتریب یاز ح
 .رمیبگ ادی

 ر؟ییتغ یعنی نیخ ش ا -
 شروع کرد.  ییجا  یاز  دیباالخره با -

 و به طرف گاز رفت. دیرا عق  کش یصندل
 .شورمیفردا م ییظرفشو تو دیخسته شدم باباش ظرفتون رو بذار یلیمن خ -

انه از آشپزخ رشیگذاشت و با گفتن ش  بخ خچالیمانده را در  یآح باق ظرف
 از فکر تنها گذاشت. ییایرفت و سهراب را با دن رونیب

*** 
شتخت  یرا رو شرتیت شت و   ی. امروز دیانداخت و دراز ک سه دا سره جل

ستگ یحت ساره را بدهد. از زور خ صت نکرده بود جواب تلفن  کان ت ینا یفر
 نداشت.خوردن 

هم  یرو شیهااح گذاشددت. پل گونه ریو کف دسددتش را ز دیپهلو چرخ به
 زنگ در بلند شد. یبود که صدا فتادهین
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ه ب یداد. نگاه رونیرا بلند ب هم فشددرد و نفسددش یرو یرا عصددب شیهاپل 
شد و  یساعتش متعج  از رو دنیانداخت و با د زیم یساعت رو تخت بلند 

 رفت. رونیاز اتاق ب شرتیت دنیبا پوش
ش یرو یدار خطزنگ کش یصدا صابش ک برق را زد و باچند قدم  دی. کلدیاع

 بلند به طرف در رفت. 
شم از ستش را روک دنیانداخت و با د رونیبه ب یدر نگاه یچ  زنگ یاوه که د

و در  دیکش نییدر را پا یرهینشست. دستگ شیابروها انیم یاگذاشته بودش گره
 را باز کرد.

 بشه. محتال تو یخدا نکنه کس یعنی -
افتاده از شددلوار و صددورتشش  رونیب راهنیپ دنیبه کاوه انداخت و با د ینگاه
 عق  رفت. یاح زد کمکه کاوه به شانه یاکرد. با تنه یاخم

ش  که ب نی"ا  یکم رنگ رو ینبودش اما قرمز  یبودنش چندان عج رونیوقت 
مل داشت." در را بست و دنبال کاوه به راه افتاد. یاح جاگونه  تا 

به کاوه انداخت که اگر به لطف آشنا  یمبل نشست و نگاه یرو نهیبه س دست
 هم رد شود. نجایا یاز ده فرسخ یحت دادیبرل اجازه نم یبودنش نبودش نگهبان

 شده؟ یچ -
 .دیرا سرکش زیم یرو یخورده میآب ن وانیدستش را دراز کرد و ل کاوه

 بهش. دنیآب م کهیچ هیگوسفندم بخوان بکشن  -
 کاوه بود. یدر مبل فرو رفتش اما نگاه پرسشگر رو یکم آشور

 نگاه نکن ...  یجور نیا -
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 " کرد. ی"نچ یبودرد ک دنیباال داد و با د یرا کم راهشیپ کاوه
 دستت بشکنه. -

 را از مبل برداشت. احهیداد و تک رونینفسش را کالفه ب آشور
 .یکنیروزها خودت رو خالص م نیهم -

 در مبل فرو رفت. شتریب کاوه
 بهتره. یزندگ نیزودتر راحت شم از ا -

را  احقهیشق شیهاانداخت و با نوک انگشت نییساکت ماند. سرح را پا آشور
 د.فشر

 من رو؟ یزندگ ینیبیم یلیالله وک -
 را باال آورد و نگاه مالمت بارح را به کاوه دوخت. سرح

 . شهیمشکلت حل م یبردار یدست از رنگارنگ باز -
 .یتو بگو عروس  باز -

 به کاوه انداخت. یسرزنش گر نگاه
 ؟یادامه بد یخوایم یک تا
شما کوتاه ب - ضاع من  نیترو موعظه نکن. تازهش در بد ایحاال  حالت ممکن او

 .کشمیخوبه؛ حداقل نقشه نم
 در حال حاضر بود. احیاستراتژ نیدستش را مشت کرد و سکوت بهتر آشور

 کجاست؟ نتیماش -
 گذاشتم جلو برل. -

 زریرا از فر خی یسددهیبلند شددد و به طرف آشددپزخانه رفتش ک شیاز جا آشددور
 و به سالن برگشت. دیکش رونیب
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 تو هم زنگ بزن بانو نگران نشه. نگشیرو ببرم پارک نیماش رو بده چیسوئ -
تمه.  یتو ج -  ک 
 زد. نرویو کاپشنش از خانه ب چیرا به کاوه داد و با برداشتن سوئ خی سهیک

 نشست. زیپشت م یصندل دنیگذاشت و با کش زیم یفنجان قهوه را رو
 رفت خونه. شدیجور نم چیه ش یآشورش د دیببخش -
 بد!ال شهیاالن م-

 اح آورد.به گونه یو با انگشت دستش فشار دیفنجان را جلو کش کاوه
 شدن مردم. یوحش -
 .یقرار بد تیموقع نیکه خودت رو تو ا یدار یبیعج یتو عالقه -

 سرح را باال آورد. کاوه
 .یدیانگار تا حاال رنگ زن ند یزنیحرف م یطور هی -
 اما... دمشیجانماز آب نکش -

 زد. یا دارپوزخند صد کاوه
 .شهیم یچ نیترمز ماش یبا صدا یروز هیبهت گفتم  ادیم ادتی -

 یودصورتش به کب یشد و نگاهش را به کاوه داد که قرمز نهیدستش به س آشور
 نشسته بود.

 بره. ادمیها بچرخم تا دردم عروس  نیاالن همون روزهاست که من با ا -
 بشه.  شتریهم دردت ب دیشا -

 انداخت. نییسرح را پاکرد و  یاخم کاوه
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 رهیرو شدد هیسددر بق میتونیفقوش خودمون م میکنیکه فکر م نهیما ا یبدبخت -
 .میبمال

 هم بچرن. گهیکه با چند نفر د ستیبرام مهم ن -
 خودت تعص  داشته باح. یکننش حداقل رو رتتیغ یخاک تو سر ب -

 بلند شد. شیو از جا دیرا عق  کش یصندل
 آشور... نیبب -

 و منتظر نگاهش کرد. ستادیا شیسر جا آشور
 .ستمیاما بد هم ن ستمشیمن در حد تو ندرسته  -
 .ایبه خودت ب ست؛ین هایدله باز نیا یبرا یلیکاوه اصال  دل -

 بلند شد. زیو از پشت م دیبه گردنش کش یدست کاوه
 .ش یممنون بابت د -
 .یراتفاقات جونت رو بذا نیاز هم یکیهستم که سر  نینگران ا -
 .دمیانجام م یفوق سر اتیپسرش مگه عمل ایکوتاه ب -

نه از آشپزخا زیگذاشت و سکوت کرد. با دور زدن م ن یفنجانش را در س آشور
نرود میخ آهنی در سددنگ. امیدوار بود گند به  و کاوه را تنها گذاشدددت. رونیب

 زندگی اح نزند.
* 
 ؟یبر دیحاال حتما  با -
 ده دارم.کار عق  افتا یسر  یآرهش  -
 االن؟ -

 داد هیتک نیماش یصندل یرا به پشت سرح
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 ؟یچ  یغر  یعج رادیا ه؟یچ یدونینقشه م -
 در جلو را باز کرد و کنارح نشست. شهرزاد

 شده؟ یچ -
 .رهیگیم رادی. کال  استیعلت ن یب یموحد یهایادا باز نیا کنمیحس م -
حساب  یهابه پرونده یدگیرس هی گردن؟یدنبال بهونه م یبگ یخوایم یعنی -

 حرفا رو نداره. نیا گهیو کتاب که د
 تکان داد. یداد و سر رونیرا محکم ب نفسش

 یبه آقا شددهیفقو م سددت؛یهسددت اصددال  جال  ن یهر چ یول دونمشینم -
 .رسهیبه نظر م یاعتماد کردش آدم مطمئن یمحمد

 ک  نشست و منتظر ماند. یکم شهرزاد
 کمکم کردهش فقو در حد اشاره. ییدو جا یکی سهشریبه نظر م یآدم درست -
 کنه؟یم یاشاره باز -

 را به دنبال داشت. هیبلند آ یشهرزادش خنده یدهیباال پر یابروها
 برو شهرزادش برو که هزار تا کار دارم. -
 .یکن فیتعر دیبعدا  با -
را  شیپا داد و یشدن شهرزاد دستش را در هوا تکان ادهیتکان داد و با پ یسر هیآ

 پدال گاز فشرد. یرو
* 

 گشددتیم شددتریورق زد. هر چه ب حواسیدرون کارتابل را تند و ب یکاغذها
 . کردیم دایکمتر پ
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 و رو ریانداخت. بار چندم بود که کاغذها را ز زیم یرو حوصددلهیرا ب کارتابل
 .کردینم دایکرده بودش اما پ

ش یکم صندل دیعق  ک شفته زیم یوداد. نگاهش ر هیتک یو به  اح شلوغ و آ
 .  دیچرخ

سته زیم یرو یختهیبه هم ر یهاپرونده سف یاو د را از نظر گذراند و  دیکاغذ 
و ضعف  یآورد. گرسنگ شیشانیبه پ یفشاربلند شد.  شیتر از قبل از جاکالفه

 کرده بود.  دیغال  شده بود و سر دردح را تشد
و رو به در اتاق  دیچرخ شیدر جا باز اتاقش خوردش مهیکه به در ن یاضددربه با
 .ستادیا

 .دییبفرما -
 سالم عرض شد خانم. -

را  گاهشیبود حضددور گاه و ب یداد که چند وقت شیبه مرد جوان روبرو ینگاه
 حس کرده بود. 

 ؟یمحمد یآقا دیدار یامر -
 .ستادیدر را باز کرد و در چارچوب در ا یال یکم کاوه

 کنم. یضولوف خواستمینم شدم؛یرد م نجایاز ا یداشتم اتفاق -
 یاحتمال یاح را به کاوه دوخت و در سددرح دنبال فضددولشددده زینگاه ر هیآ

 .گشتیم یمحمد
 .شمیمتوجه نم -

 جلوتر آمد. یقدم کاوه
 .دیرسیکالفه به نظر م یشلوغ شده و خودتون هم کم زتونیم یرو دمید -
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سرح یاحش همچنان روشده زیر نگاه بود که تمام  نیبه دنبال ا کاوه بود و در 
 بدست آورده بود. هیاستباط و استخرال را در لحظه و ثان نیا

 شد. کاوه ثابت  یاما دوباره رو دشیچرخ زحیبه طرف م یالحظه سرح
 د؟ینگاه کوتاه متوجه شد  ی یرو تو هانیا یهمه -

 شلوارح برد.  یزد و هر دو دستش را در ج ییلبخند دندان نما کاوه
 اد؟یاز دستم بر م یکار ستشیال مهم نحا -
 .ستین یمهم زیچ -

 زد. یلبخند کاوه
 د؟یمطمئن -

را  یبه محمد شددتریب حیرفت. حال توضدد زحیزد و به طرف م یاکالفه لبخند
شت. کاف سم یندا چه  بود که نیا یبعد یسؤال احتمال اوردشیاز کاغذ ب یبود ا

 بوده. یکاغذ
 نشست. یصندل یپشت لبش را پنهان کرد و رو لبخند

 . یبله جناب محمد -
 .ستین نیظاهر امر ا -

شکوک نگاه سم  بودن محمد یبه محمد یم سش را کالفه از   یانداخت و نف
 دارد. رونیب

 کجا گذاشتم. دونمینم ست؛یهام ناز برگه یکی -
 شه؟یمگه م -
 .ستین یول ؛یموحد یببرم اتاق آقا گهیربع د  یتا  دیشدم. با  یخودمم گ-
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 کرد. نییبار چندم کاغذها باال و پا یبرا
 اد؟یاز دستم بر م یکمک -

 گفت. ی"نه" آرام کردیو رو م ریکه کاغذها را ز همانطور
 .شمیپس با اجازه مرخص م -
 گرید یقهیدق چند گذاشت. زیم یسرح را رو یرفتن محمد رونیبه ب توجهیب

کاغذ  گفتین ک  مو با گرد رفتیم یدسددت از پا درازتر به اتاق موحد دیبا
 را گم کرده؟ ییحساب نها

 .کردینم یکار نیهم چن مردیهم فشرد. م یرا از حرص رو شیهاپل 
 یمجدد محمد دنیکه به در خوردش سرح را باال آورد و با د یاضربه یصدا با

 باال رفت. شیابروها
 .رونیاالن رفتن ب نیهم یموحد یآقا -

نده ند یخ کاوهش لبخ ند  قت را خر شیهال  یرو یبل ند؛ و بود.  دهینشدددا
لبش را به دندان  یلپ تاپش گوشه دنیرا مرت  کرد و با د زیم یرو یهاپرونده
 گرفت.

را  شیکار بودش هرچند مجبور بود تمام کارها نیکردن اطالعاتش بهتر رهیذخ
 خورد. یبدرد م شهیهم گرینسخه د  یانجام دهد؛ اما  یدست
 مشغول کار شد. شیصندل یبا نشستن رورا کنار گذاشت و  الیو خ فکر
*** 

 یدوباره یرا آرام دراز کرد. خسددته از جمع و منها شیآهنگ را اجرا کرد و پاها
 را فشرد. شیهارا در هم قالب کرد و انگشت شیهاارقامش دست
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 الخصدوصیداشددت. عل یبود حس خوب اوردهیکم ن یموحد یکه جلو نیهم
 رفتار مورد دارح است. یرو یح پوششرفتار یکه متوجه شده بود مهربان

 لبش نشاند.  یرو یلبخند کردشیحرکت م ولونیو یآرشه که رو یصدا
هم گذاشت  یرا رو شیهارا آزادنه رها کرد. پل  شیمو را باز کرد و موها کش

سر و سامان دهد و به چ یساعت یگرفت برا میو تصم کر ف یگرید زیذهنش را 
 نکند.

 ؟ییکجا هیآ -
 تخت نشست.  یشد و رو دهیکش رونیب یقیموس یایسهراب از دن یصدا با
 بله بابا؟ -

ش که و تاب چیپر پ یو موها هیآ دنیو با د دیکشدد نییدر را پا رهیدسددتگ سددهراب
 به جلو برداشت و صاف نگاهش کرد. یبود قدم ختهیدورح ر

 جان گرفت. شیهادر برابر چشم باینقش فر یالحظه دنشید با
 شده بابا؟ یچ -

 به باال انداخت. یرا گرفت و سر احرهینگاه خ سهراب
 ؟ی. خواب بودستین یزیچ -
 د؟یخورینهش شام م -

با گرفتن نگاهش از آ یآرام ی"بله" سددهراب تاق  هشیگفت و  عق  رفت و از ا
 خارل شد.

****** 
 ؟موند کجا -
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اح  یشانیبه پ یآرام یساعت ضربه  دنیرا از گوشش فاصله داد و با د یگوش
 بلند شد. شید و از جاز
 جون. الیخونه هستم ل -
 رفت؟ ادتیمامان  ینذر -

 تکان داد. شیحواسیاز ب یدندان گرفت و سر ریرا ز احینییپا ل 
 رفته بود. ادمیدروغ چراش  -
 نشده. رتریپس زود باح تا د -
 .فتمیاالن راه م -

دور را  شیبلند شددد. موها شیاز جا عیتخت انداخت و سددر یرا رو یگوشدد
 سرح ثابت کرد. یو باال دیچیدستش پ

و و پالت یمشددک نیهاش شددلوار جکمد را باز کرد و با عق  و جلو کردن لباس در
 تخت انداخت. یو رو دیکش رونیهم رنگش را ب

 نهیبه آ یرا گرفته و خواب مانده بود. نگاه بانشیشددد  گذشددته گر یخوابیب
با د خت و  ندا نگ پر دنیا  زیم یکرم را از رو یقوط" کرد و ی"نچ احدهیر

و با عجله مشددغول  دیکشدد ی. مداد چشددمدیبه صددورتش مال یبرداشددت و کم
 کرده بود. رید یکاف یشد. به اندازه شیهالباس دنیپوش

که به چشددمش  یزیچ نیباز گذاشددت و هل داد. اول مهیدر ن یرا رو دسددتش
ه کنار و  ساره ک الیل دنیگذاشته بودند. با د وانیبود که جلو ا یبزرگ گیخورد د

شعله را م یبودند و فخر ستادهیا گید شده بود و احتماال    کردشیم زانیکه خم 
 زد و وارد شد.  یلبخند

 سالم خانم. -
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که جا داشددت باال  ییتا جا شیابروها یمحمد دنیرا چرخاند و با د سددرح
 رفت.

سم چیه کرد؟یچه م نجایا شن یوقت ا  دهیجا هم ند نیا یبود و حت دهیاز او ن
 بودح.

 د؟یخوب -
 زد و سالم کرد. یکم رنگ لبخند

 .دنتونیلحظه تعج  کردم از د  ی دیببخش -
 داخل. دییبراتون؛ فعال  بفرما کنمیم فیحاال تعر -

صم متعج  سرح به طرف  یلبخند یمحمد یمیاز لحن  زد و با تکان دادن 
 رفت. هیبق
 سالم -
 .یایکم کم گفتم نم گهیماهت. د یسالم به رو -
 .دیب*و*ساح را نرم رفت و گونه یطرف فخر به
 . امین شهیچطور م -
 بودند. ستادهیو ساره رفت که کنار هم ا الیطرف ل به
 ن؟یسالم. خوب هست -
 .تادسیو ساره ا یزد و کنار فخر یلبخند الشیگر لتوجه به نگاه شماتت یب

*** 
ا اح راشاره گذاشت و انگشت زیم یپر از شله زرد را رو یبزرگ سفال یکاسه

 آخر کار خودح را کرده بود. یظرف لحظه یکرد. داغ سیو با زبانش خ دیگز
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 شده؟ یچ -
ستانه یمحمد دنیرا برگرداند و با د سرح  یبود و مالقه ستادهیدر ا یکه در آ

 ای دحید یم ادیروزها ز نیمتعج  انداخت. ا یدر دسددتش بودش نگاه یبزرگ
 کرد. یاشتباه فکر م

 .دیی. شما بفرماتسین یزیچ -
 رفت. رونیباال انداخت و به طرف ب یاشانه کاوه

و  ختیرا کف دستش ر نیدارچ یکم .دیش زعفران و گالب را به مشام کشیبو
گل پن  پر بزرگ گرحیبا دسدددت د را نقش زد و دسددتش را در ظرف  یطرح 

 تکاند. نیدارچ
 یرا کم پر کرد. سددرح یظرف را با خالل پسددته و گل محمد یچهار گوشدده 

ا ر یفخر یاز کارح ظرف سفارش یبه ظرف انداخت. راض یعق  برد و نگاه
 گذاشت.  زیجابجا کرد و وسو م یکم

ستش شو د ست و نگاه د ییرا در ظرف سمت  یگریش به ظرف که معلوم نبود ق
 .دیچرخ شیخواهد بود انداخت و در جا یچه کس

 .ستادیا شیرا بست و سر جا شیهاکاوه که شد چشم ینهیبه س نهیس
 ؟یکنیچکار م یکاوه دار -
سرشان ا یصدا با شت  شور که پ سبتا  بلند آ  رونیب یجیبودش کاوه از گ ستادهین

 فاصله گرفت. عیآمد و سر
 شما نشدم.  یمن اصال  متوجه شیخانم احد دیببخش -
 سرح صاف کرد. یعق  رفت و شال را رو یکم هیآ

 .ادیم شیپ ستشین یطور -
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ست کاوه شبه گر ید شپزخ نتیکاب یرا از رو گیو د دیدنش ک شت و از آ انه بردا
 رفت. رونیب

 د؟یخلوت کن نجایجا قحو بود ا -
و  انداخت هیبه آ یدستش را مشت کرد و سرح را به عق  برگرداند. نگاه کاوه

 رفت. رونیبلند ب یهابا قدم
 نجا؟یمعلوم هست چه خبره ا -

سر   یگ یهاآدم نیبود. چرا عچه  گرید شیرا کم داشتش ماندن سر جا نیهم
 آشور را بشنود. یهابود و تکان نخورده بود تا حاال متل  ستادهیا شیجا
 .یفکر کرد یشما چطور ستی. مهم هم نستین یخبر -

 داد. هیبه در تک نهیدست به س آشور
 .شناسمیجنس شماها رو م ست؛یمهم ن شیگیراست م -
 کرد.سرح را باال آورد و با اخم نگاهش  هیآ

 آروم و ساده... یافهیپشت اون ق -
 .یو ساکت باش یادامه ند شهیم -

در  چار چوب یبرود. دست آشور رو رونیبرداشت تا از آشپزخانه ب یبلند قدم
 ماند. ثمریرفتن از آشپزخانه ب رونیب یکه قرار گرفتش تالشش برا

 .ریسخت نگ ادینشده کهش ز یزیچ -
 کنار؟ یبر شهیم -
دست آشور همچنان راه را  یته بود سکوت عالمت رضاست وقتگف یچه کس و

 بسته بود.
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 چرخاند. هیانداخت و دوباره سرح را به طرف آ یبه در ورد ینگاه آشور
 حرمت داره. نجایا -
مان  یقدم هیآ عق  رفت و نگاه لرزانش را به آشددور دوخت. ترس و حرص توا 

 .زدیبر جانش چنگ م
 ؟یاردیچرا دست از سر من برنم -

 به جلو جبران کرد و در آشپزخانه را بست. یرا با قدم هیعق  رفته آ قدم
 .نهیبیم یکیتو رو خدا االن  یوا -

 باال برد. هیگرفت و دستش را تا صورت آ دهیرا نشن هیآ یصدا عجز
 ن.نیخ  بب -

به چپ برداشت تا از  یو دست آشور در هوا ماند. قدم دیرا عق  کش صورتش
 .دیایب رونیحصار آشور ب

 .یبرو کنار لعنت -
 عق  رفت. یقدم هیو ترس نشسته در صورت آ یدگیرنگ پر دنید با
 آروم باح. -
شار و از ف احنهیبود و س دهیبر دهیگذاشت. نفسش بر احنهیس یدست رو هیآ

 .شدیم نییحرص باال و پا
 آروم باح! یگیمن نگران آبروم هستم که با تو به هدر نره؛ تو م -

ث و گفت  اح نماندش آشور را عق  زد و از کنارح گذشت.جمله ریمنتظر تا 
نه را ط به تا در آشددپزخا نده  ما قدم  ند   رونیکرد و خودح را ب یسددرعت چ

 داد و دستش را جلو دهانش گرفت. هیتک واریانداخت. به د
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 سیگرفت و به طرف سددرو واریرا از د احهیتمام جانش را لرزانده بود. تک ترس
 ت.رف یبهداشت

راز کاناپه د  یبود که رو یسدداعت  یو نگاهش کرد.  سددتادیسددرح ا یباال الیل
 گذاشته بود.  شیشانیپ یبود و ساعدح را رو دهیکش

 نیاصددرارح به ا دیفهمیرا که نم یزینبودنش کامال محرز بودش اما چ خواب
 کار بود.

 ؟یاالن باور کنم خواب -
 تنها باشم.  خوامیم -
 شده؟ یچ -

 .دیخودح را باال کش یکاناپه گذاشت و کم یجش را روآرن آشور
 پاشو. رفتش هیآ -
 مگه بودن و نبودن اون مهمه؟ -
 تکان داد. یسر الیل

 رنگ به رو نداشت. معلوم رونیاز آشپزخونه اومد ب نکهیبعد از ا چارهیدختر ب -
 شده. یچ ستین

 .دیکش شیبه موها یدست آشور
 یچ دونمیندارهش چون نم دهیفا یبرسدد جهیکه به نت یگیبه من م یاگر دار -

 .دهیشده رنگ از رخسارح پر
 داد. هیآورد و تک نییرا پا شیپاها

 .ستیالبته چندان هم مهم ن -
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 ه؟یرفتارت چ یچندگانگ نیا فهممیمن نم -
 نگاهش کرد. یپرسش

نزنهش و   یگ سددشیرئ شیکه چطور پ یدیو خو م یکنیم ییجا راهنما  ی -
که  یآشددور کنهیکه آدم باور نم یشددیرق رخت و لباسددش مجا چنان غ  ی

 . کنهیم ینظر باز یطور نیا ستین دارانهیخر یدختر چیه ینگاهش رو
 .الیبسه ل -
 دست آشور گذاشت. یکاناپه نشست و دستش را رو یرو الیل

 .یزنیم شیو ن یایجا هم از خجالتش در م  ی -
 شد. آزاد کرد و بلند الیدست ل ریرا از ز دستش

 ش؟یکدوم ن ؟یکدوم نظر باز ال؟یل یزنیحرف م اسمنیاز کدوم سمن و  -
 .ستادیانداخت و کنارح ا احیبه برافروختگ ینگاه نگران الیل

 ؟یزن یچرا حرف نم ؟یکرد ریتو کدوم برزخ گ -
 .ستین یزیچ -
 . یزنیدست و پا م نمیبیدارم م -

 . دیکش رونیب ینخ گارحیشد و از پاکت س خم
 شد امروز؟ یآشورش چ -
 را گوشه لبش گذاشت و فندک زد. گاریس
 آشور؟ -

 برگشت. الیداد و به طرف ل رونیرا محکم ب گاریس دود
 ه؟یامروز چ یقصه -
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شددده؟ فقو گفت خدا  یچ دمیبه نظر نگران بود. پرسدد رونیکاوه که اومد ب -
 رحم کنه.

 داره. ادیز یکاوه لودگ -
 به سمتش رفت. الیل

 کن. یتلق یاالن ملغ نیاز هم یبزن هیبه آ یبیر قرار باشه آسآشورش اگ-
 دختر خانم الهه. نیهستم و ا دیزیجال  شدش انگار که من  -
 نبود. زیبا تا سف سرح را تکان دادش اما کوتاه آمدن جا الیل

 .ستیرفتارت ن نیا یبرا یلیکه دل نهیبحث من ا ستشین نیبحث ا -
ست و نه انتها شیه ابتداآمده که ن شیکالفه از بحث پ - را  گاریس ششیمعلوم ا

 کاناپه نشست. یخفه کرد رو یگاریدر جاس
 .میزنیحرف م گهیوقت د  ی -
 به آشور انداخت. ینگاه نهیدست به س الیل

 .فهممیم گهیجور د  ی یمطمئن باح اگر خودت نگ -
 خدا روشت رو عوض کن. یمحض رضا الیل د؟یتهد -
 اخت.باال اند یاشانه الیل

 باهاح حرف بزنم. ادیبه کاوه سالم برسونش وقت نشد امش  ز -
 را بدرقه کرد. الیل نشیرا مشت کرد و با نگاه خشمگ دستش

*** 
 سالم. -

 به شهرزاد انداخت. یو گوشه نگاه دیکاغذ کش یخودکار را رو
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 شده؟ یچ شیباز که پکر -
اومدم  نکهیاطر ابخ کنمیو دارم خودم رو لعنت م کنهیسددرم درد م شیچیه -

 دانشگاه.
 .دیرا جلوتر کش احیصندل یکم شهرزاد

 پسره... نیافتاد؟ نکنه بازم ا یاتفاق روزید -
 نه باال داد. یبه نشانه یسر

 . ستین یکس ریتقص -
 پس؟ -
 .دیبه سمت شهرزاد چرخ یجدا شد و کم یصندل از
 .ارمیدرح ن اگر به زانو ستمین هیآ -
صندل جوابیشمان خنداح را بشهرزاد و چ ی"والی"ا  شت و به   هیتک یگذا

 داد.
 م.کمکت کن ریامر خط نیچه کردهش تا بتونم در ا نمیکن بب فیبعدا  تعر -

 با آمدن استاد در نطفه خفه شد. لبخندح
**** 
 اح را جل  کرد. توجه نگشیدر پارک دهیچیپ یمحکم و مردانه یهاقدم یصدا

 یسرح را باال آورد و همزمان دستش را روآشنا در مشامش  یعطر دنیچیپ با
 طبقات گذاشت. شگرینما یدکمه

 .ریاحتشامش صبح بخ یسالم آقا -
 سالم. -
 وارد شد. هی" گفت و بعد از آیدییباز شدن در آسانسور آشور "بفرما با
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 .دیاح را جلو کشمقنعه یدکمه فشرد و لبه یدستش را رو هیآ
سفم. روزیبابت د -  متا 
 انداخت و ساکت ماند. نییا پاسرح ر هیآ

 کردم. یرو ادهیز -
و در ذهنش به دنبال علت رفتار آشور بود.  دینوک کفشش را کف اتاق  کش هیآ

 یاهل معذرت خواه شددناختیکه او م یبودش اگرنه آشددور  یهرچه بود عج
 نبود.

ا باال آورد متوقف شد. سرح ر شیحرکت پا دشیچیپ شینیب ریکه ز ویافترش یبو
 بود. دهیجلوتر کش یاهش در نگاه آشور نشست که خودح را کمو نگ

 شمارنده انداخت.  یبه صفحه یو نگاه دیخودح را عق  کش یکم
  ؟یدیشن -
 عق ؟  دیبر شهی. مدمیشن -

 جابجا شد. شیدر جا یکم دیآشور را که د سکوت
 جوابش؟ -
 من!؟ دنیو االن نگران بخش دیباور کنم که متا سف هست -

 تر آورد و هم قدح شد. نییرا پا سرح آشور
 .کنمیاظهار تا سف م کباریمن هر صد سال  ؟یقراره ادبم کن -
 کتش را صاف کرد. یآسانسور آشور فاصله گرفت و لبه ستادنیا با
 .میزنیبعدا  حرف م -

http://www.roman4u.ir/


 151 تنهاییهیاهوی 

گذاشت و به طرف در هلش داد و خودح پشت سر  هیآ یکوله یرا رو دستش
 رفت. رونیاو از اتاق  آسانسور ب

**** 
 یشهرزاد که رو دنی. با ددیکش شیدر موها یرا باز کرد و دست شیموها یرهیگ

 زد. یلبخند زدشیرا الک م شیهانشسته بود و با دقت ناخن نیزم
صافش ق یبا آن موها احیگرد و مهتاب صورت تر کرده را بامزه احافهیکوتاه و 

 بود.
 ؟یچرا موهات رو کوتاه کرد -

شده در صورتش را عق   ختهیر یکرد و با ساعدح موها شیهابه ناخن یفوت
 تخت انداخت. یگذاشت و خودح را رو زیم یالک را رو یشهیزد. ش

 .کنمینم یزندگ نواخت یمن کال   -
شهرزاد ب ینگاه ست الیخیبه  شته بود تا  شیهاانداخت که د را در هوا نگه دا

 الکش خش  شود.
 کن.تو هم برو موهات رو کوتاه  -

شور بود. رفتارح را هزار  یگفت و رو ی"نه" آرام ست. ذهنش دنبال آ ش تخت ن
 بود.  دهینرس ییباره مرور کرده بودش اما به جا

ود ممکن ب نکهیبرده بود. از تصددور ا شیمرگ پاو را تا سددر حد  روزحید رفتار
 هم فشرد. یرا رو شیهاپل  ندیاو را بب یکس
سفش شوکه  اما به  دیرا با یاچرخش چند درجه نیکننده بود. ارفتار امروز و تا 

 !؟گذاشتیم یزیحساب چه چ
 گذاشت. شیزانوها یکرد و چانه اح را رو ب*غ*لرا  شیپاها
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رفتار  یشددهرزاد بود و ذهنش در داالن هزار تو یهاناخن یاروزهیبه ف نگاهش
 آشور.

 ترس. از آشورش من بودم مرده بودم از یکرد فیکه تعر یزیچ نیبا ا هشیآ -
 و در سکوت نگاهش کرد. دینگاهش را باال کش هیآ

 خ ؟  هیچ -
 .یچیه -

 شهرزاد زد. یبه پا یاشهرزاد که اتاق را پر کردش ضربه الیخیبلند و ب یخنده
 بگه.  خوادیدلش م یتا هر چ یسادیوا شیدختر تو نوبر -
شو ستادمیصاف ا  یگ یهاآدم نیبعدم که ع شیاول اومدن محمد - ر فکر تا آ

 همهش متا سف بودن امروزح بود. ازترالعادهخارق یاشتباه بکنهش ول
 هست حاال؟ یک یمحمد یآقا نیا -
 یزگویمج ییجورا  یو  هیاما تو قسددمت حسددابدار شددناسددمششینم ادیز -

 و ظاهرا  رفیق شفیق آشور. یموحد
 بابات می دونه؟ -

 حال به این طور تا بهنگاه باری  شده اح را به شهرزاد دوخت. عجی  بودش چ
 موضوع فکر نکرده بود!

 عید می دونم.ب -
 و بالش پشت کمرح را صاف کرد. دیباال کش یخودح را کم شهرزاد

 .یکن یم فیشهزاد الکت خش  نشده هنوز. بالش رو کث -
 .یدیانجام م تیفیکیب دیاز بس خر -
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  .دیبه دخترک حاضر جواب نگو یزیداد چ حیتکان داد و ترج یسر
 گو؟ زیحاال چرا مج -
سب شهیکه هم نهیدر کل ماجرا ا -  تونمیگوش اما نمو بله قربان یبه موحد دهیچ

 باشه. یجور نیکنم ار باو
 چطور؟ -

 تخت بلند شد. یباال انداخت و از رو یاشانه
 . نییپا می. فعال  پاشو بردونمینم قا  یدق -

 احو گونه دیچیپ هین آرا دور گرد شیهاتخت بلند شد و دست یاز رو شهرزاد
 .دیب*و*سرا محکم 

 خانم. هیآ یگاراگاه شد -
ستش شتش اما تالشش برا یرا رو د شهرزاد گذا ست  ست  ید باز کردن قفل د

 فت.ر نییبودن شهرزاد به پا زانینداشت. به ناچار با همان آو یاجهیشهرزاد نت
شت. گوشش به  شیهاطنتیش ست دا شهرزاد بود و  یرا دو  سره حرف زدن 

 رفت. نییقدم با او پاهم
* 
 .رسهیبه خودح م یلیبابات هم خ نیا -

 گذاشت. هاراهنیپ یباق یو رو یرا در چوب لباس دهیاتو کش راهنیپ نیآخر
  گرده؟یامش  بابات برنم هیآ -
 نه. -
 بگم؟ مایپس. به مامان س رونیب میبر ایب -
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ساعت انداخت. با د ینگاه شانه دنیبه  انداخت و لبش را باال  یاساعت ده 
 باال داد.

 سرما. نیتو ا چسبهیم م؛یبخور یبستن میبعد هم بر تزاشیاول پ -
 بود که شام خورده بود. شیدو ساعت پ نیبه شهرزاد انداخت. هم یچپ نگاه

 ؟یمگه تو شام نخورد -
 د. کر یح خالدخو یرو هیتوجه به آ یبرداشت و ب زیم یرا از رو یعطر شهیش
 که نخوردم. تزایشام خوردمش پ -

و گرفتن  یگرفت و با برداشددتن گوشدد دهیرا ناد هیآ یدرشددت شددده یهاچشددم
 باال انداخت. ییشمارهش ابرو

 ؟یخواینم یزی. شما چرونیب میریم میسالم مامان. ما دار -
 باال رفته با دقت نگاهش کرد. یابرو  یبا  هیآ

 .گهید هیمن و آ یعنیماش  گمیم -
 رفت.  یواریتش انداخت و به طرف کمد ددس یرا رو راهنیپ هیآ

 .میگردیبرم عیسر ستشیهم ن روقتیاما د ستیسر ش  که ن -
شانه ییلبخند دندان نما شهرزاد ستش را به ن ش شت  باال  تیموفق یزد و انگ

 آورد.
 رو به شهرزاد زد. یتکان داد و لبخند یسر هیآ

 امان از تو و اون زبونت شهرزاد. -
 رفت. رونیاز اتاق ب یواریر کمد دگذاشتن لباسها د با
* 
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 کنار تخت برداشت و یعسل یرا از رو یگوش داد. هیسرح را به تال تخت تک
 .دینوار سبز کش یدستش را رو

 سالم.  -
 .یمهمون ایآشورش آماده شو ب -

 را در دستش جابجا کرد. یو گوش دیباال کش یرا کم خودح
 ؟یخواب نما شد ه؟یچ یمهمون -
 ؟یاهیسامان؛ پا یالیتوش ونه به جون  -
آخرین باری که سامان را دیده . گذاشتیمسخره نم یالیهم پا در آن و مردیم

 هفت سال پیش بود.حداقل 
 . رونی. تو هم زودتر بزن بامینم -
 چه خبره. نجایا یآشور اگر بدون -

 ل  زد. تفاوتیب آشور
 .خودیاز حرکات جلف و ب ریغ یچه خبر -
 هم فشرد و تماس را قطع کرد. یرا رو شیح کاوهش پلکهاسرخو یقهقهه با
رنگ از  یمشک یو شلوار ورزش ریکاپشن بادگ دنیبلند شد و با پوش شیجا از

 زد. رونیاتاق ب
* 
را عمود  شیهاداد. خم شددد و دسددت رونیب دهیبر دهیو نفسددش را بر سددتادیا

 .ستادیداد و صاف ا رونیگذاشت. نفسش را محکم ب شیزانوها
 را جلو دهانش گرفت. شیهاکاپشنش را برداشت و دست کاله
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صندل به ست. بو یرفت و رو ابانیکنار خ یطرف  ش ستن یآن ن  یقهوه که از ب
 اح را پر کرد.شامه شدر فضا پیچیده بودروبرو  یفروش
ش  و در ا نیمغازه آن هم دراجلوی  یشلوغ سال جا نیساعت  مل  یوقت  تا 

 داشت.
 توانسددتیقهوه م یرفت. گرم یفروشدد یف بسددتنبلند شددد و به طر شیجا از

سته در جانش را جبران کند. راه ز یسرد ش صال  متوجه  بود دهیرا دو یادین و ا
 نشده بود چطور سر از اینجا در آورده.

 .هیآ گهی. زود باح درمیمیخداش االن از سرما م یوا -
که  یآسمان یو شال آب دیسف یدر آن پالتو هیآ دنیسرح را چرخاند و با د آشور

آن  کردشیچه م نجایکرد. ا زیرا ر شیهابودش چشددم سددتادهیا یکنار دختر جوان
 وقت ش ؟ نیهم ا

 . عتریسر شهیآقا م -
 شهرزاد شلوغه. صبر کن خ . -

شور که به آنها زل زده بود تنه دنیکرد و با د ینچ شهرزاد سر هیبه آ یاآ  یزد و 
 آشور تکان داد. یبرا

 کرد و یاح با سددر سددالمشددده زینگاه ر ریو ز دیلبش را گزآشددور  دنیبا د هیآ
 را به طرف شهرزاد برگرداند. شیرو
 آشور احتشامه. نیاحساس با مزه بودن بهت دست ندهش ا -

 لبش گذاشت. یسکوت رو یرا باال آورد و به نشانه دستش
 سالم. -

http://www.roman4u.ir/


 157 تنهاییهیاهوی 

 .دیهم فشرد و با گرفتن دست شهرزاد به سمت آشور چرخ یرا رو شیهاپل 
 .ریاحتشام. ش  بخ یسالم آقا -

 به شهرزاد انداخت. یتکان داد و نگاه یسر آشور
 سالم آقا. -

 داد. هیگفت و نگاهش را به آ یبه شهرزاد سالم آرام رو
 ؟یی... تنهانجایوقت ش ... ا نیا -
 .ستیمنم هستم؛ تنها ن گهشینه د -

 به شهرزاد انداخت. یزینگاه ت آشور
 . میبخور یبستن میگرفت میبعد هم تصم رونشیب میومدمن و شهرزاد شام ا -
 ست؟سفارشتون آماده -

 را باال پراند. هیآ یآشورش ابروها یصلح طلبانه لحن
 .هاتونیخانم بستن -
شور  شیصاح  مغازه رو یصدا با ست آ شته بود که د را برگرداند. قدم برندا

 مانع شد.
 .رمیگیمن م نجاشیهم ستیبا -

 خفه کرد. شیبه پهلو یاشهرزاد را با ضربه زیر یخنده که دور شد آشور
 .زمیعز یشد یوحش -
 یبه قامت آشددور انداخت که با لباس ورزشد یبه حرف شددهرزاد نگاه توجهیب

 بود. رایهم کماکان جذاب و گ
 .دییبفرما -
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 یبزرگ یهو تک دیرا از دست آشور کش یلیوان یکرد و بستن یدست شیپ شهرزاد
شت.از آن را در د شهرزاد لبخند  هیآ هانش گذا سرد  خجالت زده از رفتار خون

 را از دست آشور گرفت. یبستن یزد و با تشکر یعجول
 نوح جونت. -

نگاهشددان در هم گره  یاآرام آشددور نگاهش را تا نگاه او باال آورد و لحظه لحن
 خورد.

 خونه؟ یریم -
 بله. -

 کرد.دراز  هیتکان داد و دستش را به طرف آ یسر آشور
 رو بده. یگوش -
 به او انداخت. ینگاه مات هیآ

 ؟یدیخانمش شن هیآ -
 ؟یچ یبرا یگوش -
  شما داشته باشی. تا رهیشماره اح رو بگ خوادیم -
اح را خورده بود  یاز بسددتن یمیکه ن الیخیسددرح را به طرف شددهرزاد ب هیآ

 چرخاندش اما لبخند آشور همانجا پشت لبش ماند.
 .هیآ -

ستش شپالتو  یجرا  د ش رونیرا ب یاح کرد و گو ا به ر یآورد. با زدن رمزش گو
شور داد. ست آ شماره یرو یکاف یشهرزاد به اندازه لبخند د صابش بود.   یاع

 چه بود؟  یآشور برا

http://www.roman4u.ir/


 159 تنهاییهیاهوی 

را از دسددت  یخورد و گوشدد یتکان شیهامقابل چشددم یتکان خوردن گوشدد با
 آشور گرفت.

 .خونه زنگ بزن. مراق  هم باح یدیرس -
 اما... -
 .امیهمراهت م نیتا ماش -
نگاه منتظر آشددور به طرف  ریو ز" خداحافظ "تکان داد و با گفتن  یسددر هیآ

 رفت. نیماش
*** 

 استاد. دیخسته نباش -
 .دیخند هیانداخت و آ هیبه آ ینگاه شهرزاد

خسددته   یک رهیگیبعد امتحان م یکه داده و جلسدده یحجم درسدد نیاالن با ا -
 ؟شهیمحسوب م

 .نهیآخر هم یهاخ  ترم -
 باال داد. یاشانه شهرزاد

 نفرستاد؟ یامیرو ول کنش آشور پ نهایا -
به اون  دادم. امیکردم پ یاصددال  من هم کار اشددتباه ؟یامیچه پ- چه ربطی 

 داشت.
 انداخت. هیبه آ یشانه ثابت کرد و نگاه یلپتاپش را رو فیک شهرزاد

با اون ه - که  یزیآوردم و نتونسددتم چو شددوکتش من کم  بتیواال  بگم؛ تو 
 .یچیه
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 امشی" آشور در جواب پری"شبت بخ امیرفتار و پ یادآوریتکان داد و با  یسر هیآ
 زد. یلبخند

نشددون از دل دادنت باشدده و به من  زتیر زیر یهاخنده نیاگر ا یونیمد هیآ -
 .ینگ

 شده بود.  وانهیبه شهرزاد انداخت. قطعا  د یانگاه بهت زده هیآ
 ه؟یها چحرف نیا ؟یگیم یچ -
 .یباش انیدر هر حال من گفتم تا در جر -

ستش صدا زدن توجهیرا در هوا تکان داد و ب د ش هیآ یهابه  رفت  نیبه طرف ما
 داد. نیرا به ماش احهیو تک

تکان داد و  ینشددسددتند. سددر نیرا زد و هر دو همزمان داخل ماشدد موتیر هیآ
چسبانده بود و اخم کرده  احنهیس یرا رو فشیبه شهرزاد انداخت که ک ینگاه

 نگاهش به روبرو بود.
 سرت؟تو  ادیب یفکر نیباعث شده همچ یچ -

 را به در داد. شهرزاد همچنان ساکت بود. احهیشد و تک لیما یکم
 .دمیمن از تصور آشور و دستور دادنش خند -
 . یبد حیبه من توض ستیالزم ن -

 کش داد. لجباز شهرزاد لبخندح را لحن
 .گمینفر به تو م نیافتاد اول یراحتش هر اتفاق التیخ -
 قبل از آشور. یحت -
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 یبه لبخند کش آمده توجهیداد و اسددتارت زد و ب رونینفسددش را کالفه ب هیآ
 را خواباند و حرکت کرد. یشهرزادش ترمز دست

**** 
 .رهیگیمامان سراغت رو م -

 مورد نظرح را باز کرد. یو صفحه دیموس لپتاپ کش یرا رو دستش
 .الیشلوغ شده ل سرمیلیباور کن خ -
 .یبهش بزن یبذار تا سر یوقت  یاما  دونم؛یم -

 اعداد فاکتور. یبود و چشمش رو توریمان یرو نگاهش
. فردا حتما زنگ م -  بهشون. زنمیحتما 
 .زمیباشه عز -

حافظ مان یخدا گاهش از  بدون برداشددتن ن  زیم یرا رو یگوشدد توریکرد و 
 گذاشت.

صندل یرا رو احهیکرد و تک نییاح ارقام را باال و پاشده  یبار نگاه  داد. یبه 
 . دیکش احیشانیبه پ یبلند شد و دست شیجا از

سخت با  ی. تقرآمدیدر نم جور شده بود. حاال باکارح   شتریتمرکزح را ب دیتر 
 .کردیم

 .تادسیا شیسر جا یمنش پر بغض یاما با صدا دشیکش نییدر را پا یرهیدستگ
از زندان روزگار ما  ی. بعد از آزاد شددن علمیما چقدر مشدکل دار نیحاال بب -

گاه باورم نم کنهیچنان پرخاح م یشدددده جهنم.   یهمون عل نیا شدددهیکه 
 به زیبه زور به حرفش آورد. همه چ دیچنان آروم که با یباشدده. گاه یشددگیهم

 .ختهیهم ر
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 حرفشان ماند. یمنتظر ادامه احیباطن لیم رغمیکرد و عل زیرا ر شیهاچشم
 مونه؛ینم ینجوریباالخره ا رشیسددخت نگ یلیحاال خدا بزرگه. شددما هم خ -

 حاال هم که اوضاع بهتر شده.
 ها و رفتن آبرومون.شکستن حرمت متیآرهش اما به ق -
 شد؟ یچ دیکار جد -

 در را باز کرد. یال یکم آشور
 . میریفعال  درگ -

 رفت. رونی. در را کامل باز کرد و بدیند زیرا جا شتریب تعلل
 ها. سالم خانم -

شد و خانم رضا یصندل یاز رو یسرمد خودح را  یسالم کرد و کم ییبلند 
 .دیکش زیپشت م

 .دیرو آماده کن نیشرکت پردازنده نو یپرونده گردمشیتا من بر م -
 زد. رونیکنارشان گذاشت و ب از

*** 
ستش را رو ش زیم ید سو تنش را کش و  دیک شق اعداد بود و اگر  یقو داد. عا

سته م دشیچرخیم یواد نیها در اساعت سرح را لبهشدیتنها تنش خ  زیم ی.
 انداخت.  زحیم یبه گلدان کاکتوس رو یداد. نگاه هیتک

 «قبل از آشور یحت»شهرزاد در سرح اکو شد.  یصدا
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یدرصدددد هم نم  ید. را مهمان صددورتش کر یخام شددهرزاد لبخند الیخ
ست شور در  احلهیدر مخ توان بد  کهنیبرود. نه ا یجو  یبگنجاند که آبش با آ

 کننده بود. وانهیباشد اماش صفر تا صدح د
. با دادیرا نشددان م یادیتفاوت ز شیاتفاق خانه باغ با شدد  مهمان یسددهیمقا

 زیم یاز روکرد و سرح را  یکه آشور به خانه باغ آمده بود اخم یروز یادآوری
 بلند کرد.

دو  یکیباال انداخت. سددر راه  ییانداخت. ابرو احیبه سددداعت مچ ینگاه
 .دادیکارح را انجام م هاابانیخ یکار داشت و بهتر بود قبل از شلوغ ییجا
 کرد. یسالم یعبداله یآقا دنیاتاقش را بست و با د در
 سالم. -
 .دیسالم از ماست خانم. خسته نباش -
 خوب هستن؟ زتونیعز یها. نوهدیزنده باش -
 .دینامرتبش کش ششیبه ر یکرد و دست یآرام یخنده رمردیپ

 شما هستن خانم. ب*و*سدست  -
 زد. یبود لبخند دهید یعبداله یکه در دست آقا یعکس یادآوری با
 .دیبه من بگ دنشونید دیبر دیخواست -
 اون دفعه شرمنده شدم. یهایبا سوغات -

ناموجه  نیچ یافهینگاه کالفه و ق ریان داد و زرا در هوا تک دسددتش خورده و 
 زد. رونیکرد و از شرکت ب یآرام یخداحافظ شیمنش

 اح منتظر ماند.شانه یرو فیآسانسور را فشرد و با ثابت کردن ک یدکمه
 سالم. -
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سالم آرام دنیرا چرخاند و با د سرح شور نگاه متعجبش را کنترل کرد و به   یآ
 بسنده کرد.

 .دییفرماب -
شد و دکمه قدم سرح وارد  شت  شور پ شد. آ شور وارد  شت و قبل از آ  یبردا
 را فشرد. ن یپارک

 .ستادیاز او ا یاچسباند و در فاصله قابل مالحظه وارهیخود به د هیآ
 د؟یترسیاز من م -
 .کنمیم تیرو رعا اطینهش اما جان  احت -

 نگاهش کرد و ادامه داد. آشور
 ؟یچ یبرا اطیاحت -
 انداخت. نییسکوت کرد و سرح را پا هیآ

بابت رفتارم تو خونه  ی. من که معذرت خواهدیازم بترسدد خوامینم - کردم 
 .یمامان فخر

هر  یتونیم یکنیاحسدداس م شیکرد یاون طرف زندگ یشددما چند سددال -
 .یداشته باش یرفتار
 اح وارد کرد.به چانه یدستش را باال آورد فشار آشور

  ؟ییقاعده جدا نی. خود تو از ادیکه نبا کننیم یها رفتارآدم اوقات یگاه -
 در گردنش فرو رفت. شتریب هیآ سر

 رفتار کدخدامنشانه. نیمتنفرم از ا د؟یدستور ند شهیم -
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شور شتش اما با ا یقدم آ سمتش بردا سور ستادنیبه  سان سر  آ شدن در  و باز 
 .ستادیا شیجا

ا نگاه رفتنش ر رونید و در سکوت بکه از برابرح گذشتش دست را مشت کر هیآ
 کرد.
*** 

سر ک شور را  صش از رفتار آ تخت پرت  یو آن را محکم رو یخال فیتمام حر
 کرد.

 ت؟یهمه عصبان نیشده؟ تو و ا یچته بابا؟ چ -
 نترس. گهیخدا... به من م یوا -

 مبل گلدار گوشه اتاق نشست. یدر اتاق را پشت سرح بست و رو شهرزاد
 خ  نترس. -
 کرد. یبه شهرزادش دست به کمر طول و عرض اتاق را ط توجهیب هیآ

 ه؟یچ یکارهاح برا نیا فهممیمن نم -
 .شتریب ییشما بذار به حساب آشنا -
 به شهرزاد انداخت. یو نگاه منتظر ستادیا هیآ

 ؟آیه ینیهمه بدب نیتو چرا ا -
جا   یه بنداز ریگ جا من رو  ینداره آخه.  یتیموضددوع سدددتشین ینیبدب -

 بگه. دنیمتا سف باشه و امروز هم از نترس
 .دیاح کشبرداشت و کنار ناخن شکسته زیم یسوهان ناخن را از رو شهرزاد

ما مجبور ؛یگیم یچ فهممیم - تا بفهم یبر ضیک  دار و مر یا  یجلو 
 .هیچ انیجر
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تش  تخت گذاشت و نگاهش  یتخت نشست. کف دو دستش را رو یرو هیآ
 ت.را به سقف دوخ

 .ستیکه هستش عاقالنه ن یزیهر چ -
 دارن. یلیدل  یتمام حرکاتشون  یها برانره که آدم ادتی -
 یتر از روزهابه شهرزاد انداخت که امروز آرام یآورد و نگاه نییسرح را پا هیآ

 قبل بود.
 .یزنیحرف م یشده شهرزاد؟ فلسف یزیچ -
 .دمیرو نشونت م تمیپنهان شخص یایدارم زوا -

 هیبه طرف آگذاشددت و زیم یشددهرزاد سددوهان را رو دشیکه باال پر هیآ یوهاابر
 رفت.

 .میبخور تزایپ میبر -
 رونیبلند شددهرزاد از اتاق ب یبه خنده توجهیداد و ب رونینفسددش را کالفه ب هیآ

 زد. رونیاز خانه ب مایاز س "یخداحافظ"رفت و با 
* 
 نشست. شیکرد و سر جارا باز  شیهاکه به در خوردش چشم یاضربه با
 ؟یسالم. خواب بود -
 !دیاومد ریسالم. چقدر د -

 .ستادیدر جدا کرد  و صاف ا رهیدستش را از دستگ سهراب
 نون خوردن سخت شده. -
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ش   دهیرا ناد یواریساعت د یرو هینگاه معنادار آ سهراب گرفت و با گفتن  "
 رفت. رونی" از اتاق بیریبخ
 اتاقش رفت و پنجره را باز کرد. ینجرهبلند شد. به طرف پ شیجا از

 یبه کبود یتر از حالت معمول. نگاه رهیاز سر ش  سردتر شد و آسمان ت هوا
 .دیکش شیهااز هوا را به شش یمیآسمان انداخت و حجم عظ

سر جا یسرد ستش اما لجوجانه  ش به ت   یو نگاه ستادیا شیهوا در جانش ن
 .کردندیش  تردد م ساعت نیانداخت که ا ییهانیو توک ماش

اح عمود چانه ریرا ز شیهاپنجره گذاشددت و کف دسددت یرا لبه شیهاآرن 
رفتار  لیشددهرزاد بود. از دل یحرف به ظاهر سدداده یغروب ذهنش پ از کرد.

 آشور چه بود؟ لیگفته بودش اما دل
و آن  لیتصور کردنش بود. با آن شکل و شما وانهیحالت ممکن د نیدارترخنده

 نبود. وانهیقطعا  د میعظشرکت 
ستش شت و پوزخند ریرا از ز د به افکار درهمش زد. تنش را داخل  یچانه بردا

شا دنیو با بستن پنجره و کش دیکش خواب  یمک دیپردهش به طرف تخت رفت. 
 .گرداندیاح را بر مرفته لیتحل یقوا

* 
 پوشه را برداشت.  یصندل یتا کمر خم شد و از رو

 گمرک مونده؟ بار تو یچ یعنی -
 را زد. موتیرا بست و ر نیعق  آمد و در ماش یکم

 .دونمیدست من باشه. چطورح رو نم دیبار تا آخر هفته با نیدر هر حال ا -
 طرف آسانسور رفت و دکمه را فشرد. به
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 خبرم کن. خدانگهدار. -
 دکمه فشرد.  یرا دوباره رو دستش

 سالم مهندس. -
شتش با درا قطع کرد و به عق  بر تماس سر دنیگ سالم یسهراب   تکان داد و 

 کرد.
 شده؟ یزیمهندس جانش چ یاکالفه -

شور ش آ سور رو به  یگو سان شدن در آ شت و با باز  ستش محکم نگه دا را در د
 سهراب تعارف کرد.

 .دییبفرما -
ست ست کمشانه یسهراب که رو د ش ش یاح ن سهراب  دیعق  ک و بعد از 

 د.طبقه را فشر یوارد شد و دکمه
 هستم.  صیترخ یکارها ریدرگ ستشین یزیچ -
 گمرک که مصائ  خودح رو داره. -
 .شهیحل م ستشین یزیچ -

 رونیآسددانسددور و ب سددتادنیتکان داد. با ا یزد و سددر یلبخند محو سددهراب
 آمدنشان سهراب ادامه داد.

 در خدمتم.  آشنا خواستی تو گمرک -
ندح را کنترل کرد طاتش ... پوزخ با ت دسددد" ممنونم"گفتن  باو  یکی از ارت

 سهراب را فشرد و از او جدا شد.
**** 
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 آشور ش  منتظرتم مامان. -
 مورد نظرح را باز کرد. یو صفحه دیموس لپتاپ کش یرا رو دستش

 سرم شلوغ شده. یبهتون. کم زنمیسر م -
 ش  منتظرم.  -

ی او بی حواس "باشه"  دیکش یابود. نفس خسته وریمان یهمچنان رو نگاهش
شتن نگاهش از مان یخداحافظگفت.   زیم یرا رو یگوش تورشیکرد و بدون بردا

 گذاشت.
 که به در خورد به طرف در برگشت. یاضربه با
 .دییبفرما -
 جابجا شد. شیدر جا یآرامش کم یباز شدن و آمدن منش با
 .دیمدارک رو امضا کن نیا دیوقت دار -

 هاورق خوردن کاغذ یگرفت. صدا تکان داد و پرونده را از دستش یسر آشور
صدا شدش متعاق  آن  ست که با قرار دادن  یسرمد یکه بلند  ش شش ن در گو

 داد. یمختصر حیتوض یعدد ریخودکار ز
 اوردیسددرح را باال ب نکهیاح توجه آشددور را جل  کرد. بدون او عجله لحن

 را خطاب قرار داد. یسرمد
 شده؟ یزیچ -

 سکوت کرد.  یالحظه یسرمد
 اومده.  نییهست تمرکزتون پا یچند وقت کنمیاحساس م - 

 برگه زد و پرونده را بست. ریامضا را ز نیآخر آشور
 .دیچیرا در هم پ شیهاعق  رفت و انگشت یقدم یسرمد
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 .دمیاما من کارم رو درست انجام م -
 داد. یرا به صندل احهیتک آشور

 .یهمراه با آشفتگ -
 انداخت. نییسرح را پاو  دیلبش را به دهان کش یسرمد

ث یرو ذارمیهستمش اما مطمئنا  نم ریدرگ یکم -  بذاره. ریکارم تا 
 .دینیبنش دییبفرما -

شاره ینامطمئن نگاه شور انداخت و با ا شور از م یبه آ صله گرفت و  زیسر آ فا
 نشست. یصندل یرو
 . دیمشوح هست یکم کنمیاحساس م -

 و نشست. دیرا عق  کش یآب دهانش را قورت داد و صندل یسرمد
 هستمش اما... یمسائل خانوادگ ریدرگ یراستش... من کم -
 .دییبفرما ادیاز دستم برم یاگر کمک -

کف  یسددیبه آشددور منتظر انداخت. خ یسددرح را باال آورد و نگاه یسددرمد
 .دیدستش را به مانتواح کش

ست یا نهش اما  - شما ه صله ی  ستگ انیسر جرنمی دونم در حد حو شک  یور
باال اومدن بده به خودمون بجنب شیکارگاه و  تا  باد رفت.  به  ندارمون   میدار و 

 حکم جل  همسرم رو گرفتن و افتاد زندان.
 انداخت. نییزده سرح را پا خجالت

 .دیادامه ند دیشیم تیاگر اذ -
 و ادامه داد. دیاح کشبه مقنعه یدست
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دسددت  می. موندمیمردم رو بد یو بده میرو بفروشدد زیهمه چ میمجبور شددد -
 .یخال

 مشکل حل نشد؟ -
شده. ب - سرخورده  سرم   نیاون ع یبرا یکاریچرا مهندسش اما بعد از اون هم

درخواستم  دونمیکرد. م یکار شهیهم نم یاما خ  با دست خال مونهشیسم م
 به وام دارم. الیاحت یول ادهیز

 فت.آشور چشم گر دیکه چک یاش  سرمد یقطره نیاول
 د؟یچقدر الزم دار دیجدکار  یبرا -

 به آشور دوخت.ا ر سشیسرح را باال آورد و نگاه خ یسرمد
 د؟یکنیبا وامم موافقت م -
 . دیهماهنگ کن یبا حسابدار کنمشیپاراف م -

 من من کنان ل  زد. و به آشور دوخت ررا ناباو سشیخ نگاه
 ممنون مهندس.مم...  -
 هست؟ یاگهیمطل  د -
 سیبتواند حرفش را بزند و موافقت رئ یراحت نیبه ا دیرسددیهم نم الشیخ به

ش ش  و اتو ک سر شی. از جاردیرا بگ احدهیخ شد و  کان نه ت یبه معنا یبلند 
 داد.

 مهندس.  دیلطف کرد یلیخ -
ثر سرمد یصدا  لبش نشاند. یکم رنگ رو یلبخند یلرزان و متا 

 که مشکل همسرتون حل بشه. دوارمینکردم. ام یکار -
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 یجواب داد و مشددغول ادامه گرید یآرامش را با لبخند یسددپاس منشددپر  نگاه
 کارح شد.

*** 
 ومده؟ین شیکه پ یطرف؛ مشکل نیا ییاینم ادیهست ز یچند وقت -

 و به طرف کوروح برگشت. دیکش زیم ریرا ز شیپا آشور
 گمرک شدم. ریشده. حاال هم که درگ ادیکارم ز ینهش کم -
 شده؟ یزیچ -

 تکان داد. یسر
 قول یفقو قول دادن تا آخر هفته کارها انجام بشدده؛ من به مشددتر دونم؛ینم -

 دادم.
 به سمت جلو خم شد. یکم کوروح

 .ستیکه ن یمشکل -
 گردن شما. فتهیاگر الزم شد زحمتش م ینه. ول -

 را به مبل داد و با لبخند نگاهش کرد. احهیتک کوروح
 .رهیو مواج  دستم به کار نم رهیجی. بیدیحقوق هم که نم -
 شیزد از جا یزدش آشور لبخند کم رنگ شانیشام صدا یساره که برا یصدا با

 بلند شد.
 .شهیم یشام که االن مامان عصبان میبر -
 من. یفرار از حق الزحمه یبود برا یاقانع کننده لیدل -

 رفتند. زیآشور زد و همراه با هم به طرف م یبه شانه یدست کوروح
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 ؟یگرفت میبکش. ر  شتریب -
 گذاشت. سید یرا لبه  ریگ کف

 .دیندارم. من که بهتون گفتم زحمت نکش لیم ادینه مادر منش ز -
ما رو هم  - ته و  خاطر تو خورشدددت خالل پخ به  نت  ما ما حاال امشددد  

 کرده. ضیفم*س*ت
 کالم کوروحش لبخند ساره را کش داد. یطعنه

ست آقا. حاال لیهر که روز به م - ش  من براشما دو مدل غذا درست  شی ام
 کردم.

 هر دو نشست. خوب بود که حال دلشان خوب بود. یآشور رو نگاه
انداخت و مشغول  نییدست ساره نشستش سرح را پا یکوروح که رو دست

 شد.
* 
  ؟یزنینم شگاهیچرا نما -

 گرفت و به طرف شهرزاد برگشت. هیسه پا یاز تابلو رو نگاه
 .خوادیو فراغ بال م برهیم زمان ست؛یساده ن -

شاره به دختر یاچانه شهرزاد ص یباال انداخت و ا  یکی فیکرد که در حال تو
 از تابلوها بود.

تابلوها - به خودح. مثال  االن   یقوط ن؟یعال یلیخ نجایا یلق  نقاح داده 
 رو بوم. ختهیرنگ رو برداشته و ر

 شهرزاد.  واحی -
 ادامه داد. تفاوتیبباال انداخت و  یاشانه شهرزاد
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 .دونهیو خودح رو صاح  سب  م کنهیابداع م دیسب  جد  یادامه بده  -
 رفت. رونیب یدست شهرزاد از گالر دنیرا خورد و با کش احخنده

 ؟یزنیم هیحرفها چ نیدختر ا -
 خوب بود کارح؟  یبگ یخوای. مهینکن آ دمیناام -
 نگفتم. یزیچ نیمن همچ -

 و منتظر نگاهش کرد. ستادیا نهیدست به س شهرزاد
 یدر موردم اون طور یکس خوادیمن دلم نم هشیخ  اعتماد به نفسش ستودن -

 .یحرف بزنه که تو در مورد اون خانم حرف زد
 .هیدست بردار. تو کارت عال هیآ -
 پالتواح در آورد. پیرا از ج چیرفت و سوئ نیبه طرف ماش هیآ

 .هوارد رادیهم ا. پس به کار من ستمیمن استاد ن -
 .شهیانجام نم یکار چیداشته باشن ه یشکسته نفس نقدریاگر همه ا هشیآ یوا -
 را باز کرد. نیرا زد و در ماش موتیر
س - انجام  اهویمن عادت ندارم کارهام رو در ه ست؛یضعف ن ای یشکسته نف

 بدم. 
ست شهرزاد شماتت توجهیو ب دیرا به هم کوب شیهابا ذوق د خانم  گربه نگاه 

 رفت. نیگذشت به طرف ماش یکه از کنارح م یمسن
 . نیآفر ؛یکنیشروع م یپس دار -
 یخوب در زندگ یتکان داد و پشددت فرمان نشددسددت. بودن آدمها یسددر هیآ

 د.زد و حرکت کر یبود. لبخند نی. بودن شهرزاد هم هماستیاتفاق دن نیبهتر
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*** 
 انداخت. نابایبه خ یفرو کرد و نگاه بشیرا در ج شیهادست

 برسونمت؟ -
ش ینگاه شت. پالتو را ب یانداخت و قدم شیروبرو نیبه ما  شتریبه عق  بردا

آمده بود  رونیراننده که حاال ب یبه لحن جاهالنه توجهیبه خودح چسباند و ب
 .ستادیدورتر ا یکم کردشیو نگاهش م

 ابانیارد خو نگیفرمان از پارک چاندنیرا باال آمد و با پ نگیپارک یبیسراش آشور
 شد. 

شنا دنید با شناختن آ یاشده زینگاه ر ییقامت آ تش سرع هیبه او انداخت و با 
 پارک کرد. نیجلوتر از ماش یرا کم کرد و کم

 منتظر بمون. یمگه نگفتم جلو ورد -
 نایم یمحکم و نسدبتا  بلند آشدور سدرح را باال آورد و اخم یصددا دنیشدن با

ست. ک شیابروها ش شور و مر نیشانه ثابت کرد و نگاهش ب یرا رو فشین د آ
 بودند. یجوان در گردح بود که انگار در حال دوئل چشم

 ؟یهست یسوار شو. منتظر چ -
 بود قفل شد. نشیسقف ماش یآشور که رو یدست مشت شده یرو هیآ نگاه

 با شما بودم. -
نگاه پر  ریو ز دیاح کشددبه مقنعه یمحکم آشددور از جا پراندح. دسددت لحن

 آشور رفت. نیداشتش به سمت ماش ییآشنا یمسخر مرد جوان که چهرهت
 .یکشیجانماز آب م یادیز -
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را  احقهیرا بسددت و با چند قدم بلند خودح را به مرد رسدداند و  نشیماشدد در
 چسباندح. نیو به ماش دیکش

 ؟یگفت یچ -
 به تو چه مردک. -
 نه؟ ایگفته بودم حواست به رفتارت باشه  -
. یسته یتو ک -  اصال 
 بهت. گمیم -

مرد چسباند و نگاهش را به  یگلو خیو ساعدح را ب دیباال کش یرا کم دستش
 بهت زده برگشت. یهیطرف آ

 .نیتو ماش نیبش -
شورش قدم ادیفر شم آ سرعت داد و دخترک ترس هیآ یهاپر خ و مبهوت در  دهیرا 

 شیاپ یا رورا ر فشیکه نشست ک یصندل یرا باز کرد و سوار شد. رو نیماش
را از  احقهیمرد جوان که  دنیبه عق  انداخت. با د یگذشدددت و نگاه نگران

شور آزاد کرد و تهد ست آ ش دید سوار ما ضطرب ر نشیکنان  را  شیوشدش م
 برگرداند.

 آشور نشست. یو نگاهش در نگاه برزخ دیچرخ نیدر ماش یصدا با
 د؟یندار نیمگه ماش د؟یکرد یچکار م ابونیخ تو -
 را به در داد.  احهیعق  رفت و تک یآشور کم یخیمحکم و توب یاصد با
سددر  امیکردم روشددن نشدددش مجبور شدددم ب یخراب شدددهش هر کار نمیماشدد -
 .ابونیخ
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 ن؟یاشتراک آ انس ندار ست؟یتو اون شرکت تلفن ن -
 انداخت و سکوت کرد. نییو سرح را پا دیلبش را گز هیآ

قات ز نیا - فا تهیم ادیات که نف که  نیهم خودم رو حبس کنم. تونمیم. من 
 .کردیمشکل رو حل م یتوجهیممنون. هرچند ب دیکم  کرد

چشم نگاه  یجدا کرد و با گوشه شیاح را از گلومقنعه یانگشت اشاره کم با
شور انداخت که ابروها یزیر ش شیبه آ بود و نگاهش به روبرو  دهیرا در هم ک

 بود.
 سراغ آدم. ادیهدفمند م یکه کس ینه موقع -
 هدفمند؟ -

 شد. رهینگاهش کرد و دوباره به روبرو خ یاسرح را چرخاند و لحظه آشور
 بود که جلو آپارتمانتون اومده بود سراغ بابات. یهمون  -

 به آشور انداخت.  یزده نگاه بهت
 د؟یمطمئن -

 را روشن کرد. نیماش حرفیب آشور
ستش را لبه هیآ شت و د ید شت.  یال چهرهذهنش دنب رپنجره گذا مبهم مرد گ

 داد. رونیامروز هم توجه نکرده بود. نفس را کالفه ب یحت
 چرا اومد سراغ من؟ منظورح چی بود؟ -
 یا شانسش رو امتحان می رده یا... -

  ترجیح داد به مضوع فکر نکند.لبش را گزید و 
ش رونیرا به طرف ب سرح شد نیبرنگردانده بود که ما  شیاسر ج یدیبا ترمز 

 محکم به داشبورد خورد. هیشد و سر آ خکوبیم
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 سرم. یوا -
و  بود هستادیا ابانیدست وسو خبه  به پسر بچه انداخت که توپ ینگاه آشور

شین نگه می کرد. شده به ما شمهای درشت  سش را محکم ب با چ و  داد رونینف
سربچه با با  شکنار رفتن پ ش ابانیرا کنار خ نیزدن راهنما ما ندح را . کمربدیک

 . دیچرخ هیباز کرد و به سمت آ
 ؟یچرا کمربندت رو نبست -
ش لب هیساکت شد و دستش را باال آورد. آ هیآ یهاانگشت ریرد خون ز دنید با

 زخم فشار داد. یرو شتریو دستش را ب دیرا از درد گز
 شیو با برداشتن چند برگ دستمال کاغذ ستادیباال آمده آشور وسو راه ا دست

  گذاشت و فشار خفیفی داد. احیشانیپ یزد و آنها را رو را کنار هیدست آ
 خودم. دیبد د؟یکنیچکار م -
 . یقل هستم*س*ت. متوجه شدم هیآروم باح آ -

 زخمش فشار داد. یها رو روآشور را با ساعد دستش عق  زد و دستمال دست
 ؟یخوب -
 .ستینشد که؛ مهم ن یزیچ -

 در نشست. یرهیدستگ یانداخت و دستش رو هیبه آ ینگاه
 .رمیگیصبر کن االن از سوپر مارکت چس  م -
 دارم. خوادشینم -
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دستمال کاغذی های کثیف را روی ی  دستمال کاغذی تمیز گذاشت و مچاله 
سبکرد.  ش ریآورد و آفتابگ رونیب فشیاز ک یچ س نییرا پا نیما   که از داد. چ

  افتاد. نییبه آشور انداخت و دستش پا یشده نگاه گنگ دهیدستش کش
  فتاده را عقا رونیب یمو تکه به جلو خم شددد. یکم هیآ  یبه نگاه گ توجهیب

 آورد. نییپا هی. نگاهش را تا نگاه آدیزخم کش یرو داد و انگشتش را
 متأسفم. بی احتیاطی کردم. -
 چیزی نیست. -

 بست و آشور لبخندح پررنگ تر شد. چشم هیزخم نشستش آ یکه رو چس 
 دنیو آرام عق  رفت. ل  گز دیکشدد هیآ یابرو یتا انتها شددسددتش را انگشددت

 صاف نشست. دشیدخترک را که د
. دیببر یبعد ابونیمن رو تا خ شهیم -  لطفا 
 خونه. رسونمتیم -
را مشددغول کند.  یها ذهن هر کسددسدداعت توانسددتیدختر و حرکاتش م نیا 

 استارت زد و حرکت کرد.
**** 

رد آو شیهابه چشم یتش گذاشت. فشارکنار تخ یعسل یجزوه را بست و رو
شار دهیدرد امانش را بر سر سرح را خاموح کرد. یباال وارکوبیو د  یبود. ف

 هم فشرد. یرا رو شیهاداد و پل  احقهیبه شق
ش یصدا با ش زیخ مین یگو شت. با د زیم یرا از رو یشد و گو س دنیبردا م ا

 ل کرد.ساعت متعج  تماس را وص نیآشور احتشامش آن هم در ا
 سالم. -
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 ؟یخوب -
 و آرام ل  زد. دیپتو را باالتر کش هیآ

 .ستین یمهم زیممنون. گفتم که چ -
سفم.  -  واقعا  متا 

  .دیکش شیابرو یبه چس  گوشه یدست
 .نیماش ریبره ز یکه کس نهیسر من بخوره به داشبورد بهتر از ا -
 ؟ستی!؟ دکتر الزم نیسردرد دار -

به  و دیرا باالتر کشدد خودحدی روی لبش نشدداند. نگرانی صدددای آشددور لبخن
 تخت تکیه داد.

 .ستیاما دکتر الزم ن شیکم -
 . دیلبش را گز دشیچینفس آشور که در گوشش پ یصدا

 .ری. شبت بخخوامیباز هم معذرت م -
را  یعجول آشددور گوشدد یگفت و متعج  از خداحافظ ی" آرامری"شدد  بخ هیآ

انداخت. لبش را با زبان تر  یاموح گوشددخ یبه صددفحه یآورد و نگاه نییپا
 . دیگذاشت و دراز کش یعسل یرا رو یکرد و گوش

 به جانش یبرود لرز نیماشدد یهاچرخ ریممکن بود پسددر بچه ز نکهیا تصددور
 انداخت.

شدن آشور و قرار گرفتن در   یبود. نزد شیآشور از عصر جلو چشمها ریتصو
زخمش  یکه رو یچسددب تیاکه با خودح هم قهر اسددت و در نه یکنار مرد
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شت ست و انگ ش ش یشانیپ یکه نرم رو ین سعت  دهیاح ک شدش لبخندح را و
 .کردیم ییو داستان سرا ساختیداد. اگر شهرزاد کنارشان بود مطمئنا  قصه م

شناخته یایاز زوا یدیجد یهیزاو سته ینا شناخته بود. پو شور را  محکم و  یآ
فاوتیب ندان هم  ا یحال بود در دهیچیرا دور خود پ یت طور نبود. در  نیکه چ

 .کردیآرامش م یخواب کم دی. شادیچیخودح پ شتریو پتو را ب دیچرخ شیجا
* 

 انداخت. هیبه آ یداد و نگاه چپ رونینفسش را کالفه ب شهرزاد
رد  یزده؟ از جلو در چطور رونیهمه ب نیصددبح؟ موهات چرا ا یجا موند -

 ؟یشد
 بلند شد. یصندل یزد و رو یلبخند هیآ

 ندارم. یا هیکرا نیمنم که عادت به ماش روزشیخراب شد د نمیماش -
 را برگرداند. شیرو هیلبخند آ دنیبه صورتش داد و با د ینیچ شهرزاد

 . امتحان چطور بود شهرزاد خانم.ستیحاال مهم ن -
هستم  یعصبان یشهاب نیا خودیمونده بود تو سرم نوشتم. از رفتار ب یهر چ -

 .دیشد
 گذاشت. فشیاح را در کجزوه هیآ

 بازم؟  -
 شده بودم. هیروس ریکب ریپسر رو داشتم االن سف نیمن اعتماد به نفس ا یعنی -
 .دیرا کش پشیگذاشت و ز یصندل یاح را روزد و کوله یلبخند هیآ

 گو.خ  طفل  عاشق شده شهرزاد قصه -
 حالم بد بشه. شهیموضوع هم باعث م نیا یشوخ -
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ش یرو را احکوله شش انداخت و با ک شهرزاد از کالس ب دنیدو ست   رونید
 رفت.

 برم شرکت. دیبرسون. با ییجا  یمن رو تا  -
 .برنیبه سر م یدر چه حال یو محمد یچه خبر از شرکت؟ موحد -
 .دیباال انداخت و شال گردنش را باالتر کش یاشانه هیآ

 امن و امان. زیفعال  که همه چ -
 کرد و نشست.در جلو را باز  هیآ

 تا شرکت.  برمتیم -
 خوبه. دونیتا همون سر م خواد؛ینم -
بار  نیشددهرزاد نبود. ا یبه رانندگ یزد. اعتبار یکمربند را بسددت و لبخند هیآ

 معلوم نبود چه خواهد شد. خوردیم ییسرح به جا
*** 

 کرد.  ینزد توریبه مان شتریرا جمع کرد و سرح را ب شیهاچشم
شت. گوشه ادریکارح ا یکجا ناخنش  را به دندان گرفت و اعداد را باال و  یدا

 کرد. نییپا
س عق  ست به  صدا نهیرفت و د سرح را باال  یاتقه یشد. با  که به در خورد 

 صاف نشست . یکم یمحمد دنیآورد و با د
 .دییسالم. بفرما -

 گذاشت و ل  زد. احنهیس یدستش را رو کاوه
 سالم از ماست سرکار خانم. -
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 ؟یمحمد یشده آقا یزیچ -
گفتم بهتون خبر  ییجا رفتمیکارتون داشددتن. من داشددتم م یجناب موحد -

 بدم.
 .دیموس کش یانداخت و دستش را رو توریبه مان ینگاه هیآ

 خدمتشون. رسمیممنون. م -
 رفت. رونیتکان داد و ب یسر کاوه

* 
 خ ؟ -
 مونده. ییهان یکارها یسر  یآماده شدهش فقو تقریبا  پرونده  -

 با لبخند نگاهش می کرد.انداخت و  یبه موحد یپر اخم نگاه
 خدمتتون. ارمیمن تا آخر هفته پرونده رو م -

 هیآ لیتحو یندیچندان خوشددا و لبخند نه دیسددرح کشدد یرو یدسددت یموحد
 داد.

 .میکنیبه خودت؛ حلش م اریخدمت از ماست. اما نشد هم فشار ن -
قبل  گفت و "یاجازهابا". دیاح کشبه مقنعه یو دست دیلبش را در دهان کش هیآ

 آمد. رونیبلند شود قدم تند کرد و از اتاق ب شیاز جا یاز آنکه موحد
عق  داد  یرا محکم کرد. لپ تاپ را کم شیابروها یافتاده در پرونده گره گره

 یانداخت و با سددر توریمان یبه سدداعت گوشدده ینگاه .دیکشدد یقیو نفس عم
 تکان داد.
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 ینگاهش رو جهینتینبرده بود و حاال خسته و ب ییبود که راه به جا یساعت  ی
صددفحه  یاسددم  رو دنیسددرح را برگرداند و د یگوشدد یصدددا با اعداد بود.

 زد و تماس را وصل کرد. یلبخند
 .یسالم مامان فخر -
 ؟یمادر خوب هشیآ-
 تاب را بست.را خاموح کرد و لپ ستمیس
 ن؟یخوبم. شما بهتر -
 خبری نیست ازت. -

 گذاشت. فشیتاپ را در کگه داشت و لپنشانه و گردنش  انیرا م یگوش
 کار شدم. ریدرگ ینرفتم. کم یخاص یجا با  یتقر یبعد از اون روز نذر -
 . نمتیبب ایب -

 .دیرا کش فیک پیزد و ز یلبخند
 . یکی دو روز نیچشم. هم -
 . خدانگهدار.شمیمادرش مزاحمت نم یزنده باش -

سعت گرفت.  یفخر یها یرا قطع کرد و لبخندح از مهربان استم را  فشیکو
 از اتاق خارل شد. زیبرداشت و با چ  کردن همه چ

 .هیآ میبر -
شت ش زیسهراب که کنار م دنیو با د برگ شغول حرف زدن ستادهیا یمن  بود و م

 موافقت تکان داد. یکرد و سرح را به نشانه یبود سالم
 .نممویمنتظر م رونیب -
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* 
 شده؟  یسرت چ -

 و آرام ل  زد. دیکش احیشانیبه پ یدست
 .یی. خوردم به جاستین یزیچ -

 انداخت. هیبه آ ینگاهمیو ن چاندیفرمان را پ سهراب
 کنم. ریتعم یخونه باغ رو کم خوامیبابا من م -
 شد مگه؟ یزیچ -
بهتره که شددده  یمی. خونه باغ قد گهیگذر زمان داره اثرات خودح رو داره د -

 بهش برسم. یکم
 ؟یمثال  چکار کن -

 را به در داد. احهیو تک دیچرخ شیدر جا یکم
هم  ی. نقاشدهید  یها آس  یاز سرام یقسمت  یاما خ   نمشیبرم و بب دیبا -

 که الزم داره.
 تکان داد. یسر سهراب

 اما... رهشیباال م نهیهز -
 که نابود بشه. نهی. بهتر از استیمهم ن -

 سرعتش را باال برد. یدنده را عوض کرد و کم سهراب
 نابود بشه.  دیالبته که نبا -
 موافقت تکان داد. یصاف نشست و سرح را آرام به نشانه هیآ

*** 
 سالم استاد. -



wWw.Roman4u.iR  186 

 

 زد. یو شهرزاد لبخند هیآ دنیبرگشت و با د الیل
 تموم شده؟ ای نیسالم. کالس دار -
 رفت. الیبه طرف ل هیآ

 خونه باغ. میریم میرتموم شده؛ دا -
 کالس دارم. فیح -
 را در دست جابجا کرد. فشیک الیل

بازیتبر رمیدارم م ناریسددم  ی یآخر هفته برا - عق  افتاده رو  یکارها دی. 
 انجام بدم.

 . خوح بگذره.یچه عال -
 .دیکش هیآ یبه بازو یبه ساعتش انداخت و دست ینگاه الیل

.  زنمیمن برم که کالس دارم. زنگ م -  بعدا 
 برگشت. هیو به طرف آ ستادیبرنداشتهش ا قدم

 شده بوده؟ یزی... مامان گفت باهات صحبت کرده. چیراست -
 . دنشونید ولی قول دادم برم نهش -
 تکان داد. یزد سر یلبخند الیل

ها - ته آدم به راحت یهسددت ییتو از اون دسدد جذب گرانید یتونیم یکه   رو 
 . یکن خودت
 .دیرا کش هیکرد و دست آ یبتا  بلندنس یخنده شهرزاد

 .شهی. اوضاع نگران کننده مدیخوشحالش نکن یلیاستاد خ -
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از  یکوتاه یزد و با خداحافظ یلبخند سرح را به چپ و راست تکان داد. الیل
 کنارشان گذشت.

 نبود؟ شهیهم نیچرا ع -
 رفت. نیرا زد و به طرف ماش موتیر هیآ

 باشه. یموضوع خاص کنمیاما فکر نم مدشویکالفه و عجول به نظر م یکم -
 یصددندل یرا باز کرد و رو نیدر ماشدد هیتکان داد و همزمان با آ یسددر شددهرزاد
 نشست.

 طور باشه. نیکه هم دوارمیام -
 حرکت کرد. نیتکان داد و با روشن کردن ماش یسر

* 
  رنگ انداخت. یبه آسمان سرب یرا باال برد و نگاه سرح

 سرما خدا بخیر بگذرونه. اوایل پاییز و این -
 را بست. نیماش ررا به سمت شهرزاد چرخاند و د سرح

 داخل؟ یاریرو نم نیماش -
شانه یسر شهرزاد وارد  رونیرا ب دیکل فشینه باال داد و از ک یبه ن آورد و همرا 
 شد.

 .دیکش واریبه سالن انداخت و دستش را به د ینگاه شهرزاد
 .هیآ یوض کنرو ع یزیچ ستیهم الزم ن یلیخ -
 .خوادیم یاتاق مامان نقاش -



wWw.Roman4u.iR  188 

 

طرف اتاق رفت و در اتاق را باز کرد. نگاهش را دور اتاق گرداند. به طرف  به
. رنگ پوسته کرده دیکش وارید یقسمت تبله شده یپنجره رفت و دستش را رو

 نم گرفته بود. واریاز د یبود و قسمت
با یاز دفعه - بدتر شدددده.  بل  . میقسددمت منحرف کن نیا ناودون رو از دیق

 رو خراب کرده. واریرطوبت زده داخل و د
 جلو آمد. یکرد و کم زیرا ر شیهاچشم شهرزاد

 حاال. نییپا زهینر -
 زد.  یتکان داد و لبخند یسر هیآ

 . هاستخونه زنده به آدم -
خاطرات هر روز پررنگمیکه بر میای. منهیهم عتیقانون طب - تر . فقو رد 
 شنده و طاقت فرسا.ک یگاه شه؛یم

 گذاشت. هیآ یشانه یدستش را رو شهرزاد
 خانم. هیداره آ انیجر یدر هر حال زندگ -
 کرد. دیبا یهست زندگ قیتا شقا -
 بلند شد.  واریزد و با گرفتن دستش به د یلبخند هیآ

 .هیآ برهیم یادیبزرگهش زمان ز یلیخ نجایا -
 یچ نمیان رو جابجا کنه. بعد بباتاق مام لیوسدددا ارمیرو م یکیآخر هفته  -
 .شهیم
 .یانجام بد دیبا ییچه کارها گهید مینیبب میکم . حاال بر امیمن م -
 رفت. رونیکف دستش را تکاند و همراه شهرزاد از اتاق ب هیآ
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*** 
یم یگریتر از هر زمان دمرور خاطرات پررنگ کندشیش  که چترح را باز م

ساخته م دو ایکه چند نفره  ی. خاطراتشود ص شوندشینفره  بارزشان  تیاما خا
 نفره است.   یمرور 

گاه ذهنش جوالن م در . با دارندیدسددت از سددرت بر نم یو گاه دهندیناخودآ
ساوت تمام بغض در گلو م شانندیق شته یهاتمام آدم ادیو  ن را بر  یزندگ یندا

 .کنندیسرت هوار م
باغ امروز دیکشدد یقیعم گرفت .پرده را رها کرد و نفس رونیاز ب نگاه . خانه 

به مدد  یبود. سددداعت ختهیبه جانش ر رحمانهیحس غربت را ب که آنجا بود 
شهرزاد قابل تحمل سپرلطف  شده بودش اگرنه که او مرد تنها رفتن به خانه  یتر 

 باغ نبود.
ش یآه ستاد. با باز کردن لپتاپش ام شیو موها دیک شش فر شت گو به  دواریرا پ

 پرونده مشغول شد.باز کردن گره 
 ؟یداریب ه؟یآ -
 .دییبفرما -

 .دیبه صورتش کش یگرفت و دست توریاح را از مانخسته نگاه
 چرا؟ دیدیسالم. نخواب -
 .کنهیدرد م یدلم کم -
 و به طرف سهراب رفت.بلند شد  زیاز پشت م هیآ

 دکتر بابا؟ می. بردهیرنگتون هم پر -
 تخت نشست. ی"نه" گفت و رو سهراب
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 ن برم نبات داغ درست کنم.م -
 خوردم. نیسنگ ی. کمستیالزم ن -

 تکان خورد. شیدر جا یکم سهراب
و چراغ روشددن  یچراغ اتاق روشددنهش فکر کردم خواب دمید نییاومدم برم پا - 

 مونده.
 نشست. یصندل یرو هیآ

 .کردمیداشتم کار م -
 ؟یامروز خونه باغ بود -
 تکان داد. یسر هیآ

 خ ؟ -
 خراب یانجام بشدده. اتاق مامان کم دیکه با ییبرداشددتم از کارها سددتیل هی -

رو  یدو نفر یکی یشددرکت خدمات نیزنگ بزنم به ا دیشددده. حاال آخر هفته با
 .میرو انجام بد راتیتعم میرو جابجا کنم تا بتون هالهیببرم اونجا وس

 نگاهش کرد. سهراب
 رو؟ یکس یشناسیم -
 . شماره رو از شهرزاد گرفتم.نایجون ا مایخونه س ادیکه م یآره. خانم -
 مردونه رو بسپار به من. یکارها -
 متعج  نگاهش کرد. هیآ

 با معمار و بنا منظورم بود. یدر حد هماهنگ .زنمیم لیب امینگفتم م -
 راحت تر شده. المیخ میخوبه. البته با اومدن مش رح یلیهم خ نیا -
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 .دیدهانش کش یو دستش را رو دیکش یاازهیبلند شدش خم شیاز جا سهراب
 هم برگشت.  میپس مش رح -
 .شدمیم دیداشتم ناام گهی. دادیآخر هفته م ینه هنوزش ول -

فتن ر با رفت. رونی" از اتاق بریتکان داد و با گفتن " شدد  بخ یسددر سددهراب
 آمد و مشغول کارح شد. رونیسهرابش از فکر خانه باغ ب

*** 
 ابجا کرد و زنگ را فشرد.را در دستش ج ینیریش یجعبه

 .یخوح آمد -
 لبش نشست. یگوشه یلبخند دشیچیپ فونیکه در آ یفخر یصدا

 د؟یکنیباز نم -
شد. با د لهدر را  شیکیت یصدا با  دهستایا وانیا یکه رو یفخر دنیداد و وارد 

 رفت. وانیبلند به طرف ا یهابودش دستش را تکان داد و با قدم
 .یسالم مامان فخر -
 .زمیسالم عز -

 .دیرا در آغوح کش یرا باال رفت و فخر هاپله
 ؟یکه نشد وفایب -

 جدا شد. یزد و از فخر یلبخند
 غذا بخورم. رهیم ادمیاوقات  یکارم که گاه ریدرگ نقدریا دیکنر باو -

 دستش را گرفت و به دنبال خود کشاندح. یفخر
 سرد شده.  یلیخ -
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ش زیم یرا رو جعبه  دیرا به هم مال شیهارفت. دست نهیومگذاشت و به طرف 
 حرارت گرفت. یو جلو

 .شهیدو پاره استخونش معلومه که سردت م -
 زد. یپالتواح را در آورد و لبخند هیآ

 اومدم.  رید دیببخش -
 .میبخور هاینیریش نیتا با ا زیدم کردم. بر یچا -
به طرف آشددپزخانه رفت.ی"چشددم   یپر شدددده از چا یهافنجان " گفت و 

 رونیرا ب یارا باز کرد و قندان نقره نتیگذاشددت. در کاب ینیبهارنارن  را در سدد
 رفت. رونیب ینیها گذاشت و با برداشتن سآورد و کنار فنجان

 زنگ زد بهت؟ الیل -
استرس  یکه من ترس از سفر دارم؛ کل دیدونی. مشیساعت پ مین نیبلهش هم -

 تا برسن. داشتم
شت و زیم یرا رو ینیس شالشش رو گذا ست. جعبه  یبا در آوردن  ش  یمبل ن
 چس  انداخت. ریو ناخنش را ز دیرا جلوتر کش ینیریش
 اما حاال...  هاشینیریدور ش دنیچیپیم یلونیها دو متر نخ نااون موقع -
 .ستیز ویهم مقرون به صرفه شدهش هم بحث حفاظت از مح -

 را برداشت.  یخم شد و فنجان چا یفخر
 کرد. دیبا ی. کار اساسفتهیبه خطر م ستیز ویبار محهزار  یروز -
 گرفت. یدر بشقاب گذاشت و به طرف فخر ییباقلوا هیآ

 شروع کرد. دیبا یمعمول یاز کارها -
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 باقلوا را در دهانش گذاشت. یفخر
 بابات خوبه؟ - 
 .دینوش یاکرد و جرعه  یرا به لبش نزد یفنجان چا 

 کار. ریخوبه. طبق معمول درگ -
سکوت کرد و دخترک  یدر چشم بود. فخر یادیحرف نزدن ز یبرا هیآ یلیمیب

از باقلوا را در دهانش گذاشت و نگاهش  یاتکه هیدر تنگنا نگذاشت. آ شتریرا ب
 دوخت. نهیرا به شوم

 ماما... -
در مانده  یرهیدستگ یآشور که دستش رو دنیو با د دیدر سالن چرخ یصدا با

 و به سرفه افتاد. دیپر شیدر گلو یبودش چا
 بلند شد و چند ضربه به کتفش زد. شیاز جا یفخر

 آب بده مادرش خفه شد. وانیل هی -
 .به طرف آشپزخانه رفتبلند  یهاگرفت و با قدم هینگاه از آ آشور

 ؟یبهتر -
پشت  را ییتکان داد. تکه مو دییبه تا   یقورت داد و سر یسختبه دهانش را  آب

 انداخت. نییاگوشش فرستاد و سرح را پ
 .یینجای. من اصال   متوجه نشدم شما ادیببخش -
 طوری نیست. -

 اح زد.به شانه یدست یفخر
 پاشو دست و صورتت رو خن  کن مادر. -
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بلند و  یدار آشددور که موهانگاه کش ریاز ز حواسیبلند شدددد و ب شیجا از
 رفت. ییگذشت و به طرف روشو زدیفردارح را وج  م

 نظر.  یگفتن  -
 برگرداند و گنگ نگاهش کرد. یبه سمت فخر  یسرح را گ آشور

 ؟یچ -
 برات. ارمیب یتا چا نیمادر. بش یسالمت -

  زد . یلبخند ی" کرد و فخر ی" تشکر آشور
* 
 .نجایا ایب هیآ-

 کرد. میسرح تنظ یرا رو یو روسر دیرا گز لبش
 .دیببخش -

 زد. یلبخند دنشیو با د دیبه سمتش چرخ آشور
 ببخش.شما  -

 جابجا شد و نگاهش کرد.  شیدر جا یکم یفخر
 نرو. ییآشورش عادتت ترک نشده هنوز؛ صدبار گفتم سرزده جا -

 پا انداخت. یرا رو شیرا برداشت و پا یفنجان چار آشو
 اصال  حواسم نبود.  دیباور کن -

 یرکمنت یانداخت که با روسددر هیبه آ یزیکرد و نگاه ر  یرا به لبش نزد فنجان
رات  به م یابرداشته بود چهره الیسرح انداخته بود و مطمئنا  از اتاق ل یرو که
 کرده بود.  دایپ تررایگ
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ستش را رو یزنگ تلفن فخر یصدا با شت و با گفتن   یزانو ید دردناکش گذا
 و به طرف تلفن رفت و تماس را وصل کرد. ستادی" ای"آخ

 .دیارد اریسالم از ماست حال خانم... نه نه... اخت -
ش یفخر ست به طرف اتاق رفتش آ یکه گو شورش لب ریمعذب ش ز هیبه د هنگاه آ

 . دیرا جلوتر کش یروسر ی
 .ادیسرت ب ییبال هی یدیانگار قراره هر وقت من رو د -

 باز شد. یبه لبخند لبش
 کنه. ریرو بخ یخدا سوم -

 .دیکش هیآ یشانیخم شد و دستش را به طرف پ یکم آشور
 ؟هخوب شد -
 انداخت. یبه در اتاق فخر یهول زده عق  رفت و نگاه هیآ

 .عمیق نبود. -
 بود.  هیآ یدستش را انداختش اما نگاهش همچنان رو آشور

 شام مهمان من. هیاتفاقات  نیبه جبران ا -
 .دینگاه آشور را نبر هینه" نسبتا  بلند آ ی"وا
 بود. یدعوت معمول  یچرا نه؟  -
 رفته ادامه داد. لیتحل یو با صدا لبش را با زبان تر کرد هیآ

 نداره آخه. یتیموضوع ست؛یکه الزم ن نهیمنظورم ا -
 به در اتاق بسته انداخت. یگاه میعق  رفت و ن یکم آشور

 .کنمیفردا ش ش باهات هماهنگ م یبرا -
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شن ریلبش را ز هیآ شور با  ست و  یصدا دنیدندان گرفت و آ ش صاف ن در اتاق 
 د.را به مبل دا احهیتک
* 
س گاریس لتریف سش را  یگاریرا در جا  شه را باز کرد و نف چرخاند و له کرد. پو

سم کاوه رو دنید با داد. رونیآرام ب ش یا شت و تماس را  یصفحهش گو را بردا
 وصل کرد.

 آشور... شانست زده. -
 شد. زیصاف نشست و نگاهش ر آشور

 شده؟ یچ -
 .یبزن یتونیحدس هم نم -
 را از گوشش فاصله داد. ید کاوه گوشبلن یخنده یصدا با
 هات تموم شد زنگ بزن.خنده -
 .ینره امش  شام مهمونم کن ادتی... فقو سایوا -
 .با.. -

 آمد. ادحی هیبود قرار با آ امدهین رونیاز دهنش ب کالم
 شد آشور؟ باشه؟ یچ -
 نه؟ ایخبرت ارزح شام داره  نمیبب دیبا -

 نشاند. شیهال  یرو یبلند کاوه لبخند یخنده
 باشه. یگفتیم یداشت یناجنسش ول یا -

 اح را کنترل کند.تا خنده دیدور لبش کش یدست
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 کاوه... -
 به لحن محکم آشور ادامه داد. توجهیب کاوه

 . خداحافظ.مونمیخ  شما امش  به کارت برس داداح. من منتظر م -
سر یصدا شدش  شانه یکاوه که قطع  سف تکان داد. یبه ن ساعت  یگاهن تا  به 

 .دیحروف چرخ یانداخت و دستش رو احیمچ
 «هفتش آماده باح. ساعت»
 گذاشت. زیم یرا رو یرا فرستاد و گوش امیپ
* 

 به چپ و راست انداخت. یسرح صاف کرد و نگاه یرا رو شال
 رفت. ابانیپا تند کرد و به آن طرف خ نیروشن و خاموح شدن چراغ ماش با
 سالم. -

 گریاز اوقات د شددتریب یزرشددک ریانداخت که در پالتو ج هیبه آ ینگاه آشددور
 .کردیجل  توجه م

- .  سالم. کمربندت رو ببند لطفا 
ست ستکش و کمربند را ب شک یهاد ستش ب یچرم م رد و آو رونیرنگش را از د

 گذاشت. فشیک یرو
 ؟یکه نداشت یمشکل -

 گفت.  یرا با زبان تر کرد و " نه " آرام لبش
شور ش آ شن کرد و با نگاهرا  نیما ش راهنما زد و از پارک ب*غ*ل ینهیبه آ یرو

 آمد. رونیب
 ت  کلمه ای حرف نزن -
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شور انداخت  ینگاه شت  وبه آ شور از ذهنش گذا سته این روزها زیاد از خوآ ا
 .باب میل او راه برودها و عاداتش می گویدش امیدوار بود که توقع نداشته باشد 

 آیه. -
 اح.نداره بر یتیمن چندان اهم ی. زندگمونهیم رونیوقت ب ریبابا معموال  تا د -

 . دیچیدنده را عوض کرد و با کم کردن سرعتش پ آشور
 دلم می خواد بیشتر بگی. -

خیابانهای شددلوغ را با آرامش نگاهی به آشددور انداخت که خیره به روبرو بود و 
سردی  شناختش قطعا  رأی به خون سیر می کرد. اگر از قبل نمی   اح میطی م

 رفتارح قطعا  نتیجه تکرار و تمرین آرامش بوده.دادش اما 
* 
 ؟را فکر می کنی برای بابات بی اهمیتیچ -

 زد. یرا باال آورد و تلخند سرح
 اشتباه باشه. تونهینم رهیگیکه آدم م ییهاحس -

 نگاهش کرد. وانیل یو از باال دیاز آب را نوش یاجرعه آشور
 .میزنبهتره راجع بهش حرف ن -

 نگاهش کرد. نهیگذاشت و دست به س زیم یرا رو وانیل آشور
 حرف بزن. مطمئنا  بهتره. -

صال  مگر حرف زد؟یحرف م»بعد آزاد کرد.  یاهیو ثان دیرا گز لبش هم بود.  یا
» 

 انداخت. نییباال داد و سرح را پا یکرده چانه ا بغض
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 .نمتیبب -
 گرفت. یباز شالش را به یو گوشه اوردیرا باال ن سرح

 !هیآ -
اصدرار آشدور آزارح می دادش اما توان  را با زبان کرد و سدرح را باال آورد. لبش

 جواب ندادن را هم نداشت.
 . سوزنهیتا ته جونت رو م یحام  ینبودن  یگاه -

 آشور بغضش را دو برابر کرد. نیسنگ نگاه
یگمون نمکه دارم گفتمش هر چند  ییهااز حس ییجا  ی شیروز  ی دیشا -

 .ادیب شیپ تشیوقت موقع چیه کنم
فعال  . میکنیرو هم در موردح فکر م ی. حامکنمیدرسدددت م تیمن موقع -

 غدات رو بخور که سرد شد.
ضش شت لبخندح پنهان کرد و نگاه عم بغ شور انداخت. یقیرا پ مرد  نیا به آ

 یسدداز باشددد؛ اما نقش حام تیخوب و موقع یاشددنونده توانسددتیم دیشددا
 . دیچرخیم هیمغز آ یدنش کم رنگ در پستوبو

 .کردیبه آشور زد که همچنان نگاهش م یلبخند
* 
 ممنون. -

 دور لبش را پاک کرد و دستمال را کنار بشقابش گذاشت. آشور
 نوح جونت. -
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حس تازه شود. حس آرامش و  نیمنکر ا توانستینم به آشور انداخت. ینگاه
شور م ینانیاطم بگنجد؛ آن هم نبود که در فکرح  یزیچ فتگریکه از وجود آ

 خانه باغ.ناخوشایند  بعد از اتفاق
 محابایکه در خانه باغ آن طور ب یبا آشددور یادیز یفاصددله شیروبرو مرد
حسش خوب  نیحالش آنقدر از ا نجایکرده بودش داشددت؛ اما حاال و ا دحیتهد

 اما... کرد؛یطل  ملحظات را  بود که دلش کش آمدن
 ه؟یآ میبر -

بلند شددد و  یصددندل یاز رو را گرفت و سددرح را آرام تکان داد. احرهیخ نگاه
 .ستادیکنار آشور ا

 . هیباشه آ ادتیرو  نجایاما تو ا کنهشینم یاریمن  یحافظه -
شور انداخت. با درک معنا یرا باال آورد و نگاه سرح  یکالمش لبخند یبه آ

 زد و جلوتر از آشور به طرف در رفت.
 انداخت.  ابانیبه خ یکرد و نگاه پالتواح فرو  یرا در ج دستش

  ؟یستیمثل قبل ن گهیچرا د -
 نگاهش کرد. یسرح را برگرداند و پرسش آشور

هامون مفرد شددده. من فعل یحت م؟یسددتیمثل قبل ن گهیچرا د نهشیمنظورم ا -
 دلسوزانه شده.  یرفتارت کم کنمشیحس م یحت

 رفت. نیبه طرف ماش اح را کنترل کرد وخنده آشور
چون  کنم؛یهم نم ی. دلسددوزمیدیرو د گهیچون بارها همد سددتمیمثل قبل ن -

 کار. نیا یندارم برا یلیاصال  دل
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 .یمامان فخر یروز اول خونه یحت ایاون روز خونه باغ...  -
 داره. ییخو قرمزها یخونه باغ فرق دارهش هر آدم یقصه  -

 نشست. یصندل یکرد و رو را باز نیبا آشور در ماش همزمان
 اما من... -

 .دیچرخ هیکمربندح را بست و به سمت آ آشور
 نهیبهت بگم ا تونمیکه م یزیتنها چ کنم؛ینم یکار لیدلینرهش من ب ادتی -

سخت که کنترلم رو از دست  یمن سخت شد؛ اونقدر یکه حرف اون روز برا
 دادم.

 کرد. یانداخت و اخم نازک نییرا پا سرح
 .یکردیمن رو خفه م یشتدا -

 عمیق نگاهش کرد.به سمتش برگشت و
 اشتباه کردم. -

 ل  زد. هایش را روی صورت آشور چرخاند و مردم 
که به  میدیانجام م یکار ای میزنیم یاوقات ما آدمها ناخواسددته حرف یگاه -

 اما حرف من... ده؛یرو آزار م انمونیشدت اطراف
 کرد. میتنظ هیرا به طرف آ شیهاو پره کرد ادیرا ز یبخار یدرجه آشور

 نکن. اون موضوع تمام شد. ریذهنت رو درگ -
به خانه نگاهش را به روبرو  دنیرا سددداکت کرد و تا رسدد هیمحکمش آ لحن

 دوخت.
* 
 ممنون بابت امش . -
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سرح را آرا شور  ستگ م تکان داد.آ شورش د ش  آ در را  یرهیناراحت از رفتار خ
 گذاشت. رونیرا ب شیپا  ی نیر ماشبازکردن د و با دیکش

 !هیآ -
وتاه ک یدارهاید نیکه از هم یتیمیعق  برگشت و نگاهش کرد؛ با اندک صم به

 تر شده بود.بوجود آمده بود و کم کم پر رنگ
 مراق  خودت باح. -

 برق زد. نگاهش
 خانم. برو -

 شد. ادهیپ نیماشز ا اح را پنهان کرد وخنده
آشور که  یرهینگاه خ ریجواب داد و ز ی" آرامری"ش  بخرا با  " آشورری"ش  بخ

 به سمت آپارتمان رفت. کردیرا حس م احینیسنگ یبه خوب
داد  رونیاح را بشده نیاز نبودن سهراب نفس سنگ نانیبستن در خانه و اطم با

 و به طرف اتاقش رفت.
ش شیپاها سمت پنجره که ک ش دنیشد با د دهیبه  شورش که هنوز هم نیما جا انآ

شرد و لبش را گز را کنترل  شیهانامرت  نفس تمیتا ر دیبود پرده را در مشتش ف
از پنجره فاصددله گرفت و با دور  یکم نیماشدد یهاکند. با روشددن شدددن چراغ

 پرده را آزاد کرد و از پنجره دور شد. نیشدن ماش
* 
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" یسددهراب گذاشددته بود و در جواب " کجا بود یرا جلو یچا وانیکه ل صددبح
بودم" اکتفا کرده بود و سددهراب را  رونیراب به جواب کوتاه " با دوسددتم بسدده
 کرده بود. یعاص

 کوتاه دوستانش جا داد. ستیآشور را هم در ل شدی! مگرینبود د دروغ
سرح را در ک لبخندح شد.  سرگرم کارح  شتن فیرا جمع کرد و   برد و با بردا

 ثابت کرد. توریانم یو وصل کردن به لپ تاپ نگاهش را رو یفلش ممور
گاهش با پ دیچرخ هالیفا یرو ن مورد نظرح سددرگرم  یکردن پوشددده دایو 

 محاسبه شد.
 !یخانم احد -

بود نگاه  سددتادهیدر ا یکه در آسددتانه یمحمد دنیرا باال آورد و با د سددرح
 بلند شد. شیانداخت و از جا یمتعجب

 شده؟ یزیچ سالم. -
ستش م  ستمیرا کارهاتون با من هماهنگ  یبعه بعد برا نیبهتون بگم از ا خوا

 .دیباش
  شم؟یمتوجه نم -
 .یموحد یتا اومدن آقا شهینظر من انجام م ریکارهاتون ز -

 پرسشی نگاهش کرد. 
   تصادف کردن و افتادن بیمارستان. -

 دنبال کرد. رفتیم رونیرا که از اتاق ب یبا نگاه محمد"متأسفمی" گفت و 
*** 

 پسر. یشانس یخدا یعنی -
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 را باز کرد. راهنشیپ یباال یمبل انداخت و دو دکمه یرا رو کتش
داداشت شده همه کاره و معتمد  شیرفتن موحد مارستانیاتفاق و ب نیاالن با ا -

 هستم. یک گهیمن د نی. حاال ببیسهراب خان احد
به  نشیآسددت یهاگذاشددت و با باز کردن دکمه جوابیبلند کاوه را ب یقهقهه

 آب گرفت. ریرفت و سرح را ز ییظرفشو ن یطرف س
 را برداشت. زیم یرو ینوشابه یمبل انداخت و بطر یخودح را رو کاوه

  .شدیم دیشد که با یاصال  همون -
ستش را اهرم کرد و لبه ریش ست و کف هر دو د شو ن یس یآب را ب  ییظرف

 گذاشت.
 نیبود که ا یخبر نی. بهتررفتیبهتر جلو م شینبود کارها یکه موحد حاال»

 «بود. دهیاواخر شن
 رفت.  نییآب راه گردنش را گرفت و پا قطرات

 گند بازی ها چیه؟ برو حموم دیگه. -
 نگاه تیزی به کاوه انداخت و از آشپزخانه بیرون رفت.و  دیچرخ شیدر جا

 دردت دوا کنم؟ ق؟یرف یداغ کرد -
سرح  شت  سمت اتاقشبی توجه به کاوه که پ  ش ید از .رفت را افتاده بود به 

بار هم از همان  نیبود. ا ختهیبه هم ر شیجدا شددده بودش روال کارها هیکه از آ
 رونیرا با ضددرب ب راهنشی. پدانسددتیو نم دانسددتیبود که م یمعدود دفعات

 انداخت. نیزم یو رو دیکش
 آشور! -
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 .گذاشت شیزانوها یرا رو شیهاآرن و  تخت نشست یرو
 بوق شانس. یسور بد دیبا -

 به کاوه انداخت. یرا باال آورد و نگاه سرح
 ؟یتا حاال مودب شد یاز ک -
 ؟یچهار نفره هست یمهمون یهیحاال ادب رو ول کنش پا -

 .دیسرح کش یتخت برداشت و رو یرا از رو حوله
؟ یک -  مثال 
 .دلبرکان جان -

رد ک و اصددطالحاتشنثار کاوه  ی" ا ی" روان دیچیبلند کاوه که در اتاق پ یخنده
 را به سمتش پرتاب کرد.مچاله شده روی تخت و حوله 

*** 
ست دخترک که رو سرح را برگرداند و نگاهش کرد.  نهیس ید ستش  ش اح ن

ستش را باال آورد و رو شاند. لبخند دختر که عمق گرفتش  ید صورت دختر ن
 انداخت. نییکرد و دستش را پا یاخم

 شد؟ یچ -
ست مهینهای را چنگ زد و با همان دکمه کتش ستن د ش  یباز عزم رفتن کرد. با ن

 شانه نگاهش کرد. یبه عق  برگشت و از رو شیرو بازو
 کجا میری؟ -

گاهش را در چهره یاز تلخ ندیناخوشدددا حس هانش را پس زد و ن دختر  ید
 چرخاند.

 ... میرم خونه.ترکهیسرم داره م -
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 را نوازح کرد. شیبازو یطناز با
 بمون.ش  رو  -

را  بلند و فردارح یبود. دسددتش را کنترل کرد تا موها بایکرد؛ زنگاهش  خیره
 لمس نکند.

 برم. دیبا -
را با ضددرب آزاد کرد.  شیرا روی هم گذاشدددت و بازو شیهاپلك یکالفگ با

 گرفت. دهیدختر را نشن یصدای نفس حرص خورده
 اومدنم اشتباه بود. -

 شد. ریاند و از پله ها سراززد. منتظر آسانسور نم رونیبرگرداند و از سالن ب رو
آرامش اما  ی. تمام شدد ش نقش دخترکیزیاز هر چ یبود و خال نیسددنگ سددرح

 .کردیم ینیاح سنگشانه یان بود و رور*ق*صمحکم در برابر چشمانش 
ش یب ش موتیر شینیتوجه به بوق ممتد ما سرح را به  نیما شد.  سوار  را زد و 

 فشرد و سرح را بلند کرد.هم  یرا رو شیتکان داد. چشمها یصندل یپشت
ها شماره ستیکردن ل نییو با باال و پا دیکش رونیشلوارح ب  یرا از ج یگوش

 .ستادیا هیاسم آ یرو
فه اسم کاوه کال دنیتکانش داد و با د یزنگ گوش یاز تماس گرفتنش صدا مردد
ش شار یرا رو یگو شبورد انداخت. ف صدا احیشانیبه پ یدا  یوارد کرد و با 

کاوه پنجره را  دنیخورد سرح را برگرداند و با د نیماش یشهیکه به ش یاضربه
 داد. نییپا
 که. زیبه همه چ یگند زد -
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 هم فشرد. یرا محکم رو شیسکوت نگاهش کرد و پلکها در
 !یخوب نیدلت؟ دختر به ا ریزده ز یچه مرگت شده آشور؟ خوش -

 .کردیهم آرامش نم قیعم پوزخند
 «نبود. نجایکه ابود  یاگر دختر خوب »
 حال نرو.  نیباهاتش با ا امیب ستیبا -

صدا توجهیرا باال داد و ب شهیش ش یبه  و  زدیضربه م شهیکاوه که همزمان به 
 را روشن کرد و با سرعت از آنجا دور شد. نیماش کردشیم شیصدا
*** 

رده حماقت ک .دیضرب نوش  یپر کرد و  یآب وانیبود. ل دهیامانش را بر سردرد
 بود و از دیش  لحظه ای آرام نشده بود.

ست انیرا م سرح صورتش داد. دانه ینیچگرفت و  شیهاد  یعرق رو یهابه 
 زد. رونیاز اتاق ب لشیرا با دست پاک کرد و با برداشتن وسا احیشانیپ

 کار خاصی بود تماس بگیرید.خانم سرمدی من میرم.  -
  خدانگهدارتون. -

و مشددغول  سددتادهیآسددانسددور ا که جلو هیکاوه و آ دنید بااز شددرکت بیرون زد و 
 .ستادیکنارشان ا گفت و یکرد. " سالم" آرام یزیحرف زدن بودندش اخم ر

سالم " کرد و کاوه خند هیآ شه راهنشیپ یباال ی. دکمهدی"   یرا باز کرد و از گو
شم نگاه سرح در ک هیبه آ یچ کاوهش  یبه حراف توجهیبود و ب فشیانداخت که 

 .گشتیم یزیدنبال چ
 .ستادیا کشینزد ییوارد شد و جا هیباز شدن در آسانسور بعد از آ با
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ست و پا شیابروها یسرح را باال آورد و نگاهش کرد. گره هیآ را جمع  هیآ ید
 کرد.

دختر  ؟یطلبکار هم هسددت شدد یبه د یهمه عنق نباح. گند زد نیآشددور ا -
 ...چارهیب

. بود نییانداخت که سرح پا هیبه آ یکرد و نگاه آشورش کاوه را ساکت زیت نگاه
 کاوه ضربه ای به پیشانی اح زد و لبش را گزید.

 به کاوه انداخت. یباال آمد و نگاه هیآ سر
اخم آشددور و بدتر از آن سددکوتش دلش را به درد اهی به آشددور انداخت. آیه نگ

شددت از د.آوردش اما سددرح را پایین انداخت و لبه ی مقنعه اح را جلوتر کشددی
 کرد.

 به آشور انداخت و ل  زد. یآسانسور نگاه ستادنیبا ا 
 .دیابروهاتون تلخ نکن یرو با گره ش یبحث د ینیریش -
سور ب یهاگفت و با قدم  سان شور به دنبالش  رونیآرام از آ رفت . نگاه نگران آ

 آشور گران تمام شده بود.  یبود و برا یآخرح کار یشد. جمله دهیکش
 به کاوه انداخت.  یداد و نگاه شماتت گر رونیسش را با حرص بنف آشور

 عقل نداری کاوه. -
 کاوه دستی به گردنش کشید و "ببخشیدی" گفت.

بال چرا مل آ ییدن بال فهم هیعکس الع به دن مان  کهیا دنیبود و هم ز با  ن چرا 
ضوع د شاره به مو کالمش  یو طعنه هیهر چند در لفافهش نگران واکنش آ ش یا

 .بود
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*** 
 بود یاکننده یخوب و راض ناریسم -
 گذاشت. زیم یقلم مو را رو هیآ

 خدا رو شکر. -
 د؟یخونه باغ به کجا رس راتیتعم ؟یتو چکار کرد -
 بابا هم قول داده کمکم کنه. ؛یهماهنگ یقرار شده آخر هفته برم برا -

 بود. دیبوم سف یرو نگاهش
 با کم  بابات. یایرممردونه ستش اما از پسش ب یکارها کم نیا -
 زد. یلبخند هیآ

 جون.  الیل میهمه خانم مهندس دار نیا -
 تماس را ی" آرامیکرد و با " خداحافظ ترقیلبخندح را عم الیل یخنده یصدا

 قطع کرد.
را متوجه  چارهیآشور و دخترک ب ش ید یعصر که در آن اتاق  کوچ  قصه از

گاه به سددمت دخترک  هم آنچنان که انگار رفتیمشدددده بودش ذهنش ناخودآ
 دخترک نبوده.

باال  یاجمع کرد و شددانه دیچرخیکه در سددرح م یدیرا از افکار پل لبخندح
 .آمدیرحم کرد که شهرزاد نبودش اگرنه از خجالت هر دو در م خداانداخت. 

 !یبازم که مشغول -
 نگاهی به سهراب انداخت که تکیه بر در زده بود و نگاهش می کرد.

 .کنمیآماده م بزنم. دارم کارها رو شگاهینما خوامیم -
 خانم. هیآ یفعال شد -
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 .دیبوم کش یمو را در رنگ چرخاند و رو قلم
 .انهیدر جر یزندگ -
 چیزی الزم نداری؟ شیدب رمیدارم م یمن چند روز -
رل . پوزخندح را کنتلیکار تعط یعنی یسرح را باال آورد و نگاهش کرد. دب هیآ

 نه" ای کتفا کرد. و به " کرد
 هماهنگ کردم. نگران نباح. میبا مش رح -
 هماهنگ کند؟!  میبود که او را با مش رح نیهم تشیتمام محبت و حما 

 رونی" گفت و با نگاهش سهراب را که از اتاق ب یرا آرام تکان داد و " باشه ا سرح
 دنبال کرد. رفتشیم

*** 
 هماهنگ کردم. یوفم*س*ت یبارها رو منتقل کن انبار؛ با آقا -

 سهراب گذاشت و با سر " سالم " کرد. یرا در دست دراز شده دستش
 .دیهماهنگ کن یلطفا  با خانم سرمد -

 آورد و رو خطاب به سهراب ادامه داد؛ نییرا پا یگوش
 باال؟ دیبریم فیتشر -

 آسانسور انداخت. یبه در بسته شده یلبش را خاراند و نگاه یگوشه سهراب
 خدمت برسم. یحضور خواستمیتش مراس -
 شده؟ یزیچ -

 آشور گذاشت. یشانه یشد و دستش را رو  ینزد یکم سهراب
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 نهیبکش و برآورد هز یزحمت  یبدم.  رییشرکت رو تغ یهاستمیس خوامیم -
 کن.

 تکان داد. یسر آشور
 ست؟یکه ن ی. مشکلرسمیعجله دارم. فردا صبح حتما  خدمت م یاالن کم -
 رمش باشه فردا.نه پس -

 " گفت و از کنار سهراب گذشت.یپسرمش دستش را مشت کرد.  "با اجازه ا لفظ
ست شت ریش ریرا ز شیهاد ش یآب گرفت و م صورتش پا به  نگاهی .دیآب به 

شفته اح انداخت.   ردیگیرا م بانتیاوقات اتفاقات آنچنان گر یگاهچهره ی آ
به خودت ب تا  ته از تلخ یزده و نقشدد را رل یتار و پود زندگ ییایکه  و  یباف

 حسرت.
ست ش یرا رو سشیخ د  اهنگ آورد. نییپا شیو در امتداد ابروها دیصورتش ک

 آمد. رونیداد و با خاموح کردن المپ ب رونیاح را بگرفت. نفس خسته نهیاز آ
تر اح را محکمملحفه سپرد و گونه یو تن داغش را به خنکا دیشکم خواب یرو

 در تش  فرو برد.
ست. از همان زاو هیآ ییتابلو اهدا یرو گاهشن ش شده نگاهش رو هین  یک  

یم یپشددت آبشددار النه کرده و زندگ یآرامش دو دو زد. گفته بود پرنده یتابلو
 یو دم دیبا پرنده به توافق رسدد شدددیم دیآبشددار؟ شددا نیکجا بود ا گر؟ید کند

 احنهیس ریرا ز شیهاآرامش گرفت. کف دست کنارح زندگی کرد و به قول آیه
 هم فشرد. یاح را روخسته یهاگذاشت و پل 

ها هیآ نقش ند روزه یو مو مان چ ندح مه ها یبل بود. قرارداد  شیچشددم
به جانش انداخت.  ی. سرما لرزدیترسیاح مبود که کم کم از ادامه یانانوشته
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شم باز کرد و با د شم دنیچ ستن زد و با ب یرنگ گرفت. لبخند شیهاتابلوش چ
 در عالم خواب غرق شد. شیهاپل 
*** 

دسددت منشددی به طرف اتاق  فاصددله گرفت و با اشدداره با دیدن آشددور که ازمیز
  سهراب رفت دلتنگ نگاهش کرد.

 جون؟ هیشده آ یزیچ -
خورد و پوشدده را در دسددتش جابجا کرد. زنگ "جان" گفتن پر حرص  یتکانآ

 لبش نشاند.  یرو یدر گوشش لبخند یمنش
 رفت. یگفت و به طرف اتاق محمد ی"نه" آرام
شد. نگاهش رو مهیبه در ن یاضربه ست که تند  یمحمد یباز زد و وارد  ش ن
 لبش بود. یرو طنتیپر ش یو لبخند کردیم پیرا تا یزیتند چ

 جلوتر رفت.  یرا صاف کرد و قدم احنهیس
 ...یمحمد یآقا -

 زد. یلبخند هیکاوه که باال آمدش آ سر
 .دیبود ریانگار در عالم غ من در زدمش اما -

ند بل شیتر کرد و از جالبخند کاوه را پررنگ شیبه گوشدد هیآ یرکانهیز یاشدداره
 . ستادیا هیآ یرا دور زد و روبرو زیشد. م

 آشور ناجنس اومده؟ -
 خطاست. یو پرس یچو دان -

 نشاند. هیل  آ یرو یخندان کاوه لبخند یهاچشم
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 دیدت؟ -
 زدید.سری باال داد و نگاه د

و ارتقا اوراق شده ر یهاستمیس نیبتونه مغز بابات رو کنترل کنه تا ا دوارمیام -
 بده.

 داد.ش پوشه را به دستاوه ک یدانیچاله مح اصطالبی توجه به 
 .یموحد یخوشحالم بابت نبودن آقا یلیکار من تموم شده. خ -

 .دیپوشه را گرفت و خند کاوه
اده و افت مارستانیتخت ب یبنده خدا رو د؛یکن ریخ یدر حق بندگان خدا دعا -

 کوتاهه. ایدستش از دن
 ت.رف رونیکاوه را پنهان کرد و با تکان دادن سرح از اتاق ب یاز لودگ احخنده

*** 
ستش روبزاق دهانش را فرو  ستگ یداد و د ست. در اتاق را آرام  یرهید ش سرد ن

 باز کرد و داخل شد.
تر بود. ت  ت  سددخت یزیاز هر چ شیاتاق برا نیهر بار و هزار بار ورود به ا

را به وسددو اتاق  نشیسددنگ یها. قدمزدندیم ادیرا فر یزینبودن عز لیوسددا
 .دیکش زیم یرو یبه ترمه یکشاند و دست

اح ژهم انیافتاده م ریو نگاهش را به سقف دوخت تا قطره اش  گ دیرا گز لبش
 را همانجا نگه دارد.

 یبود از روزها یانشددسدددت که خالصددده زیم یقاب عکس رو یرو نگاهش
طاقت  یمرور کرد؛یکوچ  مرورشان م یدر قاب عکس دیکه حاال با یخوش
 فرسا.
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ستش را رو یشاد دخترک شانه یکه د  یبود و گونه به گونه چاندهیپ یزن یدور 
 تیصددورتش را پوشددانده بود و شددفاف یپهنا قیعم یزن چسددبانده بودش لبخند

 ش داشت.نگاهشش نشان از آرامش
ها حجم پدرح آنچنان ز یحت شیکسددیو ب ییتن که هر طور  ادیبا وجود  بود 

الاقل  ایوجود نداشددتش  ییکاح او یبود که ا نیآل ا دهیا کردشیحسدداب م
 همراه مادرح رفته بود.

داد  نییرا با فرو دادن آب دهانش پا شیزنگ درش بغض نشسته در گلو یصدا با
 رفت. رونیب فاصله گرفت و به طرف زیز ما .

*** 
تاق رو ببر نیا لیلطفا  اول وسدددا - تاق کنار دیا  کارها رو بهتونم هی. من بقیا
 .گمیم
 چشم خانم. -

 تکان داد و جلوتر از زن به طرف اتاق رفت. یسر
 سفارح نکنم. گهیها برام ارزشمندنش د لهیوس نیا -
 راحت. التونیخ -

هش را به باغ سددرما زده و نگا سددتادیپنجره ا  ینزد ییعق  رفت و جا یکم
 دوخت.

هم  نجایهم نرم شددده بود و از یدرختان به مدد بارانش کم یخشدد  شددده تن
 احساس کرد. شخورده را در مشام سیچوب خ یبو شدیم
 جمع بشن؟ دیها هم باخانم فرح و پرده -
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 گفت.  یآرام یطرف زن برگشت و " بله" به
ستش را رو ش شهیش ید  یحولت زانیداد. برگ ر هیتک واریاح را به دشانهو  دیک

 .  دادیرا از دست نم تشیجذاب گاهچیبود که ه
را دارند و هر بار و هر سدددال به  نیزم دنیدر آغوح کشدد یکه تمنا ییهابرگ

 .کنندیعادت را تکرار م نیروح ممکن ا نیترعاشقانه
 اهش را از بازی برگ و باد گرفت و پنجره را باز کرد. نگ
 ش ببند اون پنجره رو.انسرده بابا ج -

به نگرانی مش رحیم زد ندی  قد دهیشددن .لبخ که از  بان  امیاال میبود  باغ
 پدربزرگش بوده و بعد از مردن همسرح روزگارحش روزگار سابق نشده.

ستها ینگاه  انیرا محکم م لیو الغرح انداخت که همچنان ب دهیچروک یبه د
 .کردیم و رو ریو خاک باغچه را ز فشردیم شیهاانگشت

 عق . دیپاتون رو ببر یکم شهیخانم م -
پر  یکرد. فرح قرمز الک شیپا ریبه فرح ز یانداخت و نگاه نییرا پا سددرح

ست سته بود.  ییهابود از خاطرات و رد د ش ا عق  رفت و ب یکمکه بر تنش ن
 را تماشا کرد. لیوسا نیبردن آخر رونیب واریبه د هیتک
 رفتن؟ -
 شده. دتریپنجره رو هم ببند؛ بارون شد نیآره بابا جون. ا -
 من... -

صدا یادامه شق بارونم" را تکرار کردش   میمش رح ییحرفش در هم  که " من عا
 در گوشش نشاند. ییبایز یسمفون
 کنار پنجره نشست. یلهستان یصندل یزد و رو یلبخند
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 .یجابجا نکرده بود رو یزیاما تا حاال چ گذرهشیسالها از مرگ مادرت م -
هانش درهم  یرا جلو شیهاو دسدددت دیچیتر دور خودح پرا محکم پانچ د

 مشت کرد.
با ا یخاطرات - با هم نیکه من  تاق دارم  حدوده نیو در هم لیوسدددا نیا  یم

 . کنهیم دایمعنا پ ییفضا
 .دیاح را باال کشرفت و شعله یبه طرف بخار میرح مش

سال یمن برابود. بعد ازمرگ پدربزرگت  یمادرت آدم متفاوت -  نجایاز ا یچند 
 .مدیخانم سابق رو ند بایاون فر گهیرفتمش اما بعد از مدتها که برگشتم د

 انداخت. میبه مش رح یکنجکاو نگاه
 چطور؟ -

را به هم  شیهاگرفت و کف دسدددت یبخار یرا رو شیهادسدددت میرح مش
 .دیمال
 .کشنیفقو نفس م شونیزندگ یهانیآدمها از نبودن مهمتر ییوقتا  ی -
 حرفش ماند. یانداخت و منتظر ادامه میبه مش رح یانگاه موشکافانه هیآ

نکرد و فقو  ی. زندگدیحال رسدد نیمادرت با ازدواجش به ا کنمیمن حس م -
 .دینفس کش

 به تا سف تکان داد . یهم فشرد و سر یرا رو شیهال 
 کارهام برسم. ی هیبه بق دیخدا رحمتش کنه. من برم بابا؛ با -

شد و نگاهش  شی.ش از جامیرفتن مش رح رونیتکان داد و بعد از ب یسر بلند 
 چرخاند. یرا دور تا دور اتاق خال
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ه شددکل ب نیرا به بدتر ییو سددردش تنها یدر اتاق خال شیهاقدم یپژواک صدددا
 .دیرخش کش

ها با وجود همه یبودن تن بان یافراد یکه  باور  شدددانیکه تمام و کمال مهر را 
 نکرد. شیز رهاداشتش هرگ

 رونیب یدر چشددم بود. به رغم اصددرار سددهراب برا یادیز لیوسددا یخال یجا
سا ختنیر س ش همه چ یلیو را همانطور  زیکه پر بودند از لحظات ناب و دلچ

 که بود نگه داشته بود.
 . دیچیپ شیدور بازوهارا  شیهاداد و دست رونیرا پر صدا ب نفسش

تابلو  یرد به جا مانده یداد. نگاهش رو واریبه درا  احهیو تک ستادیپنجره ا کنار
 مرور خاطرات. یبود و حواسش پ

 خوبه؟ نجایمامان ا -
 نشاند. شیهال  یرو یلبخند موافق مادرحش لبخند یادآوری

افتاده بود از پنجره فاصددله گرفت و به آن طرف  نیزم یکه رو یابرگه دنید با
 اتاق رفت.

ست. قدمسکوت اتاق را  شیهاقدم یصدا ساس کرد  یشک مانده به کاغذ اح
 تکان خورد. شیپا ریز  یسرام
 نهایتخت نبود زودتر از ا رینشددسدددت. مطمئنا  اگر ز نیزم ی" کرد و روی" نچ
 .کردیلق شده م  یسرام نیبه حال ا یفکر

 و سرح را به چپ و راست تکان داد. دیکش  یسرام یرا رو دستش
 زد.  یبه سرام یاضربه شیاهرا جمع کرد و با بند انگشت دستش
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ضربه شیابروها انیم یاخم  یسرام ریبودن ز یخال یصدا شاند.   یبعد ین
 تر زد و باز هم همان صدا.را محکم
برد و   یسرام دهیپر یلبه  یشد. دستش را نزد  یسرام یگوشه ریگ نگاهش

 انداخت. یانگاه موشکافانه
زانو نشددسددت و سددرح را  یتوجهش را جل  کرد. رو  یمتفاوت سددرام ظاهر

 تر برد. نییپا
 تکان داد. یگذاشت و کم  یسرام یدهیقسمت پر ریرا ز ناخنش

 شفیبلند شد و به طرف ک شیاخمش را پر رنگ کرد. از جا  یشدن سرام آزاد
 .دیکش رونیرا ب دیرفت و دسته کل

انداخت و در   یسددرام ریرا ز یدیبرگشددت و کل  یعجله به سددمت سددرام با
 جدا شد و باال آمد.  یسرام یاورکمال ناب

شده نگاه ش   سرامخ ش رونیب  یسرام ریرا از ز دیبود. کل  یاح به  و  دیک
 نشست. نیزم یترس خورده و مشکوک رو

گذاشت و دوباره  نیزم یتا به حال متوجه نشده بود؟ کف دستش را رو چطور
 آورد. رونشیانداخت و کامال   ب  یسرام ریرا ز دیکل

شم شا یهاچ شدهگ ضا یاح رود  شه  یسرام ریز یخال مهین یف  یبود. گو
 و سرح را جلوتر برد. دیلبش را گز

خاک را عق  زد. دسددتش که به  یدر حفره فرو برد و کم دیرا با ترد دسددتش
 حبس شد.  احنهیو نفس در س ستادیخوردش از حرکت ا یجسم سخت
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شددده در  دهیچیپخاک را عق  زد و جسددم  اطیدهانش را فرو داد و با احت آب
 . دیکش رونیرا ب یمخمل یپارچه

قدرت پل  زدن هم  یدر پارچه بود و حت دهیچیجسددم پ یمات شددده رو نگاه
 را تکاند و بازح کرد. شیو خاک رو دیپارچه کش ینداشت. دستش را آرام رو

 مال منه مامان؟ فیک -
 .خرمیم یمدل نیهم یکیاما برات  زمشینه عز -

بود و بعد از آن روز  دهید شیبود که سدددالها پ یچرم فیک یرو رانشیح نگاه
 بودح. دهیهرگز ند
و حس ترس و اضدطراب چنگ انداخته به  دیکشد فیک یلرزانش را رو دسدت

باز کرد و  فیو در ک دیرا آرام کشدد فیک یفلز پیجانش را پس زد. ز را 
 آورد. رونیرا ب اتشیمحتو
را  آورده بود. بغضش رونیب فیبود که از ک یلیوسا یاح روو شوکه رهیخ نگاه

 فرو داد.  یبه سخت
 .زدیکوچ  دو دو م یسه شناسنامه و دفترچه یناباورح رو نگاه

دسددتش را دراز کرد.  خشدد  شددده بود و توان حرکت نداشددت. شیو پا دسددت
 ورق زد. یکی یکی شناسنامه ها را

ز ا یقطره اشددک دهانش گرفت و یرا ناباورانه تکان داد. دسددتش را جلو سددرح
 اح رد انداخت.گونه یو رو دیچشمش چک یگوشه

یم ادیرا فر یچارگیآرام هق زد. بند بند وجودح بو  ناباور سددرح را تکان داد
 . چطور ممکن بود؟زد
 . میحرف بزن دیبا مارستانشیب ایزودتر ب هشیآ -
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که  یمادرح آتش به جانش انداخت. آتشدد یدهیبر دهیبر یهانفس یادآوری
 بود. دهی. اگر تصادف نشده بود و زودتر رسخاکسترح کرد

شنود هم دیشنیروز آخر م دیرا که  با یبودش حرف نی"هم ش اما بود نیو نبود تا ب
 "چرا این همه دیر.

صورتش رو نیزم یشده رو مچاله سب  یسرام یافتاده بود و  ود. ب دهیسرد چ
 .ختیفرو ر شیهانبض گرفت و اش  احقهیشق
 را تارتر. دحیکرد و د ترنیرا سنگ احنهیس شدیکه چک یقطره اشک هر
ها کردیچه فکرح را م هر بت و تن به امروز حس غر  قیطور عم نیرا ا ییتا 

معنا شددده بود. انگار دسددتش را از عالم  احییتجربه نکرده بود. انگار تازه تنها
ش رونیب الیخ سو جهنم رها  یبودند و  دهیک  کرده بودند. اگر هرگز شیباره و
 ه؟در کار نبود چ یخانه باغ ریچه؟ اگر تعم دیفهمینم

شرد و خال یرو شتریرا ب لبش س یهم ف شد و  شتریب یاز هر ح در خود مچاله 
 هم نهاد.  یرا رو شیهاپل 

* 
 ؟یتو خونه که چ یمعلوم هست چته؟ سه روزه افتاد -

 به شهرزاد انداخت. یرا باال آورد و نگاه سرد سرح
 ؟یها شدسخ شدهم نیچرا ع ؟یخوب هشیآ -

 همچنان مات بود و سرد. نگاهش
جون از بس زنگ زد و سددراغت رو گرفتش من خسددته شدددم. البد اگر  الیل -

 نبود. هیمن هم االن اوضاعم بهتر از بق کردیبابات در رو باز نم
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 .دیسرح کش یرا بست و پتو را رو شیها چشم
ه ک یجان سخت نیاز اسه روز گذشته را در برزخ جان داده بود و متعج   تمام

 تر از مردن بود.هزار بار دردناک
ح و تا گرد دیچک ی. قطره اشددکردیشددده بود تا دوباره بم اءیبود و باز اح مرده

 آمد. نییپا
ها درد که حاال عاجزتر از هر وقت ییتن باور کردنش چدیدر خود بپ یکم بود   .

شانه سر پا بودش بود. اگر با مرگ مادرح هم فشینح یهاخارل از توان و  چنان 
 بود. یبار در هم شکستنش احساسش قطع نیا

 من گردن شکسته هم که رفتم شیبابات که نبودهش تو هم که خونه باغ بود هشیآ -
 شده؟ یو روشن کن چ ایشمالش ب

اما لجوجانه سکوتش را نشکست و  دشیمغزح کش یرو یشهرزاد خط یصدا
سمت د ستدیچرخ واریبه  س شیها. د را به  شیجمع کرد و پاها احنهیرا در 

 شکمش چسباند.
 ...نمیپاشو بب -

 شهرزاد را ساکت کرد. احیزنگ گوش یصدا
 ... بلند شو قربونت برم.بلند شو هیجونهش آ الیل -
 یکی نیا توانستیدر خود جمع شد. چطور م شتریبه حرف شهرزاد ب توجهیب

صددل مانده بود و گم*س*ترا از سددر بگذراند.  داشددت و نه راه  . نه راه پس یا 
 . شیپ

 شما؟ نیسالمش خوب -
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شرد و لعنت یرا رو شیهاپل  شهرزاد کرد که حال او را م یایهم ف  دید ینثار 
 کرد. یو باز هم کار خودح را م

صال  نمدونمیمن نم -  رهیم ای زنهشیزل م ایها مجنون نیشده. ع یچ فهممی. ا
 پتو. ریز

ست سرح را  شتریرا ب شیهاد شت کرد و  سته در م ش شرد. درد ن در بالش ف
 . اوردیتاب ب توانستیجانش را چطور م

قا - زنگ زدم جواب  یبودنش منم شددمال. امروز اومدم هر چ یدب یاحد یآ
 خونه بود. یاحد یو آقا دمیندادش شانس آوردم به موقع رس

 هم فشرد. یرا رو شیهاگوشش گذاشت و ل  یرا رو دستش
 . دونه چیزی نمیهم  یاحد ینه ؛ آقا -

 .دیرا در مشت فشرد و لبش را گز راهنشیپ ی گوشه
 باشه. من منتظرتونم. - 

* 
 شد؟ یچ -
 نگاهش کرد. یسرح را باال آورد و سؤال الیل

 چشه؟ هیآ-
 تکان داد. یلبش را از داخل به دندان گرفت و سر یگوشه الیل

 .ستیاوضاع خوب ن گهیکه شهرزاد م یجور نی. اما ادونمینم -
 جلوتر آمد. یکرد و قدم یاخم آشور
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 تونمیمن نم زنهشیشدداد و شددنگول م ادیدختره ز نیشددده؟ ا یچ یدونیتو م -
 حرفهاح حساب باز کنم. یرو

برداشددتن پالتواح دراز شددده بود در هوا ماند و سددرح به  یکه برا الیل دسددت
 طرف آشور برگشت.

شنگول یاالن چه ربط - شاد و  س یبه  ستش داره؟ به موقعش هم حوا ش به دو
 ه؟یوسو حرفت چ نیهست. در ضمن تو ا

ها یگره آشددور ق  نشددرا محکم شیابرو بدون ع گاهش را  ینیتر کرد و  ن
 دوخت. الیبه ل میقم*س*ت

 .کنمیخودم حلش م -
 رفت. رونیاز اتاق ب الیبه نگاه متعج  ل توجهیو ب دیچرخ شیجا در

*** 
 اد.هل د یامضاء را زد و پوشه را به سمت سرمد نیآخر

قا - به  خواسددتمیمهندسش م یآ به موقع  بابت وام ازتون تشددکر کنم. واقعا  
 .دیدادمون رس

 انداخت. یبه سرمد یرا ک  کرد و نگاه گردنش
 خوشحالم که مشکلتون حل شد.  -

سپاس یسرمد شور انداخت و " با اجازه ا یگزارنگاه  شور را گفت و " یبه آ آ
 تنها گذاشت.

 داد. رونیو نفسش را پر صدا ب دیکشصورتش  یرا رو شیهادست
 زد. رونیاز اتاق ب لشیبلند شد و با برداشت کت و وسا زیپشت م از
 .«باشدینم ریبا مشترک مورد نظر امکان پذ تماس»
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 یزیچ داد. تنها رونینفسش را کالفه برا روی صندلی کناری پرت کرد و  یگوش
 . آمدیکوتاه نم وجهچیبود که به ه نیا دانستیکه م

 نی. مرور آخرکردیاسددت که فکرح را م یزیبود که حالش بدتر از چ واضددح
و دهان  نثار روح کاوه یایتر کرد. لعنتبود اخمش را پررنگ دهیرا د هیکه آ یبار

 و امروز چرا شرکت نرفته بود؟ روزید داد؟یچرا نملقش کرد. جواب تلفنش را 
کف  ...یتکرار امیمان پاز هم هش ببرداشددت و مجددا  تماس گرفت را یگوشدد

سددرعتش را عدد روی کیلومترشددماربه  توجهیبروی فرمان فشددرد و را  دسددتش
 به طرف خانه رفت. برد وتر باال
*** 

دا و نفسش را پر ص دیکوب زیم یدرد عالم است. دستش را رو نیبدتر یخبریب
فرو برد. هر  شیگذاشددت و چنگش را در موها زیم یداد. آرنجش را رو رونیب

. ندحیبب ویشرا نیدر ا یبود کس یزنگ زده بود به در بسته خورده بود. کاف چه
 داد. رونینفسش را کالفه ب

که م نیحداقلش ا .دادیکاح جواب تلفنش را م یا چه شدددده.  دیفهمیبود 
 بلند شد.  شیتکان داد و از جا یسر

شکالو پ فینبود. ک شتریبودش اما قادر به کنترل ب بشیرفتار عج یمتوجه یتو م
 رفت. رونیبرداشت و از اتاقش ب یرا از پشت صندل اح

 ؟یکرد نهیمهندس جان برآورد هز - 
شت و یصندل یرا رو فشیک دیچیپ نگیسهراب که در پارک یصدا با به  گذا

 سهراب قرار گرفت.  یرا بست و روبرو نیماش درعق  برگشت. 
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عد دیبا با  یتقر دمیکه من د یزیبا چ  قتشیحقسددالم.  - از  یادیاد زت
 کنه. دایارتقاء پ هاتونستمیس

 کرد. زیرا ر شیهاو چشم دیاح کشبه چانه یدست سهراب
 .شهیصرف م یادیز ینهیپس زمان و هز -
 عظمت الزمه. نیبا ا یشرکت یباالخره برا -

 .دیچیپ نگیبلند سهراب در پارک یخنده
 .ستین یکنیاون طورها هم که فکر م -
 اف کرد و رو به سهراب ادامه داد.پالتواح را ص یقهی

 من در خدمتم. دشییشما امر بفرما -
 آشور گذاشت. یشانه یشد و دستش را رو  ینزد یقدم سهراب

 . میشیم یمشتر یگرون حساب نکن -
 زد. یکم رنگ لبخندبی حوصله ر آشو

؟ من کم دیندار یدر خدمت هستم. امر -  عجله دارم. یفعال 
 پس خبر از شما. -

 شد. نیکان داد و با فشردن دست سهراب سوار ماشت یسر
* 

از جنس مرگ ... از جنس  یترسددناک و متفاوت. سددکوت ی... سددکوتسددکوت
 زوال.

 ینیسنگ احنهیس یاتاق رو یکرده بود و هوا دایوزن پ یسبک نیدر ع سرح
 .کردیم
 ! هیآ -
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 .دیاین رونیاز دهانش ب یهم فشار داد تا کالم یرا محکم رو شیلبها
 که من نبودم؟ یچند روز نیچه خبر شده ا -

 و سکون... سکوت
 .نمیبلند شو بب -

به قامت سدهراب انداخت. آب  یو نگاه دیکشد رونیپتو ب ریرا آرام از ز سدرح
 آمد. رونیناله از دهانش ب هیشب یزیفرو داد و چ یدهانش را به سخت

 .ستیحالم خوب ن ی. کمستین یزیچ -
 بکشد.  رونیب شیاز ته گلو جمالت را نیتا ا دهدیم جان

 دکتر؟ میبر -
 نه. -

تخت  یسددهراب را به طرفش کشددداند و کنارح رو یهاقدم جانششی" نه" ب
 نشست.

 ؟یخوب یمطمئن -
سرح نشست لرز در جانش  یبود. دست سهراب که رو یرارادیغ پوزخندح

سرح را از زدیچیپ سهراب آزاد کرد و ب ری.  ست  سمت د شترید  دهیشک واریبه 
 د.ش
 بگو. یداشت ی. کاردارمیمن ب -

 بایبعد از مرگ فر یانداخت که حت هیبه آ یبلند شددد و نگاه شیاز جا سددهراب
چند روز بود؛ اگرنه  نیهم یبودح. قصدده هر چه بودش قصدده دهیند نگونهیهم ا
 نیچن نیسدداده ا یاکه مسددئله دیدیم هانیتر از امحکم یآرام نیرا در ع هیکه آ
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شمآرامش کند. نا شان از گر یهاچ شت.  یطوالن یهیقرمز دخترک ن مدتش دا
 کرد و از اتاق خارل شد. یاخم

هم  یرا رو شیهاسددهراب که در گوشددش نشددسددتش پل  یهاقدم یصدددا
و در  دیسددرح کشدد ی. پتو را رواوردیبود امشدد  را دوام ب دواریگذاشددت. ام

 غرق شد. یاهیس
*** 

 «جواب تلفت رو بده.»
سددر  یب نیا یانداخت. آشددور را کجا زیم یرا رو یگوشدد بغضددش را فرو داد و

چند روز گذشددته را به زنگ زدن قناعت کردهش  داد؟یم یذهنش جا یسددامانو 
 .شدیبود که روانه م شیهاامیپ لیاما امروز س

 دوخت. یگوش یرا برداشت و نگاهش را به صفحه یگوش
... آ هیآ - بار  نی... از آخر؟یدیچرا جواب نم زنمیزنگ م هیجواب بده لطفا 

 المذه ... یکنینگرانم م یشده؟... جواب بده دختر ...  دار یچ دمتیکه د
را  . پتوینگران تیهم تندتر شددده بود و در نها امهایچه گذشددته بود لحن پ هر

 دهد. رییحالش را تغ ادهیپ یکم دیتخت بلند شد. شا یکنار زد و از رو
*** 

 آورد.  نیی. نگاه از آسمان گرفت و سرح را پادنیربا یگرفته بود و آماده آسمان
سنگفرح یهابه قدم نگاهش  رهیخ کردیم یرا ط یرنگ یهاکوتاه و آرامش که 

 بود.
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 یچارگیحجم از ب نی. اردیبگ دهیناد توانستیاح را مشانه یرو ینیسنگ کاح
نه یزندگ یبرا تا  ادیز فشینح یهاکوچ  و شدددا به هم فشددرد  بود. لبش را 

 ش نترکد.بغض
 اریاختیفرو برد. نگاهش ب قهیآورد و در  نییپا توانستیکه م ییرا تا جا سرح

در  ییاما ذهنش جا دشیرو چرخ ادهیکنار پ دیو سددف اهیسدد یجدول رنگ یرو
 کرد. یم ریگذشته س

 جدول. یرو رمیمامان من م -
 زشته... هیآ -

ها جدول یرورا پشددت به پشددت هم  شیکه پاها یبار نیاز آخر یادیز زمان
 .گذشتیکشانده بودش م

سرت را م یتلخند سهمش از ح شت و به راهش ادامه  احنهیس انیزد و  نگه دا
 داد.

 !هیآ -
شت. با د ستادیا شیجا سر شور قدم ها دنیو به عق  برگ  آرامش را به  به یآ

 و " سالم" کرد. ستادیجدول ا یسمتش برداشت. رو
 ار بار زنگ زدم.هز ؟ییسالم و ...ش معلوم هست کجا -

 نشاند. شیابروها انیم یتند آشور اخم لحن
 سوار شو. -

 به آشور انداخت. یمشت کرد و نگاه پر اخم احیباران  یرا ج دستش
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م که اعصدداب یاونم با من هشیاالن وقت نگاه باز یباعث شددده فکر کن یچ هشیآ -
 داغونه از دست تو؟

چنگ  ریاس شیز آنکه بچرخد بازونسبتاس بلند آشور از جا پراندح. قبل ا یصدا
سرما معلوم  نیوقت روز و در ا نیکه ا یچند عابر یرهینگاه خ ریآشور شد و ز

 شد. دهیکش نیبه سمت ماش کردندیم ابانینبود در خ
شد و کمربند آ ست. لحظه هیخم  شمها یارا ب قرمز و ملته   ینگاهش در چ

ست. ا هیآ ش ش یسخت یدختر مطمئنا  روزها نین شته بود. را پ سر گذا ر دت 
 یاهیسوار شد و بدون تلف کردن ثان نیرا محکم بست و با دور زدن ماش نیماش

 پدال گاز فشرد. یرا رو شیپا
 نیانداخت. دنده را عوض کرد و سرعت ماش احدهیرنگ پر یبه چهره ینگاه

 را باال برد.
 چرا خاموح بود؟ تیگوش -

 ند.را برگردا شیبه آشور انداخت و رو ینگاه
 چرا خاموح بود؟ تیگوش هشیآ -
 شار ح تموم شده بود. -

شور را ب ظیغل پوزخند صدادار آ شت و ب جوابیو  صندل شتریگذا فرو  یدر 
 هم گذاشت.  یرا رو شیهارفت و پل 

چرا جواب  یبعدح که روشن کرد شیچیتو خونه؟ حاال اون ه یشار ر ندار -
 ؟ینداد

 سرح را برگرداند و ل  زد. هیآ
 ام... تهخس -
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به طرفش برگشت و نگاهش کرد. صورت معصومش زبان آشور را کوتاه  آشور
سر صدا تکان داد و یکرد.  ضبوش نگاهش را به روبرو داد. چه  یبا کم کردن 

شه شنق حال و روزح هر چه در  دنیاما با د دشیبود تا از خجالتش در آ دهیها ک
 مانده بود. یقبل باق پر رنگ تر از شیبود و تنها نگران دهیسر داشت پر

*** 
درشددت عرق  یدانه ها دنیاح نگه داشددت و با دگونه  ینزد ییدسددتش را جا

 کرد. یاح اخم یشانیپ یرو
 پوستش اخمش را عمق داد. رینشسته ز شی. داغدیاح کشگونه یرا رو دستش

 دختر.  یت  دار نمتشیبلند شو بب هشیآ -
 عق  رفت. یصورتش کم  یآشور نزد دنیخورد و با د یتکان شیجا در
 .آروم باح.. -

 داد. یاح را به صندل هیصاف نشست و تک شیجا سر
 .دیخوابم برد. ببخش -
 .زمیسرت عز یفدا -

شور که ز زیر یصدا سته آ ستش کم ریو آه ش شش ن شد و  یگو در خود جمع 
 .دیبه صورتش کش یکه ناخواسته بوجود آمده بود دست یمعذب از جو

 سردمه. -
شت و  یاح را از صدندلکرد و پالتو شدتریرا ب یبخار یدرجه آشدور عق  بردا

 انداخت. شیرو

http://www.roman4u.ir/


 231 تنهاییهیاهوی 

 یسددر خودت آورد یی. چه بالیشددی. االن گرم میسددرت رو بذار رو صددندل -
 آخه؟

شور بودصور یلرزانش رو یهامردم  شور  دیچرخ شی. در جات آ و رو به آ
 داد.  هیتک یصندل یسرح را به پشت

 ؟ هیدردت چ ؟یزنیچرا حرف نم -
 اما نگاهش را جدا نکرد. دشیلرز شیهال  

 شده؟ یچ -
 .دینگران و محکمشش کارساز بود و بغض دخترک ترک لحن

 آشور... -
اال آمدش کرد. دستش ب نییآشور باال و پا یگلو ب یس ششینشسته در صدا عجز

 .ستادیا هیصورت آ  ینزد ییاما جا
انداختش اما عق   نییااح را پداد و دسددت مشددت شددده رونیرا کالفه ب نفس

 نرفت. 
ینم ادحیبه آشور انداخت.  یاز اشکش را پاک کرد و نگاه سیصورت خ هیآ

حس ناب  نیشددده بودندش اما هر چه بود ا  یقدر نزد نیچطور و از کجا ا آمد
 .دیکش یقیبه خود چسباند و نفس عم شتریآشور را ب یرا دوست داشت. پالتو

 ؟یبهتر -
 یهم گذاشت و سر یرا رو شیهاآشور نشست. پل در نگاه آشفت  نگاهش

 تکان داد.
 .میحرف بزن دیبا -
 .کنمیگمون م -
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 .آیه مطمئن باح -
 تنها گذاشت و به طرف خانه رفت. الیاز فکر و خ ییایرا با دن هیزد و آ استارت

 سکوت ش  را شکست. اطشیسنگفرح ح یرو نیماش یها یالست یصدا
ش شش کرد. پارک  وانیا یرا جلو نیما ش دهیچیپرایحه ی کرد و خامو  نیدر ما

 یلبش نشدداند. به خانه رسددانده بودح و قول گرفته بود تا قصدده یرو یلبخند
 کند.  فیاح را تعرچند روزه

 .کردیبود و منتظر نگاهش م ستادهیا وانیا یافتاد که رو الیبه ل نگاهش
ساختمان رفت. با  ادهیپ شتن پالتواح به طرف  ها ند پلهبل یهاقدمشد و با بردا

 کرد و وارد شد. یرا باال رفت و " سالم" آرام
 شده آشور؟ یزیچ -

 سکوت خانه را شکست. زشیم یرو یشهیبا ش چیناهنجار برخورد سوئ یصدا
پالتواح را  یقهیداد.  هیمبل تک یمبل کشدداند و سددرح را به پشددت یرا رو تنش

 تر کرد. ا پررنگر هینشسته در پالتوش نقش آعطر باال داد.  یکم
 ؟یحرف زد هیبا آ -
 آره. -

 نشاند.  الیل  ل یکالمش لبخند رو صراحت
 ش؟یدیحالش خوب بود؟ د -

به  ینا آرام و ملتهبش دسددت یچهره یادآوری" حالش؟ مطمئنا خوب نبود." با 
 را نه. لشیاما دل دشیفهمی. نگاه مغمومش را مدیصورتش کش

 .شهیخوب که نهش اما خوب م -
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دادم سراغش نرم  حیحال و روز نداشت. امروز هم ترج دمشیکه من د روزید -
 نشه. تیتا اذ
 .دیکش یاازهیتکان داد و خم یسر

 .هیکه فعال  آروم شده کاف نیبفهمم؛ هم دیهستش با یزیچ هی -
 جلوتر آمد و کنارح نشست. یقدم الیل

 .رمایرو به خاطر ب یزیعرض کنم و چ یبه نظرت وقتش شده که سالم -
 انداخت. الیبه ل یو روشن سالن نگاه  یتار در
 راحت باشه؟ المیقبل درد دل کنم و خ نیع تونمیهنوز هم م -

 لبش نشاند. یرو یلبخند الشیل یکش آمده لبخند
 آشور خان. میزنیپاشو بخواب؛ فردا حرف م -

ش  بخ یتکان داد و از رو یسر شد. " " گفت و به طرف اتاقش یریمبل بلند 
 .رفت
*** 

 یاهنگ زشیم یرو فشیو نشست. همزمان با گذاشتن ک دیرا عق  کش یصندل
 به دور تا دور کافه انداخت. 

 ؟یخوریم یچ -
 را برگرداند. سرح

- .  قهوه لطفا 
نگاهش کرد. چند  میقم*س*تو  اوردین نییآشددور سددرح را پا یرهینگاه خ ریز

ت لحظات نیترختاوقات سدد یو اتفاقاتش همچنان پررنگ بود. گاه شیروز پ
 .گذردیتر مآشنا راحت یابهیدر کنار غر
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شار  یگاه س  یف سترس را با ک س یا سبت عم چیکه ه یکنیم میتق با  یقیمنا
 .یاو ندار

. ینینشددیم شیروبرو یاروز سددرد در کافه  یچراش اما بعد از ظهر  یدانینم
 فیتعر شیرا برا ستیهر چه هست و ن خواهدیو دلت م ینوشیتلخ م یقهوه 

 . یکن
 حالت بهتره؟  -
 جابجا شد. شیدر جا یآشور به خودح آمد و کم یصدا با
 به تحمل.  میاوقات مجبور یگاه -
ر کرد و فنجانش را جلوت یآشور تشکر زشیم یقهوه رو یهاقرار گرفتن فنجان با

 .دیکش
  ؟یمحکوم به تحمل یباعث شده فکر کن یچ -

 ا دنبال کرد.فنجان ر یان لبهر*ق*صبخار  نگاهش
  ؟یحرف بزن یخواینم -
 د؟یکه نبا یباش ییتا حاال شده جا -

 نگاهش کرد. یپرسش آشور
 کرده.  یگ یمن رو کم مشیو حرف زد میدیرو د گهیکه همد یچند بار -

 داد. هیتک یعق  رفت و به صندلر آشو
 .کننیم دایپ یها به مرور مشترکاتنداره؛ آدم یجیگ -
 و مشترکات ما؟ -
 .ییتنها دیشا -
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 داد. رونیو نفس را پرصدا ب دیفنجان کش یرا لبه انگشتش
  ؟ییتو تنها ؟ییکدوم تنها -

 آشور محکم شد. یابرو گره
 .ستیهمراه بودنشون ن یها به منزلهحضور آدم -
 نمونده برام. یزیها هم محرومم؛ چمن که از همون بودن -

 داد. یلرا به صند احهیفنجانش را برداشت و تک آشور
 بابات کمه برات!؟ -

 نیترسخت دستنیباشند و ن دیکه با ییهانبودن آدمدستی به پیشانی اح کشید. 
 به عادت.  میحالت ممکن است؛ اما محکوم

 نشسته بود؟ شیکه روبرو یآشور دانستیم چه
مشددکل  نیحداقل با احسدداسدداتت. بب ه؛ینکن آ دنیوقتت رو صددرف جنگ -

 .تینه واقع شهیمعلوم م قتیش وگرنه نه حقحل کن یاشهیر کجاست و
 .چاندیرا در هم پ شیهادست

 .جنگمینم یبا کس -
 گفتم با خودت نجنگ. -

 لبش را از داخل به دندان گرفت و سکوت کرد.  پوست
 شده بود اون چند روز؟ یچ -
 دلم گرفته بود. -

 یرکاپاس  ادیدختر ز نیرا تاب آورد و منتظر ماند. ا نشیسددکوت سددنگ آشددور
 .دیفهمیم دیهستش اما چه بود را با ی. مطمئن بود خبرکردیم
 نکن. یباز -
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 گفت! دیبا یگفت. اصال  چ شهینم رو ییزهایچ  ی -
 . ستمین دنی... اما من آدم کنار کش داریمگو  یرازهاپس  -
 واضح بود. در سکوت نگاهش کرد. غامشیپ

 .میساده حرف بزن ایب -
یخسددته هسددتم و دلم آرامش م نجا؛یچرا اومدم ا مدونینم یمن االن حت -

 نشستم. نجایو ا رونیاما باز هم از خونه اومدم ب خوادش
 دستش را دور فنجانش حلقه کرد و نگاهش کرد. آشور

بدهش ول - جا دونمینم یحالم  به  کهیا یچرا  جایبا شددهرزاد حرف بزنم ا ن  ن
که اصال   یدر حال زنم؛یحرف م هامیحوصلگینشستم و دارم از ب تو یروبرو

 .ستمیاهلش ن
 دارند؟ یها مشترکاتگفتم بهت آدم -

 و نگاهش کرد.آورد را باال  سرح
مادر بزرگ خاله و  یدر کنارت و حت یبه رغم بودن شددهرزاد نام ییتو تنها -

درستش من هم  نجای. تا اتره یبه رغم بودن پدرت که از همه بهت نزد  ایمنش 
 مشترکه...  میدورمون دار یه هر دو ما با وجود همه آدمهاک یتوش اما حس نیع
 «ییتنها» نگاهش کرد و آرام ل  زد... هیآ

 حرفش تکان داد. دییبه تا   یسر آشور
 م؟یبر -

ساخورده میرا آرام تکان داد. فنجان ن سرح شتن و  شلیاح را عق  داد با بردا
 بلند شد. زیاز پشت م
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 ؟یمن رو تا خونه برسون شهیم -
- .  حتما 

 لبش گذاشت. یاح را روپنجره چسباند و انگشت اشاره یرا به لبه دستش
 م؟یکنیم ییاطرافمون باز هم احساس تنها یهاچرا با وجود آدم -
 یهایارتباطات فقو روز مرگ هینکن تنها هستنش بق دایها تا جفتشون رو پآدم -

 .هیمعمول
 .یرف بزندور از دغدغه باهاح ح یکه بتون یکیدرسته.  -

 کرد. نییسرح را باال و پا آشور
که قصدده  یاون دختر یحت ای ؟یچ یجون و مامان فخر الیل شیمحمد یآقا -

 به ماجراش جفت نبودن؟ یداشت و ظاهرا  شما گند زده بو
 انداخت. هیبه آ ینگاه میزد و ن یلبخند آشور

 به من! یاالن متل  انداخت -
 رونیب یداشدبورد برگ یرو یسدتمال کاغذد یباال انداخت و از جعبه یاشدانه

 .دیکش
 نهش فقو سؤال کردم. -
 کمیهمه نزد نیکه من ا ییالیل یاونها با من متفاوته. حت یهایدل مشددغول -

ما هنوز هم هبهش. محرم راز و معتمدم با ییزهایچی  ش ا ها دیرو  حل  ییتن
 کنم.

 عذاب آوره. نی؛ ا«شده؟  یچ» پرسنیفقو م هیبق شهشیحالمون بد م یوقت -
 کم  کنن. توننیشده نم یتا ندونن چ -

 .دیرا کف دستش کش یکاغذ دستمال
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شده؟ خ   یداره بپرسن چ یچه لزوم میهست حالیو ب میشد ضیمر یوقت -
 نداره. حیحال توض ضی. آدم مرگهید میهست ضیمر

 .دادیبود که نشان م یزینگاهش کرد. حال روحش بدتر از چ قیعمآشور
که زنگ زدم و االن  یمن ایبود ازتش  خبریکه دوسدتت ب ین سده روزاو نیع -

 چرا. دونستمیبودم؛ اما نم یاز دستت عصبان کنمیاعتراف م
 ندارن. حیحال توض ضیمر یهاآدم -

 تکان داد و آرام ل  زد. یسر آشور
 هستم. دنیحالت خوب شده آماده شن یحس کرد یوقت -

شت یکم سرح را به پ شد و  شور انداخت یدارد. نگاه هیتک یصندل یخم   به آ
 بودحش بود و نبود. دهیدر شرکت د یکه جلو یکه مثل روز اول

در عمق  یزیو صددالبتش اما چمثل قبل نبود. همان اقتدار  گریبودش اما د همان
به جا دیکرده بود. در سددرح چرخ ریینگاهش تغ کنار  نکهیا یکه چرا حاال 

شنگ  شوخ و  سته و ذهنش آرام  یالیل ایشهرزاد  ش شور ن شد کنار آ و مدبر با
 و امروز است. روزیآشور د زیآنال ریدرگ
شترکات دیشا شور م یهمان م علتش بود. هر چه بود جال  بود؛  گفتشیکه آ

 دادن در کنارح بماند. حیو بدون توض شیزیآنقدر جال  که فارغ از هر چ
 .زل نزن به من دختر -

 را بست. شیهاسنجاق صورتش شد و چشم یلبخند
*** 
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ش»  صبح پ«ارین نیما سخت امی.   احیبازلج یداده بود؛  کوتاه و تمام کننده. به 
 خانه نگه داشته بود.  نگیرا در پارک نشیرا کنترل کرده بود و ماش

 !هیآ یباز که مچاله شد -
 یکه رو یبخار یهاآشددور را حس کردش اما برنگشددت. پره یچشددم ریز نگاه

 جابجا شد. شیجادر  یصورتش ثابت شدش کم
 .دیکار بودمش ببخش ریدرگ یکم -
 آشور. ستین یطور -

 سر آشور را به طرفش چرخاند. رحیدلگ لحن
 ؟یندازیم یچ ادیمن رو  یدونیم -

 زمزمه کرد. دیکشیشال گردنش را باال م یکه لبه همانطور
 ؟یچ ادی -
 .یتیپیسرند -

 ل  آشور نشاند. یرو یلبخند هیبلند آ یخنده
 پوستم. یرنگ صورت ایدرشتم  یهاشمچ -

و نگاهش را در  دیپارک کرد . به سددمتش چرخ یخلوت ابانیرا در خ نیماشدد
 چرخاند. هیصورت آ

  شه؟یم یچ احیمعن یدونیم -
 نگاهش کرد و سرح را به چپ و راست تکان داد. یپرسش

 ...یمثبت که دنبالش نبود یاتفاق یافتهی  ی -
 و مات نگاهش کرد. خش  شد هیل  آ یرو لبخند

 من. یبرایش ون اتفاق مثبتیکنم هماما حسم م شینبود یاز اول اتفاق دیشا -
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بهی. بختیدر جانش ر باره ی ایدن یهاحس تمام بود اگر اعتراف  یباز جن
 پوستش نشسته؟ ریز یحس خوش کردیم
 افتاد و آرام ل  زد. نییسرح پا اریاختیب

 .آشور -
 لحظه.  ی یحت ؛یدلخور باش خوامینم -
یدر سددهراب خالصدده م احیکه تنها مرد زندگ ییاو یحجم از عاطفه برا نیا

 بود. یادیز شدش
ه اما هر چ ؛یخنک میبود و نه نس یغرق شدش نه در خلسه فرو رفتش نه حباب نه

 لبش نشاند. ینرم رو یبود لبخند
ند روز عزادار کنمیگمون م - عد از چ بوده  یچ دونمیکه نم یزیچ یبرا یب

 تونستم حالت رو بهتر کنم.
 ؟یدروغ گفت -

و دسددت  دیآشددور بلند خند دشیچیپ نیبلند و معترضددش که در ماشدد یصدددا
 راستش را باال برد.

 راست راست. -
بودش که  یایتیپیسرند ینشست و تا خانه به دنبال مرور معنا شیسر جا صاف

 اح بود. یمحبوب دوران کودک یکارتون تینام شخص
*** 
 بلند. شیشانه انداخت و ازجا یرا رو فشیرول استادش کبا خ
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از دسددت من  یماه نیچند روزه ع نیهر چند ا ه؛یآ یبهتر کنمیاحسدداس م -
 .یخورد یسر م

 هستم؛ اما مجبورم کارها رو انجام بدم. حوصلهیب یکم -
که کال  از روال کارهات  نهیچند روزهش ا نیخوب بود ا یادیاخالقت ز ستین -

 ندارم. یآمار
 را چ  کرد.  احیرفت و همزمان گوش نییدانشکده پا یپله ها از
 «هیخوبم آ »

گذاشت  شبیرا در ج یگذاشته بودش حاال جواب گرفته بود. گوش غامیکه پ صبح
 و به طرف شهرزاد برگشت.

 ؟یگفتیم یچ -
 انداخت. هیبه آ یصورتش را جمع کرد و نگاه چپ شهرزاد

 .دیبرسمهمتون  یشما به کارها -
 . فهیضع یهاآدمر متل  انداختن کا -
 .یبگ یقول داد -
 تکان داد. نیزد و سرح را به طرف یلبخند هیآ

 برم چندتا بوم بخرم.  دیمن با -
س شوک زده قدم یشهرزاد که رو یهوا یب یهب*و* ستش  ش به  یصورتش ن

 عق  پرتاب شد.
 .یستین شیترسناک چند روز پ یهیخوشحالم که آ یلیخ -

 کردیکرد و دستش را گرفت. طفل  سادهش چه راحت تصور م شیرها ادشهرز
 بند زده را. یهیآ
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 رفتند. نیبه ذوق شهرزاد زد و با فشردن دستش به طرف ماش یلبخند
 ... سکوتت...یبد شده بود یلیخ -
 مرگ آور بود. -
به طرز  یکنیم دایسددکوت خودخواسددته پ یاما وقت شیسددتین یتو آدم پر حرف -

 .شهیترسناک م زیهمه چ یبیعج
هن کردنش ذ رینزند. الزم به درگ یداد حرف حیو ترج دیکشدد یقیعم ینفسدد هیآ

 شهرزاد نبود.
 ؟یزنیم شگاهینما یک -
 کنمیدر حال سددر و سددامون دادن به افکارم هسددتم. احسدداس م شددتریاالن ب -

 .شهیهستم؛ اما کم کم درست م ختهیبه هم ر یکم
 رفت. نشیرا رها کرد و به طرف ماش هیدست آتکان داد و  یسر شهرزاد

 هستم. شهیمن هم قشینره رف ادتی -
 شد. نیزد و با بلند کردن دستش سوار ماش قیعم یلبخند هیآ

داشبورد انداخت  یرا رو یآشور ارسال کرد و گوش یرا برا امیپ« رو شکر خدا»
 و استارت زد.

نهش موج با خا به  به صددورتش خورد یاز هوا یوردح  نار در . بومگرم  ها را ک
 گذاشت و همزمان در آپارتمان را بست.

 !یاومد رید -
 گذاشت. احنهیس یزده به عق  برگشت و دستش را رو وحشت

 شما؟ یاومد ی. کدمیترس -
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 نگرفت. ونیزیمبل گذاشت و نگاهش را از تلو یدستش را لبه سهراب
صر رفتم ب - ستانیع شتم خونهزدمش بعد هم زودتر ب یبه موحد یسر مار ؛ رگ

 آخه امش   فوتبال داره.
 بهتر بشن. دوارمیام -
 یپسددره محمد نیحرفهاسددت. فعال  که ا نیتر از ااون جون سددخت شددهشیم -

 .دهیمردک انجام م نیتر از اکارها رو درست
 یغارح بود و امروز مردک خطابش م اری روزیکه نبود!؟ تا د ینشددناسدد نم 

 ادامه داد. تفاوتیباال انداخت و ب یاکرد. شانه
 .دیکه شما به اهدافتون برس نهیمهم ا -

 را از کنار در برداشت و به طرف اتاقش رفت. هابوم
 اومد؟ میاز خونه باغ چه خبر؟ مش رح -

 و به طرف سهراب برگشت. دییهم سا یرا رو شیهادندان
 .شهیخونه باغ هم داره انجام م یبلهش اومده. کارها -
 بذار. نایمن رو هم در جر -

 سهراب به طرف اتاقش رفت. دنیگفت و نامطمئن از شن یآرام ی" باشه" 
س یمو قلم شته به رنگ  شار رو اهیآغ ش یرا با ف شدیبوم ک ته . از غروب که برگ

 گذر زمان شود. یها سرگرم کرده بود تا کمتر متوجهبود خودح را با رنگ
صورتش را عق   یافتاده رو یو موها دیکش احیشانیپ یدستش را رو ساعد

 زد.
بود و منتظر. انگار بد عادت شددده بود. حرف  زیم یرو یگوشدد یرو نگاهش

 آشور کم کم بدعادتش کرده بودند.  یهاامیها و پزدن
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ور به سمت آش خودیشدنشان شود. ذهنش باخود و ب  یمنکر نزد توانستینم
ش ش یقی. نفس عمشدیم دهیک شدن از جا دیک شغول ادا شیو با بلند   یمهم

 کارح شد.
*** 
 گفت و گلدان کاکتوس را عق  زد. یآخ
 ؟یکنیچکار م -
 آخه؟ هیهمه گلش کاکتوس چ نیا -

 تکان داد و گلدان را کنار پنجره گذاشت. یسر
 .یریدرگی  سره  یاومد یاز وقت -
 .کنمیم ینه کار زنمشیم ینه حرف گهید -

سر ینیچ شهرزاد شت.  صورتش داد و برگ  زیم یرو یکاغذها وتکان داد  یبه 
 را دسته کرد و در کارتابل گذاشت. 

 از آشور چه خبر؟ -
 باال رفته نگاهش کرد. یو با ابرو ستادیوسو راه ا هیآ دست

 .یقرار بود ساکت بمون - 
 باال انداخت. یا شانه شهرزاد

 .کننیذهن آدم رو مشغول م شونیا -
 آداب. یچه مباد -

 شت.و کارتابل را در قفسه گذا دیچرخ
 .میبعد بر شیمحمد یپوشه رو بدم آقا نیمن برم ا -
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قا امیمنم م - تاق آ مد یا کارهات چطور آدم نمیبب خوامی. میمح  ییهاهم
 هستن.

مهدکودک را به  یامروز نقش مرب قا  یبه شددهرزاد انداخت. دق یابهت زده نگاه
 گوشه و آن گوشه جمع کرده بود.  نیعهده گرفته بود و شهرزاد را از ا

 ونریرا دور زد و از اتاق ب زحیبه شددهرزاد که دنبالش راه افتاده بودشم توجهیب
 رفت.

 یبرا رسددمیاما فردا خدمت م شیجناب احد دیریم دیشددما که االن دار -
 .یینها حاتیتوض

 ی کاوه جان.نانیمورد اطم -
نتظر و م سددتادیبودندش ا سددتادهیا یمنشدد زیسددهراب و کاوه که کنار م دنیبا د هیآ
 اشان تمام شود. اند تا مکالمهم
 .یاحد یسالم آقا -

 هیبه شددهرزاد و آ یکاوه سددرح را خم کرد و نگاه یشددانه یاز رو سددهراب
 انداخت.

 !هاطرف نیاز ابه به شهرزاد خانم.  -
 د؟یشما خوب -

 .ستادی" کرد و کنار سهراب ایآن دو "سالم دنیو با د دیبه عق  چرخ کاوه
جوان انداخت. خندان بود و تند تند جواب سددؤاالت دختر  یبه چهره ینگاه

 . دادیسهراب را م
 هیزد و نگاهش را به آ یدخترک زدش کاوه لبخند یبه پهلو هیکه آ یاضددربه با

 کشاند.
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 نیا دیکنیلطف ممشددغول صددحبت کردن هسددتنش  هیتا بق شیمحمد یآقا -
 د؟یریبگ لیپرونده رو از من تحو

شهرزادش راه اتاق کاوه را در  یکاوه رو یرهینگاه خ به اعتراض شهرزاد و توجهیب
 رفت. شیپ
* 
 «مغزم داغ کرده رونمشیب »
 دهانش گرفت. یرا ارسال کرد و دستش را جلو امیپ

 «ش رفتی بیرون؟از کجا اومده ستیمغزت که معلوم ن یخن  کردنش داغ یبرا» 
 .حروف چرخاند ی. دستش را رواخم کرد اند ورا خو امیپ

 «کن. ششفرامو» 
 پالتواح گذاشت.   یرا در ج یرا ارسال کرد و گوش امیپ

ستش را در جشد که بلند شیهاچکمه ریقرچ قرچ برف ز یصدا رو ف بشیش د
 به خودح چسباند.  شتریبرد و پالتو را ب

انداخت. پارک نسبتا  خلوت بود و به  شیهابه رد قدم یعق  برگشت و نگاه به
 نشینبود. برف سنگ گرید یکس دندیچرخیپارک مکه پراکنده در  یجز چند نفر

 راه رفتن را سخت کرده بود.  نیزم ینشسته رو
 بشیرا از ج احیدستشش نگاه از درخت ها گرفت و گوش ریز یلرزح گوش با
 را باز کرد. یارسال امیپ احیرفع کنجکاو یاسم آشور برا دنیآورد و با د رونیب

 «آدرس بفرست؛ مغز من هم داغ کرد.»
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 نیو با بهانهش انگار هر دو به دنبال ا بهانهیزد و آدرس را فرسددتاد. ب یلبخند
 را با هم باشند.  یبودند تا وقت

شور ستادهیپارک ا یورود کنار شک یبود و نگاهش به آ رنگش  یبود که پالتو م
 .دیپوشیرا م

 .دیکش نییپالتواح را پا یها نیرا صاف کرد و آست شیاسرمه وریپل یقهی
زد و با رد شدددن  یت  ت  حرکات مرد مقابلش را دنبال کرد. لبخند هشنگا

 آشور تکان داد. یدستش را برا ابانشیآشور از خ
 ؟یکه نکرد یبرف باز -

 و کنار آشور به راه افتاد. دیچرخ شیو "سالم" کرد. در جا دیخند
 .دییبفرما -
 را از آشور گرفت و " تشکر" کرد.قهوه  ییمقوا وانیل

 بهتر نبود؟ ینشست یشاپ م یبرفش داخل کاف یرو یرو ادهیپ نیبا ا -
 خواست.  یزدن م خیدلم  -
 قرمزح انداخت. ینیبه نوک ب ینگاه 

 تو دستته. قهوه  وانیاون ل یوقت ستشیدر کار ن یزدن خی -
 کرد.  یرا به لبش نزد وانیتکان داد و ل یسر هیآ

 مغزت چرا داغ کرده؟ -
 .دیرس یهم بهشون نم المیفتاد که هرگز خا یچند وقت اتفاقات نیا -

 و نوک انگشتش را لبه ی لیوان کشید.داد  یچوب مکتیاح را به ن هیتک آشور
 مثال؟ -
 .یهست یک یبدون نکهیمثال ا -
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 .کرد یاخم آشور
 ؟یدونست یمگه نم -
 .دمیبهتر فهم -

 ربود که آرام آرام د یانداخت. نگاهش به دخترک سشیخ یبه موها یگاه آشور
 نینمناک نشددسددته بود و با هم مکتین یبود و حاال رو دهیدوان شددهیجانش ر

 کرد. یم یحرکات ساده اح دلبر
 هیبلند شد و دست آ زیصورتش نشستش از پشت م یبرف که رو یدانه  نیاول

 را گرفت.
 .یمونم تا خودت حرف بزن یمنتظر م -

ستش ست؛ نگاه د ش شور ن ست آ شور یبه چهره ب یکه در د  انداخت تفاوت آ
ی بلبش نشددسددت و  یکار آشددور رو نیاز ا یکه نگاهش به روبرو بود. لبخند

 نیهم قدم با او به طرف ماشدد شتوجه به لیوان نیم خورد قهوه  که روی میز ماند
 رفت.

* 
 ؟یرو انجام داد شگاهینما یکارها -

 "آره" زمزمه کرد. هیشب یزیاز شکالت تلخ را در دهانش گذاشت و چ یاتکه
 خونه باغ چه خبر؟از  -

به  یو نگاه دیرا نوش یاز چا یاو به سرفه افتاد. جرعه دیدهانش در گلو پر آب
 انداخت. الیل

 ؟ی. خوبزمیآروم عز -
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 تکان داد. یسر
 دارم. قهیسل یکم هیبگوش  یاگر کم  خواست -

 اح گذاشت.چانه ریزد و دستش را ز یلبخند
 دلم براتون تنگ شده شده بود. -
 .دیرا جلو کش وهیمظرف  الیل

 کار. نیا یگذاشتم روچاپ مقاله؛ تمام تمرکزم رو ریدرگ رم؛یدرگ یکم-
سبز یبه فخر ینگاه  دییسایخش  شده را کف دستش م یهایانداخت که 

 اح را نوازح کرد.در فضاش شامه دهیچیخش  پ ینعنا یتا پودر شوند. بو
 ؟یبا آشور صحبت کرد -

 گرشیبود د هیبرداشت. آشور هم مثل بق زیم یاز رو را برگرداند و فنجان را سرح
ز ا یاثر چیکرده بود و حاال ه یمخابرات را عاصدد یاپراتورها شیتا سدده روز پ
 آثارح نبود.

 بهتون نگفته مگه؟ -
 گذاشت. هیآ یدر بشقاب گذاشت و جلو یبیس الیل

 ؟یتو چرا نگفت -
 انداخت. نییانداخت و سرح را پا الیبه ل یمردد نگاه

 دمشیخودم رفتم کافه و د لیکه با م یااز دفعه ریبود. به غ یاتفاق زیهمه چ -
 آمد بود. شیدفعات پ هیبق
 . سازنیما رو م یاتفاقات زندگ -
 .فتادهین یهست که اتفاق یاما سه روز -
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ش لب یرو یچرخاند که با لبخند یرا به سددمت فخز هیسددر آ الیبلند ل یخنده
 خش  شده بود. یهایبزهمچنان مشغول پودر کردن س

 نداده. تیهم ساره گفته بره اونجا اهم یشده؛ هر چ ضیمر -
 را پشت گوشش فرستاد. شیاز موها یاتکان داد و تکه یسر هیآ

 بهتر بشه. دوارمیام -
*** 

 سالم.   -
 و گوشی را در دستش جابجا کرد. بجا شدجا شیدر جا یکم

 ؟یسالم. خوب -
 بپرسم ازت.  یحوالحالت بده. خواستم ا دمیشن -

 . دیکش احنهیس یپتو را رو آشور
 ؟یحجم کار. تو خوب نیشدمش اون هم با ا نیفعال   که خونه نش -
 اد؟یاز دستم برم یخوبم؛ کمک-
 .یلطف کرد کاری نیستش -
 یگذاشددت و پتو را رو زیم یرا رو یکرد و با قطع تماسش گوشدد "یخداحافظ"

تنش یخ کرده بود و دو پتویی هم که  کرد. ی. تمام جانش درد مدیسددرح کشدد
 افاقه نمی کرد. سرفه ای کرد و بیشتر در خودح جمع شد.رویش افتاده بود 

ا بی توجه پتو را زیر سددرح ش امرا باز کرد شیهازنگ خانهش چشددم یصدددا با
ستاد. ش فر ست. و کرد ارترحیزنگ دوم هو ش تن عرق کرده اح را  در جایش ن
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ردن از و نگاه ک دنیبدون پرس .بلند به طرف در رفت یهابا قدمدر پتو پیچید و 
 درش در را باز کرد. یچشم

 ظرف سوپ رو بدم و برم. نیسر زده اومدم؛ فقو اومدم اببخشید  -
شور سالم" آرام آ ستش را دراز کرد وگفت.  ینگاه متعجبش را کنترل کرد و "   د

 .ظرف را گرفت
 ؟یدیآخه چرا زحمت کش ه؟یالزم نبود آ  -

کرد و با همان شامه نصف و   یاح نزد ینیرا باال آورد و ظرف را بهش بدستش 
 . دیبو کش  مهین

 برم. گهینکردم. من د یکار خاص -
 ؟یبر یجور نیبذارم هم تونمیهمه زحمت. م نیهمه راه و ا نیا -
 که برم. غذا بخور و استراحت کن. ره بهت -
. هیآ -  لطفا 

 .دیلبش را گز یبه خانه انداخت و گوشه یمردد نگاه
 ؟شه بری کناریم -

اح را باز کرد چکمه پیداخل شد. خم شد و ز هیو آ دیتنش را عق  کش آشور
ش را حرکات زیبه ر زیگذاشت. برگشت و ظرف را از آشور که ر یو کنار جاکفش

 نظر گرفته بود گرفت و جلوتر از آشور به طرف سالن رفت. ریز
 .میزنانه ندار یرو فرش ییدمپا -
 .ستیمهم ن -

بود که از وسو سالن به  هیآ ینگاهش رونزدی  ترین مبل نشست.  یرو آشور
 گذاشت. زیم یرفت و ظرف را رو یغذاخورزیگذشت و به طرف م ختهیهم ر
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 مامانت هست اما...  دونمیمزاحم نشده باشم. م دوارمیام -
 کرده بود.  ریینگاهش کرد. تغ نهیکرد و دست به س یاسرفه آشور

 دوستم.  ادتیع رمیجون صحبت کردمش گفتم م الیبا ل -
 به آشور انداخت. یشانه نگاه یعق  برگشت و از رو به
 گه؟ید میدوست -

 دار ل  زد.خش ینگاهش کرد و با صدا رهیخ آشور
 . میدوست -

 دور تا دور سالن چرخاند. ینگاه مبل نشست و یزد و برگشت. رو یلبخند
 دلم نیومد... .حالت بده یلیاحساس کردم خ -
 .هیآ یعوض شد -

 تکان داد. یکرد و سر نگاهش
 .کنمیم نیبا گذشته رو تمر یدارم خداحافظ -
 .یبد نبود -

شور گرفت و حوله نگاه شت و رو نیزم یرو یاز آ سته یافتاده را بردا مبل  ید
 گذاشت.

بار تکرار نم یزیچ چیخوندم ه ییجا - گوح دادن به  یتجربه یحت شدده؛یدو
 .ستنین یباشنش اما قطعا  تکرار هیشب دی. شایقیموس

نگاهش کرد. همان بودش اما انگار پوسددت انداخته بود دخترک کم  قیدق آشددور
 حرف اما جسور...

ث ریاتفاقات اخ -  خودح رو گذاشته. ریتا 
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 نی. اشهیکردن بهت داده م یزندگ یبرا یخوب یفرصت گذرهیکه م یهر روز -
 فرصت چطور بهره ببره. نیکه از ا شهیبوط ممر یهر کس یبه عرضه گهید

شور شد و با پا شیاز جا آ سالن را عق رنگ ک یاسرمه راهنیپ شیبلند   ف 
 زد.

 ؟یخوریم یچ -
 بزنم. ی. فقو اومدم سرخورمینم یزیچ -

 .اوردیمجبور شد سرح را باال ب هیو آ ستادیسرح ا یباال آشور
  ؟یچرا اومد -
 حرف زدن با تو حالم رو خوب کرد. اون روز که حالم بد بود  -
 جبران. یپس اومد -
 نه. -
 پس؟ -

 .چاندیشال را دور انگشتش پ یلبه
 دوست داشتم. -

 .چاندیتر دور انگشتش پشال را محکم ی لبه
 ؟یریگیبعدح آب پرتقال م میسوپ بخور -

بلند شددد و آشددور هم به دنبالش  شیرا باال آورد و نگاهش کرد. از جا سددرح
 شد. دهیکش
** 

ر پرتقال د یکردن پوسددت ها یگذاشددت و با خال زیم یآب پرتقال را رو وانیل
 کرد. یرا آبکش ینیسطل زبالهش س
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 باز کرد.ممنون بابت سوپ؛ راه نفسم رو  -
به آشور انداخت که به کانتر آشپزخانه  یشانه نگاه یرا برگرداند و از رو سرح

 داده بود. هیتک
 نوح جان.  -

  و پشت دستش را خش دیکش رونیب ن یکنار س یستمال کاغذبرگ از د چند
 کرد.

 ؟یخودت آب پرتقال نگرفت یچرا برا -
صدا با ستن  ش شور در ین سر جاآ شد و ثابت  ش   ضالتش خ شش ع  شیگو
  هم فشرد یصورتش نشستش لبش را رو یآشور که رو یها. هرم نفسستادیا

 شد. دهیباال کش اریاختیاح بو شانه
 ؟یکنیچکار م -

 هیشددب یزیگوشددش چ  ینزد ییگذاشددت و جا ن یسدد یدسددتش را لبه آشددور
 " زمزمه کرد.یچی"ه
 ؟یجواب نداد -
 پرتقال دوست ندارم. ادیز -

 نگاهش کرد. قیرا گرفت و برگرداندحش عم دستش
 جات بده؟ -
 ؟یچ -

 گذاشت و سرح را باال آورد. هیآ یچانه ریدستش را ز آشور
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 ریاح را از زو چانه دیاح چرخجذاب و مردانهصددورت  یاجزا یرو هیآ نگاه
 دستش آزاد کرد.

 آمد و مقابل صورتش نییپا یدار آشور نا آرامش کرد. سر آشور که کمت  نگاه
 عق  رفت. یحبس شد و کم احنهیقرار گرفتش نفس در س

اد د رونیزنگ در قطع شد. آشور نفسش را کالفه ب یبا صدا شانیچشم تماس
 و فاصله گرفت.

گذاشددت و نفس حبس  احنهیسدد یرفتن آشددور به سددمت درش دسددتش را رو با
 اح را آزاد کرد.شده
*** 

سرک یپچ پچ یصدا با شد و به طرف راهرو رفت.  ش یکنجکاو   دنیو با د دیک
سکه  یدختر شاندش ل  یگونه یرو یاهب*و* شور ن شرد  یرا رو شیهاآ هم ف

 .ستادیو پشت ستون راهرو ا
 داخل؟ با تو هستم. یریم نییپا یکجا سرت رو انداخت -
ستانه یصدا با شور قدم تند کرد و در آ شپزخانه ا یبلند آ  دی. لبش را گزستادیآ

 شالش را در دستش مشت کرد. 
 .یمهمون دار نمیبیبه بهش م -

 نگاه نگرفت.  هیکرد و آ یاخم آشور
 هیرا در دستش فشرد. به طرف آ شیهاشهال به طرف آشور برگشت و دستکش 

 انداخت. شیبه سرتا پا یو نگاه دیچرخ
 انگار... زود پاهات باز شد به خونه. یتر و فرز بود یادیز -
 .نمیبب رونیبرو ب ایخفه شو. ب -
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 شهال را پررنگ کرد. شخندیآشور ن ادیفر
را  یکسدد نیانداخت. مطمئن بود تا به حال همچ شیبه دختر روبرو ینگاه هیآ

 .شناختیم ب او راخودختر  نیاما انگار ا دهشیند
 سامان گفت و من باور نکردم. -
که بخواد حرف بی  اصال  سامان کی هست خانم ؟! یدونیچرا حدت رو نم -

 خود هم بزنه!
 .یا... مهمان دو روزهنهیچیم یگل ینباحش آشور از هر باغ دواریام ادیز -
 .ی دونستیالبد شما هم خودت رو دسته گل م -

 هجوم برد. هیه طرف آبرداشت و ب یزیخ شهال
را  شیبرسددد بازو هیبا چند قدم بلند به سددمتش رفت  و قبل از آن که به آ آشددور

 .دیکش
 .کنمیهات رو قلم مشهالش دستت بهش بخورهش جفت دست خورمیقسم م -

 انداخت. هیبه آ یرا به فشرد و نگاه پر نفرتل  هایش  شهال
 .شهیم التیخیکامش رو گرفت ب یقدر بدون که وقت نیهم -
 .نمیبب رونیبرو ب ایخفه شو. ب -

شور ضرب بازو آ ش یبا   یصدا تیو به طرف راهرو برد و در نها دیشهال را ک
 خاتمه بخش نمایش دخترک شد. شد دهیکه با شدت به هم کوب یدر
یو هل م نییپا ندازهیسددرح رو م یهر کس و ناکسدد نجاشیصدداح  نداره ا -

 .فهممیمن نم خورهشیم یدرد چ تو برل. نگهبان دم در به خوره
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شن هادهیشده از د مسخ همچون سنگش را به طرف مبل  یهاقدم ششیهادهیو 
 اح انداخت.شانه یرا برداشت و رو فشیکشاند. ک

  .برم دیبا -
 سر جات. نیبش شآیهزیاعصابم رو به هم نر -
 را بست. هیآ یهاپل  ادحیفر
 .به هم نمی ریزم مناعصابت رو  -
 تر کرد.را محکم شیهاکش دارحش اخم یهیبه آ جهتویب

شده  دایپ ینفر  ی یکنیکه فکر م یوقت قا  ی... دقشهیطور م نیهم شهیهم -
 .زهیریبه هم م زیحالت رو خوب کنهش همه چ تونهیکه م

 . ستادیا شیکشاند و روبرو هیرا به سمت آ شیهاقدم آشور
 زه؟یریرو به هم م یچ هوانیآدم د  یمزخرفات  خته؟یبه هم ر یچ -
 را کنترل کرد و ل  زد. شیاش  که در چشمش نشستش لرزح صدا شین

 برم. دیشدهش با رمید -
انداخت. محکمش اما  هیبه آ یأصددلم*س*تزد و نگاه  شیبه موها یچنگ آشددور

 ل  زد. یجد
 .یبغض نکن... بغض نکن لعنت -
شت پرده  ش ش نگاهش رو یاز پ شده یا شور م یف  منقبض   شیاند. لبهاآ

 اما نگاهش را جدا نکرد.  دشیلرز
 ... ترکهیدلم داره م -

 به سمتش رفت. یدست آشور را مشت کرد و قدم شینشسته در صدا عجز
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 یگیهمه وقت آزارت داده؟ چرا نم نیتو دلت مونده که ا یحرف بزن... چ -
 خودت رو. یکنیو راحت نم

 . کنهیم اموونهید ییاوقات تنها یگاه -
  ه؟یهمه آدم دور و کنارت چ نیتنها چرا؟ ا -

 .دیکش سشیخ یگونه یرو یدست
اد نصددف و اعتم نیو هم فتهیم یکنمش اتفاق میتقسدد یکیرو با  ییتنها امیتا ب -
 ره.  یم نیرو از ب مهین

 با من حرف بزن. -
شو ضش در "جانم" ر"آ شد."جانمش" در تار و پود" پر بغ شور گم  و  دیچیپ آیه آ

 آزاد کرد. بغضش را 
رد. ک نییآشور را باال و پا یگلو ب یو معصومشش س سیهق آرام و نگاه خ هق

دخترک به  دهایبعد فارغ از نبا یاهم شددکسدددت و لحظهر قاومتش دسدددد م
 بود. دهیچسب احنهیس

شش که جا صداستادیا ایگرفتش دن یدر آغو شور بود که  یهانفس ی. تنها  آ
 . نشستیکنار گوشش م

را  شرتشیت یآشور فشرد و گوشه ی نهیدر س شتریاشکش را ب از سیخ صورت
 در مشت گرفت.

 آروم باح...  -
 فشرد. هیآ یهادور شانه شتریرا ب شیهاآغوشش تابش داد و دست در
 ؟یبهتر -
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 گفت. یآرام را باال آورد و "خوبم" سرح
 یکیهمه نزد نیگر گرفته از ا دشیصددورتش چرخ یآشددور که رو یآشددفته نگاه

تکان خورد تا از حصددار تن  شیدر جا یهم گذاشددت و کم یرا رو شیهال پ
 .دیایب رونیآشور ب

  ینزد ییجا شیهاو ل  دیدخترک کشدد سیپل  خ ریسددر انگشددتش را ز 
 و آرام ل  زد. دیب*و*سرا  احقهیشق

 .یشیبهتر هم م -
 به عق  رفت.  یتنش را آزاد کرد و قدم شیکینزد نیاز ا ملته 

 نیا بار نیاول یکه برا یجانیاح را لمس کرد و از هتا چانه یانشددیآشددور پ نگاه
 چشم فرو بست. کردشیگونه تجربه م

ش یجبران کرد و لبه یرا با قدم هیآ یقدم عق  رفته  سرح  دیشالش را ک و از 
ستش را باال آورد و ا شت. د شانه گرفت.  یبار حجم موها نیبردا فردارح را ن

پا ها دهیچیح پبرد و عطر خو نییسددرح را  . دیرا نفس کشدد شیدر مو
ل  تاد؛  یرو  شدددانیهاپ هاب. عل یگریاز آرامش و د یکیهم اف  رغمیاز الت

 یکرده بود و هر از گاه ریرا درگ الشیروزها فکر و خ نیکه ا یاز دخترک لشیم
 جدا شد. گذراندشیدلش م یرا از هوا یمینس
 . هیآ خوادیدلم نبودنت رو نم -
 شیهاشددکل آشددورش به سددمت ل  یمربع یو ازچانه دیشددنگاهش را باال ک 

انداخت.  نییحرف آشددورش سددرح را پا یهیبعد از تجز یاامتداد داد و لحظه
ش یهاحباب شردن  نییدر دلش باال و پا یکی یکی یخو شد و لبخندح را با ف
 هم پنهان کرد. یرو شیل  ها
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 .تیآفت بندازه به زندگ ییترس و تنها ذارمینم -
صددورتش را پشددت گوشددش فرسددتاد و دسددتش را  یافتاده رو یاز مو یادسددته

 همانجا نگه داشت.
 .دمیقول م -

بخش آشور  نانیرا باال آورد و در زالل نگاهش غوطه ور شد. لبخند اطم سرح
هم  یرا رو شیهادست آشور گذاشت  و پل  یدلش را گرم کرد. دستش را رو

 گذاشت. 
 .میآب پرتقال بخور -
 مثبت تکان داد. یبه نشانه یور به خودح آمد و سرآش یصدا با
 .یریم رتریزنگ بزن به بابات و بگو د -

** 
 شناخت؟یمهمانت من رو م -

 وانیگفت. سددرح را تکان داد و دسددتش را دور ل یکرد و "نه" آرام یاخم آشددور
 .چاندیپ یچا
 ؟یاز خودت دفاع کن یبود که بلد نیا دمیکه امروز فهم یزیحداقل چ -
 من فقو دو جمله گفتم آشور. -

 گذاشت. زیم یرا رو یخال وانیل آشور
 بود.  یهمون کاف -
زد. کم مانده بود از زور  یشددهال لبخند یبه خون نشددسددته یتصددور چهره با

 . ندازدیب نییباال به پا نیحرص خودح را از هم
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 بود؟ یها چمنظورت از اون حرف -
 کرد.نگاهش  یپرسشآمد و  رونیب الیاز خ هیآ

 ها؟کدوم حرف -
 کرد. پایچل نهیس یداد و دستش را رو هیتک یبه صندل آشور

منش بد  ایمتفاوت داشدددت  یاقصددده شیزدیکه تو ازح حرف م ییاون تنها -
 متوجه شدم؟

 گذاشت. زیم یرا رو یچا یخورده مین وانیل انداخت و نییرا پا سرح
 شوکه بشی؟که  یرو متوجه بش یزیتا حاال شده چ -
 زد. یروشن کرد و پ  محکم یگاریس 

 شده! -
 را به طرف آشور سر داد. یستالیکر یگاریس ریز
 نیبه ا دمیخندیباشن؛ م زیاسرار آم توننیها مبودم خونه باغ دهیشن شهیهم -

 ترسناک و پر از اتفاق. ینهایزم ریفکر. ز
 دقت نگاهش کرد. با
ها شدد بعضددی  گفتیم میبود که مش رح یخونه باغ ما خونه باغ یروبرو -

 ازح. ادیساز م یصدا
 داد. رونیب هیدود را خالف جهت صورت آرا برگرداند و  صورتش

مانم م ادشینم ادمی ادیمن ز - ما ما  فتیا دچار اختالل حواس  میمش رح گ
. بود واریاتفاقات پشددت د دنیدنبال فهم شددهیمن هم گوحیشدددهش اما ذهن باز

به  یاون خونه باغش خبر یوارهایدسددرک بکشددم و از پشددت  خواسددتیدلم م
 .ارمیدست ب
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شور رو نگاه شتاق آ سش در آن خانه باغ جا  شیم شش دانگ حوا بود. انگار 
 .کردیم یمانده بود و رل رل با خاطراتش زندگ

نه... من هم که  میمش رح - ما مامان گفت  باغ روبرو مرموزهش ا گفت خونه 
ند سددال بعد تو خونه باغ چ نکهیغافل از ا ؛یاحتمال یدنبال کشددف صددداها

 ...خودمون 
 تکانده شده بود. یگاریرسیبود که در ز یبه خاکستر نگاهش
 هیماند و چشددمان پر غم آ ریکردندش آشددور متح دایکه  راه خود را پ کلمات

 .دیخند
 بغض کرد. هیاخم کرد و آ آشور
 زد. یتلخند  هیمشت محکم کرد و آ آشور
 انداخت.  نییسرح را پا هیرا له کرد و آ گاریس لتریف آشور

 حجم از نیداد. ا رونیو نفسددش را کالفه ب دیبه صددورتش کشدد یدسددت آشددور
شه این طور فکر می کن .کردیم یحالج دیاطالعات را چطور با د که در یهمی

 مرتبا  از خودت میپرسددی چرا من؟و  درد دنیاسددتو بزرگترین خودت بدترین 
که هر  که  فل از این ندازه یغا گاهی  خودح بزرگ سدددت کسددی دردح ا و 

شتش خطوط نامفهوم هیبه آ یگاهن کمرشکن. سر انگ  یرا رو یانداخت که با 
 . کردیرسم م زیم

 گذاشت و آرام ل  زد. هیدست آ یدستش را روآشور 
 دارند؟ یگفتم بهت آدم ها مشترکات -
 تو کجا. ییکه من گفتم کجا و تنها ییتنها نی... اما اییتنها یگفت -
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 زدن. یبرا میها دارحرف  یلی... ما خهیآ میبزن حرف دیبا -
 تکان داد. یکرد و سر نگاهش

* 
ش کف دنیرا در دسدتش جابجا کرد. با د وهیم یهادر را آرام بسدت و پاکت الیل

 دنیکرد و با د یراهرو را ط صدایحضورح در خانه شد. آرام و ب آشور متوجه
ها را کنار مبل گذاشت و به طرف پاکت زدیم رونیدر ب یکه از ال ینور کهیبار

 اتاق رفت.
 ه؟یآ یترآروم -
 زد. یو لبخند ستادیا شیسر جا الیل

 .شهیم یاگرنه معلوم نبود چ شیخوبه که زود متوجه شد -
 شد.  یبه در نزد یکرد و کم زیرا ر شیهاچشم

 .یو حرف زد یبغض و سکوت چند روزه رو شکست باالخره -
 کرد. زیرا ت شیهاو گوحرا به دندان گرفت  انگشتش

 اومدمش اما... رونیتو ب یهامنم بهترم؛ حداقل از شوک حرف -
شم الیل یزنگ گوش یصدا شرد و کم یرا رو شیهاکه باال رفتش چ  از یهم ف

 در فاصله گرفت.
 کرد. شیصدایآورد و ب رونیب فشیرا از ک یزده گوش هول

 تو؟ یاومد یسالمش ک -
 بود. ستادهیور انداخت که در چارچوب در ابه آش یبرگشت و نگاه الیل

 .یوقت از خواب نپر  یمن آروم اومدم  ؟یبود داریب -
 را به در داد و نگاهش کرد. احهیتک نهیدست به س آشور
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 رنگ و روت بهتر شده. نمیبیالحمدلله که م -
را  وهیم یهاآشددور به طرف مبل رفت و پاکت یدهیباال پر یبه ابروها توجهیب

 شت.بردا
 چه خبر آشور خان؟ -

ق  را ع یرا پس زد و دنبالش به طرف آشپزخانه رفت. صندل الیکالم ل یطعنه
 و نشست. دیکش

 چطوره؟ یمامان فخر -
 آب را باز کرد. ریکرد و ش یخال ن یرا در س هاوهیم الیل

 خوبهش سالم رسوند. -
 گفت. یو " سالمت باشند"  دیکش زیم یرو انگشتش

 !نجایا یشد اومد یچ -
 .دیکش رونیب یرا باز کرد و سبد بزرگ نتیکاب الیل

شه ا ختیچه ر - صح رویپ نجاشیو پا وقت زن گرفتنت  شیقبل یزنانه یهاتین
 شده.
 شیچند ساعت پ نیزد. هم یو لبخند دیاح کشآشفته یبه موها یدست آشور

 کرده بود. تیشکا هانتیکاب یختگیهم از به هم ر هیبود که آ
 باشه. ری! خیزنیلبخند م -
 .گفتیرو م نیبود؛ اونم هم نجایا هیآ -
 شست و در سبد جا داد. یکی یکیرا  هاوهیم
 کرد. فیتعر ییزهایچ  ی -
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 مشکوک نگاهش کرد. آشور
؟ یچ -  مثال 
 آب را بست و به سمتش برگشت. ریش الیل

 جلوت؟ ستمیایخودم م یکن تشیگفتم اذ ادتهی -
 و نگاهش کرد.کرد  یاخم خوردهکهی آشور

 یبه من نگفتش اما از طرز حرف زدنش احسدداس کردم اتفاق یخاصدد زیچ -
 افتاده.

 ...فتادهین یاتفاق خاص -
 را خاراند. احقهیکرد و شق یمکث

 .یداشت... حس نا امن ییحس تنها -
 نشست. شیو روبرو دیرا عق  کش یصندل الیل

  ادته؟یرو  میخونه و با هم حرف زد یاون ش  که با اون حال اومد -
 در سکوت نگاهش کرد. آشور

 بعد از اون ش  حست عوض شده؟ -
 شده. -
 هم نهاد.  یرا رو شیهانفسش را آرام رها کرد و پل  الیل

 بگو! -
شده یها ل  ش    یانداخت. گفتن همه الیبه ل یکرد و نگاه سیاح را خخ

قات ما یاتفا نا  عاقالنه نبودش ا نده بودند مطمئ  نگاه منتظر و پر که از سددر گذرا
 .کردیم بشیترغ الیل نانیاطم

 کنه. تیکنارم احساس امن خوادیراحت باشه... دلم م خوادیدلم م -
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 دست آشور گذاشت. یدستش را رو الیل
 . تسی. مطمئنم احساست بهش اشتباه ندمیکه د هیدختر نیترنینازن هیآ -
 .ستمیمن به احساسم ش  ندارمش اما آدم عاشق شدن ن -
 شد. شتریدستش ب یرو الیل یهادست شارف

ودتش به خ ی...ثابت کن حتزهیثابت کن بهش که برات مهمه... ثابت کن عز -
 .هیآ شهیست که تار و پود ذهنت م اون موقع

 تکان داد. یو سر دیکش یقیعم نفس
 .دمیمهم رس یجهینت  یکه به  میاونقدر حرف زد مشیامروز حرف زد -
 حرفش ماند. یامهمشتاق منتظر اد الیل

 جهینت نیبار تو خونه باغ تا سددر حد مرگ ترسددوندمشش اما امروز به ا  ی -
 هینفر باشدده که بخوام تا آخر عمر بهش دل ببندمش خود آ  یرسددوندم که اگر 

 ست.
 نشست و دستش را جلو دهانش گرفت. الیدر چشم ل اش 

 قل  برات خوشحالم. میاز صم -
امروز که حرف زد  یدونیگذروندهش نم ییتنهاچند وقت رو  نیا یهاتنش -
 به سر من اومد.  یچ

 خم شد. زیم یو رو دیکش رونیب الیدست ل ریرا از ز دستش
شمش هرچند امروز ثابت کرد  تیاذ خوادیدلم نم - شه... قول دادم مراقبش با ب

 .ادیاز پس مشکالتش بر م ییخودح به تنها
 شد. ترقیلبخندح عم الیل
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 .ارهیبه زانو درت م تحفه نیهم یروز  یگفتم بهت  ادمهی -
 لبش نشاند. یرو یلبخند الیبلند ل یخنده

 از طرف خودم بدم بهش. یرو که سفارح داده بود یباشه سوغات ادمی -
انه بلند شد و از آشپزخ یصندل یاز رو. گرفت دهیدارح را نشنبلند و کش آشور

 رفت. رونیب
**** 

 .دمیرو دخانمش من شما  هیچه عج  آ -
 سهراب نشست. یمبل کنار یگذاشت و رو زیم یرا رو وهیم ظرف

شده. کارها - شلوغ  عق  افتاد. دارم  یکم یخونه باغ به خاطر بارندگ یسرم 
 و.. و... شگاهشینما یبرا شمیآماده م

 برداشت. یموز وهیخم شد و از ظرف م سهراب
 .ینبود یشگیهم خود نیع یادی. زیاومد رونیب یخوبه که از اون خمودگ -

 را روشن کرد.  ونیزیتکان داد و تلو یسر
سر در نم شگاهینما یکارها -  ییاز خونه باغ بگو که چه کارها ارمشیرو که من 

 تا حاال؟ یکرد
 گرفت. ونیزیرا از تلو نگاهش

 بابا. دیریمن رو دست کم نگ -
 موز در دهانش گذاشت و نگاهش کرد. یاتکه سهراب

 رو دست کم گرفت. یآدم چیه دینبا وقتچیه -
 .یاساس رییتغ  ی کنم؛یمدت فکر م یطوالن یندهیآ  یدارم به  -

 دوخت. هیاح را به آشده زینگاه ر سهراب
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 ؟یزنیتو بد حرف م ای شمیمن متوجه نم ه؟یچ یاساس رییتغ -
  یتو  یگذار هیسرما یحت ایکارش  هی خوادینگرفتمش اما دلم م میهنوز تصم -

 رو تجربه کنم. یو حساب کار درست
 به جلو خم شد. یپوست موز را در بشقاب انداخت و کم سهراب

 از کجا اومده تو سرت خانم کوچولو؟ دیجد یهادهیا -
 ده؛یکه به من رس هیارث هایبلند پرواز نیباالخره من هم دختر شما هستم و ا -

 اما...
انداخت و منتظر  هیبه آ یرا خاراند و نگاه مشددکوک شیابرو یگوشدده سددهراب

 ماند.
کار رو  نیراه و روح ا خوادیدر ارتباط نبودمش دلم م رونیب ویبا مح ادیمن ز -

 . دینشونم بد
گاه مبل زد و  با سرح اشاره  منینش یو با دست رو دیسهراب خند یهاچشم

 .ندیکنارح بنش هیکرد تا آ
 یکم یصددلهمبل و با فا یبرخاسددت. رو شیکرد و از جا سیرا با زبان خ لبش

 از سهراب نشست.
  ؟یفکر افتاد نیشده که به ا یچ -
بار به   ی ادمهیکنه.  نیرو تضددم ندهیآ تونهیمطمئن م یگذارهیسددرما  ی -

 از شددتریمدت ضددررح ب یراکد نگه داشددتن اموال در طوالن دیگفتیمامان م
 سودشه.
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یه مک یآرام یهیاز آ دیجد یهاحرف نیموشددکافانه نگاهش کرد. ا سددهراب
 بود.  یعج یکم شیبرا شناختش

 د؟یکنیکمکم م -
 داد و متفکرانه ل  زد. ونیزیصاف نشست و نگاهش را به تلو سهراب

 فکر کنم. دیبا -
داد و در سددکوت نگاهش را به  هیتکان داد و کنار سددهراب به مبل تک یسددر

 داد. ونیزیتلو
*** 

 مشخص شده.  زیحساب همه چ نیبا ا -
 مشخص شده و با برنامه جلو بره. زیچ دم همه یم حیترج -

 گذاشت و به طرف آشور برگشت. زیم یقرارداد را رو سهراب
 ؟یدیرس نجایسن به ا نیچند سالته؟ چطور با ا -

پا انداخت و با  یرا رو شیپوشدده خشدد  شددد. سددهراب پا یآشددور رو دسددت
 اضافه کرد. یلبخند

 نباشه. یالبته اگر فوضول -
 زد. یمصلحت یندپوشه را بست و لبخ آشور

که  یینجایپدرم استفاده کردم تا برسم به ا یهاهیوجه؛ اما من از توص چیبه ه -
 هستم.

 کنه؟یکار م نهیزم نیپدرت هم تو هم -
 نه. -

 تکان داد. یبه ذکاوت آشور زد و سر یزیلبخند ر سهراب
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 ؟یکنیشروع م یمهندس جانش کار رو ک می. بگذریهم عال اریبس -
 قرارداد. یفرصت بعد از امضا نیدر اول -

 به آن انداخت. یاقرارداد را در دست گرفت و نگاه موشکافانه  یبرگه سهراب
 .ستین یمشکل -
 . نجایمطمئن ا نیاز مهندس یکیبه  سپارمیکارتون رو م -
 به آشور انداخت. یسهراب سرح را باال آورد و نگاه -
 .شمیمتوجه نم -
 .زنمیکمتر به شرکت سر م با  یهستم و تقر یاپرو ه ریمن درگ قتشیحق -

 جابجا شد. شیدر جا یکم سهراب
 .خوامیم میقم*س*تاما من نظارت  -
 بود. دیخواه یشما راض تیدر نها د؛ینگران نباش -

شور شن آ ش یصدا دنیبا  سهراب گرفت و با  احشیگو شمان  نگاه از برق چ
 تماس را وصل کرد. احیگوش یبه صفحه ینگاه

 تماستون بودم.منتظر  -
به آشور انداخت که مشغول صحبت کردن بود. شش  یچشم نگاه یگوشه با

 .کردیآشور بود و همزمان ارقام را دو دو تا م یدانگ حواسش پ
بار باهاتون  نیآخر کردمی. فکر مشددمیحرکات شددما نم نیا یمن متوجه -

 اتمام حجت کردم.
 کرد. زتریرا ت شیهاگوح سهراب
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 کنه؛ ریبزرگ هسدددت که تمام ذهن من رو درگ یاپرو ه به اندازه نیا قتا  یحق -
 .مونهیچونه زدن با شما نم یبرا ییجا گهید

 شد. دهیبلند شد و نگاه سهراب به دنبالش کش زیاز پشت م آشور
فته فقو تا آخر ه شهشی. حرفم دو تا نمدیفقو تا آخر هفته. نه... شما گوح کن -

 .دیکن یصورت فسخ شده تلق نیا ریدر غ مونم؛یمنتظر م
 شیشده سر تا پا زیر یهابه قامت آشور انداخت و با چشم یسهراب به نگاه 

 اما... دشیدیم ییاز آشنا یرا از نظر گذراند. رد
 .دیتمام شده فرض کن ایمنش  ویشرا ایتا آخر هفته...  -

 برگشت. زیرا قطع کرد و از پنجره فاصله گرفت و به طرف م تماس
 . یجناب احد دیببخش -

فت و از جیکنمی" خواهش م سددهراب را  سیکتش خودنو ب*غ*ل  ی" گ
 قرار داد را امضا کرد. یآورد و پا رونیب

 را به طرف آشور هل داد. کاغذ
 یکه سددنگ رو یزیطور به هم بر نیا یچرا؟ قرار باشدده با هر کار یعصددبان -

 .شهیسنگ بند نم
 داد. رونیفسش را کالفه بقرارداد انداخت و ن یبه برگه ینگاه آشور

 کرد. یزندگ شهیبه هر جهت که نم یکردن هستمش بار یزیرمن آدم برنامه -
 حرف آشور ماند. یمنتظر ادامه رکانهیپا انداخت و  ز یرا رو شیپا سهراب

 ه؟یچ تیهمه عصبان نیا لیبپرسم دل تونمیم -
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 نی. اکنمیم یسددداخت هتل پن  سددتاره رو راه انداز یپرو ه  یمن دارم  -
ص صحبت م یشخ شتم باهاح  شر نیقراره که در ا کردمیهم که دا   یپرو ه 

 باشه.
 ه؟یو االن مشکل چ -
 را در هم گره زد. شیهاداد و دست هیتک یصندل به
 شدهیاز حد تصددورهش چون من هم شددتریکار ب نیا یرو یگذار هیمبلغ سددرما - 

 رو خواستم.  هانیبهتر
 کرد. زیرا ت شیهازد و گوح یلبخند سهراب

ش نیا - د که خواهد بو یزیاز چ شتریب یلیاح خسود آورده نهشیپرو ه به ثمر ب
 .دیبا
هستن خوشم   دیجد یکه دنبال کارها ییجسارتت رو دوست دارم. از آدمها -
 ؟یبرام بگ میپرو ه عظ نیاز ا یکم شهی. مادیم

 ادامه داد. یرکیزد و با ز یلبخند سهراب
 نباشه. البته اگر دخالت -

لند ب زحیاز پشت م یا" گفت و  با برداشت کاغذ لول شدهیکنم ی"خواهش م
 سهراب نشست. یو  روبرو

 گذاشت. یانقطه یتهران را باز کرد و انگشتش را رو ینقشه
 .نجاستیمحل هتل ا -

 نقشه چرخاند. یاح را روخم شد و نگاه موشکافانه یکم سهراب
 د؟یهم انجام داد یکار -
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 برداشت و به سمت سهراب گرفت.  یبروشور زیم یرو از
 غلطت  افتاده. یرو با  یکار انجام شده و کارها تقر یهیمراحل اول  -

شور را ورق زد و با د سهراب سکوت برو شورش  دنیدر  مطال  موجود در برو
 تکان داد و در سکوت مشغول مطالعه شد. یسر

 یکارها عالقه لیقب نی. من هم مثل شددما به اکنمیم نیجسددارتت رو تحسدد -
 دارم.  یادیز

 زد. یلبخند آشور
 مطالعه کنم؟ ترقیدق یبروشور رو داشته باشم تا کم نیا تونمیمن م -
 البته. -

سددرح را تکان داد و باز هم نگاهش را به بروشددور انداخت. آشددور با  سددهراب
 پا انداخت. یرا رو شیزد و پا یاالعمل سهرابش لبخند رندانهعکس دنید
*** 

ستش را رو شت یسهراب د شت و نگاه یپ راهنما و  یبه دفترچه یکاناپه گذا
 بروشور انداخت.

شمشدیم ترریذهنش درگ کردشیمرور م شتریچه ب هر کرد و  زیرا ر شیها. چ
 .دیاح را به لبش کشانگشت اشاره

 داشته باشد. یمحکم یپشتوانه دیمطمئنا  با مشیعظ نیچن نیا یاپرو ه
بتواند در  آمدیلند شدددد و طول و عرض اتاقش را قدم زد. بدح نمب شیجا از
 شود. میپرو ه و منفعتش سه نیا
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دفترچه را  زیم یکرده بود. خم شد و از رو ریهتل ذهنش را درگ تیو موقع محل
شت و ورق زد. اعداد و ارقام آنچنان ست  یهمانطور که پا شیبردا س رفتنش را 

 هم بود.  یمحرک خوب کردشیم
صورتش گذاشت. نگاهش به دفترچه  یرا رو شیهامبل نشست و دست یرو

 شراکت. اما از کجا؟ یبرا یبود و در سرح به دنبال راه
 «بدم. یاساس رییتغ  ی خوامیمن م»

کار  نیرا در ا هیآ شدیرا به مبل داد. اگر م احهیمرموزح کش آمد و تک لبخند
 و دو نشان بود. ریت  یکندش   یشر

به نتدر  باره ی . تمام دیرسددیم جهیتشدددت طال افتاده بود و تمام صددبرح 
شش برا ییهاسال ض یکه تال شت و لجوجانه از  یا دهیفا بایکردن فر یرا ندا

 کرده بود. یشانه خال  احیپدر یهیبار به نام کردن اموال و ارث ریز
رو ه پ نیا بفروشد و در اها و خانه باغ ر الیکند تا و یرا راض هیآ توانستیم اگر

هم  اوردشیب رونیب هیعنان کار را هم از دست آ توانستیکندش م یگذار هیسرما
 خودح بر کار مسلو شود.

 شده بودند. دنشیمانع از به ثمر رس لشیو وک بایکه فر یانهیرید یآرزو
کارها و  شدشیدر ماجرا باز م یلیوک ی. هر جا پادییهم سا یرا رو شیهادندان
 ب بود.نقش بر آ شیهانقشه

ستش شم د شت کرد و چ شته بود و در  هیرا که آ هی. قدم اولزیرا ر شیهارا م بردا
سهراب هیپرمنفعت بود. حاال که آ یمغز کوچش به دنبال کار ستقبال کرده و   ا

 .نیبهتر از ا یقرار داده بودش چه فرصت نیرا ام
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 هیکردن آ احش واردمرور چند ساعته تیبار چندم مرور کرد. نها یدفترچه را برا
یتر از آن مرا سددداده هیاگرنه که آ خواسدددتشیدر ماجرا بود. دقت و تمرکز م

 کند. یستادگیکه بتواند در برابرح ا پنداشت
اشت و گذ زیم یرا رو شیبود و خطرها پشت سر گذاشته بود. پاها ابانیب گرگ

 صورتش را پوشاند. دحشیاز افکار پل یلبخند
*** 

. دادیباالتر از حد معمول را نشان م یود که عددشمار ب لومتریک ینگاهش رو
ستگ صبح که  یخ سر پدال گاز جبران کرد. از  شار بر  سته در تنش را با ف ش ن

به اول  یبود تعج  کرده بودش اما تعجبش وقت دهیند نگیرا در پارک هیآ نیماشدد
 که رد تماس داده بود. دیرس

ا ر گرحی. دست ددیلبش کش یپنجره گذاشت و دستش را رو یرا لبه آرنجش
 شمار گرفت. لومتریکنار ک یدور فرمان محکم کرد و نگاه را از گوش

 یرو هیاسم آ دنیبزرگراه چشم گرفت. با د دیسف یاز خو کش یگوش یصدا با
 را به گوشش چسباند. یصفحه نفسش را آرام رها کرد و گوش

 محکم شد. شیگره ابروها دشیچیپ یکه در گوش هیآ یصدا
 جواب دادن حساسم. رید یبهت گفته بودم چقدر رو نمکیگمون م -
 .ستین یبیعج زیکه چ نیا شیشما کال  حساس -

خل گز لبش نده دیرا از دا حاضددر جوابتا خ ند.  یاح را از  هان ک دخترک پن
ساس بود و ا ستیدختر چه م نیح سته تبد دان از  یکیشده بود به  لیکه ناخوا

 آشور. یهاتیاولو
 بوده. شلوغ سرم  یکاف ینکنش امروز به اندازه یبا اعصاب من باز -
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 .یخسته نباش -
 آتش باشد. یهمان آب رو یبه منزله توانستیدختر م نیآرام ا لحن

 بعدا  زنگ بزنم. یااگر خسته - 
 ! هیآ -
س - شتمش بعد هم ر شگاه دا شدم.  ریشرکت درگ دمیامروز دان ه هم ک یوقتکار 

 قم بود.تو اتا یمحمد یآقا یشما زنگ زد
 کاوه چه کار داشت اونجا؟ -

 .یخش  بود و جد لحنش
که داده بودم بهشددونش قرار بود چ  کنن و  یسددند حسددداب دار  ی یبرا -

 بدن. لیتحو
 نگرانت بودم. -
 مکث ادامه داد. یرا تصور کند. با کم هیلبخند آرام آ توانستیهم م نجایهم از
 .گهید یمراق  خودت هست -
که حواسددم به رفتارهام در قبال  یحداقل نه تا روز فتهشینممن  یبرا یاتفاق -
 باشه. هیبق

 تر.آشور محکم شد و دستش دور فرمان محکم یابروها یگره
 نیا دمیکه کنترل ذهنم از دسددت خارل بشدده روز مرگهش اما اجازه نم یروز -

 .فتهیاتفاق ب
دخترک را جا  نیکاح حاال و هم یا کم رنگ زد و از دلش گذشت که یلبخند

 کنارح داشت.
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 ؟یندار یبرم خونه ... فعال  کار دیآشور من با -
 گفت و تماس را قطع کرد. ی" مراق  خودت باح"آرام

**** 
گذاشدت و به طرف  شیمحبوب سدهراب را روبرو یشدکالت  یاز ک یاتکه -
 رفت. خچالی

 ها متنفرم.از جمعه -
سهراب انداخت.  یسرح را برگرداند و نگاه هیآ بود که امروز را در   یعجبه 

 نرفته بود. ییخانه مانده بود و جا
 به جمعه نداره. یربط دیکه دار یرخوت گه؛ید یجمعه هم مثل روزها -

بزرگ از آن را در  یافرو برد و تکه  یتکان داد. چنگال را در ک یسددر سددهراب
 دهانش گذاشت.

 .یدونیکه مرو  هاستمیعوض کردن س انیجر -
 گذاشت. زیم یآورد و رو رونیب خچالیرا از ساالد  لیوسا

 .دمیشن شیچند روز پ -
را در دهانش گذاشددت و با همان دهان پر ادامه   یاز ک گرید یاتکه سددهراب

 داد.
 دایقرارداد رو بسددتم و احتماال  از اواسددو هفته رفت و آمدشددون تو شددرکت ز -

 بشه.
 آورد. رونیب نتیاز کاب یاتکان داد و کاسه یسر

 د؟یفکر افتاد نیشد که به ا یچ -
 که نرفته. ادتیهستم؛  شرفتیمن طرفدار تنوع و پ -
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 گفت. یجدا کرد و " نه" آرام یا. تکهدیکش اریخ یرا رو چاقو
 و رد شکالت را پاک کرد. دیلبش کش یانگشتش را گوشه سهراب

 .دمیفهم یزیچ  یبستن قراردادش  یاون روز که رفته بودم برا -
 ؟یچ -
 ؟یحرف زد یگذارهیسرما  یاون روز در مورد  هادتی -
 مثبت تکان داد و منتظر نگاهش کرد. یبه نشانه یسر هیآ

شدم که ا - شور رو م نیمتوجه  سرهش آ یپرو ه بزرگ کار م  ی یداره رو گمشیپ
 .کنه

 سهراب کرد. یهاجمع حرف شتریرا در ظرف گذاشت و حواسش را ب چاقو
 ؟یتوجه شدشما از کجا م ؟یچ یپرو ه -

پر کرد و مجددا   یاقهوه وانیسدددازش لبرخاسدددت و از قهوه شیاز جا سددهراب
 نشست. هیآ یروبرو

 هتل پن  ستاره.  یساخت  یپرو ه - 
 کرد و منتظر ماند. زیرا ر شیهاچشم

. دمیرو شددن شیاحتمال  یاح با شددرکه من اونجا بودم مکالمه یاون روز -
 بود. یمال یمشکلشون سر مسئله

 چطور؟  -
ث هیبه آ یانگاه موشکافانه سهراب شت. گ هیآ یکالمش رو ریانداخت و دنبال تا 

 داد. یرا به صندل احهیو تک دیتلخ را نوش یاز قهوه یاجرعه
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شون - ش اروی یکه برا یبا خو و ن شدم ا یمهلت نییو تع دیک ون که کرد مطمئن 
 در بساط نداره. یطرف پول

 که من زدم داره؟ یبه حرف یچه ارتباط هانیو همه ا -
 شد. رهیخ ینامعلوم یحلقه کرد و به نقطه وانیدستش را دور ل سهراب

 ؟یبه من اعتماد دار -
 البته که اعتماد دارم. -

 خم شد. زیم یرو یکم سهراب
 یالهایو یکردم. اگر تو حاضر بش نییپامن صفر تا صد کار رو باال و  نشیبب -

 .میکن یگذارهیپرو ه سرما نیتو ا میتونیم یبفروش شمال و خونه باغ رو
 بهت زده نگاهش کرد. هیآ

 مگه یه تومن دو تومنه؟ ؟یبابا! آخه چطور دیگیم یچ -
 گذاشت.  هیدست آ یبرد و رو شیدستش را پ سهراب

 بزنم و اشتباه باشه؟ یدر مورد مسائل مال یتا حاال شده من حرف -
 باال انداخت. یند و سرمطمئن سهراب چرخا یچهره یرا رو نگاهش

ما ا - نهشیفرق م نیا نا  ا ک ند م یپرو ه نیمطمئ که ه یبرا یاردیلیچ  چشیمن 
 سخته. یلیشما هم خ یبرا
 نفر.  یو اون  میما دو نفر مشیاتحاد نانوشته دار  یما  هشینره آ ادتی -
 جنگ؟ میمگه قراره بر -

 زد. یدستش را رها کرد و لبخند سهراب
 و رو کردمش پر منفعت و پر بازدهه. ریپرو ه رو زمن تمام اون  -

 مطمئن. یکالن و در انتها سود حاصله یگذار هیسرما
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 نیدسددت به چن نمیبیترسددناکه بابا. من واقعا  در خودم نم یموضددوع کم نیا -
 .دیبزنم؛ بهتره فراموشش کن یسکیر
به عنوان سددرما - رو  هاتیکارها و حما هیجلو و من بق یگذار بر هیتو قراره 

 .دم.یانجام م
 گذاشت. احنهیس یرا رو شیهابه سهراب انداخت و دست ینگاه

 د؟یدیکار رو انجام نم نیچرا خودتون ا -
 .هیآ ستمیزنده ن شهی. من همیریبگ ادیرو  ستادنیسر پا ا تو خوامیم -
ثر نگاهش کرد. هیآ  متا 

یون کجا بود!؟ مقبول کننش پولم شددونیکه ا میریبگ نیحاال فرض رو بر ا -
 .یچیه گهیکه د الهایداره؟ و یچه مشقت ییفروح خونه باغ به تنها دیدون

  دشیچرخ یضرب المثل م نیا ینیزدش اما در سرح مصداق ع یلبخند سهراب
 دانستینم یش آن همه ثروت در دستش بود و حت«سرخ و دست چالق  یس»

 ادامه هیهان کرد و رو به آها اسددتفاده کند. پوزخندح را پناز آن تواندیچطور م
 داد.

 .میاز اون پول استفاده کن میتونیاول کار م یمن پول دارم. برا -
 اما اون پول... -
 تو نگران نباح. فقو به من اعتماد کن. -

ت آماده از پش مهیبه سهراب انداخت و با برداشتن ظرف ساالد ن ینامطمئن نگاه
 بلند شد و آرام ل  زد. زیم
 کنم.فکر  دیبا -
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*** 
 جان. هیآ -

 آشور و سهراب چرخاند و "سالم" کرد. انیم ینگاه
 کردن. نجایا یمسؤول کارهارو  یمهندس احتشامش مهندس محب -
شه یرا رو فشیک شش ثابت کرد و از گو شم نگاه یدو شور انداخت  یچ به آ

 .کردینگاهش م رهیکه خ
 در خدمتم. ادیاز دستم بر ب یکمک -

 .دیچیآمدش اخم آشور در هم پکه کش  یمحب لبخند
 رون؟یب یریم یدار -
 .ونیرو انجام بدم. با اجازه اتون آقا شگاهینما یینها یکارها دیبله بابا. با -
 رفت.  رونیسهراب و اخم آشور از در ب یرهینگاه خ ریز
 گه؟ید مینیبیپس ما شما رو روز آخر م -

 صاف کرد.کتش را  یگذشت و لبه زیم یرا رو یفنجان چا آشور
تمام و کمال در خدمتتون هسددتن؛ عرض کردم خدمتتون من  یمهندس محب -

 .کنمیم یریگیو روند کار رو پ زنمیکار هستمش اما سر م ریدرگ یکم
 ...یراست -

شو سهراب شد و از ک شور و دفترچه زحیم یخم  آورد و  رونیراهنما را ب یبرو
 گذاشت. زیم یرو
 .یباش دهیافق رسبه تو کتیکه با شر دوارمیام -
سفانه نه...ا -  نتونستن با شرط من خودح رو هماهنگ کنه. شونیمتا 

 نگاهش کرد. یرا خاراند و پرسش احینیب یگوشه سهراب
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 بود مگه؟ یشرط شما چ -
 در قبال انتقال پنجاه درصد از سهام هتل. یگذار هیسوم کل مبلغ سرما  ی -
 پس شراکت شروع نشدهش تمام شد. -

 گفت. یتکان داد و " بله " آرام یسر آشور
 پول رو قراره با وام پوشش بدم. نیاز ا یمقدار نهشیپرو ه سنگ نیا -

 وسو نگذاشتم.  یجا هم کم پول نیتا هم من
 .ستین یبدونمش البته اگر مشکل شتریمشتاق شدم ب -

 به جلو خم شد. یرا در گره زد و کم شیهادست آشور
به  یکار نیهمچ یاون هم با اعمال شاقهش برا و گرفتن مجوزها نیزم دنیخر -

شما دا یخود ستش حاال  سخت ه ش ریخود  آالت  نیکردن کارگاه و آوردن ما
شته. اما فعال   نهیهز اردیلیم نیچند هیاول یکارها نی. همدیرو هم لحاظ کن بردا

 دست نگه دارم. دیبا
 آشور نشست. یبلند شد و روبرو زیاز پشت م سهراب

 کردمش اما... دایکار پ نیا یگذار برا هیسرما  ی نمکیمن فکر م -
 منتظر نگاهش کرد. آشور

ستن قرارداد و پرداخت پول با - شته که قبل از ب در  مدارک الزم رو دیشرط گذا
 .هریبگ یالزم رو از مراجع قانون یهاداشته باشه تا بتونه استعالم اریاخت

 داد.زد و رو به آشور ادامه  یالبخند رندانه سهراب
 .ستیبردار ن یپولهش شوخ اردیلیباالخره بحث چند م -
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 یبه سددهراب انداخت. کم یاخورد و نگاه موشددکافانه یتکان شیدر جا آشددور
 مکث کرد و ادامه داد.

 نداشته باشن. یمن مشکل یهیبا شرط اول نکهیبه شرط ا رمشیپذیم -
 .ستین یمشکل -
ندیقرارداد رو م شیپس پ - قرار  شددونیا اریمدارک رو در اخت نکهیا یبرا میب

تن بسدد یماه برا  یگرفتن اسددتعالم و بعد از  یماهه برا  یبدمش با فرصددت 
 تیمنوط به رضا هانیا یو البته همه کنمیو پرداخت پول اقدام م ییقررداد نها

 .نهیطرف
 .دیرا کنترل کرد و دستش را به سمت آشور کش جانشیه یبه سخت سهراب

 ساده جلوتر بره. یگیهمسا  یارتباطمون از گفتم که ممکنه  -
 تر فشرد.زد و دست سهراب را محکم یلبخند آشور
*** 

 هیدسددت آ یگذاشددت و نگاهش رو شیپا یشددهرزاد ظرف ذرت بو داده را رو
 نشست.

 ؟یتمام کن یرسیم -
 مونده. یباق گهید یآره. سه تابلو -

 ذرت در دهانش گذاشت. ی" گفت و مشتی"هوم شهرزاد
 دعوت آماده شده؟ یهاارتک -

 به شهرزاد انداخت.  یو نگاه دیپارچه کش یمو را رو قلم
 .رهیدرگ یآماده شدهش اما ذهنم حساب زیهمه چ -
 .یو آدم رو بترسون یها زل بزنمرده نیکه ع نهیبهتر از ا -
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شت و نگاه زیم یآن روزهاش قلم مو را رو یادآوریبه  توجهیب هیآ به تابلو  یگذا
 .انداخت

 مشکل داره. اتتیتو کال  ادب -
 رساند.  هیتخت گذاشت و خودح را به آ یظرف را رو شهرزاد

 .متفاوتم عزیزم  -
  .چاندیپ هیآ یرا دور شانه شیهازد و دست یشهرزاد لبخند

 خدددددددددوشدددددددددددحدددددددددالدددددددددم بدددددددددرات -
دسددتش را روی دسددت شددهرزاد باید قدر آدمهای خوب زندگی را دانسددت. 

  گذاشت و سر به سرح چسباند.
* 
 . میفردا قرار گذاشتم در مورد پرو ه صحبت کن یبا آشور برا -
 گرفت و سرح را باال آورد. زینگاهش را از م حواسیب هیآ

که زدم  یها از حرفوقت یبوده که بعضدد ریذهنم درگ یچند روز به قدر نیا -
 شدم. مونیپش
 جلو. رهیمحکم م شناسهشینم یمونیپش یدختر سهراب احد -
 تکان داد. یو سر دیکش یقیمنفس ع هیآ

شون  دیمن رو. با یاما فقو حرفها شیزنیفردا تو حرف م - محکم بودنت رو ن
 .یبد

 زد و استرسش را پنهان کرد. یلبخند هیآ
کهیآ -  استعالم باشه و بس. یرو دتی. فردا تا 
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 اما... کنمشیقرارداد امضا نم رمیها رو نگمتوجه هستمش تا استعالم -
 نگاهش کرد. یکان داد و پرسشت یسر سهراب

 بابا؟ میریبگ دیبا یها رو چطوراستعالم -
 زرنگه. یادیز یپسره محمد نینگران نباحش ا -
 اح را به سهراب دوخت.شده زینگاه ر هیآ

 به اون. سپارمیکارها رو م  هشیباجنم یتخس و کار بلده. بچه یلیخ -
 .دیکشف کرد گهید یموحد  یظاهرا   -
 .یموفق یدارهش از همون راه بر ینقطه ضعف یهر آدم -
 بلند شد. شیبرداشت و همزمان از جا زیم یرا از رو ینقره ا ینیس هیآ

 هستم. یاحد  یخودم هم همراهش باشم. باالخره من  دمیم حیترج -
 گذاشت و به طرف آشپزخانه رفت. جوابیبلند سهراب را ب یخنده

* 
هش را کف دستش فشرد. نگا شتریرا ب یغذلبش را با زبان تر کرد و دستمال کا

سهراب بود گرفت و به گلدان پا صحبت کردن با  شغول  شور که م نجره پ یاز آ
از  یاذره یسددهراب حت یهایدلدار یامروز و حت یشددد. مرور هزار باره رهیخ

 استرسش کم نکرده بود.
 د؟یشما خوب هست -

 زد. یرا به طرف آشور برگرداند و لبخند عجول سرح
 زده. جانیه یکم -

 زد. هیگردان تک یبه صندل آشور
 شما رو نداشتم. دنیجا خورمش انتظار د یکم دمتونیکه د یالحظه-
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 هفتاد ساله نبودم. رمردیپ  ی هیکه شب دیببخش -
سهراب که باال رفتش آشور نگاه خندانش را گرفت و دستش را به طرف  یخنده
 .دیکش زحیم یکشو

 ها بودم. خانم شرفتیپ یحام شهیمن هم دشیدار اریاخت -
 .دیچیپ هیآ یدستش را دور شانه سهراب

 .هاستنیاز بهتر یکیو دختر من  -
 گذاشت. زیم یآورد و رو رونیپوشه را از کشو ب آشور

ش کنمیگمون م - شور و دفترچه رو به حد الزم مطالعه کرده با ون و پدرت دیبرو
 براتون گفته باشن. ویاز شرا

 حرف آشور ماند. یگفت و منتظر ادامه یآرام ی" بله"  هیآ
سفأنه وک - شته  لیمتا ضور دا شد که امروز ح ستن و ن شور ه سفر خارل ک من 

 ارن؟ینم فیشما تشر لیباشن. وک
 هستن. نجایپدرم ا -
 جانیتوانسددت ه یبه سددهراب انداخت و سددهراب به سددخت ینگاه مطمئن هیآ

 پوستش را کنترل کند. رینشسته ز
س - شما ایعالهم  اریب ص دیقرارداد رو مطالعه کن شیپ نی.  ه ب یو اگر مورد خا

 .دییبفرما دینظرتون رس
 برگه را از دست آشور گرفت و تشکر کرد. هیآ 
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سنگ یمدت تمام شغول مطالعه بودش  شور را رو ینیکه م ساس  ینگاه آ خود اح
ه لحوص ی. بگرید ییبند بند قرارداد بودش اما حواسش جا ی. نگاهش روکردیم

 نگاه گرفت و برگه را به سمت سهراب گرفت.
 .دیبابا شما هم بخون دمشیند یمن نکته مبهم -

 گرفت. هیجابجا شد و برگه را از آ شیدر جا یکم سهراب
یبه  سددهراب انداخت که بند بند قرارداد را با دقت م یاشددده زینگاه ر آشددور
برداشت و دستش  زیم یرا از رو یانداخت و گوش هیبه آ ی. گوشه چشمخواند

 حرف چرخاند. یرا رو
 داد. یرا به صندل احهیرا ارسال کرد و تک امیپ« نگران نباح»
ش با ش بششیدر ج یلرزح گو ش رونیرا ب یگو شور رو دنیو با د دیک سم آ  یا

 را باز کرد. امیو پ دیصفحه لبش را در دهان کش
 پنهان کرد. زد و لبخندح را یو باال آمدن سرحش آشور چشمک امیخواندن پ با
 درسته. زیهمه چ -
 .دینگاهش را دزد هیسهراب حواس هر دو جمع شد و آ یصدا با
 .دیکنیپس امضاء م -

 ظر نگاهش کرد. تبرگشت و من هیبه طرف آ سهراب
 باشه؟ دیهست که با یهمون یو مسئله مال -
 ونتاریها در اختاسددتعالم یالزم برا یهاکه برگه نهیا یقرارداد برا شیپ نیا -

 به همراه نداره. یالزام مال چیو ه رهیگیقرار م
 تکان داد و آشور ادامه داد. یسر هیآ
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 چیها از طرف شددماش در صددورت نبودن هماه و گرفتن اسددتعالم  یبعد از  -
 .شهیدر دفترخونه بسته  م یقرارداد اصل یمشکل
 کالمش گشت. ریبه سهراب انداخت و دنبال تأث یقینگاه دق آشور

 طور باشه. نیهم دیه که باالبت - 
 به سمتش خم شد. یداد و کم هیبرگه را به دست آ سهراب

 .کنمیم یبانینره من هستم و پشت ادتیاما  شییتو یینها یرندهیگ میتصم -
 دندان گرفت. ریو لبش را ز دینگاه مرددح را تا نگاه سهراب باال کش هیآ

 .کنمیامضاء م -
سهرا یکه رو خودکار ستش  ش شدهکاغذ ن اح را آزاد کرد و با ب نفس حبس 

 داد. هیحفظ لبخندح به مبل تک
*** 

 مادر جون. یستین -
 .دنتونید امیکار بودمش وقت نشد ب ریدرگ -
 مامان. مشینیبینم ادیما هم ز -
شت و با د یصدا با ف بلند و به طر شیاز جا وهیظرف م دنیساره به عق  برگ

 ساره رفت.
  کنه؟یمگه شما دستتون درد نم -

 را به دست آشور داد. وهیزد و ظرف م یلبخند ساره
 آخه؟ دهیکارهام رو انجام م یبمونم منتظر ک -
 وقت عروس آوردن شده ساره خانم. گهید -
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 بود. احیشد که مشغول بستن ساعت بند فلز دهیکش الیبه سمت ل نگاهشان
 .مونهینم ییبرات و دلسوزش از پسرها که وفا شهیعروس خوبش دختر م -

 .دیکش الیکرد و دستش را به طرف ل یآرام یخنده یفخر
 نکن. اوالد خوبش دختر و پسر نداره. تیپسر رو اذ نیو ا ایمادر... ب ایب -

صفحه نگاه شور به  ش یآ لبش  یکم رنگ رو یلبخند یبود و هر از گاه یگو
 بود. الیل یهااما گوشش به حرف نشستشیم
 خانم هستن؟ هیآ -
انداخت که حاال کنارح  الیبه ل یچشددم نگاه یرفتن مبلش از گوشدده نییپا با

 آورده بود. نیینشسته بود و سرح را پا
 .یبدون خوامینم یعنی گمینم یزیچ یوقت یآرهش ول -
 زد و سکوت کرد. یلبخند الیل
* 

اد جمله حرکت د ریو صافش کرد. نشانگر موس را ز دیاح کشبه مقنعه یدست
 برد. تر ینزد یو سرح را کم

سته ستش را  خ شت و کم یوراز کارش د ست یلپتاپ گذا انتو م نیعقبش داد. آ
 یرا در هم گره زد و محکم فشددرد. رد کبود شیباال زد و انگشددتها یاح را کم

 ا جل  کرد.رساعد دستش توجه اح 
سته نفس شد. حت شیداد و از جا رونیاح را بخ به کجا  آمدینم ادحی یبلند 

 س درد هم نکرده بود.احسا یخورده؛ حت
 نه... یاما گاه گذاردشیاوقات اتفاقات همان ابتدا به ساکن اثرح را م یگاه
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 کجا و چطور دیایب ادتیتا  یاوریو به ذهنت فشددار ب یشددو قیعم یکم دیبا
س سم یکه بفهم رید ؛یادهید  یآ ست ج . و دابین امیهرگز الت گریدت ممکن ا

س ست درد چ یچه ک ستش  یبد زیگفته ا مت نع نیاوقات دردش بزرگتر یگاها
 است.

 " گفت.یدییگرفت و "بفرما یکه به در خورد از پنجره رو یاضربه با
 " کرد.یوارد شدن سهراب و بعد کاوهش از پنجره فاصله گرفت و " سالم با
ه ک دمیرو د یمحمد یبزنم بهت که آقا یگفتم سددر رونیب رفتمیداشددتم م -

 تو.  شیپ ومدیداشت م
نگون بخت  یموحد یروزها نه تنها جا نیانداخت که ا یابه کاوه ینگاه هیآ

ود و خدا هم شده ب نشانیب ینسب تیمیرا در شرکت گرفته بودش بلکه شاهد صم
 دو چه بود!؟  نیوجه اشتراک ا دانستیم
 حواست هست؟ هیآ -

 گفت. یتکان داد و "بله" ا یسر
ه جلو. مدارکش هسددتش برد ییجاها  یاسددتعالم رو تا  یکاوه خان کارها -
 بنداز بهشون. ینگاه  ی

 .یمحمد یقاآ  ممنون -
" گفت و با چند قدم یکنمیگذاشددت. " خواهش م احنهیسدد یدسددت رو کاوه

 گذاشت. زیم یشد و کاغذها را رو  ینزد زیبلند به م
انداخت که مطمئن بود که سهراب قبل از او خو به  یبه دسته کاغذ ینگاه هیآ

 ه.خطش را مرور کرد
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* 
 دنبالم. ایب یابوذر یآقا -

 بلندش یهاقدم نی. طنفتدیرا سددرعت داد تا از آشددور عق  ن شیهاقدم یابوذر
 ." گفتیسرح را باال آورد و "سالم یمنش دشیچیاما محکم آشور که در سالن پ

که چند  یشددانه سددرح را چرخاند و به ابوذر یتکان داد و  از رو یسددر آشددور
 انداخت و او را مخاط  قرار داد. یود نگاهب ستادهیتر اعق  یقدم

 کجاست؟ یمحب -
 هیباز اتاق آ مهیبه در ن یارا جمع کرد و اشددداره شیدسدددت و پا یکم یابوذر

 انداخت.
 .یرفتن اتاق خانم احد شیپ قهیده دق -
 د؟یکار دار یبا جناب احد -
 .ستادیرفت و پشت در ا هیبه طرف اتاق آ شیمنش زیت یبه صدا توجهیب

 ؟یخانم احد نیخوند یشما حسابدار -
مانده به در را بلندتر  یخونش را به جوح آورد. دو قدم باق یمحب ربویب سؤال

 .ستادیدر ا یباز را باز کرد و در آستانه مهیبرداشت و در ن
 مهندس. یخسته نباش -

آشور  لبش را در  یخش  و جد یچهره  دنیو با د دیبه طرف در چرخ هیآ سر
 .دیدهان کش

 با من؟ دیداشت یممنون مهندس... امر -
 مشیقم*س*تنگاه  الیخیب یدر هوا پراند و محب یپشت سر آشور دست یابوذر

 را از آشور جدا نکرد.
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 شه؟یتمام م یکارت ک -
 .شمیمتوجه نم -

 .ستادیا هیآ زیم  ینزد ییرا به داخل کشاند و جا شیهاقدم آشور
 واضح نبود حرفم؟  -

دست و  یانداخت و کم یبه بال بال زدن ابوذر یچشم نگاه یبا گوشه یمحب
 را جمع کرد. شیپا
 اتاق رو به شبکه وصل کنم تمامه. نیا ستمیس -
 .دییپس بفرما -

 ها شد. میمشغول وصل کردن س لیمی" گفت و  بی" چشم یمحب
 احتشام. یآقا دینیبش دییبفرما -

خترک را از نظر د الیخیو صددورت خندان و ب دیچرخ هیبه سددمت آ آشددور
 یصددندل دنیرفت و با عق  کشدد هیبه نگاه خندان آ یاگذراند. چشددم غره

 نشست.
 ارن؟یبگم ب دیدار لیم یزیچ -

را  دبوریک یهانشدداند که تند تند دکمه یمحب یگفت و نگاهش را رو ی"نه" آرام
 .دادیفشار م

 د؟یکجا موند یابوذر یآقا -
 گشت اشاره باال داد و وارد اتاق شد.را با ان نکشیع یآشورش ابوذر یصدا با
 در خدمتم مهندس. -
 مربوط به شما انجام شده؟ یکارها -
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 درون دستش را نشان داد. س یدستش را باال آورد و چند هارد د یابوذر
 .دیاومده بودم قطعه بردارم که شما صدام کرد -

 تکان داد. یاح را کنترل کرد و سرخنده آشور
 .دیبه کارتون برس -
 رفت. رونیاز اتاق ب یبه محب ینگاهمیگفت و با ن ی" با اجازه " ایبوذرا

 .یخانم احد دیرو چ  کن ستمیس دیاریب فیتشر -
ستاره باران محب لحن شتاق و نگاه  شت کرد. دهان باز نکردهش  یم ستش را م د

 آرامش کرد. هیآ یجمله
 ن.کن یفع مبود جناب احتشام ر یمن االن کار دارم؛ مشکل دشییشما بفرما -

 دییبه تأ یآشددور سددر یرهینگاه خ دنیانداخت و با د هیبه آ ینگاه مردد یمحب
 رونیگفت و از اتاق ب ی"با اجازه" ا هیبا آ شتریب یصحبتتکان داد و ناکام از هم

 رفت.
اح را رها کرد و آشددور حرص خورده خنده هیگذاشددتش آ رونیکه قدم ب یمحب

 چپ چپ نگاهش کرد.
 به هم ... میباح...  قول دادبد اخالق ن -

 کارح نینرم شدش اما موضعش را حفظ کرد و ا یسنگ شده آشور به آن صورت
 را کش داد. هیلبخند آ

*** 
 ری...سرما زقیقدم را که برداشتش برگشت و نگاهش کرد. عم نیپنجاه و پنجم

ست در ج شسته بود و د ساعت   ی. زدیهمچنان کنارح قدم م  یپوستش ن
قدم زدن در بعد از ظهر سددرد  نیا  یقدم به قدم با او آمده بود و عجگذشددته را 
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ه بود پس زد ادن  و گرم ر یجا  یرفتن به  یدلچس  بود. اصرارح برا شیبرا
 .خواهدیزدن م خیگفته بود دلش  یو با چموش

ستش ست رونیرا دراز کرد و با ب د شهاآوردن د ست آ یک  توجهیو ب هیچرم از د
دخترکش دسددتش را در دسدددت گرفت و نگاهش را به  یرفته باال یبه ابروها

 دوخت. عصریول یخیو تار یطوالن ابانیخ
ش یهادرخت صور کرده بودندش  ابانیکه دو طرف خ یادهیسر به فل  ک را مح

رده بودش ک دایکه پ ییهابا تمام تفاوت ابانیخ نیرا رقم زده بودند. ا یناب یجلوه
حس  نیا هیو حاال در کنار آ دیکشددیا به رخ ماح رجانانه یهمچنان نوسددتالژ

 دو چندان بود. شیبرا
ش گرانیچقدر در برابر د هر ینفر م  یدر برابر  شهیهم شیسخت و محکم با
تمام  و یسخت بودن را کنار بگذار نیتمام عمرت ا یحت ای شیمدت یبرا یتوان

 .یکن یمانده از عمرت را در آرامش سپر یلحظات باق
 م؟یه بخورنسکاف میبر -
که در  هیدسددت آ ابانیکنار خ شدداپیکاف دنیشددانه نگاهش کرد و با د یرو از
 .دیآورد و دنبال خود کش رونیبود را ب بشیج
 بعد امکان نداره به حرفت گوح بدم. یبار حرف تو شدش اما دفعه نیا -
 . ادیاز آدم زورگو خوشم نم -

 یخند سددنجاق شددده روبه لب یو نگاهش کرد. لبخند سددتادیرو ا ادهیپ وسددو
 هل داد. یزد و دستش را رها کرد و او را به سمت در ورود هیصورت آ

 شاپ رفتم. یتمام عمرم کاف یچند وقت به اندازه نیا -
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 و نشست. دیرا عق  کش یصندل هیآ
 .دیشیم ییرایآره خ ش شما معموال  تو خونه پذ -

 آشور لبخندح را کش داد. زیت نگاه
 .دیشد یم ییرایپذ کنمشیاصالح م -

تر را به هم فشرد تا لبخندح دخترک حاضر جواب را خوشحال شیهال  آشور
 نکند.
 تر کرده بود. گرم و دن  را دلچس  یفضا انویپ یصدا

 شه؟یشروع م یک شگاهینما -
 هفته.  یبه مدت  شه؛یاز پنجشنبه شروع م -
و  ییگردو  یک گرفت و سفارح هیسرشانش نگاه از آ یباال یآمدن مرد جوان با

 نسکافه داد.
 شراکت؟ ینیریش یبرا ستیزود ن -

 زد. یتکان و لبخند کم رنگ یسر
 ت.سو دو فنجون نسکافه  یتر از دو برح کشراکت ما مفصل ینیریش -

 آشور. میقتم*س* ریغ یرنگ گرفت از اشاره صورتش
 احیینها گهیکه تا چند روز د یشددراکت کار یباشدده برا نیا الحسددابیعل -
 .میکنیم

 خم شد. زیم یرو یتکان داد و کم یسر
 .ستمین مونیسخت بود قبول شرط و شروطتش اما امروز پش -
 یقدرت داشته باش یقدرتمندت کنه. وقت تونهیمطمئن م یگذار هیسرما  ی -
 پا از خطش جلوتر بذاره. تونهینم یاحد چیه
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 آمدن گارسونش آشور ساکت شد و تا رفتنش سکوت کرد. با
 . یرسیسته به نظر مخ -

 ریرا با چنگال جدا کرد و در دهانش گذاشددت و ز  یک یرو یاز گردو یاتکه
 خرد کرد. شیدندانها

 . رمیراه م غیت یلبه یرو کنمیحس م -
 .دیفنجان را جلوتر کش آشور

 خودشون رو دارن. یهایبزرگ سخت یکارها -
 .دینوش یاکرد و جرعه  یرا به لبش نزد فنجان

 .دیبشه که با یهمونطور دوارمیام -
 .زدیم ادیفر شیجا یدر جا دیبه صورتش انداخت که ترد ینگاه آشور

 .ستین ینگران یمردد نشوش من هستم و جا -
 مامانم تنگ شده.   یدلم برا -

 گذاشت. هیدست آ یرا آرام تکان داد و دستش را رو سرح
 .یشیفردا برو سر مزارح. مطمئنم بهتر م -
 بار رو. نیتنها باشمش حداقل ا مخواینم -
 ؟یگفته قراره تنها بر یک -

 وریپول نیاح در اصددورت مردانه و محکمش بود. چهره یاجزا یرو نگاهش
 شده بود.  تریخواستن شیبا آن ته ر یاسرمه یاسک قهی

 زل نزن به من. -
 کرد. شتریب هیدست آ یزد و فشار دستش را رو یچشمک
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*** 
* 

شکافانه  ینگاه ستش انداخت و  یبه کاغذهامو ورق زد. لبش  یکی یکیدر د
 را با زبان تر کرد و سرح را باال آورد. 

 گه؟ید دیشما مطمئن -
به اسددتعالم یخدمت جناب احد - با توجه  که چند  ییهاهم عرض کردم. 

قت پ مام ا مشیبا هم رفت شیو مه چ یآخر یسددر نیبه انضدد  زیکه گرفتم ه
 تن.احتشام گف یکه آقا هیهمونطور

 زیبرخاست. همزمان با او کاوه ن شیگذاشت و از جا زیم یکاغذ را رو یدسته
ست شیاز جا شد. د ش یبلند  گاه در ن میقم*س*تو نگاهش را  دیبه مانتواح ک

 کاوه دوخت.
 مشیکه قبال  از محل احداث هتل داشددت یدیها و بازداسددتعالم نیبا توجه به ا -

 .همونینم یباق یظاهرا  مطل  گنگ و مبهم
 کاوه بود. یطرف سهراب برگشت که لبخند بر ل  نگاهش رو به
 درسته بابا؟ -
 کارح درسته.کاوه بهت گفتم  -

 گذاشت. احنهیس یارادت رو یو دستش را به نشانه دیخند کاوه
مه معلوم چه لق ندان گ ینبود  به سددهراب معرف یرید که ا یرا  طور  نیکرده 

 شده. دحیمر
 تا بتونم دینسخه به من بد  ی. فقو مونهینم یحرف کنهیم دییپس اگر بابا تأ -

 رو داشته باشم. ییمطالعه نها
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 حاضر آماده خدمت شما. -
روزمره  یگذشددته بود. آنقدر در کارها کردیزودتر از آنچه فکرح را م زمان

 . نمودیهفته م  ی شیچند هفته برا نیغرق شده بود که ا
یکردن مبلغ رو؛ فقو م یاوک یاحد. جناب یپول هم آماده ست خانم احد -

 احتشام. یو دادن وجه مورد نظر به آقا یبستن قرارداد اصل مونه
پر سددپاس به  یموعود را پس زد و نگاه خیشدددن به تار  یاز نزد اسددترسددش

 سهراب انداخت.
 .یمرخص بشم جناب احد ستین یاگر با من امر -
 ممنون کاوه جان. -
 زد. یشت و لبخندرفتن کاوه به سمت سهراب برگ با
 .دیمن هست یبرا یمحکم یممنونم بابا. شما پشتوانه -

س رهیخ سهراب ست بود  یزیبه هدفش چ دنینگاهش کرد. تا ر نمانده بودش در
یر مد ارحیتحت اخت یدر دستش نبودش اما امالک بعد از مدت یکه پولش مدت

مد کهی. مطمئن از اآ ند اریاخت ن تا چ ه گرید یاموال  د بود در دسددتش خوا
 برخاست. شیزد و از جا یلبخند

 دل خودم بوده. یکردم برا یهر کار -
 رونی" کوتاه کرد و از اتاق بیتکان داد و با برداشددتن کاغذهاش "تشددکر یسددر 

 آمد. رونیسهراب ب
* 
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گذاشته بودند و حرکت کندشان آزار دهنده تر از  یناسازگار یها هم بنا عقربه
دور تا دور سددالن انداخت.  ینگاه یر وقتحوصددله تر از ه یبود. ب یزیهر چ

 شد فردا انجام داد. یمانده بود که آنها را هم م گرید زیچند کار ر
تا وقت رونیرا کالفه ب نفسددش مادرح بود امروز متفاوت تر یداد.  روز  نیکه 

ند؛  الیشددهرزاد و ل یاح بودش امسدددال حت یزندگ هم او را فراموح کرده بود
 یداد و بلند شدددن صدددا رونینفسددش را آه مانند ب. چیه گریسددهراب که که د

 جواب داد. یاسم آشور بغضش را پس زد و پر انر  دنیاح و د یگوش
 ؟یسالم خوب -
 دستت. دهیاستعالم ها رس دمیش شنخوبم -

 .دیکش دیسف یدهیگلبرگ ارک یرا رو دستش
 .ایمعتمد بابا هستن گو یادیز دنشیزحمت کش یمحمد یآقا -
و به نفع خودمون  میکنیم دیها صددرو از احمق مونیزندگ یهاهدیاز ا یمین -

 .یبهره بردار
 نقاط ضعف...  -
 .یرسیم جهیزودتر به نت یباالخره کاوه راه رو بلد بود. از راهش وارد بش -
 درست بشه آشور.  زیهمه چ دوارمیام -
 نگران نباح. شهشیدرست م -

 . دادیعصر را نشان مانداخت که ساعت پن   احیبه ساعت مچ ینگاه
 انجام شد؟ هیافتتاح یکارها -
 .اوردمیخسته شدم؛ اگر شهرزاد نبود کم م یلیخ یآرهش ول -
 دنبالت.  امیبمون ب -
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 .دیکش یقیعم نفس
 برو خونه و استراحت کن. شیاآوردم. تو هم خسته نیماش -
 .هیآ دمتیند شهیدو روز م -
 .دیو خند دیچیانگشت پافتاده از شال را دور  رونیب یمو نییپا
 !؟یحرف هاش باور کنم همون آشور روز اول نیا ادیبهت نم -
 ش  نکن. -

 آشور را تصور کند. یلبخند کش آمده توانستیجا هم م نیو از هم دیخند
 برم کم کمش شما هم برو خونه. دیمن با -
 دنبالت. امیبرو خونه و آماده شو. م - 
 نشاند. هیل  آ یرو یلبخند احشیدورگه از خستگ یصدا 

 .گهید متینیب یخ  فردا م ه؟یچ یاصرارت برا -
 .نییپا ایب عیزنگ زدم بهت سر -

 به و برداشت را کیفش. بود کرده قطع را گوشی هایش زدن صدا توجه بی آشور
 .رفت خروجی در طرف

*** 
شم در که کی  روی شمع نور انعکاس ستش هایشچ ش " وای"  زده هیجان ن

  .گذاشت دهانش جلو را ستشد و گفت آرام
 تولدت مبارک. -

ساده رو یاخامه  یک یرا از رو نگاهش سته یکوچ  و  شور  یصورت خ آ
 به او انداخت. یسراند و نگاه پرسپاس
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 منتظره بود برام. ریممنون. غ -
 تکان داد. یاح زد و سرکنترل شده جانیبه ه یلبخند آشور

ورد م نیدر ا یگه مراق  باشدده و حرفکردم به شددهرزاد خانم ب هیتوصدد الیبه ل -
 نزنه.
 رنگش دوخت. دیسف یساده  یک یو نگاهش را رو دیخند

جون و  الینشددددم که چرا ل ریبود و دروغه اگر بگم دلگ ادمیتمام امروز رو  -
 رفته. ادشونی یشهرزاد و مخصوصا  مامان فخر

 هوا دختر. رهیدل من م یگیم یمامان فخر -
ور با حظ نگاهش کرد. خوشددحال بود که توانسددته از زد و آشدد یخجول لبخند

 کم رنگ کند. شیبرا زیوقته را هر چند اندک و ناچ نیبار فشار ا یاذره
 کنندیفکر نم نیو اصال  به ا شوندیساده خوشحال م یزهایساده با چ یهاآدم

. ستیاز بادکن  و شکالت ن یخبر شانیخاص زندگ یهاکه چرا در مناسبت
 .زنندیشاخه گل هم نق نم  یبودن ن یبرا یحت

 خواهدی. تنها و تنها دلشددان مسددتیخاص و عکس گرفتن هم در کار ن لباس
را  شانیهااز سرما قرمز شود و دست شانیهاها در سرما راه بروند و لپساعت

به هم  یهادسددت انینفسددشددان را در م شددتریگرم شدددن ب یبه هم بمالند و برا
 .ش" ها" کنند اشاندهیچسب

 یذهن شاعرانه توانستیدختر م نیزد. ا یشد و لبخند دهیکش رونیب الیخ از
 اح را هم فعال کند.نداشته

 ؟یخوریم  یک -
 ".خورمیل  زد" م آرام
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ست شد. نگاهش به ر ب*غ*ل ریرا ز شیهاد شت  زیزد و در خود جمع  و در

دلچس    یبام عج یهابود. ش  زدندیمسوسو  شیپا ریکه ز ییهانور المپ
 بود.

 ؟آخر ستگاهیتا ا میبر ایروز ب  ی -
 تکان داد. یداد و در سکوت سر نیرا به ماش احهیتک آشور

 امش  و من ممنونم ازت. یدیزحمت کش یلیخ -
 .ستادیا شیو روبرو دیچرخ شیدر جا آشور

 حیف که وقت کم بود و باید زودتر برگردی خونه. -
سخاوت نثار مرد روبرو لبخندح ش ش هم شیرا پر  او را بس که  نیکرد. از ام

 شده بود.  یبا آشور سپر
با دو شددمع قرمز  یاسدداده دیسددف یاخامه  یک هشیاز گل بود و نه هد یخبر نه

 .شیو کوچ  رو  یبار
سالش نبودش  مطمئنا   سن و  شان گر  شان دو نفر بود  حتملیکه ن ستعاره از خود ا

 گرید
 چه بودش پر از حس خوب بود ... هر
 .هاحیبود با تمام سادگ یموند ادیبرام به  امش  -
 صبر کن. قهیدق  ی -
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نسبتا   یعق  ساک دست یرفت و از صندل نیبه طرف ماش هینگاه کنجکاو آ ریز
 دسددتش را باال آورد و دیبرگشددت. با ترد هیآورد و به طرف آ رونیرا ب یکوچک

 را از آشور گرفت. ینیساک تزئ
 ه؟یچ نیا -

 .دیکش رونیرنگ را ب یاقهوه یچوب یاک کرد و جعبهدستش را در س همزمان
کش  کردیاحش لبخند آشددور را که با دقت نگاهش مدرشددت شددده یهاچشددم

 آورد.
 من... یخدا ینه... وا یوا -
به گردن  دهایبه مکان و زمان و دور از تمام نبا توجهیزده از جعبهش ب جانیه

 گوح آشور رها شد. کنار یفیخف غیدر ج جانشیو تمام ه ختیآشور آو
باال آورد و دور کمرح حلقه کرد تا مانع از افتادنش  دیدسددتش را با ترد آشددور

 شود.
 ... آشور...رهینظیجعبه رنگ روغن ب نی... اهیعال یلیخ نیا -

 " زمیبه کمرح آورد و آرام در گوشش پچ زد " مبارکت باشه عز یفشار
 ممنونم. - 

 جانیخجالت زده از ه هیگذاشددتش. آ نیزم یکرد و رو شیاز خود جدا آرام
 عق  رفت. یاحش قدمکنترل نشده

فارح ل - باز دونمیبود و من نم الیسدد به رغم لج باز هم  یچرا  با خودمش 
 .دمشیخر

 لجبازی؟ -
 کشید و لبخندی زد. نه آیهدستی روی گو
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 چیز مهمی نیست. -
 ور انداخت.به آش یرا در آغوشش فشرد و نگاه قدردان یزدهش جعبه چوب جانیه
 نعمتم. نینعمته و من قدردان ا  یمن  یاومدنت به زندگ -

آشددور سددکوت  گشددتندشیبودند و به طرف خانه بر م نیکه در ماشدد یمدت تمام
ا ر اتشیرا باز کرده بود و با ذوق محتو یچوب یهزار بار در جعبه هیکرده بود و آ

 برانداز کرده بود.
کوچ  و پالت مخصددوصددش  یقلم مورنگ روغن و دو  یدوازده رنگ یجعبه
 خاطره سازتر از قبل کند. شیامش  را برا توانستیبود که م یزیچ نیبهتر

آشددور را پوشددانده بودش جعبه را در  یکه تمام مدت چهره یبه لبخند توجهیب
 را کنترل کرد. جانشیبه خانه ه دنیدستش فشرد و تا رس

*** 
 باهاتون صحبت کنم؟  دیوقت دار -

 کتاب گذاشت. یو انگشتش را ال دیاهش را باال کشنگ سهراب
 شده؟ یچ -

 سهراب نشست. یمبل روبرو یاتاق شد و رو وارد
 راستش ... من... -

 گذاشت. زیم یانداخت و کتاب را رو هیبه آ یاشده زینگاه ر سهراب
 افتاده؟ یاتفاق -
 ...یعنینهش نه...  -

 به سهراب انداخت. یلبش را از داخل به دندان گرفت و نگاه یگوشه
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 باهاشون صحبت کردم. یکه کم نهیا تشیواقع دمشیاحتشام رو د یآقا روزید -
 منتظر نگاهش کرد. سهراب

ستش من پ -  یسهم پول یو خونه باغ رو بردارن به جا الیدادم که و شنهادیرا
 کار. نیا یبذارم برا دیکه با

 خ ؟ -
 .را به مبل داد احهیرا آرام رها کرد و تک نفسش

ته دل - نده بود. م لشیقبول نکردش الب قد الیمن احت گهیقانع کن دارم  ینگیبه ن
 داشتن. شنهادیپ هیاول کار...اما  یبرا

 به جلو خم شد.  یگذاشت و کم شیزانوها یساعد دو دستش را رو سهراب
 ؟یشنهادیچه پ -
 امالک دارن. یبرا یمشتر  یگفتن  -

 رفت و ادامه داد.گ دهینشسته در نگاه سهراب را ناد برق
 هستن. رانیا اشونندهیو نما لیاما وک ستنشین رانیا شونیا نکهیمثل ا -
 خانم. هیآ یراه افتاد -

 کم رنگ زد. یلبخند
ل از قب میبتون دیشددا شددونشیجلسدده بذارن با ا  یاتون من گفتم و با اجازه -

 .میکن  یاحتشامش امالک رو هم به پول نزد یقرارداد با آقا
 م؟ینیرو بب شونیقراره ا یو ک -
 را صاف کرد. ح یتون نییبلند شد و پا شیجا از
 هاتون رو.برنامه دیلطفا  هماهنگ کن گهشیروز ددو  -
 راحت.  التیخ -
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 تنها گذاشت. الیاز فکر و خ ییای" گفت و سهراب را با دنیری"ش  بخ
* 

 .دیچیسالن پ شهرزاد در ادینکرده بود که فر میتنظ وارید یتابلو را رو نیآخر
شت و به طرفش پا تند کرد. در کمال  نیزم یکرده و نگران تابلو را رو هول گذا

 نشست که در دست شهرزاد بود. احیگوش ینگاهش رو یناباور
 .هیآ ی... واهیآ -
 ها آنجا بودند بهاز مهمان ییرایپذ یکه برا ینگاه دو نفر ریآرام و ز ییهاقدم با

 .چرخاندیرا در دستش م یسمت شهرزاد رفت که گوش
 .یشخص یلهیگفتن وس -
 بودمش قطعا  شدد  بله دهیخدا اگر ند یوا هشیطلبکار باشدده منم آ دیکه با یاون -

 .یگفتیبرون به من م
 نگه داشت. شیهاشهرزاد پشت ل  یرا از پرحرف لبخندح

 نوشته؟ یشلوغش نکن. اصال  مگه چ ادیز -
بکشدددش اما شددهرزاد  رونیت شددهرزاد برا از دسدد یرا دراز کرد تا گوشدد دسددتش

 ت.فاصله گرف هیاز آ یو چند قدم دیباال انداخت و دستش را عق  کش ییابرو
 ها بلد باشه. حرف نیاز ا ادیدرصد بهش نم  یخداش آشور رو بگوش  یوا -
آورد و دسددتش را  نییرا پا شیکرد و بعد صدددا یبلند یخنده هیبه بق توجهیب

 پر احساس خواند.اح گذاشت و  نهیس یرو
که  یوقت دمشیدیتابلوهات م یایاالن اونجا بودم و غرق شدنت رو تو دن کاح»

 .«یات هستدر مورد اثر خلق شده حیخاص خودت مشغول توض جانیبا ه
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 لیشهرزاد به قهقهه تبد یو خنده فتادینسبتا  بلند و محکمش کار ساز ن شهرزاد
 شد.

چون  بخشمتی. امروز رو هم میکن فیتعر دیبا زیبه ر زیباشه بعدا  ر ادتی -
 .یدار گ*ن*ا*هو  ستهیافتتاح

ش یسر سف تکان داد و گو شهرزاد ب یبه تأ ست  ش رونیرا از د ف و به طر دیک
 تمام کند. شیهاکننده دیجا مانده رفت تا کار را قبل از آمدن بازد یتابلو

* 
 نه؟ یاخسته -
 هفته بخوابم.  ی خوادیدلم م -

 " نثارح کرد.یو "جانم زد یلبخند آشور
 .زمی. بخواب عزمیدار یفردا روز شلوغ - 

 دلهره دارم.  یکم -
 رو که گفتم فراموح نکن. ییزهایآروم باح و چ -

" یکند و با "خداحافظ شیگفت و آشددور باالجبار دل از صدددا یآرام ی"باشدده" 
 تماس را قطع کرد. یکوتاه
 یشددانیپ ید دسددتش را رو. سدداعدیکرد و دراز کشدد میسددرح تنظ ریرا ز بالش

 را بست. شیهاگذاشت و چشم
آنهاش  نیترنقش بست و پر رنگ شیهاپشت پل  شیچند روز به آن نیا اتفاقات

 خسته و پر التهابش. یبود و چهره هیآ
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یدر نگاهش م یرا به خوب یبودح. رد نگران دهیطور ند نیهرگز ا نجایبه ا تا
با دشید ما  ن  احت دیا بال  کردشیم تیرا رعا اطیجا با فراغ  که  قت بود  آن و

 .ماندیعمر کنارح م همه یو برا ستادیایهمچون کوه پشتشش م
بود و چقدر  دایهو یروزها به خوب نیاز اسددترس و التهاب ا شیصدددا لرزح
ستیدلش م شش بگ خوا ش ردیدر آغو را که از خودح آموخته بود در  یو آرام

 کند. ریجانش سراز
 به لبش آورد. یلبخند هیاح در روز افتتاحهآرام و مؤقران حرکات

 «.یروز اول خودت رو رسوند نیمهم بوده که هم نقدریا نیقیقطع به »
شاند.  الیل یشوخ یادآوری ستش ن ود که آنجا ب یتمام مدتحس خوبی زیر پو

در کنترل  هینمانده بود و تالح آ  ینصددیشددهرزاد ب یبا مزه یهایپراناز تکه
 بود.  زیانگ جانیخود ه یبود. آمدن کاوه هم که به خود یدنزبان شهرزاد ستو

 هم احلهیآرامش شد. در مخ یبه تابلو رهیو روشن اتاق چشمش خ  یتار در
تدا جور د یدختر دیگنجینم  یایامروز در تمام زوا ششیبود برا یگریکه از اب

 نفوذ کرده باشد.  شیزندگ
سته ست خو شیهاذهنشش پل  یاز تقال خ سپرد. فردا روز درا به د  یگریاب 

 خواهد بود.
* 
به در خوردش آشددور "بفرما یاضددربه با با وارد شددددن مرد یدییکه  " گفت و 
 بلند شد و به طرفش رفت. شیاز جا یانسالیم
 .دی...خوح آمد یسالم جناب مولو -
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 یدستش را در دست آشور گذاشت و سالم یو مولو دیو سهراب چرخ هیآ سر
 به جمع داد.

 .دییبفرما -
 یروبرو یمحکم به طرف مبلمان رفت و بعد از احوالپرسدد یبا قدم ها یمولو

 مبل گذاشت. یهیرا کنار پا فشینشست و ک هیسهراب و آ
 و دخترشون که خدمتتون عرض کرده بودم. یاحد یآقا شیجناب مولو -

 زد. یتکان داد و لبخند یسر یمولو
ه ک شیتند. چند روز پبنده هسدد یمیقد قیپدر جناب احتشددام دوسددت و رف -

شان بودم و در جوار ابو سپر یمنزل شان اوقات  بحث خانه  کردمشیم یمحترم
 اند.شده فیکه در صف فروح رد ییالهایآمد و و شیپ یباغ

شاند و برا هیل  آ یرو یلبخند یکالم مولو لحن سترس و  یالحظه ین تمام ا
 دود شد. یبه آن دنشیقبل از د ییارویرو یدلهره

شر موکل - شور ت شان م فیبنده خارل از ک ضور . ستین سریدارند و فعال  ح
س نجایا شانیاز ا ابتیبنده به ن ستم تا اگر به توافق ر را  یدماتمراحل مق میدیه

 هماهنگ گنم. شانیبا ا
 در مبل فرو رفت. شتریو ب دیلبش کش یبه گوشه یدست سهراب

 نه وکالت. دیخوندیم اتیادب ستیبایشما م -
 پا انداخت. یرا رو شیاپ یمولو

وکالت گذاشددتم؛  یدر عرصدده یپا یبودمش اما به اصددرار ابو اتیعاشددق ادب -
 بنده در خدمتم. مشیبگذر
 گذاشت. زیم یگرفت و ساعدح را رو یصندل یرا از پشت احهیتک آشور
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با  لیتما یعرض کردم خدمتتونش خانم احد - به فروح امالکشددون دارن؛ 
تا  دینک یکمک دیبتون دوارمیام الهایخونه باغ و و ییایجغراف تیتوجه به موقع

 بشه. لیبه پول تبد ترعیامالک هر چه سر نیا
 .دیتکان داد و به طرف سهراب چرخ یمتفکر سر یمولو

 د؟یاسناد رو به همراه دار -
 البته.  -

 سر داد. یگذاشت و به طرف مولو زیم یاسناد را رو سهراب
سناد را  یکه مولو یمدت تمام پل  نزد  هیآ کردشیبا دقت و خو به خو مرور ما

 .دیرا کاو اتیعاشق ادب لیوک نیا یشده سر تا پا زیر یهاو سهراب با چشم
 با  یامالک تقر نیموکلمش ا یخ ش با توجه به اشددراف بنده بر خواسددته اریبسدد -

 است. شانیا یهابا خواسته  ینزد
 شانیا یعقط تیباشم تا با رضاداشته  اریبنده عکس از امالک در اخت دیبا فقو
و  اورندیب فیتشر شانیکه ا ندهیماه آ  یبه شما پرداخت کنمش تا ظرف  یمبلغ

 .دریصورت پذ یروند قانون یو انتقال مبلغ کامل در همان موقع و ط یسند زن
 . میندار یچندان یما عجله -
 .یوارد نشدم جناب احد یبنده از در چانه زن -

 زد. یمصلحت یخورد و لبخند یتکان شیدر جا سهراب
 نداشتم. یمن منظور شیجناب مولو دیسختش نکن -

 تکان داد. یزد و سر یلبخند یمولو
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جواب رو خدمتتون  شییها و مشددورت نهابه هر حال به محض گرفتن عکس -
 عرض خواهم کرد.

صد مبلغ معامله  یاقولنامه نیصورت توافق طرف در شد و ده در شته خواهد  نو
 .گرددیم زیبه حساب سرکار خانم وار سالمجلیف

 د؟یشد مونیشما پش ندهشیماه آ  یاگر تا  -
صددورت همان مبلغ  نیا ریدر غ دشیکار به آنجا نخواهد کشدد دشینگران نباشدد -

شما م یمهیبه عنوان جر یزیوار شما تعلق خواهد گرفت و  سخ قرارداد به  یف
 .دیبفروش یگریمل  را به شخص د دیتوان

 کرد. معامله دو سر ینیشسته در کالمشش سهراب را وادار به عق  نشن نانیاطم
 زد. یم  یهمان ده دصد را به ج ای فروختشیم ایبرد بودش 
 گذاشت و محکم فشرد. یرا پس زد و مطمئن دستش را دست مولو افکارح

*** 
شه شور یبا گو شم نگاهش به آ ضاء  زیبود که محکم به طرف م یچ رفت و ام

 بود. دهیها انتظارح را کشزد که مدت یابرگه یرا پا
 که در حق آشور شده بود. ییآتش گرفت از جفا دلش

 خانم. دییبفرما -
شت که منتظر نگاهش  نگاه سر دفتر دار برگ سمت  شور گرفت و  به  از قامت آ

 را بزند. سرح را آرام به طرف سهراب برگرداند. یینها یتا امضا کردیم
 «برم پارک. وامخیبابا... بابا... من م»
عق   یرو دسددتمون و از کار و زندگ یفتیسددرما م نیتو ا شیکنیم جایتو ب »
 «.یحسن کباب یدردونه میفتیم
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 .کردیرا امروز با پوست و گوشت درک م ضشیپر غ یدردانه
آدم رو  دیترد ست؛یبا متیتصم یاما پا رشیبگ یریبگ یخوایم یمیهر تصم»
 «.کنهیم چارهیب

شو یجمله ضش را پس زد و از جاآ شدش بغ سرح اکو  شد.  شیر که در  بلند 
 قرارداد زد. یو با برداشتن خودکار امضاء را پا دیترد یابدون ذره

 کردم. دیرو در قرارداد ق یچ  جناب احد دیبنده رس -
 نشست. یصندل یدفتردارش رو یبه صدا توجهیرفت و ب عق 

 . ندچایرا در هم پ شیلبش را کند و دست ها پوست
 و مانا. قیدوستش داشت... عمدر نگاه نگران آشور نشست.   نگاهش
 یبودحش تا امروز دهیکه د یبار نیدور تند افتاد و مرورح از اول یرو اتفاقات

 در سرح نقش بست. هیاز صدم ثان ینشسته بود در کسر نجایکه ا
 . ستادیبلند شد و کنار سهراب ا شیجا از
 جان. هیمبارک باشه آ -

ست که برگه چ  را در ج یتکان داد و نگاهش رو یسر ش شور ن  کتش بشیآ
 .آمدیپول چرمش به سمتشان م فیو ک یآفتاب ن یو با برداشتن ع گذاشتیم
 و من اصرار دارم فردا ش  رو در خدمتتون باشم. میهست  یاز امروز شر -

 رحکه خنده د ییکرد و با صدا یدست شیسهراب پ به اعتراض باز نکردهش دهان
 گفت: کردیغوغا م

 .میرو بشناس گهیهمد شتریالزمه که ب شهشیم یهم عال یلیخ -
 زد. یعصب یرا مشت کرد و لبخند دستش
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*** 
. ماندن در زدیطعنه م رمقشینشسته در تن ب یحس قبرستان به سرما یسرد

بودش اما  یوانگیبعد از ظهر سددرد د نیسدداکن و راکد مردگانش آن هم در ا یایدن
سلجوجان شور حرفش را به کر ستان  یه در برابر خواهش آ شانده بود و به قبر ن

 آمده بود.  
 یسددرح را برگرداند. دسددتش را رو آنکهیب دشیچیآشددنا که در مشددامش پ عطر

 .دیدستش چک یرو یو قطره اشک دیسنگ کش
 اومدن نداشتم. یپا یعنی... امیبار نتونستم تنها ب نیمامان... ا -

شور سنگ زد و فاتحه یرورز را  یهاگل آ ضربه به  شت و چند   یاسنگ گذا
 خواند.

رو  یکسددیو ب یهمه سددخت نیتا من مجبور نباشددم ا یبود خواسددتیدلم م -
 تجربه کنم.

 نشست. نیزم یرا با سنگ مماس کرد و رو شیزانوها
 مامان؟  یشناسیآشور رو م -

 ذاشت.دهانش گ یاح را باال آورد و روکرد و دست مشت شده یاخم آشور
 .یکنیکردم که هرگز باور نم یبود برامش کار ایروز دن نیامروز بدتر -

 .ستادیا هیسر آ یبلند شد و باال شیاز جا آشور
 خدا. ترکهیدلم داره م -
 بلندح سکوت قبرستان را شکست. مهین ادیفر

 انداخت و از جا بلندح کرد. شیبازو ریدست ز آشور
 ... بسه.هینفست رفت... بسه آ -
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شور گر  ستش را باال آورد و جلو احهیلحن محکم آ  دهانش یرا بلندتر کرد. د
 گرفت.

 صورت دخترک را قاب گرفت. شیهاداد و با دست رونینفسش را کالفه ب آشور
 حرف بزنم. یطورنیا خواستمی... نمدیببخش -

سرح را پا یهق ست نییزد و  شار د سماجت ف شور با  را  شیهاانداختش اما آ
 .دیرا باال کش هید و صورت آکر شتریب

 ه؟یآ یفهمیستش م چارهیب هیحال و روزمش حال و روز  -
 .ندیهم گذاشت تا نم نشسته در نگاه آشور را نب یرو پل 

شمش اما ن دیبا - شحال با شته رو گلوم و داره خفه یزیچ هی ستم؛یخو ام پا گذا
 .کنهیم

 را برگرداند. شیرا از صورت دخترک برداشت و رو شیهاانگشت فشار
 نه؟ ای یگفت ؛یگفت یعل ایکه گفتم بسم اللهش  یروز -
 " گفت.ی" گفتم هشیدار و گرفته از گرخش یهمان صدا با
 ؟یکنیخون به دلم م ینجوریچته که ا ؟یپس چته لعنت -
 .دیببخش -

به اندک  توجهیو ب دیاز لحن آرام و پربغضش فشرده شد. به سمتش چرخ دلش
ت. تنش را در برگرف فینشسته بودندش حجم ظر زانشانیار عزکه سر مز یافراد
 گذاشت و آرام ل  زد. هیسر آ یاح را روچانه

 گهیبار د  ینذارم  خورمیکن... اما قسددم م یکن... خودت رو خال هیگر -
 ها من باشم.اش  نیمسب  ا
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شور آ یزد. صورتش را از هجوم باد سرد در پالتو یبغض و اشکش لبخند انیم
 اح را در مشت فشرد.پالتو یقهیکرد و دستش  یمخف

 م؟یبر -
 . دیخورد و تنش را عق  کش یتکان

 .میبر -
 به اسم ح  شده انداخت و آرام پچ زد. یسنگ قبر نشست و نگاه کنار

 .ارمیدعا کن مامان... دعا کن دوام ب -
برخاست و هم قدم با آشورش سکوت قبرستان را شکست و به طرف  شیجا از

 رفت. نیماش
*** 

بعد از برگشددتن از قبرسددتان در گوشددش  روزیکه آشددور از د ییهابا تمام زمزمه
و بهتر  اسددت شددگاهینما هیخوانده بودش باز هم ملته  بود. گفته بود فردا اختتام

 را جمع کند تا زحماتش به هدر نرود. شیاست دست و پا
شور شن آ شده بود. ت دهیگفته بود و او  بود که  کرده قشیشوبودش کم کم آرام تر 

 تا ماجرا تمام شود. اوردیچند روز را دوام ب نیحداقل ا
ت انداخ یبه چند دختر و پسر جوان یو ساعات کش آمدهش نگاه قیاز دقا متنفر

بودند و هر کدامشددان  سددتادهیا شیاز تابلوها یکی یجلو یزیکه فارغ از هر چ
 داشتند. یریتفس

 ؟یکنیفکر م یبه چ -
 ود.ب ستادهیبه سمت شهرزاد کشاند که خونسرد کنارح ا ریخرا با تأ نگاهش

 خسته هستم. یکم ستشین یزیچ -
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 .یشیبهتر م یکم شیسور داد شگاهینما یهیخ ش امش  که به خاطر اختتام -
 دوسددتش را. گانهی نی. دوسددت داشددت اکردینم رییتغ یطیشددرا چیه تحت
 زد. یلبخند

 .دمیمنتش سور هم م یدهیهر موقع کمال المل  شدم چشمش به د -
شور و ل دنیدادش اما با د احینیبه ب ینیچ شهرزاد زد و  ییلبخند دندان نما الیآ

 کرد. یبه سمت ورود یابرد و اشاره تر یسرح را نزد
شده فکر کن یو چ - ست نیا یبرنده یباعث   شنهادیپ نیقراره ا یوقت یماجرا ه

 کنم؟ انیمثل آشور ب یجنتلمن یرو منش جلو
 .و آشور رفت الیرا پس زد و با حفظ لبخندح به طرف ل هیآ یدرشت شده اهنگ
* 

به تأسددف  یل  شددهرزاد انداخت و سددر یرو یروزمندانهیبه لبخند پ ینگاه
 تکان داد.

سور دادن را  شنهادیپ یایستیخجالت و رودربا چیرا کرده بود و بدون ه کارح
شور ب یجلو شور با لبخند کم  یکرده بود و تمام مدت چانه زن انیآ شهرزادش آ
و به قول شددهرزاد جنتلمنانه رفتار کرده  تینگرفته بود و در نها هینگاه از آ یرنگ

 داده بود.  یترت هیاماختت یکوچ  امش  را به بهانه یبود و دورهم
شش به ل ینگاه مین شور انداخت که گو  شیرارا ب یزیچ زیر زیبود که ر الیبه آ

 . کردیم فیتعر
اهش نگ یخوردش به طرف شهرزاد برگشت و پرسش شیکه به پا یآرام یضربه با

 کرد.
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 ؟یچرا کنار آشور ننشست -
 باال انداخت. ییو ابرو دیرا گز لبش

 .زمیعز یخسته نباش شگاهشینماازهم  نیا -
ود که آشور ب یبرگرداند و تشکر کردش اما تمام حواسش پ الیرا به سمت ل سرح
 .کردینگاهش م رهیود و خزده ب هیتک یصندل یبه پشت

 دخترها؟ دیخوریم یچ -
 انداخت. یو نگاه دیمنو را جلو کش شهرزاد

 نداره. تزایپ نجایبده که ا یلیخ -
 زد. یلبخند الیبلند ل یبا خنده هیآ

خم شددد و رو به  زیم یرو یکم الیرا که به گارسددون دادندش ل شددانیهاسددفارح
 شهرزاد کرد.

 .میهامون رو بشوردست میبر -
 زد. ییو آشور چرخاند و لبخند دندان نما هیسرح را به طرف آ شهرزاد

 .زهیدستاتون تم دشیایشماها ن -
را به طرفشان برگرداند. دست شهرزاد را گرفت و از  یسر چند نفر الیل یخنده

 بلندح کرد. زیپشت م
 .یشیچرا آروم نم -
 .شمیآروم م -

 داد. هیتک زیا به مخم شد و ساعد دستش ر زیم یرو یکم آشور
 ؟یدلخور روزیبابت د -

 را مرور کرد. روزید هیاز ثان یدر کسر ذهنش
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 بگم نه. دیبا روزهشیاما اگر منظورت حرف د رهشیهست ذهنم درگ یمدت -
 منتظر نگاهش کرد.  آشور

 وقت از تو دلخور نشدم. چیه -
ن به چرخاند. دلش باز هم رفت هیجزء به جزء صددورت آ ینگاهش را رو آشددور

 یچوب یجعبه دنیاز د هیآ یکنترل نشددده یهاجانیبام تهران را خواسددت و ه
 .ییرنگ روغن اهدا

شهرزاد و ل با سکوت کردش اما تمام مدت نگاهش  یکم الیآمدن  عق  رفت و 
شد و حال زندگ احیبر زندگ یاهیبود که همچون آ یدخترک یرو را  احینازل 
 داد. رییتغ

*** 
را از نظر گذراند.  لیسددالن چرخاند و ت  ت  وسددا سددهراب نگاهش را در

سددر و گردن از   ی شییایجغراف تیموقع نیآپارتمان لوکس و مدرن آشددور با ا
 آپارتمان لوکس خودشان باالتر بود.

صله هیبه آ ینگاه سته بود و غرق   ی یانداخت که آرام و به فا ش مبل کنارح ن
 ه بود.زل زد زینامعلوم از م یادر افکارح به گوشه

 مبل خم شد و آرام زمزمه کرد. یدسته یرو یکم سهراب
 که اومد استقبالش همون استاد محبوب بود؟ یخانم نیا هشیآ -

 نگاهش کرد.  یبه طرف سهراب برگرداند و گ نیرا سنگ سرح
 ه؟یشده آ یزیچ -
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 و دیکشدد گرحیچهار انگشددت د ریگفت و انگشددت شددسددتش را ز ی" نه" آرام
 دستش را مشت کرد.

 .دیخوح آمد یلیخ -
 یآب دهانش را پر صدددا قورت داد و لبخند الشیورود آشددور و در کنارح ل با

ال خوشح الیل دنیاندازه از د نیصورتش کرد. تا به حال به ا یچاشن یمصنوع
 نشده بود.

 را جمع کرد. شیدست و پا ینشستش کم احیمبل کنار یکه رو آشور
هم  هیبر حسدد  تصددادف اسددتاد آ آشددور یبرام جال  شددد که خاله یلیخ -

 هستن.
 را مقابل سهراب گرفت. یچا ینیس الیل

 در انتظار آدمه! یچه قضا و قدر دونهیم یک شیگرده جناب احد نیزم -
سرح را پا ریلبش را ز هیآ سترس  نییدندان گرفت و  انداخت. تمام جانش در ا

شم بر هم زدن م  یبود و دلش  ستشیچ شم بر هم زدن خوا  نیمام اکه ت یچ
 لحظات را به انتها برساند و آزادح کند.

 .زمیجانش بفرما عز هیآ -
ضش ست بغ لرزانش را باال آورد و فنجان  یهارا همراه آب دهانش فرو داد و د

 گذاشت. شیپا یبرداشت و رو ینیرا از س یچا
 سرکار خانم. دییفرمایدرست م -
پا انداخته  یرا رو شیپابه آشور انداخت که در آرامش  یچشم نگاه یگوشه از

 بود و چشم و گوشش به سهراب بود.
 ؟س شد آشورچ  پا -
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شور شاره یآرام ی" بله " آ را رد کرد و رو به  الیل یتعارف یسر چا یگفت و با ا
 سهراب ادامه داد.

 رفت؟ معامله صورت گرفت؟ شیخوب پ یقرارتون با جناب مولو -
 نگاه سهرابش دست آشور را مشت کرد. برق

 آدم نازنینی هستن. کردن. زیمبلغ رو هم وار شمیقولنامه کرد روزید -
شو یو نگاه دینوش یاکرد و جرعه  یرا به لبش نزد یفنجان چا سهراب ر به آ

 انداخت.
 نیما؛ اگرنه که فروح ا یبرا دیاوضدداع شددما حکم فرشددته رو داشددت نیتو ا -

 نبود. یکار آسونامالک 
 جام بدم.ان یخوشحالم که تونستم کار -
 زد. یو لبخند دیبه طرف سهراب چرخ الیل

ستن ب ونیجان تا آقا هیآ - صحبت ه ش میبر ایسرگرم  شپزخونه تا مقدمات  ام آ
 .میرو آماده کن

 خانم. دیزحمت افتاد -
 لبخند زد. الیل

 ییرایپذ تیاما خ  اگر آشددور ازدوال کرده بود االن مسددئول دشیدار اریاخت -
 بود. شونیگردن همسر ا

 شاند. الیل  ل یرو یمصلحت یبلند سهرابش لبخند یهقههق
 !هیآ میبر -
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شور ب ینیسنگ شور را یکرده بود؛ از وقت احچارهینگاه آ  آمده بود نگاه نگران آ
 . حس کرده بود خود یرو

به طرف  الینگاه دو مردش دوشددادوح ل ریگذاشددت و ز زیم یرا رو یچا فنجان
 آشپزخانه رفت.

*** 
 نشست. هیو کنار آ دیکشرا عق   یصندل

 .کردینم یباز نیا یکاح آشور تو رو قاط -
شته ییزهایفرار کردش چ شهینم قتیاز حق - شور از گذ شنکه من و آ  دمیهامون 
 ست.کننده وانهید

 زد و ادامه داد. یتلخند
 . ستین یمواجه بشمش راه فرار یبا ترس اصل دیبا -
ستیسهراب را م یبرخورد احتمال نه را  هانینه عواقبش را. قرار بود بدترو  دان

اصددرار آشددور را گوح داده بود و ماجرا برای لیال  تجربه کند. تیمرور و در نها
 کرده بود.  تعریف 

 ش نگران نباح.من هستم -
 پرتشویش نگاهش کرد و کف دستهایش را به هم مالید.

 امان از گذشته. -
 گذشتهش هرچند دردناک! هاگذشته -
 .میدار مونیرو تا ابد تو زندگ رشونیو ما تأث -
 فشرد. هیدست آ یتکان داد و دستش را رو یسر الیل

 آشور هست. شیستیتنها ن گهید -
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 زد و سرح را آرام تکان داد. یمطمئن لبخند
*** 
یآشور جواب سؤاالت ب ای الیل یدر سکوت صرف شده بود  و هر از گاه شام
 و با ربو سهراب را داده بودند. ربو

برخورد  ی. صددددادادندیبرزخ نجاتش م نیو از ا آمدندیزودتر م هیبق کاح
 .انداختیاعصابش خو م یرو وانیل یوارهیقاشق به د

 !هیآ ینخورد یزیچ -
 کردیو تالح م چرخاندیآب قند م وانیبرگشت که قاشق را در ل الیسمت ل به

 قند را زودتر آب کند. یهاحبه
 ... دلم تا دهنم باال اومده.زودتر تموم بشه زیکاح همه چ -
 رفت. هیدهان آ یرا جلو وانیبه او انداخت و ل ینگاه نگران الیل

شو ا - شه غش کردنت  نجایکه ا گهید قهیرو بخورش اگرنه چند دق نیپا شلوغ ب
 اومدن تو. یشده با اصرارح برا وانهی... آشور هم دهیحتم

 نداشت.را هم  الیل یهایتوان لبخند زدن به دل نگران یحت
به لبش نزد الیرا از دسدددت ل وانیل فت و  عه راه گلو نیکرد. اول  یگر  یجر

 اح را نرم کرد .خش  شده
 وانیپارکت کف اتاق افتاد. ل یاز دستش رو وانیزنگ درش ل یبلند شدن صدا با

 .ستادیا واریقل خورد و کنار د نیزم یرو
ست شت. حت شیو پا د شده بوده و توان حرکت ندا انه باغ و بعد در خ یلمس 

 نشده بود. رانیطور و نیکردن دفترچه ا دایاز پ
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به  بلند شددد و شیاز جا الیبه ل هیقدرتش را در دسددتش جمع کرد و با تک تمام
 طرف در اتاق رفت.

 و تمام... شدیگفته م زیهمه چ شهشیهم یبرا بار ی دیبا
شوک ددیباال پر شیکاوه ابروها دنیسهراب با د شور  یخانهکاوه در  دنی. از  آ

 بلند شد. شیرا وارد کرد. از جا یبعد یکوروح ضربه دنیرها نشده بود که د
 !؟نجایشما... شماها ... ا -

 محکم به طرف سهراب رفت. یهازد و کوروح با قدم یپوزخند کاوه
 سهراب! نیبش -
 چه خبره؟ نجایا -
ستش را در ج به شت که هر دو د شور برگ و  ودشلوارح فرو برده ب  یطرف آ

 .کردیخونسرد نگاهش م
 با شماها هستم. -

 لرز بر جانش نشاند.  یانگاه آشور لحظه یسرد
 بهت سهراب. گمیم -
 یبودن کوروح به خانه لیبه سددمت کوروح برگشددت و اخم کرد. دل ریتأخ با

 . شدیآشور را متوجه نم
 چند درصده؟ یشاهرخ رو فراموح کرده باش نکهیاحتمال ا -

شبهت زد سهراب شکافانه نگاهه نگاهش کرد. به طرف آ شت و مو ش ور برگ
 توانسددتیو نم کردیشدد  نگاهش م یدهیها با دبود آنچه مدت دواریکرد. ام

 کندش درست نباشد. دایذهنش را پ یرد گم شده
 را باال برد. شیصدا یزد و کم یعصب یلبخند
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 ؟یگیچه خبرهش تو از شاهرخ م نجایا گمیمن م ه؟یمزخرفات چ نیا -
که  دهیو رنگ پر دهیترس یهیآ دنیسرح را به طرف اتاقش چرخاند و با د آشور

 هم فشرد. یرا رو شیداده بودش لبها هیتک واریبه د
 خواد؟یاومدم شرکتت و گفتم پسر شاهرخ سهمش رو م شیچند ماه پ ادتهی -
 و االن داره؟ نجایبه ا یچه ربط اتیچرند نیا -

 .کردیانه مقاومت مو سرسخت دادیگواه بد م دلش
 آشور پسر شاهرخه. -

 مبل افتاد. یعق  رفت و وا رفته رو یش قدمپرید عصبی  شیهاپل 
شور انداخت و  ی. ناباور نگاهکردیاز آن بود که فکرح را م تریکار ضربه به آ

 نامفهوم ل  زد.
 امکان نداره... -

 .کردیاز جنس مرگ نگاهش م یبود و در سکوت رهیهمچنان خ آشور
 امکان نداره؟ گفتم بهت اون روزش اما تو... یچ -

 مات مانده بودش اما موضعش را حفظ کرد. سهراب
 د؟یباور کنم!؟  من رو احمق تصور کرد یانتظار دار -
 .یبعدا  مطالعه کن یتونیمدارک هستش م ستشیباور تو مهم ن -

 جابجا شد و کتش را صاف کرد. شیدر جا یکم سهراب
دنش که بزرگم کر ستنین یاون پدر و مادر مشیپدر و مادر واقع دمیکه فهم یشب -
 زیچ  یشدددد. اون شددد  جون دادم و مردمش اما فقو   یو کوچ  یتار امیدن

 .امینذاشت از پا در ب
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 بهت زده نگاهش کرد. سهراب
که  یپدر و مادر رم؛یپدر و مادرم رو بگ یشده مالیفقو زنده بمونم تا حق پا -

 پس دادن. تو رو یتاوان طماع
 چه حق... -

 آشورش کالم سهراب را در نطفه خفه کرد. زیت نگاه
کوروح و  یهایریگیاگر پ یدونیم ؟یهسددت یآدم خوح شددانسدد یدونیم -

 !؟یافسر پرونده نبود تو االن زنده نبود
 اخم کرد. سهراب

به ا سیکوروح و پل قاتیتموم تحق - نده  قدار مواد  نیپرو که م ختم شدددد 
بوده  یابه اندازه یکرده بود یمن جاسدداز یچارهیپدر ب نیماشددکه تو  یمخدر

 مدت بخوره بهش. یکه حبس طوالن
 فرو برد. شیرا در موها شیهاانداخت و انگشت نییسرح را پا سهراب

 یشد اشونساده یکه با نقشه وارد زندگ یمروتش وقت یباال ب ریسرت رو بگ -
 یمن خوند چارهیگوح پدر ب ریز زیر زیر ی... وقتافتادیم نییسددرت پا دیبا
و با علم  یمن نکرد یکه رحم به مادر حامله ی... وقتافتادیم نییسرت پا دیبا

ساز کرد شون مواد جا سفر ضوع  که  ی... وقتافتادیم نییسرت پا دیبا یبه مو
تو تصددادف چپ شددد و  نشیأصددل من فرار کرد و ماشددم*س*تو  دهیپدر ترسدد

من  یمادر من افتاد زندان... وقت ی... وقتتادافیم نییسرت پا دیگرفت با شیآت
و کار شدددم... خدا لعنتت  کسیب یاومدم.... وقت ایمادر مرده تو زندون به دن

 کنه سهراب....
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سددالن هق زد و  یگوشدده هی. آسددهراب را از جا پراند پر بغض و نفرتش ادیفر
 مبل را فشرد. یکوروح دسته

ضوع رو بهم ثابت کنه که  نیتا ا کرد یسع یلیسالها کوروح خ نیتمام ا - مو
 .گذشتمیازت نم یتو کشتن پدرم نبودهش اگرنه به راحت یهدف اصل

 آب دهانش را فرو داد و نگاهش کرد. سهراب
اگر دروغ باشهش اما زنده موندنت و به فالکت افتادنت به  یمن باور کردمش حت -

 یربهکه ضدد یخورد ضددربه ییاز جا ینیو بب یمن بهتره؛ زنده بمون یمرات  برا
 .یاول رو زده بود

 موشکافانه منتظر ماند. سهراب
شرکت بود که تو با نامرد یبرا - سهم پدرم از  سال  نیتموم ا یمن مهم گرفتن 

 که من انگار تنها نبودمش اما تنها بودم. یی. تمام سالهایها به تارال برده بود
با من همک یکنیم الیآدم احمق بودش خ هیپدرت  - یم یچ کردیم یاراگر 

کرد  مجبورم تیکارش اما در نها نیتو ا ادیها!؟ هزار بار گفتم و خواستم تا ب شدش
شون نبود. فقو م شتن صدم ک ساز کردمش اما ق یحذفش کنم. آرهش من مواد جا

 نمش اما بابات این موضوع متأسفم.کاز از دور خارجش  خواستم
 صدادار آشور ساکتش کرد. پوزخند

 ؟یو فقو متأسف یدیمن رو از هم پاش ی؟ خانوادهقو متأسفف  -
 اح گذاشت.شانه یبه سمتش رفت و دست رو کوروح

شددماها هم  امشیبه اهدافم کوتاه ب دنیرسدد یبرا شددهینم لیمتأسددفمش اما دل -
 اون پرونده مختومه شد و تمام. دشیرو ثابت کن یزیچ دیتونینم
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 در سکوت نگاهش کرد. آشور
شددراکت بوده و   یکه من دادم بهت در قبال  ین پولنره او ادتیدر ضددمن  -

 امضاء کرده. هیکه آ هیو مهم من قرارداد یاصل یپس مهره ه؛یقانون زحیهمه چ
 .دیخند ینسبتا  بلند یبرخاست و با صدا شیاز جا سهراب

 یامضددا هیآ یبه آب بزنم؟ امضددا گداریاحمقم که ب نقدریمن ا یکرد الیخ -
 ر من.دخت هیمنه پسر جون و آ

 .کردیبود و مات نگاهش م ستادهیا الیانداخت که کنار ل هیبه آ ینگاه
 .رمیپولم رو پس بگ تونمیهم م یمعامله کردم و قانون یمن قانون -

 را به سمت کوروح برگرداند. سرح
 .رهیبگ ادیکوروح... بهش بگو تا  یلیتو که وک -
 زد. شیبرگشت و صدا هیسمت آ به
 یجلسددده یهم بمونه برا ونیما با آقا دارید ی! وعدهمیبر دیبلند شددو با هیآ -

 دادگاه.
 بود. ستادهیا شیبرگشت که همچنان سر جا هیسمت آ به
 آماده شو. عیسر ؟یزل زد ی! به چهیبا تو هستم آ -

 انداخت. شیرا به پا ینیسنگ یوزنه هیآ یاول را برنداشتهش جمله قدم
 !امیمن نم -

 یا سددهراب همچون انبار باروت منفجر شددود. روبود ت یجمله کاف  ی نیهم
 شده نگاهش کرد. زیر یهاو با چشم دیپا چرخ یپاشنه

  ؟یایمن ؟یکرد یچه غلط -
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 شیسددهراب از جا پراندحش اما خودح را جمع کرد و محکم سددر جا ادیفر
 .ستادیا

 ... من...دونمیرو م زیمن همه چ -
ساند. هیبلند خودح را آ یهابا قدم سهراب سمت  ر ستش را گرفت و به  مچ د

 .دیخودح کش
 یبدبخت نیالف بچه وسددو ا هیکه تو  یدونیم یآخه! چ یدونیرو م یچ -

 !؟برای منقوز باال قوز یشد
 ولم کن... -

 کرد. شیجدا هیو از آ دیسهراب را از پشت کش یقهی آشور
ب سددهرا دونمیرو م زی... من همه چیسددتیمن ن یتو پدر واقع دونمیمن م -

 .یاحد
 بهت زده نگاهش کرد.  سهراب

شترکات و من بعد از چند وقت فهم هی - شور گفت م شترکات  دمیروز آ  یعنیم
 !یچ

 .دیبه صورتش کش یکالفه دست سهراب
 دختر. یگیم هیچ اتیچرند نیا -
 .ستمیمن احمق ن -
شدش اما تمام توانش را جمع کرد و به سمت  نییاز زور خشم باال و پا احنهیس
 سالن بود رفت. یکه گوشه فشیک
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 یاهاپ  ینزد ییآورد و جا رونیمادرح را ب یرا باز کرد. دفترچه  فشیک پیز
 سهراب پرت کرد.

 یعاقبتم چ یدیبرام د یچه خواب دمیفهمیکه اگر نم کنمیفکر م نیدارم به ا -
 .شدیم

 هبودش خم شد و دفترچ هیجلو رفت. همانطور که نگاه ماتش به آ یقدم سهراب
 برداشت. نیزم یرا از رو

سددهراب  یتو شددد. تو رو چه به عاشددق یطماع یمن هم قربان یچارهیمادر ب -
 . شهیات عوض مکه هر روز ذائقه یی... تویاحد
 را پس زد. شیو اش  ها دیبه صورتش کش یدست

وع ازح موض نیاشتباه  رو مامانم کرد که به من نگفت و من بابت ا نیبزرگتر -
 دلخورم.

 انداخت و ادامه داد. نیرا پا حسر
 کردمینم دایتو خونه باغ پ یکه اگر دفتر رو اتفاق کنمیفکر م نیهمش به ا - 

 .شدیم یچ
 هجوم برد. هیدفترچه را پاره کرد و به سمت آ یهابرگه نیخشمگ سهراب

 سپر کرد و راهش را سد کرد. نهیآشور س دهینرس هیآ به
 بسه سهراب. -
 را به سهراب دوخت. سشیو نگاه خ ستادیکنار آشور ا هیآ

 از شیوقت دوسددتش نداشددت چیمعلوم شددد که خوندم تو ه یعمق فاجعه وقت -
 . ات شدتا وابسته یشد  ینزد نقدریو ا یمادرم سوءاستفاده کرد ییتنها

 را پس زد. بغضش
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  .یتو هر روز بدتر کرد یمن ساکت موندش ول یتمام اون مدت به خاطر زندگ -
 ادامه داد. هیو آشور چرخاند و آ هیآ انیم یتش را محکم کرد و نگاهمش سهراب

 رو هم رو با چنگ و دندون حفظ کرد.  الهایخونه باغ و و نیهم -
 و تمام. یتو هم که فروخت -
 سر جاح مونده. زیبود... همه چ یهمش سور -

 .دیصورتش کش یو هر دو دستش را رو دیلبش را گز سهراب
 مادرت. نی.. ع. هیآ یهفت خو شد -
سم مامان من رو ن - شتباه مامانمش اعتماد به تو بود و خاتمه ارشیا شتباهش  یا ا

 و خودت رو عقل یتو همه رو احمق تصور کن شهینم لیاما دل قتشینگفتن حق
 کل. 
 از اش .  سیصورتش خ یخش دار شده بود و پهنا شیصدا

بود که من هم سدداده و  نیبه ا دتیبعد از مردن مامانش ام یسددالها نیتمام ا -
 .یاریچند تکه رو از دستم در ب نیهم یتونیاحمقم و م

 هیسددهراب برنداشددته بود. آ یمدت آشددور سدداکت بود و نگاهش را از رو تمام
 جلو رفت. یقدم

 یو زندگ چسبهیم هیکه به بق ییزالو  یسهرابش تو  یدفاع ندار یبرا یزیچ -
 .گذرونهینکبتش رو م

 !هیبسه آ -
 !؟یستین گهید یباباها نیچرا ع دمیپرسیم شهیو هم یبابام کردمیم فکر -
 زد. یو تلخند دیبه صورتش کش یدست هیآ
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 ؟یو باغ نگهم داشت الیفقو به خاطر اون خونه و -
اد. د رونیدست آشور را مشت کرد و کوروح نفسش را پر صدا ب شیصدا عجز

 آب برگشت. یوانیکاوه به سمت آشپزخانه رفت و با ل
 بخور. ریبگ -

 زد. یگرفت و رو به کاوه پوزخند صدا دار هیرا از آ احرهینگاه خ سهراب
 ؟یینجایکردم که امش  ا یحق تو رو کجا هاپول ؟یشما چ -
 برگشت. الیسمت ل به
 خانم استاد! یشما چ -
 ماجرا شد. نیا یکاوه به خاطر من قاط -
 داده بود. به آشور انداخت که مخاطبش قرار یشانه نگاه یرو از
کاوه نقشددده نیقرارمون ا - با  که  ما مشیرو اجرا کن یاگهید یبود  با فهمیدن  ا

 کرد. رییتغ رمونیتو براح رو شده بودش مس یکه تازه چهرهماجرای 
 عق  رفت. یزد و قدم یدست سهراب

 .دادمیپرورح م نیپس تمام مدت مار تو آست -
 .یبود و اون درد تو بود یکیمون . دردمیبود یما فقو دنبال حق و حقوق مال -

 .دیچیسهراب در سالن پ یعصب یقهقهه
 دست تو رو از اموالش کوتاه کرد.ه یمن حق پدرم رو از چنگت در آوردم و آ -

 شد.  یبه سهراب نزد یآشور قدم
 .ستین یتیامضا زدهش پس شکا هیکنه؟ آ تیقراره بره شکا یو حاال ک -

 انداخت. ناباور نگاهش را به آشور سهراب
 پس اون هتل؟ -
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 آشور پوزخندی زد.
 تو چی فکر می کنی؟ -

 سهراب دستش را مشت کرد. از همه طرف گیر افتاده بود.
 د؟ینک تونیش  باز مهیتا شماها من رو عروس  خ ستمیایمن م دیفکر کرد -

 محکم به طرف در رفت. یهاو با قدم دیاح کشبه چانه یدست
 کنم. یادآوریرو  یزیچ هیبهتره قبل از رفتن  -

 اما برنگشت. ستادشیا شیسهراب را قفل کرد؛ در جا یهاکوروح قدم یصدا
شه از ا ادتی - به  چوقتیه کنمشیم دیتأک چوقتشیه گهید رونیب یدر زد نیبا

س سال پ فتیزدن مجدد ن  یفکر آ  رو تکرار نکن. به تذکر شیو حماقت چند 
و بهت گفتم سهم پسر شاهرخ  که اومدم شرکتت یاون روز شینداد تیمن اهم
 رو بده.
نشده  لیخوار و ذل طورنی. تمام عمرح ادییهم سا یرا رو شیهادندان سهراب
 .کردینم یچارگیهم انقدر احساس ب یو آوارگ یپولیب یروزها یبودش حت

 ممکنه انجام بدم؟ ییچه کارها رونیدر برم ب نیمن از ا دونهیم یک -
 .ادیم ادتیرو  یمعتضد -
 گشت. یسهراب محکم شد. در ذهنش دنبال نشانه ا خما

 افسر پرونده شاهرخ بود. -
 اح را به سمت سقف گرفت.انگشت اشاره کوروح 

ستند وهن شونیا - صتی پیدا کنن تا  وز هم در حال خدمت ه شون نمیاد فر بد
 پرونده رو مجددا  به جریان بندازن.
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شم سر شده یهاسهراب باال رفت و چ شاد   یروکوچ   نیبه دورباح را گ
 رخش پرید. از رنگحبس شد.  احنهیسقف دوخت؛ نفس در س

 سهراب. یدار یزرنگ یتو فقو ادعا -
نصدد  شددده گرفت و به سددمت کوروح  نیمسددخ شددده نگاه از دورب سددهراب
 برگشت.

 صدورتش یانداخت که پهنا هیبه آ یسدرگردانش را از کوروح کند و نگاه نگاه
  ش رفت و مقابلش ایستاد.. به سمتبود از اش  سیخ
. از خواسددتیتو رو م نیع یدلم دختر شددهی! اما همهیآ یتو دختر من نبود -

 ...فیپوست و گوشت خودمش اما ح
 .دیتر در آغوشش کشمحکم الیهق زد و ل هیآ

 ؟یدوستم نداشت وقتچیپس چرا ه -
 یهاجدا کرد و قدم هینگاهش را از آ جوابیباخته و سددرخورده ب سددهراب

صدا نشینگس شاند. تنها  سمت در ک ضا پ هیهق زدن آ یرا به   دهیچیکه در ف
 اح کرد.بودش بدرقه

سهراب  یخبر از حال و روز احتمال تواندیم یزد و چه کس رونیاز در ب سهراب
 داشته باشد. ندهیدر آ
*** 

 نیکه همدم ا یکیبود. همان موز دهیچیدر اتاق پ کالمیب یقیموسدد یصددددا
 بود.  شیروزها
به تأسددف  یاتاق انداخت و سددر یرنگ گوشدده یبه چمدان خاکسددتر ینگاه

 تکان داد.
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 .کردیم یدهن کج شیبود که برا یچمدان یاز آن خانه و زندگ سهمش
سخت بعد شده را به  شار وارد  ش ش ف  زیر یهارد کرده بود و اگر محبت یاز آن 

 .دفتیقرار بود ب ینبود معلوم نبود چه اتفاق انشیو درشت اطراف
صدا شیزانو یرا رو سرح شت و  یزندگ یسکوت چند وقته  یموز یگذا

 را شکست. اح
مان فخر  ی فقو ته مه ها و حرص  الیو ل یهف به رغم اصددرار آن بود و 

ا اجاره ر یگرفته بود تا آپارتمان میبار نرفته بود و تصددم ریآشددور ز یهاخوردن
 کند.

 ؟یخوب هیآ -
گاه دست سرح به  تیحساس نیفشرد. ا احنهیس یش را رورا باال آورد و ناخودآ

به شهرزاد انداخت که در  یشده بود. نگاه ریناپذ زیکوچ  گر یحت یصداها
 بود. ستادهیدر ا یآستانه

شده بودش لحظه یمتوجه ی... از وقتگریبود د قیرف شته  شیتنها یاماجرا  نگذا
 .بود

 خوبم. -
 ؟یشیآماده نم -

 فت.گ یآرام یزد و " باشه" یلبخند
صدا هم چند وقت شهرزاد سر و   ییرفت و به تنها یبود که باب دلش راه م یپر 

 .گذاشتیاحترام م و خلوتش
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شود. دلش تنها یبرده بود تا کم زمان سته بود و جا ییآرام  س ییخوا  مایدن . 
 ارحیرا در اخت اشانیماجرا از شهرزادش سخاوتمندانه واحد خال دنیبعد از شن

 واند افکار نابسامانش را جمع و جور کند.گذاشته بود تا بت
شور برا یهاها و نق زدنبه اخم کردن توجهیکوچ  که ب یآپارتمان رفتن به  یآ

 شده بود. الشیخ یآپارتمان خودحش چند ماه گذشته محل آرامش و راحت
اسم آشور  دنیتخت برداشت. با د یبرگشت و آن را از رو احیگوش یصدا با

 تماس را وصل کرد.
 هستم. نییمن پا ؟یاآماده هیآ -
 .نییپا امیدارم م -

از اتاق  احیو با مرت  کردن روسددر دیرا پوشددمانتو اح را قطع کرد.  تماس
 رفت.  رونیب

 .گردمیمن تا عصر بر م -
 باال انداخت. ییابرو شهرزاد

 .میهست یما راض یشما همون ش  برگرد -
 زد. رونین بزد و با تکان دادن دستش از آپارتما یلبخند

*** 
 را گرفت و وارد پاسا  شد.  دستش

 .نجایا ارمتیسفارح کرد ب کنهشیم دیخر نجایمامانم ا -
 تکان داد. یسر

 گفت بهم. ش ید -
 .دیکش هیشستش را پشت دست آ انگشت
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 . یمامان فخر یخونه یکاح مونده بود -
 و اونجا نداره. نجایا -

 شانه نگاهش کرد. یاز رو آشور
 .شمیدو سه روز هم بگذره راحت م نیکه تموم شدش ا یخواستگار یپروسه -
 یو فخر مایزد. سدد قیعم یو اتفاقاتش لبخند یشدد  خواسددتگار یادآوری با

الت دخ یکرده و اجازه نداده بود کسدد نییتع هیکرده بودند. کوروح مهر یبزرگ
 کند.

 مونده.... تموم ذهنم تو اون آپارتمان هیچند وقت تمرکز ندارم آ نیا -
 .هیعیعمل تو کامال  طب نیکردمش ا اشغالتمام ذهنت رو من  یوقت -

به  هیآ یشددانه یدخترک زد و با گذاشددتن دسددتش رو یزبان نیریبه شدد یلبخند
 ش داد.لسمت مغازه ه

 و چنگال را در کباب فرو کرد. دیغذا را جلوتر کش ظرف
 ؟یخسته که نشد -

 .دیکباب در دهانش گذاشت و آرام جو یاتکه
با - جام م یکارها دیباالخره  مامیدادیآخر رو ان  مشیرو گرفت شی. جواب آز

 . میآخرمون رو هم انجام داد دیخر
 .یبش مونیپش ترسمی! مهیآ -

 راه قفل شد. یانهیو دستش م ستادیاز حرکت ا دهانش
 نگرفتن؟ یبابت عروس یمطمئن -

 زد و چنگال را در بشقابش گذاشت. یلبخند
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ست تو خونه یوقت رمون رو کنا مونیزندگ یهاآدم نیبهتر مشیعکس دار مشیباغ ه
 داشته باشه؟ تیاهم تونهیدار چقدر ملباس پف هی دنینپوش مشیدار

 جا داد. هیآ یهاانگشت انیرا م شیهاو انگشت دیکش زیم یدستش را رو 
 .ستنیکه پدر و مادرامون ن فیفقو ح  -

ه آشور ب یدارح را پس زد و لبخندمشد. نگاه ن شتریآشور ب یهاانگشت فشار
 زد.

 .میشیم یاگهید یو وارد مرحله میکنیرو تموم م زیکه همه چ نهیمهم ا -
 حرف زدنت هستم. یمدل نیعاشق ا  -

 کرد و نگاه خندانش را از او جدا نکرد. هینسبتا  بلند آ ینثار خنده ی"جانم"
ش پیز شهرزاد باال ک سش را با کم    دنیانداخت. با د نهیبه آ یو نگاه دیلبا

هم گذاشت. به  یرا رو شیهازد و پل  یتلخند نهشیقاب عکس مادرح کنار آ
 اصرارح مراسم عقد در خانه باغ برگزار شده بود.

آورده بودش اما همه را پس زده بود  ادیمحض ورود خاطرات خوب و بد را به  به
 ود.را بسته ب الشیپرواز خ یکه توانسته بود پا ییو تا جا

 رو بگم. یزیچ هی دی... من باهیآ -
شت ها به شهرزاد انگ شت و منتظر نگاهش کرد.  شهرزاد برگ را در  شیطرف 
 و من من کنان ادامه داد. چاندیپ

 .شهیگفتم امروز مراسم عقد انجام م یاحد یمن به آقا -
 بودح. دهیزده بود د رونیبرگشت. صبح که از خانه ب نهیطرف آ به

شت  وارید کنار ش ستادهیا یدرختپ شیم  یبود و ک شدیک و اتو   ی. همچنان 
 افتاده بود. ریترحم و نفرت گ انیم د؛یفهمی... حال دلش  را نم دهیکش
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 !ستین یطور -
 . ستادیجلو آمد و کنارح ا یمردد قدم شهرزاد

 ؟نیستی االن ناراحت -
 را پشت گوشش فرستاد و به طرف تخت رفت. شیاز موها یاتکه

صباناگ دیشا - شنوه ع شور ب شه و بگه چرا گفت یر آ  تیمن اهم یاما برا شیب
ماه پ ند  تا چ قه شینداره. من  مه. عال پدر که بهش  یامطمئن بودم سددهراب 

متنفر باشددمش اما در حق آشددور ظلم کرده و من بخاطر اون  ذارهیداشددتم نم
 کنم. یکار تونمیموضوع نم
سددرح  یرا رو دیدر سددفچا هیپوسددت لبش را کند و کم  کرد تا آ شددهرزاد

 .اندازدیب
هم عالقه مند  هیقض نیا ادشیاز من خوشش م ادیز ستیبه آشورش ن یحاال نگ -

 .کنهیترح م
 را دور شهرزاد حلقه کرد. شیهاو دست دیخند

 .یدوست من نیآشور دوستت داره و برات احترام قائله؛ تو بهتر -
 فشرد. را محکم در آغوشش هیکرد و آ یبلند یخنده شهرزاد

*** 
سی یسوره اتیآ یرو نگاهش شش به عبارات نیا  که ت  به تکش او یبود و گو

را تجربه کند  یدهد و حس رییاح را تغ یزندگ ریتا مس دادیسوق م یرا به سمت
 از جنس ناب.
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دستان کوروح گذاشته  انیرا عاقالنه م ارحیجدا نکرد. اخت اتیرا از آ نگاهش
 نه خرجش کند. بود و اجازه داد ساره مادرا

 لم؟یبنده وک -
ضای زیر لفظی کرد. و دیخند شهرزاد شد و ح سارهتقا س نیخم   دنیب*و*

 را به دستش داد. یاسرح جعبه
 لم؟یخانم... وک زهیدوش پرسمیبار سوم م یبرا -

گاهش با  نهیرا از آ ن مادرح را پس زد و  پدر و  جدا کرد و بغضددش از نبودن 
 "بله" گفت. یآرام یصدا
سراز ی"بله" ست و م ریآرامشش آرامش را در جانش   یهلهله انیکرد. قرآن را ب
جان دوسددتش داشددتش  میروزها از صددم نیو لبخند سدداره که ا الیو ل یفخر

 زد. قیعم یلبخند
 که... یکشت -

 اخت. اند نییو سرح را پا دیبم آشور که در گوشش نشستش لبش را گز یصدا
 لم؟یهم وکآشور احتشام بنده از طرف شما  یآقا -

 زد.  ییتر کرد و کاوه سوت بلند باالمحکمش لبخند کوروح را پررنگ ی" بله"
 ها گرفت.آن یها رو جلوحلقه ینیو س دیب*و*سرا  هیخم شد و آ شهرزاد

 .زمیمبارک باشه عز -
 برد. شیتشکر کرد و دستش را پ آشور

 بخند زد.و ل دیانگشتش نگاهش را باال کش انیم دارنینگ ینشستن حلقه با
س شانی اح نهاد ب*و* سش را روه ای روی پی سا شت یو تمام اح  یهاسرانگ

 نشاند و آرام کنار گوشش پچ زد. هیآ
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 !؟رهیمن رو بگ یبعد جلو نیاز ا تونهیم یک -
 ی آشور. آشکارا ییپروایرا پنهان کرد از ب احخنده

 و دیشددرا در آغوح ک هیآ یو فخر سددتادندیبه سددمتشددان هر دو ا یآمدن فخر با
 .دیب*و*س

 مبارک باشه مادر. -
ش یتو پرح را کم کلیهفخری آیه "ممنونمی" گفت و  شور  یشانیو پ دیباال ک آ

 .دیب*و*سرا 
ما دلم م قبال   - تا مراق  حس و حال  یبرا خوادیگفتمش ا بدم  آخر قسددمتون 

 .دیباش گهیهمد
 ید.شآشور پلکهایش را به نشانه اطمینان روی هم فشرد و فخری را در آغوح ک

 نگاه کرد و همراه ساره قدم برداشت. قشیرف یادگاریبا افتخار به  کوروح
 .دیو آشور را مردانه و محکم در آغوح کش دیب*و*سرا  هیآ سر

 .یدیخوشحالم که به آرامش رس -
 شد و آرام ل  زد. شتریکوروح ب یهاشانه یآشور رو یهادست فشار

 بابا. زیممنون بخاطر همه چ -
 کرد و لبخند زد. شیجدااز خود  کوروح

شه الیل شان م انیبود و گر ستادهیا یااما گو یقلب ی. آرزوکردیو خندان نگاه
را کنار هم داشدت. به طرفشدان  شیهانیزتریبود و حاال عز دهیبه ثمر رسد اح

 و محکم به خود فشرد. دیرفت و هر دو را در آغوح کش
 .خوشحالم براتون یلیخ -
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 به خود فشرد. شتریرا ب لیال تشکر کرد و آشور هیآ
ظاتش ظه لح به ییهاپر بود از لح نا  تجر  نیترنیریاشدددان شددکه مطمئ

و  یفخر یها تیحما ریپر مهر سددداره و کوروح ز یهاهاسدددت. نگاهتجربه
 .کردیو شهرزاد دلگرمش م الیل یهادوستانه
تر از هر وقت برازنده یبه آشددور بود که امروز در کت و شددلوار مشددک نگاهش

 احتماال  مورد دار کاوه اخم کرده بود. یهابود و به حرف ستادهیا یگرید
که مدتها بود سددهم او نشددده بود و مختص  ییابروها یگره یبرا دادیم جان

 مورد دار کاوه. یهایشهرزاد بود و شوخ  یحرکات عج
 زد و تا آخر ش  کنارح ماند. یشدن آشور لبخند  ینزد با
شانه نیسنگ با شم اح بهشدن  شال پ شور  شت. آ را  یرنگ دیسف یعق  برگ

 .دیاح انداخت و در آغوشش کششانه یرو
 . هامش  هوا سرد -

 دست آشور گذاشت. یزد و دستش را رو یلبخند
 آشور! -

 تر کرد.را محکم شیهادست ی" نثارح کرد و حلقهی"جانم
فشرد  آشور ینهیبه س شتریرا نوازح کرد. تنش را ب هیداغش صورت آ یهانفس

 و چشم بست.
 جونت سالمت. -

 .دیکش یقیفرو برد و نفس عم هیآ یرا در موها سرح
 امروز اصال  حواست به من نبود. -



wWw.Roman4u.iR  342 

 

شته را ب لبخند سه روز گذ آمده بودش اما هر بار به  دنشیبهانه به دو با بهانهیزد. 
ستیکرده بود؛ خودح هم نم شیراه یابهانه شا دان  یرفت و آمدها دیچراش 

 مانع شده بود. الیو ل یفخر یهاهیتوص ایرزاد شه
 حواسم هست. شهیمن هم -

 زد. شیموها یرو یاهب*و*س
 ؟یاز سماجت من خسته شد -

 پرده را عق  زد و پنجره را باز کرد. یکم
 .شمیمن خسته نم -

 گذاشت. هیسر آ یاح را روگفت و چانه ی" آخ" پر رنگ
 ! هیآ شهیخودمم باورم نم -

 یوتو سک یکی... تاربشیاندح. ش  و حال عجر*ق*صو  دیچیه پپرد ریز باد
 یاهیداشددت. نگاه از سدد ینخواه یاتجربه نیخأل هم چن ویدر مح یکه حت

شور چرخش  گرفت  سمت آ ستش راباال برد و رودیو به   صورتش ی. کف د
 گذاشت.

 .میرو پشت سر گذاشت یسخت یروزها -
 ثابت ماند. شیهاچشم یو رو دیرا کاو هیصورت آ یت  ت  اجزا نگاهش

 طاقت فرسا. -
 .دیب*و*س قیگذاشت و عم هیرا کف دست آ شیهارا برگرداند و ل  صورتش

 .یهست یو محکم یتو دختر قو -
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نگاهش  رهیخ هیاز احساسات را از راه دست به قل  دخترک روانه کرد. آ یموج
 ل  زد. صدایکرد و آشور ب

 دوستت دارم. -
س هیصورت آ یرو یلبخند ش شور بن سمت د قراریت و آ  واریتن دخترک را به 

 کشاند.
 .سرح قرار گرفت یو دست آشور باال دیپشت سرح چسب واریبه د هیآ کمر

 .یکنیم اموونهید یدار -
 داشت.  شیگرم آشور کنار گردنش حکم کوره را برا یهانفس

 .دیببخش -
 . دیاتاق صورتش را کاو  یروشن و تار در
 .یستیمراق  ن -
 .یمراقبم باش یول دادق -

شم ست و در گرما شیهاچ شور را  دیسف  راهنیسوزنده فرو رفت. پ ییرا ب آ
 .دیگردنش کش یرا نرم رو گرحیچنگ زد و دست د

ستاره یو راه نگاه دزدانه دیپرده چرخ ریز باد شمکماه را گرفت.  زدند و  یها چ
 گرفت. تمیر هیضربان قل  آ

چسددباند. نفس نفس زد و  احیشددانیبه پ یشددانیاز نفسددش جدا کرد و پ نفس
 .دیکش هیصورت آ یپشت دستش را رو

 .یرینظیتو ب -
 یرو یاهب*و*سو  دیدر آغوشش کش صانهی. آشور حردیل  گز زدهخجالت

 سرح نشاند.



wWw.Roman4u.iR  344 

 

بار هم آنها را   ی یکه حت گذراندیقدم م مانیدر زندگ ییهااوقات آدم یگاه
و قد  راسددتا کش آمده  یدر  تانیهاهیاما بر حسدد  تصددادف سددا شیادهیند

 . انددهیکش
سا یزندگ ست از  ش یکه به اندازه یهم قد یهاهیپر ا  یفنجان چا  ی دنینو

 اند.را مالقات نکرده گریهم همد بار ی یاند و حتنکرده یاوقات سپر
 
 
 که تمام راه را جانانه در کنارم بود. زیعز یدایسپاس ازآ با

 
 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  مینا نصیریاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور

http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/

