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 ..شهیدفن م شهیهم یبرا

 ادینوشتنش به نگارش درب یبرا یقلم یاگه روز دیشا
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 ریرجیخرو پرو پف بابا و ج یبا صدا داد،یگرم مردادماه، پشه بند سوراخ رو آروم تکون م مینس

 لویرو که انگار صدک یمیکالفه از گرما لحاف بزرگ قد رم؛یگیها منگاهم رو از ستاره ها،رکیرجیج

که نگاهش  هیو به حور ذارمیگوشم م ریدستم رو ز چرخم،ی. دور خودم مزنمیوزن داره رو کنار م

 ریز "یبسم الله" شم،یم رهیلبشه خ یاحمقانه رو یدوخته شده و لبخند لشیبه صحفه موبا

 .بندمیو چشمم رو م گمیلب م

. به سهراب که با کنمیچشم باز م زوگامیا یرو ییشدن دمپا دهیکه با کش دهینرس هیبه ثان هنوز

گرفته و ذغال  گوریکه ماهرانه ف کنمینگاه م ستادهیگشادش لبه بوم ا یقرمز و شلوار کرد یرکاب

 !چرخونهیگردون رو با انگشت اشارش م

 :غرهیو م دهیبلند و پرپشتش م یبه ابروها یهوا خم یب

 ؟یستیکنش نکه موقع خوابم ول یصاحبت دار یب یتواون گوش یچ ینصفه شب ه،یحور یه -

 :کنهیتفاوت نگاهش م یب هیحور



 باس به توهم جواب پس بدم؟ نم،یمگه؟ ب یآخه به توچه، فضول -

 شهیرها م شهیذغال گردون از دست سهراب م کنم،یشر رو حس م یبو کشم،یلب م ریز یآه

 :دارهیبه جلو برم یقدم دیهدو با ت

 !هانییپا کنمیباال پرت م نیاز هم لتویخودتو و با اون موبا امیم-

 :توپهیو م کنهیلبش رو جمع م تیبا عصبان هیحور

 !یروان ،یاعقده ،یکنیتو غلط م -

 یاکبر بابا توو اهلل هیبنفش حور غیج شم؛یم زیخ میهجوم سهراب به سمته پشه بند با ترس ن با

 :چهیپیگوشم م

از دست  دیخوابم من نبا یمن تو یعنی؟چته؟یابونیغول ب یاهلل اکبر، اهلل اکبر، باز که رَم کرد -

 داشته باشم؟! شیتو آسا

کرده دست  نیکم هیحور یکه انگار برا یجور زنه؛یتشک زانو م یرو یمثله گرگ وحش سهراب

 :کنهیاعتراض بلند م یبه معن

 ستیها، بنگفتم ی! نگرهیم یرآبیدخترت داره بد ز نیکالهت رو بنداز باالتر که ا یحاج موس -

مگه  زنه؛یبند وِر م هی یپدرو مادر یبا کدوم ب ستیماسماسک تو دستشه معلوم ن نیا یچهار

 رمرد؟یپ یآبروتو از سر راه آورد

 :دهیجواب م یابا حالت مظلومانه هیحور

حرف  دهیداشتم با سپ گـه؛یگوش نده، بخدا داره چرت و پرت م شعوریب نیآقاجون به حرف ا -

 !زدمیم

 :پرهیحرفش م یباعجله تو سهراب

شمارش رو بده خودم  ،یخوادبگیبچه کدوم محله؟ اصال نم ه؟یننه آقاش ک گه،ید هیک دهیسپ -

 باهاش شخصا صحبت کنم.

 که بخواد جواب زنگتو بده! کنهیاون اصال تورو آدم حساب نم ؟یچ گهید هه، -

 یاازهیخم یباخستگ خارونه،یکتفش رو محکم م رسونهیمتفکر دستش رو به پشتِ شونش م بابا

 :گهیلب م ریو اروم ز ذارهیم شیسُرخ مخمل یمُتکا یدوباره سر رو کشهیکه م

 .ستیکه آدم ن ینیبیدهن به دهن نذار، م یابونینره غول ب نیوقته، با ا ریبخواب باباجان د ریبگ -



 :چرخونهیرو م لشیبیس یانتها زنه،یپوززخندصدادارم سهراب

 ،دیتازه گرفت خواب چ،یکه ه دیهمه از ابرو شرف و ناموس گفتم؛ کَکِش نگز نیباش، ا نویا ،یزِک -

 مَرد؟! یدل ایآخه که چقدر تو در

 :گـهیم هیو با کنا کنهیبا افتخار سربلند م هیحور

 ترکهی. َزهَرم منینش یجورنیهام ابر جلو چشم ایب رون؛یحاال هستش رو تف کن ب ؟یخورد -

 !زنمیخال متب

 :ادیها باال مدستش نفس نفس زنان از پله یتو لیاست ینیبا س مامان

 !؟نیمردم رو تماشا بد نییخوایم نمیصداتون کل محل رو برداشته؛ بب ؟یچه خبرتونه نصفه شب -

نفس سر  کیو  دارهیرو برم مویپارچ شربت آب ل ینیس یو از تو کنهیدستش رو دراز م سهراب

 :گـهیم ریتاخ یو با کم کشهیم

 کردنت! تیدختر ترب نیحوا خانم با ا زادیدست مر -

 :رهیبهش م یاچشم غره یعصب مامان

! یکفاره کدوم گناهم ستیبگن؛ معلوم ن زادیبهم دست مر دیتو با تیفعال که واسه خاطرترب -

 نه؟! ستنیآدم ن هیبق شاهلل؟یا گهید یکور ؟یدیرو ند ینیس یتو وانیل

 :کشهیلب م ریز یهوف هیحور

زنگ بزن به  کارانیا یتوهم سهراب، به جا گهیبرو د ایب ست؛یادم ن نیولش کن مامان ا -

 کجاست؟ نیبب اوشیس

 :گمیو اروم م رمذایبالش م یو دوباره سر رو کشمیجام دراز م یتو

 .ادیوقت م ریعطا رفته بام د ییخودم بهش زنگ زدم؛ با دا -

 :پرسهیمتعجب م مامان

 کجاست مادر؟ گهیبام؟ بام د -

 :دهیجواب م هیحور

 ولنجک. -

 :پرسهیمشکوک م سهراب



فقط  نیوقت بباون هیرسینه؟ فعال بتازون که بذار وقتش برسه نوبت من م یرفت ادیز نمیب -

 !کنمیم یچیپَرتو ق یچطور

 :دارهیبرش م نیزم یو از رو رهیو به سمته ذغال گردونش م شهیتشک بلند م یرو از

 کنم؛یبمون که امشب پاشو بذاره خونه قلمش م یبگو شب هرجا هست ایزنگ بزن به س هینورا  -

بدبختم با  نیا داره؛یمادر ُمردست، فاز بچه پولدارا برم یعطا نیا ریهمش تقص گهید دونمیم

 یکیآخه  کنه؛یم یلیبچه رو هم مثله خودش تخ نیا گـهیور نماون ورنیا کشونهیخودش م

باشه، با  دارهیسرما شیجد در جد پدر دیدار باشه باکه بخواد پول یبهش بگه اسگل کس ستین

 نشده. ادریلیم یمردم تابه حال کس یسر و َکله یرو دنیکردن و خال کوب یچیموق

 :دهینازک و کوتاهش م یابروها یخم مامان

بدبخت عطا هم همسن و  ده،یمو کوتاه کردن هاشبک خر نیکه داداشم با هم ینیبیفعال که م -

 یرو تموم کرده، کارو بارشم که داره به کور شیرو رفته هم سربازسال خودته هم دانشگاهش

 ونیقل یاَنبُر به دست دار قهیو دم به دق یگردیعار م کاریب نیرو نبچشم دشمناش؛ خودت

 !کش جهنم زمیه یشد ؟یشد یبدبخت خبر ندار چ ،یدیم ریها گبچه نیبه ا و یچاقیم

خونه  نیا یهم تو یکسچیالبته ه ذاره؛یمامان پابه فرار م یهابا شروع شدن سرزنش سهراب

رو  شهیم هدیاعصاب و روان آدم کش یهاش رو که مثله سوهان روسرکوفت دنیتاب و تحمل شن

 یدستش البه ال کشه؛یتنم باال م یو دوباره لحاف رو دهینداره. مامان خودش رو کنارم جا م

 :دهیم کتموهام حر

 نیالنگو تک پوش بزرگ دستش بود، از ا هیاومده بود روضه؛  یدیامروز خانم جاو -

 بود! دهیسبز و قرمز بود فکر کنم تازه خر نیروش پراز نگ هایاماراتیعرب

 :گـهیحوصله م یو ب کنهیم میتشکش قا ریرو ز لشیموبا هیحور

 گرفته! نویداده جاش ا روهاشیمیاون النگو قد دیشا -

 :فرستهیم رونیدار نفسش رو بغصه مامان

. تازه تا بودهنوز تو دستش بود خوب حواسم بود. شمردم دوازده هاشیمینه اخه اون النگو قد -

 !ینعلبک هیخته بود دور گردنش اندازه گردنبند اندا هیعروسشم 



پرشده بودم  گهیبود؛ د یامروز کاف ی. براذارمیسرم م یوباال ارمیم رونیرو از گوشم ب سمعکم

 کنه،یحالم رو خراب م دادیحسرت م یکه فقط بو ییهاصحبت نیا دنیاصال شن ،یاز حس منف

که  کنمیکه من پولدارم دست مادرم رو پر از النگو م رسهیم یروز شم؛یغرق م االتمیخ یتو

که با پنجاه  زمیریپدرم رو کامل م یمهیب ؛رهیماتم نگ هیهمسا یهازن یطالها دنیادب گهید

 شی*ـوس اسقاطبـینیزمستون با م خبندونیتابستون و سرماو  یگرما یسال سنش تو یاند

و  فتنیبه جون هم ن یکاریتا از سر ب اندازمیم راه یبرادرهام کارو کاسب ینکنه. برا یمسافرکش

 یزیتا هرچ دمیکارت پر از پول م هیکردنه  دیهم چون عاشقه خر هینکنن؛به حور تدردسر درس

پولدارها نباشه با نفرت فحش  ظاهر آدم ریدرگ نستایا یهاجیپ یتو نقدریکه دوست داره بخره و ا

سمعک داغون  نیتا از شر ا خرمیسمعک م هیخودم هم  یبارونشون نکنه؛ اخر از همه برا

 یتو ینبود، حت ادیمن ز یباال بشنوم. خواسته تیفیرو با ک ایدن نیا یصداهاخالص بشم و همه 

خودم  زهایچ نیترچطور باکم دونستمیبه کم قانع بودم؛ خوب م یو محاالتم، چون از بچگ اهایرو

 دارم.نگه یرو راض

 .چرخمیتنگ دور خودم م هیهم فقط به اندازه  انوسیاق یهستم که تو یتُنگ یماه هیشب قایدق من

 هایگرفتار نیپشت بوم ا یرو دنیخواب کنم؛یام رو باز مخسته یهاافتاب داغ تابستون پلک با

زنده  یو دار یقعر جهنم یکه انگار تو یکنیرو هم داشت ساعت از نه صبح نگذشته که حس م

 .گردمیم مییو دنبال دمپا کنمیسرم جمع م یرو با ال شونمیپر یموها ،یریگیم شیزنده آت

و تند از  پوشمیگرما وارفته و ذوب شده رو با عجله م یتو یکه حساب یکیپالست یآب ییدمپا

 یکه تو لییگازو یتریبابا با چهار ل برم؛یگوشم فرو م یسمعکم رو تو امیم نییپا یاهن یهاپله

 :خونهیو سرمستانه م ادیم رونیب اطیح یکه گوشه یدستش از انبار

 ها..صبر کن..مارا باخود ببراز کوچه یسحر مینس یآ-

 .رهیگیآواز چقدر دلم م نیا دنیکه چقدر از شن دونهیفقط خدا م کشم؛یلب م ریز یآه افسرده

 :گمیو م کنمینگاه م ختشیکم پشتُُُُُُُ به هم ر دیسف یموها به

 سرت بکش موهات شاخ شده!دست به  هیبابا -

 زونهیآب آو ریش یکه باال یو کدر شکسته ینهیو روبه ا ذارهیلبه حوض م یرو یتریل چهار

 :گـهیم یو با مهربون ارهیدر م راهنشیپ یجلو بیرو از ج شیصورت یبیو شونه ج ستهیایم



 بهت بگم. یزیچ هی خوامیم هی جانیا ایچشم نورا خانم، ب-

 یهابه درو پنجره ینگاه اطیو با احت رمیحوصله به سمتش م یو ب مالمیهام مچشم یرو دستم

 :کنهیخونه م

مشکل کوچولو داره، که  هیهزار سالمِ سالم فقط موتورش  شیدر حد نو ش دمیخر یکولر اب هی-

خدا شاهده چهارصدتومن واسم  کنهینصبش م ارهیم یکنه تافردا عصر فشیدادم اقا عباس رد

 خواستنیخط نم یهابگم بچه خوامیبابتش پول دادم؛ م یبه مامانت نگ یآب خورده ول

 بهم! دادن یجورنیهم

 دونستمیهرچند م کنم؛یهاش که پر از ذوقه نگاه مچشم یو تو کنمیرو مرتب م راهنشیپ یقهی

اما دلش رو  زنهیم اتاقانی دهیبه هفته نرسنداره و  یعمر بلند یکولرم مثله کولر قبل نیا

 :کنمینثارش م یو لبخند شکونمینم

 !گمینم یزیراحت به مامان چ التیخوبه، باشه خ یلیدستت درد نکنه، خ-

 :گـهیبلند م یو با صدا رهیم اطیزنان به سمته درحو لنگ دارهیرو برم شیتریعجله چهار ل با

 .خرمیم یسنت یفالح واست بستن رمیم امیشب که دارم م یراست-

 یآب سرد رو یو مشت نمینشیو کنار حوضچه م دمیو قوس به بدن خشک و چقرم م کش

 .پاشمیصورتم م

 کنمیسر بلند م شهیبلند م مونییروبه رو هیهاشم خان همسا یکه از خونه یو داد غیج یصدا با

انگار  یکرده بود ول یاه بود که عروسپسرش تازه چند م کنم؛یدوم خونش نگاه م یو به طبقه

 نداشتن، مدام در جنگ و دعوا بودن. یکه باهم سازگار

 رهیهاشم خان خ یبه خونه یو با کنجکاو ستادهیاخونه یسکو یکه رو هیو به حور گردمیبرم

 :کنهیلب نچ نچ م ریو ز گزهیلب م کنم؛یشده متعجب نگاه م

اونوقت  ؛ینذاشته هر روز دعوا و کتک کار چارهیدختر ب نیروز خوش واسه ا هیتوروخدا،  ینیبیم-

سالم شده از  یچون س کنهیبشم. شانس آوردم بخدا، فکر م یجواد نیداده بود زن ا ریمامان گ

 هی جانیعفت خانم اومده بود ا ستین ادتیبشم، هه مگه اصال  یزن هر ننه قمر دیبا دهیراه نرس

، سن نداره شتریعروس گرفتم پنجه آفتاب هفده سال ب گفتیم یه دادیمبند پُز عروسش رو 

 کنه! یداربچه دیاالن با رهیبگ لیحاال تحو گهیخوبه د



 :رمیها مبه سمته پله باعجله

مدرسه ما بود بچه درس خون  یتو چارهیدختر ب نینداره. ا دنیمردم که د یتو، بدبخت میابریب-

 فیح یلیخ شه؟یم نیقرار سرنوشتش ا دونستیباهوش، اصال شاگرد ممتاز بود؛ اخه از کجا م

 .یشد طفلک

 :رهیاز چهار چوب در کنار م هیحور

 کردن. یدخترشون باز یبا زندگ یجورنیخاک تو سر ننه باباش که ا-

 :پرسمیو اروم م افتهیم ندیکه درست وسط حال خواب اوشیبه عطا و س نگاهم

 اومدن خونه؟ یدوتا ک نیا-

 .لنیرو نگاه کن مـسـ*ـت و پات ایعوض دن،یصبح بود که رس یهادَم دَم-

 :پرمیسرشون م یباال از

 م؟ینون دار-

رنگ  هی گمیم یایموهامو رنگ کنه، تو نم دهیسپ شیبرم پ خوامیاره بابا صبح سنگک گرفت؛ م-

 واست بذاره؟ کیدخترونه آنت

 :کنمینگاهش م نگران

 ؟خودتیشناسیسهراب رو نم ؟مگهیدنبال دردسر قدرنیکارو؛ چرا ا نینکن ا هیهووف حور-

 .کنهیبه پا م یاچه الم شنگه نهیکه بب یدونیم

 یو موها ستهیایم نهیا یروبه رو ره؛یبه سمت اتاق خواب م دهیتکون م یتفاوت یبا ب یاشونه

 :بندهیرو محکم باکش م شیدار فندوقبلند موج

واسه  تونهیتره اون نمسال ازمن بزرگ هیسهراب رو گنده نکن، فقط  نیا نقدریتوروخدا ا-

نه به  یبده واسم؛ توهم مثله من باش، الک یخوبه و چ یبهم بگه که چ رهیبگ میمن تصم یزندگ

 باج نده!  تیتو زندگ یاگهیمرد د چیسهراب نه به ه

 

 کمی یکه االن دار ییرنگ مو نیهم یهاهیبذار جلب توجه نکنه؛ تو ما یرنگ هیپس حداقل  -

 وقت. هی یبلوندش نکن ادیروشن تر، ز

 :مالهیدستش م هیپوست صاف و  یو کرم پودرش رو با عجله رو کنهیباز م ششیلوزام ارا فیک



 ای یآب تیالیها یمشک نهیرنگ کنم، زم شیلیا یلیموهام مثله ب خوامیرو گرفتم؛ م ممیتصم -

 سبزچطوره؟هوم؟!

 :شمیم رهیخ شیو استخون دهیکش رخمین به

از  یخوایم نیاز تو ا یچطور یخوایفکر کن م نیکن؛ بعد هم به ا یباشه تو موهاتو سبز آب -

 !؟یمحل رد بش نیتو ا

هردو انگار همزمان  شه؛یم رهیخ نهیا یو متفکر تو دهیروشنش م یهاشورشده یبه ابروها یخم

اتاق  یوبسته کیکوچ یجفتمون فضا یخنده یصدا میکردیفکر م زیچ هیبه  میباهم داشت

 .چهیپیم

 :بندمیچشمم رو م نم؛ینشیم نهیکنار در دست به سـ*ـ یکیپالست هیچهار پا یرو

 داره! دنیخانم چقدر د هیعفت خانم و مرض افهیق یوا -

 :گـهیزده م جانیه هیحور

 ..یسوپرمارکت دیمج افهیق -

 :ذارمیدهنم م یرو دستم

 و بهرام و منوچهر.. یسرکوچه، تک تکشون، اس یخونهسهراب تو قهوه یقایهمه رف افهیق-

و با تاسف  شمیم رهیخ رهیم سهیر زیر هیکه خم شده بود و  هیبه حور شه؛یم دتریشد خندم

 :زنمیم یو لبخند تلخ دمیتکون م یسر

 هاش.هاش فقط بخاطر آدممحله نبود؛نه بخاطر خونه نیداره، کاش خونمون تو ا هیبخدا گر -

ننداز که به  میباال شهر یعوض یپسرهااون دوست ادیبابا؛ داغ دلمم تازه نکن منو  الیخیب -

از اون  ادیم یاخه ک هاچارهیالبته حقم دارن ب م؛یخواستگار ومدنین هاشونیخاطر حرف ننه وآبج

 ره؟یگیسر شهر تو حلب آباد واسه پسرش زن م

 !؟یشهر نییکرده بود دلبر پا ویس لشیموبا یکدوم دوست پسرت بود اسمتو تو -

 :کنهیم کیکم پشت ونزد یرو به مژها لشیمیر

 رو با آجر شکست! نشیعقب ماش شهیهمون که سهراب ش گه،یبود د انیاره شا -

 یو برا رمیآشپزخونه م یتو امیم رونیو از اتاق ب شمیبلند م هیچهار پا یو از رو خندمیم اروم

 :شنومیحال م یگرفته عطا رو از تو یصدا زم؛یریم یپر رنگ یخودم چا



 بزن. یعسل مرویدوتا ن ییدا -

 ذارمیاجاق م یرو یروح کیکوچ یتابه شم؛یاز نشستن منصرف م ذارمیم زیم یرو مییچا وانیل

 :گمیبلند م یو باصدا

 .هاشهیاالن آماده م ایب ییدا -

 :دهیصورتش فشار م یرو یآب یو حوله دست ستهیایدر اشپزخونه م یجلو

 ، حوا کجاست؟اومدم -

 :کنمیسرخ و پف کردش م یهابه چشم ینگاه

 قرمزه. یلیشده؟خ یچشمات چ رون،یسر صبح رفت ب دونمینم-

 :کشهیم سشیخوش حالت خ یبه موها یودست نهینشیم زیم پشت

 ده؟یجوابم رو نم شبیگفته؟ دختره ازد یبه شهال چ شگاهیرفته آرا روزیحوا د ه؛یخوابیواسه ب -

 جا بالکم کرده.زده از همه

 :ذارمیزمیم یرو اطیداغ رو با احت تابهیماه

 شهال؟ شگاههیرفته آرا روزیمامان مگه د -

 :گـهیم یو با ناراحت دهیبلندش م یشونیبه پ ینیچ

 گهیچند وقت د هیو سرصحبت باز کن؛  نشیاره، بهش پول دادم گفتم به بهونه اصالح برو بب -

 دونمیاصال نم م،یواسش ببر یزیچ یحلقه نشون هی شیخواستگار میدست و بالم باز شد بر

 !کرده؟یچ

 :ذارمیتوسبد م دارمیسفره برم یرو از ال نون

نشسته پشِت سر تو  ومدهیبد از شهال خوشش نال ارم؛یمامانم سر در نم یمن که ازکارها -

 کرده دختره بذاره بره! یکار هیبدگفته 

دستم  یرو تو ییچا وانیل نمینشیروبه روش م چپونه؛یدهنش م یرو تو لقمه یعصب عطا

 :رمیگیم

 ره؛یگیم یلیاسرائ یبن یهاکه چه بهونه شیشناسیم یگفتیبهش م دیخودته، نبا ریتقص ییدا -

 .یبردیم یمامان روفقط واسه خواستگار کرد،یم فشیخودش رد یگفتیم هیاصال به حور

 :شنومیرو از پشت سرم م هیحور یصدا



 کنه؟ فیرو رد یچ هیشده؟حور یچ -

 :گمیو م کشمیلب م ریز یاه

رو زده  یی؛ شهالهم دابرگشته زیشهال، گند زده به همه چ شگاهیمامان خانم رفته آرا یچیه -

 بالک کرده!

 عطا؟ گـهینه بابا، راست م -

 :دهیجواب م یو به سخت دهیتکون م دییبا تا یبا دهن پر سر عطا

 ؟یریم یاره، کجا دار -

 دوستم، چطور؟ شیپ رمیدارم م -

 :ستهیایو م کشهیرو عقب م یصندل

 چه مرگشه. منیبب رونیب اریشهال رو ب شگاهیسر راه برو تو ارا م،یباهم بر ایب -

 :دهیبه گوشه لبش م ینیبا اکراه چ هیحور

 شده، دوستم منتظرمه! رمیبه من چه آخه، خب نورا ببر من د -

 :غرمیعجله م با

 .شهیبهش، من روم نم گفتهیمامان چ ستیها معلوم ننداره ینه، به من ربط یوا -

 :بندهیرو م شیاسورمه راهنیپ یهادکمه عطا

 برو. خوادیکه دلت م ییبعد هرجا رونیدختره رو بکش ب ایآدم باهام ب نیع قهیباباجان دودق -

 گردمیبرم زنه؛یم رونیو همراهه عطا از آشپزخونه ب اندازهیدوشش م یرو فشیناچار ک هیحور

و از خوردن صبحونه  شمیم رهیشده خ دهیچ ییشوظرف یکه تو از ظرف نشسته یو به کوه

 .شمیمنصرف م

کار  نیبه طورخودکار انگار انجام ا هیطبق معمول با حور یاز ظرف شستن متنفر بودم، ول شهیهم 

چرب  فیکث یهاو نگاهم به قابلمه کنمیم سیخ یحوصلگیرو با ب یهاظرف شد؛یبه من محول م

 هاکه دست به قابلمه دمیبه خودم قول م زارم،یقابلمه ب دنیچقدر از ساب دونهیم افته،خدایم

خداروشکر  یدید فیکث یهاخونت ظرف یگفته بود که اگه تو یلسوفیکدوم ف دونمینم زنم؛ینم

 چارهیبدبخت ب یهابه آدم یده هیفقط جهت روح لسوفیف نیانگار ا ،یکن غذا واسه خوردن دار

 حرف زده! نیا



 پنکهو حالت  گردمیحال برم یدوباره تو ذارمیم نکیس یو دمر رو شورمیقابلمه رو م نیآخر

 .ذارمیم دنیچرخ یبود رو اوشیس یرو میکه مستق

 :شهیبلند م اطیح یمامان از تو یصدا

 نورا..نورا.. -

طرح دارش رو  یچادرمشک کنم؛یزدش نگاه مو به صورت سرخ و گرما کنمیعجله در رو باز م با

با چشم به ساک  ،کنهیسادش رو شل م ینخ یو گره روسر کنهیطناب پرت م یحال رو یب

 :کنهیپلکان بود اشاره م یکه انتها دشیمخصوص خر یدست

رمق نداره  گهیاومدم. پاهام د ادهیراه رو پ شترینصف ب ادیبردار ببر باال، آخ نفسم در نم ایب -

 بخدا..

 :دارمیرو برم لونیو نا امیم نییها پاپله از

 ؟یدیخر یچ نه،یسنگ نقدریتوشه؟ چرا ا یچ -

 آورده بودن مفت، گفتم بخرم تو خونه باشه! ینیزم بیس -

 بشه؟ یمگه قرار قحط -

 :دهینازکش م یبه ابروها یخم

 اومد! یبلکه هم قحط -

 :غرمیو م رمیها باال ماز پله انهیشاک

 م؟یزنده بمون ینیزم بیبا س مییخوایم ادیب یوقت قحطاون -

 :نالهیم معترض

باور کن مردم نون  خورن؟یم یچ هیبق یکنیه دو نکن؛ فکر مب یکیبا من  نقدریبس کن نورا، ا -

 هم ندارن بخورن! یخال

 :رمیخونه م یعجله تو با

 !یبگ یچ ،ینگ نویا -

 یگاز بدصدا یصدا شه،یهوا بلند م یگردو خاکش تو کنم؛یم یسبد خال یرو تو هاینیزمبیس

 :غرهیپتو اروم م ریاز ز اوشیو س چهیپیم اطیح یموتور سهراب تو

 سرمون رفت. ،یروان گهیاه خفش کن د-



 :شهیسهراب بلند م ادیفر یصدا

 نورا..نورا.. ا،ینورا، نورا ب -

 :پرسهیم یعصب کوبهیم یبه در انبار یمحکم یسهراب ضربه کنم،یعجله در رو باز م با

 قفل کرده؟ یدر انبار یک-

 فکر کنم بابا. دونم،ینم -

 :کشهیو کوتاهش م دهیتراش یموها یدست رو کالفه

برم نصب، االن  دیزنگ زده با یاون توئه؟ مشتر هامیو ال ام ب شید دونهیمگه نم ؟یواسه چ -

 رم؟یبه سرم بگ یمن چه گِل

 :کنهینگاه م هیانبار یدر آهن یکه رو یبزرگ یمتعجب به قفل کتاب مامان

 که کرده؟ هیکارچه نیقفل نبوده، اخه ا یانبار نیبارم در ا هیچهل سال تا به حال  نیتو ا -

 :گـهیو باعجله م ادیبه سمتم م سهراب

 کجاست؟ دشیکل نینورا زنگ بزن بهش، بپرس بب -

 :کنمیخاک خورده اشاره م یها حساببابا که کنار پله یمیساده و قد لیموبا به

 رو با خودش نبرده! شیگوش شهیمثله هم -

 :کنهیها رو از طناب جمع ملباس یکفر مامان

خونه حسابش  ادیزده بچم رو از نون خوردن انداخته؛ بذار ب اد؟یبه چه کارش م یگوش گه،یآره د -

 یاگهید ادیتا بابات ب ریچندساعت مهلت بگ هی یسهراب جان زنگ بزن به مشتر رسم،یرو م

 .ستین چاره

 :رهیآب م ریو به سمته ش کشهیم رونیکوتاهش رو از تنش ب نیآست راهنیپ یعصب سهراب

 مَچَله منه؟ یمادرِمن، آخه مگه مشتر یزنیحرفا م -

 :دهیکوتاهش م یشونیبه پ ینیچ مامان

 یجور یمحل تو نصب کرد هیماهواره  ؛یوا از خداشم باشه که تو واسشون ماهواره نصب کن -

 پشت سرته؟ ریخ یچقدر دعا یدونیطوفانم تکونش نداده، م یکه حت

 :ارهیم رونیب ریتاخ یو با کم برهیآب م ریش ریسرش رو ز سهراب



 لیکار رو تحو خوادیساعت م یباالشهره تو یصبرکنه؛ مشتر یرفاقت که ستیمحل ن طرف بچه -

 من. نیمن نباشم صد نفر ع ره،یبگ

 :شنومیرو از پشت سرم م اوشیخوابالود گرفته س یصدا

 شده؟ یچ -

 :کنمیرد شدنش باز م یراه رو برا رم؛ینار مدر ک یجلو از

 رو قفل کرده. یبابا دره انبار ،یچیه -

 :پرسهیبا تعجب م ره،یم ییو به سمته دستشو خارونهیرو م دشیبلند و ژول یموها

 قفل داره؟ یمگه در انبار -

 .رونیدرشو بسته گذاشته رفته ب ده؛یواسش خر یقفل کتاب هی -

 :کشهیلب م ریز یآه یو مامان با ناراحت رهیباالپشت بوم باال م یهااز پله یاز عصب سهراب

رو چهار قفله گذاشتن که درش یبر پدرت لعنت مرد؛ ارث باباتو مگه تو اون انبار یآخ موس -

 .یکفتر باز یبچم باز دوباره رفت پ کنه،یم یاخه چطور با اعصاب آدم باز نی؟ببیکرد

 :رمیگیدستش م یو لباس هارو از تو شمیخم م وانیا یرو از

 ؟یدرست کن یچ یخوایناهار م -

 !میپلو درست کن ایمونده؟ لوب ایلوب زریتو فر نیبرو بب -

 :گمیلب م ریز یهوف

 .شستمیرو م شبیشام د یهانداره، من تا االن داشتم ظرف یبه من ربط م؟یپلو کن ایلوب -

 :زنهیغر م ادیها اروم باال مپله از

 ؟یذاریغذا خوردم، چرا منت م همه اون کاسه بشقاب یظرف شستم انگار من تو یگیجورم هی -

 یمنتش رو کشهیآب م وانیل هی یحت کنه،یخونه م نیکار واسه ا هی یاصال عادتون شده هرک

 ..ذارهیسرمن م

 :بندمیو با خشم چشمم رو م کنمیپرت م یمیقرمز قد یراحت یها روو لباس رمیحال م یتو

 یدونیم یسمعک لعنت نیاعصابم خورده؛ ا شه،یسمعکم داره تموم م یمامان جان باطر -

بار شده به من فکر  هی نترم،ییداشت هم پا امرزیننه خدا ب یچندساله تو گوشمه مدلش از سمعک



 یکنیخراب شده به همه فکر م نیچراتو ا دونمینم ؟یبه دردمنم فکر کن یبار شده بخوا هی ؟یکن

 ال من!ا

 :ذارهیکمرش م یدست رو انهیو شاک ستهیایروم م روبه

احدو  چیبه درد ه تونمیتا پول نباشه من نم خواد؛یپول م یکه گفت ییزایچ نیپول، همه ا -

 خونه گوش کنم! نیتو ا یالناس

 یهزار هی کهنیبدون ا دهیکه بابا هرشب بهت م ییهاپول، پس پول یگیتوهم همش م یوا -

 ها؟ ؟یکنیم کارشیچ شه؟یم یاز روش برداره چ

 :پرسهیم یو باناباور کوبهیهم م یرو دستش

دماغ اون  هیاون پول خرج شکمتون بدم؛ پول د نینه؟ با ا شه؟یم یچ یدونیتو واقعا نم یعنی -

 ارهیاون ابوط ریکه سهراب زده ناکارش کرده رو بدم،پول آب برق گاز، خرج تعم یامادر مُرده

 بدم.. دیرو با شهیجاش خراب م هیبابات که هر روز 

 :پرسهیو متعجب م شهیوارد خونه م اوشیس

 شده؟ یچ -

 :کنهیاشاره م اوشیبه س یعصب مامان

 یدونیرفت بگم؛ م ادمیخانم  هیحور تانیپ تانیبدم، تازه پول چ دیشازده رو با نیپول باشگاه ا -

خونست فقط مصرف کنندست؛فقط  نیتو ا یهرک کهنیمشکل ا ه؟یخونه چ نیا یهامشکل آدم

بهتون  اوردیمرد خم به ابروهاش ن نیبار ا هیپدرسوختست  یاون موس ریهم تقصهمش خوره،یم

تا  رشدمیبسه، پ ن؟یکن یمفت خور نییخوایم یسرکار، تاک دیبر نیتن لشا جمع کن بگه؛بتوپه 

 همه آدم رو بدم.. نیکار کنم خرج شکم ا دیبا یک

 :دهیو ادامه م رهیو به سمته آشپزخونه م دارهیبه عقب برم یقدم

 بیع گـهیدعواش کنه بهش م کهنیا یجا یفرار کرد اومده خونه؛ موس یسهراب از سرباز -

رد  دهیطرفو ند زنهیخونه رو م نیکه در ا یاننه مُرده هیسالشه هربار  یس هینداره باباجان، حور

 یسازمان هِرم یپول برداشته بـرده تو اوشینداره باباجان! س بیع گـهیم گردهیبرم کنه؛یم

 نداره آخه مرد؟! بیع گهینداره، چقدر د بیع گـهیفنا داده باز م یچ یگُلد چ دونمینم

 :گهیو م کنهیباز م لشیمامان گرفته قفل موبا یاتفاوت به معرکه یو ب نهینشیکنارم م اوشیس



 یکس ذارمینم گهیخونه از دم بامن؛ د نیخرج همه اهل ا کنم،یم دایپ یشوگِر مام هی یبه زود -

 خونه بخوره! نیرو تو ا یزیو غصه چغم

 :ارهیسر از آشپزخونه م یبا حالت مشکوک مامان

 کنه؟ دایپ خوادیم یچ نیا ؟یچ -

 :ذارهیآنکارد شده م یاقهوه شیته ر یدست رو اوشیس

 دایپ یشوگرمام هیخرابش کنم؛  یو کارگر ییسه بنانکردم که وا عضالت نیهمه خرج ا نیا -

 پرو قو بزرگ کنه. یرو تو ال، منرو بدونه زمایهمه جذبه و کار نیقدر ا کنمیم

 :دمیتکون م یتاسف سر با

 مامان؛ توهم زده، تو برو به کارت بِرس! گـهیداره چرت م نیا -

 :کنهیمعترض نگاهم م اوشیو س گردهیکالفه به آشپزخونه برم مامان

 خرجم کرد؟ یچجور یدیمخ گُلشن خانم رو نزدم ند یجوجه مگه من اون ِسر نمیتوهم زدم؟ ب -

 :زنمیشونم پس م یرو از رو دستش

خونه  نیا یهامرد یچرا همه دونمینم ؛یزنیبه هم م یحالمو دار گهید اوش،یبس کن س -

جنس مونث حرف بزنه  هیو عمرش نتونسته با ! نه به اون سهراب که تا به حال تبنیغر بیعج

 یبره خواستگار خوادیآخرشم م لولهیبا صدتا دختر م یبس که تُخس و نچسبه، نه به عطا که شب

 .یگردیو تنها م ریپ ین هم از تو که فقط دنبال زنایشهال، ا

 :شهیطرف صورتش مشخص م هی یوچاله گونه زنهیم یارامش لبخند با

دنبال  گردمیسر کنم، وضعم خوب شد م ییهاسیکِ نیبا همچ خوامیخب تا اخر عمرم که نم -

 ؟یگمشده اعتقاد دار مهیجوجه تو ن نمیسراغش؛ ب رمیُگم شدم دست ُپر م مهین

تا آسمون با سهراب فرق داشت  نیزم اوشیس بندم،یهام رو مو با حرص چشم زنمیم یپوزخند

 :کردیم میاز حدش کفر شیب یراحت نیا شعیو هم

مثال من خواهرتم کم  ،یازم بپرس یاسوال مسخره نینه اعتقاد ندارم؛ بار آخرتم باشه همچ -

 عقل!

پول گُلشن  ونیرو که مد دشیدست سف کیو  شدهتیکامپوز یهاو دندون شهیم قیعم لبخندش

 :ذارهیم شیخانم بود رو به نما



 ؟یمعذب شد ،یآخ -

 

 :کنمیجوابش رو بدم که باباز شدن به عطا که اشفته وارد خونه شده نگاه م خوامیم

 ؟ییشده دا یچ -

 :ستهیایچهارچوب در م یو تو رهیتوجه با سوالم به سمته آشپزخونه م یب

 ؟یگفتیدختره، شهال چ نیبه ا یرفت یآبج -

 :کهیشوکه نگاهش م مامان

 ؟یاومد یتوک دم،یاِ وا ترس -

 :کوبهیدر آشپزخونه م یرو چییسو عطا

بهش  یگفت پرم؛یاون م نیدارم؟ هنوزم با ا دیسرم زِ یکه من اندازه موها یتوبهش گفت -

 هیانصافا؟ گفتم برو  یهست یک گهی..بابا حوا تو دادیاز پس من برب تونهیکنترل من سخته اون نم

منو باگوه  یچرا رفت یه، ولاحترامت واجب یگردن من، بزرگم کرد یرو یمثال حق دار نشینظر بب

 !؟یبرگشت یکرد یکی

 :شکنهیمامان م یو همزمان بغض قنار چهیپیفضا م یتو اوشیس پوزخندصدادار

خالل دندون  هی یواست خون و دل خوردم آخرش بر دمیهمه زحمت کش نیبخدا عطا، ا یفیح -

 یبه من بگو، من که برات مادر یخونه؛ مگه من نگفتم هروقت زن خواست نیتو ا یاریب یریبگ

 کنم.. یحق ندارم بهت دونفر معرف یعنیکردم 

رو به حالت  شینوک روسر شدم،یخونه متوجه م نیا یکردن مامان رو فقط من تو هیگر یالک

 :کنهیموهاش فرو م یعطا کالفه دست تو ده،یهاش فشار مچشم یرو تهیفرمال

 بود؟ یخب مشکلش چ -

 :کشهی مرو باال نشیف مامان

 کمی شگاست،یکه طرف شاگرد آرا دمیداره من رفتم د شگاهیکه آرا یآخه قربونت برم، تو گفت-

سال  ستیترن، باباش بکه از ما بدبخت هامنیمن ا یوا یا دمیاز خانوادش پرسجو کردم؛ د

دارن سر  لیمادر عل هیو  یتر از خودش تو خونه مستاجرخواهر بزرگتا ولشون کرده با پنج شیپ

 ..کننیم



 :دهیکتفش فشار م یدست رو یعصب عطا

 ؟یخب که چ -

 :دهیتکون م یتفاوتیبا ب یاشونه مامان

 یفکر کرد کنه،یخب نداره قربون اون قدو باالت برم؛ گدا که با گداتر از خودش ازدواج نم -

 رشیپ یمون ننهخرج دوا در دیعمر با هی رینخ ت؛یسر خونه زندگ یریم یکنیم یباهاش عروس

 یتا خرخره بر یخوایدوباره م یتو تازه از آب و ِگل دراومد ،یرو بد زونشیآو یرو با خانواده

 تولجن؟

 :رهیگیفاصله م یقدم فرسته،یم رونینفسش رو ب نیگخشم عطا

 ن؟یمسخره؟ هم یهازیچ نیبخاطر هم نیبابا حوا ول کن توروخدا، هم -

 :ادیدستپاچه به سمتش م مامان

با باالتر از خودت  گنیم شهیاشتباه نکن؛ هم گمیمن م ست،یمسخره ن زهایچ نیعطا جان ا -

تو االن  ؟یخور اضافم بدخرج چهارتا نون ینه، دوست دار از خودت ترنییبا پا یازدواج کن ول

 .گمیم یمن چ ستین تیحال یداغ

 :گهیبا عجله م اوشیس

 گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز! میاز قد گـه،ینه عطا داره دورغ م -

 :گهیم انهیو با لحن دلجو رهیم ایبه س یاچشم غره مامان

داره،  رادیا بیمگه ع یچشم رنگ دیتپل سف تازه معلم شده شونهیدختر عشرت خانم، راض -

 .شهیتازه بازنشستم م ره؟یگیچقدر حقوق م یماه یدونیاصال م

 :گـهیم یو با لودگ خندهیم اوشیس

 ؟یکنینم شیعطارو ولش کن، چرا به من معرف -

توجه به حرف مامان سرگرم  یب رهیمبل تک نفره وا م یو رو دارهیبه عقب برم یقدم عطا

 .شهیم لشیموبا

چون خودش  داشت؛یحرمت نگه م شهیو هم کردیاعتراض نم وقتچیبود که ه نیعطا با ما ا فرق

نداشت؛ از  شتریسال ب شیکه مادر بزرگم ُمرد عطا ش یبش گنیم ،دونستیپدرم م ونیرو مد

به  شهیهم یبرا یموس یبود، از اون شب تا امروز در خونه دهییما دو یترس پا برهنه تا خونه



 یکیبا ما شیبیبا ماچهارتا نداشت و کنارمون بزرگ شد پول توج یفرق چیه مونه؛یم بازروش 

خشم پدرم  ایبلند  یوقت صدا چیما بود، اون هم مثله ما ه هیبود و خورد و خوراک و لباسش شب

 بود. یموس یهااز بچه یکیبود، چون اون هم  دهیرو ند

 اطیح یاذان مغرب تو یصدا شم،یم رهیخ چرخهیدست سهراب م یکه تو یذغال گردون به

 ..چهیپیم

 زیتم راهنشیپ یرو با گوشه لشیموبا نی. لنز دوربکنهیرو شونش مرتب م دهیسشوار کش هیحور

 .رهیگیم یتند تند، از خودش سلف شیو با ژست مخصوص و تکرار کنهیم

 ..رسهیزنگ زده خونه به مشامم م یآهن یهادرز درو پنجره یاز ال ینیزم بیکوکو س یبو

 دمیدستم تکون م یرو تو یکیو بادبزن سبز پالست دمیم هیتک یمانیس وارید یزده سرم رو گرما

 .کنمینگاه م وانیشده از ا زونیکه دور چراغ روشن آو ییهابه پشهو 

شدش رو باال  تیالیها یهاش موهادست یسیو با خ ستهیایم ییروشو نهیا یروبه رو عطا

 :برهیم

 ؟یپوشیم راهنیامشب تو کدوم پ ایس -

 :کشهیم کشیف کسیآس یکتون یدار رودستمال نم اوشیس

 نه؟ ای انیم هامنیسارا ا یدیداره، نپرس کیکه مارک نا هیهمون مشک -

 :رهیگیفاصله م ییاز روشو نستیکه هنوز نگاهش به آ یدرحال عطا

 ..دهیرو از دست نم یمهمون چیکه هپالس  نقدریهه اون ا -

باهمون تن  دنمیبا د خوره،یبغلشه گره م یتو یبزرگ یبا باز شدن در نگاهم به بابا که هندونه 

 :زنهیآرومش صدام م یشگیهم یصدا

 . آ ماشااهلل.ریرو از دستم بگ نایا ایب ینورچشم -

 :رمیو به سمتش م پرمیم نییها پاپله از

 ؟یدیهم خر یبابا بستن -

 :رهیگیرو باال م لونینا

 خورده آب شده.. هیگمون کنم  خچال،یاره برو بذار تو -



قلدرانه از پله  تکونهیرو م شیار ُکردشلو یو در حال کنهیبوم رها مرو لبه پشت ونشیقل سهراب

 :ادیم نییها پا

رد  یامروز چندتا مشتر یدونیم ،یمرد حساب ؟یقفل کرد یدر انبار یواسه چ ،یحاج موس -

 کردم؟!

از پاهاش  شیاو با باز کردن کمربندش شلوار گشاد پارچه ارهیرو در م فشیکث اهیکفش س بابا

 :خورهیسُر م

 چیباز بود که ه یکه در انبار روزیتاد دن،یدر صف کش نیانگار پشت ا یمشتر یگیجور م هی -

 شد؟ دایامروز سرو کلشون پ نینبود، اد هم یاز مشتر یخبر

 از مامان و نورا بپرس. ایب یداشتم، اصال شک دار یبخدا مشتر -سهراب

 :زنمیپام م یپاشنه یرو یچرخ

 داشت. یبابا مشتر گـهیدفع رو راست م نیا -

 :گـهیبا تمسخر م هیحور

 سرشون شلوغ بوده! یمهندس امروز حساب یاعه؟ پس آقا -

 :ستهیایو دوباره روبه بابا م اندازهیم هیبه حور یزینگاه ت سهراب

 یداستان قفل رو در انبار شده باشه، ریخونه قُل و زنج نیتوا یدر چیندارم ه ادیتو عمرم به  -

 ه؟یچ

 ارهیرها شده در م اطیح کییموزا یشلوارش که رو بیج یرو از تو دشیدسته کل شهیخم م بابا

 :گـهیبلند م یو با صدا رهیم یو به سمته انبار

االن بهم بگه که  ادیفردا به کارش م ایامروز  ایداره که  یانبار نیا یتو یالهیهروس یهرک -

 .شهیقفل م یانبار نیبهش بدم از امشب در ا

 رونیب یکی یکیرو  یترش یهاو دبه شیو د رهیم یانبار یو بابا تو شهیها بلند مپچ پچ یصدا

 :دهیو ادامه م ذارهیدر م یجلو ارهیم

 یانبار نیاز امشب ا ینداشتم، ول تیمالک یادعا ایدن نیا یتو یزیچ چیه یمن تو عمرم رو -

 !ستیخونه ن نیا یوتووجود نداره یانبار نیا دیماله منه اصال باخودتون فکر کن

 :زنهیلب ُغر م ریز ادیم رونیخونه ب یاز تو مامان



رو بذار  هایاون دبه ترش ؟رونیب یختیها رو رخرت و پرت نیمرد؟ چرا ا یکنیم کاریچ یدار -

 !؟یشد وونهیمگه د ،یکنیم یکه دار یچه کار نیسرجاش، ا

 :کنهیرو پاک م شیشونیبا ارنجش عرق پ بابا

 راه.. یرو از جلوو بساطبند نیا نیجمع کن نییایب -

 :دارهیها رو برمدوتا از دبه عطا

 ؟یبه جاده خاک یچرا زد ،یحاج موس -

 :کنهیم کیرو تفک لشیبا حرص وسا سهراب

 باشه؟! دیخونه نبا نیا یآدم سالم تو هی یعنی ،یهست یچرا عصب گنیم یبعد ه -

 :کنهیدر چفت م یو با عجله قفل رو ادیم رونیب بابا

ما  گنیم دیپرس ی. هرکستیخونه ن نیا یاز امشب تو یانبار نیا انه؟یگفتم  یچ نیشنُفت -

 ؟ینیبیم جانیا ینورا جان تو انبار نمی! ببمیندار یانبار

 :کنمینگاهش م متعجب

 ؟اینه بابا کدوم انبار -

 یکه چ رونیب یختیها رو رآتو آشغال نیخونه بازار شامه؟ ا نیمگه کم ا ،ی:بس کن موسمامان

 نکنه مرد! کارتیخدا بگم چ یبشه؟ ا

 :غرهیلب م ریو ز رهیبوم باال مپشت یاهن یهاو از پله ذارهیسرش م یرو هاششید سهراب

و باخودش ببره، اصال  ستیتوش هست و ن یهاش و هرچخونه و آدم نیا ادیبزنه ب لیس هی -

 ..رونیب زنمیم خونهنیاز ا ادیکه دستم ب یپول نیاول

 :ذارهیم رچونشیمتفکردست ز هیحور

 !شعوری. بقناصتو آب ببره کلیه -

 :ذارهیدهنش م یو تو ارهیم رونیب بشیج یاز تو یتفاوت آدامس موز یب اوشیس

 نداره! نیو ناله نفر یهمه شلوغ کار نیا گه،ید خوادیم یانبار هی ایبنده خدا از دار دن -

و به سمته  دارهیرو از لبه حوضچه برم یتخم مرغ یتوجه به بحث و بگو مگوها شامپو یب بابا

آب  یبستن ادیمسخره مبهم بود،  یکم اتفاق نیا لیو دل جمیو هنوز گ کشمیم یآه ره،یحموم م

 .گردمیو باعجله به داخل خونه برم افتمیشدم م



اتفاق  هیخونه  نیا یتو یمحوشدن خوراک کنم؛چونیم یمخف زریفر یهزارتو یرو تو میبستن

 .بندمیرو م خچالیباعجله کشو  هیحور یبود، باصدا یعاد

 رم؟یاز کارتت بگ خوامیم نترنتیبسته ا هیمامان -

 :غرهیکالفه م مامان

 شد؟ ؟تمومیدیهفته پول دادم خر نیروتو برم تازه ا هیحور -

 :کنهیم یدست شیپ هیحور

 تموم شد. یباز کردم فور نستایتو ا پیبخدا حجمش کم بود، دوتا کل -

 :رهیگیو به سمتم م دارهیبرم نتیکاب یسفره گلدار رو ازرو مامان

 شام بخورن. انیها رو صداکن بنورا سفره رو پهن کن، بچه -

 گه؟ید یاره، توش پول دار رم؟یمامان با توام؟بگ رم؟یبگ هاارانهی: از کارت هیحور

سرم رو  کنم،یو سفره رو پهن م رمیم حال یو تو زنمیم هیبه حور یاآشپزخونه تنه یتنگ بخاطر

 :زنمیبلند داد م رونیاز پنجره ب

 شام. نییایسهراب، ب ،ایس -

دماغ خوش فرم مردونش فشار  یبود انگشت اشارش رو لشیکه مشغول حرف زدن با موبا عطا

 .دهیم

 !سیه -

 :گمیاروم م دمیتکون م دییتا یبه معنا یسر

 شام! ایب ،ییدا -

 :ذارهیپر از کوکو رو وسط سفره م تابهیماه هیحور

 !بتهیبهتره، شستنش مص مینکن فیظرف کث یالک -

 :کنمینگاهش م یوکفر ذارمیکمرم م یرو دست

 اد؟یم ادتیرو  یکه ظرف شست یبار نیاصال آخر ،یشوریظرف م یلیکه تو خ سین -

 شست؟ یرو ک شبید یهانورا پس ظرف یگیچرا چرت م -

 من شستم! روزهمیناهار د یهاستم. ظرفامروز صبح من ش-

 :دهیروشنش باال م یابروها متعجب



 مگه نشستم؟ روزیناهار د یهاآخه؟! مامان مگه من ظرف یگیچرا دروغ م -

 خوردم! یناهار چ ادینم ادمی: من مامان

 :زنمیم یپوزخند

من االن سه روز دارم ظرف  شه،یخودت هم باورت م یجد یکه جد یگیم یدروغ هی هیحور -

 .شورمیم

 :دارهیسفره برم ینون از رو هیتک اوشیس

 اصال من شستم. نیبابا دعوا نکن -

 :کنهیم یآروم یتک خنده عطا

 !کننیباهم دعوا م یامسخره یزایدخترهاهم سر چه چ نیا -

صورتم فشار  یرو سشیخ یهادست ادیبه سمتم م میکه تازه وارد خونه شده مستق سهراب

 :دهیم

 دعوا کرده؟ یشده؟ ک یچ -

 :زنمیو داد م کنمیصورتم رو پاک م نیبا سرآست یعصب

 نفهم. شعور،یاَه ب -

 :رهیگیانگشت رو به سمت سهراب نشونه م دیبا تهد هیحور

 دستت به من بخوره، نخور.. -

دستش رو به محکم  یسیسهراب ته مونده خ ذاره،یم یکاره باق مهیرو ن دشیتهد غشیج یصدا

 :کوبهیم شیفوالد یهاشونه یمحکم رو یمشتش رو هی، حوربود دهیمال هیبه صورت حور

 ..یروان ،یوحش ،یمرض دار -

با لبخند  نهینشیکنار مامان م دهینگز راهیهمه فحش و بدوب نیکَکِش هم از ا یحت سهراب

و گردن  یهمه عادت کرده بودن به مردم آزار بایتقر شه؛یلبش مشغول خوردن م یرو یشرورانه

خونه  نیا شد؛یکه پشت هم حوالش م ییچارهایل نیهم عادت کرده بود به اخودش ش،یکلفت

 خودش جا داده بود. یتو کجایزشت رو  یهاادتع یانگار همه

و به  شهیمامان آروم بلند م خوره؛یمشکوک به هم گره م یهانگاه یباز شدن در انبار یصدا با

 :زنهیپرده رو کنار م اطیبا احت رهیسمته پنجره م



 .یرفت تو انبار -

 :کنهیو سرخم م ستهیایسر مامان مپشت سهراب

 تو؟ کنهیم یچ -

 :کنهیم زیچشم ر شهیو بلند م دهیلقمه رو به زور قورت م عطا

 !مینیما بب خوادیکرده، نم میقا یزیچ هیالبد  -

 :دهیجا م ستادنیپنجره ا یکه جلو یجمع ونیخودش رو م اوشیس

 !کنهیمصرف م یزیچ هیاون تو  رهیم گمیمن که م -

 :پرسهیم یبا نگران هیحور

 زنه؟یَتل م یگیم یعنی -

 :دهیبا تمسخر جواب م سهراب

 !دارهیخنگول اگه َتل بزنه که بوش کل خونه رو برم -

 :دهیتکون م یسر دییبا تا اوشیس

 !زنهیم شهیش ادیاره َتل بو داره، به احتمال ز -

 :کنهیباوحشت چشم گرد م مامان

هم کنار بذارم؛ خرج موادش دیبه بعد با نیگرفتارمون نکنه. حاال از یریخدا رحم کن، سرِ پ ای -

 نیبرو بب ایب ن؟یسهراب من بب ،یو ندار یهمه بدهکار نیا ونیم خوادیم نهیچقدر هز یدونیم

بذار  کنرو قفل  یدر انبار رونیبپر ب یاگه مواد بود تو دستش فور کنه؛یم کاریچ یداره تو انبار

 خود به خود ترک کنه. ،ادیتو بمونه که جونش درب نیا نقدریا

و متوقفش  کشهیرو م راهنشیو عطا باعجله پ دهیتکون م دییبا تا یکه اماده باش سر سهراب

 :کنهیم

بهمنش  گاریهمه سال خطا نرفته؛ جز اون س نیا یمگه زده به سرتون؟ موس تو،یریم یکجا دار -

 شد،یم شیسال پ یلیمعتاد بشه که خ خواستینزده، اگه م یزیکه چهل ساله همونه لب به چ

 گه،ید شدیهمون موقع م همنینشدن خب ا یعمل قاشیرف هاشیامگه برادرهاش همه دوره

 .اکهپ یموس دینزن تراتهمت اف یالک

 :زنهیم یشخندین اوشیس



 کنه؟یم کاریاون تو چ رهیپس م -

 :کنهیخندش رو به زور کنترل م هیحور

 ؟یگیم امفتیکنه؟ چرا  یکار دیحتما مگه با -

 :رهیگیاز پنجره فاصله م یقدم عطا

 .مینیما بب خوادیکرده، که نم میقا یزیچ هیاون تو البد  گمیمن که م -

 :نهینشیو دوباره کنار سفره م کشهیپرپشتش م بلیبه س یدست سهراب

 حرف خودشه! گهید نیا م،یندار یکردن میقا زیخونه چ نیما تو ا -

 :پرسهیم هیحور

 کرده؟ میقا یبابا اون تو چ یعنی -

خندشون مثله توپ  هیکه بعد چند ثان کنهیرو نجوا م یزیچ هیگوش حور ریز یواشکی اوشیس

 .شهیم کیشل

 .شنیو دستپاچه مشغول خوردن شام م زننیهمه با عجله دور سفره حلقه م یباز شدن در انبار با

سر بلند  کنم؛ینقش خودشون فرو رفتن نگاه م یتو یجد یلیکه انگار خ به همه یچشم ریز

 یلبخند کنهیخشک م کشیکوچ یکم پشتش رو به حوله دست دیسف یو به بابا که موها کنمیم

 :دمیم رو بهش مو جا زنمیم

 باشه باباجون. تیعاف -

 :نهینشیم یخستگ با

 قربونت برم دخترم. -

هنوز  یحت کنمیکالفه نگاهشون م شکنه؛یرو مسکوت هیو حور اوشیس اریاخت یب یخنده یصدا

 .دونمیمسخرشون رو نم یهاخنده لیدل

 :پرسهیمتعجب به م بابا

 دوتا؟ نیچشون شده ا -

 :کنهیم یمصلحت یاسرفه مامان

 خُل شدن! ست،ین یزیچ -



شروع  گـهیلب م ریز "یاللهبسم" نانیو بعد با اطم کنهیو به خِشتکش نگاه م کنهیسرخم م بابا

 .کنهیبه خوردن م

خودم  ماریو با ذهن ب نمیراحت بش هیمثله بق تونستمینبود، نم یمن کار اسون یکردن برا قضاوت

خونه خورده  نیا یهاآدم یکنم؛ مخصوصا پدرم رو که برخالف همه یرو داور یظاهر کس یاز رو

 بود. هیبه دور از حاش شهینداشت و راه و رسمش مشخص بود و هم شهیش

***** 

و به کانال کولر که قرار بود  کنمیو با لـ*ـذت مزه مزش م برمیدهنم م یرو تو میبستن قاشق

حال  یحرف زدن عباس آقا و بابا تو یکانال صدا یتو شم؛ازیم رهیبده خ رونیباد سرد ب یبه زود

 .هیچیپیم

 دالر چنده؟ یدونی: تو نمبابا

رفته  یلیخ گنیکه م میدیشن یول م،یتومن سرو کار دار الیما با ر یآقا: نه واال حاج موس عباس

 !گهیباال د

 :پرسهیم گرانهیپ بابا

 چقدر؟ یعنی -

 ماست! یتا هزاراونا پونزده شونزده یدونه هزار هیبگم آخه، گمون کنم  یچ دونمینم -

 چنده؟ وروی یراست ادمه،یرو  یشده بود سه تاهزار نیگرون شد؟من آخر نقدریا یبابا ک یا -

 :خندهیو اروم م ذارهیدهنش م یدستش رو هیحور

 ت!آبرومون رف پرسه؟یآخه داره از طرف م هیچه سوال نیا یزده تو کار دالر؟ وا یبابا از ک -

 :پرسمیو م خورهیگره م هاماخم

 بپرسه، مگه بابا چشه؟ دیچرا نبا -

 :شهیتر م دهیو صورتش کش کنهیسرش جمع م یباال یارو با حالت گوجه موهاش

سوال رو بپرسه، بابا که  نیا دیچرا نبا فهمهینگاه به دوروَرش بندازه م هیابروعه،  ستیچشم ن -

 وریدالر و  متیکانال کولر از ق یپا نهیبش دیبا یو اخبار روز عقبه، واسه چ استیخدا از س شهیهم

 ؟!با عباس اقا صحبت کنه

 : گمیو م کنمیبغلم جمع م یرو تو زانوم



 که دوست داره صحبت کنه! یبابا آزاده راجع به هرچ -

 :ستهیایروم م روبه

 بکشم.. تیُبزپاچه  یابروها نیبه ا یدست هی ایب ،یبلبل زبون یبه جا -

 :دهیو ادامه م شهیم قیصورتم دق یو رو رهیگیرو باال م چونم

 چقدر صورتت مو داره! یوا هارو،بلیاوه اوه س -

 :غرمیو م کشمیعقب م سرم

 !هیمن شو حور الیخیمامان چقدر دعوام کرد، ب یبه ابروهام دست زد یاون سر ستین ادتی -

نازک شد االن واست  یلیخ نیسروتهش زدم واسه هم غینداشتم، با ت نیبابا اون بار موچ -

 !دارمیدخترونه نچرال برم

و با ترس خودم  ارهیم رونیسوهان ب یظرف حلب یرو از تو دینخ سف یقرقره شهیعجله بلند م با

 :کشمیرو عقب م

 توروخدا ولم کن.. -

 :چونهیپیهاش مانگشت یبا مهارت ال زنهیسماجت نخ رو دور گردنش گره م با

 رهیآبروت م نهیبب یکس شهیتو آفتاب مشخص م عستیضا یلیباور کن خ هات،لیبیفقط س -

از  هایابچه مدرسه نیسالته شده هنوز ع کیو  ستی! بیدار لیبیبدبخت اندازه سهراب س

 ؟یترسیمامانت م

 !هاشو ندارمسرکوفت دنیکه حوصله شن ترسمیاز مامان نم -

 مقاومت کردم! ؟یمن چ یول کردیم کارونیاون زمون با منم هم ،کنهیبگذره عادت م کمی -

 کنم،یهم عطسه مصورتم پشت یشدن نخ رو دهیتا درد رو تحمل کنم، با کش بندمیم چشمم

تر سرعت دستش هربار مصمم هی*ک شده بود، حورـیوانگار همه اعصابم تحـر سوزهیپوستم م

نرم شده بود اما سوزش  کشم؛یگونم م ی! سرانگشتم روذاشتیم هیاز جون دل ما بردیرو باال م

 ریی. مثله لبو سرخ شده بودم، تغستمیایمنهیا یجلو کنم،یپوستم حس م طحس یرو یفیخف

حالتم خوب حالت گرفته  یب یبار بود که ابروها نیبخاطر ابروهام بود، اول شتریصورتم ب نیدلنش

هستم که گردو  هیکردن شاهکار حور ریر حال سدُمش مشخص نبود؛ هنوزد یافتادگ گهیبود و د

 !شهیم دهیبه سمتم پاش ولردهانه ک یغبار از تو



 .دمیدهنم فشار م یو ارنجم رو کنمیرو حبس م نفسم

 نورا، خاموشش کن. فقط پمپ رو بزن. -بابا

 :شهیبلند م اطیح یمامان از تو یصدا

 نورا..نورا..نورا -

بزرگ  لونینا یها رو که تومامان نون لواش دومیو به سمته در م کنمیکولر خاموش م باعجله

 :رسونهیبخار گرفته بود رو به دستم م

 کنه؟یم کاری. بابات اون باال داره چخچالیهوا بده بعد تا کن بذار تو  هیرو  هانیا -

 :کنمیبه پشت بوم م یو نگاه دمیبغلم فشارم یداغ رو تو نون

 بهش دادن بـرده باال راه بندازه!کولر  هیهاش دوست -

 :دهینازکش م یبه ابروها یو خم خورهیسرش ُسر م یساتنش از رو یروسر

 ده؟یکولر خر -

 روتیدادن، مامان عباس آقا باالست روسر ینجوریهاش همدوست گمینه بابا پولش کجا بود، م -

 سرت کن!

 :رهیگیو لبش رو گاز م کشهیرو باال م شیبا عجله روسر مامان

 ؟یچ دیدیوضع م نیمنو با ا نییپا ومدیاالن م گهیاَه از اول بگو د -

آالرم خطر روشن  کنهیومشکوک نگاهم م شهیم زیهاش رچشم شه؛ینگاهش عوض م حالت

 :پرسمیو دستپاچه م دارمیبه عقب برم یقدم شهیم

 شده؟ یچ -

 ..دیسف ؟آره؟چشمیابروهات، ابروهاتو برداشت -

 کرد! هیحور خواستم،یبخدا من نم-

 :توپهیو بلند م رهیگیم گر

از راه برسه بگه  یتوروهم مثله خودش کنه؟هر ک خوادیغلط کرد باتو، خودش کم بود م هیحور -

دختر طاهره  ه؟یدسته حور یخودتو سپرد ست،یزن دوتا بچم داره! تو مگه عقل تو کلت ن نیا

من  یخونه رو بزنه آبرو نیدر ا یکینزده؛ اگه تار ابروهاش  هیچهل سالشه هنوز دست به  اطیخ

 کردنم! تیدختر ترب نیره با ایکه م



 :شنومیاز پشت سرم م هیحور یصدا

 ؟یشروع کرد ومدهیشده؟باز که تو ن ی؟ چشده یچ -

 :رهیگینشونه م هیرو به سمته حور شیدیانگشت تهد مامان

تو  یمثله خودت بنداز نمیا یخوای؟میبچه کرد نیا یبا ابروها یاکارهچه نیا ده،یدر یه -

 م؟یدیسف یشونیمحله گاو پ نیمگه ما کم تو ا ؟یخونه موندگارش کن نیتو ا یترش شهیش

 :رهیتن صداش باال م هیحور

 یکنیمحله و تک تک آدماش، فکر م نیواسه خودت؟ اصال گند بزنم به ا یگیم یدار یچ -

 یکارفقط بخاطر خراب ری؟نخیمحل نیا یدیسف یشونیو پشم صورت ما پ شیبخاطر ر

 !رسهیرو جمع کن، توهم فقط زورت به ما مهاتآقازاده یپسرهاته. بهتر بر

 :غرهیم ذارهیکمرش م یدست رو انهیشاک مامان

 که خودم خبر ندارم؟ کردن یکارچه خراب ی؟ پسرهامن یپسرها -

 :خندهیم یعصب هیحور

کرده بود  خونهیم نجایآقا سهرابت ا روزیکردن؟ خوبه تا د کاریچ یپسرها پرسهیهه، داره م -

همه عالم و آدم شناس بود، اون موقع  نیکوچه ومحله رو برداشته بودب نیکل ا شیعرق سگ یبو

 یخونه زندگ نیخواهر مادرش تو ا گفتینم ومدنیخونه م نیدر ا یتا جلو هاشیکه مشتر

 ..ارهیرو درم یرتیغ یآدما یاالن واسه من ادا حاال کنن؛یم

 :رهیگیاسم سهراب گارد م دنیشن با

به کارت نداره تو  یاون که کار یستیچرا ول کنش ن ؟یبچه مشکل دار نیآخه چقدر تو با ا -

 ؟یعُقده ازش دار نقدریا

 :ادیم نییبوم پاپشت یهالنگان باعجله از پله بابا

 شده؟ یچ هیآدم اون باالست؟ حور دینیبیمگه نم نییپا دیاریبابا، صداتون ب یا -

 :کنهیبغلش جمع م یدستش رو تو هیحور

 .کنهیخانم بهش بر خورده داره از پسرش دفاع م میدوتا حرف راست زد یچیه -

 :رهیگیخونش به جوش اومده دستش روبه سمته من م یکه حساب مامان



از من  گهید نایشته. اابروهاشو بردا یچجور نیدخترتو بب ریبگ لیتحو ر،یبگ لیفقط تحو -

 ؟یشوهر بد نارویا یتونیم یترن! فکر کردخانم

 :نالمیاروم م کنمیم یمخف هیخودم رو پشت حور باخجالت

 مامان، نگو توروخدا..بس کن. -

 :شنومیبابا رو م یصدا

 نیبا ا یراه ننداز؛ ه یجنگ و اعصاب خورد یکرده الک یاشتباه هیولش کن اون بچست حاال  -

 لحظه کارت دارم.. هیجا  نیا اینشو؛ ب ریها درگبچه

 .کنمیو اروم سرم رو بلند م کشمیم یراحت نفس

رو به سمته بابا  یو دوتا اسکناس ده تومن کنهیپولش رو باز م فیپچ پچ مامان با غضب ک یکم با

 :رهیگیم

 نامیا گه،ید زهییپا گهیماه د هی کار؟یچ میخواستیتوفقط خرج بذار رو دسته من؛ االن کولر م -

 هست! یچ دوننیهم که اصال نمروشنش کنن پول برق دیکه رحم ندارن مدام با

 :گـهیم ستیکه هنوز ول کن ماجرا ن هیحور

واسمون  نیاز زم کار؟یچ مییخوایکولر م گهیم اره،یگرما طاقت نم نیتو ا یبزن کویسگو با نانچ -

 یمارو تو سخت خوادیمامان تو فقط دلت م ؛یآدم پز یتو شده مثله کوره نیا بارهیم شیداره آت

 !یدارنگه

رو نگرفته ازدواج کن برو خونه شوهرت بگو راهت یکه جلو یخوب کس یلیخ ؟یناراحت -مامان

 !ستین یخوش گذرون یکه جا جانیواست امکانات بذاره، ا

همه از  ؛تیهمه گله و شکا نیاز ا یتموم نشدن یهاو جارو جنجال دادیدادو ب نیاز ا شمیُپر م باز

خسته عقب  کَنمینداشت، سمعکم رو م یرنگ گهیگم شده بودو آرامش د یبودن دلخوش یناراض

 .کنمیگرد م

***** 

 :گـهیعطا با عجله م خوره،یگره م شهیتخته رها م یکه رو ییهابه تاس نگاهم

 !شیجفت ش -

 :کنهیها نگاه مزده به حرکت مهره جانیه اوشیس



 .اریب ییبپر برو دوتا چا هیحور -

 :دهیهاش ادامه مو به سوهان زدن ناخن دهیتکون م یاتفاوت شونه یب هیحور

 الف بچم؟ بچه پررو! هیتو  اریب ییچا نجایمگه من ا -

 :کشهیم رونیب شیمشک نیشلوار ج بیج یرو از تو گارشیپاکت س عطا

 !هاکنهیکولرم داره خوب خنک م نیا گمیم -

رو با نوک انگشتش  کنهیرو که فقط موقع پاک کردن برنج استفاده م شیفرم مفتول نکیع مامان

 :کنهیم کینزد ینیو سرش رو به س دهیباال م

 کردویقان قان م یالک یه یخودیفقط سروصدا داشت ب هیاون کولر قبل امرزه،یخدا پدرشو ب -

 گرفته؟ قشینگفت از کدوم رف نورا زد،یزور م

 :دمیحوصله جواب م یو ب ذارمیمتکا م یرو سرم

 !دونمینم -

 :دهیم هیتک یو به پشت کشهیو خودش رو عقب م ذارهیگردنش م یدستش رو مامان

 ینیس هی نیدست برسون ا هی ایب هیو آشغال داره؛ حور زهیچقدر سنگ ر نیبرکتِ خدا بب یوا -

 برنجم تموم بشه.

 :گـهیم یو با حاضر جواب دهیم شیدماغ قلم یبه پرها ینیچ هیحور

 !ینخر دونهمین یخواستینداره، م یبه من ربط -

هام مرغ و خروس یبه خوردمون، به خدا حت یدیم یاریم یکنیم دایاز کجا پ یریم ستین معلوم

 !خورنیجلوشون نم یبذار رونیا

که مامان قصد جواب دادن نداشته باشه، که در حال با شدت باز  کنمیدلم دعا م یتو خوامیم

 :رهیگیچهارچوب در جا م یو قامت بلند سهراب تو شهیم

 م؟یآقا ببند -

 :دهیم رونیرو ازدماغش ب گارشیس ظیدودغل عطا

 سرچقد؟! ؟یچ یرو -

 :کشهیم رونیرو ب یدیو تک کل برهیم شیشلوار کُرد بیج یتو دست

 کرده، سر صدتومن! میقا یکه بابا تو انبار یزیاون چ یرو -



 :شمیم زیخ میعجله ن با

 ه؟یانبار دیکل -

 :پرسهیو م کنهیم یشل یتک خنده هیحور

 جونوَر؟! یکرد داشیاز کجا پ رونیتو ا-

 :پرسهیو نگران م ذارهیرو کنار م ینیس مامان

 ؟یزد بشیاز ج -

 :برهیپرپشتش رو باال م یابروها سهراب

 نیحاال هست ده،یافتاده خودش نفهم بشیاز ج ینه بابا، کنار کولر افتاده بود گمون کنم ظهر-

 انه؟ی

 :زنهیم یپوزخند عطا

 !بوسشهینیبندو بساط م ست،ین یخاص زیچ گمیمن م یهستم. ول -

 :خندهیشرورانه م سهراب

 اون تو مواد جاساز کرده! گمیمن که م -

 :بندهیتخته رو م اوشیس

 ناجور داره که مثبت هجدهه! زیچ هی گمیمن م -

 :گـهیلب م ریز ینچ هیحور

 .بندمیشرط م نیشیم طیهمتون خ نیاون تو نداره، باز کن یزیچ-

 :کنهیبه ساعت م یبا عجله نگاه مامان

 االناست که سر برسه! اال،ی نیبجنب -

 :افتمیراه م اطیح یو دنبالشون تو شمیبلند م مضطرب

 !شهیگـ ـناه داره، بخدابفهمه ناراحت م کارونیا نینکن -

 :زنهیبا ارنجش به پهلوم م یاضربه هیحور

 !گهیباش د هیاَه پا-

 !نیشعوریب یلیخ گهیشما د گم،یبه خدا به بابا م -

 :گهیم طنتیو ش کنهیقفل رو باز م سهراب



 اون تو کار گذاشته باشه! ،یزیچ یاتله ای ینکنه بمب-

 :دارهیبه جلو برم ینگران قدم مامان

 مراقب باش پسرم! -

 بندم،یهام رو مچشم یعصب شه؛یم یوارد انبار کنهیاروم در باز م کنهیچراغ رو روشن م سهراب

 :ادیدرم هیحور یسهراب صدا ریبا تاخ دیرسیخونه نم یهاآدم نیاز ا کدومچیزورم به ه وقتچیه

 ؟یشد، خدارو شکر ُمرد یسهراب چ -

 :رهیم یانبار کینزد عطا

رو صدتومن که ارزشش ست،یاون تو ن یزیچ بوسشینیم لیگفتم که جز وسا گهید رونیب ایب -

 ؟یرو اون بکشخودت یخواینداره، نکنه م

 رونیبغلشه ب یکه محکم تو یبزرگ اهیو سهراب بهت زده با ساک س شهیباز م یدر انبار بالخره

 .ادیم

 مادر؟ مواده؟ آره؟ هیاون چ-مامان

 :گهیم انهیشاک اوشیس

 ؟یمسخره، چرا خَف کرد گهیدِ بگو د -

هاش هاش خشک شده بود و چشملب م،یزنیباعجله دورش حلقه م اطیزانو زدن سهراب کف ح با

 .زدیم رونیاز حدقه داشت ب

 سابقه نداشت. وقتچیبودو ه بیحالش عج نیا نمینشیو روبه روش م شمیم خم

 تو اون ساکه؟ یسهراب چت شده؟ چ -

و با ترس  شهیپخش م نیزم یاسکانس رو یهاهمزمان بسته افته،یبغلش م یرو از تو ساک

 :کنهیزمزمه م یو با ناباور کشمیدستم رو عقب م

 ،پول..که پوله نیا -

 :دارهیها رو برماز اسکانس یاوحشت زده بسته اوشیس

 همش دالره! هانیخدا ا ای -

رو  میکه دورش نشست یاپول حلقه یهاو بسته کنهیجا سرتهش م هیو  دارهیساک رو برم عطا

 !میظاهرشده بود هیکه روبه رومون تو عرض چندثان یکوه پول کوبخیهمه م کنه،یپر م



 یقصد نداشت حرف یکس زدنیوارفته بودن و پلک نم اطیهمه کف ح کشم،یرو عقب م خودم

الم  یداریاز ترس ب ومینیبیخواب خوش م هی میدار میکردیبزنه،انگار همه همزمان باهم فکر م

 !میزدیتا کام حرف نم

خس خس  یبا صدا زه،یریهاش مگونه یآروم رو هیحور یهاچشم یزده تو خیاشک  یحاله

از آب  یمشت رسونمیآب م ریوخودم رو به ش دمیسستم حرکت م یمامان به پاها یهانفس

 :زنمیداغش م یشونیدستم رو پ یسیو خ زمیریصورت خودم م یرو

 مامان..مامان..چت شد؟  -

 :کنهیخودش رو بلند م نیزم یزور از رو به

 همه پول از کجا اومده؟ نیا -

 :کنهیم ررویها زدسته پول اوشیس

 !هیدتقلبیشا -

 یقیو نفس عم کنهیم کیو به دماغ نزد دارهیبسته اسکانس برم هیکه هنوز شوکست  سهراب

 :کشهیم

 !دهیم یپول واقع یبو -

 :دارهینور نگهش م ریو ز رهیم وانیبا عجله به سمته چراغ ا کنهیرو جدا م یاسکانس تک عطا

 اصله.. ست،ین ینه تقلب -

 ..کردیتر مزدهکه خواب نبودم وحشت نیا نم،ینشیلبه حوض م جهیسرگ با

 :کشهیرو باال م نشیو ف کنهیهاش پاک مرد اشک رو از گونه نشیبا سرآست هیحور

 به نظرتون چقدره؟ -

 :کنهیها برانداز مپول جانیه عطابا

 هست! یاردیلیهمه دالر، گمون کنم چند م نیا -

 :دهیدستش رو قلبش فشار م مامان

 آدم کشته؟ ایکرده  ینکنه دزد همه پولو از کجا اورده نکنه خالف کرده، نیا یبر من، موس یوا -

 :دهیتکون م یبا انکار سر سهراب

 حرفاست؟ نیمال ا یآخه موس -



 :بندهیچشمش رو م اوشیس

 ..یمرد یلیدمت گرم، خ ایشکرت، خدا ایخدا -

ها حلقه زدن نگاه که دور پول یشوکه به جمع یموس چرخه،یباز شدن در سرها به سمت بابا م با

 :کنهیم

 چه خبره؟ جانیا -

 :رهیبه سمتش م یعصب مامان

 ؟یموس یهمه پول رو از کجا آورد نیا -

 :برهیها هجوم معجله به سمته پول بابا

 شه؟ینم تونیشما چرا حرف آدم حال ؟یتو انبار نیباز کرد؟ مگه نگفتم نر یانبار نیدر ا یک -

 یو با صدا چپونهیها رو تند تند توش مپول لرزهیهاش مدست یو در حال دارهیرو برم ساک

 :زنهیبلند داد م

در  یبود ها؟ ک یکاره ک ن؟یبهش دست زد یچ یها، براپول امانته دسته من زبون نفهم نیا -

 صاحاب شده رو باز کرد؟ یب نیا

 :زنهیداد م کشهیساک رو از دستش م مامان

 ؟یکرد یبگو چه غلط ؟یخالف کرد یتو؟ موس سپرهیجا م هیرو همه پول نیا یاخه کدوم خر -

 پول از کجا اومده تا سکته نکردم! نیکلوم بگو ا هیمثله آدم 

 :شهیو دوباره مشغول جمع کردن م کشهیدستش م یساک رو از تو تیبا عصبان بابا

 نیاصال ا دیفکر کن ن،ینه، به واهلل نه، به روح پدرم نه؛گفتم که امانته، صاحاب داره تمومش کن -

 !نیدیپولو ند

 :رهیبه سمتش م هیحور

قربونت  شیقرون دوقرونه، بگو از کجا اورد هیمگه  د؟یرو ندهمه پول نیا شهیباباجان مگه م -

 برم؟

 :گهیلب م ریز کنهیهاش دوخته شده مکه به لب یمنتظر یهابه چشم ینگاه بابا

 گشتمیکرده بودم و داشتم برم یاخرشب که مسافرارو خال شیکردم، سه چهار روز پ داشیپ -

 جا مونده. یصندل یساک رو نیا دمیخونه د



 :کشهیکوتاهش م دهیتراش یبه موها یکالفه دست سهراب

 ذارهیهمه پولو جا م نیا یزیهمه چ یمرد مومن؟ اخه کدوم ب یتابلوترنبودکه بگ نیدروغ از ا -

چهارتا مسافر داغون  ؟یکنیا مل*ـاس وگاس جابه ج یبه امون خدا؟ اصال مگه مسافرها رهیم

 ..گهید شنی*ـوس ابوقراضه مبـینیم نیحلب اباد سوار ا

 :زنهیهق م مامان

 !یاگه دروغ بگ یبه حالت موس یوا -

 :نهینشیزانوهاش م یکالفه رو بابا

به جان نورا  ،ییبه دروغگو دیکنیمتهمم م نیتو عمر دروغ گفتم که دار ی؟من کآخه هیدروغم چ -

 یساک رو نیکه ا خورمیروش قسم م ذارمیدستم م اریاصال قرآن ب گم،یم روقتیدارم حق

، دنبال پولش ادیکردم گفتم طرف م مشیهم قا یکردم، تو انبار دایاز مسافرها پ یکی یصندل

 کنم! کاریچ دیبا دونستمینم ستین یکم لخب پو

 :خندهیهوا م یب هیحور

 سراغ پولش.. اومدیطرف م دهیپولشو گم کرده؛ به ساعت نکش فیطرف انگار ک یگیجور م هی -

 :دهیتکون م یسر دییبا تا عطا

 نییرو که رفتم و باال پا یبار راهده کنمیگم م یپنج تومن هیمن  ومده،یسه روز گذشته هنوز ن -

 !کنمیم

 :دارهیو ساک رو برم تکونهیو شلوارش رو م شهیبلند م بابا

 نیپول رو زم همهنیهاش ادنبال پول ادیم شهیم داشیزود پ ای ریطرف د ن،یشما نگران نباش-

 .مونهینم

 :ستهیایبا عجله روبه روش م اوشیس

 شه؟یم یپس سهم ما چ -

 :دهیبه ابروهاش م یخم بابا

 ذارهیهم م یمژدگون هیو  دهیبچه جون؟ اگه طرف مرد باشه معرفت به خرج م یسهم؟ چه سهم -

 .ارهیکف دستمون اگه نه هم که بازهم صاحب اخت

 :ستهیایم اوشیکنار س هیحور



 ؟یپسش بد یخوایم یجد یبابا جد -

 :گـهیم تیبا قاطع بابا

پول ما  نیا دیمگه پول منه که نگهش دارم؟ خوب تو گوشتون فرو کن دم،یمعلومه پسش م -

ه، من به عمرم لقمه حروم به خوردتون پول برداشتن حرومه.. گناه نیاز ا یدونه هزار هی ست،ین

 ! نیکن یخورحروم نییندادم که االن بخوا

 

 :کنهیو قفل رو چفت م کنهیساک رو توش پرت م رهیم یعجله به سمته انبار با

خوردن  ن؛یدور، خوب گوش کنن که باهمتونم مثله آدم رفتار کن نیبنداز نیدندون طمع رو بکن -

 نداره مبادا فکرتون خطا بره.. یها با ما سازگارپول جورنیا

 :پرهیحرفش م یتو انهیشاک سهراب

 نداره؟ یچرا سازگار -

 :غرهیبلند م بابا

تو جونتون، ته  افتهیمثله انگل م ؟یفهمیم نیشیهار م شناسمتونیچون ماله مردمه، چون م -

 .ارهیو دخلتون رو م خورهیمونده وجودتون م

 :زنهیم یزخند تلخپو هیحور

 هیواسه  میحق ندار یبکش یباس تا آخر عمرمون نخوردگ م،یاچون نخورده کهنیمنظورش ا -

 میتا عمر دار یبعن م،ینیبب مونیروز خوش تو زندگ هی میحق ندار م؛یکن یبارم شده مثله آدم زندگ

 ..میمثله ِکرم تو خودمون بلول میو پا بزنتو فالکت دست دیبا

 :کنهیکه انگار محاصرش کردن م یبه جمع یو نگاه فرستهیم رونینفسش رو ب یعصب بابا

 یباز کس شهیخونه هم نیخودتونه؛ در ا یعرضگ یواسه خاطر ب نیدیروز خوش ند هیکه  نیا -

و پولدار که نگاه  ریهمه آدم عاقبت بخ نیآرزوهاتون ا یپ نیرفتیم دیراهتون نگرفته بود با یجلو

 .دنین نکردن که خودشون خودشون رو باال کشننه آقاشو بیبه ج

 :گـهیم استیو س کنهیرو محکم م شیگره روسر مامان



خستست تازه از راه  نینیبیبا باباتون؛ مگه نم نیبحث نکن نقدریشماهم ا گهید نیبس کن -

بعد  نمینشیحاال سرفرصت م میشاممون رو که خورد میکنیباال سفره پهن م میریاالن م ده،یرس

 ؟یاآخه چه عجله م،یزنیحرف م باهم

 :توپهیم خفه یو مامان با صدا رهیم ییمامان به سمته دستشو یهاتوجه به حرف یب بابا

چه خبره بدتر  کنهیفکر م نیش نکنهدور ن؛یکنیبه دو م یکیباهاش  یرو، هدهنتون گهید دیببن -

 یکنار، ه نیجنگ و دعوا رو بذار متیفقط با مال ،ادینم رتونیگ همیپاپاس هیوقت اون کنهیلج م

 !دینکن رشیجوگ یالک

 :گـهیباعجله اروم م اوشیس

داره رفتار  یجور هی ها،دمیدست خودم م یکارهیامشب  زنمیم هاکشهیمامان اعصابم نم -

 دستش رد و بدل شده! ریساک پول ز نیا یکه انگار توعمرش اندازه صدتا کنهیم

 :دهیها هول مو به سمته پله کشهیرو م اوشیس یبازو عطا

چم و خم داره  یموس شهیبهتره، باجنگ و دعوا نم میشلوغش نکن خودیب گـهیحوا راست م -

 ..یاریدلشو به رحم ب دیبا

 :کنهیکرده اشاره م نیکم یو به سهراب که کنار انبار گردهیبرم

که انگار اون  نیجور وانمود کن هیامشب  یسخته ول دونمیم نستا،یجا واسهراب توهم اون یه -

 .ستیخونه ن نیپول تو ا

 :رهیبه سمته خونه م زدهجانیه هیحور

 .میناقص بزن یدست سکته هی یگمون کنم تا صبح هممون نفر -

مشخص بود به  دشونیمضطرب و رنگ پر یهاافهیشام همه به اجبار ساکت بودن و از ق موقع

 یهاش لرزش داشت و سعمامان هم دست یحت فرستن؛یم نییهاشون رو از گلو پازور لقمه

بودم و بخاطر  فیهم بالتکلنشون بده، من یاوضاع رو عاد هاشیروزمرگ فیبا تعر کردیم

 یشامش رو خورد و باشکر شهیبابا مثله هم یدماغ غذا خوردن نداشتم ول وخونه دل  یجوحاکم تو

 یراه کنهیم تشیباد کولر اذ نیلب گفت متکا رخت خوابش رو کول کرد و به بهونه ا ریکه ز

رفته  ینیبذره ریز یسخت بود، موس یلیجمع خ نیحقم داشت تحمل ا چارهیپشت بوم شد؛ ب



 یبو یحت ایکمرش  یدگیتنش وخم یهمه سال خستگ نینبود، بعد ا رشیوقت ز چیبودکه ه

 دالر گرفته بود. یرنگ و بو کلشیه یشبه همه هینشده بود حاال  دهیعرقش د

رو داشتن  یدارسرم نشسته بودن و قصد شب زنده یکه باال یو به جمع کنمیرو پهن م تشکم

 .کشمیم یاازهیو خم کنمینگاه م

 :نهینشیو لبه پنجره م دارهیبرم ینیس یرو از تو ییدار چادسته وانیل هیحور

 کنه. یلیجاج گهیجا د هیپوالرو ببره  میدیخواب یوقت ترسمیم -

 :بندهیرو دور سرش م شیو روسر کنهیکوتاه تپلش رو دراز م یپاها مامان

ساعت حواستون به  هی ی. امشب نفربخدا ترکهیمسرم داره شیجورنیهم هینگو حور یوا -

 !میکنتوسرمون  دیبا یچه خاک مینیباشه تا صبح بشه بب یاون در انبار

 :ذارهیهاش ملب نیرو ب یحبه قند سهراب

خودمون  نیپوال رو ب میبردار دیکل میرو ببنددستو پاش میهمت کن هی یهمگ گمیمن که م -

 کنه؟ دامونیپ خوادیبه چاک، اصال از کجا م میبزن یهمگ میکن میتقس

 :نهینشیم میشونیپ یرو اریاخت یب یاخم

 ..وونهید -

 :پرسهیو مشکوک م دهیم یچیرو پ بلشیو دم س زنهیم یدیپل لبخند

 .یستیکه با ما ن ی؟انگاریساکت نقدریتو چرا ا نمیبب -

 :کنمیبافت موهام رو باز م آروم

 آخه؟ بگم یخب من چ-

نکنه  نمیافتاده؛ ب یاتفاق نیهمچ یخودت آورد ینه به رو ،یاز سر شب که نه نظر داد -

 ؟یخبر ببر یمارو واسه موس یهاحرف یجا نشست نیا ،یجاسوسش

 :کنهیرو روشن م گهید گاریس عطا

 ؟یدار کارشیرو، چولش کن سهراب بچه -

 :پرسهیکرده دوباره م ریمن گ یکه سوزنش رو سهراب

 گذرهیتو سرت م یبگو چ ؟یپولدار بش کهیاصال دوست دار نمیبب ؟یکنیتو اصال به پول فکر م -

 ؟یتسیجماعت ن نینورا؟چرا همرنگ ا



 :گمیلب م ریاروم ز نیسنگ یهاو معذب از نگاه کنمیدارم رو آزاد منرم و موج یموها

 ستیمعلوم ن یپول حت نینه با پوله مردم، آخه ا یول م،یدارم پولدار باشخب منم دوست -

 !هیصاحبش ک

 نیا یچرا تو دونمینم شه؛یاز روم برداشته م دیناام یونگاها زنهیم یسهراب پوزخندصدادار 

 میزندگ یتو خواستمیاز خدا م شهیبود که هم یهمون پول نیکنم، ا یبگیاحساس غر دیجمع با

 ستمیهم مطمئن ن خوامش،یکه م ستمیسبزش کنه، پس حاال من چه مرگم شده؟ هم مطمئن ن

 .مهیزندگ یدوراه نیتربزرگ نیشک ا ی! بخوامشیکه نم

 چه؛یپیگوشم م یها توزمزمه یصدا برمیپتو پناه م ریو ز کنمیجدا م ریرو از جمع ز خودم

 نیا خوامیمن نم دهیم رییو تغ یوارونگ یکه بو ییکه پر از آرزو و حسرته، زمزمه ها ییزمزمه ها

 ها بشنوم.زمزمه

و محکم دستم رو مچ پام رو  کنمیهام رو باز مبا ترس چشم خورهیکه به پام م یلگد محکم با

با عجله سمعکم  کنم؛ینگاه م یبا گنگ چرخهیاتاق م یسرم که تو یامان که باالبه م کنمیحلقه م

 .تا صداها رو واضح بشنوم ذارمیگوشم م یرو تو

 :دهیو تکونش م زنهیسهراب م یبه پتو یمضطرب چنگ مامان

عطا  ن،یدارشیب .هارو عوض بکنهپول یجا خوادیگمون کنم که م یشو بابات رفته تو انبار داریب -

 رفت! گهید دی..زود باشاوشیشو..س داریب

 شیبه گرگ و م برن؛یو به سمته در حمله م شنیانگار آماده باش بودن از جاهاشون جدام همه

 ساعت هنوز پنج صبح بود. کنمیهوا نگاه م

گرفتن درد پام سرپا  دهیو با ند کنمیحسم رو از رخت خواب جدا م یتن ب ره،یگیتپش م قلبم

 .رمیبرخالف همه اروم به سمته در م ستمیایم

دوشش  یبند ساک رو "اکبراهلل'"و با ذکر شهیم رهیخ ستادنیکه روبه روش ا یشوکه به جمع بابا

تا مانع خروجش  رسونهیمامان با سرعت خودش رو به در م رهیم اطیو به سمته در ح اندازهیم

 بشه:

 ؟یهارو موسپول نیا یبریم یکجا دار -

 :دهیو جواب م کنهیکالفه نگاهش م بابا



 یحاالهم از جلو کردمیکارو م نیهم دیاز اولم با ،یببرم کالنتر خوامیسر قبرم. م برمیدارم م-

 در برو کنار..

 :کنهیبغض م مامان

رو؟ مگه وضعمون ینیبیمگه نم ؟یرو بزنهمه پول نیا دیق یخوایمرد؟ م یشد وونهیمگه د -

 میقدو ن یهابچه نینگاه به ا هینجاتمون بده.  تونهیپول م نیا م؟یدار یگرفتارچقدر  ینیبینم

 ، وجدانت کجا رفته مرد؟قدت بنداز

 :ستهیایو کنار مامان م رسونهیبلندش خودش رو به در م یهابا قدم سهراب

 دیکن هیرو نفرستادن گفتن خونه رو تخل لشونیمگه پسرعموهات وک شیگرفته؟ دوماه پ تیباز -

 رزنیپ نیا یخوایحاال ما به درک، م ؟یآوارمون کن یخوایبکوبنش؟ م خوانیگفت م یدینشن

 !یآبادم ندار یرخیِ  یلونه سگم تو هی شیتو که پول پ ؟یرو کدوم سر شهر بکشون

 :بندهیچشمش رو با خشم م بابا

ببرش تو  ریرو بگتبه دو نکن، دست مادر یکیبامن  نستایوا جانی. اکنمیم شیکار هیخودم  -

 خونه..

 :رهیبه سمته در م یعصب هیحور

شدن تو  خونهیهمه آدم رو بعد ب نیا یخواینکنه م ؟یحاج موس یبکن یخوایم کاریچ -

باخودت تا به  چیه ؟یمرد حساب مونینیبیبهمون؟ چرا نم یکنیچرا رحم نم ؟یجا بد بوستینیم

 مه؟یبخاطر بلندپرواز یکنیسالمه و هنوز ازدواج نکردم؟فکر م یکه چرا من س یحال فکر کرد

از پس  یخوایم یفکر کنم چطور نینشده که به ا ی..فقط بخاطر غرور خودته روزهبه قران ن

 هامونیمردم مثله تو مرام ومعرفت دارن؟ کم و کسر یهمه یکنیم ؟فکریایبرب دنیخر هیجهز

 کوبن؟یسرمون نم یو تو کشنیرو به رخمون نم

 :شهیبه جمع ملحق م مونهیهم از قافله عقب نم اوشیس

 یپا یرو گذاشتعمرت ؟یکن یشوفر یخوایم یتاک یطرف، خودت چ هی هانیا یحاال همه -

 هیتاشون کرافقط از پنج یزنیم یتا مسافراز هرده میخبر ندار یکنی*ـوس فکر مبـینیم نیا

 یخبرندار یعنی شناسنت،یهمه م گهیکه د یور برداون ورنیمردم رو ا یمفت نقدریا ؟یریگیم

 کنن؟یسوء استفاده م تدارن از



 ریشدن ز فیکه روبه روش رد یو به جمع رهیگیم نییو سرش رو پا شهیبابا خم م یشونه

 :کنهیلب زمزمه م ریاروم ز شهیم رهیخ یچشم

 دلتون ازم ُپره؟ قدرنیکردم باهاتون که ا یمگه من چ -

 :کنهینگاه م ستادهیا من یو به عطا که جلو چرخونهیم سر

منن  یهاکه زن و بچه هانیراحت باش ا شه؟یروت نم ای؟یبگ یخواینم یزیعطا؟ تو چ یتو چ -

بگو خجالت  یزیچ هیمنو شستن پهنم کردن رو بند، توهم  ینجوریعمرمو گذاشتم به پاشون ا

 نکش.

 .کنهیو سکوت م کنهیقفل م نشیس یدستش رو تو ،یدستش با شرمندگ عطا

 تا از نگاهش دوربمونم. کنمیم میقا یرو پشت در آهن خودم

 :شهیبلند م اوشیمعترض س یصدا

وضع خوشحاله؟ نورا  نیاز ا زنهینم یچون حرف تیتتغار یکنیفکر م ؟یپرسیاز نورا چرا نم -

سمعکم  خوام؟یسمعک م یفتگیم یکردیبا مامان دعوا م شیچند روز پ نیهم یمگه تو نبود

 سمعک تو گوششه؟  نیبچه چندساله ا نیا یدونیم خرابه مدلش واسه عهد بوقه؟

خودش رو به بابا  هیحور دم،یتکون م یو با انکار سر افتهیو لرزونش به من م نیغمگ نگاه

 :گـهیم انهیو شاک کنهیم کینزد

نورا که باهممون  م،یدرس بخون میبود نتونست یمغزمون گچ اوشیمنو سهراب س میریحاال گ -

خونه چال  نیو فقر تو باغچه هم یپول یرو واسه خاطر بفرق داشت، اون همه هوش و استعدادش

واسه دانشگاه رفتن  خواستینم ه،یخال بتیج دونستیچرا چون م ؛اوردیخودش ن یکردو به رو

 !ارهیببهت فشار 

 :نالهیلب م ریو ز نهچسبویخودش رو محکم به در م مامان

 یجز فقر و فالکت چ یهمه راست رفت نیشده راه راست نرو، ا بارمهی ،یرحم کن موس -

به خدا، پنجاه  میرشدیها کن، پبچه نینگاه به من و ا هینگاه به خودت بنداز  هینشد؟ بمونینص

 نیواسه ا میندار یزیچون چ ن،یزم میسرمون بذار میتونیبگذره راحت نم همگهیسال د

از  شیکه اون همه پول تو ساک داشته باور کن زندگ یکس نییپا ایب طونیخر ش ز. امیهابذاربچه

 .ذاشتیمال باشه که سر راهمون نم خواستیپول قسمت ماست اگه خدا نم نیمابهتربوده، ا



به ساک  هاهمه نگاه کرد،یرفتن تقال نم یسست شده بود و مثل اول برا داره؛یبه عقب برم یقدم

 :زنهیاسم بابارو صدا م گهیشده بود، مامان بار د خیم

فقط  خرم،یگـ ـناه رو به جون م نیا ینینترس خودم سنگ یزیمن، از چ یگناهش پا یموس -

 ها..بچه نیا یخوشبخت یبرا

 :گهیو باعجله م کنهیگلوش رو صاف م یاباسرفه عطا

 !یکه بابتش حساب کتاب ش یپول دزد نیمگه ا ،یآبج هیگـ ـناه چ -

 :گهیم یو ناراحت رهیگیمضطرب لبش رو گاز م هیحور

 ..، به خاطر من، به خاطر نورابابا توروخدا -

 :ذارهیم نیزم یو آروم ساک رو خورهیدوشش سُر م یاز رو بندساک

خونه سوا  نیپول راهتون رو از من و ا نیا دونمیستم،مین کتونیمن شر دیخوب گوش کن -

 یب یلیها خبچه نینرن؛ ا راههیموقع به ب هیباشه که  هانیحوا تو حواست به ا یول کنه،یم

 ستن،ین گهید یبشر یبن چیه یپول دستشون باشه بنده شناسم،یجنسشون رو خوب م تن،یظرف

 نرن. امراقب باش خط

رو  ریتا مس رنیدر کنار م یهمه اروم از جلو کنه،یتنش رو از در جدا م یحرف چیبدون ه مامان

 .شنیخروجش باز کنن، با رفتنش همه مثله بمب منفجر م یبرا

 :زنهیو بلند داد م ذارهیساک رو دوشش م یبا خوشحال سهراب

 تموم شد، همش مال خودمه.. گهید دم،ینم کدومتونچیهمش ماله منه به ه هانیا -

 :دوهیبا عجله دنبالش م اوشیس

 ..نمیب ستای..واید غلط کرد -

 :دهیتکون م یو با تاسف سر زنهیم یلبخند گشاد عطا

 انصافا.. نیدار یهستن، سر صبح چه حال یک گهید هانیا -

 :گـهیو م رهیگیرو گاز م کشیبا ذوق لب بار هیحور

من اصال  یسمعک نورا رو گفت هیدمت گرم، خوب شد قض اوشیس ی. راستگهیمعجزه پوله د -

 ..اومدیه اصال کوتاه نمنبود، وگرن ادمی

 :خندهیم طنتیشده و با ش زیکه با سهراب گالو یدر حال اوشیس



 ..ادیدلش به رحم م ادیاسم نورا ب دونستمیاره بابا حواسم بود، م -

و واقعا به  یدلسوز یمشکل من از رو دنیکش شیپ کردمیمن فکر م کنمینگاهشون م دلخور

 :ادیو به سمتم م شهیعطا متوجهم م کشمیم یبا ناراحت یفکرم هستن، آه

هستن  ییهایچه عوض دونهیم شناسهیخوب م هارونیا یناراحت نشو، موس یینداره دا بیع -

 ..فتهیمجبور شدن اسمتو ببرن تا کار راه ب

 اوشیکه سهراب و س یارو به سمته معرکه شییو دمپا ادیها مبه سمته پله زدهجانیه مامان

 :رهیگیونه مگرفتن نش اطیوسط ح

 یاز تو خونه هاشم خان تو یکی وقتهیباال..  نییایب نیشکنم، گم توندهیخاک تو اون سر ند -

 یتو االن چه وقته ُکشت نییایدور خودم جمع کردم، ب وونهیمشت د هی کنهیفکر م پادیرو م اطیح

 گرفتنه؟

 :زنهیبلند داد م هیحور

 ..میهارو بشمرپول مییخوایباال م نییایب گه،ید نیاه بس کن -

 یهمه با عجله به داخل خونه برم کشه،یم رونیب اوشیساک رو بالخره از چنگال س اوشیس

 گردن.

 نییها رو باال پامامان با دقت بسته اد،یفرود م یمیسرخ قد یقال یرو یکی یکیپول  یهابسته

 :کنهیم

 ست؟ین یقالب یعطا مطمئن گمیم -

 :دهیتکون م یسر دییبا تا عطا

 راحت.. التینه بابا اصله خ -

 :اندازهیدامنش گلدارش م یچندتا بسته رو تو مامان

 م؟یرو خرج کن هایپول خارج نیا یحاال چطور -

 :کشهیم دشیژول یبه موها یدست اوشیس

 نداره که.. یکار م،یکنیچنجش م یصراف میبریم -

 :گهیباعجله م عطا



صراف ممکنه  کننیم یکار نیاول یصراف تومیببر میهمه پول رو بردار نیا م؟یشد وونهیمگه د -

پول  نیا ،نیجلو در او ذارنیم برنیهممون سه سوت هممون رو م سیشک کنه زنگ بزنه به پل

دوتا  یکی یشده باشه؛ هرک یکد گذار دیموردش داشته باشه شا دیکم کم چنج بشه شا دیبا

 ..کنهیم الشیمختلف ر یجاها برهیم دارهیبسته برم

 :خارونهیدماغ کجش رو م بیمتفکر ش سهراب

 ؟یدونیرو از کجا م زایچنیوقت تو ااون -

 :دهیبه ابروهاش م یخم

 البد.. دونمیم ییجا هیاز  -

 :کنهیبا سماجت دوباره سوالش رو تکرار م سهراب

 ؟یدید لمینکنه از تو ف ؟یگفتینم زایچ نیاز کجا خب؟ چرا قبال از ا -

 :ذارهیزانوش م یکالفه دست رو عطا

 گفتم؟یها رو محرف نیکه بهت ا یدالر داشت همهنیمگه تو قبال ا -

 :گـهیم یعصب شهیکه مشغول شمردن م یو درحال کنهیم سیشصتش رو بازبون خ هیحور

کاسبه سرش تو حساب کتابه چارتا  ؟طرفیبغـ*ـل مار ریسهراب، دنبال ز گهیاه بس کن د -

 کمک.. ایب نیبلده، نوراتوهم اونجا نش شتریاز تو ب زیچ

 :شمیم کیو به جمعشون نزد خزمیم اروم

 م؟یکن کاریهمه پول چ نیبا ا مییخوایحاال م -

 :گهیم یباتند سهراب

 فروش؟ دیبا سهمم بزنم تو کار خر خوامیمن که م -

 :پرسمیم متعجب

 ؟یفروش چ دیخر -

 سود توشه! یلیخ گنیم ،ییفروش کفترچا دیخر -

 :کنهیسهراب چپ چپ نگاهشون م خندنیاروم م کنن؛یم یدار یبهم نگاه معن ایو س عطا

 ن؟یخندیم یها، واسه چزهرمار مسخره -

 :دهیجواب م یشاک هیحور



تو کار  یبزن یخوایو با کالس، م یهمه کار درست حساب نیا ست،یعقل تو کلت ن کهنیواسه ا -

 !یپیچ یلیخ یکفترباز

 :چرخونهیرو م لشیبیس گوشه

 ؟یکن یبا سهمت چ یخوایخب تو م نمیب -

 :کوبهیم نیزم یدسته اسکانس رو رو یعصب مامان

با  خوادیپول م یهرک مونهیها دسته من مپول نیسهم نداره ا یکس جانیا ه؟یبابا سهم چ یا -

 تموم شد رفت! .رهیگیازم پول م ادیکنه م کاریچ خوادیم کهنیا لیدل

بسته پول رو  هیاروم  کنهیجو سواستفاده م یسهراب از شلوغ شه،یاعتراض همه بلند م یصدا

 یتفاوت یبا ب زنه،یبهم م یچشمک انهیموذ شهیمتوجه من م اندازه،یگشادش م راهنیپ یتو

کارش رو  نیکه بخوام گزارش ا کردمینم تیمالک ایاحساس شراکت  یمن حت کنم،ینگاهش م

 رحم! یمفت بود ودل ب پولبدم،  یبه کس

 :کنهیبه من م ینگاه مامان

 ..میبخور یزیچ هیبذار  ییبرو چا ایحداقل ب یشمرینورا تو که نم -

 :گـهیم یبا خوشحال اوشیس

 هی میپول نشمرد ییکن، ما که تا حاال تو عمرمون ناشتا فیرد یصبحونه مشت هیبپر جوجه  -

 !میافتیپس م میکنیموقع ضعف م

 کنمینگاه م یخال یو به جانون کنمیسماور روشن م ریو ز رمیاشپزخونه م یو تو شمیبلند م اروم

 :گمیو بلند م

 !میمامان نون ندار -

 .رهیبره نون بگ فرستمیرو م یکیاالن  -

ها حال دور پول یکه سرخوش انتها ییهامتفکر که به آدم نم؛ینشیآشپزخونه م یصندل یرو

اتفاق برامون افتاده، هنوز  نیباور کنم که ا تونمیزدم و نمهنوز بهت ،شمیم رهیگردشده بودن خ

پول  نیدور تند رفته بود، چرا ا یرو زیکنم؛ انگار همه چ نانیاطم میداریبه ب تونمیشک دارم نم

سرشون  یسقف باال هی یشهر که حت نیا یهمه آدم محتاج تو نیا د؟یرسیبه دست ما م دیبا

 !خوابنیو شب با شکم گشنه م ستین



 ستیو ذوق زدن، دل تو دلشون ن تابیچقدر ب دیفهم شهیهاشون مبرق نگاه و لرزش دست از

بار که  نیاول یبرا نیهاشون از ته قلبشونه اپرواز کنن؛ خنده اهاشونیپول به سمته رو نیبا ا

 بود؟ یخوشحال بودن کِ طورنیابار که  نینداره؛ آخر یخونه مشکل نیا یتو یبا کس یکس

 یکیسرکوب شدم رو  یآرزوها یالیخ یکنم و با ب ایباشم و دلم رو در هشونیشب خوادیم دلم

 بود؟ یکه داشتم م ییآرزو نیبکشم؛ اصال آخر رونیب یکی

اتفاق  نیقبل از ا ارم،یهام رو بستم رو بخاطر نمچشم اهامیبار که با حسرت رو نیآخر یحت

 یاشتباه یزندگ نیبودم؛ بارها باخودم گفته بودم ا یو زمان شاک نیبودم و از زم ازیپر از ن شهیهم

چه مرگت شده نورا آرزوهاتو  زنمیزدم، به خودم تشر م خیحاال انگار  یول ست،یو حق من ن

 ..اریب رونیب

بهش تالش نکرده بودم،  دنشیرس یوقت برا چیه یبود دانشگاه برم؛ ول نیآرزوم ا نیتربزرگ

اعتماد به نفسم رو ازم گرفته بود  یو کرم بود که همه نیسنگ یهااز نبود پول گوش شتریچون ب

 رو یپول یب نقدرینجنگم و خودم رو کنار بکشم. ا کهنیا یبود؛ بهونه برا تنها بهونه یپول یو ب

 یسالگمن از خدا تا هفده تیشکا نه،یباورم شده بود دردم ا یبهونه کرده بودم که خودمم حت

به  یاگهیمشکل د ایبا وجود فقر  یهام سالم بود حتبخاطر گوشم بود، مطمئن بودم اگه گوش

 ..دمیرسیم میزندگ یهاهدف یهمه

 فراموشم شد. زیکه همه چ نیکنار اومدم و تا ا نقدریدرد ا نیخونه با ا یبا موندگار شدن تو یول

 ستنیحاضر ن کدومشونچیمطمئن بودم که ه امیم رونیخونه باز اشپز کشم،یعقب م یصندل

 .ها رو متوقف کنن.شمردن پول تیوضع نیتوا

تِلم رو  بندم؛یرو م میمشک یبزرگ مانتو یهادکمه ستمیایم نهیآ یو روبه رو رمیاتاق م یتو

 .کشمیدادم محکم باال مموج یموها یدوباره رو

 اهمیس کیپول کوچ فیک و کنمیسرم مرتب م یشالم رو کشم؛یپروپشتم م یابروها یرو یدست

 .امیم رونیو از اتاق ب دارمیرو برم

 .رمینون بگ رمیمن م -



من رو  یکه کس نیا شه،یمحو شده بودم، محوتر از هم زنم؛یم رونیاز خونه ب یجواب دنینشن با

عبور کرده بود، دست بلند  وارشیاز مرز د هیهمسا یبود؛ درخت گردو یزعادیچ هی دیدینم

 .چمیپیم یاصل ابونیخ یتو امیم رونیبن بست ب یاز تو کنم،یازش م یطبق عادت برگ کنمیم

جمع شده بودن، ته  شیمیدرقد یجلو یکه چند نفر یجا خلوت، جز سنگکبود و همه سرصبح

 ..شمیم رهیبه حرکت دست ماهرانه شاطر خ ستمیایصف م

 خوبه؟مامان  ،ینورا جون خوب-

 .کنمیبود شوکه نگاه م ستادهیعفت خانم که کنارم ا به

 :دمیجواب م دستپاچه

 سالم خاله ممنون، سالم دارن خدمتتون.. -

 :دهینازکش رو باال م یوندیپ یو ابروها کشهیسرش م یرو اهشیچادرس

 بهت برسه.. کمیها به مامانت بگو الغر باشه نقدریدختر ا ستیخوب ن ادیتو، ز یچقدر الغر شد -

تو  گفتیداشت م قایدق فهمم،یمنظورش خوب م کنم؛یمانتوم فرو م بیج یدستم رو تو معذب

 !ن؟یخوردن ندار یبرا یزیخونه چ

 !گمیباشه، م -

 :کنهیم کیخودش رو بهم نزد یامانهیحالت صم با

 نامزد کرده؟ تونهیحور نمیبب -

 .خواستیم یاز جونم چ یزن اول صبح نیا ایخدا کنم،ینگاهش م یباگنگ

 نامزد نداره! هینه، حور -

 :زنهیم یو لبخند مصنوع دهیبلندش م یشونیبه پ ینیچ

بود  دهیآورده بود منم تو خونه بودم، صداش به گوشم نرس یباقال یوانت شیآخه دوسه روز پ -

ومده شده ا کاریکه همون که شوهرش تازه ب شیشناسیخانوم م یجون، عروس بزرگه فخر ژهیمن

آش  یرفت سرباز شیهمون که پسرش چندوقت پ کنهیم یزندگ هانیا یفخر یتو اتاق بغل

 کرد؟پشت پا واسش درست 

 :گمیلب م ریز ناچار

 !شناسمیآره، م -



 دهیآب و تاب دوباره ادامه م با

 میباهم رفت می, خالصه اومدیخوایآورده نم ینگه داشتم باقال یاره همون اومد دنبالم گفتم وانت -

شد، چون پسرهم جوون بود با خودمون  بهیمرد غر هی نیسوار ماش تونهیحور میدید یدم وانت

 یزیآخه چرا چ میگفت میهم از دست حوا جون ناراحت شد یالبد نامزد کرده، کل میفکر کرد

 ! میاهیهمسا ینگفته، ناسالمت ونبهم

 ایدن میکیو ستیتوقرن ب یلعنت گفتم؛یم بهش یچ دیبا قایاالن من دق کنم،یبهش نگاه م شوکه

 :پرسهیم یرکیبا ز کنهیم یاتک سرفه رن،ییو تغ شرفتیها مدام دنبال پو آدم

 پس شوهر نکرده نه؟ -

 : دمیآروم جواب م یلیخ مونیگیبخاطر قدمت و حرمت همسا دمیتکون م یانکار سر با

 اسنپ بوده.. ادینه خاله، به احتمال ز -

 :کنهیم زیر چشم

 ه؟یاسنپ؟ اسنپ چ -

 ..همون آژانس خودمون..ینترنتیا یتاکس -

 :کشهیسرش م یرو دوباره رو چادرش

 بگم واهلل.. یچ ه،یحرف نمیا ،یاهان..تاکس -

تا هرچه زودتر از شرش خالص بشم، بالخره  کشمیاومده خودم رو عقب م رتریاز من د نکهیا با

مانتوم  نیروبا لبه آست یداغ تنور یسنگک ها ریا تاخبعد ب یو کم کشمیم یبا رفتنش نفس راحت

 .شمیخونه م یو راه دارمیبرم

 ؟ینورا اومد -

 شمردنیهنوز داشتن م رم؛یها باال مو از پله ارمیرو در م میمامان با عجله کتون یصدا دنیباشن

 یبابا رو از رو یویو راد چمیپیسفره م ینون ال رمیاشپزخونه م یو تو شمیاز کنارشون رد م

 یشاد یقیموس یبا صدا گردم؛یم وجوانیو دنبال فرکانس راد دارمیآشپزخونه برم یباال چهیدر

 :کنمیچرخش انگشتم رو متوقف م شهیکه از بلندگو پخش م

سخت  ای..اگه آسون رویدارم زندگ..دوستگهیداره توگوش من م ییصدا هی..گهیصبح د هی -

 چون.. شمیدنمیناام



دوباره چه  نمیتا بب کنمیرو کم م کیموز یو صدا گمیم رلبیز یو داد هوف غیج یصدا دوباره

به سمته سهراب هجوم  هیحور ستم،یایچهار چوب در م یو تو گردمیافتاده کالفه برم یاتفاق

 :زدیبـرده بود و بلند داد م

 ..اریاالن درش ب نی..هماالی..اریجونور، درش ب -

 :زنهیلختش م یبه موها یچنگ یعصب عطا

 ..اریدر ن یباز یاَه، عوض گهید اریدرش ب -

 :دهیتکون م یتفاوت یبا ب یاشونه سهراب

 ارم؟یرو در ب یچ ن،یبابا شماهم باور کرد گـهیداره چرت م -

 راهنشیو عطا باسرعت پ کنهیهاش رو پشت کمرش قفل محرکت محکم دست هی یتو اوشیس

 .افتهیم رونیاسکناس از لباسش ب یو سه تا بسته کشهیم رونیب شیشلوارکُرد یرو از تو

 :زنهیم یپوزخند هیحور

 تو.. یشعوریب گهید یلیخ -

 :زنهیبهش م یمحکم یپول پس گردن یبسته عطابا

 خاک تو اون سرت.. -

 :ادیو به سمته آشپزخونه م شهیشده از جاش بلند م عیضا یبدجور نهیبیکه م سهراب

که به آدم اعتماد ندارن  ییجا رمیاصال من م کردمیم یبابا، داشتم شوخ نیاجنبهیچقدر شما ب -

 ..مونمیمن نم

 :کشهیدماغش م یرو باال نکشیع مامان

 ..میزود جمع و جورش کن دیتمومش کن دیبچه، بجن نیبه ا نیداد ریباز که شماها گ -

 :گهیاروم م کنهیرو باز م خچالیو در  رهیاشپزخونه م یو تو زنهیبهم م یاتنه سهراب

 ..یخونه کار نکن نیانقدر تو ا گهید رمیکُلفَت واست بگ هیاون پول بذارم کنار،  خواستمیم -

 :رمیگیها رو از دستش ممرغو تخم رمیو به سمتش م زنهیداره بلوف م دونمیم نیا با

 ؟یدستت درد نکنه، عسل -

 :نهینشیم زیم پشت



 هیحور نیآخه ا برهیدختر نصف سهم م گنیدوست ندارم، همه جا م ینه، بذار کامل بپزه عسل -

 بزنم َشتَکش کنم.. گـهیم طونهیوسط؟ ش نیا گـهیم یچ

 :دارمیآبچکان برم یرو از رو تابهیماه

 نصف سهم ببره؟! یخوایکرده، مگه ارث باباته که م خودیب طونهیش -

 :نهخارویسرش رو م متفکر

از پدر به پسر  گهیهم مارث بابا..قانون شهیپول رو آورده پس م نیبابا ا گه؛یارث باباست د -

 تمام! رسهیم

 رونیرو ب میبود نفس عصب دهیفا یبحث کردن باهاش ب شم،یکالفه م شیاریمنطق آب دوغ خ از

 .ذارمیزمیم یو نون رو رو فرستمیم

در خونه دنبالت  یدو سه بار اومد جلو یرفتیها که مدرسه مبود..اون موقع قتینورا، اون رف -

 بود؟ یهم آبچشماش

 :کنمیذهنم رجوع م به

 ؟ینبود، سبز بود..خب که چ یاون که چشماش آب ؟یگیمرجان رو م -

 :ذارهیو گوشه دهنش م کَنهیاز نون رو م یاهیتک

 شوهر کرده؟ -

 :بندمیحرص چشمم رو م با

 وقته که ازش خبر ندارم.. یلیمن از کجا بدونم؟ خ -

 :کنهینگاهم م مشکوک

 ؟ینبود، چطور ازش خبر ندار قتیمگه رف -

 :ذارمیم زیم یرو تابهیماه

 االن سهراب؟ یخوایم یچ ؟ینبود، خب که چ قمینه تو فکر کن رف -

 :رهیگیم یبرا یبزرگ یلقمه

حوا رو فرستادم رفت  دی..خواستم بدونم خونشون کجاست شاینجوریهم یچیه -

بهم نه  دونمی.. مامیو منم که درست و حساب شهیحاال که وضعمون داره خوب م ش،یخواستگار

 تازه از خداش باشه.. گـهینم



 ذاشتم؟دلمیدلم م یهمه اعتماد به نفسش رو کجا نیا شه،یکج م اریاخت یلبم ب یگوشه

ساعت از پول  هیحداقل بذار  یلعنت گفتم،یسرش م یتو دمیکوبیمحکم م بهتایماه خواستیم

 !ریبگ لیتحو نقدریدار شدنمون بگذره بعد خودت رو ا

 ؟یکنینگاه م یجورچرا اون هیها؟چ -

 :رمیگیرو ازش م نگاهم

 ؟یخوایم ییتو صبحونتو بخور، چا ،یچیه -

 !زیبر گهید قهیاره..پنج دق -

 :کشهیآشپزخونه سرک م یتو هیحور

 م؟یبر گهید یاینورا توهم م -

 ؟یچ یبرا -

 ..گهیواسه چنج دالرها د -

 :کنمیکه وارد آشپزخونه شدن م اوشیعطا و س به

 !ارمیکارها سردر نم نیمن که از ا ام،یب ینه من واسه چ-

 :نهینشیسهراب م یروبه رو عطا

 شتریتعدادمون ب یهرچ ادیباهامون ب خوادینداره االن حواهم م یمگه به سر درآوردنه، اصال کار -

 ..شهیکنده م هیزودتر قال قض

 .ذارمیم زیم یرو دارمیرو برم چیهو یمربا یشهیرو ش ریقالب پن خچالی یتو از

 ..دیخودتون بر ام،ینه من نم -

 :کنهیمربا رو که انگار محکم بسته شده رو باز م شهیدر ش اوشیس

 ؟یتو حساب ک رهیشدنش، م الیر بعد -

 :دهیتکون م یاشونه هیحور

 ..گهیتو حساب مامان، مادرخرج مامانه د -

 :شنومیعطا رو م یصدا شمیم یچا ختنیو مشغول ر نمیچیم ینیس یها رو وانیل



جلب نشه،  ایموقع توجه بانک هیتو حسابش که  میزیبر میتونیها رو ماز پول یقسمت هیفقط  -

خودش  شیرو پ شمیمابق م،یرو کن کارانیا میمجبور تشیکال واسه امن یاحتمالش کمه ول

 گاوصندوقه.. هیکه خرجش  م،یذاریم

 :پرسمیو م ذارمیم زیم یرو ینیس

 الزمه؟ یموشک باز میقا نقدریواقعا ا -

 :کنهیم دییبا عجله حرفم رو تا سهراب

 کنن! ییرو جنا زیاصال کال عادت دارن همه چ کنن،یشلوغش م یدارن الک گهید هامنیا -

 :دارهیبرم ینیس یو ماگ خودش رو از تو کنهیدست دراز م هیحور

و دوزار ده شئ  هاارانهیجز پول  زد،یشپش تو حسابش پر نم روزیمعلومه که الزمه، مامان تا د -

 یاگهی. مگه گردش حساب دکردیمخرجش  دیکشیهم به هفته نمکه اون داد،یکه بابا بهش م

شرط عقله بهتره دنباله  اطیاحت کنن،یبه حسابش شک م میعالمه پول رو بزن هی هویداشت؟ اگه 

 .مینباش دردسر

که ظرف  یتا کارش با قاشق شمیو منتظر م دارمینون رو برم یکهیو ت نمینشیم اوشیکنارس

 مربا فرو کرده تموم بشه و نوبت من برسه.

 :ذارهیدستم م یو قاشق رو تو زنهیم طنتیبا ش یلبخند ایس

پر بشه از  زیم نیاز فردا قرار ا م،یخوریم یخشک و خال یجورنیکه ا یاصبحونه نیآخر نیا-

 ..ییاستوا یهاوهیو م یالکچر یزایچ

 :شهیطرف صورتش داره مشخص م هیکه فقط  یاو چال گونه خندهیم عطا

 بخورم! ریکنار صبحونه آب پرتقال با ش هالمیتو ف نیع خواست،یدلم م شهیهم -

 :دهیبا دهن پر جواب م سهراب

ما بدبخت  یدارهاست، روواسه بچه پول زهایچ جورنیا خوره،یوقت دل رودت بهم ماون -

 !دهیَسم خالصه جواب نم هاچارهیب

 :دهیتکون م یاشونه عطا

 ..نیهامون نقد نشده همفقط االن پول گه،ید میپولدارخب ماهم بچه -

 :شنومیمامان از پشت سرم م یصدا



 چطور شدم؟ -

رو همراه کفش  شیمجلس یمشک ییطال یو به مامان که مانتو گردمیهمه باهم برم همزمان

 ریو زنج کنهیرو محکم م شیساتن زرشک یگره روسر م،یکنینگاه م دهیپاشنه بلند براقش پوش

 :زنهیم یلبخند اندازهیرو شونش م شیمجلس ینور یدست فینازک ک

 خوبه نه؟ -

 :دهیبا حرص جواب م هیحور

 ؟یکه زد یعیضا پیچه ت نینه، اَه ا -

 :دهیهاش تکون مدست یو تو کنهیبنفشش رو باز م بادبزپردار

شک نکنه،  یکنم که کس یزن پولدار باز هیشدم مثال قرار نقش  یباکالس نیوا مگه چمه؟ به ا -

 ؟ینیمادرتو بب یپیتخوش یچشم ندار نمینکردم، بب دایبهتر پ نیلباس از ا گهید

 :گهیو خندش رو قورت بده م کنهیم یکه سع یدر حال اوشیو س گهیلب م ریز یشیا هیحور

درش  ه؟یجواد یلیخ پیت نیا ییجورا هی یدونی. مپتیخزه ت کمیفقط  هایجون خوبمامان -

 !کننیبدتر بهمون شک م یطورنی، ابهتره یاریب

 :دهیبه ابروهاش م یخم سهراب

و آشنا  قیمحله چارتا رف نیهات، پاکش کن ناموسا ما تو ابه لپ یدیمال گهید هیچ یاون سرخ -

 سوژمون کنن؟ یخوایم میدار

و به سمتش  شهیعطا بلند م اندازه،یدوباره به سرتاپاش م یو نگاه کنهیها بُق ممثله بچه مامان

 :رهیم

 ایب هیحور یشو، همون چادرت مگه چشه؟ برو همون سرکن موجه تر الیخیجون من ب یآبج -

 کمکش کن صورتش درست کنه..

 :کنهیهاش رو از پاش مکفش یعصب مامان

 ..ستیبارتون ن یچیکنم. ه یمنو بگو که اومدم از شما نظرخواه -

 یسیرو با نوک زبونش خ شیروسر یو گوشه رهیو به سمتس م کوبهیم زیرو م وانشیل هیحور

 :زنهیلب غر م ریو ز کشهیمامان م یگونه یقرمز یرو کنهیم



 هیجور هیهم که واسه عهد بوق مال اون زمون که محترم خانم زنده بود، رنگش یدار کیمات هی -

لُپت، بهت  یرو یمالیم یبه لبت، هم زِرت یزنیهم کج و کوله م ره،ینم همیبشور دیکه با اس

 .یکنیم شیپشت چشمت سا یزنیم هممینداشته باش یکار

 :کشهیخودش رو عقب م مامان

 ..شورمیم رمیول کن خودم م ،یدیپوستم رو ساب هیاه ولم کن حور -

 :گـهیبلند م یبا صدا عطا

 گه؟ید یاینم یشد، نورا تو گفت رید میباس بر دیها جمع کنبچه -

 :رهیم اطیو به سمته ح کنهیمامان نگاهم م دم،ینه سرم رو تکون م یمعن به

 پلو درست کن! ایلوب رون،یب اریب ایبسته لوب هیپس  -

 :غرهیمعترض م هیحور

پلو، مامان خانوم چرا متوجه  ایلوب گـهیدستمون، باز داره م ادیپول ب ونیلیم ونیلیبابا قرار م یا -

 ..اپلویجز لوب یهرکوفت میبخور خوادیکه دلمون م یهر کوفت میتونیم میقرار پولدار بش یستین

 :ستهیایآستان در م یتو مامان

 چارهیب یموس ن،یپول بخور ونیلیم ونیلیبا اون م خوادیکه دلتون م یشماهر کوفت -

واسه  زنه؟یکه با اون پول ساخته شده م ییمگه لب به غذا ست،یخونه آدم ن نیتوا؟باباتونیچ

 یاونجا نشست ار،یتو ظرف بردار ب زیآب بر کهیچ هیخاطر اون گفتم غذا درست کنه، نورا توهم 

 ؟یکنینگاه م یرو دار یچ

 :پرسمیم متعجب

 ؟یآب واسه چ -

 .گمیبهت م اریب -

ه بالخره عزم رفتن مشخصه ک شه،یبلند م اطیح یکه تو یو با سروصدا زمیریلگن آب م یتو

 :کشمیسرک م اطیح یو تو دارمیدارن، لگن رو برم

 کنم؟ یمامان آب رو چ -

 :کشهیسرش م یچادرش رو مامان

 پشت سرمون.. زیبر ارینداره همون ب بیع که،یچ هیچه خبر اونقدر آب خوبه گفتم  -



 :بندمیهام رو مخشم چشم با

 منو.. یاورست؟ مسخره کرد یقله نیریم نیمگه دار -

 :رهیم رونیدر ب از

 !غر نزن قدرنیا االی ایب اره،یم یمنیخوش  -

 یانگشت ییدمپاباعجله کنم،یسرم م انهیو ناش دارمیبرم وانینرده ا یگلدار رو از رو چادر

 ..رسونمیو خودم رو به در م دمیشکم فشار م یاز آب تو زیو لگن رو که لبر پوشمیسهراب م

و لنگ دراز  برهیم نیماش یو دستش رو تو ذارهیهاش مچشم یرو شیسیپل نکیع سهراب

 .کشهیبنفشش م یزرنگ یکتون یو رو کشهیم رونیقرمز ب

 :کنهیرو باز م نیکالفه در ماش عطا

 .هاکنمیم زیرو تم نیآدم، من با اون درو پنجره ماش یهو -

 :نهینشیعقب م یصندل یرو مامان

 ؟یکنیمعطل م نقدریعطا چرا ا گهید افتیراه ب -

 :کنهیبا عجله در شاگرد رو باز م سهراب

 !رمیتوپ لنگ واست بگ هیبنداز سر راه  ادمیگدا،  ریبگ اینخوردمش که، ب -

 یدود یهاشهینگاهم به ش کنن،یو حرکت م ادیبه صدا در م نیبالخره استارت ماش ریتاخ یکم با

 پاشم،یم نیزم یلگن رو یبا سرعت آب تو افتمیآب م ادی شه؛یدوخته م دیهاچبک اسپرت سف

عفت  یصدا شه،یکه وسط کوچست روونه م یجوب یو کم کم تو شهیم یجار نیزم یآب رو

 :شنومیخانوم رو م

 رفتن مسافرت؟ نایانورا جون مامان -

 دهیچیش پآورده بود و پرده دور سر رونیپنجره ب یعفت خانوم سرش رو از تو کنمیبلند م سر

 یسر یمن باشم، کال با گنگ شیخبر یبود تاموهاش معلوم نباشه؛ انگار امروز قرار بود سوژه

 :دمیتکون م

 نه، خاله..چطور؟ -

که آدم پشت سر مسافر آب  یدونی..مدمیسرشون، واسه همون پرسپشت یختیآخه آب ر-

 !زهیریم



 یکردنش بسازم، هنور جلوقانع یذهنم برا یتو یزیتا وقت تلف کنم و چ خندمیم لیدل یب

و  کشمیبا عجله باال م خورهیچادرم رو موهام سُر م کردمیبود و منتظر نگاهم م ستادهیپنجره ا

 :گمیودستپاچه م دارمیمفرق سرم نگهش یرو

 خطر برن! یب زمیگفتم آب بر م،یعبدالعظشاه رفتنی..داشتن مزهینه..چ -

 اصال مگه چقدر فاصله بود! یشهررتا  جانیاز ا یاجواب مسخره چه

 رو حاال حاالها نداشت.مکالمه نیدادن به ا انیانگار قصد پا کنم،یگرد م عقب

 :دهیجواب م هیبا لحن پر کنا دهیتکون م دییبا تا یو سر زنهیم یمصنوع لبخند

 ستین شه،یرفتن هم سفر راه دور حساب م میعبدالعظواسه شما تا شاه دیبگم واهلل، شا یچ -

 گرون شده.. نمیکه بنز

 یو مضخرف بیو غر بیچه روز عج بندم؛یدر رو محکم م یخداحافظ یو ب دمیهام مبه ابرو یخم

 بود امروز.

***** 

ساعت پنج عصر بود و هنوز برنگشته بودن  کنم،یم وارید ینگاه به ساعت رو چرخونمیسرم

گوش  چسبونم،یم یآهنلهیم یسرم رو رو م؛کنیم زونیآو وونیا یهانرده یالغرم رو از ال یپاها

 دنیچرخ یبدم، با صدا صیکوچه تشخ یشلوغ یاگزوز هاچبک عطا رو از تو یتا صدا کنمیم زیت

بابا جا  یآفتاب سوخته افهیق دنیاز د خورهیزده نگاهم به در گره م جانیقفل در ه یوت دیکل

 زود برگشته بود؟ نقدریچراامروز ا خورم،یم

 :کشمیم رونینرده ب نیرو از ب پاهام

 ؟یسالم، چقدر زود اومد -

 :گهیلب م ریو اروم ز چرخونهیاتاق م ینگاهش رو تو کنهیبلند م باباسر

 ها؟بچه ستنیسالم باباجان، ن -

 ارم؟یدرست کردم برم ب مویهنوز برنگشتن..شربت ل رون،ینه از سرصبح رفتن ب -

و به سمتم  دهیصبر کردن تکون م یکنم بلند شم، دستش رو به معن یسع خوامیکه م یحال در

 :ادیم

 کارت دارم! قهیدق هی نیبش خوامینم یزینه نه، چ -



کم  دشیسف یبه موها یو دست ستهیایپام م ریو ز کنهیم کینزد وانیا یرو به سکو خودش

 :کشهیپشتش م

 رن؟ی..نگفتن دارن کجا مخط دوباره برگردم سر دیبرگشتم خونه، با یاسر عجله هی -

 :گمیوبا خجالت م رمیگیرو گاز م لبم

 رفتن دالرها رو آب کنن! -

و  برهیشلوارش م بیج یمکث دست تو یباکم فرسته،یم رونیب نهیاز سـ*ـ یبا ناراحت ینفس

 :رهیگیرو به سمتم م یدیجعبه سف

 ..یاون سمعک رو گوشت کن خوادینم گهیباباجان، د ایب -

 خندم،یهوا م یآرزوش رو داشتم ب شهیکه هم یکیسمعک کوچ دنیبا د کنمیذوق جعبه رو باز م با

 ..کردمیگوش خودم تصورش م یعکسش رو سرچ کرده بودم و تو نترنتیا یبارها تو

 ؟یگرفت یقسطگرونه؟ یلیکه خ نیا ش؟یدیخر یبابا چطور ،یوا -

 :اندازهیبه سمعک م ینگاه

موقع با اون پول  هی ارمشیداشتم گفتم زود ب رهیپول ذخ کمین نبود خودم نه، اونقدرهام گرو -

 ؟یبرندارن واست سمعک بخرن، خوبه بابا دوستش دار

 خوبه، دوستش دارم.. یلیاره خ -

 :ذارهیلبش م یرو گوشه گارینخ س هیو  کشهیم رونیب راهنشیپ بیرو از ج گارشیس جعبه

نباش من  یزینگران چ خرم،یبه خودم بگو، خودم واست م یخواست یزیبه بعد چ نیاز ا-

 هستم..

 :گهیکه دوباره م کنمیسرخم م شرمنده

 نورا حواست به منه؟ تو خط اونارو نرو، باشه؟ -

 نبودم.. جانیتو خطشون برم که االن ا خواستمیباشه، بابا اگه م -

 :برهیم گارشیس کیو فندکش رو نزد دارهیبه عقب برم یقدم

 شده.. رمیبرم د گهیبابا، من د نیآفر -

 مراقب خودت باش. -



 ینیساخت چ یانگاهم به کلمه کنم،یم شیو بررس دارمیسمعک رو دوباره م یجعبه زدهجانیه

راحت  نقدریکه چطور ا فهممیحاال م کشمیلب م ریز یآه شه؛یم قیکه پشت جعبه درج شده دق

 بودش. دهیخر

 

ته  کهنیبخاطر ا شتریشده بود، ب بمیها نصکه بعد مدت یکیسمعک ف ینه برا شم،یم ناراحت

 اندازش رو بخاطر من خرج کرده بود، عذاب وجدان داشتم..مونده پس

رو روشن  لمیموبا یناچار صفحه کنمینگران به ساعت نگاه م بارنیغروب کرده بود، ا آفتاب

 .شدمیمدلشوره خالص  نیتا از ا گرفتمیتماس م دیبا کنمیم

 یرو شنومیم یکه صداش رو به سخت فیچندتا بوق ضع دنیبا شن رم،یگیرو م هیحور شماره

 !زنهیاشغال م

 ..شهیم شتریاسترسم ب چرخم،یدور خودم م کالفه

 ..رمیم اطیسروصدا به سمته ح دنیبه عطا به زنگ که باشن کنمیقصد م ارمینم طاقت

 .چرخهیبود م هیدست حور یکه تو یدیخر یهالونینا یرو نگاهم

 ؟یتااالن؟چرا جواب زنگمو نداد نیکجا بود -

 :رهیگیها رو باال م لونیخوشحال نا هیحور

 دم؟یخر یفقط بپرس چ یعنی -

 :شهیم اطیباپشت سرش وارد ح مامان

 ..ریرو از دستم بگ هالهیوس نیکمک کن ا اینورا ب -

 :رمیم نییها پاپله از

 کجان پس؟ هاگه؟بچهید هیچ هانیا -

 .شهیم اطیدوشش گذاشته وارد ح یرو یبا دوتا آناناس سهراب

 ..ااهللیکنار که من اومدم.. دیبکش-

 :دارهیچشمش برم یرو از رو نکشیو ع رهیبه سمتش م هیحور

 ؟یَکنیچرا نم نکتویمارک ع یهاشدیغربت نیا نینگاش کن توروخدا ع -

 :کنهیم ستیدسته حور یکه تو ینکیو با چشم و ابرو اشاره به ع زنهیم یلبخند سهراب



 فقط بگو چند؟ دم،یشب خر نکینورا نگاه کن ع -

 :پرسمیم اریاخت یب رمیها باال ماز پله سرگردون

 چند؟ -

 چهارصد! ونیلیم کی -

 یها رواناسسهراب آن ذارم،یم نیزم یرو رو هالونیو نا شمیو وارد حال م دمیپا در رو هول م با

 :رهیگیم هیرو از دسته حور نکشیو ع کنهیفرش پرت م

 کرد؟ینگام م یچطور یفروش نکیاون دختر خوشگله تو ع یدید -

 :دارهیسرش برم یشالش رو از رو هیحور

طرف داره  کردن،ینگات م یجورهیمغازه داشتن  یهاکل آدم یدیفهمیم یکردیاگه توجه م -

داشته  یس ویکه  اریب یزیچ هی یگیتو غبغبت م یاندازیداره بعد باد م یو وی نکیع گهیبهت م

 بخدا.. یآبروَبر یلیباشه، خ

 :کنهیبه سهراب م ینگاه انهیکه تازه وارد خونه شده، شاک اوشیس

 با غذاش بخوره.. گشتیم ازیخوبه، بگو تو رستوران دنبال پ کهنیحاال ا -

 :خندهیو لجوجانه م رهیوا م یراحت یرو سهراب

 ذارن،یم ازیاز رستوران کنار غذا پ یلیاصال تو خ هیچ رادشیا ،یباکالس یلیخ یبگ یخوایاالن م -

 ..دیکنیشلوغش م خودیب یچرا الک دونمینم

 :شهیکه تودستشه وارد م یبزرگ یبا ساک دست عطا

 خوره؟یم ازیپ یسوخارو قارچ  تزایکنار پ یاخورده رپاکیکدوم ش زادیآدم یآخه بچه -

شلوارش  بیج یرو از تو لشیو موبا ستهیایروبه روم م اوشیس گه،یلب م ریز ییبرو بابا سهراب

 :کشهیمرونیب

 ..نورا نگاهش کن -

 :دمیبه ابروهام م یخم

 قشنگه.. یلی؟خیعوض کرد لتویقاب موبا -

 :ستهیایکنارش م هیحور

 رو عوض کرده. لشیآقا موبا رینخ -



لبم خشک  یو لبخند رو خورهیگره م دهیکش لشیموبا یرو یگاز خورده بیبه طرح س نگاهم

 :شهیم

 هاست؟گرون نیکه از ا نیواقعا..ا -

 :خندهیو م کنهیسر بلند م مفتخر

 داشته باشه! یمعن دیواسه ما نبا گهیگرون د زیرو به مانزن، چحرف نیا گهید -

 :گهیو م دهیبا تاسف تکون م یسر هیحور

باشه،  تونیحال دینبا یگرون گهیکه مامان اُورت واستون خرج کرده د ییهاپول نیبا ا گه،یاره د -

 !یلباس و خرت و پرت دم دست کهینورا باور کن من از همشون کمتر خرج کردم فقط چندتا ت

 :کنهیمعترض دست بلند م سهراب

 دم؟یو دوتا اناناس خر نکیع هیکال  یگیچرا منوبدبخت نم -

 :کنهیچپ چپ نگاهش م هیرحو

که  یاون دماغ هیو دو تا آناناس؟ بعد فردا قرار پول کامل د نکیع هیفقط  گه،ید یتو مطمئن -

 نه؟ ستیحساب ن ،یبد تیواسه رضا یترکوند یزد

 :گمیکالفه م نم،ینشیمبل م یرو

واسه دل  نیمدرک قانع کننده باشه، رفت لیقراره بده با دل یخوبه حاال مامان گفت، هرپول -

 ن؟یبرگشت نیکرد دیخودتون خر

کنارم  اوشیس ام،یاز دستشون عصب قدرنیچرا ا دونمیونم چرخهیبه سمتم م نشونیسنگ نگاه

 :پرسهیم یبا حالت مشکوک نهینشیم

 ه؟یمنظورت چ -

 رو عوض کنه.. مونیپول زندگ نیقرار بود ا گمیمن م -

 ..گهید کنهیخب داره عوض م-

 مسخره؟ دیچندتا خر یونیلیم هی نکیباال و ع مدل یبا گوش -

 :دهیرو باال م شییحالت خرمابلند خوش یموها

 م،یاصال تو فکر کن ذوق دار میکرد یدم دست دیچندتا خر مونیواسه دل خوش نه،یخب اولش ا -

 ..میکنیکمبودامون جبران م میدار ای



 :گمیو با حرص م زنمیم یپوزخند

 وقتچیپول رو واسه کمبوداتون که ه نیقرار تا قرون آخر ا کنمیچرا حس م دونمینم -

 ..دیخرج کن ستین یشدنتموم

 :کنهیلب زمزمه م ریز سهراب

 ..یهه تو خوب -

 :گمیو بلند م بندمیهام رو مچشم یعصب

 !یپس نه تو خوب -

 :پرسهیکه تازه وارد اتاق شده، متعجب م مامان

 شده نورا؟ یچ -

 :فرستمیم رونیرو ب نمیدار غمگنفس بغض گَزم،یم لب

 ..ستین یزی..چیچیه -

 :گهیباتمسخر م سهراب

 ..کنهیم یداره بهمون حسود یداره مثله چ -

 :شمیخشم جام بلندم از

 ؟یگیکنم؟چرا چرت و پرت م یبهتون حسود دیبا یچ یآخه من برا -

خودتو خوب و سربه  یله موسمث یزنیزور م یچون دار ،یمثل ماباش یتونیکه نم نیواسه ا -

 یدونی، م میندار یرمونیو س میاکه دَِله مییما یالزم ندار یزیچ یاز همه بهتر یبگ یراه نشون بد

 !یخوایم یچ ایدن نیاز ا یدونیتو اصال نم کهنیمشکلت ا ه؟یمشکل تو چ

 :غرهیم رلبیز عطا

 چاریل ینگفت که دار یزیکه چ چارهیب نی؟ایبه کار بچه دار کاریسهراب، چ گهیبس کن د -

 .یکنیبارش م

 :زنهیم یشخندین سهراب

 !فهیمارو حر یصدتا ییتنها نیبچه، ا نیبهش نگ قدرنیا -

 :توپهیم بارنیا هیحور

 ..کشش نده نقدریا گهینه؟ ولش کن د یدار یریخوددرگ -



بغضم  گفت،یم گهید یکلمهکیو اگه  رفتیدلم داشت فرو م یمثله کارد تو زشیت یهاحرف

 اطیو به سمته ح شمیبا عجله بلند م کردم،یم هیو زار زار گر نشستمیم دیبا جانیو هم دیترکیم

 .رمیم

 یهاتا بغض دردناکم رو مهار کنم؛ اروم از پله فرستمیم نمیس یگرم و دَم کرده روتو یهوا 

دستم رو خونده بود و متوجه حسادتم شده بوداز خودم  کهنیاز ا رم،یپشت بوم باال م یآهن

چند لحظه حسش کردم؛  یبرا اریاخت یب بارنیاهل حسادت نبودم اما ا وقتچیبودم، ه یعصب

و  نمینشیلبه بوم م ست،یبا خودم روشن ن فمیکه هنوز تکل نیبخاطر ا دیبود شا بهمم لشیدل

 .کنمیافسرده بُق م

 ؟یینورا، نوراکجا -

 :نالمیم ردهسرخو

 تنها باشم.. خوامیم هیبرو حور -

 :شنومیها باال مهاش رو که داشت از پلهقدم یصدا

 ..گمیباال بهت م ایتنها باشم، ن خوامیگفتم م -

 :زنهیبه ارنجم م یاو ضربه نهینشیم کنارم

 تورو چته؟ها؟ نمیبب ،یکه گرفت هیچه فاز نیا ،یتو غلط کرد -

 ..ستین میزیچ ،یچیه -

نداره که  یهاش ارزشاوقاتتو تلخ نکن، اصال حرف خودیسهراب ب یهابخاطر چرت وپرت -

هاش مفت حرف گمیلحظه نورا، گوشت با منه؟ دارم م هیمنو  نیبب ؛یخودتو ناراحت کن ینطوریا

 ناراحت نباش جونم.. ارزه،ینم

 :گمیم رلبیدرمونده ز رم،یگیم یرو به باز راهنمینازک پ لبه

 یخوایها، پول مپول نیسرجات نرو سمته ا نیبش گهیدلم م هیکنم،  کاریتو بهم بگو چ هیحور -

پولدارا  یایدن نیبرو سمتش بب گهیدلم م هی ،یو دوست ندار یدیند رونیاون ب یایدن یوقت کاریچ

 ؟یادامه بد ینجوریا یخوایم یتا ک هیچجور

 :پرسهیو م کنهیو مرموز نگاهم م دهیم شیاپهن قهوه یبه ابروها یخم

 ؟یپنجاه پنجاه -



 هم پنجاه پنجام.. یاره، بدجور -

 :دهیتکون م یسر دییو با تا رهیگیرو متفکر گاز م کشیبار لب

 نییپا یسرتو بنداز ؟یکن یزندگ یگوسفند یدارنورا تو واقعا دوست ییترسو یلیخ ،ییترسو -

اومده چرا  شیپ تیواست موقع یوقت یخطر کن ول گمینورا من نم نیبب ؛یراه بر ریمس هیو تو 

 یبا فقر و بدبخت یکه بخوا یگردیسن برم نیمگه تو چندبار دوباره تو ا ؟یازش استفاده نکن

 گمیمن م ه؟یراض یاز همه چ طمیشرا نیکه تو بدتر یموس یکی یبش یخوایم ،یکنتجربش 

بهمون بده چرا دست  یحال اساس هیخواسته  دهیارو دکه شده م بارمهیحاال که خدا مارو واسه 

حاال  میمرحله سختمون رو که رد کرد گمیمن که م م؟یازنده یمگه ما تاک نش،یبه س میرد بزن

 ..نهنوبت عشق و حالمو

 :پرسمیم دیو با ترد زنمیهام کنار مچشم یرو از جلو موهام

 ..یتر از قبل بشه چخراب یهمه چ میبدتر بزن ؟اگهینباشه چ یگیکه تو م نطوریاگه ا -

 مونیجا به بعد زندگ نیاز ا فته،یواسمون ب یاتفاق بد چیه ستیقرار ن دم؛یبهت قول م شهینم -

فکر کن  نینترس به ا یبهمون خوش بگذره؛از چ یواسمون که کل ختهیجور برنامه ر هیرو خدا 

 یپول م؛یعمر آرزوش رو داشت هیکه  یزیپر از پوله چ میکه ما االن روش نشست یسقف نیا ریز

تموم شده  گهیحسرت د میبترکون یحساب ایآرزوشونه، حاال که دست ماست ب ایدن هکه هم

 .. شهیچراتوباورت نم

بود و باور کردنش سخت  ایرو هیشب زیهمه چ زنمیم یلبخند ده؛یته دلم رو قلقلک م هاشحرف

دستش رو به سمتم  م،یخوب فرو رفته بودخواب  هی یتو یبود انگار همه باهم دسته جمع چدهیو پ

 :رهیگیم

 جز خودت فکر نکن قبول؟ یزیرو بذار کنار، به چ دیشک و ترد -

 :برمیرو به سمتش م دستم

 باشه.. -

 .ینیبب دیبا دمیخر ییزهایچ هینشون بدم، واسه توهم  دامویبهت خر میپاشو بر -

نگاهم  رمیم نییها پاو پشت وسرش از پله تکونمیرو م راهنمیو پ شمیفشار دستش بلند م با

 :شهیلبخندش گشاد م دنمیبا د افتهیم ستادهیبه انتظار ا اطیکه وسط حبه سهراب 



 ها که از دهن افتاد..اناناس نیجوجه، دوساعته منتظرتم ا گهید ایب -

 تلخش رو فراموش نکرده بودم، دستش رو به سمتم دراز یهاهنوز حرف شه،یم ظیغل اخمم

 :کنهیم

اداها در  نیجون من از ا ،یاریدرم یباز وبسی هیحور نیمثله ا ادیبدم م ؟انقدریاالن مثال قهر -

 ..گهیاردین

 :توپهیبهش م یعصب هیحور

 حرف دهنتو بفهمم.. یعوض ،یخودت وبسی -

و منو  دهیفشارم فمیهام نحشونه یبزرگش رو یهادست هیحور یتوجه به غرولندها یب سهراب

 :کشونهیرو به سمته خودش م

اصال مگه منو  ،یاز دسته من ناراحت بش دیگفتم تو که نبا یزیچ هیحاال من  گه،یقهر نباش د -

 ..میقرار مدار باهم نداشت یسر هیتو

 هاش آزاد کنم:دست ینیخودم رو از سنگ کنمیم یکه سع یو در حال کنمینگاهش م متعجب

 تو، کدوم قرار مدار؟ یگیم یچ یولم کن بابا، دار -

 :ادیها باال مو همراهم از پله کنهیم کیسماجت خودش رو بهم نزد با

 یباس هوا میخواهر برادر ی.ناسالمتمیزنیباهم حرف م شتریب میباال بر ایحاال ب گه،یقرار مدار د -

 !انه؟ی میهمو داشته باش

 ..اه..گهیولم کن د ،یمنو داشته باش یهوا یکیتو خوامیسهراب بس کن، من اصال نم یوا -

من رو به سمته آشپزخونه  کنهیم یو در حالق که سع ستیو هنوز دست بردارم ن شمیمخونه وارد

 :کنهیم تیهدا

 نشده .. ریبه مامان اسم نشون اون دوستت رو بگو تا د میبر ایب گه،یباش د یدختر خوب -

 :کنمیزور خودم متوقف م به

بهت بدم، اصال از کجا معلوم  ارمیمرجان ب یبعد از سه سال از کجا نشون ؟منیکنیم یشوخ -

 ..که ازدواج نکرده باشه

 :دهیرو گردنش فشارم یرو عصب دستش

 کجاست؟ شیزود باش بگو نشون االی..گهیازدواج نکرده د گمیازدواج نکرده، من م -



 :پرسهیو تند م ستهیایروبه روم م مامان

 یدوست چشم آب هینورا  گـهیم یاز سر صبح مخ واسم نذاشته؟ه گـهیرو م یداره ک نینورا ا -

 ..شیداره برو خواستگار

 سبزه.. ستین یهم ابچشماش گهیمرجان رو م -

 ه؟یخوب دمش؟دختریمن د -

 ینکنه جد یپرسیم هاروسوالنیا یدار یاالن واسه چ ش،یباش دهیفکر نکنم د دونمینم -

 ش؟یخواستگار یبر یخوایم یجد

 :گـهیمامان عجله م گمیلب م ریز یاخ شه،یم شتریدست سهراب ب فشار

عذب  ستین فیح یخوب نیجوون به ا ییرعنا نیبه ا ییآقا نیداداشت به ا شه؟یم یوا مگه چ -

 ستیمونده معلوم ن یک شیبچه دلش پ نیا نیکمک کن، بب یستیبمونه، تو مگه خواهرش ن

 ه؟یک..بگو نوراجون بگو دخترهه تازه امروز بهم گفتهچندسال تو دلش مونده ک

رو که از  یته مونده اطالعات شمیناچار م یول خواستیکه دلم نم نیبا ا گم،یلب م ریز یهوف

 کنم: هیمرجان داشتم رو تخل

گفته بود با پدر بزرگش ارتباط ندارن، مادرش از پدرش جدا شده بود سال  ینوه آقا جهانه ول -

 دونمیمن االن نم یکالس بود، ولاخر از بوشهر برگشته بودن تهرون، تو مدرسه بامن هم

 بخدا.. میباهم بود سالهیهمون  خبریوقته ازش ب یلیکجاست خ

 :خارونهیمتفکر چونش رو م مامان

 داشیپ کنم،یجو منداره خودم پرس بیهان اون هشت دختر داره، عاخه کدوم دختر اقا ج -

 ..ناراحت نباش مادر!کنمیم

 .دارمیبه عقب برم یو حرص قدم شهیدوشم برداشته م یهاش رو از رودست ینیسنگ بالخره

 :دهیتکون م یبا تاسف سر هیحور

تو، اصال  یاوونهیواال د رهیگ ششیبعد سه چهار سال هنوز گلوت پ یعنیسهراب،  یتو کف یلیخ -

 ش؟یدیمگه چندبار د

 :گمیاروم م دمیرو بادرد ماساژ م کتفم



واقعا  گهید نیمونده ا ادشیچطور اصال  دونمیباشه دختره رو، نم دهیبخدا فکر نکنم دوبارم د -

 نوبره..

 

 :زنهیم یپوزخند صدا دار دشهیجد لیکه سرگرم موبا اوشیس

 خواسته االن رو کنه؟ دهیالبد صالح د گهیرو کراششه دبدبخت نیدار کاریچ -

 :پرسمیو م دمیچشمم م یبه گوشه ینیچ

 ه؟یچ گهیکراش د -

 :کنهیمبل پرت م یرو لشیموبا

خود طرفم خبر نداشته باشه،  یکه حت یداشته باش دوست یواشکیرو  یکی یعنی گه،یکراش د -

جدا  نیکه از جاست ییهالیاز دل یکیسلنا گومز کراش داشتم اصال  یمدت رو هیمثال من خودم 

 من بود باور کن! یشد دعاها

با حالت خفه  پرهیمبل م یاز رو اطیباز شدن در ح یحرفش کامل نشده بود که با صدا هنوز

 :گـهیم

 اومد. یبندو بساط رو موس نیا دیجمع کن -

 زیتند و ت هی. حورخورهیکه کف اتاق بود گره م ییهاو بسته پول یدیخر یهابه پاکت نگاهم

 یبرا تیهمه حساس نیهنوز متعجبم ا کنه،یو به طرف اتاق خواب فرار م دارهیها رو برم لونینا

هاش رو داده بود، سهراب با عجله اناناس لیها رو بهشون تحوخود بابا پول یبود وقت یچ

 داره:یبرم

 دذ بجنب. االی م،یجمع کن اروهنینورا بپر برو سرگرمش کن تا ا -

رو  راهنشیبود و دکمه پ ستادهیبابا کنار حوض ا کشم،یسرک م اطیح یو تو رمیسمته در م به

 :گمیزبر لب م کرد،ارومیداشت باز م

 بابا. یخسته نباش -

 :اندازهیمرو لبه حوض راهنشیپ

مثله کوره شده بود،  بوسمینیم نی، اگرم بود یلیامروز خ رو هانیواسم ا یشوریقربونت بابا، م -

 .ختمیچقدر عرق ر یدونیهالک شدم نم



 ؟حموم یریم یدار شورمیاره م -

و درشت داره رو از پاش  زیجورابش رو که چندتا سوراخ ر کنه،یجفت م یارو گوشه کفشش

 :ارهیدرم

 ست؟یکه حموم ن یآره، کس -

 ..ارمیفقط شامپو تموم شده، صبر کن واست شامپو ب ست،ین ینه کس -

 :پرسهیو با ولوم اروم م ادینگران به سمتم م هیحور گردم،یعجله برم با

 گه؟یم یشد، چ یچ -

 شماهم.. گهید دیحموم، جمع کن رهیداره م -

 :دارمیرو برم یو شامپو زرد تخم مرغ کنمیرو باز م نتیکاب در

 کجاست؟ دیمامان تا -

 :ادیاشپزخونه م یتو بمتعج

 ؟یخوایم یواسه چ -

 لباس بشورم بابا گفت لباساشو بشورم. خوامیم کار؟یچ خوانیم درویتا -

 دارهیرو برم دیرنگ تا یبسته اب ییشو رظرفیو از ز شهیو باعجله خم م کنهینگاهم م مضطرب

 :رهیگیو شامپو رو از دستم م

هاش من دارم رخت شترکهیسال ب یس شورم،یبرو خودم م ایخب چرا به تو گفت، الزم نکرده ب -

 .کشهیمرد گنده، خجالتم نم ارهیکه داره در م هیاداها چ نیا شورم،یرو م

 کنم،یم هیاشپزخونه تک یگچ واریبه د نهیدست به سـ*ـ دم؛یتکون م یتفاوت یبا ب یاشونه

 .شهیبلند م زشیو زیو یصدا کشمیسمعکم م یدست رو

که دکتر  یبار نی. اخربندمیهام رو مچشم یعصب زنم،یبهش م یکیکوچ یاضربه باانگشتم

ممکنه به  ،یشنویفرد سالمند م هی یهام نگاه کرد بهم گفت اندازهراحت تو چشم یلیرفتم خ

 ادیرو  یخونلب یغصه و ناراحت یبه خوب شدن نداشته باش، جا یدیهم بشه ام ترنیمرور سنگ

باهم نداشتم، هرشب  جاکیُرک بودنش رو همه نیا یسالم بود؛ جنبهده اد،یکارت م بهکه  ریبگ

 .دمیخوابیم شمیم داریکر مطلق از خواب ب کیکه فردا به عنوان  نیبا ترس و لرز ا



که  هیو عطا و حور اوشیو متعجب به س کنمیچشم باز م شنوم،یها رو مزمزمه و پچ پچ یصدا

 متوجه اومدنشون نشده بودم. یحت شم،یم رهیرد گذاشته بودن خگ زیاشپزخونه م یتو

 :گهیداره منگه نییتُن صداش رو پا کنهیم یکه سع یعطا که در حال شم،یم کینزد بهشون

 ینداره، ول یچمبر بخره به من ربط اریبه سُهراب ندارم، اون اصال بخواد با پولش خ یمن کار -

تو باالشهر تو  میکنیاجاره م کیبوت هی اره،یپوله که پول م میخودمون راه بنداز نسیزیب دیما با

از  ارم. آشناهم که دمیفروشیم یواقع متیتا خرخره، ده برابر ق زمیریپاساژ نور جنس م نیهم

 ه؟یبه کار، حاال نظرتون چ میزنیم یکیشر یسه نفر فرسته،یجنس واسمون م فرستنیم هیترک

 :خارونهیسرش رو م اوشیس

 گه؟یتوش پول هست د یمطمئن م،یبدبخت ش رهینزنه نگ -

 گمیمن م ن،یچطورتو دوسال بارشو بست رفت اکرا ،یدیبهروز ام نیآره بابا هست. مگه هم -

 .میریبگ شناسمیم دونمیکه من م ییکه جنسارو از جا یبه شرط رهیگیم

 :کنهیقالب م نشیس یدست تو هیحور

ها، اصالحال چک و چونه زدن ندارم. کنم یفروشندگ ستمینمین واباشه قبول، فقط گفته باشم م -

 !ادیمن نم ژیدرضمن به پرست

باالشهره  میریبگ مییخوایپشت دخل فقط پول پارو کن تازه اون جاکه ما م نیباشه بابا، تو بش -

 !یکنیفکر م ییزایبه چه چ هارهیقرون دوهزار چونه بزنه، تو هنوز ذهنت فق هیواسه  ادیم یک

 :پرسهیبا عجله م اوشیس

 وقت جور نشه؟ هی مینیبرنامه نچ یالک دهیحاال مامان پول م -

 :دهیسرش رو تکون م دییبا تا عطا

بند بشه و واسه  یکار هیاز خداشه دستتون به  کنم،یاونش بامن خودم باهاش صحبت م -

 ازتون مطمئن باشم.. خوامیمن فقط م ن،یخودتون درآمد داشته باش

 :گهیو م برهیرو وسط م دستش

 نه؟ ای نیحاال هست -

 :ذارهیدستش رو دستش م ایس

 داداش. تمیپا -



 :برهیدست رو جلو م ریبا تاخ هیحور

 من هستم. -

 ؟ینورا، هست یتوچ - 

 :دارمیبه عقب برم یدستپاچه قدم خورم،یسوال عطا جا م از

 آخه من که پول ندارم. -

 :کنهیمتعجب نگاهم م هیحور

تو هم با  رهیم ادتی یبود؟ چرا ه یقرارمون چ ها،یوسط دار نیا یسهم هیبابا، خب توهم  یا -

 ؟ییما

 :دمیتکون م یبا انکار سر افتم؛یهشدار امروز بابا م ادی

 االن بگم! تونمیرو کنم نمفکرام دیپس من با -

 با ماباشه.که صفرتا صد  مییخوایرو م یکی رمایرو بگ متی: پس عجله کن، زود تصمعطا

از سرم دورشون کنم. همه انگار  کهنیا یبود برا فقط بهونه نیمن نبودم؛ نه صفر نه صد. ا نه

 .کردمیبودم و نگاه م ستادهیو من فقط ساکن ا کردنیم دایخودشون رو پ ریداشتن مس

 یهماهنگ اوشیعطا و س شه،یپشت بوم م یطبق معمول با خوردن شام زودهنگامش راه بابا

 یو جلو دیپوشیبود رو م دهیرو که خر ییهالباس قهیدم به دق هیبودن، حور دشونیکار جد یبرا

نگاهم به کاغذ لول  گرفت؛یو ژست م دیرقصیم نهیآ یجلو یو هراز گاه رفتیچشمم رژه م

اتاق باهاش پچ پچ  یمادرم گرفته بود اروم گوشه یکه روبه رو افتهیم سهرابدست  یشده تو

 :دهیتکون م یدست ییرایپذ یاز تو هیسرش داره، حور یتو یامعلوم نبود چه نقشهو  کردیم

 ها. زنهیداره، دوساعته داره از گلخونه داره صدات م کارتیبابا چ نینورا، بب -

 ریترک خورده نور گ چهیبابا در کنم؛یو به سقف آشپزخونه نگاه م رمیگیسرم رو باال م متعجب

 :دمیجواب م ریرو باز کرده بود، با تاخ یاشهیش

 بله بابا؟ -

 دختر؟ زنمیدارم صدات م یبه گوشت، از ک یزنیرو نم دمیخب چرا اون سمعک که خر -

 شده؟ یخب حاال چ زنم،یم -



 رهیبگ یبگو فردا بره قلم و گوشت گوسفند وان؛یا یقال ریبه مادرت بگو دخل امروز گذاشتم ز -

 .رمیگیسر راه سنگک م یواسه فردا شب آبگوشت بار بذاره، خودم برگشتن

 :پرسمیو م دمیبه ابروهام م یخم

 مگه؟ یباهاش قهر ،یگیچرا خودت بهش نم یباشه ول -

 :کنهینگاهم م کالفه

که خانوم دکتر سرش شلوغه از سرشب وقت نکرده  ینیبینه بابا جان قهر کجا بود؟ مگه نم -

 بده دستم. ییاستکان چا هی هی

 نداره! یکه ناراحت نیا زم،یریم ییکه روشنه، بذار خودم برات چاخب سماور  -

 :گـهیم انهیشاک

 ..یلیمادرت خ گمیمن دارم م ،ییدختر جان مگه مشکل من چا -

 :پرسهیم یو باتند ادیآشپزخونه م یتو مامان

 ؟یموس یگیواسه خودت م یچ یاون باال دار یها؟ تو باز نشست ،یمادرت چ -

 :دهیجواب م یاشده، با حالت مظلومانه ریغافلگ یکه حساب بابا

بخدا؛ امشبم حواسش پرت بود  نیهم یمادرت زن خوب و زحمت کش گفتمیمن، من داشتم م -

 بفرسته باال! ییچا هیسروصدا  یباال، به نورا گفتم ب اوردیرو ن مییچا

توپ ُپرش  شهیمامان که مثله هم کنم،یو شوکه نگاهش م خورمیجا م شییهویرفتار رییتغ از

 :گهیم

 دیبا یدونیاصال تو م خته؟یچندتا کار سرم ر یگینم ه،یحواسم پرت چ یگیخوبه واال بعد نم -

 ُپر کنم؟ یزندگ نیچندتا چاله چوله رو تو ا

 :کشهیم دشیکم پشت و سف یموها یرو یدست بابا

 !؟یخوایچقدر پول م گهیحوا؟ د ی، چرا تو باز ناراضهمه پول دادم نیمن که بهت ا -

 :دهیو معترض جواب م ذارهیپهلوش م یدست رو مامان

اون  یدونیاصال م ره،یگیرو م رتیصغ یهابچه نیمنو ا یزندگ یپول کجا نیا یگرون نیتو ا -

 ؟یخبر دار هایچه خبره، از گرون رونیب

 :گـهیلب م ریز یهوف بابا



 دونمیم قدرمنیسرم بهت ُدالر دادم، ا ریخ ستم،یمن که بچه ن ؟یگیم یجورنیبابا چرا ا یا -

 .کنهیواسه خودش چاه پُر م ییاون پول چاله چوله که سَهله، نصفش تنها

 :غرهیو بلند م کنهیم زیهاش رو رو چشم کنهیلبش رو با حرص جمع م مامان

و حسرت  یو ندار یهمه سخت نیبعد ا ،یریسرم؟ سر پ یرو یذاریرو م یمنت چ یدار -

پامون  هیاالنم که  اومد،یم شیچهل سال پ یکه باس س یزندگ نیاومده تو ا یپول هی دن،یکش

ها هستن، بچه نیکه ا ،یشانس آورد یعنی گرده؟یبرم مونیمگه عمرو جوون ده،یلب گوره چه فا

 .ساختمیمستراح م هیچند قدم شهرهر  نیتو ا داشتمیبرم پول نیوگرنه کل ا

از چه  ستیهم که معلوم ن یجلوتو نگرفته. پول یبرو بساز، کس ،یتونیهم ماالنش نی: همبابا

 کمکت. امیهم ماومده همون بهتر کاسه توالت و آجر بشه واسه مستراح اصال خودم یراه

 :ستهیایاشپزخونه پشت سرم م یتو سهراب

 .میباش انیدر جر نیبه ماهم بگ ه،یاالن دعوا سر چ -

 :دهیچهار چوب در جا م یبه زور خودش رو تو اوشیس

 رو ناراحت نکن.سر مستراحه، تو خودت -

 یاز تو یعصب رمیگی. نگاهم رو از سقف مبندهیرو م چهیدر ده،یتکون م یبا تاسف سر بابا

 :زنمیم رونیآشپزخونه ب یتنگنا

 نزد؟ یکه اصال حرف چارهیب نی. ایشیم ریباهاش درگ یآخه چرا الک -

 :گهیلب م ریاروم ز رهیبهم م یاچشم غره مامان

 کنهیگُل م شیباز نیکه فرد میپول دار یاره کُل یاگه جلوش بگ ،یشناسیتو باباتو نم یعنی -

که عذاب  نیاون، فقط سر ا نویبه ا دهیم برهیم دارهیهارو برمبه جونمون کم کم پول افتهیم

 وجدانش کم بشه. 

 :گـهیم انهیشاک کشه،یم دشیژول یبه موها یدست ایس

و تاپش،  پینزن به ت ادهمیز ست،ین یکنیکه فکر م هامیجوراون گهیخوب حاال توهم، د یلیخ -

 ها..جو گرفتش طالقت داد یدید هویمرد غرور داره،  یناسالمت

 رو طالق بده!بخواد من دهیآقاش خند شی: شِکر خورده، به رمامان

 ؟یباک افتهیوقت حضانت من ماون رن،یو مامان طالق بگ ی: اگه موسسهراب



 :دهیبا تمسخر جواب م عطا

 با بابات؟ ای یکن یبا مامانت زندگ یکوچولو دوست دار پرسه،یدادگاه ازت م -

 :چرخونهیپر پشتش رو م لیبیمتفکر دنباله س سهراب

 ا مامانم..گمون کنم، ب دونمینم -

مبل  یرو کشهیم رونیسرخش رو از تنش ب ریحر یو مانتو رهیگیفاصله م نهیآ یاز جلو هیحور

 :کنهیپرت م

هم مرد گنده خجالت ،یریگردن بگ میتیتا بچه حضانت شصت  یتونیم ییتو خودت تنها -

 !کشهینم

. تشک و زنمیروکش رخت خواب رو کنار م ستمیایپام م یپنجه یرو رم،یاتاق خواب م یتو

و چندبسته اسکناس چنج نشده رو با پا کنار  دیخر یها لونینا دارم؛یبرم یپتوم رو با سخت

 .کنمیاتاق جام رو پهن م یگوشه زنم،یم

 ؟یخوابیم ی: دارهیحور

 :کشمیخودم م یرو میطرح پلنگ ینارنج یپتو

 اره، نخوابم؟! -

خواب به  تیتو وضع یچطور دونمینم یلکسیر یلیبه حالت خخوش ینه خب بخواب، ول -

 اد؟یهات مچشم

 :ذارمیم میشونیپ یو دستم رو بندمیرو م چشمم

 !دیخواب شهیترم مکه راحت یراحته، اگه چراغ خاموش کن یلیخ -

 ؟یکنیبگم باور م یزیچ هی گمینورا، م -

 ؟یچ -

خواب باشه، اصال دوست ندارم تموم بشه،  هی هانیا یهمه ترسمیبخوابم، م ترسمیمن م -

 اگه خواب باشه! یحت

 :خورمیجام م یتو یو غلت خارونمیرو م دماغم

 بخواب. ریبگ ایب ،یستیخواب ن دمیبهت قول م یول کنم،یباور م -

 :ارهیم نییصداش رو پا ولوم



 !خوابمینم ندرالیکه با سندروم س یشب نیفکر کنم امشب اول -

 ه؟یچ گهید ندرالیسندروم س -

مرد جنتلمن  هی اتشونیلیتخ یدارن، که تو یو معمول ریفق یاز دخترها یسر هیسندروم رو  نیا -

قد بلند با  یمرد واقع هیدنبالشون.  ادیپورش م ای یمازارت هیکه سوار  کننیدار رو تصور مو پول

 ؟یجورنینورا، توهم ا گمیم یچ یدونیعاشقه، م واروونهیو چهارشونه که د یتنِسیف کلیه

 :گمیو م زنمیم یپوزخند

که مال  یزی. خب چکنمیکه وجود نداره فکر نم ییزهایبه چ ه،یحور کهیکوچ یلیمن خ یایدن -

 !ستیمال من ن یعنی ستیمن ن

***** 

. عطا کالفه به صفحه گمیلب م ریز یو اخ کنمیگِره خوردم رد م یموها یرو محکم از ال بُرس

 یهاپله یرو اوشی. سرهیم نییبار باال پا نیصدم یبرا اطیو طول و عرض ح کنهینگاه م لشیوبام

 :دارهینگه م بونهیبلندش به حالت سا یشونیپ یو دستش رو نهینشیپشت بوم م

 پلکه،یداره دوربر مامان م یادیسهراب مشکوکه، گفتم که ز نیبهت نگفتم ا شبیمگه من د -

معلوم  رون،یرفتن ب ییسرصدا دوتا ی. از صبحم که بدهیها نقشه کشپول یتابلو بود اصال برا

 بزنه. یچه گند خوادیم ستین

 :کنهیآب رو باز م ریو ش ستهیایم ییروشو یو رو به رو بندهیرو م ییدر دستشو یعصب هیحور

 ن،یم چشم از رو سهراب ندارگرفتم، آخه چرا حواستون نبود، مگه من نگفت چهیپاز استرس دل -

 نه؟ ده؟یرو نم لشی. جواب موبافقط بلده گند بزنه نیا

 :رهیگیو مضطرب لبش رو گاز م دهیتکون م یمنف یبه معن یسر عطا

. رونیباشه ب دهیحوا رو کش ییکفتر چا دیواسه خر میاریشانس ب دیفقط با ده،ینه جواب نم -

 .میفاتحه پول رو بخون دیوگرنه با

 :گـهیو م کنهیخشک م راهنشیبا گوشه پ سشیدست خ هیحور

 ستیکفتر ن دیخر هی، باور کن قضسَِله برهیم دارهیکفتر ننش رو برم دیواسه خر یاخه کدوم خر-

 تره..بزرگ زیچ هی

 :گمیو م کنهیم میرو به سه دسته تقس موهام



بازار چه  ایباهم نرفته نباشن، مامان رفته باشه بانک  ییاصال دوتا دیشا د،یفکر بد نکن قدرنیا -

 !هاشقیرف شیپ ایرفته باشه نصب  دیسهراب هم شا ،ییجا دونمیم

 :زنهیم یشخندیکالفه ن عطا

قرون دوزار پول تنباکو و  هیواون زمون که معطل  یدلت خوشه بخدا، سهراب تو حالت عاد-

 پشتش گرمه! گهیچه برسه به االن که د گهیسرکار، د رفتیذغالش بود هم به زور م

اون پول رو خرج کنن، اصال مگه مامان  یهمه توننیروز که نم هیباهم باشن، تو  میریخب گ -

 ها رو فنا بده!بچست که به حرف سهراب پول

 ترسمیم کنه،یهفت ساله کار م شیبچه ش هیسهراب عقلش اندازه  یول ست،یمامانت بچه ن -

 هیباشه که سهراب بزنه  اریشانس باهامون  دیعقلش رو بسپره دست سهراب، امروز فقط با

 مسخره کم خرج بخواد.. زیچ

 یهمه ب شم،یو مشغول بافتن م رمیگیدستم محکم م یموهام رو تو کنم،یتاسف سرخم م با

به  کسچیهو  دنیچرخیم اطیح یپا بند نبودن و تو یقرار منتظر برگشت سهراب و مامان رو

 یهمه رو عاص تابهیکه انگار با غرض م یهوا و آفتاب ینبود. گرما نیچندساعته خوش ب بتیغ نیا

 بود. ردهک یو عصب

 یمانیس واریو اروم به د شمیم رهیخ چرخهیراحت م هاوسفیگلدون ُحسن  نیکه ب یمارمولک به

 شنومیرو م یعروس نیبوق ممتد ماش ی. صدابندمیحوصله چشمم رو م یب دم،یم هیتک اطیح

 :گمیو م زنمیم یهوا لبخند یب شه،یم ترکیکه لحظه به لحظه نزد

 تو محل؟ هیک یعروس یعنیعروسه،  نیماش یصدا ن،یشنویم-

کوچه متوقف شده بود و باز  یانگار تو کنمیگوشم حس م خیدم ب بیو غر بیبوق عج یصدا

 :کنمیلب نجوا م ری، متعجب ز دادیبوق زدن ادامه م

 ماست؟ یتو کوچه یعروس -

چادر  ری. با تاخبرنیلحظه همه به سمته در حجوم م هی یتو دوه،یپابرهنه به سمته در م اوشیس

 :دارمیپلکان برم یمامان رو از رو

 ه؟یک هیحور -



 یهنوز قدم کنم،یرد م ستادنیآستان در ثابت ا یکه تو یخودم و از جمع شنوم،ینم یجواب

که وسط کوچه چراغ نشون  یناشناس یمدل باال ییقرمز آلبالو نیماش دنیبرنداشتم که با د

 .شمیمتوقف م دهیم

مسخره جفت  ژیکه با پرست افتهینگاهم به سهراب م نیماش یدود رهیت یهاشهیپشت ش از

مامان  و شهیشده، در شاگرد باز م رهیهاش دور فرمون حلقه شده و بالبخند گشادش به ما خدست

 یو با خوشحال کشهیسرش م یرو رو شیمشک ریو چادر حر شهیم ادهیپ نیاروم و باوقار از ماش

 :گـهیم

 دودکن، زود باش دخترم. اریاسفند ب کمینورا جان برو  -

 :رهیو جلو م زنهیبهم م یمحکم یتنه عطا

 ه؟یمال ک نیماش نیچه خبره شده، ا -

 :کنهیم یو سرفه مسلحت رهیم یاچشم غره مامان

 باشه؟! دیبا یک نیمال خودمونه، ماش گه،ید میدیخر -

 کنم،ینگاه م زننیحلقه م نیو دور ماش شنیکوچه سبز م یکه کم کم تو ییهاو بچه هاهیهمسا به

 .شهیها بلند مپچ پچ یصدا

 :گـهیلب م ریز یو باناباور شهیم رهیخ نیو هاج و واج به ماش ستهیایکنار عطا م اوشیس

 ن؟یدیخر نیماش -

 :ادیبه سمتم م مامان

نگاه  دهایدبدیمثله ند یطورنیا مش،یدیخر گمی، چرا شما ماتتون بـرده؟ دارم م گهیاره د -

 !ارهیحرف در م نهیبیم یکیاالن  ن،ینکن

 :چرخهیم نیمتعجب دور ماش هیحور

 و خزه؟! غیرنگش ج نقدریچرا ا ه،یخارج نیماش -

 یموها یتو یدست ارهیرو به صدا در م نیماش ریکه دزد گ یو در حال شهیم ادهیباعجله پ سهراب

 :ذارهیگشاد چهارخونش م راهنیپ یجلو بیج یرو تو نکشیو ع کشهیکوتاهش م دشیتراش

 .میزیخون بر دیبا ر،یبگ یزیچ یو گوسفند یاعطا بپر برو گوساله -

 :کشهیسرک م رونیپنجره به ب یخانم از تو عفت



 .مبارک باشه، حواخانم -

 :گهیوم رهیم اطیبه سمته ح تیکه با عصبان یعطا در حال شه،یمشغول خوش ُبش با عفت م مامان

 ، زود.خونه نیایشماهم ب هیحور ا،یتو کارت دارم، س ایلحظه ب هی یآبج -

مامان  دم،یم هیتک وانیا یو به سکو کنمیبغلم قفل م یدستم رو تو افتم،یسر عطا راه م پشت

 :غرهیگره خورده م یها. مامان با اخمشنیم اطیوارد ح ریو سهراب با تاخ

 ن؟یکرد یجورنیچتونه؟ چرا ا -

 :زنهیروشنش م ییخرما یهاشیبه ر یو چنگ بندهیرو محکم م اطیدر ح یعصب عطا

جا، آخه من  نیا نیاورد نیبرداشت هیچ نیا ن؟یعقلتون از دست داد ای نیشد وونهیشما د نمیبب -

 بگم؟ یبهتون چ

پرپشت و بلندش  یبه ابروها یخم انهیو سهراب شاک کنهیمات و مبهوت به عطا نگاه م مامان

 :پرسهیو م دهیم

 ه؟یچ رادشیا -

 :دهیبا خشم جواب م عطا

چرا  گهیحوا تو د ،یندار ییرایجلبک گ هیکله پوک، اندازه  ه؟یچ رادشیا یپرسیاز من م -

 ..نیدست ا یرو دادعقلت

 :شهیم کیبا حالت قلدرانه با عطا نزد سهراب

 داره؟ یاصال به تو چه ربط نم،یگوه نخور، درست صحبت کن ب -

 غیج یبا صدا شن،یلحظه باهم سرشاخ م هی یو تو رسونهیسهراب م یقهیبا دستش رو به  عطا

 .شنیاز هم جدا م هیو حور اوشیمامان و مداخله س

و  کنهیبرجسته شده دستش رو مشت م تیگردنش از شدت عصبان یهاکه رگ یدر حال عطا

 :گـهیم یاخفه یو با صدا دارهیمعکوسش رو برم یهاقدم

 بوسشینیو م یهارو گم کرده اگه رد موسکه اون پول یپدر مادر یاحمق؟ اون ب ،یفهمیچرا نم -

 زیهمه چ نیماش نیاگه نفهمه هم ا یحت ،ها دسته ماستپول فهمهیکه م ادیب جانیرو بزنه تا ا

 !دهیرو لو م

 :زنهیتر داد م یجر سهراب



 ؟یگیم یور یبفهمه، چرا در خوادیاز کجا م -

 :دهیجواب م چرخهیکه دورش خودش م یدر حال عطا

آباد، خودمون  یرخیوسط  یآورد یبرداشت یدیتابلو بنز خر ستن،یتو اسگل ن نیهمه که ع -

هم نصفه پول اون  یپول خون هممون رو م،یکنیم یدخمه زندگ نیتو ا میدار یقاچاق میدار

 فهمهیکه م نهیهاش رو ببخونه محله و آدم نیا نهیبب روختتیسرو ر هی ادیطرف ب شه،ینم نیماش

 کشه،یم رونین بوقت قرون به قرون پولشو از تو جفت سوراخ دماغموماست. اون تپولش دس

 .کنهیم تیشکا یبه جرم دزد یو جد در جد موس یموس یو بابا یاز موس رهیهم م میاگه ند

 :زنهیبا ترس به صورتش چنگ م مامان

 ..میمن، بدبخت شد یوا یا -

 راثیخودمون، االن اون م یاون هم با دستا میفقط گور خودمون کَند نه م،ی: بدبخت نشدعطا

چطور  یخوایدهن مردم م ،نشدیوسط کوچست، همه عالم و آدم د دیسف یشونیگاو پ نیع

 .دنیلومون م یتا دونه هزار ستیبا ب ؟یببند

 :بندهیبا حرص چشمش م یکه هنوز عصب سهراب

 جاشنیبه ا غمبریبه پ ریبه پ شه،یداستان م دونستمیبابا مگه روحم خبر داشت، من از کجا م -

 فکر نکرده بودم.

 :رهیملتسمانه به سمته عطا م مامان

 م؟یریبه سرمون بگ یعطا من مقصر، همه تقصرها گردن من. جان حوا بگو چه گِل -

 .هادمیپس نم نموی: گفته باشم من ماشسهراب

 .میجا گم و گور کن هی میزودتر باس بردار یهرچ نیفعال ماش ،ی: الزم نکرده پس بدعطا

 :اندازهیبه م یو نگاه برهیموهاش م یمتفکر دست تو اوشیس

 ..فتهیب ابیها از آسمدت آب هیاونجا تا  میبذار می؟ ببرچطوره نایمنوچهر ا گنیپارک -

هاش و باعجله دکمه دارهینرده برم یرو از رو نشیج راهنشیو پ دهیتکون م دییبا تا یسر عطا

 :بندهیرو م

از  یزیچ یهرک هیحوا منو نگاه کن تو کوچه، تو اهل محل و در و همسا م،یکنیکارو م نیاره هم -

 ..هایریگیبود امانت بود برد پس داد. اصال گردن نم قشیبگو مال رف دیپرس نیماش



 :دهیو ادامه م کنهیپاش م یرو تو شیمشک یکتون

نه؟  ای نیدیفهم ن،یرو خط بکش کنهیمحل تابلومون م نیکه تو ا یزیبه بعد دور هرچ جانیاز ا -

 .نیمردم رو تکون بد یهاکه شاخک نینخر یزیچ

بزرگش  و به طور نامحسوس سه تا تک پوش کشهیم نییمانتوش رو پا نیبا عجله آست مامان

 :کنهیم یمخف نشیآست ریرو ز

 ..دیرو از جلو در دور کن نیماش نیزود باش االیباشه، باشه.  -

 

**** 

جواب  یحالم کرده بود و کولر هم حت یهوا ب یگرما کشم،یدراز م یمیقد دهیکاناپه فنر پر یرو

 .زدیداشت زور م خودیو ب دادیگرما رو نم نیا

زانوش  یو رو رهیگیو پاهام رو باال م کشهیچرب و فرش م یموها یکالفه دست تو اوشیس

نامشخص  یو به نقطه ذارهیچونش م رینشستن باز کنه، متفکر دست ز یبرا ییتا جا ذارهیم

 :شهیم رهیخ

مگه  شه؟یمگه م م،یکن میتونینم یغلط چیه یول میعالمه پول دار هیچه وضعشه اخه  نیا -

 ما.. می. انقد بدبختخندهیبهمون م میبگ یبخدا به هرک م؟یدار

 :دهیدماغش هول م یرو باال نکشیو ع ذارهیدار سرخش مدامن گل یبرنج رو ینیس مامان

 ..میمردم رو تماشا بد دیگفت، نبا یعطا چ یدیمگه نشن -

 :کنهیبا اعتراض دست بلند م اوشیحرفش کامل نشده که س هنوز

 یخوایم زنهیم ادیعطا گفت عطا گفت، عطا حرف ز یگیم یتوهم ه گهیبابا بس کن د یا -

 ؟یهمش رو گوش کن

 چته باز.. ا؟یس یگیم یچ -

 یاهنگ میدور گردنش ن دهیرنگ پر یو به حوله اب کنمیارنجم بلند م یعطا سرم رو از رو یصدا با

 .گردمیو دوباره به حالت قبل م کنمیم

 میمگه قرار نبود بزن م،یدست رو دست هم بذار نجایا مینیبش دیبا یتاک گمی: من دارم ماوشیس

 ؟یتو کار و کاسب



 :رسهیبه گوشم م وانیاز ا یحال سهراب تو یب یصدا

جاش خوبه، جاش بده.  دونمینم ده،یتنها خواب نگیمن االن سه شبه عروسکم تو اون پارک -

 اخه باس بالاستفاده بمونه؟ یواسه چ یمتیبه اون گرون ق نیماش

 زنهیتو چشم م میخریکه م یزیما هرچ ه؟یمشکلمون چ یدونیتو چشه، م کهنیا ی: براهیحور

 ..شنیو همه عالم و ادم خبردار م

 .هیچ مونیپول یب یوزهافرقمون با ر ننیکه مردم نب میاالن نخر گه،ید نهیهم ی: پول داراوشیس

 :دارهیبه سمته مامان برم یو قدم کشهیسرش م یحولش دوباره رو عطا

هام به بچه نی. امیثابت بمون شهیکه نم یجورنیا م؟یکوچه محل بر نیاز ا مینظرته بزن یابج -

 گه؟یبذار به مراد دلشون برسن د ختنینقشه و برنامه ر یشکمشون صابون زدن و کل

 واسه خودت؟ یگیم یدار یعطا؟ چ میکجا بر - مامان

 :شهیم کیو به مامان نزد زنمیپا زانو م یرو عطا

 اد،یب میکه قرار بکن ییکارا سیخونه که به س هی م،یکنیخونه تو باالشهر رهن م هی میریم -

خونه داشته  نیکوه پولم توا هی م،یجا پلمب ش هیو  میکه خودمون بس ببند شهینم یجورنیا

 !میمردم دور بش نیاز چشم ا ایب م،یزنینم یحرکت یوقت دهیچه فا میباش

 :دهینازکش م یبه ابروها یو خم گزهیلب م مامان

 ..ادیو همراهمون نم شهیپامون نماون هم یدونیتو که م شه،یم یچ یپس موس-

 :کنهیها مچاله مدست یو تو دارهیسرش برم یحوله رو از رو عطا

 .ستمیمن باهاتون ن د،یکه از اول گفت دور منو خط بکش یموس -

 :رهیبه سمته مامان م ومدهیعطا بدش ن شنهادیکه انگار از پ هیحور

مثال که  م،یدخمه بمون نیچرا تو ا میخونه بهتر باش هیتو  میتونیم یوقت گه،یاره بخدا عطا بد نم-

 یموس م؟یچرا دست رو دست هم گذاشت فته؟یب ی. قراره چه اتفاقمیهست یما االن منتظر چ ؟یچ

 خودمون! یس میبر ایجداست. پس ب رتونیاز مس رمیکه گفت مس

به امون  میولش کن م،یکنیرو چ یموس گمیم گم،یم یمن دارم چ ستین تیحال کهنی: مثله امامان

 کاریخونه چ نیتو ا چارهیمرد ب ییتنها ،یانگار نیستیکجا؟ شما به فکر آقاتون ن میبر میخدا، پاش

 شماها؟ نیستیکنه، مگه مسلمون ن



 :زنهیمامان زانو م یو کنار عطا روبه رو ادیاتاق م یباعجله تو سهراب

از مرز خارج  مییخوایاون سرشهر، نم میسرشهر بر نیقرار از ا ،یستیمادر من، چرا متوجه ن -

 که.. میبش

 !میشد دهمی: شااوشیس

 :رهیم ایبه س یچشم غره ا عطا

 رهیسرکارو بارش م نجاستیکه ا یموس گم،یم یچ نیگوشت با من باشه بب قهیدق هی یابج -

 هیخوب  یجا هی میبر میبچه ها باش، جمع کن نیحداقل به فکر خودت و ا ایراحته، ب المونیخ

چند وقت تو رفت و آمد باش  هی جا،نیا ارمتیهرروز ب دمیقول م م،یبه خودمون بد یسرو سامون

 ما.. شیپ ادیب شهیم یو راض نییپا ادیم طونیاخرش از خر ش مه یموسکه

 کنه. یما زندگ شیپ ادیب شهیهم نشه، مجبور م ی: اصال راضسهراب

 :پرسمیم یو با تند شمیم زیخ مین اریاخت یب

 شه؟یمجبور م یواسه چ -

 :کنهینگاهم م زیو ت گردهیسمتم برم به

رفته  ادتی م؟یکن یرو خالرو نفرستاد خونش لشیوک شیرفته، عمران مگه چهار ماه پ ادتی -

 م؟یبد لیتحو دیخونه رو با

 :غرمیلب م ریز یکفر

که از بابابزرگ باال  یراثیارث و م یبابا داده به بابا جا یخونه رو عمو نیا گه؟ید هیعمران خر ک -

 اره؟یخونه رو از چنگمون در ب نیا دهیاز راه نرس دیبا یاالن پسرش واسه چ د،یکش

 :دهیو لجوجانه جواب م زنهیم یپوزخند سهراب

 چیه یموس ،یکارطلب ینطوریخورده که تو ا یموس دونگ به نام شیخونه ش نیمگه سند ا -

نداره. اون طرفم هروقت که اراده کنه  یچیورق مهر و امضا شده، ه هی ینداره، بگو حت یمدرک

 .کنهیمال باباش رو طلب م

 :کنمیم نگاهش مو خش رمیگیرو گاز م لبم

 بشه.. ابونیسن و سال آخون باالخون کوچه خ نیبا ا یریبابا سر پ ادیتوهم بدت نم کهنیمثله ا -

 :کنهینگاهم م انهیشاک سهراب



 !گهید میریخونه بگ هی گمیدارم م نیاصال واسه هم م؟یحرص نخور، مگه ما ُمرد یکیتو  شه،ینم -

 :دهیتکون م یسر دییبا تا هیحور

 هیبه فکر  دینبا رنیگیخونه رو ازمون م نیزود که ا ای رید نه،یماهم حرفمون هم گه،یاره د -

 مگه نه مامان؟ م،یخونه باش

 :گهیلب م ریز مانهیو تسل ذارهیرو کنار م ینیس مامان

 دنبال خونه؟ میباس بر یوقت کِاون -

 رییدوباره به تغ قهیچند دق یتو زیهمه چ شه،یهمه بلند م یحالخوش یخنده و زمزمه ها یصدا

 .کردمیعادت م دیشروع کرده بود با دایکه جد یایدور تند دن نیکرد، انگار به ا

 **** 

 :گمیلب م ریز یحوصلگ یبا ب ذارم،یقوس کمرم م یو دست رو بندمیآب رو م ریش

شمارو  ینجوریکه ا ارویدنبال خونه؟ خب  نیبر نییخوایم نیهمه آدم شال و کاله کرد نیا -

 !کنهیوحشت م نهیبب

 :شهیو از کنارم رد م کشهیشونم منو عقب م یفشار دست سهراب رو با

 سر بهش بزنم دلم واسش تنگ شده. هیعروسکم  شیبرم پ خوامیم رم،یمن که باهاشون نم -

 :کشهیکالج براق خاک خوردش م یکهنه نم دار رو اوشیس

 !میباهاش تو اندرزگو کن یدور دور هی میبر امیاعه پس منم باهات م -

 :کشهیلختش باال م یموها یرو شیمشک ریشال حر هیحور

کار  یما کل میبر ایولش کن ب ار،یدر ن یباز دیدبدیند نقدریا ا،یس گهید یبر یخوایتو کجا م -

 !میدار

 :کشهیبلندش م یو متفکر دست به موها ستهیایپلکان م یرو عطا

با  شیی، خدا میبا اون بر میبنز رو برادر نگیپارک میبر میمستق م،یکن یکار هی نییایب گمیمن م -

 ست؟ین عیدنبال خونه ضا میبگرد یهاشبک تو اون منطقه به اون آس

 :فرستمیم رونیب نهیرو باشدت از سـ*ـ قمیعم نفسم

 !عستیهم ضا یلیخ عست،یچرا ضا -



که  یدست رو هرخونه ا میتونیمو  میما پول دار نکهی: عزت نفستون کجا رفته؟ مهم اهیحور

 .میبذار کشهیعشقمون م

 :کنهیساتنش رو محکم م یگره روسر مامان

که  شهیپول م نیبا ا نیفهمدیم ن،یکردیبچه ادم رفتار م نیعقل تو کلتون بود و ع کمیاگه  -

 م،یبخر یخونه درست حساب هیدورُبرا  نیهم میتونیواسه رهن خونه تو باالشهر، م میقرار بد

 بخدا..! فهیح

 !شهینم رم،ی: نخاوشیس

 :کنهیپاهاش م یبا حرص کفشش پاشنه بلندش رو تو هیحور شه،یاعتراض همه بلند م یصدا

هامون همه برنامه یزنیم مینداشته باش تیاالن کار اد،یمامان خانم، توهم که بدت نم میبر ایب -

 !یکنیرو کنسل م

دوشش  یرو فشیو ک کنهیلب زمزمه م ریز یزیو نامفهوم چ دهیبا تاسف تکون م یسر مامان

گوشه  یجارو دست رن،یم رونیازخونه ب یکی یکی. همه رهیگیم شیو راه خروج رو در پ ذارهیم

 زنم،یرو پوشنده جارو م اطیکف ح کییدرخت انگور رو موزا یهاو اروم برگ دارمیرو برم اطیح

 :کنمیشدن در کمر راست م دهیکوب یاکه باصد

 ه؟یک -

 :رمیو به سمته در م دارمیاروم چادر رو برم ییصدا دنینشن با

 ه؟یک -

 :کنمیمتعجب نگاهش م ،دارمیبه عقب م یشهال قدم دنیو باد کنمیدر رو باز م ناچار

 سالم.. -

 :کشهیسرک م اطیح یتو یصورت گر گرفته سرخش به اروم با

 سالم نورا جون، عطا خونست؟ -

 ورودش باز کنم: یتا راه رو برا رمیتر م عقب

 شده؟ یزیچ رون،یرفت ب نایاالن با مامانم ا نینه هم -

از  اطیرو با احت فشیو تن الغر نح کنهیمرتب م شیموجدار عسل یرو موها شیتونیسبز ز شال

 :کنهیچهارچوب در رد م



 ست؟یخونه ن یکس -

 نه تنهام! -

 واریدر و د یگردش نگاه مشکوکش رو رو یهاو با چشم کنهیزبونش مرطوب م یسیو با خ لبش

 :چرخونهیخونه م یهاپنجره

 گرده؟یبرم یک یدونیکجا رفته؟ نم نایبا مامانت ا -

 :کنمیم تیکه از حضورش شوکم دستپاچه موهام رو به کنار گوشم هدا یحال در

 شده؟ یزیکار داشت باهاش رفت، چ رونیمامانم ب دونم،ینه نم -

 :کنهینگاهم م مضطرب

شبش  ده،یاصال جواب زنگمو نم زنم،ینوراجون االن من چند روزه دارم بهش زنگ م نیبب -

گفت، ما اصال باهم  رهمیتازه بهم شب بخ دادیم روهامجیمس یقبلش خوب بود جواب همه

 چش شده؟ یدونی. تو نمارهیاز خودش در م هیاداها چ نیا دونمینم م،ینداشت یمشکل

 :کنمیرو صاف م گلوم

 ؟یپرسیشده، چراز خودش نم یچ دونمینه، بخدا من نم -

با خودم  یلیچند روز خ نیکرده ا وونمیکه ازش بپرسم، بخدا د دهیاصال جوابم رو نم گمیم -

 لیاز خودش بپرسم دل امیگفتم ب امینتونستم با خودم کنار ب یبشم. ول الشیخیکه ب کلنجار رفتم

 ده؟یعذابم م یجورنیکردم که داره ا یمن چه گناه ه،یکاراش چ نیا

قانع کردنش ندارم، دستش  یبرا یکه جواب یکیو من  کنمینگاهش م یسکوتم باشرمندگ یتو

 :کنهیهم گره م یمحوش رو تو ییطال یو ابروها کنهیبغلش قفل م یتو

 بهش گفته؟ یزیمامانت چ نمیاره؟ بب ،یبه من بگ یخوایکه نم یخبر دار یزیتو از چ -

 داره! یخبر داشته باشم، اخه؟ به مامانم چه ربط دیبا ینه بابا من از چ -

 :کنمیصداش رو حس م یبغض تو کنهینگاهم م درمونده

وجود  یآدم ب هیکه اخرش مثله  یداد میسه سال تموم باز ،یمرد یلیباشه، فقط بهش بگو خ -

 ش نبود!رسم نیا بخشمشینم وقتچیکنار. بهش بگو ه یبکش

هاج  ره،یم رونیب اطیو از ح کنهیروشن و با پشت دست پاک م یهاچشم یاشک رو تو یهاله

 ..رمیفکر فرو م یو تو کنمیو واج نگاهش م



 

 ..دیببخش -

. شوکه به شهیدر دوخته م رونیبا ترس نگاهم به ب رسهیکه به گوشم م یامردونه یباصدا

 یو دستپاچه چادرم رو افتمیبرهنم م یموها کنم،ینگاه م ستادهیا میچند قدم یکه تو یمردجوون

اون حالت نگاهم  یتو ادیکه ز کنمیحال دعا م نیا یو تو رمیگیو پشت در پناه م ذارمیسرم م

 :دوزمیم نیو نگاهم رو مضطرب به زم زنمینکرده باشه، به چادر محکم چنگ م

 د؟ییبفرما -

 :شنومیدار و گرفتش رو مخش یصدا

 .نهیآوردم خونه رو بب یمشتر نیه اجازه بداگ -

 :دمیدهنم رو به زور قورت م آب

 شما؟ دیببخش -

 ..امیآورحُکم -

آروم از سنگرم به  یلیشباهت فام نیمتعجب از ا گفت؟یمن رو م یلیچرا داشت فام بهیغر نیا

خونه گذاشته بود  یآجر وارید یدست رو انهیکه شاک یبه مرد ینگاه میو ن کشمیسرک م رونیب

. کالفه شمیم رهیخ کردینا معلوم نگاه م یگره داده و به نقطه یپهن کم رنگش رو تو یو ابروها

 :فرستهیم رونیرو ب نفسش

 گه؟ید یهست یپدرت. برادر عِمران، شما دختر موس یپسر عمو دم،یحم -

 :افتهیکجم بالخره م یدوهراز

 بله.. -

 :دیچرخیبود و به دور و اطراف ممن متمرکز ن ینگاهش رو بازهم

 کشه؟یطول م قهیمنتظره، فقط چند دق یمشتر -

 :رمیگیم یحالت تهاجم اریاخت یب

 رو ندارم. یکار نیاجازه همچ ستن،یپدرم ن یول دیببخش -

 ملک با پدرت هماهنگ کردم. دنید یبرا یول -

 خونه صاحاب داره.. نیا ن،یآورد یکه براش مشتر ستین یملک فروش نیآقا، ا شهیگفتم نم -



 دارهیبه عقب برم یجواب دارم که قدم دنی. انتظار شنکشمیفرق سرم م یرو دوباره رو چادرم

و با  شهیم یاو مشغول گرفتن شماره کشهیم رونیب اهشیس نیشلوار ج ییرو از ج لشیو موبا

 یتا لب خون دوزمیبا دقت چشم به حرکات لبش م رسه،یکم دورشدنش صداش به گوشم نمکم

به  یزیدو سا یکیکه  اهشیکوتاه س نیآست راهنیگرد پ یقهیدست به  یعصب چرخهیکنم، م

رو  لشیو موبا ادیمحکم و بلندش به سمتم م یو دوباره با قدم ها کشهیتنش انگار گشاد بود م

 :رهیگیبه سمتم م

 باباته.. -

رو محکم  لیصداش رو بشنوم، موبا ی. شک داشتم که بتونم به راحترمیگیرو از دستش م لیموبا

 :زدیکه با داشت با تموم از ته چاه داد م شنومیبابا رو م یو صدا چسبونمیبه گوشم م

 بابا؟ یشنوینورا جان، صدام رو م -

 :کنمیم ینگاهمین ستادهیکه روبه روم ا یمنتظر و شاک یهاچشم به

 بابا.. شنومیم -

بمون بره باال  اطیلحظه تو ح هی. امرزمهیعمو خداب کهیپسر کوچ ست،ین بهیغر دیباباجان آقا حم -

 دخترم. نیبده. آفر یخونه رو نشون مشتر

 :کنمیو باغصه لبم رو جمع م شهیداغ م هامگونه

 چشم بابا. -

به  دم،یم هیتک واریصدا به د یو ب رمیگیرو به سمتش م لشینگاهش کنم به موبا کهنیا بدون

همه و همه خوب  لیو آشنا و فام بهیغر کرد،یبود و داشت مدارا م دهیکنار کش یراحت نیهم

 یو اموال یتوبه و جبران مال یبرا یپدرم آخر عمر یرو عمو ،یخونه فکستن نیکه ا دونستنیم

دمه مرگ بود و هوش و حواس درست  رمردیپ رمیبود. گ دهیبود بهش بخش دهیکه ازش باال کش

 دست خط و امضا ازش نداشت! هینداشت، بابا چرا پس  یحساب

 اهلل.. ایاهلل،  ای -

 .کنمیوارد خونه شده نگاه م دیکه همراه حم یانسالیو به مرد م کنمیم سربلند

و با عجله  کنهیخونه م یبه نما یو با دقت نگاه برهیگشاد م یاشلوار پارچه بیدست ج مرد

 .دارهیقدم برم



 :افتهیپشت سرش راه م دیحم

 سالمه خوب مونده.. یول هیکلنگ -

 :رهیپشت بوم م یهابه سمته پله مرد

 بکوبمش. خوامی. گفتم که مکنهینم یواسه من چه فرق -

کجا  دیبا شه،یم یما چ فی. تکلشهیدلم آشوب م یتو دم،یپلکان کش م یرو تا انتها نگاهم

 بکنه؟ کاریچ خوادی. بابا ممیرفتیم

 :رهیگیم شیراه خروج در پ ریمرد سربه ز انیم نییها پشت بوم پاباالخره از پله ریتاخ یکم با

 .میمزاحم شد ،یآبج دیببخش -

اروم به سمتم  دی. حمشمیآماده بستن م ذارمیدر م یدستم رو کنم،یلب زمزمه م ریز یسالمت به

. به فرستمیهم م یهام رو تواخم کشمیبهم بگه. خودم رو عقب م یزیچ خوادیمعلومه م ادیم

 .شمیم رهیخ قشیکنار شق هیرد بخ

 فرستاد گفت که خبرتون کرده. لیوک شیماه پ شی: عمران شدیحم

اعتماد به نفسم بخاطر نداشتن مدرک کم شده بود و حوصله جروبحث با  کنم،یم سکوت

 رو نداشتم. بهیمردغر

 رم؟یهم از عمران واستون بگ گهیدوماه د یکی یخوای: مدیحم

 :دمیجواب م یکه لحن صداش نرم بود اما با تلخ نیا با

 .الزم نکرده ر،ینخ -

 .زنهیم رونیاز خونه ب یخداحافظ یو ب کنهیلب زمزمه م ریز یزیچ

گفته بود، مردک با خودش هم انگار قهربود، مامان حق  یلب چ ریداشت که ز یتیچه اهم حاال

با  رنیبگ ینیریگل ش هی دیبابات بس خشک و نچسبن با لیفک و فام گفتیم شهیداشت هم

 کنن. یخودشون آشت

**** 

  

***** 



که قصد حرکت  یکند یهاعقربه ینگاهم رو دوباره رو گردمینبود دنبال راه چاره م دلم یتو دل

 یکردن خونه چقدر وقت معطل دایها برنگشته بودن، مگه پنداشتن ساعت ده شب بود هنوز بچه

 !؟یساک پر از پول دار هی یداره وقت

 ی. با عجله خودم رو از روشهیم اطیوارد ح شهیاز هم تردهیبابا خسته و خم شه،یدر باز م بالخره

 :پرسمیم انهیشاک یو با صدا کنمیم زونیآو وانیا یسکو

 ..نجا؟مگهیاومده بود ا یبرادر عمران واسه چ -

 :کنهیمتعجب نگاهم م بابا

 دختر، چه خبرته؟ سالمت کو؟ دمیبابا ترس یا -

 یو ب رهیگیها به سمتم منرده یرو از رو دشیخر لونی. ناکنمیزمزمه م یلب سالم ریز دلخور

 :کنمیو با سماجت دنبالش م ذارمیپام م ریداخلش ز اتیتوجه به محتو

 قبول کردن.. دیاونام مسلمونن شا ؟یباهاشون صحبت کن یرینم یچ یخب برا -

 کنن نورا جان؟ رو قبول یچ -

خونه  نیسال از ا یاز راه برسن بعد از س یجورنیهم هیماست، مگه الک یخونه برا کهنیا -

 ه؟یمگه الک رون؟هایپرتمون کنن ب

 :ارهیو جورابش رو از پاهاش در م شهیاب دوال م ریش کنار

 ها کجان؟بچه ست،ین ینه الک -

 اره؟یب یمشتر یپس چرا اجازه داد رون،یرفتن ب -

 کنم؟ کاریمن چ یگیتو م -

 :کنمیلب زمزمه م ریز دلخور

 نذار حقتو پامال کنن. گمیمن م -

 ..اریرو بردار ب ییبردارم برم باهاشون بجنگم؟ بدو برو اون دمپا ریشمشم رم؟یحقم بگ یچطور -

. آقا مگه عموت یحرف بزن یتونیم ،یزبون که دار یول ،یبجنگ یبر یبردار ریشمش خوادینم -

 باال، خب.. دهیکه از بابابزرگ کش یراثیارث و م یخونه نداده بهت جا نیا

 .اریرو ب ییدمپا -

 :ذارمیپاهاش م ریو ز دارمیرو باعجله برم ییدمپا



 تو بگو خب؟ -

 خب بابا جان خب؟ -

ملک  متیق دنیخونه مال ماست. بخدا خودشونم خبر دارن. فهم نیبگو که ا طتو،یخب بگو شرا -

تن آقاشون تو گور  رنیخونه رو ازمون بگ نیقول قرارشون، بگو اگه ا ریز زننیرفته باال دارن م

 !لرزهیم

 :رهیو به سمته حموم م خندهیم اروم

 لرزه؟یبچه، تن اون بدبخت م یدونیآخه تو از کجا م -

 :کنمیعجله پشت سرش حرکت م با

 ..هامیدیخونه رو از دست م یدست یدست میکه بلرزه، بابا دار دمیبخدا قول م لرزه،یم -

 :شهیو مانع جلو رفتنم م ذارهیحموم م یدر آهن یو دست رو چرخهیسمتم م به

 ؟یایدنبالم م یاالن کجا دار -

 :ذارمیدر م یسرم رو یعصب بندهیو در رو م رمیگیفاصله م یقدم

کجا؟ها؟ اصال بهش فکر  میبر مییخوایم رنیخونه رو ازمون بگ نیا ست،یچرا واست مهم ن -

 ؟یکرد

 ..استادیشهر ز نیمنه گنجشک در ا یجا برا -

 :کوبمیرو آروم م سرم

 داره آخه؟! یچه ربط ا،یخدا یوا -

 کسچی. انگار هنمینشیم نیزم یو چهارزانو رو دمیم هیتک واریآب به د یباز شدن صدا دنیشن با

 خونه نبود. نیجز من نگران از دست دادن ا

 ؟ینورا تو چرا اونجا نشست -

زانوم  یو دست رو زنمیکالفه موهام رو پشت گوشم م کنمیسرم رو بلند م هیحور یصدا با

 :ذارمیم

 !یجورنیهم یچیه -

 :دارهیبه سمته پله برم یو مرموزانه قدم کنهیبه المپ روشن حموم م ینگاه مامان

 ت اومده؟بابا -



 :رمیو وارفته با سمتش م شل

 ن؟یکرد دایها کجان؟ خونه پاره، بچه -

 :هیحور

 یکنم بگم چ فیباال واست تعر میبر ایحاال ب ان،یدارن م میدیخرت و پرت خر کمیتو کوچن  -

 !یاریشاخ در ب گمیم زیچ هی یعنیشد، 

 دیخر یو عطا دوباره با پاکت ها اوشیس نمینشیمنتظر م یراحت یرو رم،یها باال ماز پله دمق

 :ذارهیتاقچه م یرو اطیبنزش رو با احت چیی. سهراب سوشنیم ییرایوارد پذ

 !یگم و گورش کن ینورا بهش دست نزن، برش ندار -

 :دمیهم گره م یرو تو ابروهام

 !خورهیبه چه دردم م یخشک و خال چییبهش دست نزنم، اصال اون سو یگیوا مگه بچم بهم م -

 :زنهیم یپوزخند دانهیپل

 !یگفتم که حواست رو جمع کن -

 مسخره! -

 داغش کن بخور! ایسرد شده ب گهیاز رستوران واست چلو کباب آوردم، فکر کنم د ای: نورا بمامان

 :گمیو بلند م ذارمیچونم م ریدستم ز متفکر

 آورده بود! ی.. واسه خونه مشترجانیاومد ا دیامروز حم -

 :شهیعطا از اتاق خواب بلند م یصدا

 ه؟یخرِ ک دیحم -

 !دهیخودش گفت که اسمش حم دونمیبابا، چه م کهیپسر عمو کوچ -

 :ادیبه سمتم م یبا نگران مامان

 اومد؟ یکِ -

 :کنهیموهاش رو باز م رهیگ هیحور

 االن.. میبه موقع خونه گرفت یرو گوش کردگفتم مامان خانوم، حرفمون یدید -

 :ذارهیم کارهمهیرو ن هیاب حرف حورسهر سوال

 اومد؟ یکِ اروی نیا نم،یلحظه صبر کنم ب هی -



 بعدش اون اومد.. قهیاول شهال اومد چند دق ن،یدم عصر که شما رفت نیهم -

 :پرسهیمتعجب م ادیم رونیبا عجله از اتاق خواب ب عطا

 !جا؟نیشهال اومد ا ؟یگفت یچ -

 :غرهیبلند م شهیم ترکیجواب عطارو بدم سهراب نزد خوامیم

تو  یرو راه داد کهیمرت اروی ییتو؟ سرخود تنها یگیمیچ یعطا، دار نمیبب ستایوا قهیدق هیبابا  -

 خونه؟

 :شمیمبل بلند م یاز رو مضطرب

 شده مگه؟ یخب اره، چ -

 :زنهیبا حرص داد م خورهیم نیچشمش چ یگوشه سهراب

 .ستیتو خونه، تو مگه عقل تو کلت ن یرو راه داد بهیمرد غر یشده مگه؟ تو غلط کرد یچ -

 :کنمیو واج نگاهش م هاج

 باباست.. یکجا بود، پسر عمو بهیغر -

 تو؟ ادیب یگذاشت یباشه، واسه چ خوادیکه م یهرخر -

با، باباهم پشت تلفن زنگ زد به با هینجوریا دیتو خونه، بعدش د ادیاول که من که اجازه ندادم ب -

 تو.. انیگفت بذارم ب

 :ستهیایسر سهراب مپشت رانهیگیپ عطا

 رو ول کن شهال رو بگو.. نایا -

 :کنهیصداش رو بلند م یعصب سهراب

 نیاصال ا نمیشهال.. بب نیبا ا یکرد سیخفه شو، تو هم دهنمون سرو گمیم قهیدق هیبابا  -

 کجاست؟ یموس

 حمومه. -

 :رهیم اطیبه سمته ح زنهیکه بهم م یمحکم یتنه با

 ؟ی.. موسرونیب ای..بیموس -

  

 :رهیبهم م یاچشم غره مامان



 ؟یگرفتیاون زبونتو م یجلو یمردیم قهیدو دق ،یکاشت یچه شر نیبب یوا یا -

 مشکل داره! وونست،یخودش د نیداره، ا یبه من چه ربط -

 .دومیم وانیا ی. باعجله روشهیجرو بحث بابا و سهراب بلند م یصدا

 تو خونه؟ ادیطرف ب یگفت یخونست واسه چ نیدختر تنها تو ا ی: وقتسهراب

 برو رد کارت.. ای: منو سوال جواب نکن بچه جون، ببابا

 :کنهیبا سماجت دوباره تکرار م سهراب

 ..یلیخ گهینه؟ بابا تو د یدیجواب نم -

 :کنهیو بابا تلخ نگاهش م خورهیرو م حرفش

ناموس  هیاحوالن، طرف آدم حساب ضیهمه عالم و ادم مثله خودت بدبخت و مر یکنیچرا فکر م -

 ،یوناموس بد رتیپنجاه شصت سال سن بهم درس غ خوادبعدیالف بچه نم هیتو  شه،یسرش م

 تن لش مفت خور.. ،یرفتیکه از پول مردم باال نم شدیسرت م رتیاگه غ

 :زنهیچنگ م راهنشیاز پشت به پ مامان

 برو تو. ایبس کن سهراب..ب -

 :خندهیم یعصب سهراب

 سر سفرمون؟ یپولو خودت گذاشت نیمرد مومن، خوبه هم یگیم یدار یچ -

 :کنهیتنش م ینم دارش رو تو یآب یرکاب بابا

 نیرفته خون منو کرد ادتینکنه  هیچ ،یولد چموش بهش چنگ زد یمن گذاشتم سر سفره؟ تو -

پول صاحاب داره، گناهه، حرامه، توان داره، خوردنش از  نینه فقط تو همتون، گفتم ا شه؟یتو ش

پول رو  نیما ا نیکفش گفت هیتو  نیچون پاتون کرد د؟یگوشت سگ نجـ*ـس تره، کَکِتون گز

حاال که پول دستتون،  ن،یخونه بر نیاز ا دیکنیچرا جمع نم نیخب خواست یلیخ م،ییخوایم

 نیخواستیرو نم یزندگ نیشما که ا گه،ید نی. برُپر کنه تونیقده و دَلِگهست که ع یاونقدر

 منو؟ یبدبخت د؟یکنیتماشا م رویچ نیدار نیموند

 :دهیتکون م یامتکبرانه شونه سهراب

که  مونمیم یفکر کرد هی. چمیکنیامروز فردام جمع م نیهم م،یریم میکنیمعلومه که جمع م -

 ..شنومیمنت م یکیتورو 



 :غرهیو بلند م رهیگیدستش لرزش م بابا

زودتر بهتون  دیباهمتونم، با دیبرو، خوب گوشتون وا کن خوادیکه دلت م یجمع کن هرقبرستون -

حق  یخونه کس نیمن زندم تو ا یتا وقت ست،یمال حروم خوردن ن یکه خونه من جا گفتمیم

فکر  تونیو کثافت کار یچندروزم بهتون مهلت دادم واسه الشخور نیا اره،ینداره لقمه حروم ب

 یموس ست،یبچه من ن گهید یحروم خور یپ رونیدر رفت ب نیهم از ا یهرک د،یجا و مکان کن

 نیایو سر قبرم ب نیریتابوتم بگ ریز نیمُردم هم حق ندار امیحروم خور نداره، وقت یزن و بچه

 ..نیزار بزن

 یهاشده بود و حرف نیحاال جو سنگ کنند،یبه هم نگاه م دیهمه باترد ره،یگیخونه رو م سکوت

وسط  نیشده بودم، ا فیباز بالتکل دارم،یبه عقب برم یقدم دینا ام داد،ینم یشوخ یبابا اصال بو

 ..کردمیم کاریچ دیمن با

عادت بافت موهام رو دوباره باز  یو مضطرب از رو نمینشیها مخوابو کنار رخت رمیاتاق م یتو

 .کنمیم

به حرکت  کنن،یاروم پچ پچ م رندیگیو پشت در سنگر م شنیوارد اتاق م هیو حور مامان

سبز  هیچهارپا یو رو کنهیبغلش جمع م یمامان دامنش رو تو ،کنمینامفهموم لبشون نگاه م

 :نهینشیم یکیپالست

 ..میریخونه رو بگ دیرو کل میخونه رو قولنومه کن میزنگ بزن بنگاه فردا بر هیحور -

 :رمیو به سمتش م خزمیچهار دستو پا م نیزم یترس رو با

 ن؟یخونه بر نیاز ا نییخوایمامان، م -

 :کنهیمتعجب نگاهم م هیحور

 ؟یایمگه تو نم ن؟یبر یکه چ یعنیوا  -

 :پرسهیم بارنیو مامان ا رمیگیرو گاز م لبم

 نورا؟ یایب یخوایتو مگه نم -

 بابا بمونم. شیپ دی. شادونمینم -

 رنیگیخونه رو ازش م گهی. چندوقت دستیخودش مشخص ن فیتکل چیبابا ه ،یشد وونهید -

 ؟یبکش یدر به در یخوایکجا بره، م خوادیم ستیاونوقت معلوم ن



 خدا بزرگه.. گه،ید شهیم یزیچ هیتا اون موقع  -

 :گزهیلب م مامان

بکشه  یو سخت ییتنها نیا میکنیم یکاری می. ماداریتو بچه؟ الزم نکرده بمون یشد وونهید -

 ؟یکن یچه غلط جانیا یبمون یخوایکنه، تو اونوقت م یبا ما زندگ ادیبشه، ب مونیزود پش

 خودیراحتم، ب نجایکنه، منم ا یاونجا باشما زندگ ادیولم کن توروخدا، بابا اگه تو کوچم بمونه نم -

 ..دیبه فکر خودتون باش دیند ریه من گب

 :زنهیمرموزانه م یو با لبخند ادیاتاق م یبا عجله تو اوشیس

 ن؟یشده االن؟ جلسه گذاشت یچ -

 :کنهینگاهم م انهیشاک هیحور

 بابا بمونه. شیپ خوادیم ام،یمن نم گهینورا م یچیه -

 :شهیم ترقیو لبخندش عم شهیم خم

 ؟یباش کیپول شر یتو یخواینم کهنیا یعنی نیا -

 :دمیسرم رو تکون م یحالت منف به

 باشم. کیشر خوامینه، نم -

 :کشهیلپم رو م یبا خوشحال ایس

 به من؟ یدیسهمت رو م ن،یآفر -

 :کشمیاکراه خودم رو عقب م با

 از اون پول ندارم. همش ماله خودتون! یسهم چیمن ه -

با اون پول  خواستنی. حاال همه مکردیم وونمیراحت بود، اما فکر کردن بهش داشت د گفتنش

 خواستمیم یچه غلط یموقت یخونه نیا یتو نجایدلشون برسن و من ا دهینارس یبه همه مرادها

 هم ترسناک بود. نیفکر کردن به بعد از ا یکنم؟حت

 ***** 

 یگ و ناسازگاربود از صبح بامن سر جن دهیبه خانه باالشهر شن ومدنین یکه مخالفتم رو برا مامان

 .کردیو سرزنشم م زدیداشت و مدام ُغر م

 .دمیم هیشده اتاق تک یگچ کار واریو به د کنمیام قفل م نهیسـ*ـ یدستم رو تو متفکر



بزرگش  یچمدون صورت یبود رو تو دیچند روز خر نیرو که ا دشیجد یبا ذوق لباس ها هیحور

 :دهیجا م

شمرونه،  یپنجرش روبه کوها هیپنجره رو به کاخ سعادت اباد  هیخونه مبله و فول امکانات،  -

 ..رنیهامون همه از دم دکتر و خلبان و وز هیتو ساختمون همسا گفتیم یچبنگاه

 :شنومیاتاق م رونیعطا رو از ب یصدا

 تو اون نشسته بود! گریبهش بگو قبل ما کدوم باز یحور -

 :هیحور

پسر خوش  نیرفت، توکه زبونم بودا.. هم ادمیابا اسمش ب ی.. اگهیمعروفه د گرهیهمون باز -

 گرفتم. مریرفت نکنه آلزا ادمیقد بلنده..چرا اسمش  پیت

موندن عوض کنند  یمن رو برا یبود که را نیا یحرف ها برا نیهمه ا خارونم،یدماغم م نوک

اندازند، مگس  یب دیهمه بهونه بود تا دلم رو اب کنند و من رو شک و ترد ریسف ریو وز گریباز

 دایتا مگس مزاحم و سمج رو پ کنمیبا دقت به اطرافم نگاه م دارمیبرم نیزم یکُش قرمز رو از رو

 .کنم

 :هیحور

روزم زنده باشه و نفس  هی یحت خوادیخونه نگو قصر بگو، به نظر من ادم م میخالصه بگذر -

رو  میختینبور هفتادو ملت راخه، لونه ز نجایا هیکنه..چ یخوب با عزت زندگ یجا هی دیبکشه با

 اباد.. یرخی نیهم تو ا

 :شنومیمامان رو م یعصب یصدا

چطور داره  نیبب دیچشم سف دهیرندیجا باس بمونه پاسوز باباش بشه، خ نینداره، هم اقتیل -

 .ارهیرو در م زادیادا بچه ادم

کوچش  یکه وسط حال برا یلیو نگاهم رو به مامان که کنار بارو بند امیم رونیعجله از اتاق ب با

 :دوزمیجمع کرده بود م

من  ستم،یشماها، مگه من باهات اتمام حجت نکردم نگفتم باهاتون ن نیستیچرا وِل کن من ن -

 بابا.. یا گهید دی. دست از سرم بردارخوامیم ینه از اون پول کوفت ام،ینه م

 :شهیبلند م اطیح یمعترض سهراب از تو یصدا



چطور بالنسبت سگ  دهیبه دو روز نکش نی. بذار ببادیکه داره نازو ادا م دینیبیم گه،ید دیولش کن -

 ..فهمهیاالن داغه نم رسونه،یو خودشو به ما م شهیم مونیپش

 :دهیو ادامه م زنهیهام زُل متو چشم ارهیپله باال م یرو از نرده ها سرش

ما از  نیا ی. وقتیخونه رو تحمل کن نیا واریدرو د یتونیکه م مییجانیگفتم، االن ما ا یک نیبب -

 ..خورهیگوشت تنتو م واریدرو د نیچطور هم ینیبیتک و تنها م یتو بمون میخونه بر نیا

 :زنهیم شیمشک یبه روسر یکالفه گره ا مامان

 نه؟ ،یاینم -

 :دارهیبه سمتم برم یمامان قدم کنم،یناچار سکوت م رمیوا م یراحت یرو

چرا باس پاسوز  ،یکن شرفتیپ یعمر هیبعد  یخوایبچه ها کمتره، چرا نم نیا هیاز بق تیتو چ -

 آره نورا؟ سوزه،یدلت واسش م ؟یبش یموس

 :گمیو دروغ م بندمیرو م چشمم

 !امیباهاتون ب ستیبه بابا داره، من، من دلم ن یچه ربط رم،ینخ -

 نه؟ ستیدلت ن-

 رشیخونه قل و زنج نیدان و ترحم به اوج هیشب یزیچ کردیام نم یبود، اما پاهام همراه دلم

 ..دادیکرده بود اجازه رفتن نم

 :کشهیم رونیب اهشیجعبه س یادکلنش رو از تو عطا

 ..میریبگ دیکل میمنتظرمونه.دوبار زنگ زده، قرار بود ساعت چهار بر یشده بنگاه رید میبر یآبج -

 :اندازهیدوشش م یرو شیپوست مار یورن فشیک مامان

دُنگ حواسم بهشون باشه تا  شیبچه ها باشم. ش نیبرم باال سر ا خوامیگفتم، م یبه موس -

 که خواهربرادراتو ول کنم به امون خدا؟ها! یتو که انتظار ندار نمیمبادا کج برن. بب

 .کنمینگاه م رهیم یکه به سمته در خروج ییبه چمدون ها دیبا ترد گم،یلب م ریز یزورک یا نه

 :دهیدستش فشار م یدستم رو تو مامان

همون  کشهیم یبابات چ لیم نیهست قناعت نکن، بب زریتو فر زیمراقب خودت باش، همه چ -

بذار  ی. ولرمیخونه، سفر قندهار که نم گردمیدوباره برم دهیرو درست کن. من خودم صبح نکش



م شب گفت ینباش به موس یزیبچه ها رو جابه جا کنم، سروسامونشون بدم. نگران چ نیاول ا

 ..وقتی ینترس ادخونهیزود ب

 تا بغض دردناکم رو مهار کنم: رمیگیم ینفس

 ..ترسمینم -

 یموها یشالش رو هی. حوررهیو به سمته درم دهیم کشیبار یبه ابروها یمکث خم یکم با

 :کنهیو با تاسف نگاهم م اندازهی*ـان و آزادش مـیعـر

سه  نیسهمتو ا یبذار یخوایم ،یاریدرم یاحمق باز یدار یلیخفت کنم نورا، خ خوادیدلم م -

 .یشیم مونیپش یروز بدجور هی ته،یحماقته زندگ نیتربزرگ نیتا الشخور بخورن؟ باورکن ا

 یو مغموم لبخند ذارمیپام م یزدم رو خیدست  ره،یگیکلمه حماقت، قلبم تپش م دنیشن با

 :زنمیم

 خوامیم یسم عکس خونه روبفرست، گزارش لحظه ا. وازنمیاگه بابا اجازه داد بهتون سر م -

 ازت..

 یرو کیکوچ یاو بـ..وسـ..ـه کشهیقلبش م میاز صم یآه ده،یفشار م نشیس یرو تو سرم

 :زنهیم میشونیپ

 مراقب خودت باش. ا،یدور از چشمش ب -

دارم و خوشحالم، وسط کوچه  تیرضا ممیکه از تصم کنمیچه مرگمه، اما تظاهر م دونمینم

 .شمیم رهیو مات و مبهوت به رفتنشون خ ستمیایم

شهر دور، حاال از  یتو یدانشجو ترم اول ایسرباز لب مرز  هیشده بودم، شب بیراحت غر چقدر

 به بعدسخت بود. جانیا

**** 

 :ذارمیتشک بابا م ریز یرو لیاست ینیو س رمیپشت بوم باال م یاز پله ها اروم

 آوردم.. ییچا ایب ،یداریبابا ب-

دستش  یرو تو ینبلک دارهیرو برم یاروم استکان دسته دار بلور کشه،یم یا ازهیخسته خم بابا

 .کشهیداغ رو هورت م یچا یبا فوت ماهرانه ا دارهینگه م



رفته  شهیهم یخونه برا نیخونسرد بود و انگار نه انگار پنج نفر آدم بالغ و زنده از ا شهیهم مثله

 .رسهیبه نظرم الیخ یاروم و ب نقدریکه ا گذرهیم یسرش چ یتو دونهیبودند، خدا م

 رهیخ شهیتر م کیکه گوشه لپش لحظه به لحظه کوچ یمتفکر به قند ذارم،یچونم م ریز دست

 .شمیم

بهشون خوش  ه،یچجور دشونیخونه جد یبچه ها تو یبدونم االن حال وهوا خواستیم دلم

عمرگذشته بود بس که سخت گذشته  کیمن  یکه رفته بودن برا یچندساعت نیهم انه،ی گذرهیم

 بود.

 نوراجان..حواست کجاست بابا.. -

 :کنمینگاهش م متعجب

 شده بابا؟ یچ -

 سرد شد. ،یخوریرو نم تییچرا چا -

 :دمیحوصله جواب م یب

 .خورمینم -

 ؟یختیدوتا ر یچ یپس برا -

 !یجورنی..همدونمینم -

 اد؟یم یمامانت نگفت ک -

 :کنمیزانوم حلقه م یرو رو دستم

 .گردهیبرم یگفت بچه ها رو جابه جا کنه، زود -

 ؟یسر بزن هیبهشون  یبر یخوایم -

 :کنمیلب زمزمه م ریز متعجب

 برم اونجا.. تونمیمن م یعنیواقعا؟  -

 :کنهیرو دوباره ُپر م شینبلک

دست برسون بهشون  هیکمک خواستن  دیکم و کسر ندارن، شا یزیچ نیاره باباجان برو بب -

 ..گهیخواهر برادرهاتن د

 :رهیگیجون م لبخندم



 ؟یایشما نم -

 بگم؟ یبرم چ رونیپا پرتشون کردم ب پیدخترجون، خودم با ت امیاخه من کجا ب -

 کنن؟یم یکجا دارن زندگ ینیبب یدوست ندار یعنی -

 :گردونهیبرم ینیس یرو تو شیخال استکان

نکنن و واسه  یعقل ی. فقط خدا کنه بکننینم یبد زندگ یکه دستشونه جا یبا اون همه پول -

تا دردسر نسازن  شناسمیخودمو م جنبهیب یبچه ها نیخودشون شر درست نکنن، هرچند من ا

 ؟یازشون دار یادرس نمی..حاال ببننینشینم کاریب

 :دارمیرو برم ینیس جانیه با

 برم.. دیکجا با دونمیآدرسو واسم نوشته، م هیاره، حور -

 :کنهیقرمز آزاد م یمخمل یمتکا یرو تو سرش

 واست با آژانس برو.. ذارمیپول م -

 :دمیو بلند جواب م رمیم نییاز پله ها پا یخوشحال با

 ..رمیخودم با واحد م شهیم شیکرا ینه بابا با آژانس تا اون سر ُکل -

 بشم. داریتاصبح زود ب ذارمیهم م یفردا چشم هام زود رو داریاز د سرخوش

**** 

 کنمیخستم رو باز م یناچار چشم ها رفتیفروم یبغل یهیخونه همسا واریکه به د یلیدر یصدا با

 ..کنمیلب نثارش م ریز یو لعنت دمیبه خودم م یو منگ و خوابالود کش و قوس

کرده بودم مثال قرار بود صبح  رید شه،یشادتر مساعت گشاد و گ یعقربه ها دنیهام با د چشم

 .افتمیزود قبل شدت گرفتن گرما راه ب

 وانیل یو مسواکم رو از تو ذارمیهم م یرو کنمیلحاف و تشکم رو تا م شمیسرعت بلند م با

 .دومیم اطیبا عجله توح دارمیکمد برم یتو

 یکه رو وسفیگلدون ترک خورده ُحسن  ریکه ز یبه چندتا اسکانس سبز رنگ ده تومن نگاهم

 .افتهیبود م وانیا



به چند تا  کشم،یدندون هام م یبا دقت مسواک رو ستمیا یم اطیح یگوشه ییروشو یرو روبه

محال بود خودم  شم،یم رهیپرپشتم با سرعت نور رشد کرده بود خ یابروها ریکه ز یاهیس یمو

 .پاشمیبه دست و روم م یو آب شورمیدهنم رو م اومدم،یاز پس اصالح ابروهام برم

 یبه چندتا مانتو کنمیرو باز م یچوب یمیلباسم رو بپوشم، در کمد قد نیبهتر خواستیم دلم

لب  ریز یو آه دمیبه دماغم م ینیو چ کنمیبـرده بودم نگاه م متیبه غن هیکه از حور یارهیت

 !کشمیم

کمد  ادی خارونم،یرفت، متفکر گوشه ابروم رو م شهیتا سر کوچه هم نم یلباس ها حت نیا با

 .کنمیکنم، در کمدش رو باز م دایپ یبه درد بخور یزیچ نکهیا دیبه ام افتمیم هیلباس حور

که متعلق به قبل پولدارشدنش بود نفسم رو  یجلف و بنجول ییلباس و مانتو کهیچندتا ت دنید با

ها رگال یخوبش رو با خودش بـرده. دستم رو یرحم همه لباس ها یب مفرستیم رونیرمق ب یب

 ادیمنو  زشیر یگل ها شمیداره متوقف م یتونیز نهیکه پس زم ینخ یمانتو یرو کنمیحرکت م

 هم نبود. یانتخاب نبود اما انتخاب بد نیبهتر اندازه،یمامان م یها ژامهیب

بودن نجاتم  کشنبهیاز شنبه  تونستیکه م یسبزو دوباره شال ساده کشمیم رونیمانتو رو ب ناچار

 .ذارمیبده رو کنار م

 .ذارمیپشت گوشم م رمیگیچندتا شاخه مو قرض م بافم،یو مرتب م کنمیرو شونه م موهام

 تیو در نها کشمیمژهام م یبه جا مونده بود رو هیحور شیآرا لیکه باز از وسا یلیمیعجله ر با

 .دمیخاتمه م شمیبه ارا کشمیم کیکوچ یبا رژ قرمز که لب ها

که بابا برام گذاشته بود رو  یرو به همراه پول میدوش کمیکوچ فیوک بندمیرو م دمیسف یبندکتون

 .رمیباعجله به سمته در م دارم،یبا عجله برم

قامت  دنیکه بادهنوز سر بلند نکردم  دم،یچفت درفشار م یو دستم رو گمیلب م ریز یاله بسم

شوکه  دنشیبار که از د نیدوم نیا کشم،یلب م ریز فیخف ینیه ستادهیکه روبه روم ا یمردونه ا

 !شدمیم

وحشت کرده  دنمیازمن نداشت از د یو انگار اون هم دست کم دارهیبه عقب برم یقدم دیحم

 بود..

 :کنهیمکث لب باز م یکم با



 !نهیآوردم خونه رو بب یمشتر ستنیآقاتون ن دیببخش -

 :کنمیو طلب کارانه نگاهش م اندازمیدوشم م یرو فمیک

 !ستنیبابام ن رینخ -

 ستادنیکه سر کوچه ا یبه زن و مرد یو نگاه خارونهیم چشییگوشه چشمش رو باسو هیبخ رد

 :کنهیم

 ن؟یدیاجازه م -

 :کشمیخودم رو کنار م ناچار

 فقط زود من عجله دارم ! -

 دیحم شن،یم اطیوارد ح یکه همسن و سال پدرم بود با سالم کوتاه یو مرد یچادر الانسیم زن

 بود. ستادهیدر ا یبرعکس روز قبل جلو

 :ارهیرو از پاهاش م شیکه کفش طب یدر حال زن

 نم؟یبرم داخلم بب شهیم -

 !دییبفرما -

ناخودآگاه به  یو فکر کنمیم لمیبه ساعت موبا یکالفه نگاه ره،یزن از پلکان باال م مردهمراه

 :چرخونمیحرف بزنم اما مجبور بودم، اروم سر م دیبا حم خواستیهرچند اصال دلم نم زنهیسرم م

 سوال! هی دیببخش -

 ستمیایو روبه روش م دارمیدر برم رونیبه ب یقدم یحرکت فور هی ی. توکنهینگاهم م متعجب

 :پرسمیو با عجله م شمیواکنشش دستپاچه م نیاز ا ره،یگیم نییشدنم سرش رو پا کیبا نزد

 فروش؟ یبرا نیرو چند گذاشت نجایشما ا -

 رهیاز نگاه کردن به من انگار طفره م چرخونهیم ینقطه نامشخص ینگاهش رو کنهیبلند م سر

 :فرستهیم رونیگرفته و خش دارش رو از گلو ب یصدا

 فروش. یگذاشته برا جارونیعِمران ا برادرم ستم،ین انیمن در جر یعنی دونم،یقرنمیدق -

با  دهیکم رنگش م یبه ابروها یو خم برهیراستش فرو نم یمشکل نیشلوار ج بیج یتو دست

 :پرسهیمکث م یکم

 ؟یدار دیقصد خر-



و  دمیتو بساط ندارم اما جسارت به خرج م یپول چیه دونمیهرچند م کنم،ینگاهش م دیترد با

 : گمیم

 ..یاره خب، ول -

 ..چرخمیو م دم،یقورت م شنومیکه از پشت سرم م یمردو زن یحرفم با صدا ادامه

 لحظه.. هی دیببخش -

تا  رم،یگینظرشون م ریو از دور ز مونمیسرجام ثابت م ره،یبه سمتشون م گرانهیپ دبایحم

شون که جواب کنمیدلم دعا دعا م یهمزمان تو انه،یبفهمم مورد پسندشون قرارگرفته  یخونبالب

 باشه. یمنف

باعجله در  کشم،یم ینفس راحت کنندیبالخره به حرکت م یو مرد با مکالمه نسبتا کوتاه زن

 یو انگار منتظر بود مابق ستادهیمنتظرم ا دشیکه کنار پژو سف دیبه سمت حم بندم،یرو م اطیح

 :کنهیو دوباره سوالش رو تکرار م رمیحرفم رو بشنوه م

 ؟یدار دیشما قصد خر -

 یرو چند گذاشت جانیا متیق یشما که بهم نگفت دونمینم یآره اگه بشه، ول -

 :کشهینا مرتبش م شیبه ته ر یدست متفکر

خونه نزده تا  دیاز خر ینگفت حرف یحاج موس یول م،یرسیباهم به توافق م متشیق یحاال برا -

 به حال..

 :کنمیبازهم جسارت م یبود ول امفتیحرفم  دم،یرو محکم فشار م فمیک بند

 دارم. دیمن خودم قصد خر -

 نی. در ماشستمیحرفا ن نیبود مال ا دهیانگار خودش هم فهم اندازه،یبه سرتاپام م یکوتاه نگاه

و به سمتم  کشهیم رونیرو ب یرنگ یآب تیزیداشبود کارت و یو از تو شهیو خم م کنهیرو باز م

 :رهیگیم

 ..گمیرو م متیبهتون ق د،یریم تماس بگکارت منه شما شب باها نیا -

 یتو افتم،یو باعجله راه م رمیگیلب ازش فاصله م ریز یبا خداحافظ دم،یتکون م یسر دییتا با

هزار تومن از خودم پس انداز نداشتم چطور جرات کرده بودم حرف از  ی. وقتشهیدلم آشوب م

 زدم.. ونیلیم



 یبرا یزیاراده و به طور غر یپونز باز هم ارزشش رو داشت که ب ریو هرچند ز یخونه فکستن نیا

 .زدمیدست و پا م نطوریبه دست آوردنش، ا

بود با  یخونه مساو نیاز دست دادن ا کردمیم داینجات پ یبرا یتا راه دم،یخریوقت م دیبا

 نبود. یکه حدس زدنش اصال کار مشکل یفالکت آور ییاتفاق ها

 .کنمیباز م ستادنمیبه اندازه ا ییمترو جا یشلوغ یتو

همون گورستون  ای یکه متعلق به اسقاط تشیزیو به کارت و کنمیمانتوم م بیج یتو دست

لب  ریز یآه کنم،ینگاه م لشیبه شماره موبا دینا ام شم،یم رهیاز رده خارج بود خ یهانیماش

 .کشمیم

خونوادم  دهیجد یونیخودم رو به محله ع یخط یتاکس هیبا سوار شدن سه خط مترو  بالخره

 یدار یبیو سراش یضیعر یها ابونیو خ دهیسربه فلک کش ینما روم یساختمون ها رسونمیم

اسمشون رو  یکه حت یلوکس یها نیماش دنیکوچه بودنش دو به شک بودم و د یکه تو

نقطه از شهر هوا بهتر بود  نیانگار ا یحت کرد،یترم م جیگ شتلحظه به لحظه دا دونستمینم

همه نظم انگار  نیا یقائده و قانون داشت و برا زیانگار همه چ دم،یکشیداشتم راحت تر نفس م

حرف عطاو  چرخم،یسانت به سانت از خط کش استفاده کرده بودند. هاج و واج دور خودم م

خاص و  یآدم ها یزندگ قطعا محل نیا کنم،یحاال باور م فمعرو گریرو در مورد فالن باز هیحور

 معروف بود..

و با عجله جواب  کنمینگاه م هیمضطرب به اسم حور امیبه خودم م لمیو زنگ موبا برهیو یصدا با

 :دمیم

همه فکر کنم گم  هیشب یلیخ ابونهایخ جانی. اامیب دیکجا با دونمینم یول دمیمن رس هیحور -

 شدم..

 .امیخودم م ییخب بهم بگو االن کجا یلیخ -

از سرجام  هیحور هی. با توصگمیرو م ابونیبا عجله اسم خ افته،یرنگ م یاب یبه تابلو نگاهم

 .خورمیتکون نم

و به  زنمیم یلبخند ادیبه سمتم م ابونیخ یکه از انتها هیو نگاهم به حور گذرهیم یا قهیدق چند

 .رمیسمتش با عجله م



 :نهکیصورتش م یمهیضم یو اخم مصنوع شهیباز م ششین

 ..یفکر کردم گم و گورشد وونه،ید -

 همه.. هیشب یلیهاش خ ابونیخ نجایلحظه فکر کردم گم شدم. ا هیبخدا  -

 :کشهیرو به سمته خودش م بازوم

تر هزارتوعه سخت هیآباد که شب یرخی یاز کوچه پس کوچه ها نجا؟یکردن ا دایادرس پ گهید -

 ..ستین

 :کنمیبابُهت نگاه م رهیمس یساختمون که تو یو به نما چرخونمیسرم

 !کنهیم یجا آدم زندگ نیا یعنیمن چقدر قشنگه،  یخدا یوا -

 :رهیگیکه از دستم م یشگونیو ن شهیبلند م هیخنده حور یصدا

 شنوهیم یکیآخه دختر؟ نگو  هیچه سوال نینورا، ا یگینه پس، چرا چرت م -

 بود.. هایآدم معمول نیمنظورم از ا ،یآخ ول کن دستمو سوراخ کرد -

 :کشونهیمن رو م ابونیو به سمت آپارتمان اون سمت خ ُبرهیکوچه رو م عرض

 مجتمع دامون، پنجاه قدمم فاصله نداره.. نمیا هاشنیا -

 تا مشخصاتش رو به خاطربسپارم. کنمیبه آسمون خراش روبه روم نگاه م خوب

 یتو شیآسمون یکه با لباس فرم آب یبه نگهبان رم،یرش باال مکوتاه مَرم یهوا از چند پله سربه

 :کنمیبود متعجب نگاه م یالب

 هتله.. نگهبانم داره.. هیچه باحال شب -

 :زنهیباعجله دکمه آسانسور رو م هیحور

 ..اریدرن یتابلو باز س،یه -

داخل  ییطالبزرگ  یو کنجکاو به فضا کنمیحرکت م هیو پشت سر حور شهیآسانسور باز م درب

 .کنمیآسانسور نگاه م

 :غرهیلب م ریکالفه ز هیحور

 که.. یبابا نورا تو سهرابم بدتر یا -

بلند  ینیه هیآزادو شال سُرخورده حور یموها دنیو باد رمیگیم یمداربسته نیرو از دورب نگاهم

 :گمیلب م ریز



 !رهیگیم لمیداره ازمون ف نیسرت دورب یشالتو بکش رو هیخاک عالم، حور یوا یا -

 !رهیخب بگ -

 :دمیبه ابروهام م یو خم گزمیم لب

 که عوض نشده.. مونمونیو ا نیچه مرگته تو، کوچه و محلمون عوض شده د -

 !ی. مامان کم بود توهم اضافه شداریدر ن یباز یخب بابا اروم باش کول -

 :کنمیمتوقف شدن اسانسور، دلخور نگاهش م با

 :کنهیم زیر خودمون بمونه!کنجکاو چشم نیب یدیبگم قول م زیچ هی هیحور -

 شده نورا؟ یبخدا، چ گمینم -

 :رمیگیم یانگشتام به باز نیشالم رو ب یلبه

 من نبود.. ریواسم افتاده، بخدا تقص یبد یاتفاق هی -

 :کنهیراه پله متوقفم م کینزد کشهیم رونیو از اسانسور ب رهیگیرو م دستم

 ..یتو نبود؟ چه اتفاق ریتقص یتو، چ یگیم یچ -

 :کنمیبه اطراف م ینگاه اطیاحت با

 پسر عمو بابا اومد خونمون.. دیاون روز که گفتم حم -

 :غرهیم یو با تند رهیگیرو محکم گاز م لبش

 کرد؟ آره؟ یبهت دست دراز نمینورا، بگو بب یچ -

 :پرهیم ابروهام

 !هیچ گهید یدست دراز ؟یگیچرا مضخرف م وونه،ینه د-

 :بندهیهاش رو مخشم چشم با

 پس دِ جون بکن حرفت رو بزن.. -

 یبودم..چادرم افتاده رو ستادهیوا اطیتو ح یعنیدر.. یکه بگم، من اون روز جلو یذاریخب نم -

هم دستامو..چند لحظه هم  دمیهم موهام رو د ارویرو بازوم، گمون کنم  دمیشا دونمیشونم نم

 !دیمطمئنم که د یعنی د،یطول کش

 :فرستهیم رونیرو با حرص ب نفسش



 ؟یسکتم بد یتونیچرت و پرتا م نیبخاطر ا نیلحظه هزار راه رفت، بب هی نیآخ قلبم دلم تو ا -

 علف بچه شدم! هی ستگاهینگاه کن چطور ا

راهرو هست حرکت  یکه تو یاسوخته یبه سمته در قهوا ارهیلب ادام در م ریکه ز یحال در

 .دارهیزنگ نگه م دیکل یو دستش رو رو کنهیم

 کنه: یبَگش رو با عجله به تن م راهنیو پ کشهیاروم سرک م رونیدر به ب یاز ال اوشیس

 بابا فکر کردم مامانه.. دمیچه خبرته، ترس -

 :زنهیم ایبه س یمحکم یتنه هیحور

 .گهیبکش کنار د -

 :زنهیم ییلبخند دندون نما دنمیو باد رهیگیم هینگاهش از حور ایو س رمیسمته در م به

 ...ورانیبَه، نورا خانوم از ا -

 :رمیبه سمتش م خوشحال

 بهتون بزنم.. یسر هی امیدلتون واسم تنگ شده گفتم ب دونستمیم -

 :کنهیورودم باز م یو راه رو برا رهیدر کنار م یجلو از

 نه؟ ،یاریدون ما طاقت بب یروزم نتونست هیتو  یعنی -

 :کنمینگاه م ییرایبزرگ سالن پذ یفضا به

 مامان کجاست؟ -

 :دهیرو باال م ختشیبه هم ر یموها

 ..ادیاالن م د،یرفته خر -

 شمیم رهیو فرش ها که هم رنگ و ست بود خ لیکه با مبلمان است ییطال یسلطنت یپرده ها به

 :شنومیرو از پشت سرم م ایس یصدا کنم،یکاوش به جلو حرکت م یکم کم برا

 ؟یدوستش دار -

 :افتهیشونم م یاز رو فمیک بند

 نه؟ نیپول داد نجایبابت ا یلیقشنگه، خ -

 :دهیو به جلو حرکتم م ذارهیشونم م یرو دست

 !ستین یها که واسه ما پولپول نیکه ا یدونیم ،ینگ یبگ یه -



 زونیآو واریکه از درو د یبیغر بیعج یب هاکو واریسروته و د یبزرگ مدرن و ب یتابلوها به

 یهاکنف سقف و المپ دنیبا د کنمیبود، سربلند م نهیقر زیجا انگار همه چ نیا کنمیبود نگاه م

 :دهیشونم رو فشار م امحکمی. سخورمیم یسکندر نکیهالوژ یمخف

 حواست کجاست نورا مراقب باش.. -

 :کشمیم رونیدستش ب ریشونم رو از ز یعصب

 حواسم هست، سهراب و عطا کجان پس؟ -

هم بشه الم شنگه بود. آخرش یکدوم اتاق مال ک نکهیبودن، سر ا داریب ریتا د شبید دن،یخواب -

اون دوتا تلخ گوشتم اتاق جدا برداشتن..بهتر بابا  م،یداد تیمنو عطا به هم اتاق شدن رضا

 جفتشون تخس و عنقن!

 :دمیبه دماغم م ینیو چ کنمیگاه مراهرو ن یانتها یاتاق خواب ها به

 !اد؟ینم ییبو هی گمیم ایس -

 :کنهیگوشم زمزمه م ریو ز خندهیم اروم

 بچه جون! یشینده باال دودخورم ه،یمار یآره بو -

کاش حداقل همسنش  یتر بود؟ ابشر از من بزرگ نیچرا ا کنم،یمتعجب نگاهش م گردمیبرم

 !شدیو دلم خنک م زدمیچک تو دهنش م هیبودم تا 

 :کنهیم نییوار باالپا کیخوش حالتش رو ت یو ابروها چرخونهیهاش رو مچشم طنتیش با

 کشف کردم! دیجد زیچ هینورا  -

 :کنمیبود رها م ونیتلوز یکه روبه رو یتک یکاناپه یرو فمیک

 ؟یچ -

 :رهیگیاش رو به سمته کف اتاق مانگشت اشاره مرموز

 گنج داره! هی جانیا -

 :کنمیم یابه پارکت قهوه یکوتاه نگاه

 کجا؟ -

 ..منزل بانو فرخ لقا قجر!نییطبقه پا -

 ا؟یس یگیم یدار یچ -



خوده  نییپا گمیدارم م نیبب ،یخنگ باش نقدریگفتم نه؟ انتظار نداشتم ا یچ یبابا نگرفت یا -

.. بچه هاش یو دوستداشتن نگلیهفتاد، س یسن باال ادر،یلیم یخانم دکتر مولت هی ده،یجنس خواب

 خوراک شوِگر شدن! یعنیهم همه از دم خارج، 

 :دمیتکون م یو با تاسف سر دمیلبم با حالت چندش باال م گوشه

رو چطور  چارهیب رزنی.. اصال من موندم آمار پهیزیخجالتم خوب چ یتیشخص یب یلیشعور، خ یب -

 !یبذار برس ،یشبه گرفت هی

 :کنهیجمع م شیبرجسته عضالن ینهیسـ*ـ یدست هاش رو تو متکبرانه

 ..کشمیراحت بو م یلیخ -

پولدار  یروز هیاگه  یگفتیم ادمهی ،یبردار کارانیمگه قرار نشد دست از ا ا،یهوف بس کن س -

 چه مرگته؟ ها؟ گهید یگمشدم، االن که پول دار مهیدنبال ن گردمیبشم م

 که ترک عادتم موجب مرضه.. یدونیعادت کردم، م -

 یکینسبتا بار یو به سمته راهرو فرستمیم رونینفسم رو ب یو عصب بندمیخشم چشمم رو م با

 :ُغرمیلب م ریز دیو تهد کنمیحرکت م شهیبه چند اتاق ختم م

 گهیکف دست مامان بابا، حاال د ذارمیم رمیراست م هی ،یها بهم بگاز چرت و پرت گهید باری -

 !ید دانخو

 ..گهیجنبه نشو د یب -

 دیبا دهیخواب رپتویکه ز یکس زنمیعرض و اندازه لحاف حدس م دنیباد کنم،یاتاق رو باز م در

و دوباره در رو آروم  اندازمینسبتا بزرگ اتاق خوابش م یبه فضا یکوتاه یسهراب باشه، نگاه

 .بندمیم

 ..نجایا ایب -

و  رمیو به سمتش م کنمیاتاق روبه رو نشسته بود نگاه م یکه تو هیبه حور گردمیبرم

 :نمینشیلبه تخت کنارش م یرو کنمیاتاقش نگاه م یفانتز یبا دقت به فضا چرخونمیسرم

 ..یکه دوست دار یهمون رنگ قایقشنگه، بنفش، دق -

 :ذارهیم شیاستخون یدهیکش یچونه ریز دست



 ای ادهیابم ببره، اولش گفتم البد از ذوق و شوق زتا خود صبح دست و پا زدم که خو شبید -

کمه،  یزیچ هی لنگه،یکار داره م یجا هی کردمیجام عوض شده و بدخواب شدم. حس م دمیشا

 نورا.. یما باش شیپ نجایا دیبودن تورو کم داره، تو با نجایا دمیدرست که فکر کردم فهم

 ارم؟یرو در ب هایحساب یبشه، ادا یکه چ نجایبمونم ا -

 ؟یستین -

 یهستن چ یننه وآقام ک دونمیم یوقت ارمیادا درب تونمیمن نم ه،یحور ستمیمعلومه که ن -

 یفقر و ندار دونمیم یبزرگ شدم، وقت یطیخونم کجاست و تو چه شرا دونمیم یهستن، وقت

 رو که فقط واسه من ساخته شده. یواقع یتجربه کردم زندگ دمیبودم و د یوقت ه،یچه شکل

وقت اون د،یدینم شرفتیرنگ پ ایدن نیکس تو ا چیکه ه ینجوری. اگه ایریگیسخت م یدار -

 ..زدنیو تا اخرعمرشون درجا م موندنیهمه سرجاشون م

کنن، من  شرفتیپ دیهمه که نبا زنم،یباشه اصال من دارم درجا م یکنیفکر م ینجوریاگه ا -

 ..زننیدستم که تا اخر عمرشون درجا م هیجزو اون 

 :دهیم شییبه ابروهاش روشن و طال خم

 ..یشیم مونیروز پش هیبالخره که  ،یآخرش که چ -

 ها رو نداشت:حرف نیذهن مشوشم تاب وتحمل ا شم،یاز کنارش بلند م کالفه

 ..نهیآورده بود خونه رو بب یشد، مشتر دایپ دیامروز دوباره سرکله حم -

 خب؟ -

حق  یچرا، ول دونمینم ه،یحور ادی. زورم مخرمیدم خونه رو مشدم بهش گفتم خو ریمنم جو گ -

 خونه رو از دست بدم، اون خونه مال ماست.. خوامیناحق نم ای

 فته؟یپول بهت بدم کارت راه ب کمی یخوایم -

 من خنده دار بود: یبرا تشیجد نیبود و ا یحالت صورتش جد کنمینگاهش م متعجب

 !کنمیم شیکار هیخودم  الیخیاز تو پول خواست، اونم از اون پوال، ب ینه بابا، ک -

 ؟ینورا، مگه تو پول دار یکن کارشیچ یخوایم -

 ته دلم روشنه.. شهیباز م یراه هیمطمئنم  یول دونم،ینم -

 :شهیبلند م ییرایپذ یمامان از تو یصدا



 ..ای..سهیحور -

با  کشمیسرک م رونیبا عجله از اتاق به ب کنم،یتموم رها م مهیمامان بحث ن یصدا دنیشن با

بلند  یازهیخم خورهیخوابالود عطا م افهینگاهم به ق خورهیکه از پشت به کتفم م یاروم یتنه

 :پرسهیلب م ریو منگ ز جیو گ کشهیم یوکش دار

 جوجه؟ نجایا یاومد یاعه، توک -

 :کنمیم لبخندنثارش

 ..یتو خواب بود یوقت -

 :دهیکلفتش م یبه ابروها یمخ متعجب

 هم اومده؟ یموس نمیبب -

 !جانیا ادیبابا ب ینیکه تو خواب بب نیمگه ا -

 ..یینجایدختر، تو ا دمیترس یوا ی: امامان

 :رمیو به سمت مامان که تازه متوجه حضورم شده م گذرمیکنار عطا م از

 ؟یدیمگه جن د یدیچرا ترس -

 :کنهینگاهم م نگران

 نجا؟یا یخبر داره اومد یموس ،یخبر اومد یچه ب -

 سر بهتون بزنم.. هی امیآره اصال خودش گفت ب -

 :کنهیسرش رو از پشت کاناپه بلند م اوشیس

 ما رو کنه! یفرستادتش چُقل یموس بندمیشرط م -

 ؟یفرض کرد یشما واقعا منو چ یمنوبفرسته چقل دیبا یچ یبرامزخرف نگو، -

 .کنهیمشکوک نگاهم م مامان

 : گهیم رهیکه انگار داره سر بچه دوساله رو ش یلحن با

 کنه، مگه نه مادر؟ ینیها نداره که خبرچاخالق نینه پسرم نورا از ا -

 :توپمیو با حرص م زنمیم یپوزخند

 کاریپوال چ نیبا ا نیدار دونهیبابا نم یکنیمامان توروخدا با من مثله بچه ها رفتار نکن، فکر م -

 د؟ینکیم



 یمثله آدم زندگ یعمر هیبعد  میدار رسرمونیخ م،یکنیم کاریچ میوا خب بدونه، مگه دار -

 میخوریم یچ ه،یچه جور مونیخونه زندگ یبهش بگ یبر یپا نش وقتهی گمیمن فقط م م،یکنیم

 !شکنهیدلش م شه،یموقع ناراحت م هیمرده غرور داره  چارمیخب اون ب یدونی. ممیپوشیم یچ

 :دمیو جواب م رمیآشپزخونه م یتو افتمیسرش راه م پشت

رنگ  ذاشتیوگرنه که اصال نم شهیناراحت نم وقتچیشما ه یمطمئن باش بابا از خوش -

 ..دینیهارو ببپول

 :زنهیلب غُر م ریو اروم ز شهیمشغول گشتن م ذارهیرو کانتر م فشیک

 منو بخور.. ایمتر، ب شیزبون داره اندازه ش -

 :هیحور

 حورا.. دیکنیخونه اسم منو صدام نیبه بعد همه تو ا نیاز ا -

 :کنمیمتعجب نگاهش م گردمیبرم

 ؟یچ -

 باکالسه من که عاشقش شدم.. یلیقشنگه نه؟ خ دمه،یحورا اسمه جد -

 :ارهیم رونیدوباره سرش رو از پشت کاناپه ب ایس

واسه زن  خورهیم شتریب نهیسنگ کمیواسه سن و سال تو  هیاسم حور یدونیم ست،یخوبه بد ن-

 !هیطور یمیقد ییجورا هیدختر جوون  هیپنجاه شصت ساله باشه تا 

 :شهیدمیلحظه ناپد هی یتو هیحور لبخند

 ؟یقبال بهم نگفته بود نویچرا ا -

 :دهیتکون م یشونه ا یتفاوت یب با

 نی،ببیوقت افسرده نش هیطرفم نگفتم بهت که  هیاز  گه،ید یدونیخب فکر کردم خودت م -

اسم کَته  کهنیبا ا اد،ینم ستممیاصال به س اوشیاسممو عوض کنم، س خوادیدلم م یلیمنم خ

 میاسم خفن داشته باش هی دیاصال مابا ست،یاسم بچه پولدارا ن کنمیحس م یدونیاما م هیکلفت

 عوض شده! تمونیموقعحاال که 

 :کنهیدستش پاک م یتو کیبا حوله کوچصورتش رو  یسیکه تازه وارد بحث شده خ عطا

 ..هیا غهیچه ص گهیاسم بچه پولدارها د -



 :غرهیلب م ریز مامان

 ..نینذار رادیا بیاسمتون ع یرو خودیبچه عاقل ندارم هم از دم خُل و چِل، ب هی -

 :پرسهیشده م هیقض نیا ریگیپ یکه جد هیحور

 ؟یبذار یخوایم یخب اسمت رو چ -

 :خارونهیمتفکر چونش رو م ایس

 ساشا.. ایبود  ماین ایاسمش  دمید میبچه پولدار تو زندگ یمن هرچ یول دونم،یچه م -

 خنده: ریز زنهیم یپق عطا

 ..کنهیم کاریسهراب باهات چ نیبب مایتو فقط اسمت رو بذار ن -

 :گهیبا ذوق م شهیدوباره باز م ششین هیحور

 جذاب دختر ُکشه! یها، لعنتساشاهم خوبه -

 :کنمیفوت م رونیحوصله نفسمو رو ب یب

 ..هیفازتون چ دمیفهمیکاش حداقل م -

 !میزنیحرف م میدار یراجع به چ یدیفهمیم ه،ینورا بود نور یتوهم اگه اسمت جا -

 کهیتیزیو به کارت و کشهیباال م شینیتوجه به بحث و بگو مگوها از رو قوز ب یرو ب نکشیع مامان

 :کنهیدستش با دقت نگاه م یتو

 ..ریشماره رو بگ نیبرام ا اینورا ب -

 :دارمیرو برم تلفن

 ه؟یشماره ک -

 نیا یاز پس کارا ییخدمتکار خوب بفرستن، تنها هیشرکته، واسم  نیزنگ بزنم ا خوامیم -

 ..امیخونه برنم

 :دمیچشمم م یبه گوشه ینیچ متعحب

هم که داره برق  یزیهاشم که مرتب سرجاشه، از تم لهیخونه که حاضرو آمادست، همه وس نیا -

 ته؟یخدمتکار واسه چ زنهیم



دود و روغن خسته شدم من که  یکنه، ار بو یواسمون آشپز ادیب خوامیرو م یکیآشپزخونه،  -

مثله خانم  یعُمر هیبعد  خوامیکردن شماها گذاشتم. حاالهم م ریاجاق واسه س یپا مویهمه زندگ

 ..هیکم دارم از بق یداره، مگه من چ یخانم بودن چه حال نمیرو کنم، بب میزندگ نمیبش

 قول و قرارمون؟ ریز یزنیم یخونه؟ مامان دار یبرگرد یمگه قرار نبود بچه ها رو سرسامون داد -

 :کنهیو چپ چپ نگاهم م رهیگیرو از دستم م تلفن

به تو  امیم یخونه؟ من فقط گفتم هراز گاه گردمیگفتم برم یدختر؟ من ک یاریچرا حرف در م -

 ..زنمیبابات سر م

 :دارمیبه عقب برم یو قدم خندمیم شوکه

 یهراز گاه یما بمون شیآخه، قرار بود پ یگردونیچرا حرفتو برم ؟یگیبرعکس م یبخدا دار -

 .. رشیالاقل نزن ز یستین حرفت یمامان جان اگه پا ،یبه بچه ها سر بزن یایهم ب

 :کشهیم یهاش رو تو اخم

 یدار یپُره اومد یدلت از چ نمیجغل بچه جواب پس بدم؟ بب هیبه تو  دیبا یچ یاخه من برا -

 تیقشنگ حسود یدید نجارویا یدلت از کجا ُپره، اومد دونمیآخه من که م ؟یکنیم یسرمن خال

تو اون خونه  ییدنبالم که تنها یاالن هم اومد یتونینم یدیآقات د شیپ یشب موند هیگُل کرده 

 لتویرو بذار کنار جمع کن وسا یکله شق گمیبچه جون من که دارم بهت م ،یپاسوز نش یموش نهلو

 بود که االن حال روزش اونه.. یخوب موس یاریها رو در بادا آدم خوب ستیالزم ن نجایا ایب

 :رمیولوم صدام باال م اریاخت یو ب کنمینگاهش م یو با ناباور رمیگیم گُر

لـ*ـذت ببر. اصال خدم و حشم  تیکن، از زندگ یخانم نجایباشه باشه شلوغش نکن، بمون ا -

به من نگو که  یبکن ول ییکه دوست دار یراه بنداز و سلطنت کن، هرکار یملک پادشاه ریبگ

االن  یبتونم، ول یینهابود که شک داشتم ت نیمن فقط تا االن دردم ا کنم،یم یدارم حسود

 به اومدنت ندارم... یازین چیه تونمیهم م ییمن منم پس تنها همطمئنم که اگ

سُهرابم از اتاقش  یحت کنمیگذرا م ینگاه زدنینم کیبه بچه ها که ساکت بودن و ج سرخورده

 دارمیمبل برم یو شالم رو از رو فی. باعجله ککردیملتهبش نگاهم م یاومده بود با چشمها رونیب

 :دمیو با حرص و بغض ادامه م گردمیبرم کنمیو تپش قلبم رو به وضوح احساس م



خونتون، سقف بود باالسرتون که تو  یروز هیهم  یلونه گراز یلونه سگ یاون خونه لونه موش -

 یاز موس دیکه نذار ستیتو وجودتون ن رتیجو غ هی د،یریو نم نینزن خیاز سرما  ابونیکوچه خ

 یو بدبخت یعمر حمال هیبعد  کهیکه مرت نیکه نذار ستیتون نارزن تعصب تو خون هی رنش،یگن

 نشه.. ابونیآواره و در به در کوچه خ

 :ادیبه سمتم م یعصب سهراب

و تعصب ماربط  رتیرو به غ یموس یعرضگ یب ،یبافیواسه خودت م یدار یچ نمیصبر کن بب -

 یبوده ول یعنیداره،  یعقله و مشکل ذهن یب یعنیچشم رو اون همه دالر بست  ینده. وقت

 حقشه... یفهمیم ادیبه سرش ب یحقشه هرچ یعنینخواسته. 

 یصدا شمیم یهاش جراز حرف رم،یم یو به سمته در خروج کنمیرو کج م رمیعجله مس با

 :برمیلرزونم رو دوباره باال م

 کلیو شرفت.. گوه بزنم به ه رتی..گوه بزنم به غفتونیکث یگوه بزنم به اون دالرها یعنی -

 فکر .. یعوض یحرف بزن ینطوریمن ا یراجع بابا یقناصت..تو حق ندار

دهنم خشک  یکلمات تو شهیم دهیصورتم کوب یحرفم کامل نشده بود که ضربه محکم تو هنوز

زمزمه شده بود  هیصداها شب سوخت،یم دهمیزده بود و شا خیو صورتم  زدیگوشم زنگ م شه،یم

 ..کردمیسرم نگاه نم یباال یها هیبه سا یحت

 زانو زده بودم؟ نیزم یچطور رو ادینم ادمی یحت

 چقدر بود؟ یلیس نیقدرت ا مگه

پاهاشون افتاده بود و داشت لگدمال  ریپارکت ز یبه سمعکم که رو زدیتارم که دودو م نگاه

و با عجله دستم رو به سمعکم  کنمیآزاد م هیدست حور ری. شونم رو از زشهیدوخته م شدیم

 ..کنمیو فرار م اندازمیراه پله ها م یبا سرعت از خودم رو تو رسونم،یم

 پشت سرم دنبالم بود.. ینبود ک مهم

 نه.. ایشدن  ریمهم نبود که بخاطر من با سهراب سرکش درگ یحت

 خوردن من هم مهم نبود.. یلیس یحت

 .رفتمیو م کندمیو م کردمیفرار م دیبا فقط



غربت  یو زمان بو نیو همه کس ناشناس شده بودن و زم زیمن نبود، همه چ یجا نجایا چون

 ..دادیم

 ..زنهیکه تعلق نداشته باشم، اونجا من رو پس م ییاعتقاد دارم به جا نیبه ا دایشد من

 .رفتمیم دیخودم، پس با یکس با من نبود جز پاها چیباز تنها شده بودم، تنهاتر از قبل، ه حاال

. از حالم خورهیُشره م سوختیقطره اشکم رو صورت داغم که م نیو آخر ستمیا یم نهیآ یجلو

 ..سوختیخودم م یدلم داشت برا کهنیبودم از ا زاریب

 دنیقبل رس دیبا تیو حالت معصوم هیگر نیا پاشمیصورتم م یمحکم رو کنمیآب رو باز م ریش

 .کردمیبه دردش اضافه م دیخودش کم غم نداشت نبا شد،یپدرم تموم م

 کیدست و گردنم شل یترکشش رو یو هراز گاه کردیروغن جلز و ولز م یتو یها نیزم بیس

دنده جسارت و جرات رفته بودم، اون از صبح که ادعا  یامروز رو زنمیم یهوا پوزخند ی. بشدیم

هم با اون همه  هیحور یملک داشتم و اون از ظهر که سهراب رو به فحش بسته بودم، حت دیخر

 میمستق ریغ شهیبود و هم ستادهیسهراب نه ا یرو یوقت مثله من تو چیقلدرمش ه رمادعا و اولد

 ..شدیم ریدرگ

پر از  . صحفهدارمیرو برم لمیموبا خچالی یو از رو زنمیها رو هم م نیزم بیس یچوب ریکف گ با

پاسخ شده بود، همه بهم زنگ زده بودن و خودشون رو نگرانم  یب یخونده نشده و تماس ها امیپ

وگرنه هرکس دلواپسم بود تا االن  دادیترحم م یدلسوز یبو شتریب ینگران نیا دادن،ینشون م

ها سمت نیحاضر نشده ا یخوب و خوش بودن که حت یعنیرو صدبار به من رسونده بود،  دشخو

 !انیب

به  دینشده بود با ریتا د افته،یم دهیکه نه و چهل پنج شب رو نشون م لمیبه ساعت موبا نگاهم

و شماره  ارمیم رونیمانتوم کارتش رو ب بیو از ج رمیبا عجله به سمته اتاق م زدمیزنگ م دیحم

 ..رمیگیرو م لشیموبا

 یصداش رو رو ی، فوربودتر شده  نیکه به صورتم خورده بود انگار گوشم سنگ یضربه ا با

 ندم.. یسوت میوقت با کَرباز هیتا  ذارمیم کریاسپ

بَم  یبا چند بوق ممتد بالخره صدا ،رمیگیبوق مضطرب پوسته لبم رو گاز م یبلند شدت صدا با

 .چهیپیو خش دارش از بلندگو م



 الو.. الو.. -

 :گمیم ریو با تاخ کنمیم یسرفه ا خفه

 !؟یحکم آور یآقا دیسالم ببخش -

 ..شیبله فرما -

 :زدینکبت چرا چقدر داشت شاخ حرف م کنم،یو لوچم رو کج م لب

 قرار بود.. ،یمن نوراهستم، دختر آقا موس دیببخش -

 انگار حالت حرف زدنش عوض شده بود: شهیبلند م یحرفم کامل نشده که صداش تو هنوز

 دستتون باشه.. یچند لحظه گوش هی -

 :گهیوقفه بالخره م ی. با کمکردیرو عوض م شیمکان نیار داشت موقعانگ کنم،یم سکوت

 خب من االن گوشم با شماست.. -

 ن؟یخونه صحبت کرد متیبا برادرتون راجع به ق -

 کنم. داشینتونستم پ تشینه، واقع -

 :کشمیم یدینا ام یصدا از رو یب یآه

 د؟یباهاش صحبت کن دیتونیم یک -

 :دهیمکث جواب م یکم با

 باهاتون حرف بزنم؟ یحضور تونمیمن م -

و با عجله به سمت آشپزخونه  شهیدماغم پر م یسوختن یاز بو کنم،یم زیچشمم رو ر مشکوک

 :دومیم

 هام سوخت.. ینیزم بیس یوا یا -

و با  دارمیرو برم رهیدستگ شمیجزغاله هول م یها ینیزم بیاشپز خونه پر از دود و س دنید با

 یباز عیهمه سرو صدا چقدر بد ضا نیبا ا کنمیپرت م ییظرف شو یتو یو روتابه ر یعجله ماه

 بود.. دهیشن زیدراورده بودم، حتما همه چ

خروج دود باز کنم  یو تا درو برا پرمیحال م یو تو زنمیدستم کنار م یتو رهیرو با دست گ دود

 :کنمیدهنم م کیرو نزد یگوش

 م؟یحرف بزن دیبا یچ یبرا ؟یچ یبرا -



 :دهیجواب م ریبا تاخ بازهم

 شما حالتون خوبه؟ -

 :دمیجواب م اریاخت یب امیم نییو از پله ها پا رمیم وانیا یتو دستپاچه

 ؟یممنون شما خوب یلیخ -

همه گند باال آورده بودم،  نیا قهیدق کی یچطور تو دم،یدهنم فشار م یدستم رو یشرمندگ با

گرفتش دوباره بلند  یصدا دیخندی، انگار داشت پشت خط بهم متماس قطع کنم شدیکاش م

 :شهیم

 ..میزنیحرف م ینداره فردا حضور یپس اگه مشکل -

هم با  کشمتیبا تفنگ دولول م امیفردا م گفتیاگه م یتماس رو قطع کنم، حت خواستمیم فقط

 .کردمیجون دل قبول م

 خداحافظ! دیبرم سالم برسون گهی..من دمیحرف بزن یباشه، باشه حضور -

 نقدریچرا بندم،یم یچند لحظه طوالن یهام رو براو از خجالت چشم کنمیرو قطع م تماس

 رسوند؟یسالمم م یبه ک دیبا قایمزخرف گفته بودم، االن دق

نتونسته بودم همزمان باهم چندکار  وقتچیبودم، ه یبُعد هیکه خودم رو شناختم  یاز وقت یلعنت

باغ نبوده باشه و  ی.خدا کنه تا فردا تماس امشب رو فراموش کنه، خدا کنه اصال تورو انجام بدم

 نبرده باشه.. ییبو میباز جیاز گ

 یو سالم ب کنمیرمق به بابا نگاه م یآشفته و ب شه،یدر رشته افکارم پاره م دیکل دنیچرخ یصدا

 ..گمیلب م ریز یجون

 ؟یستادیوا نجایسالم چرا ا -

 :اندازمیمه گرفته اتاق م یبه فضا یقیعم نگاه

 هام سوخت! ینیزم بیس -

 :کنهیم میو نگاهش رو هم جهت با من تنظ ستهیا یم کنارم

 بابا، شاممون بود؟ یه -

 

**** 



 :ذارمیسفره م یو رو کردیم یداخلش بهم دهن کج یسوخته میداغ که املت ن تابهیماه

 آخ دستم سوخت! -

 مراقب باش.. -

 :رهیگیخودش م یبرا یبزرگ یتوجه به ظاهرش لقمه یب بابا

 بچه ها؟ شیپ یرفت -

 :رسونمیماست م یبه ته دبه یرو با سخت قاشقم

 آره، رفتم. -

 اد؟یم یمامانت نگفت ک -

 نگفت.. یزی. به من که چدونمینه، نم -

 اده؟یز یلیچرا مگه اونجا کارش خ -

 :دمیتکون م دییبا تا یو سر زنمیم یپوزخند

 اره، سرش شلوغه.. -

 :خورهیکه با اشتها لقمش رو م یدرحال

 ؟یاوردینمکدون رو ن گرده،یبالخره که برم شه،یتموم م گهیچند روزه د تینها -

 :ذارمیکاسه ماست رو جلوش م یعصب

دکتر گفته نمک  ینگفت یسر. مگه اونستینه، خود غذا نمک داره، بابا نمک اصال واست خوب ن -

 واست قدغنه و اسه قلبت ضرر داره؟

 واسه خودش گفته.. یزیچ هیولش کن  -

 انه؟ی یمراقب باش دیشما گفته، با یدکتر واسه خودش نگفته، بخاطر سالمت -

 شه،یم فیضع شه،یم ریپ یگرفت آدم شهیرو که نم یریپ یجلو یهرچقدرم مراقب باشم ول -

بعد هشتاد نود سال  شد،یم ریبود طرف سالم بدون دوا دکتر پ میند میاون واسه قد شهیم ضیمر

 زندم.. یجاش هم قاچاق نی. من که تا همکردیصبح چشم باز نم دیخوابیشب راحت م

 : گمیم رلبیز یو هوف بندمیم چشم

 ..یبابا باز که شروع کرد یا -

 :کنهیو کنجکاو نگاهم م خندهیم زیر



 ؟یچ یرو بذارم پا تیتلخ نیاوقاتت تلخه، ا -

 ..میکالفگ یبذار پا -

 کالفت کرده نورا؟ یچ -

که مثله خوره به جونم  یهرچ گفتمیم دیبا شه،یم رهیخ ینیبه گل سرخ کاسه چ کنمیم سکوت

 :دمیجواب م ریافتاده بود با تاخ

 خونه رو ازش بخرم.. خوامیمن به پسرعمو گفتم م -

 :دهینامرتبش م یه ابروهاگره ب متعجب

 ؟یحرف رو بهش زد نیچرا ا -

 بخرم. خوامیچون م -

 با کدوم پول اخه دخترجون؟-

 ..کنمی.خودم جور مدونمینم -

 منو نورا؟ نیبب ؟یقرون دوقرونه که خودت جور کن هیمگه  -

 :کنهیو مشکوک نگاهم م کنمیسربلند م خجل

کن، قول و قرارمون که  رونیرو از سرت ب یها برداراز اون پول یموقع بخوا هیکه  نیفکر ا -

 نرفته؟ ادتی

تو خط  یها بخوره، گفتاگه دستم به اون پول ونمیبه خدا اگه به اون پول ها فکر کرده باشم، مد -

خونه  نیا کهنیمن همه فکر و ذکرم ا یتموم شد رفت، ول هیها نرو گفتم باشه چشم، اون قضاون

 ..فهیبابا ح م،یند رو از دست

 ؟یحساب کرد یچ یاهلل اکبر، پس رو -

 برم سرکار.. خوامیم -

 :کنمینگاهم م کالفه

و  یی. از بناکردمیکه چشم وا کردم داشتم کار م یآخه دختر جون؟ من که از روز یچه کار -

مه همه سن و سالم اشکم د نیهنوزم که هنوزه با ا ،یو باربر یتا دست فروش ریبگ یینونوا

 ،یقرون پس انداز ندارم خودت که شاهد هی امیبرب یزندگ نیاز پس مخارج ا تونمیمشکمه نم

 .. یکن کاریچ یخوایماونوقت تو 



خرج شکم سه تا بچه  ینوجوون بود یوقت یبابا داستان تو بامن فرق داره، مگه خودت نگفت -

تا ادم بالغ و سالم  شیخرج پنج ش یشدن پوالهم که داشت دایتا قبل از پ ،یدادیو مادرتو م میتی

تعجب  یجا موندیواست م یزیواست بمونه خب، اگه چ یزیپش دمینبا ،یدادیخونه م نیرو تو ا

 میکن یکیدست به  ایب شونیزندگ یاالن سرت خلوت شده اونام که رفتن پ گمیداشت. من که م

از  میتونست دیشا میچندمرده حالج مینیبب میریبه خودمون سخت بگ کمی م،یحساب وا کن هی

 میریگیوامم م هی. تازه میتونیم مییدنبال کار. بخدا اگه بخوا افتمیمنم از فردا م م،ییایپسش برب

 گم؟یتو بگو من االن دارم بد م م،یبریم شیتَنگِش کارمون پ میزنیم

 :دهیوقفه جواب م یکم با

 یکی برهیچقدر وقت م یدونیم موننیم. آخه اونا که منتظر ما نیگیاماخوبم نم ،یگیبد که نم -

 ..دیپول جمع کردو خونه خر شهیدوماهه که نم

که خونه نفروشه اصال اون روز  رمیمهلت ازش بگ هیبسپر به من، بذار با پسر عمو حرف بزنم  -

نکرده  یحالتم اگه خدا نیتو بدتر رم،یاز عمران واستون وقت بگ یخوایخودش بهم گفت اگه م

سرپناه  ینه؟ بهتر از ب گه؟ید مییایخونه که برم هیاز پس رهن و اجاره  گهیکارمون جور نشد د

 ..دنهمون

 :کنهینگاهم م درمونده

گرگ بازاره معلوم  رونیهستم که نورچشمم رو بفرستم سرکار، اون ب یآخه من چطور پدر -

 تتیاگه غرورتو بشکنن و اذ کنه،یم تیو امرو نه سهیمیباال سرت وا یپدرو مادر یکدوم ب ستین

 چه خبره؟ رونیاون ب یدونیتوکه نم ؟یکنن چ

 نیبارم شده از چهار گوش ا هیکنم، بذار  یکه برم بردگ خوامیبرم سرکار، نم خوامیقربونت م -

 رونیاون ب ایدن نمیبب خوامیچند چندم، اصال م نمیبب سمیخودم وا یپا یو رو رونیب امیاتاق ب

 ..هیچطور

که به چشم  ینیبیم ییزایچ هی ست،یاصال قشنگ ن ایدن رونینورا، اون ب ینیبب یخوایرو م یچ -

 زینداشت چندرغاز ناچ شتریب هیکل هیمسافر سوار کردم  هیامروز  نی. همیکنیخودتم شک م

 ریکه بازم کارش لنگ بود اول تا آخر مس شیدرمون زندگ یفروخته بود، واسه هزار درد و زخم ب

توخونه من که  نیبش ست،یواسه امثال من تو قشنگ ن رونیاون ب گمی. من که مزدیزار م بند هی



کار  نیعرضه باشم، از پس ا یهرچقدرهم ب گهید کنم،یم دایسرپناه پ هیبه کمرم نخورده  لیب

 .بمونه ابونیکه نذارم ناموسم تو کوچه خ امیبرم

 :رمیو به سمت اشپزخونه م شمیعجله بلند م با

توهم قبول  ستمیخودم وا یرو پا خوامیبابا، گفتم م یزنیساز مخالف م یدار گهینه نشد د -

 ادتیثبت نام کنم،  یابیبرم کار خوامیکن م دارمیسرکار ب یتموم شد رفت، صبح رفتن یکرد

 نره!

 امان از دست تو نورا..امان.. ،یلقمه غذارو کوفتم کرد هیچطور  نیالاهلل االاهلل.. بب -

پنجاه  نیهم دمیترسیم دادمیاگه بحث رو ادامه م کنم،یم میآشپزخونه قا یپستو یخودم تو 

 ایبود  یچارگیسرب ایبه کار کردنم نبود اما نه نگفته بود،  یبره، راض نیپنجاهش بودنش از ب

 دلم رو بشکنه.. خواستینم

 نه گفتن بلد نبود. یگذشته اصال موس هانیا یهمه از

**** 

صاف  یخط اتو هیانداختن  یبرا دونهیخدا م کنم،یسرم مرتب م یرو یقواره بزرگ مشک مقنعه

 یابروها یرو یو دست کمیم سیاز صبح چقدر وقتم رو گرفته بود، سرانگشتم رو با نوک زبونم خ

لبخند غصه  ،کنمیه هام رو پخش ممژ یگلوله شده رو ملیو اروم ر کشمیپروپشت و درهمم م

. زنمیلُپم افتاده بود م یسهراب ملعون که رو یچک افسر یکه جا یقرمز فیبه رد خف یردا

 .خواستمیرو م نیهم قاینداشت دق یبود، ناراحت یکه خوراک کارگر یاظاهر ساده و موجه

 .زنمیم رونیاز خونه ب یو با بسم الله بندمیرو م دمیسف یکتون دیسف بند

چه خوب که  رفتم،یم رستانیکه دب یام زمانمدرسه یوبه روبود، درست ر هیآت یابیکار مقصدم

 نبود. یباز جیاز گ یکجابرم و خبر دیبا قایدق دونستمیم قیو حاال دق خاطرم مونده بود یتو

 کنمیقفل م یآهن یالهیم یدستم رو کنم،یم دایپ ستادنیا یبرا یخط واحد گوشه ا یشلوغ یتو

. کنمیگوشم چفت م یسمعکم رو به طور نامحسوس رو یاتوبوس هرازگاه دیشد یو با تکون ها

 !دارم یعصب کیکه ت کردیخودش فکر م الیبه خ گرفتینظرم م ریز یاگه کس دیشا

. گردمیم هیخاک خورده دنبال اسم آت یتابلوها نیو ب کنمیچهار طبقه نگاه م یمیساختون قد به

 کمرنگ شده بود اما هنوز سرجاش بود. کنم؛یم داشیجستجو پ یبا کم



به سردر اتاق  یو با کنجکاو ستمیایهر پاگرد م یو تو رمیو کم عرض باال م کیبار یپله ها از

 .کنمیها نگاه م

که چند  یتنگ یبه راهرو شن،یم شتریب شترویب پلهراه یتعداد افراد تو رمیکه باال م یاهر پله با

 دارم،یبه جلو برم یو قدم کنمینگاه م دیو مشغول حرف زدن با ترد اندستادهیدختر پسرجوان ا

 یسختاتاق رو اشغال کرده بودند، با  کیکوچ یفضا یا یده پونزده نفر تیشلوغ بود و جمع

 .رسونمیم یاهبلند قهو شخوانیخودم روبه پ

که  یمشغول سروکله زدن با دوتا مرد یگریها مشغول حرف زدن با تلفن بود و د یاز منش یکی

 نیداشتن، هنوز ب یاگرانهیکرده بودن و سرسخت حالت پ زونیآو شخوانیخودشون رو به از پ

کنارم جا  یرکیخودش رو با ز یاجسه زیمراجعه دو دل بودم که دختر ر یبرا هایانتخاب منش

 :گهیم یینسبتا رسا یو با صدا رهیگیدستش رو باال م یتو ندهو پرو دهیم

 شده! رمیبرم د دیبا ه،یلحظه، بخدا فور هی دی..ببخشیخانم صادق ،یخانم صادق -

 :کنهیبه دختر م یحوصله نگاه یب کنه،یقطع م ریتلفن رو با تاخ یمنش

 ؟یچرا نرفت ،ییجانیتو که هنوز ا -

 دارم! سانسیمن ل یول خوانیم پلمینوشته مدرک د جانیجون ا یخانم صادق -

 :خاونهیچونه گرد و تپلش رو م یصادق

 بفهمن! خوانیاز کجا م ،یدار پلمید سیبابا خب تو فرم بنو یا -

 !رنیموقع استعالم نگ هی اد؟ینم شیپ یمشکل یعنی -

 تموم نشده.. یتا وقت ادار گهیبرو د فهمننینم کارنیمگه ب زمینه عز -

 رهیگیدختر روم یحرکت جا هی یکه تو یجوون بایمتعجب به زن تقر شه،یم یعجله راه دختربا

و کلمه  دیپرسیبودنم رو نم لیدل یکس ستادمیایم جانیمعلوم بود اگه تا صبحم ا دوزم،یچشم م

و خجالت  کنمیباالخره با رفتن دوسه نفر عزمم رو جزم م اورد،یامرتون رو هم به زبون نم

 :دمیو آب دهنم رو قورت م ذارمیرو کنارم امهمسخر

 خانوم؟ دیببخش -

 وترشیموس کامپ یگرمه و همزمان دستش رو زیم یرو یآشفته یبرگه ها یکه سرش تو یمنش

 :دهیحرکت م



 بله؟ -

 ثبت نام اومدم. یمن برا -

 :دهیرو به سمتم هول م یدینگاهم کنه برگه سف کهنیا بدون

 ..شهیهم صدو هفتادتومن و پنج م نشیهز س،یفرم رو کامل پر کن، مشخصاتت رو بنو -

و با  کشمیبه سمته خودم م یرو تو دهیچسب شخوانیکه به پ یآب یو خودکار دارمیرو برم فرم

 ..شهیدست خطم کج و ماوج م خورمیم یکه هرازگاه یاو تنه یبا شلوغ شم،یمشغول نوشتن م

برگه نوشته شده بود ثابت  یکه تو یسوال یفرم مونده که دستم رو انیچند قسمت به پا هنوز

 :کنمیلب زمزمه م ریو اروم ز مونهیم

خود  تیوضع د؟یداشته ا یتاکنون عمل جراح ایآ د؟یهست تیدچار معلول ایآ ،یجسمان تیوضع -

 دیرا شرح ده

 شد؟یحساب م تیمعلول ییکم شنوا یعنی فرستم،یم نهیداغم رو از سـ*ـ نفس

 کردم؟یم کاریدچیحاال با شم،یم رهیکه کنارم در حال رفت و آمد بودن خ ییهابه آدم درمونده

 سوال قطعا به نفعم نبود. نیجواب ا

. دکتر زدمیخجالت سمعکم رو نم یکه بچه بودم از رو یوقت رم،یگذشته فرو م یتو اریاخت یب

گذاشته بودم، هربار که  لیبیپروپشتش دکتر س یهالیبیکه اسمش رو بخاطر س یمهربون

 یتکرار کنم زدن سمعک برا کردیو وادارم م گرفتیکردم چونم رو باال م کارونیا دیفهمیم

 چشمه.. یبرا نکیزدن ع هیگوش شب

 .دمیم یمنش لیو تحو کنمیکه بعد سالها حاال به کارم اومده بود، با عجله فرم رو پر م یلیتحل

 د؟یریگیبشه خودتون تماس م دایپ یاگه مورد مناسب شغل دیببخش -

 :رهیگیم توریونگاهش رو ازمان دهیم کشیبلند و بار یبه ابروها یخم

 رونیب ،یکن یریگیپ نجایا یایب ای یزنگ بزن دیکه سرمون شلوغه خودت با ینیبیم زمینه عز -

جوره و برات مناسبه رو بهمون  طتیبا شرا یکنیکه فکر م ییها سیتابلو اعالناته، ک هیتو راهرو 

 مصاحبه.. ایفرم پر کردن  یاونجا برا متیفرستیم میزنیماهم برات نامه م یگیم

نگهبان  هیکه دوتا جوشکار و  یگرفتن مدارک به تابلو اعالنات لیو با تحو گمیلب م ریز یاباشه

 بود! یافسرده شدن کاف یبرا نی. همشمیم رهیخ خواستنیبرق م نیسیبازنشسته و چهارتا تکن



ضدحال  هیول صبحم نبود و ا اقیشورو اشت یخبر گهید شم،یخونه م یو راه دیو نا ام سرخورده

 تو دختر.. یچقدر ساده ا خته؟یکار واست ر یکنیاحمق چرا فکر م ینورا یخورره بودم، ا یاساس

که  هیحور یبه شماره ینگاه یعصب لمیموبا برهیمانتوم و بیو بالرزش ج شمیم ادهیاتوبوس پ از

 .کنمیصفحه نقش بسته بود م یرو

 زودباش بگو اعصابم خورده.. هیحور هیچ -

بعد  روزید یدونینگرانت بودم، نم انه؟یحالت خوبه  نمیخوب، اروم باش. زنگ زدم بب یلیخ -

 دهیتازه به دوران رس ینمونده بود که بار سهراب نکرده باشم، عوض یشد، حرف یامتیرفتن چه ق

 مامان.. ریفکر کرده آدم شده، بخدا همش تقص

 :شمیم یعصب یهمه گرفتار نیا ونیم روزیاتفاق د یادآوری از

 قطع کنم؟ یحرف بزن روزیدرباره د یخوایاگه م -

 :شهیمکث صداش از بلندگو پخش م هیچند ثان با

من که خواهرتم دشمنت  وونهیهمو د مینیبب میقرار بذار هینورا. حداقل  شهیکه نم ینطوریا -

 ستم؟ین

 :شمیم کیبلندم رو به طرف کوچه نزد یها قدم

 خونه.. ایب ینیمنو بب یاگه واقعا بخوا ،یکن دامیپ دیکجا با یدونیخودت که م -

 ..زنهیم ریمنو با ت هیسا یگرفته، موس تیشوخ -

به سمتم  کنم،یو تماس رو قطع م ستمیا یهوا م یبود، ب ستادهیدر خونه ا یکه جلو دیحم دنید با

 .رمیبا عجله سمتش م رهیگیو از در فاصله م چرخهیم

 سالم.. -

و نگاهش بهم  برهیفرو م نشیج یشلوار مشک یدست تو شم،یم کیکه بهش نزد یحال در

 :گـهیم هیخدا شاک یشهیکه انگار هم بشیو با همون لحن عج شهیدوخته م

 در.. یجلو امیمجبور شدم ب نیزنگ زدم جواب نداد کم،یسالم عل -

 :کنمیدستم جابه جا م یرو تو لمیموبا دستپاچه

االن بهتون زنگ  نیهم خواستمیمن اصال حواسم نبود متوجه نشدم، اتفاقا خودم م دیبخش -

 بزنم.



پهن  یکه به خاطر نور آفتاب به ابروها یو خم کشهیم شیمشک راهنیپ قهی یوار دست رو کیت

 :کنهیچند برابر م شیشونیچروک پ دهیو کم پشتش م

 ه؟یما چ فیسر اصل مطلب تکل میخب، بر یلیخ -

عفت خانوم  یجواب بدم که صدا خوامیو م کنمیلب تر م دیو با ترد اندازمیدوشم م یرو فمیک

 :شنومیسرم م یاز باال

 نورا جون مامان خونست؟ -

شانس  یا ی. بخشکشمیم رهیآورده خ رونیبه عفت که طبق معمول سراز پنجره خونش ب شوکه

 بود آخه؟ داشدنشیچه وقته سروکله پ نیا

 .ستشین نه خاله -

 :دهیو براقش رو باال م اهیتتو شده س یابروها

 نگرانش شدم.. اد،یآخه چند روزه صداش در نم ؟یکجاست به سالمت ستش،یاعه پس ن -

 .گردهیبرم گهیدو روز د یکیرفته شهرستان  -

 تو کوچه؟ نمیبیعطا رو چند روزه نم نیرفته؟ آخه ماش نایبا داداشت ا -

 آره با بچه ها رفته. -

 سالم برسون. ،یبه سالمت -

پنجره بود و  یهنوز جلو ذاره،یچونش م ریدست ز دمیتکون م یو سر زنمیم یمصنوع لبخند

 :اندازهیم یکوتاه مین انهیشاک دیانگار قصد نداشت از سرجاش تکون بخوره، حم

 من؟ نیتو ماش میبر یخوایم جانیا یستین یاگه راحت -

 :دمیتکون م یمنف یبه معن یسر رمیگیرو از عفت م نگاهم

 م؟یصحبت کن اطمونیتو ح میبر شهینه، اگه م -

 :کنهیبه عفت م یاو ابرو اشاره باچشم

 براتون؟ ادین شیپ یوقت مشکل هی -

قفل  یرو تو دیکل گرفت،یزود دامنم رو م ای ریبود که د یاحتمال یخاله زنک یهاحرف منظورش

 :کنمیلب زمزمه م ریاروم ز چرخونمیم

 !زهیت یلیحرفامون بشنوه، گوشاش خ خوامینه، نه اصال فقط نم -



 یدست تو ریوسر به ز ذارهیم بازمهیو در رو به حالت ن ستعیایو کنار در م شمیم اطیح وارد

 :کنهیجمع م نشیس

 خب گوشم باشماست.. یلیخ -

 ..ادینه ازدست من و نه از دست پدرم برنم یکارچیراستش من وقت الزم دارم، فعال ه -

 م؟یخونه صحبت کن دیخر یفکر کردم قرار برا -

 طمونیشرا دینیبیم نیسخته، خودتون که دار یلیخ یجور نیا خوام،یگفتم که ازتون مهلت م -

 کنمیخواهش م یمتیحاال به هر ق میخونه رو از دست ند میکنیخودمون م یتموم سع میرو ما دار

 .. زییبهمون مهلت حداقل تا پا گهیچند وقت د هی دیا عمران صحبت کنبا آق

 ن؟یخوایکه مهلت م یچ یعنی -

 ..نیریگیوقت م دیزنیاگه بخوام با برادرتون حرف م نیخودتون اون روز گفت -

 :غرهیلب م ریز یو کفر دهیچشمش م یبه گوشه ینیچ یعصب

اگه بحث مهلت  خوام،یمهلت م یگیامروز م ،یزدیدمیحرف خر روزیاصال د فهممیمن نم -

گفت خونه  ومدیعمران ن لیوک شیتموم شده، مگه هفت ماه پ شیوقت پ یلیباشه که مهلتتون خ

 د؟یکن هیرو تخل

 :رمیگیم یانگشتم رو به باز مضطرب

 ..یاومد، ول -

 :برهیصداش رو باال م تن

جواب  یدونیحرفت حساب کرده، م یمن دو روزه رو ؟یمونیحرفت نم یشما چرا رو ؟یچ یول -

 ندادم بخاطرشما.. یچندتا مشتر

 امیلحظه به خودم م کی یتو کنم،یمات و مبهوت نگاهش م زنهیم رونیاز خونه ب تیعصبان با

 .دومیکوچه م یو تو

و چند تقه  دومیبا سرعت به سمتش م رفت،یشده بود و داشت دنده عقب م نشیماش سوار

 :زنمیم نشیماش یدود شهیش یرو

 ..نیستیلحظه وا هی ..توروخدادیلحظه به من گوش کن هی دیآقا..آقا حم -

 :برمیسرم رو از پنجره داخل م ده،یم نییرو پا شهیو ش شهیم متوقف



بخرم،  تونمیگفتم االن نم خرمیحرفم تموم بشه. من که نگفتم نم یذاریاصال شما چرا نم -

 دمیمهلت م یاول گفت یخوبه خودتون سر انه؟یجور کنم  دیکه با ستیقرون دوقرون ن هیبحث 

بخدا. مگه ما کف دستمو  هیزیانصافم خوب چ کمی. حرفت بمون یبهتون، حداقل شما مرد باش رو

 ..نیریبه بابام داده رو پس بگ امرزتونیکه آقاخدا ب یاقرار خونه میبود دهبو کر

 :شهیم رهیو به روبه رو خ کنهیابروهاش رو وا م نیچ

نه  رهیمن م بی. نه پولش تو جشهیخونه به من مربوط نم نیو داستان ا هیخانم، اصال قض نیبب -

برادرم  کهنیو نه وارثشم، من فقط رو حساب ا خورهیکنم نه سندش به اسم من م یقراره سود

 کنم،یکارو واسش م نیزدم دارم هم میخونه رو براش بفروشم از کارو بار زندگ نیازم خواسته ا

روشن بود،  فتونیاالن تکل یدادیدرست جواب منو م یخوایمهلت م دمیروز اول ازتون پرس گها

 بدم؟ یاالن من جواب داداشم چ

 :پرسمیآهسته م یو با صدا کنمیم تیهام به گوشه مقنعم هداچشم یمزاحم رو از جلو یموها

 د؟یکن شیکار هیشما  شهیحاال نم -

 :دهینگاهم کنه جواب م کهنیا بدون

 کنم. تونمیم کاریچ نمیبب -

کشم به  یم یو نفس راحت رمیگیازش فاصله م یو چند قدم زنهیرو دوباره م نیماش استارت

 .گردمیطرفه خونه برم

***** 

 :گمیبلند م یو با صدا دمیچونم فشار م زیناخنم رو جوش ر ستمیایم نهیا یجلو

با پاره آجر  نشویماش یهاشهیتموم ش گفتینم نویبخدا اگه ا کنم،یم شیکار هیبعد گفت حاال  -

 رسوند،یما بود کارو به دادگاه پاسگاه م یجا گهیهر کس د میخوب یلیبخدا ما خ اوردم،یم نییپا

 کنن .. میبهشون تقد یکه خونه رو دوست اوردیسرشون م ییبال هیاصال  ای

 .گهید یخواهر سهراب -

و به  ارمیم رونیچهارچوب اتاق ب یو باعجله سرم رو از تو کنمیبه چونه سُرخم نگاه م متعجب

 :کنمینگاه م زیت نهیبینشسته بود طبق معمول شبکه چهار رو با دقت م ونیتلوز یبابا که روبه رو

 !یگفت یچ دمیشن هاستمیبابا اونقدرهام َکر ن -



 :خارونهیو متفکر گوشش رو م اندازهیهم م یو آروم پاهاشو رو دهیم هیتک یمتکا بزرگ مخمل به

بهتون گفتم طرف مالشه دختر جون؟ صدبار شکوندمیم هاشوشهیکه با پاره آجر ش یچ یعنی -

 جلو رفت آخه.. شهیو جنجال که نم ییبازورگو اردارشه،یحقشه اخت

 ؟یریگیم یگفتم، شما چراجد یزیچ هیحاال من  -

 ؟یابیکار یشد رفت یامروز چ -

 :رمشیگیم یو به باز اندازمیم نمیو بافت موهام روس رمیفنر دررفته وا م یراحت یحوصله رو یب

 باشم. ش ِیپ دیکه دارم حاال حاالها با یشانس بد نیکو کار، با ا یاره ثبت نام، ول -

 ؟یکنیکار م مارستانیب -

 مارستان؟یب یچ -

محله بودن تو  نیهم میگمونم، قد شیشناسینم یقاسم نهاوند م،قایاز رف یکی مارستان،یآره ب -

 گهیمشغوله، م هیچندسال یدرست و حساب یشخص مارستانیب هیدخترش تو  ،یبچه بود یلیخ

داره، بهش گفتم دخترم دنبال کاره گفت  یسالم یکار طیخوبه مح یلیو حقوقشم خ هیکه راض

 ..کنهیروزه جور م هیبگه  شکه اگه به دختر

 واقعا؟ -

اگه بگه هم انجام  ای گـهینم یزیچ ایراحت،  التیخ ستیاهل قمپز در کردن ن دونمیاره م -

 .دهیم

 :رمیبه سمتس م اقیاشت با

 کارست؟یجا چنگفت اون -

 .ستیدکتر ن دونمیکه هست م یواال، هرچ دونمینم -

 اره؟یوقت نه ن هینه؟  گه؟یصد درصده د ؟یگیمنو بهش م ینداره، حاال ک یبیباشه ع -

 :شهیم رهیخ ونیو دوباره به صحفه تلوز ذارهیپهنش م یشونیپ یرو ساعدش

. کارخوبه اگه خدا درست ستین یعجله نکن باباجان، عجله کار خوب گم،یبهش م نمشیفردا بب -

 کنه.



 از سرظهر عذا گرفته بودم چطور هرروز برم ،یمرحله سخت نجاتم داد نیخداروشکر که از ا-

وقت  هی یها بهش بگو که فورنره ادتیاون رو بکشم، بابا  نیو دنبال کار بگردم و منت ا یابیکار

 معطلمون نکنه.

 باشه.. -

 

شلوارم رو  یهاکه پاچه یو در حال ارمیم رونیشدن در سرمو ازحموم ب دهیمحکم کوب یصدا با

 :پرسمیبلند م کشمیم نییپا

 ه؟یک ه؟یک -

 ..گهیمنم نورا وا کن د -

دماغم  یتند ادکلنش تو یبا از باز شدن در بو دومیپابرهنه به سمته در م هیحور یصدا دنیشن با

 .چهیپیم

 :دارهیهاش برمچشم یرو از رو شیاگربه یآفتاب نکیع

 ؟یمگه سمعکتو نزد زنمیدوساعته دارم در م -

لب اروم زمزمه  ریز و دمیسمکم فشار م یدستم رو رو هیحور بیو غر بیعج افهیزده از ق رتیح

 :کنمیم

 !شستمیمچرا زده بودم، تو حموم بودم داشتم لباس -

 یو خم ذارهیم وانیا یسکو یپاشنه بلندش سِت شده رو رو یهاچرم بنفشش که با کفش فیک

 :دهیاز حد پهن و بلندش م شیب یبه ابروها

 عوض شدم آره؟ کنه،ینگاه م یچرا اونجور هیچ -

 ه؟یبا خودت حور یکرد کاریچ -

 حدس بزن! -

 :خندمیو شوکه م کنمیدستم رو با پشت لباسم پاک م یسیخ

 ..دونمینم -

 !یحدس بزن یتونینم ادهیز راتییخودم بودم، تغ ریچند روز فقط درگ نیا زم،یعز یحق دار -



بزرگ شده، صورتت  یلیپف کرده خ نقدری..لبات چرا ایستیانگار خودت ن ،یعوض شد یلیخ -

 !یشده انگار چاق شد یجور هی

 :نهینشیپلکان م یرو یژست خاص با

 که ژل زدم، قشنگ شدم نه؟ نیا یبرا -

 ..یشد یدادیکه قبل بهم نشون م ینستاگرامیا یدخترا نیا هیشب -

شدم، همه  جشیتو پ یکردم تازه سوئد اومده، عاشق نمونه کارها دایدکتر خوب و کاربلد پ هی -

صورتم هم گونه و چونه هم لبام،  یساز هیرفتم مطبش هم واسه زاو گهی. دبودن یازش راض

مسخره  یهاغیصورتم کال سپردم دستش، اون مدل معروفه بود همش تبل ییبایز یخالصه کارها

 دزدم.. ییهاچند روز چه آدم نینورا تو ا شهیاونجا بود باورت نم نماو کنهیم

 :کنمیو با دقت نگاهش م شمیم کینزد بهش

 ؟یچسبوند نهی..نگدماغت یرو هیچ نیا -

 سوراخ کردم دماغمو قشنگه نه؟ نگه،یرسیپ وونهینه د -

 :کشمیوز و آشفتم م یبه موها یو منگ دست جیگ

 وقت سهراب دعوات نکرد؟اون -

 دمشیند یچند روز درست حساب نیصاحبم..اصال ا یغلط کرده مگه ب گه،ید هیسهراب خر ک -

 کیآخه.  شهیخسته هم نم ه،یگردور مشغوله ولاون ورنیمسخرش ا نیبس که با اون ماش

 .پهیتخوش یلیخ کنهیبا خودش فکر م زنهیهم م یاجلف و مسخره یهاپیت

 هیتک واریو به د دارمیمعکوس برم یباز نشده قدم هیحور دهیجد افهیاز ق خمیکه هنوز  یحال در

 :دمیم

 چه خبر؟ مامان خوبه؟ هیاز بق -

منتظرش نموندم  گهیمشغول گپ زدن شد د دیرو د ژهیمامانم باهام اومده، سر کوچه عفت و من -

 !شهیحرف زدنشون تموم م یک دونهیخدا م

 نیچرا ا دونمینم کنمیماتم زده نگاهش م دمیآب دهنم رو بازور قورت م گم،یلب م ریز یآهان

عاشق  شهینبود، من هم یدشمن ایادت حس یبود از رو یاصال دوست نداشتم، هرچ هیحور رییتغ



چه  شد،ینم یهرکس بینس لشیخاص و اص یبودم، فرم چهره هیحور یدهیکش فیصورت ظر

 آورده بود! ییبایبه روز اون همه ز

 !خورهیداره زنگ م تینورا نورا حواست کجاست تو؟ گوش -

 دومیو با عجله تواتاق م دزدمی. نگاهم رو ازش مشهیپاره م هیحور یصدا دنیافکارم با شن رشته

و بلند  چسبونمیو به گوشم م ذارمیبلندگو م یو رو دارمیرو برم لمیتاقچه موبا یو از رو

 :زنمیدادم

 الو.. الو آقاجون؟ -

که با دخترش صحبت  نیمثله ا مارستانیزنگ زد گفت دخترتو بفرست ب ینهاوند ینورا آقا -

 ..ادیکرده گفته بگو ب

 برم؟ دیواقعا؟ االن با -

 !ارمیدرت ب ی..زنگ زدم خبر خوش بهت بدم از چشم انتظاربرمتینه باباجان فردا، خودم م -

 :خندمیو اروم م شهیباز م شمین

 باشه بابا دستت درد نکنه. -

و به سمتش  کنمیشده نگاهم م رهیبهم خ وانیا یکه از رو هیو به حور کنمیرو قطع م تماس

 .رمیم

 ه؟یچ مارستانیب هیقض -

 :ستمیایچهارچوب در م کنار

 قرار برم سرکار.. یچیه -

 وقت؟سرکار چرا اون یبر یخوایم ینه بابا، جد ؟یچ -

 ه؟یآره خب، مگه چ -

 !یکردیوقت به کار کردن فکر نم چیآخه تو که ه ،یچیه -

 !ه؟یمشکلش چ کنم،یاالن دارم فکر م ینیبیخب م -

 :کنهینش مرتب مشو یشدش رو تیالی*ـان و هاـیعـر یموها

 ..واست خوب نباشه ادیز مارستانیفکر کنم کار تو ب یبگم آخه، ول یچ -

 چرا؟ -



 :زنهیلب غر م ریز شهیم اطیوارد ح مامان

 ..ارهیرو در ب زیو پوک همه چ کیج قهیتو دو دق خواستیم کرد،یفضول ولم نم کهیزن -

 سالم! -

 :ادیها مو سالنه سالنه به سمته پله کنهیبه من م ینگاه

 نیلقمه غذا تو ا هی.. مگه گـ ـناه من یطفل ب یچقدر الغر شد زمیعز یسالم دختر گلم، خوب -

 نگاهش کن گوشت به تنش نمونده! ؟یکه بخور ستیخونه ن

 ادخویبمون، نم نجایا ایصدبار بهت گفتم ب گه،ید شهیم نیکه مادر نباشه هم یا: تو خونههیحور

به  یفکر هی م،یبه مراقبت ندار ازیازمون گذشته ن یو سالسن گهیحواست به ما باشه، ماهمه د

 ..انیچقدر تو سخت ینیبیبنده خداها کن مگه نم نیحال ا

 شماهارو ول کن به حال خودتون.. جانیا امیب تونمینکن دختر، نم ی: زبون درازمامان

 :دهیبا تاسف تکون م هیحور

و گشت و گذار دست  دیماهواره و خر یهاالیاز سر خوادیبگو دلم نم ،یخوب مارو بهونه کرد -

 ..جانیا ادیو امکانات رو ول کنه ب یکه راحت هیبردارم، واال ک

 ..میامروز شر بپا نکن بذار مثله آدم رفتار کن هی ه،ی: چفت دهنمو منو نکن حورمامان

 :رهیگیمدستش رو به سمتم  یبزرگ تو لونینا

من  نویا یوقتی یبه بابات نگ زریتو فر مشیقا ه،یو خوراک یگوشت مرغ و ماه کمیتوش  -

 آوردم..زودباش..

 :کنمینگاه م لونینا اتیبه محتو دیترد با

 .. حرومه!خورمیببرش، باباهم نفهمه من نم -

 !رشیبگ گمیم ،یکنیم یبازبابا، چرا لج یا -

 :کنهیبه سرتاپام م ینگاه هیحور رم،یگیازش م ناچار

 .هاخورهیتوهم، داره بهم برم گهیحروم حروم نکن د نقدریا -

 :رهیم ییو به سمته دستشو اندازهیطناب م یو رو کنهیدکمه مانتوش رو باز م مامان



نگاه به سرو وضعم  ی. هدیترکیم یهاش داشت از حسوددم نزد، چشم دیعفت طالهامو د -

 روزید گفتیعفت م نینورا ا یراست گرفت،یم لمیازش ف نیدورب هیکاش  یا کرد،یم

 بعد بردش توخونه؟ زدیداشت تو کوچه حرف م اروی هیبا  کتیدخترکوچ

 بود درم باز گذاشته بود! اطیبنده خدا تو ح اوردمش،یمن تو خونه ن گه،یرو م دیحم -

چرا  میبگو اصال ما قبال بود ست،جانیبند ا هی میستیبابا هم تا مان یپسر عمو نی: حاال اهیحور

 انه؟ی پهیخوشت هیچجور افشیق مینیبب اومد،ینم

 :دمیم یتفاوتیبا ب یاوشونه نمینشیم کنارش

 نگاه کنم! افشیبه ق خوادیخشک و بداخالقه که اصال دلم نم نیچه بدونم ا -

 کالم! هیبد؟ جوابش  ایبهم بگو خوبه  طون،یش شهیمگه م -

 ..هیجور هی شتریخوب، ب دهمیشا ه،یمعمول دونمینم -

 داره؟ زمایکار نمیبب ؟یچجور -

 ه؟یچ گهید زمایکار -

 همون جَذبه ابهت.. -

 :کنهیکنج لبم جا خشک م یتصور دوبارش لبخند با

 جذبه داره! یلیخ یول ستیگنده و چارشونه ن ادیز نکهیآره داره، با ا -

 :کشهیو لپم رو م شهیبلند م هیخنده حور یصدا

کو  یسهراب اندازه هرکوله ول نیشلوغ کار، مگه ابهت داشتن به گنده بودنه، مثال هم یا -

 و جذبه؟ یمردونگ

 ..یگیآره واال راست م -

چقدر جنتلمنه،  یدونیبهت نشون بدم، نورا نم دمویجد کینرفته، فابر ادمیتا  یآهان راست -

 نیع م،یدیرو د گهیتو آسانسور ساختمون همد یاتفاق یلیخ شیچقدر با کالس و خفنه، چند روز پ

 ..شهیباورت نم لمایتو ف

 تونه؟یهمسا -



شوخه و  نقدریا م،یدیهمو د هویاومده بود بهش سربزنه  هاستهیاز همسا یکینه، خواهرزده  -

 دهیداره و سرش شلوغه صبح تا شب پشت هم بهم تکست م نگیهلد کهنیبا ا یدوستداشتن

 ..زنهیهمش بهم زنگ م

 :رهیگیرو به سمتم م لشیموبا

 !هیگرینگاهش کن چه ج -

 :کنمیعکس نگاه م یتو گراستیباز هیکه شب یپیبه مرد خوشت قیدق

 مُدل ژونراله؟ -

 داره! نگیگفتم که هلد ه،ینه بابا مدل چ-

 !هیخوبه، خوب که چه عرض کنم عال یبرادر یجا -

 :فرستهیبراش م یو بـ..وسـ..ـه رهیگیو ازم م لیموبا

 ..برمیتو هم م ذارمیروز باهاش قرار م هیحاال  -

 .میجان زنگ بزن آژانس بر هی: حورمامان

 ..ادیبابا هم ب دیبمون ن؟یکجا خب شما که تازه اومد -

 . حوصله دعوا مرافه ندارم!گهیم زیچ هی نهیبیرو م هیحور جانیا ادیم ینه دخترم، موس -

 :گهیاروم م هیحور

 داره!  التسیکالس پ ،بندهیم یخال -

براش  خونهنیبندازه، انگار تحمل ا قیرفتنش رو به تعو قهیچند دق یحاضر نبود فقط برا یحت

به  کنمیسخت شده بود و مدام در حال فرار بود، اومده بود که فقط بگه من اومدم، اعتراض نم

 ها راه چاره بود.کرد و مدارا تن یرو مجبور به کار یکس شهینم ییقول بابا با زورگو

 .کنمیمونده نگاه م وانیا یکه هنوز رو یلونیبه نا ینگاه ریدل گ کنم،یدر بدرقشون م یجلو تا

حروم حرومه، چه لباس و خونه و  ؟یآخه منو چه به حروم خور زنمیدلم به خودم تشر م یتو

 باشه چه خورد وخوراک و گوشت و مرغ.. نیماش

 کنم،یسطل آشغال پرت م یرو تو لونینا رم،یکوچه م یو تو دارمینرده برم یرو از رو چادرم

 با لقمه حالل بزرگ شدم. هیکه  یتامن ولگرد باشه یهاها و سگبهتره سهم گربه

 



 یآب حیکه کنار تسب یچشم نظر کنم،ی*ـوس خودم رو جابه جا مبـینیزوار در م یصندل یرو

 ی. توخوردیم شهیچاله و دست انداز محکم به شهر  یبود تو زونیآو نیماش یکه جلو یاروزهیف

 بابا مشخص بود. یخاکستر یافتاده و ابروها فقط چشم نهیآ

 لحظه چشم برداره. یکه انگار قرارنبود برا یدقت چشم به جاده دوخته جور با

 بخون.. یالکرس تیآ -

 :کشمی*ـوس مبـینیم یپنجره کدر و خاک گرفته. یرو انگشتم

 کشمیخجالت م ییتو، من تنها میبر یایخوندم، بابا توهم باهام م شتریخوندم از صبح ده بار ب -

 بگم! دیبا یچ دونمیآخه نم

 ینیراست و حس دنیکه پرس ی. خجالت نداره دخترم هرچامیاگه اجازه دادن منم باهات م -

 جواب بده.

 کارست؟یجا چاون ینهاوند یدختر آقا یدیآخر نفهم -

که  روزیتو کار خودتو بکن! مامان د ینگفت. حاال هرکار یزیاونم چ دم،ینپرس یزیه واال چن -

 شه؟یکارش اونجا تموم م یاومد بهت نگفت ک

 ؟یپرسیازش نم یزنینگفت، چرا خودت زنگ نم یزینه به من که چ -

برگرده  یکه مادرتو منتظر بهونست تا جاروجنجال بپا کنه و وقت یشناسیبگم، م یزنگ بزن چ -

بهش  یزیچِلونده شدن ندارم. چ ینا گهیبند غُر بزنه و نقره داغم کنه، من که د هی دیهم با

 ..گردهیبمونه، آخرش که برم خوادیم یخودش تا ک نمیبب گمینم

 برگشت نداره.. یبرا یرقبت چیان هساده بود و خبر نداشت که مام یادیپدرم ز زنم،یم یپوزخند

که مشغول حرف زدن با  کنمیبـرده نگاه م یاتاقک نگهبان یبابا که سرش رو از پنجره تو به

طول  یاقهیو چند دق کنمینگاه م لمیبود، مضطرب به ساعت موبا مارستانینگهبان جوان ب

 :امیبه خودم م خورهیکه به پنجره م یمحکم یکه با ضربه کشهیم

 اومد.. ینهاوند یدختر آقا نییپا اینورا جان ب -

بخوره و حالت صاف و اتو  نیکه مبادا سرم به سقف ماش دهیو با حالت خم شمیعجله بلند م با

 .شمیم ادهیپ نیازماش اطیمقنعم خراب بشه با احت دهیکش



 رهیخ ستادهیابابا  یروروبه یدرب نگهبان یروشنش جلو یاهکه با روپوش فُرم قهو یزن جوون به

 .شمیم

 سالم! -

 :کنهیم تیمقنعه هدا ریرو ز شیشرابش یهایو چتر کنهینثارم م یلبخند زن

 ..ایدنبالم ب زمیسالم عز -

 منتظر نمونم؟ جانی: ژاله خانوم من ابابا

 ..دیبه بعدش بامن به حوا خانم سالم برسون جانیبه سالمت، از ا گهید دیشما بر ینه آقا موس -

 نورا جان مراقب باش. رسونم،یم تونی: چشم بزرگبابا

 :کنمیلب نجوا م ریو درمونده ز کنمیزده بهش نگاه م بهت

 ؟یریتوم -

 دنبالت.. امیبمونم. برو باباجان نترس خودم م ستیکه من الزم ن گهیآره دخترم، ژاله خانوم م -

به  کنم،یهمراهش حرکت م دارمیکندم رو به سمت ژاله برم یو قدم ها گمیلب م ریز یاباشه

 .کنمینگاه م مارستانیبزرگ ب یمحوطه

 .یبارته که قرار کار کن نیو اول یمشغول نبود ییبابات گفت تا به حال جا -

 :گمیلب م ریسخت ز اندازمیم ینگاه میرخش ن مین به

 .بله -

 چند سالته؟ -

 :کنمیساختمون نگاه م یبه نما خجل

 سالمه.. کیو  ستیب -

تازه  دیشا ،یکوچولو بود یلیتوخ می. اون موقع که ما تو محل شما بودیماشاال چقدر بزرگ شد -

بودم، صبح  یدوست جون جون تونهیمن با حور اد،ینم ادتیمنو  نیواسه هم یاومده بود ایبه دن

 مشغوله؟ ییجا کنه؟یم کاریچه خبر؟ چ هیاز حور ی. راستمیتاشب باهم بود

 .رهیه سرکار نماونم هست، ن یچیه -



زده  خیانگار سرد و  زیهمه چ کنم،یپشت سرش حرکت م مارستانیب یراهرو تنگ وطوالن یتو

 یبا انرژ نهیبیم ریمس یکه تک وتوک تو ییبه پرستارها ،جهیپیدماغم م یالـ*کـل تو یبود و بو

 : شهیو وارداتاق م کنهیو چفت در باز م ستهیایداره م لیکه در است یو کنار اتاقک دهیسالم م

 .رخت کنه. جانیا -

 :رهیگیو به سمتم م دارهیرگال برم یبود رو از رو لونینا یهمرنگ خودش رو که تو فرم لباس

 اندازته.. نیبپوش بب ایب -

دنج و  ی. به فضاشهیاز کنارم رد م مونمیم عیو منتظر خروجش سر دمیبغلم فشار م یتو لباس

 کن.بود تا رخت  یانبار هیشب شتریب کنم،یبودنگاه م لهیاتاق که پر از وس کیتار

با  خورهیکه به در م یو با ضربه ا زنمیرو باال م زنهیتنم زار م یکه تو یلباس گشاد نیآست

 .کنمیدر رو باز م ریتاخ یکم

 ..بزرگه یلیفکر کنم خ -

 :کنهیدهنش جابه جا م یرو ماهرانه تو آدامسش

هم فعال بردار بپوش  ییاون دمپا کنه،یبرات درست م اطیخوب خوبه بعدا ببر خ یلیخ نمت،یبب -

 جور کنم. ییجفت دمپا هیتا فردا 

 .افتمیو دنبالش راه م کنمیرو پام م یابر دیسف ییعجله دمپا با

 رآبتویز ینشو، تکون بخور یمیصم یبا کس نجایا ادینورا جون خوب حواستو جمع ز نی: ببژاله

 یاتجربه یتوهم که ب هیفضا کارگر زنن،یسه سوته اخراجتو م ادیاگه ازت خوششون ن زنن،یم

مشغولم تنها  نجای. من خودم هشت ساله ایوقت گاف ند هیهارو بهت بگم که حرف نیالزمه ا

 یزیچ یگوشم دروازه نه پِ یکیگوشم دره و اون  هیسرم تو الکه خودمه و  کهنیا میگارموند لیدل

 ..امیزیچ ریگینه پ رمیم

مانتوش  بیو رژ لبش رو از تو ج ستهیایم نهیآ یروبه رو شهیم یبهداشت سیکه وارد سرو یدرحال

 :دهیو ادامه م مالهیم شیلب بار یرو عیو سر کشهیم رونیب

با  یو مشکل یبود ی، اگه اوک انهی یایاز پسش برب یتونیاصال م نیکار کن بب یشیامروزم ازما -

 نجایتا ا ،یو قرارداد رو انجام بد یادار یکارا یخانوم حاتم شیپ برمتیکه م ینداشت نجایکار ا

 ؟یندار یکه سوال



 نه! -

 یبگم شب کار نمیا یبا خودم نگهت دارم ول کنمیم یهم فعال صبحه سع فتتی، شخب یلیخ -

 تونمیو نم سازهیبهم نم یداریو شب ب یخواب یب یبگ یوقت وسطاش دبه نکن هی ،یهم دار

، نشکنم نارویحرف آقام ا نیفقط واسه ا گرو گذاشتم شیبخاطر تو ر نجایمن ا ،یاریبهونه ب امیب

 نکن.. طمیپس خ

سرم گذاشته بود  یرو شیپوست ریحاال منت ز نیو جسورش که از هم زیر یهابه چشم معذب

 :کنمینگاه م

 .چشم -

 ..اریو سطل بردار ب یوا کن ط ییحاال برو در اون دستشو نیآفر -

و سطل و  رمیدربش با برقه آچار زده بودند خراب است م یکه رو ییدر دستشو نیسمته اخر به

 .دارمیرو برم یط

 :زنهیصورتش م یرو دشی*ـر دار سفـلتـیف ماسک

 سیسرو دیدوتا سه بار با یروز هیبخش عفون نجاینظافتو بردار، ا لیوسا جانیبه بعد از ا نیاز ا -

 شسته بشه.. یبهداشت

 :دادهیو ادامه م دارهیآب نگه م ریش ریو ز رهیگیاز دستم م یط

 یحوصلگ یب وقتیبره،  هاشیفیخوب بشور بذار کث یط ،یبکش یراهرو رو ط دیاول از همه با -

اونوقت  افتهیم نیردش رو زم گه،ید زهیتم یبا خودت بگ یبزن یآب خشک و خال هی ینکن

و  یکنیهم م یریو گردگ یزنیم یاتاق رو تک به تک ط یریبعداز راهرو م زنن،یگزارشتو م

 ..شهینوبت انجام م هیتو  یسطل اشغال و گرد هیتخل ،یکنیم یآخر وقتم سطل آشغالشون خال

 یمدور ط یبا حرکت سرعت کنم،یپشت سرش حرکت م عانهیو مط دمیتکون م یسر دییتا با

مات و مبهوت به  کنه،یرو گوشزد م یو پشت سرهم نکات هکشیم دیسف کیسرام یرو سیخ

 ..کنمیهاش نگاه مدست یتو یچرخش ط

 :یاریم رونیاز سر اتاق آخر راهرو ب ینقش زیپوش و ر یمشک زن

 ؟یایلحظه م هیزحمت  یخانوم ب -

 :کشهیدست از کار م ژاله



 ..ایبله اومدم، نورا جون باهام ب -

دماغش فشار  یزن شالش رو کنم،یتخت افتاده نگاه م یکه رو یجون یو ب فینح رزنیپ به

 :دهیم

 کرده خودشو.. سیخ -

 تخت بود. ری؟ لگن که زبراش یچرا لگن نگرفت زمی: خب عزژاله

 :دهیو معترضانه جواب م دارهیبه عقب برم یقدم زن

جون نداره که تو لگن  کردیبراش سوند وصل م دیحاله، اصال پرستار با یکه ب دینیبیم نیدار -

 ستگاهیا نیتو ا ننیشیفقط م کننیم کاریدارن چ قایبخش دق نیپرستارا تو ا نیاصال ا نه،یبش

 ..یشناس فهیوظ کمیاز  غیدر زننیزر زر حرف م یپرستار

 ..میجاشو عوض کن ریتنشو باال بگ ای: نورا بژاله

 خوابونمشیپهلو م یبا زور رو و ذارمیو خشک زن م یتن استخون یدستم لرزونم رو مضطرب

 یو نفسم رو تو بندمیم اریاخت یچشمم رو ب خورهیصورتم م یکه تو یادار دیشد یبا بو

 یرو تو فیبار مصرف کث هیو لباس  یکه ژاله روتخت کشهینم هیبه ثان کنم،یحبس م نهیسـ*ـ

 :کنهیسطل آشغال پرت م

 ..ارمیب یجا بمون برم براش روتخت تخت نیتموم شد هم -

 یو دلم ُهر شهیم دهیگود رفته و کبودش کش یهانگاهم رو به چشم رزنیپ فیناله خف یصدا

زن همراهش که  دم،یدیواضح م نقدریا یکس یهاچشم یبار بود مرگ رو تو نیاول یزیریم

 :غرهیلب م ریو ز ستهیایکنار پنجره م یهنوز عصب

 هی کننینم یدگیاصال رس رن،یگیپول خون باباشونو م یپ یآ یمثال بخش و رسرشونیخ -

 وصل کنن.. دیسرم جد هی انیب ادیسرمش دوساعته تموم شده دوباره رفتم جونشون در م

کوتاه بود،  شهیمن مثله هم وارید کرد،یداشت توپ و تشرهاش رو نثار من م میمستق ریغ انگار

 .گردهیو لباس برم یژاله همراه با روتخت

 کار تا حد سخت باشه. نیا کردمیتو تصورم فکر نم کنم،یرو جابه جا م رزنیپ اطیبا احت نباریا

و دل  خواستیم ایکار دل در نیبود تا نسبت به عالم و آدم دلمرده بشم. ا یصحنه کاف هی نیهم

 .من جوابگو نبود یگنجشک



 یو برا زمیریم یتوالت فرنگ یکاسه یتو یکننده رو رو یو موادضد عفون شمیخم م خسته

با  خورهینامفهوم ژاله رو از توالت بغـ*ـل به گوشم م یتا اثر کنه، صدا کنمیچند لحظه صبر م

 :دمیفشار م مقعنه یعجله سمعکم رو از رو

 ؟یگفت یچ دمیحواسم نبود نشن ؟یچ دیببخش -

 ؟یدانشگاه رفت گمیم -

 نخوندم.. شتریب پلمینه، تا د -

نخوندم، وسطاش نامزدم کردم شوهرم نذاشت ادامه بدم، رشتم  شتریترم دو دانشگاه بمنم تا  -

 تمیاالن وضع خوندمیاگه م یدرسم خوب بود و شاگرد ممتاز بودم نه ول گمیبود، نم یحسابدار

 تو بانک مشغول بودم.. ای شدمیم یشرکت هیمثال حسابدار  شغل بهتر داشتم هیبهتر بود، حداقل 

 :دهیبلند ادامه م یباصدا شم،یم دنیو مشغول ساب دارمیرو برم فرچه

شد به پاهام  ریکنم، قل و زنج شرفتینذاره پ کهنیفقط واسه ا میگور به گور شده اومد تو زندگ -

 و بذاره بره.. میگند بزنه به عمرو جوون کهنیکنم، اومد فقط واسه ا ینذاشت مثله آدم زندگ

 دنیشن یتعجب کرده بودم، به نظرم برا زدیرو به من م شیصخصو یکه داشت حرفا نیا از

 زود بود. یدردودل ها کم نیا

 یرو یسالگ یس یکه تو یو مهر طالق شونشیاز بدبخت برگشته وپر گفتیکه از خودش م ژاله

 شتریبود، هرچه ب اوردهین ایبدن وقتچیکه ه یکودک یاش خورده بود و خوشحال بود براشناسنامه

 ..گذشتیمن زودتر م یو ساعت برا امدیتر به چشم مکار کم یسخت زدیحرف م

*ـوس بابا بـینیم دنیو با د شمیم رهیشلوغ دوطرفه خ ابونیو به خ ستمیایرو م ادهیپ یگوشه

 .زنمیم یلبخند شدیکه از دور کم کم داشت مشخص م

 :شمی*ـوس مبـینیمتوقف شدن با سرعت سوارم با

 ؟یکرد ریسالم چرا د -

 :رهیگیرو به سمتم م یبستن ظرف

 .رمیبگ یرفتم فالح برات بستن ر،یبگ نویسالم اول ا کیعل -

 :نمینشیبند و بسط نداشت م ییجاچی*ـوس که به هبـینیم یجلو یآهن هیچهارپا یرو

 که آب شده! نیبابا ا یآخ جون... ا -



 آب نشده باباجان وا رفته بخور! -

 :کنمیفرو م یشُل و وارفته سنت یبستن یمصرف رو تو باری قاشق

 ؟ینداشت سیداره آخه، امروز مگه سرو یچه فرق -

 خط بره.. یاز بچه ها گهید یکیداشتم، سپردم  -

 !شمیدنبالم بخدا بلدم گم نم یاومد یبرم خونه، الک تونمیخودم م -

 ..داره یرادیدنبالم دخترم، چه ا امیدلم خواست ب یحاال روز اول ،یبلد دونمیم -

 ؟یخورینزن، تو نم تیبه خاطر من از کاروکاسب گهید یکه نداره ول یرادیا -

 نه باباجان، خودت بخور. کار چطور بود، سخت بود؟ -

 :شهیهام رد مچشم یلحظه از جلو هی یاتفاقات امروز تو کل

 هم راحت بود.. یلینه اتفاقا خ -

 راحت؟ المیخ -

 یبردن که سخت نییعوض کردن وچندتا پوشه رو باال پا ینبود که کال چهار روتخت یآره بابا کار -

 نداره ، تازه ناهار بهمون زرشک پلو دادن..

 :کنهیرو پاک م شیشونیپ یگردنش عرق رو یلنگ سرخ دراز رو با

بهت زنگ بزنم بگم اگه  خواستمیتو بود م شیخب پس خداروشکر از صبح فکر و ذکرم پ -

 .رونیتا عصر نمون بزن ب گهید یشیم تیو اذ رنیگیسخت م دارن بهت

 :کنمینثارش م یلبخند کنم،یخوش زعفران رو آروم مزه مزه م طعم

 باشه؟ هایبخور دیتو با شویهم بخور مابق گهیچهار پنج تا قاشق د هی -

 ییزنگ زد گفت کجا دیبودم حم یفروش یتو بستن یباشه حاال تو بخور آخرشو بده من، راسن -

 هیساعت  میدر منتظره، منم گفت تا ن یگفتم چطور؟ گفت جلو یگردیبرم یگفت ک رونمیگفتم ب

 ..رسونمیخودمو م گهیساعت د

 :پرسمیم یو تند متعجب

در من که باهاش حرف زده بدم مهلت گرفته بودم، نکنه  یاومده جلو یچ یبرا دیحم ؟یچ -

 دبه کنه؟ خوادیم

 ..واال نمدویچه م -



قول و قرارمون  ریاورده باشه و بخواد دبه کنه و بزنه ز یبخدا از االن گفته باشم اگه مشتر -

 در.. یاومده جلو یخب االن واسه چ کنم،یباهاش برخورد م یبدجور

 .اومده شیپ یکار دیخب باباجان شلوغش نکن شا یلیخ -

 :فرستمیم رونینفسم رو ب یعصب

اونجا، بابا جونِ نورا  ادینداره که بخواد ب یهست مربوط به خونست وگرنه کار یهرچ ،یچه کار -

همه  ریبخواد بزنه ز ستیانصاف ن نیکره بود ا یکنه باور کن بامن ط ینذار کار ریحالشو بگ کمی

 ..زیچ

که  شااهللیا اریزود جوش ن هیچ هیقض مینیبب میدختر، حاال صبر کن برس رمیچطور حالشو بگ -

 ..رهیخ

 یکل روزم رو یها یتر کنه و همه خستگکه داشتم رو سخت یبود تا روز سخت یکاف دیحم اسم

و ارامشم رو به هم  شدینفس راحت بکشم مانع پشت مانع سبز م هی خواستمیتنم بمونه، تا م

 .زدیم

پشت سرش حرکت  کنه،یرو سرکوچه پارک م بوسشینیبه خونه بابا طبق معمول م دنیرس با

و دستش رو  یشگیو کالفه هم یباهمون حالت شاک دیحم چم،یپیکوچه بن بست م یتو کنمیم

 نیاز درب ماش دنمونیداده بود، باد هیتک دشیتوس بغلش قفل کرده بود و به پژوپارس سف

 لحظه اماده کرده بودم. نیا یخودم رو برا رمیتموم طول مس کنمیم یظیلاخم غ ره،یگیفاصله م

 ..میشرمنده مزاحم شد ،ی: سالم آقا موسدیحم

 ..ی: سالم، چه مزاحمبابا

متعجب به زن  شه،یم ادهیپ نیاز ماش یو تپل یو زن چادر کنهیعجله درب شاگرد رو باز م با

. شمیم رهیدستاش بود خ یکه تک ینیریصورتش و جعبه بزرگ ش یرو یناشناس که لبخند گشاد

 :شهیم کیبه سمتون نزد یبا چند قدم کوتاه

 سالم پسرعمو، حال شما؟ -

 :ستهیایزن جا خورده م دنیکه از د بابا

 سالم..-

 افسانم.. ،ینشناخت -



 :رهیبه استقبالش م ییمکث با خوش رو هیبا چند ثان بابا

شرمنده  ن،یفقرا کرد ریفق ادیخونه، چه عجب  دییشمارو نشناسم بفرما شهیبابا، مگه م یا -

 خانومم باهاته.. یآبج ینگفتچرا بهم  دجانی. حمنیمنتظر موند

 :کنهیتر م قیلبخندش عم ،دمیلب م ریز یو باعجله سالم چرخونهیمن م ینگاهش رو افسانه

 هزار اهلل اکبر.. یسالم دخترم، ماشاال چه خانوم -

 :کنهیباعجله قفل در رو باز م بابا

 ..دیی..بفرمادییبفرما -

که  یدرحال ذاره،یم اطیح یو پا تو شهیفراوون بالخره از چهارچوب در رد م یهابا تعارف افسانه

 :کنمینگاه م ستادهیکه هنوز سرجاش ثابت ا دیبه حم چرخمیم جمیهنوز گ

 ن؟ییایشما نم دیببخش -

 :چرخونهیدستش م یرو تو لشیبه عقب موبا یقدم دستپاچه

 نه، شما بفرما.. -

باال  یبود و برا ستادهیا اطیح یافسانه هنوز تو شم،یارد خونه مدوباره اصرار کنم و نکهیا بدون

 .کردیم یرفتن داشت سرسخت

باال من فقط  امیبعد که حواجون بودن م یسِر شااهللی: نه تورخدا، اصرار نکن پسر عمو اافسانه

االن بدموقعست شماهم  گهیروز د هی یباشه برا یتوکه پا اومدم سر بزنم و برم، مهمون هی

 ..شمیخودم بدتر معذب م ینجوریا ،یتازه از سرکار اومد یاخسته

 :رهیگیرو به سمتم م ینیریعجله جعبه ش با

 ببرباال.. ریبگ نویا ایجونم، ب ایب -

 ممنون. -

درست  یشربت هی ییچا هینورا جان حداقل  ،یایباال ن یایب اطیتا تو ح شه،یکه نم یطورنی: ابابا

 ..شهیکه نم یخشک و خال اریب کن

در  شمیوسوسه م کنمیسماور روشن م ریو ز رمیو باعجله از پله ها باال م گمیلب م ریز یچشم

 دارم،یهم برم یاو نون خامه  ذارمیتو دهنم م یباسرعت رولت شکالت کنمیباز م ینیریجعبه ش



به مکالمه افسانه  حوصلهیب شم،یو مشغول خوردن م ستمیایم اطیصدا پشت پنجره ح یاروم و ب

 کنمیبابا گوش م و

هست که از نظام بازنشسته شده، بخاطر شغلش چند سال اولکرمان  ی: شوهرم دوسه ماهافسانه

 م،یدیخونه خر هی امرزمیتهران تو کوچه اقا خدا ب میخالصه آخرش برگشت رازیش میبعد رفت میبود

محمد فعال تو زاهدان سربازه، تو  کممیشوهر دادم، پسر کوچ رازیدخترم الهام رو همونجا تو ش

 ؟یسروسامون داد هاتوبچه یچ

 :خندهیاروم م بابا

 یجوونا هستن،یمن از دم همه عذبن و نصفه راه یهانه خواهرمن سرسامون کجا بود بچه -

 انتخاب کنن.. دیبه ازدواج اجبارشون کرد، خودشون با شهینم ،یشناسیرو که م یامروز

 یکن یکم کم همت کم گهیپسرعمو وقتشه که د یکنیم یتنبل نیدار گهیبابا شماهم که د یا -

 کته؟یکه باهاتون اومد دختر کوچ نینورا خانوم هم ،یباال بزن نیو براشون آست

 ..مهیاره تتقار -

 وقت؟ماشاال خدانگهش داره، چند سالشه اون -

 :دهیجواب م ریتاخ یبا کم بابا

 شیسه چهار سال پ نیتاهم دونمی. فقط مستمیسن بچه ها ن یواال، اصال پ دونمینم قیمن دق -

 !رفتیمدرسه م

هاش رو از بچه کدومچیسن ه وقتچیه گفتیراست م چارهیب ره،یگیجواب خندم م از

 بود که چهارتا بچه داره! نیکه بخاطر داشت ا یزیتنها چ دونستینم

 نداره، قصد ازدواج نداره؟ ی: اعه پس سن و سالافسانه

 بگم.. یچ دونمی: نمبابا

 .کنمیم یاخفه سرفه ماسه،یگلوم م یرو تو ینیریش

 خودمون.. یدرضایآقا حم نیهم هیجوون خوب ست،ین بهی: غرافسانه

 نی! نکنه همه؟یخر ک گهید درضایحم غرمیلب م ریو اروم ز کنمیگوشه چشمم رو پاک م اشک

 !گهیبابا رو داره م یپسر عمو دیحم



خودش رو داره ماشاال  یکارو کاسب ،یشناسیروم درضایحم گهی: پسرعمو خودت که دافسانه

 یو اجازه بد یکن ی..اگه بزرگهیبچه سرو ساکت ریاخالق داره، سربه ز رسه،یدستش به دهنش م

بذار که هم  یوقت هی یافقاگه مو ،یخواستگار مییایشب ب ای یدختر خانومت به طور رسم یبرا

 باشن همه خونواده ما.. هابچهحوا خانوم 

 :دهیجواب م باباشوکه

 ..ستینداره وقت شوهر کردنش ن یما که بچست سن یآخه نورا -

 :گهیم یبا چرب زبون افسانه

 دیبا هزارتا ام رونیپسرعمو، اون جوون که اون ب ارینه ن امرزیتورو ارواح خاک عمو خدا ب -

دونفر سنگاشونو باهم وا  نیا مییایمنتظر جواب شماست، شما لطف کن اجازه بده ما ب ستادهیوا

چه بهتر که  م،یاشهیقسمت هم بودن، ما و شما که هم خون و هم ر دیشا یدیبکنن خداروچه د

 ..میکن یشیباهم خو

ها حرف نیا ازدواج و ینداره، پ یدختر سن و سال نیا گمیمن دارم م یول ن،ی: حرف شما متبابا

 .دمیمن با مادرش صحبت کنم که بهش بگه اونوقت بهتون خبر م نی. شما بذارستین

 :دهیبا سماجت جواب م افسانه

 ..یاجازه بد دیپسرعمو، شما با ییبابا اصل کارشما یا -

 خوامی. نمرمیبگ میواسش تصم تونمیداشته باشه، سرخود که نم تیرضا دیدختر با نی: آخه ابابا

 ه،یجوابش منف ادیبه احتمال ز شناسمیمن دخترمو م یبگم که بعدا شرمندتون بشم ول یزیچ هی

 حاال حاالها قصد ازدواج نداره.. دونمیم

داشت  یزبون ی. خداروشکر بابا بازبون بکشمیم یقیو نفس عم دمیفشار م نمیس یرو دست

 .کردیجوابشون م

 م؟یوصلت نداشته باش نیبه ا یدیکه ما ام نیگیشما م یعنی: پس افسانه

 ..رهیکه خ شاهللیمن با مادرش صحبت کنم. ا نی: حاال بذاربابا

افسانه رو سردونده بود مطمئن بودم، اما انگار خودش هم اصال  یکه بابا به طور نامحسوس نیا از

 بده. لشونیتحو یباعث شده بود نه بزرگ یمیاختالفات قد دینداشت. شا تیوصلت رضا نیبه ا



 دیتصورش هم سخت بود با حم یاتفاق شوکه کننده و مسخره، حت نیقلبم تپش داشت، از ا هنوز

 تونمیفکر به ذهنش خطور کرده که من م نیا یاصال ک یافتاده ازدواج کنم، لعنت لیاز دماغ ف

 زنش باشم!

 داومیحاال خوبه ازم خوشش م داد،یو جواب سرباال م کردیاخم م دمشیدیپس هربار که م چرا

 باهام رفتار کنه. خواستیوگرنه معلوم نبود چطور م

 بابا همه از دم گوشت تلخ و نچسبن.. لیفک و فام گفتیمامان حق داشت م واقعا

***** 

 یچشم رو یخستگ یباهمه شبید کنم،ینگاه م یط یسیو به رد خ کشمیم یاازهیخم خسته

فکر  یخواستگار یبودم ومدام به ماجرا الیفکر و خ یصبح تو یهاهم نذاشته بودم تا دم دم

 .کردمیم

 :شنومیژاله رو از پشت سرم م یصدا

 ؟ینورا؟مگه نون نخورد یکشیم یشل و ول ط نقدریچرا ا -

 :ستهیایکنارم م کنمیم شتریدستم رو ب فشار

 هیاومد رفتم فرم و مدارکتو دادم، گفت واسه امضاو اثر انگشت آخر وقت  یتازه خانوم حاتم -

 .اتاقش. یسر بر

 دستت درد نکنه. -

دکتر مغزو  کنهیفکر م رهیگیخودشو م نیزشت همچ بیافرا اعصابمو خورد کرده، بدترک نیا -

 ..هیقرارداد یپرستاره زپرت هیاعصابه، حاال خوبه 

 ه؟یافرا ک -

 شتریچهل سال ب گمینشسته، من که م ستمیپشت س یپرستار ستگاهیهمون دختر درازه تو ا -

 .ستیداره بس که امپول و بوتاکس کرده معلوم ن

داشت اغراق  یادی. ژاله انگار زاندازمیم ستمیپشت س یبه پرستار خوش چهره یکوتاه نگاه

 .دیرسیو زشت نبود! اتفاقا ملوس و مهربون به نظر م بیبدترک گفتیاونقدرهام که م کردیم

 :رهیه اسانسور مو به سمت دهیم شیدماغ گوشت یبه پره ها ینیچ ژاله

 بخش . میاریب میبردار ضیمر یکاوریر میبر دیزود تمومش کن با-



 باشه. -

. با لرزش رهیمونده بود دلم ضعف م یطول راهرو که هنوز باق دنیبا د دم،یهام سرعت مدست به

زنگ  دنمیو به محض رس رمیم مارستانیمانتوم با عجله به سمته تراس ب بیتو ج لیموبا برهیو

 رمیگیتماس م هی. دوباره با شماره حورشهیقطع م

 : به سالم خانوم دکتر کارو بار چطوره؟!هیحور

 :کشمیم یخستگ یاز رو یآه

 حوصله ندارم. هیمسخره نکن حور -

 چته؟ -

 .ختهیاتفاق مسخره افتاده اعصابمو به هم ر هی -

 بتونم کمکت کنم؟ دیشده خب بگو شا یچ -

 باهات دردودل کنم! نمیاالنم وقت ندارم بش ستم،یکمک الزم ن چون یکن یتونیکمک که نم -

 ؟یاالن سرکار نمیبب -

 آره. -

 دنبالت.. امیم یکن عصر جیمس مارستانیب قایباشه پس آدرس دق -

 خداحافظ فرستم،یباشه م -

 .کردیحال و هوام رو بهتر م دیشا ت،یوضع نیتو ا هیحور دنید

و  کنمیسربلند م خورهیکه بهم م یاروم یبا تنه اندازمیم فمیخاک خورده و کث یبه کتون ینگاه

 .کنمیبه ژاله نگاه م

 چندبار صدات کردم! ؟یشنوینم ی: جدژاله

 حواسم نبود. دیببخش -

که پشت فرمون نشسته  یتپل بلویکه مرد س ابونیکه اون سمت خ ییآلبالو شیو ش ستیدو به

 :کنهیبود اشاره م

 برسونمت.. یخوایاگه م گمیدوستم اومده دنبالم م -

 دنبالم. ادیم مینه ممنون االن آبج -

 .نمتیبیباشه، پس فردا م -



 :دمیسر تکون م دوارییو تا کنمینثارش م یلبخند

 .به سالمت -

 یبار مصرف غذا رو که از ناهارم مونده بود رو نخورده بودم با خودم آورده بودم ب کی ظرف

که  یدیبلند سف یشاس نیماش دیشد یبا ترمز دم،یو تاب م چرخونمیم لونینا یحوصله رو تو

شاگرد  یصندل یکه رو هیو شوکه به حور دارمیبه عقب برم یقدم اریاخت یب شهیپام متوقف م ریز

 .کنمینگاه م بودنشسته 

 :رهیبهم م یاچشم غره هیحور

 ؟یهست یمنتظر چ گهینورا، سوار شو د -

و  کنمیو درب عقب رو باز م کنمینگاه م اومدیکه آشنا به نظر م یبه راننده که مرد دیترد با

 .شمیسوار م

 سالم. -

 نورا.. میآبج کنمیم ی: آرمان جان معرفهیحور

 .بود کشیفابر نیپس ا افتم،یروز نشونم داده مکه اون یعکس ادیچرخش راننده به سمتم،  با

 !ترکیونیتر و جذاب دهمیتر از عکسش بود. شابزرگ دیشا

 دشیاز حد سف شیب یعیطب ریغ یو دندون ها شهیلحظه به لحظه بازتر م ششین یدرحال آرمان

 خنده: ریز زنهیو محکم م ذارهیم شیرو به نما

 ؟یکنینگام م یجورنیچرا ا ؟یدیاز من ترس نمیبب -

 :دمیبا انکار تکون م یو سر کنمیلب تر م اد،یبهم م هیکه حور یزیر یچشم ابرو با

 .نییایشماهم ب کردمیجا خوردم فکر نم کمینه، راستش من  -

 :دهیحالت مردونش رو باالمخوش یابروها

 من برم؟ یخوایم م؟یکنیچ -

 :ذارهیرو چشمش م شیدود نکیع هیحور

 !گهید فتینکن بچه رو، راه ب تیاَه آرمان اذ -

فرو  نیگوشه ماش کنهیم نهیاکه از  رشیمعذب به نگاه خ کنه،یبالخره حرکت م هیاخطار حور با

 .رمیم



 اره؟یداره ادا م ای هیواقعا خجالت نمیبب ه،یگوگول یلی: حورا خواهرت خآرمان

 :دهیشده بلندش رو با عشـ*ـوه تکون مفرنچ یناخن ها هیحور

 !ارهیادا در ب ستینورا بلد ن زم،ینه عز -

 .ستینظرم داره و دست بردارم ن ریز نهیکه هنوز از ا آرمان

 !دنیو آدمو درسته قورت م زنیتند و ت یلیاصوال خ ستن،ین یجالبه آخه پرستارا که خجالت -

 :برهیرو باال م کیموز یو صدا زنهیبهم م یچشمک هیحور

 .که نورا باهمه فرق داره گمیدارم م -

رو پاک  میشونی. اروم عرق پشمیمضطرب م شدیداشت رو م یکی یکیکه  هیحور یهادروغ از

 چرخوندم،یزبونم م یاسم رو نیا دیچطور با دونستی. اسمش رو که حورا گفته بود خدا مکنمیم

عذاب  یدست هم گذاشته بود که تو یدست رو نایکرده، همه ا یشغلم رو هم که پرستار معرف

 ام.نشسته خیم یرو مباشم و حس کن

 .شهیوقف ممت یاباالشهر بالخره کنار کافه یهاابونیخ یتاب تو چیو پ یکم با

 :شهیم لیدوباره به سمتم متما آرمان

 ؟یخوریم یچ زمیخب عز -

 .دوزمیچشم م هیمتعجب به حور زمشیلفظ عز دنیشن از

 :دهیباعجله جواب م هیحور

 ..ریبگ یشکالت کیمنو نورا ش یبرا -

 :ذارهیم دارشهیزاو یچونه ریدست ز طنتیباش آرمان

 ..خودش بگه، مثال مهمونه یذاریبابا حورا چرا نم یا -

 :دمیزودتر رد کردنش جواب م یبرا کنمیبغلم جمع م یرو تو فمیک

 گفت! میهمون که آبج -

 ؟یندار لیم گهید زیباشه خانوم پرستار، چشم چ -

 نه ممنون! -

 :توپمیم هیبه حور یشدنش کفر ادهیپ با



اصال مگه قرار  ،یدادیحداقل بهم خبر م ،یبا خودت آورد ینره خر چرا سر خود بار کرد نیا -

 باهات دردودل کنم.. خواستمیسرم م ریخ میباهم صحبت کن یاینبود ب

 کنهیرفتار نکن فکر م یطورنیا یاریدر م یباز یخوب آروم باش بابا، چرا وحش یلیخ سیه -

 چونمشیتونستم بپروبه رومه، ن دمیدر د یاومدم جلو امیتنها ب خواستمی. باور کن میآدم به دور

 اعتماد کنه.. کشهیبهم شک داره طول م کمی مونهییچون اول آشنا

 ؟یاعتمادشو جلب کن یخوایبا دروغ چاخان م هیحور یاوونهیتو د -

 ؟یبافیواسه خودت م یدار یکدوم دروغ چ -

آخه  یزنیگند م نقدریچرا ا ،هینکنه خودت باورت شده اسمت حوراست و شغل منم پرستار -

بابامون  یندم، البد حتما گفت یوقت سوت هی یگفت ییچه دروغا گهیبگو د ؟یلو بر یترسینم

دار و کاخ تاجره و داداشامونن دکتر مهندسن و ننمونم استاد دانشگاست و جد در جدمون پول

 بگو خجالت نکش.. ؟ها نن،ینش

 :دهیرخش فشار مقلمبه و س یهالب یرو رو نکشیو فرم ع کنهینگاهم م یاانهیموذ

 بهش گفتم؟ نارویمن ا یدیتو از کجا فهم -

 :بندمیو چشم داغ م کوبمیم یرو اروم به صندل سرم

 ه؟یچرا..چرا..چرا..آخه چرا حور یوا -

و  کشهیحرکت مقنعم رو به سمته خودش م هی یو تو کنهینگاه م نیبه اطراف ماش اطیاحت با

 :سابهیهاش رو هم مباحرص دندون

 هیشب دیبا یها باشآدم جورنیبا ا یخوایاگه م ،یفهمیم میداغون م،یاعیضا م،یغیز کهنیا یبرا -

دور  نیتو ا ی. کیخودشون داشته باش هیرزومه شب هی. یخودشون رفتار کن هیشب ،یخودشون باش

 گفتم،یم یبهش چ یکه من داشته باشم. انتظار داشت کمشه،یروده راست تو ش هیوزمونه 

 یتو حلب آباد زندگ هیخونه عار هیتو  شیدوهفته پ یکیو تا  یمارستانیب یچکه تو نظافت گفتمیم

 حیبهش توض شهیوضع داغون خونوادمون م نیا یکنیمحله، فکر م یو داداششم ساق میکردیم

سر شهر جدا  نیو مامانم ا زنهی*ـوس بوگندوش مسافر مبـینیداد؟ پدرم اون سر شهر با م

 داستان مسخز نیهمچ یکنیباور م یخودت باش شماره؟یم شوهاتروال



 هیتک یو به صندل کنمیمقعنم رو از دستش آزاد م شهیم کینزد نیآرمان که داره به ماش دنید با

 .دمیم

 :دهیم هیو به دست حور فرستهیپنجره داخل م یرو از تو ینیس آرمان

 عشقم.. ایب -

 !خوردیداشت زنگ م تی: ممنون فکر کنم گوشهیحور

 بود. یک نمیبده بب ؟ی: جدآرمان

 .دهیو بهش م دارهیرو از پشت فرمون برم لشیو موبا شهیخم م هیحور

 :کنهیبه من نگاه م هیدوباره حور نیفاصله گرفتن آرمان از ماش با

 ،یخودت مجبورم کرد نیناراحتت کنم بب خواستمینورا، باور کن نم گهیاعصابمو خورد نکن د -

 دروغ گفتم گناهش گردن من، باشه؟  یاصال هرچ

 :کنهیو ملتمس نگاهم م رهیگیرو به سمتم م کیش وانیل

. یخواهرتو داشته باش یهوا هیبار  هی شهیم ینکن، چ عمیضا گهیباش د هیپا یجون حور -

 .کنمیجبران م

 :رمیگیرو از دستش م وانیل دیترد با

 کنم؟ کاریچ دیبا -

 .نیفقط باهاش خوب رفتار کن هم -

 کنه.. تمیاذ خوادیانگار م کنهیبهم نگاه م نهیزومه، همش از تو آ یلیمشکل داره خ نیبابا ا -

 !هیبخدا بچه باحال ری، سخت نگآب بشه ختی کنهیم یداره باهات شوخ وونهید -

 .کنمیخودمو م یباشه. سع -

 :شهیم نیباعجله سوار ماش آرمان

 ..ییجا هی میبر دیبا یول دیبچه ها ببخش -

 :کنهیهاش جدا مرو از لب ین هیحور

 کجا؟ -

 :دهیجواب م کنهیرو استارت م نیماش یحال در

 شش؟یپ مینداره بر ی..مشکلختهیرفته آپارتمانش رو بهم ر یکیهامون زنگ زد گفت  -



چهار  نیمارو سرهم یخوایبگو ها؟ اصال م میفقط اگه مزاحم ؟یچه مشکل زمیبابا، نه عز یا -

 !میایهامون دوست نداشته باشه ما باهات ب دیشا کن دهایراه پ

 :گـهیم یو فور کشهیحالت براقش مخوش یموها یدست

 فقط خودتو برسون.. یهست یهام گفت باهرکبهش گفتم با بچه ،ینه عشقم مگه خُل شد -

 :چرخهیبه سمتم م هیحور

 مون،یمثله برادر هم م ییجورا هی یعنیباهم بزرگ شدن  یآرمانه، از بچگ نگیج قیهامون رف -

کوچولو  هی قهیواسه چند دق باریمن فقط  کن،یتو کار باهم شر یدانشگاه هم باهم رفتن حت

 بس که جنتلمنه! یشیعاشقش م شینیبب دیبا هیپسر خوب یلیخ دمشید

رو آروم  وانیل نیریش اتیو محتو گمیلب م ریز یو هوف ذارمیم قمیشق یدست رو کالفه

 .نوشمیم

 :کنهیم نهیاز ا ینگاه کوتاه آرمان

 خوش بگذره بهت.. یحساب نمیبرنامه خوب بچ هیهفته  نیا دمینورا جان متاسفم، قول م -

 :کنمیلب نجوا م ریو اروم ز زنمیم یلبخند زورک مچهین

 ممنون! -

 هیحورآرمان و  شه،یمتوقف م یآپارتمان یجلو قهیبعد از چند دق ابون،یسرعت و گذر از چندخ با

جُم خوردن نداشتم و  الیبودم و خ دهیچسب میصندل یمن هنوز رو یول شنیم ادهیبالفاصله پ

 بهیمرد غر هیخونه  دیو بهش بگم نبا ارمیب ریرو تک گ هیو حور ادیب شیپ یمنتظر بودم فرصت

 !طرناکهرفت خ

 :کنهیبهم م یو آرمان نگاه شهیباز م نیدر ماش خورهیم شهیکه به ش یضربه ا با

 خوشگل خانوم! گهیشو د ادهیپ -

نگاه  رهیکه از پشت سر باحرص بهم چشم غره م هیمکث به حور یبا کم دمیدهنم رو قورت م آب

 .کَنمیدل م یو به ناچار از صندل کنمیدلم نثارش م یتو ی. لعنتکنمیم

شگل و خو زمیآرمان نبود امروز هم بهم گفته بود عز یهاحواسش به حرف هیچرا حور نمیبب

 خانوم!

 ه؟یبچه پولدارها عاد یها براحرف نیا یبرا نکنه



 یخوردنش لفت داده بودم رو تو یهنوز برا یکیش وانیل کنم،یپشت سرشون حرکت م مضطرب

تا بلکه از نگاهم متوجه  کنم،ینگاه م هیآسانسور وحشت زده به حور ی. تودمیدستم فشار م

کوتاه به  یها بود با اخمحرف نیاز ا ترالیخیب دهمیپرت تر شاحواس هیمنظورم بشه، اما حور

 ..ام کرده بودکن به دور از چشم آرمان حواله شتموم یمعن

 دیبا ترد کنند،یطبقه حرکت م یتو یباز ضدسرقت تک واحد مهیبه سمت در ن هیو حور آرمان

 ستمیایراهروم یتو

 .رسهیواحد به گوشم م یسروصدا از تو دم،یم هیتک یکیسرام واریبه د و

و تا صداها رو به وضوح  دارمیبه سمت در برم یو کم کم قدم دمیدستم فشار م یرو تو وانمیل

 بشنوم.

 ..کشمیاز چهارچوب در به داخل خونه سرک م آروم

 نیذهنم ا یها خوردشده کف پارکت، تو شهیاز حد و ش شیب یختگیبا هم ر یحت هیقشنگ خونه

 ..ذارمیپازل کنار هم م بازار شام رو مثله

 ..سی..پسیپ -

 دوزم،یکه به داخل بروم م کردیکه با حرص اشاره م هیو به حور رمیگیم نیرو از کف زم نگاهم

 یقد بلند و چهارشونه که پشت به من رو به رو یانکار کنم که با قرار گرفتن مرد خواستمیباز م

ها  شهیخورده ش یبراقش رو یمشک یها. با کفشکشمیبود، سرم رو عقب م ستادهیآرمان ا

مامور انتقال  لمیف ادیتنش  یمات تو یلحظه چرا کت و شلوار مشک یتو دونمیبود، نم ستادهیا

 یمرد نیا کنمیحس م بیخوش آوا، حاال عج دیشا یانداخته بود، صداش واضح و رسا بود حت

 باشه! یزیچ یاخواننده ای یدوبلر ستادهیکه پشت به من ا

 تو لطفا.. ایب ،یستادینورا توچرا اونجا ا -

جوون و خوش  یبا تعجب به مرد شه،یپاک م هیتصوراتم از چشمم تو ثان یآرمان هاله یصدا با

درهم پراز  یو ابروها اهیس یهابا چشم کنم،یکه حاال به سمتم برگشته بود نگاه م یاچهره

شده بود  رهیکه من خ یتیو جذاب زمایکارهمه  نی. از اکردیسوالش داشت مشکوک به من نگاه م

 یرو تو کنمیچرا دارم باخودم حملش م دونمیکه نم یلعنت کیش یخال وانمیل شم،یم چهدستپا

 :دمیدستم فشار م



 راحتم.. نجایمن، من.. نه ا -

 ؟یدر راحت باش یجلو شهیمگه م -

 :کنهیم یمخف اشیتصنع یوخشمش رو با لبخند زورک یکالفگ هیحور

 ..هیکه خجالت ینیبیولش کن آرمان، م -

 :اندازهیبه سرتا پام م ینگاه کنهیم کیرو به هم نزد اهشیپرپشت س یابروها باز

 خواهرتونه؟ -

 :شهیباز م لیدل یب ششین هیحور

 ..کمهیکوچ یبله آبج -

 ذارهیو دست رو درب م رهیگیآستان در قرار م یتو دارهیبلندش به سمتم قدم برم یهاقدم با

 :شهیم رهیهام خو با اعتماد به نفس نامحسوس به چشم

 در نگه دارم. یاصال دوست ندارم مهمونم رو جلو -

که انگار  یجور کنمیمنتظر پشت سر هامون نگاه م یهاو به چشم دمیدهنم رو قورت م آب

رم و ادکلن گ یبو یحت کیفاصله نزد نیا یتو کنم،یطلسم شده باشم به داخل خونه حرکت م

 فرق داشت. ایس کیف ی.انگار با عطرهاکنمیتلخش رو خوب حس م

 نهیو دست به سـ*ـ رمیپنگاهم بود م هیکه شب هیو به سمته حور شمیاز کنارش رد م معذب

 .ستمیایکنارش م

 :دهیمقدمه ادامه م یب کنهیقفل م شیپوالد ینهیسـ*ـ یدست تو آرمان

 یدونیخودت که بهتر م ه،یحدس زد کار ک شهینم ینطوریبذار، ا نیصدبار بهت گفتم که دورب -

 ..افتهیاتفاق برات م نیبار که ا نیدوم نیا یشهر دار نیا یچقدر دشمن تو

 :دهیتکون م یتفاوت یبا ب یاو شونه رهیم نییگلوش باال پا بیس

 کار بذارم.. نیدورب میشخص میاصال دوست ندارم تو حر -

واقعا خطرناکه معلومه که طرف باهاتون  ن،یاطالع بد سیپل : به نظر من الزمه که بههیحور

 داره.. یخصومت شخص



 وارید یرو یتابلوها کنم،یخونه نگاه م یو به فضا چرخمیتوجه به صحبت هاشون اروم م یب

و  یواریکاغذ د یرو تو زشینوک ت یدررحال راه رفتن چاقو یپاره و وارونه شده بود و انگار کس

 هرجا که گذشته بود فرو کرده بود.. ایمبلمان فرو کرده 

کنسول و  نهیشکسته شده بود و آ ینیتزئ یسنگ یهابه مجسمه دارم،یبه جلو قدم برم کنجکاو

صحنه قتل داشت  یرو داشتم تو ی، حس کارآگاه ماهرشده بود ریرحمانه خورد و خاکش یکمدها ب

 .گشتیدنبال سرنخ م

 یپاره پوره رو دیو سف اهیپوستر س دنیو با د شهیم دهیکش باز بود مهیکه درش ن یبه اتاق نگاهم

هم متفکر  دیو شا یعکس جد یاز صورت هامون بود، تو یمیفقط عکس ن شم،یمتوقف م وارید

 خسته بود. دیشا ایهاش خمـار و حال چشم نیبا ا دیرسیبه نظر م

که انگار سبک مخصوص پوشش رفتار  ژیبا پرست یهااز ادم شهیهم زنمیهوا لبخند م یب

 کردیمتفاوت که ثابت م یسبک د،یبدون تکرار و تقل یسبک اومد،یخودشون رو دارند خوشم م

با  یآدم ها نیوقت دوروبرم نبودند، هم چیکه ه ییفقط متعلق به خودشون هست.تنها آدمها

 بود! ژیپرست

 یبزرگ هامون ب بتیه دنیادب چرخم،یشونم با ترس سرجام م یکه رو ینیاحساس سنگ با

 ..خورمیم یسکندر اریاخت

 ..یقصدم ترسوندنت نبود، چندبار صدات کردم متوجه نشد -

معکوسش که به سمته راهرو  یبا قدم کنم،یمقعنه به سمکم فشار وارد م یاز رو مضطرب

 :دهیادامه م شهیبرداشته م

 فقط خواستم بگم، حورا و آرمان منتظرتن.. -

بود  ستادهیدر ا یکه جلو هیحور دنیباد گردم،یو دنبال راه درو م دمیسرم رو تکون م دوارییتا

 .رفتند و منو تنها گذاشتن نجایچرا حس کرده بودم بدون من از ا دونمینم کشم؛یم ینفس راحت

 یحس کرد،یم ینیدستش رو دوشم سنگ یهنوز جا زنم،یم رونیعجله پشت سرش از خونه ب با

 .کردمیم یعگیاحساس ضا دیجونم افتاده بود و شد مثله خوره به

 نقدریاوقات ا یاصال چرا گاه دم،یکشیسرک م بهیمرد غر هی یخونه زندگ یتو دیچرا با اصال

 شم؟یاحمق م



 یرفتارها نیدحتر عاقل رفتار کنم. ا هیمثله  تونمینم دم،یافکارو رفتارم رو دست م کنترل

 اصال دوست نداشتم. ضمیضدنق

سرباز کردن فقط به گفتن  یو برا دمیشنیرو نم هیارمان و حور یحرف ها گهیبرگشت د موقع

 ..کردمینه اکتفا م ایاره 

 یب یو تشکر یبا خداحافظ کنم،ینگاه م یو به ساختمون نما روم امیبه خودم م نیتوقف ماش با

به  ریتاخ یبا کم هیو بالخره حور ستمیایرو م ادهیپ یو گوشه شمیم ادهیپ نیلب از ماش ریجون ز

 ..ادیم رونیب نیو از ماش دهیم تیدل کندن رضا

 .میرو به توپ ببند گهیتا همد میرو بشنو نیگاز ماش یکه صدا میهردو آماده باش بود انگار

 آرمان بهت شک کرد.. ،یاریدر م هیچ هایباز یعوض نی: خب اهیحور

 :برمیمقنه فرو م ریلختم رو ز یموها یکفر

 یجورتا اون سر شهر چه دیاالن با نجا؟یا یمنو اورد یبه درک که شک کرد، اصال واسه چ -

 برم؟

 نورا.. یزد یچه گند نیاه بب رم،یگیشلوغش نکن واست آژانس م یخودیب -

 ؟یکردم؟ چه گند یمگه چ -

 :رهیگیدرازش معترض به سمتم م دهیکش انگشت

 یایجلو در واحد هامون نم یستادی. واشونهیپر زونه،ینام ه،یجور هیچرا خواهرت  گهیبرگشته م -

هستن  یقرون وسط یمشت متجاوزه وحش هیاونام  یکه مثال تو خوب ؟یرو ثابت کن یداخل که چ

فقط  هیثروت داره. کاف اردیلیکرده م ررویز اروینورا، طرف کل دن یستیذره آدم شناس ن هیآره؟ 

رو اخالق مسخرت کار کن همه عالم و ادم  کمی زه،یریر مواسش دخت واریتر کنه تا از درو د لب

 ر،یبه خودت نگ گـهیم زمیعز زم،یچارتا بهت عز ای خندهیبه روت م یکیتا  ستن،یهم ن هیشب

 و قصد و غرض ندارن... ستنیبخدا همه هَول ن

جواب پس  دیحاال با کردی. خسته بودم و پاهام داشت ذوق ذوق مزنمیم یحرص پوزخند با

 :رمیگیباال م میتسل ی. به ناچار دستم رو به معنادادمیم



 ه،یحور یشناسینداشتم، خودت که بهتر منو م شویخوب باشه، من امروز فقط آمادگ یلیخ -

 نقدری. اگهید امیمعاشرت نکردم، ناش یاحدو الناس چیخونه با ه یکه به جز مردا یدونیم

 نبودنم.. یاجتماع یسرزنشم نکن بذار پا

 .شهیم نیگزیهاش جاچشم یو ترحم تو شهینگاهش رام م یوحش حالت

 یینورا بدون هرجا نیب ،یگفته تو اجتماع به دور یسرزنشت کنم قربونت برم، ک خواستمینم -

 تتیاذ یکنه، مگه مُرده باشم بذارم کس دتیکه تهد ستین یخطر چیباشم امنه ه شتیکه من پ

 کنه..

 :دمیو فشار م رمیگیو مدستش ر قدرشناسانه

 ستمین نهیبب ادیبابا ب ترسمیبرم خونه م دیبا گهیحواست بهم هست. من د دونمیخدا نکنه، م -

 دنبالم.. مارستانینگران بشه. پاشه بره ب

 :کشهیم رونیب کشیکوچ یدست فیک یرو از تو لشیموبا

 ..رمیگیاسنپ م هیاالن برات  م،یزنیباهم حرف م شتریباشه پس فردا ب -

 .میگردیبرم ینیبوق ماش یحرفش قطع نشده بود که با صدا هنوز

 خوشگل برسونمتون! یپرنسسا -

و  کنمینگاه م اومدیم نییبلند که کم کم داشت پا یشاس نیماش اهیو س یدود یها شهیش به

 :شمیم رهیتا بناگوش بود خ ششیکه ن اوشیمتعجب به س

 !هیفکر کردم ک دمیترس ،ییتو ایاعه س -

 !اندازهیم هیتک ابونیبه خواهر مادر خودش تو خ یخدا بهتون عقل بده، اخه کدوم خر -هیحور

 :خندهیم یبا لودگ ایس

 !نیفقط هم نیریم نیکجا دار دمیپرس گه،ید نکن شیحاال ناموس -

 نورا بفرستم خونه.. رمیگی! دارم اسنپ ممیرینم ییجا -

 .مشیرسونیما م هیخب چکار -

 :گهیبلند م کنهیم کیاز پشت فرمون خودش رو به پنجره شاگرد نزد عطا

 سوارشو.. ایب ییدا -

 :کنهیمشکوک نگاهشون م هیحور



 که؟ نیستیچِت مِت ن -

 :دهیچشمش م یبه گوشه ینیچ عطا

 نورا.. ایب االیدختر.. یچقد تو خُنک ه،اخهیچت چ -

 .شمیم رهیخ متیگرون ق یناشناس نیتعجب به ماش با

 انه؟ی یبر یخوایباهاشون م -هیحور

 :کنمیبودن نگاه م نیماش یمنتظره که تو یچشم ها به

 .فعال خداحافظرمیاره، اره م -

 .نمینشیعقب جام یصندل یو معذب رو شمیجدا م هیحور از

 .دمیم هیتک یصندل یمحکم رو نیماش عیو سر یحرکت ناگهان با

 ه؟یک نیماش نیا ییدا -

 :اندازهیبهم م ینگاه مین نهیو از ا دهیقرار م کشیبار یاستخون ینیب یزرد شَبش رو نکیع عطا

 ..گهیواسه خودمونه د -

 مال خودتونه؟ -

 .مشیدیخر یکیهم شر یرو میپوالمو گذاشت ایمنو س یآره برا -

 شد پس؟ یخودت چ دیپرا -

ردش کردم  دیشا ادینم فعال که به کارم خورهیداره خاک م نگیاونم هست دارمش، تو پارک -

 جا اشغال نکنه یبره الک

 :چرخهیو به سمتم م زنهیچشماش کنار م یبلندش رو از جلو دهیژول یموها اوشیس

 میدرآورد مجبور شد یباز دیدبدیبس که ند م،ییایکنار ب نیبا سهراب سرماش میتونستینم -

 ..دیرسیوگرنه اخراش کارمون داشت به دعوا کتک م میبه حال خودمون کن یفکر هیخودمون 

حالتم شده بود با لحن  رییعطا که انگار متوجه تغ دمیبه ابروهام م یاسم سهراب خم دنیشن با

 :گهیم یاانهیدلجو

نداره، ازقبل تا االن اخالقش ده برابر گند ترشده. باور کن تو اون  یسُهرابم روان درست حساب -

 ..زده تو کار پوکر هامی.. تازگرهی، با همه درگستمخ همه ه یخونه رو

 !هیچ گهیپوکر؟ پوکر د -



اسمش  شهیزنه آشنا م هیشبونش با  یدور دورا نیتو هم نکهی. مثله اهیهمون قمار و شرط بند -

 ا؟یبود س یچ

 :زنهیم یو پوزخند رهیگیم لشینگاهش رو از صفحه موبا ایس

 الماس! سیم -

عالمه و مثله  یرایسهراب از اون جوگ فهمهیدختر م کهنیاره همون الماس، خالصه مثله ا -عطا

 ییجاها رنیُبردم نصف نصف. باهم م یاسپانسرم شو هرچ ایب گهیبهش م کنهیفانتوم پول خرج م

 .کننیم یو شرط بند زننیورود م ونیلیده م یشب رنیکه کله گنده هام

 :رمیگیدارم اما از حماقتش دلشوره ماز سهراب عُقده  کهنیا با

 بازه؟یم ای برهیحاال م -

 :دهیتکون م یبا تفاوت یا شونه

 شویروزاست که خونه زندگ نیهم کنهیداره سود م یو کل برهیم گـهیخودش که م دونمینم -

 از ما جدا کنه!

 که خونشو جدا کنه؟ یچ یعنی -

 نکهیداستان دعواش شد مثله ا نیشبم با حوا سر هم هی ره،یبگ یخونه مجرد خوادیم یعنی -

 مغزشو شستشو یحساب م،یکن یاونور آب زندگ میکرده و بهش گفته بر ییدختره سهرابو هوا

 :خندمیم یعصب

وقت شما اون ،کنهیدختره داره خرش م فهمهینم یعنی ا،یعقله خدا یبشر چقدر ب نیا یوا -

 برداره.. هاشیباز وونهید نیدست از ا دیکن شییکه راهنما نیباهاش حرف نزد

 :دارهیداشبورد نگه م یرو شیگوش ایس

هرکس به  یزندگ میاون یهایبکنه، بکنه مگه مسئول گندکار خوادیکه م یبه ماچه، هر غلط -

 خودش مربوطه!

که باز کارخودش  شهینم شیکه کله شقه، حرف حال یدونیم یحرف زدم باهاش ول یمن کل -عطا

 .کنهیرو م

 بذارم.. ویال خوامیساکت م گهی: خب بچه ها دایس



و با ژست سه رخ دند ابروهاش  برهیرو باال م ستمیس یو صدا کنهیروشن م شیگوش نیدورب

 .کنهیو با اهنگ شروع به خوندن م برهیرو باال م

 .شمیم یمخف شیو پشت صندل کشمیخودم رو عقب م شیسلف نیدورب یتو رمیتصو دنید با

 :کنهیرو کم م یقیموس یو صدا گذرهیم یکم

 ..میحال و هوا عوض کن هی رونیب می..من داش عطا زدزیییهلووو، هلووو گا -

تکون  یو سر اندازهیم نیبه دورب ینگاه میعطا مغرورانه ن چرخونه،یرو به سمتش م نیدورب

 .دهیم

 :کنهیم یخنده کوتاه اوشیس

بچه ها نگران  نگله؟یس پهیراننده چقدر خوش ت گنی...عطا بچه ها ملوی.. سالم نسالم الناز -

 یفالو شه، خالصه هرک یکه رگبار کنمیتگ م یاستور یامشب داش عطا رو تو نیهم دینباش

 ..دیکه زودتر رس

 توروخدا.. نیمن متعلق به همتونم، خجالت زدم نکن -عطا

 زی. انگار شور همه چدوزمینجره چشم مپ رونیب یکیو به تار فرستمیم رونینفسم رو ب یعصب

تر  دهیچیدراومده بودن و روز به روز پ یدر اومده بود. همه عوض شده بودند و از حالت سادگ

 ..شدنیم

 بهیغر یبود حاال داشت با دختر هاشییمثل کفتر چا دیآروزش داشتن تول روزیکه تا د یسهراب

 ..دیچیبرنامه خارج رفتن م

نگرانم  وقتچیگرفتن و ه دهیخدا ناد شهیکه وجودم رو هم ییهاآدم یبرا رمیگیهم دلشوره م باز

مضطرب و  یسهراب حساب یحاال با کارها دونمیمادرم که م یبرا رهیگیدلم م ینشدند. حت

 ..شونهیپر

***** 

 .کنمیپاهام قفل م نیرو ب یو دسته ط نمینشیم یسنگ توالت فرنگ یرو خسته

 داشتم. یعادت نکرده بود و حالت کوفتگبدنم از به کار  هنوز

 یکه با لباس صورت یماریب دنیباد شمیم زیخ مین خورهیم یومینیکه به درآلم یضربه ا با

 .زنمیم رونیب ییدستشو یبود از تو ستادهیگشادش سرم به دست روبه روم ا



و  ستادهیا شخوانیپ یکه جلو یاو به چند پرستار جوون خوش چهره ستمیایراهرو م یتو

 یبه جمعشون صدا یانسالیبا ورود دکتر م شمیم رهیمشغول خوش و بش بودن با حسرت خ

 ..رهیخنده هاشون باال م

 کردم،یخودم م ندهیآ یبرا یاعتماد به نفس داشتم حتما من هم کار میزندگ یتو یاگه کم دیشا

وان خودم نبودم، کردن روح و ر یوقت به فکر راض چیچرا ه دونمیخودم. نم یفقط برا یکار

تا حاال از خودم  دادمیبها م میزندگ یخودم احترام قائل بودم و به حداقل ها یبرا یکاش کم

 ..دمیکشیخجالت نم نقدریا

 راهمیب یطفلک افتم،یخجالتش در مورد من گفته بود م یکه از رو هیحور روزید یدروغ ها ادی

عالم و  یهم نداشت که بخواد ُپزش رو به همه یافتخار یتیموقع نیهمچ یبودن تو گفت،ینم

 آدم بده..

 بشن.. دهیبخرن تا د یخودشون ِلول اجتماع یکه برا شنیها مجبور ماوقات آدم یگاه

که با تصورش کنج لبم جا  یادوست آرمان، باز هم لبخند احمقانه افتمیهامون م ادیهوا  یب

 دهید میزندگ یبارتو نیاول یبرا میزندگ یه توبود ک ینقص یتنها مرد کامل و ب دی. شارهیگیم

 بودم.

که تا بهش فکر کنم و با فکر کردن به او  کردمیخوره وادار م هیناشناس و سرکش شب یحس

 رو تموم کنم.. میساعت کار

 شم،یم شهیکه به خونه ختم م یاشلوغ و بدقواره ابونیخ یو راه شمیم ادهیخط واحد پ از

من که  یوجدان خودم شرمنده بودم، لعنت شیبه هامون فکر کرده بودم که حاال پ نقدریسرکارا

 اخالق ها نداشتم.. نیاز ا

 اوردم؟یدر م یچرا داشتم َهوَل باز آخه

که درست سر  دیحم دیپژو پارس سف دنیدرحال سرزنش کردن افکار خودم بودم که باد هنوز

و  نیسنگ یاون روزش قدم ها یخواستگار یاداوردیو با  خورمیکوچه پارک شده بود جا م

 ..رمیگیو به سمته خونه شتاب م دارمیخستم رو تند برم

 ی. با صداشنومیبلند و محکمش رو م یباز شدن در و قدم ها یصدا نشیاز کنار ماش باگذشتن

 .شمیمردونه ومحکمش سست م



 نورا خانوم؟ دیببخش د،یببخش -

 !شدمیو کر مطلق م افتادیحاال از کارم نیسمعکم هم کاش

لب  ریز یساختگ تیو با جد کنمیکه خصمانه نگاهش م یو درحال دمیدهنم رو قورت م اب

 :دمیجواب م

 د؟ییسالم..بفرما -

و  کنهیم کیپهن و کم رنگش رو بهم نزد یابروها یشگیباهمون حالت مرموز هم بازهم

 :کنهیتنگ م شیمعمول یاقهوه یهاچشم

 ..چرا جوابت نهِ -

. کردیپروا داشت بازخواستم م یرُک و ب نقدریبودن، که ا ختهیر خیسطل آب  ایسرم  یرو انگار

 :زنمیم یخودم رو به گنگ

 ..هیمنظورتون چ شمیمتوجه نم دیببخش -

 :دهیگردنش فشار م یدستش رو وازکیو ت رهیگیلبش رو گاز م یعصب

 گفت جوابت نهِ.. یامروز زنگ زدم به آقا موس -

 نه؟ یجواب چ فهمم،یاخه من نم -

 :کنهیتکرار م یجواب دوباره عصب اومدیزورش م انگار

 ؟یستین انیمگه شما در جر مینیبب م،یجواب خواستگار -

 :کردمیپدرم رو خراب م دیداستان مجهول بود، اما نبا یباز کم کهنیا با

 خب.. یول انمیجر در

 :پرهیحرفم م یتو یتند با

 ..یفرصت بهم بد هی یخوایچرا نم ؟یچ یول -

 ؟یبود سر راهم گذاشت یبتیچه مص نیا ایخدا ره،یگیاز ترس تپش م قلبم

 ..نیهم خوامیم لیدل هیمن فقط  ؟یدیچرا جواب نم -

 فمیک یرو تو دمی. با عجله کلدادیدرسته قورتم م موندمیم نجایاگه ا شمیم یکفر شیگستاخ از

 :دمیجواب م کنمیه در رو باز مک یو در حال کشمیم رونیب



ما  دیبر جانیاز ا دیبدم.حاال هم لطف کن حیخودمو دارم دوست ندارم بهتون توض لیمن دال -

 باهاتون برخورد کنم. گهیجور د هی شمیمجبور م گهیدفعه د م،یمحل آبرو دار نیا یتو

 یزده دستم رو. وحشتکوبمیو در رو بهم م امیم اطیح یو باعجله تو دمیحرف زدن نم مجال

اصال  ایخدا ستم،یمال برخورد قاطعانه ن دهیصدام فهم دیگمونم از لرزش شد دمیدهنم فشار م

 شده بود. قیتزر میبه زندگ دهیبود که از راه نرس یچه سَم نیا

کوتاهم از روش  یبا پاها دیمن دو بامانع بود که با یانگار زندگ ،یپشت گرفتار یگرفتار بازهم

 .دمیپریم

 یرو از تو مهیو هندونه نصفه ن کنمیشعله گاز رو کم م ریو ز کنمیدر قابلمه چفت م یرو یکن دَم

 .ذارمیگرد م لیاست ینیس یو تو ارمیم رونیب خچالی

 زنم،یم یلبخند کردینشسته بود و متفکر گزارشگر شبکه خبر نگاه م ونیتلوز یبابا که روبه رو به

فقط او بود که حواسش به من بودو من  اهویه نیا یخوب بود. تو ایدن نیا یچقدر داشتنش تو

داده بود، از وجودش احساس  دیحم لیتحو یامن نه گُنده یکه به جا نی. همشناختیرو م

 .کنمیم تیارامش و امن

و قصد خورد کردنش رو دارم که با احساس  کنمیاز هندونه جدا م یچاقو دسته زرد بزرگ قاچ با

 .کشمیاز کار دست م راهنمیپ بیج یتو لیلرزش موبا

جواب تماسش رو  دیبا کنم،یبه بابا نگاه م دیبا ترد یصحفه گوش یرو هیاسم حور دنیباد

 .کنمیتماس رو وصل م یفور رمیصدا به سمته اتاق خواب م یب دادمیم

 صدامو؟ یشنویم ؟یالو، الو، نورا کوش -

 ؟ی. خوبشنومیآره م -

 ؟یکردیم کاریچ یاهوم خوبم، داشت -

 :نمینشیم نیزم یو اروم رو دمیم هیتک یمیقد یکمد چوب به

 ..کردمیبابا هندونه قاچ م یداشتم برا -

 کنه؟یم کاریداره چ یموس -

 ؟یاکارهیخودت چه خبر؟ چ کنه،یاخبار نگاه م یچیه -



رستوران خوب، غذاهاش  هیسمته سعادت آباد  میرفت رون،یامشب شام با آرمان رفته بودم ب -

منم گفتم از سرکار اومد  ،یاوردیبود، اتفاقا ارمان گفت چرا نورا رو ن یحرف نداشت جات خال

 ..ادیخسته بود حال نداشت ب

 :زنمیم یلبخند

 واقعا؟ -

 :دهیزده جواب م ذوق

 ارمیس بخونوادم آشنا بشه گمونم اگه شان یدوست داره با اعضا نقدریچرا ا دونمیاره بابا، نم -

گرفته بود مامانو بهش نشون دادم گفت چقدر  یریقصدش ازدواجه، تازه امشب تماس تصو

 !وتهیمامانت ک

 ه؟یحور هیچ گهید وتیک -

 و مهربونه.. یخاک نقدریدورش بگردم که ا یااله گه،یو بانمک خودمون رو م یهمون گوگول -

 :پرسمیقرار و عجول سوال رو م یب

 از هامون چه خبر؟ یراست نطور،یآهان که ا -

 ! اونم خوبه چطور؟یگیم یهامون؟ دوست آرمان رو دار -

 :دمیترس رسواشدنم با عجله جواب م از

 !دمیپرس یجورنیهم یچیچطور نداره، ه -

رو  یحال کس یعادت ندار لیدل یتو ب ست،ین یگوشم مخل یکنینورا اونقدرام که فک م نیبب -

 !یبپرس

 :شمیکالفه م رهیزم آتو بگا خواستیکه م نیا از

 نیدیخواستم بدونم فهم دم،یفقط.. فقط واسه اوضاع خونش پرس ه،یتورخدا چرت نگو حور -

 !نینه، هم ای هیکار ک

 ..شهیاز دوست دختراشه ُخل و چِله روان یکینداره مشخصه که کار  دنیکه پرس نیا -

 :پرمیحرفش م تو

 مگه خاطرخواه داره؟ نمیبب -



 رهی.. طرف پولش از پارو باالممونهیهامون بدون معشـ*ـوقه م یو جنتلمن یپَ نه، پسر به خفن -

خودش  یدست تو اون شرکت داره برا ریتا زداره واسه خودش حداقل پنجاه ایهمه برو ب نیا

باشه، باور کن دخترا واسش سر و کله  نگلیتموم، عمرا اگه س یهمشون همشونم همه چ

 ..شکننیم

 یلحظه دودشده بود رفته بود تو یتو اقیو اشت جانیهمه ه شم،یدلسرد م هیحور یهاحرف از

 هاش رو نشنوم..حرف یتا مابق ارمیبهونه م یادامه مکالمه نداشتم الک یبرا یرقبت گهیهوا، د

 .زنمیمن بعدا خودم بهت زنگ م کنه،یبابا داره صدام م نیبب -

 یتو باش ،یشد عیگفت، ضا یچ یدید زنم،یم بیدلم به خودم نه یو تو کنمیقطع م تماس

 ..ندرالی. اصال لعنت به سندرم سینکن یباف الیخ گهید

**** 

قاشق داغ سوپ  کنم،یوقفه بود گوش م یبند و ب هیژاله که  یحال و دمق، به غُر غُرها یب

قابلمه گرفته بود آروم  یوکردنش شلنگ آب رو ت ادیز یبرا یرو که انگار سرآشپز برا یامزهیب

 ..دمیتکون م یسر دییو با تا ذارمیدهنم م یتو

رو با  کشیبار یدور لب ها ذاره،یم لشیاست ینیس یماست رو گوشه یکیظرف پالست ژاله

 :کنهیسرانگشتش پاک م

دروغشو  ایراست  ،ستین داشیپ گهیدنبالم د مارستانیب یبابک، از اون روز که اومد جلو -

 یک نی. حاال ببرهیم یرآبیداره ز گهیحسم م یکنم. ول صیگمرک جنس ترخ رمیگفت م دونمینم

 رمیگیمچشو م

 کدوم روز؟-

 ادیم مینه آبج یگفت مت،یبرسون ییجایتا  ایهمون روز که بهت گفتم که دوستم اومده دنبالم ب -

 دنبالم.

 نقدریبود، چرا ا بلوییچاق وس شیوشستیپس بابک همون راننده دو گم،یلب م ریز یآهان

 !افتادیکجم م یدوهزار

 :دارهیرو برم ینیو س کشهیرو عقب م یو صندل برهیاش فرو ممقنعه ریرو ز شیشراب یموها ژاله

 ..رخت شور خونه یملحفه رو ببر دیبا ایزود غذاتو بخور ب -



ود و انگار ب ریذهنم مشغول و درگ شبیاز د ذارم،یم زیم یو سرم رو گمیجون م یب یا باشه

 افکارم رو کنترل کنم.. تونستمینم جورهچیه

 یمرد رینگاه خودم رو درگ هیتو  شدیبه ستوه اومده بودم. اصال چطور م میو آشفتگ یجنبگیب از

 بود.. ونیلیدر م کیکنم که احتمال فکر کردن او به من 

 چیوقت ه چی. تا به حال هرفتمیهامون نم یو به خونه ذاشتمیقرار نم هیاون روز با حور کاش

 حواسم رو به خودش پرت نکرده بود.. نقدریا یجنس مخالف

 یو چشم ها ستادهیکه پشت به من ا یقامت بلند کنم،یو دوباره تصورش م بندمیم چشم

 ..یعطرش وا یبود، بو دهیچیمرموز و پ تینها یکه نگاهش ب یاهیس

 یرستانیدب یمونده بود مثله دخترا نیفقط هم کوبمیم زیم یمشتم رو یو کفر کنمیباز م چشم

و  کنمیم یسپر شونمیام رو با سرکوب کردن افکار پر یروز کار نیکنم. سخت تر یباف الیخ

 .شمیخونه م یراه شهیاز هم ترزهیانگ یب

صورت  یاز آب سرد رو یو مشت ذارمیفرق سرم م یو رو کنمیچونه آزاد م ریرو از ز مقنعم

و در  رمیگیکِدر م نهیشدن در نگاهم رو از ا دهیکوب یزمزمه ها و صدا یبا صدا ،پاشمیدارم متب

 :پرسمیبلند م ستادمیکه هنوز سرجام ثابت ا یحال

 ه؟یک -

 ..دیهستم..باز کن یحاج خانوم شمس -

 کنمیصورتم رو پاک م یسیارنجم خ نیبا آست کنمیرو تکرار م یلب نام شمس ریکه ز یحال در

که با  یدر به مرد ناشناس یاز ال رم،یو به سمته در م گردونمیچونم برم ریو مقنعم رو دوباره ز

به در  ی. جورشمیم رهیخ دشیآب و شونه کش شیجو گندم یو موها یکت و شلوارخاکستر

 بندازه.. اطیح یممکن بود خودش رو تو رلحظهو ه دهیچسب

 د؟ییبفرما -

 :رهیگیو به سمتم مر تشیفیک یب ییمقوا تیزیو کارت

 نکهیبار اومدم مثله ا هیخونه، البته صبح  دنید یآوردم برا یاز امالک شمس هستم مشتر -

 ..نینداشت فیمنزل تشر

 :دمیسرم رو تکون م یگنگ با



 فروخته بشه. ستیخونه قرار ن نیاما ا دیببخش -

 یخودشون امروز دوباره زنگ زدن گفتن دوباره خونه رو بذارم برا یحکم آور یچرا خانوم آقا -

 فروش..

 یگل کرده بود و به تالف شیبچه باز یانگار حساب یعوض افتم،یم دیبا حم روزمیبرخورد د ادی

و با چهره  رمیگیلبم رو گاز م یقول و قرارامون زده بود عصب ریز نطوریبود ا دهیکه شن یجواب رد

 ..کنمیباز م یورود بنگاه یو راه رو برا رمیر کنار مد یدرهم از جلو

حالم رو  خواستیم یاچقدر احمق و لجباز بود و با چه روش نامردانه شه،یدلم آشوب م یتو باز

 .رهیبگ

بودم و قصد داشتم جنجال به پا  یشیآت یحساب رمیگیاش رو مو شماره دارمیرو برم لمیموبا

 .شمیتر مبه توپ بستنش مصمم یرو مونهیپاسخ م یکه ب یممتد یبوق ها دنیکنم، با هربار شن

 ؟یچرا باز گذاشت اطویدر ح ینشست نجاینورا..تو چرا ا -

و متعجب نگاهش  شمیدر بلند م یپله ورود یو باعجله از رو کنمیمامان سرم رو بلند م یصدا با

 .کنمیم

 ؟یکنیم کاریچ جانیتو ا -

صورتش سرخ شده بودو  ارهیسرش در م یرو از رو رشیحر چادر شه،یاز کنارم رد م اروم

 هاش غم داشت..چشم

. زدم خوردیداشت منو م واریدر و د ارمینتونستم تو اون خونه طاقت ب گهیدلم گرفته بود د -

 اوردم.. نجایسر از ا یچطور دونمینم رونیب

 شده؟ یزیچ -

 :دهیتکون م یحال سر یب

با هرکدومشون  زنهیم یساز هیانگار همشون کمر به دق مرگ کردن من بستن، هرکدومشون  -

از  تونمینم گهیخسته شدم بخدا خسته، د کننیم وونمی. دارن دجنگمیم یزیچ هیدارم سر 

 امیپسشون برب

 کنمیبودم رو با سرعت باز م کرده افتیدر دیکه از حم یامی. پکنمیسرم خم م لمیلرزش موبا با

 :خونمیلب م ریو ز



باهات داشته باشم پس لطف کن شمارتو  یحرف گهیسرکارم، زنگ نزن. در ضمن فکر نکنم د -

 .نمینب میگوش یتو

و باخشم  فرستمیم رونیب نهی. نفس کوتاهم رو از سـ*ـبرمیبهت ابروهام رو باال م یباناباور

 :غرمیم

 ..شعوریب -

 شده؟ یچ گمینوراحواست به منه، م -

و با سماجت  دمیفشار م میشونیپ یو انگشتم رو کنمیبودم، لب تر م امشیشوک پ یتو هنوز

با هربار رد کردنش  کنم،یباره و چند باره تماس رو تکرار م کیو  رمیگیاش رو مدوباره شماره

 .شمیم تریکفر

 ونیو م کنمیم یسرخ رنگ خال یقال یرو فمیک اتیو همه محتو دومیم وونیعجله به سمته ا با

 .کنمیکارت نگاه م ریبه آدرس درج شده ز ،کنمیم دایرو پ تشیزیکارت و فمیک یات و اشغال ها

 کرده.. یخودش چه فکر شیپ کردم،یم شیحاال عمل نیهم دیبه سرم زده بود که با یبیعج فکر

 .گردونمیبرم فمیک یرو تو لیوسا دوباره

 کرده؟ یخال یباز سمعکت باتر نمیدختر؟ بب هوینورا.. چت شد  -مامان

 ؟یینجایا یتو تاک زونه،ینه، نه، سمعکم م -

 چطور شده ؟ نجامیامشب ا -

 :دومیو به سمت در م اندازمیدوشم م یرو فمیک

 ..شمی. به بابا بگو نگران مگردمیدارم زود برم یکار هی ییجا هیتا  رمیپس من م -

 بچه..جوابمو بده.. نمیصبر کن بب ؟یوا، کجا دار -

 :کردمیدست به سرش م دیرو شروع بکنه، با یبازپرس نکهیا قبل

 .گردمیرو به همکارم بدم، خداحافظ..زود برم یالهیوس هی دیبا رمیم -

 ستیب تیتا احمد اباد نها نجای. از اکنمیدست بلند م ینارنج یتاکس یو برا ستمیایم ابونیخ سر

 .شدمیسوار م یدربست دیسمته اتوبان بود با نکهیراه بود اما بخاطر ا قهیدق

و به اتوبان  شمیم ادهیپ نیاز ماش ذارمیدست راننده م یکه تو یسه تا اسکناس سبز ده تومن با

 ..بود هاونیگذر کام یکه فقط انگار برا یپرت ی. جاکنمیخلوت نگاه م



 دنیو با شن شمیم کیکه نوشته سردر روش کمرنگ شده بود نزد یبه دروازه بزرگ آهن اروم

خودم رو  گردمیکه دنبال زنگ در م یدر حال کنه،یقلبم شروع به باال رفتن م تمیر یپارس سگ

 .گشتمیبرم یکه چرا با راننده گفتم بره حاال چطور کنمیسرزنش م

 یو محکم رو دارمیبرم یخاک نیمز یرو از رو یو قلوه سنگ شمیزنگ در نبود، ناچار خم م یخبر

 ..کوبمیدر م

 ..کرده بود نیکه انگار پشت در کم یجور شهیپارس سگ بلندتر م یصدا

 .شهیبود بلند م ادیفر هیشب شتریکه ب یمرد یخشدار یچند ضربه محکم صدا با

 ه؟یک گمیم ه؟یک -

 شهیدروازه بالخره باز م دیصداش بودم که با لرزش وتکان شد یدر حال انطباق و شناساس هنوز

به  یقدم شهیکه برجسته تر م شیشونیهاش لحظه به لحظه گشادتر و رگ پچشم دیحم دنیبا د

 .دارمیعقب برم

 :غرهیم تیعصبان با

 تو؟ یکنیکارمیچ نجایا -

باشم نه  یاعتماد به نفسم پودر شده بود قرار بود من جر یلعنت کنم،یقفل م فمیرو بندک دستم

 اون!

 :کنهیو به اطراف نگاه م دارهیدروازه برم رونیبه ب یقدم

 جا؟نیا یاومد یباتوام چطور -

 رونیام رو از گلو بگرفته یصدا شمیم رهیاش خو به خون نشسته یوحش یهاچشم یتو

 :فرستمیم

 ؟یدیجواب نم زنمیزنگ م یچ یبرا -

 :کنهیمکث، لحن امرانه اشاره به داخل محوطه م یکم با

 تو.. ایب االی -

 :دمیبا انکار تکون م یسر

 اومدم حرفامو بزنم برم. خوام،ینم -

 تو. ایب گمی..مننتیبب نجایزشته ا رنیکردن دارن م لیکارگرام تعط اتو،یب -



که  ییکنجکاو به آهن غراضه ها کنمیو پشت سرش حرکت م دارمیبه داخل برم یقدم دیترد با

و انگار  بود یاسقاط یهانیماش یخال یبدنه ها عاتیشده بود محوطه پر از ضا دهیهم چ یرو

که از پله  یدر حال دیزرد رنگ مشغول کار بودن، حم لیدور جرثق نگیپارک یانتها یدوسه نفر

 :گهیلب م ریز رهیباال م یمانیس یاتاقک یآهن یها

 باهات نداره.. ینترس، بستس کار -

شده  ریپله هاقل و زنج ریکه ز یاهیسسگ بزرگ  دنیکه با د دمیمنظور حرفش رو نفهم هنوز

 .شمیهوا متوقف م یو ب شهیپاهام سست م کردیبود و بلند پارس م

 باال.. اینداره، ب تیکار گمیم -

سگ  نیا خواستینم یعنی ؟یچ گرفتیپله ها گاز م نیاگه پاهام رو از درز ا چسبمیم وارید به

 رو اروم کنه! یلعنت

 ..نهیبیم ادیم یکیزود باش االن  ؟یمعطل چ گه،ید ایب -

از ترس نفسم بند اومده بود. مضطرب دستم  رسونم،یو خودم رو بهش م دومیعجله از پله ها م با

 یو دوباره ابروها بندهیاتاق نرفتم که محکم در رو م یهنوز تو شمیوارد اتاق م ذارمیدهنم م یرو

 :کنهیو سوالش رو تکرار م دهیهم گره م یمحوش رو تو

 نجا؟یا یسرخود اومد یچ یبرا -

 .دمیم هیاتاق تک یکنم.به کمد آهن ادیتا حداقل فاصله رو ز دارمیقدم معکوس برم چند

 ..یزنگ زدم جواب نداد یآخه هر چ -

 نجا؟یا یایب یپاش دیجواب ندادم که ندادم با -

 ؟یمگه قرار نبود خونه رو نفروش -

 نداشتم.. داشتم؟ یمن با تو قرار -

 :کنهیم ینیگلوم سنگ یتو بغضم

 رش؟یز یبزن یخوایم یعنی -

و با  فرستهیم رونیرو ب قشیو نفس عم کشهیم ختشیکوتاه به هم ر یبه موها یدست کالفه

 :رهیسرعت به سمت پنجره م

 جا بمون تکون نخور.. نیهم -



 :زنهیو بلند دادم کنهیرو باز م پنجره

 د؟یریم نیبچه ها تموم شد، دار -

 یمیقد یچرم یصندل یو رو بندهیمکث پنجره م یبا کم دهیجوابش رو م یناواضح یصدا

 :نهینشیم

 ..یخودت مجبورم کرد رش،یبزنم ز خواستمینم -

 :کنمیبغلم جمع م یرو تو دستم

اصال مگه قرار  ؟یدیرو به هم ربط م زیشما همه چ یخونه جداست، چرا دار هیقض کردمیفکر م -

. یموندیحرفت م یسر سوزن رو هیکاش حداقل  ،یخوبه خودت گفت یبدنشد شما بهم مهلت 

 حرفتون حساب کرده بودم.. یمن رو یبخدا نامرد

 :دهیجواب م انهیو شاک کنهیم زیرو ر چشمش

 هیفقط  یایدرمنتظرت که ب یدوساعت جلو روزیکه من د نیا ینامرد ؟ینامرد یگیم نیبه ا -

بهم  یجواب درست حساب هی ینه، تو حت یچرا گفت یکلمه که بگ هیفقط  ،یکلمه جوابمو بد

 ه؟یمشکلم چ یگفتیخب حداقل م ،ینداد

 :کنمیسر خم م خجل

فقط االن وقت  .منستیمشکل از شما ن دیباور کن ؟یدار یبابا، مگه من گفتم که شما مشکل یا -

اصال من به  ست،یکه ن یمشترک دارم، الک یاز زندگ یدارم نه درک تشوینه موقع ست،یازدواجم ن

 !کنمیازدواج فکر نم

 :رهیگیکنج لبش جا م یپوزخند

 ؟یخوایچقدر وقت م -

 ؟یچ یبرا -

به  مونم،یندارم هر چند روز هرچند ماه که بشه منتظر م یمن مشکل ،یبهش فکر کن کهنیبه ا -

 ..یکه بهش فکر کن یشرط

به تو فکر کنم، تو  ستیوقت قرار ن چیکه ه دادمیبش رو نمچرا راحت جوا کنم،یسکوت م ناچار

 تا آسمون فرق داره.. نیمن باتو زم یاهای! مرد رویستیآل من ن دهیا

 عِمران زندانه.. -



 :پرسمیم متعجب

 ؟یچ -

 :چرخونهیدستش م یرو تو یلیفندک گازوئ متفکر

که  یمحل یباال آورده، بخاطر چک ب یتو زندونه. قرض و بده هیچندماه هیبرادرم، عِمران  -

که باال آورده، چون  هیکرده به فروش اون خونه بخاطر گند لهیکه پ نیا ،هیاالن تو هولفدون دهیکش

 راه نجات نداره.. گهید

و  ذارهیخوردش م هیبخ یچونه ریزمخت مردونش رو ز ی. انگشت هاکنمینگاهش م دیترد با

 :دهیاروم ادامه م

و کمکش کنم تا  رمیدستشو بگ تونستمیسراغ اون خونه، م امیکه بخوام ب نیخودم قبل از ا -

باهاش به بن بست  یچندبار هی یکه آدم نمک نشناس ییجاکنه. اما از اون هیتسو اشویبده

بار بود که بهش پشت کردمو پا رو وجدانم گذاشتم  نیخوردم حال نکردم کمکش کنم. واسه اول

 نیو دست از ا سرش به سنگ خورده نمیتا که به چشم بب دم،یکش مونیبرادر روخط قرمز  هی

 کم کنه اشیاالنم منتظر پول فروش اون خونست تا از بده .دهیکش دناشیشاخه به اون شاخه پر

 ..گمیم یکه چ یوقته منتظرشن متوجه یلی. زن و بچش خرونیب ادیاز اون توخالص بشه و ب

 ..ختیریدستم م یرو رو ینامحسوس داشت آب پاک کنم،ینگاهش م دیام نا

 :دهیفشار م زیم یکف دست ها رو شه،یبلند م یصندل یرو از

 .دمیبهش م خوادویکه م یپول خرم،یخونه رو خودم م -

و اروم به  رهیگیفاصله م زیبود ، از م یاشروع معامله هیشب شتریب داد،یمنت نم یبو حرفش

 :ستهیایروبه روم م ادویسمتم م

که  یقبول کن یاگه بخوا یول ،یکه خودت خواست یطیسرجاشه همون شرا مونیقول قرار قبل -

منت و دردسر  ی. بیبابتش پول بد ستیپشت قبالت، الزم ن زنمیخونه رو م یباهام ازدواج کن

 .شهیمال خوده خودت م

و شروط خودم با شرط یخوایمال پدر رو م یلعنت زنمیچرا سرش داد نم زنمیم یپلک یعصب

 :دمیتکون م دییتا یبه معنا ی. سرشمیبلند م یصندل یمکث ازرو یبا کم ؟یببخش

 .کنمیبهش فکر م -



 ..رسونمتی.. خودم مامیتا من ب نیبش نیتو ماش نییبرو پا -

تنها دوباره به خونه برگردم، مگه  یو باچ یچطور دونستمیتعارف نبود، خودم هم نم یبرا ییجا

 اتوبان بشم! یها ونیقصد کرده باشم سوار کام نکهیا

 یبالخره از تو ریتاخ یبا کم رم،یگیسنگر م نشیپشت ماش امیم نییترس با عجله از پله پا از

 .ادیم رونیاتاقک ب

 ؟یچرا سوار نشد -

 .نمینشیعقب م یصندل یو رو دمیفشارم نیماش رهیدستگ یرو دستم

 فکر کردم قفله.. -

 شی. کالفه خودم رو پشت صندلچرخونهیرو به سمتم م نهیبالفاصله آ ره،یگیفرمون جا م پشت

 .دمیم هیتک شهیو سرم رو به ش کنمیم یمخف

 .کنهیافکارم رو پاره م ینامفهومش رشته یصدا

 هاش توجه کنم.به حرکت لب نهیتا از آ کنمیبلند م سر

 ..نیگفت یحواسم نبود چ دیببخش -

 خوبه؟ یحاج موس دمیپرس -

 :گمیلب م ریز یهانآ

 بله خوبه..ممنون! -

 :گهیلب م ریز دارهیداشبورد برم یرو از رو گارشیکه پاکت س یحال در

 ازت بپرسم؟ شهیذهن منو مشغول کرده م هیزیچ هی -

 :کنمینگاهش م متعجب

 ؟یچ -

 :ذارهیو گوشه لبش م کشهیم رونیپاکت ب یرو ماهرانه از تو گاریس

 ..دمیند تونیدرتون، چرا بق یکه اومدم جلو یچندبار نیا -

 !مون؟یبق -



اخه  ن،یکنیم یخونه زندگ نیهمه باهم توهم کردمیمنظورم مادرت و خواهر برادراته. فکر م -

کرده بودن.  یسرش قاط یفرستاده بود براتون داداشات حساب لیبار که وک نیاخر گفتیعمران م

 ..نمیرو قراره بب شونیکیحداقل  کردمیکه اومدم خونتون فکر م یچندبار نیا

 :فرستمیمقنعم م ریموهام رو ز یعصب

 ..مییمنو بابام تو اون خونه تنها -

 ..نطوریآهان..که ا -

 یبرا یتالش پرسه،ینم یسوال گهی. چه خوب که دشهیجوابم چندبرابر م نینگاهش با ا ینیسنگ

 .کنهینم شیاوضاع و احوال قاراش م دنیفهم

با پنجره  یرو حبس شده بود و حت نیکه اتاقک ماش یگاریدود س یسکوت بو یتو ریمس یمابق

 .رسهیم انیراننده قصد خالص شدن نداره به پا بازمین

به سمت  یکوتاه یلب خداحافظ ریز یبا تشکر دم،ی. مجال نمشهیسر کوچه متوقف م درست

 .دَومیخونه م

آداب  هیاز پس  یهستم، حت یبیو غر بیمهم نبودکه با خودش فکر کنه که من چه دختر عج اصال

 .امیو معاشرت ساده برنم

 .شهیکم کم بلند تر م یزمزمه ها یو با ورودم صدا چرخونمیقفل در م یروتو دیکل

 .افتهیپلکان رها شده بود م ریپاشنه خواب بابا که ز اهیس یبه کفش ها نگاهم

 کنمیدر به داخل خونه نگاه م یاروم از ال شهیواضح تر م یچند پله باال نرفتم، که صداها هنوز

 :زدیبود و بلند دادم ستادهیلم داده ا ونیتلوز یبابا که طبق معمول رو یمامان سرپا روبهرو

از  تونمینم جورهچیشدن ه ختهیبچه هات افسار گس گمیمرد؟ م یاینم نییپا ونیچرا از خر ش -

 خودشونو جمع و جور کنن. کمینشون بده. حداقل  یخود هیتو اون خونه  ایب ام،یسشون بربپ

تفاوت  یشده ب رهیخ ونیبه تلوز یو در حال کشهیخودش م یتخمه رو جلو لیظرف است بابا

 :دهیاروم جواب م دهیتکون م یاشونه

 از من حساب ببرن.. برن،یها از تو حساب نماون -

 :خورهیهم گره م یتتو شده براقش تو یابروها مامان



با من  ی. چرا داردارنیرو نگه م یکیباور کن حرمت تو  ،یتو پدرشون یناسالمت ه؟یچه حرف نیا -

رو بذار کنار  یلج باز ،یکنیکه چقدر درمونده شدم از دستشون چرا کمکم نم ینیبیم ،یکنیلج م

 ..یموس

 :کنهیدست به اعتراض بلند م بابا

 میهات تقسبچه نیمشت مشت ب یزدیها بال بال مواسه گرفتم پول یاون موقع که داشت -

 یتو پا تو کرد یجنبه ندارن؟ ول نایمگه من بهت نگفتم ا ،یکردیها مروز نیفکر ا دیبا یکردیم

 ینجس کلشونیهم که کل هحلقومشون، االن یتو یکفش و لقمه حروم رو تا ارنج چِپوند هیتو 

چه برسه که من پدرشونم. ارواح خاک آقا خدا  شناسنینم غمبریخدا و پ گهیاونا د هبرداشت

 وجود ندارم.. ستمیدست از سر کچل من بردار حوا، اصال فکر کن من مُردم ن امرزتیب

 :دهیتکون م یبا تاسف سر مامان

.. یموس ترتیبکشم، خوشا به غ رونیتنه از آب و ِگل ب هیخاک توسرمن که خواستم بچه هامو  -

 نورا؟ یکنیمنو نگاه م یبدبخت یدار یستادیچرا اونجا وا گهیتو د

 :دارمیبه داخل خونه برم یقدم اروم

خوردو  شم،یلباس ابر ،یونیخونه ع گهیباز به جون بابا؟ االن که د یافتاد هیاالن مشکلت چ -

 راهه..خوراک شاهانتون به

 دردتون پول چطور دوا نشده؟ ه؟یبگو..غمتون چ نوی: واال همبابا

 :غرهیلب م ریو ز رهیبه سمته آشپزخونه م یعصب مامان

خونه وَر دل  نیتو ا نیپدر و دختر از بس نشست ،یوجب بچه متلک بارم کن هیمونده تو  نیهم -

 واه واه.. نیهم کُپ هم شد

 :کنمیو پشت سرش حرکت م کنمیپرت م یصندل یرو فمیک

 راه انداخته؟ یازب وونهیباز سهراب د -

 :برهیقابله فروم یو تو دارهیرو برم مالقه

هرشب تا خود  شهیتو خونه بند نم جورهچیمُرده ه لیطرف، ذل هیطرف، سهراب  هیهمشون  -

 یبهش بگ خوابهیتا لنگ ظهرم م دهیگارمیگند س یهمه لباساش بو ه،یاشیاذان صبح دنبال ع



تنه  هینفرآدم  هی نیا کنه،یم ریخونه خوردوخاکش یهالهیهمه وس زنهیهم باال ِچشت ابرو م

 تار کرده.. رهیت مواس ارویدن

 :دهیو ادامه م فرستهیم رونیافسوس نفسش رو ب با

 یاریو بدب ینشد که نشد انگار خدا تو طالع من فقط ازدم بدبخت مینیرو بب یتا اومدم رنگ خوش -

 ..یشونیمنو کجا م یشونیپ یشونیپ ینوشته، ه

 .شمیم الیخیخودته که ب ریبگم همش تقص خوادیم دلم

 ؟ییجانیامشب ا -

 دیبمونم شا نجایدوشب ا یکیندارم دوست ندارم برگردم اون خونه،  یدلم خوش مونم،یاره م -

 یدیام گهی. همه از دم از چشمم افتادن، دانیکرد و سرعقل ب یفرج هیبلکه خدا  ستمین ننیبب

 بهشون ندارم..

شده  یاپشته گره، چه کور گرهبازهم گره دم،یم هیاشپزخونه تک یکار یکاش واریبه د حوصله یب

 داستان ما..

**** 

 صبرانه منتظرش بودم. یکه ب دادیم یزییشدن پا کیخبر از نزد یصبحگاه یسرما

 وارید یرو دهیشده چسب یگچ کار ینهیا یجلو بندمیام رو مساده ینخ یکه دکمه مانتو یحال در

اشتهاو خورد  یفشار کار و جنگ اعصاب رو کنم،ینگاه م فمیو نح یو به اندام استخون ستمیا یم

 ..گذاشته بود ریو خوراکم تاث

 :پرسمیو متعجب م کنمینظرم گرفته نگاه م ریمامان که مرموزانه از دور انگار ز به

 ؟یکنینگاه م ینجوریا یشده اول صبح یچ ه؟یچ -

 ؟یبزرگ شد نقدریا یتوک -

وقفه ادامه  یکه ب یبود گتید یکه مشغول بزرگ کردن بچه ها یجواب بدم که وقت خوامیم

 :دهیم

کر خواستگارم که  طونیسرکار، گوش ش یریم یشیصبحا پا م ،یپا خانوم شد هیواسه خودت  -

 برات اومده..

 :کنمیسرم مرتب م یرو مقنعم



 ؟یخب که چ -

 دمیاز اوضاع االنش پرس دمش،یدوبار د یکیباشه من فقط بچه بود  دیهمسن و ساله سهراب با -

. رسهیدستش به دهنش م یدست داره حساب ریخودشو داره چار پنج تا ز یکاسب کهنیمثه ا

ملکه  هیعمرت مثله  یمابق یو لگد به بختت نزن ینکن تیشانس بهت رو کرده دختر اگه خر

 ..یکنیم یزندگ

 :دمیبا حالت چندش جواب م شهیلبم ناخوداگاه کج م یمنحن

و  یبُریخودت م یمامان برا یدار یمونده. چه دل خوش نمیفقط هم گهید ؟یچ گهینه بابا، د -

 مگه بابا بهت نگفته بهشون جواب رد داده! یدوزیم

 :شهیبراق ابروهاش بلند م یهشت

 هیمن بودن  یجون جون یقایپسره رف یکرده سرخود جواب رد داده، خواهرا خودیبابات ب -

 !انیچطور با کله م نیجون بزنم بب یزنگ به اَف هی هیفقط کاف ،یزمون

 :رمیبه سمته در م دارمیرو برم فمیک یعصب

مخصوصا زن اون  شمینم یاحدوالناس چیمن زن ه ،یکنیم وونمید یدار گهیاه بس کن، د -

بابا همه از دم گوشت تلخ و نچسبن به درد  یالیفام یگفتیخدا م یشهی. خوبه خودت همکهیمرت

 شبه نظرت عوض شد؟ هیشد  یچ هی. چخورنینم یشیوصلت و خو

 :گهیم افتهیدنبالم راه م تیکه با عصبان یحال در

نکنه،  یاز دستش بد فهیح یخوب نیحرفو زدم؟پسر به ا نیا یبچه، من ک یگیچرا پرت و پال م -

 وَر دل من؟ منو نگاه کن نورا.. یو بمون یاریرتو در بادا اطفار خواه یخواینکنه م نمیبب

 ه؟یچ -

اخر  یخوایم چرخه؟یدور خودش م رونیچه سرگردون ح فه،یچه بالتکل یدیرو د هیحور -

 نگرانتم.. یفهمیعاقبتت مثله اون؟ چرا نم

 :دمیجواب م یباتند پوشم،یرو باعجله م میکه کتون یحال در

 ینگران من بوده باش ادینم ادمی وقتچیبه جون من؟ ه یافتاد رسهیهات نمبچه هیزورت به بق -

 ؟ینگران من شد یاومدخواستگار اروی نیمامان، االن که ا



تک  خواستم،یم هیگر یهم کم دی. دلم گرفته بود و شازنمیم رونیاز خونه ب یو عصب سرخورده

 .کردمینم دایکرده بودم و راه نجات رو پ ریمنگنه گ یو تنها ال

**** 

رو  یو چهار چرخ بزرگ اهن کنمیشور خونه با سرعت عبور مرخت کیراهرو تنگ و تار یتو از

کج  یو منتظر به چهره دمیدکمه شماره چهار فشار م یدستم رو دم،یجا م یاسانسور بار یتو

 .مونمیم رهیباالبر خ لیاست وارهید یام توو کوله

 چشم به هم زدن تموم شده بود کی یصبح احساس سرما و ضعف داشتم، انگار تابستون تو از

 بود. دهیزودرس فرا رس یزییو پا

حائل کرده  زشینوک ت یچونه ریبود و دستش رو ز ستادهیا یپرستار ستگاهیا یژاله که تو به

 اندازم،یم یهبخش بود خسته نگا انسالیبود مشغول صحبت و خوش و بش کردن با پرستار م

 و از کار در رفتن عادت کرده بود. یانگار به وقت کُش

 خانوم باشمام؟ دیخانوم..ببخش -

متعجب  کردیاورده بود داشت صدام م رونیب۳۴که سر از اتاق  یاچهرهزن جوون و خوش به

 .کنمینگاه م

 بله؟ -

 :دهیدهن و دماغش محکم فشار م یرو اهشیس شال

 تازه از اتاق عمل اومده باال اورده.. مارمونیلحظه؟ ب هی یایب شهیم -

 :رمیو به سمت اتاق م کنمیرو رها م یدست چرخ

 کرده؟ فیمالفشو کث -

 :کنهیتخت م ریز لیبه لگن است یادست اشاره با

تورو خدا من حالم  دیببخش رون،یب شیاز اتاق ببر شهینه به موقع گفته، تو لگن استفراغ کرد م -

 ..شهیمبد  یلیخ

 نکهیو بدون ا شمیناچار خم م کنم،ینگاه م دهیتخت خواب یکه رو یناخوش احوال انسالیزن م به

 شیخال ییدستشو یو تو رمیم یبهداشت سیو با عجله به سمته سرو دارمینگاه کنم لگن رو برم

 .کنمیم



 یزده و ب خی یهادست نیو سرم رو ب نمینشیزانو م یرو کنم،یپرت م یالگن رو گوشه یعصب

 .دمیحسم فشار م

 رو کم داشتم. هیاوضاع فقط تماس حور نی. تو اکنمیبه اطراف م ینگاه لمیموبا برهیو با

 بگو زود من سرکارم.. ه؟یچ -

 قطع کنم. یبعد، ناراحت یرو بردار یوا، بزا گوش -

 ...شهیبرام بد م نهیبیتو دستم م یگوش ادیم یکینه قطع نکن، بگو کارتو االن  -

 گه؟ید یاهیپا رون،یب میامشب بر گهیارمان زنگ زده م -

 :کشمیلب م ریز یآه کالفه

 ارویمسخره باز نیدلتون اصال حال و حوصله ا ریزده ز یولم کن توروخدا شمادوتاهم خوش -

 ندارم!

 :غرهیم انهیو شاک رهیصداش باال م تن

اصال خودش شمارتو  ه؟یچ یطرف دعوتت کرده مسخره باز گمیم شعوریادب داشته باش، ب -

 کردم بهت زنگ زدم. یدست شیخودم پ یادم به دور دونستمیخواست بهت زنگ بزنه، چون م

 :پرسمیم مضطرب

 ؟یشمارمو که بهش نداد -

ابرو دارم، نه  یارمان کل شینکن. بخدا من پ عمیضا رهیتن بم نینه بابا نترس ندادم، نورا ا -

خدارو چه  ه،یجد یلیفرق داره خ هیبا بق سمیک نیکه ا یوندیگلم؟ خودت م یباشه آبج گه،ید ارین

خواهرزن مهربون و خوش قلب رو داشته  هینقش  یدوست ندار م،یمزدوج شد دیشا یدید

 ؟یباش

 :ارهیدلم رو به رحم م اریاخت یملتمسش ب یصدا

 باشه.. -

 جا؟نیا ایب پس بعد از کار نرو خونه پاشو ،یکنینم دمیناام دونستمیم -

 :دمیبه ابروهام م یخم

 دوست ندارم با سهراب چشم تو چشم شم.. ذارم،یمن پامو تو اون خونه نم رینخ -

 ..گردهیهه سهراب کجا بود اخه دختر، اقا پاشده رفته متل قو حاال حاالهام برنم -



 :پرسمیم دیترد با

 دروغ نگو؟-

 راحت! التی. خستین گمینه به جون تو م -

خونه  یراه یساعت کار انیو بعد از پا کنمیم نانیخورده بود اطم یپشت گوش هیحور هیقسم ا با

 .شمیم

***** 

 :کنمینگاه م هیاتاقش متعجب به حور یاز تو اوشیبلند خنده س یصدا با

 ن؟یچِشه ا -

 :رهیو سمته اشپزخونه م دهیتکون م یتفاوت یبا ب یاشونه هیحور

 فیگذاشته. همش رو مخه بخدا، ح یاز صبح صدتا استور کنه،یذب مسرش داره فالوور ج ریخ -

 داشتم.. ایبروب یبالگرا کمتره االن واسه خودم کل هیاز بق میوگرنه من چ دهیکه ارمان اجازه نم

 :نمینشیم لیبلند است هیپا یصندل یرو کنه،یساز روشن م یچا

 ناراحته. یلیمامان خ -

احترام  شونیشخص میبه حر چیبچه ها نپ نیا یقدر به پروپا نیحقشه، صدبار بهش گفتم ا -

 میازمون گذشته واقعا حوصله ندار یسن و سال گهی، بابا ماهمه دنشه یاحترام یبذار تا بهت ب

 .. میبشنو یامرو نه

 دادیم یاستقالل و ازاد یبو بیکه عج یدیجد یهاحرف کنم،یبغلم قفل م یرو تو دستم

 :هدیهامو تکون مشاخک

 ه؟یسهراب با اون دختره جد هیاز دست سهراب ناراحت بود تا شماها، حاال قض شتریب -

 :دارهیبرم نتیرو از توب کاب دشیبزرگ سف ماگ

 ای یخوریم یینکن. چا ریدرگ خودیفعال که باهم سازگارن. به ماچه اصال فکرتو ب دونم،یچه م -

 نسکافه؟

 دختره.. دیشا ،یریجلوشو بگ یخواینم یعنی کدوم،چیه -

 :پرسهیم یو با لحن پرخاش گر دهیهم گره م یروشن و کُلفتشو رو تو یابروها



به هم  مونیهمه چ میبود یکه تو خونه موس یتا وقت یدینورا؟ تو هنوز نفهم یدختر چ دیشا -

به کارمون نداشته باشه، فقط  یکار یکس گهیکه د رونیب میکه بزن میمربوط بود؟همه زورمونو زد

خانوم خونه  نجایا مییای. مامان باخودش فک کرده ممینجات بد نیذره ب ریخودمو از ز میاستخو

خودش  یقراره هرکس سمت و سو دونستیانگار نم ده،یدست اتو کش هی یشه ماهم بچه هایم

 عوض شده.. یهمه چ فهمهیبره، چرا نم

 :کنمینگاهش م دلخور

 م؟یرو ول کن گهیهمد مییکه بخوا هیفرقمون با گذشته چ ،میاخانواده هیماهنوز  -

نسبت به گذشته  کمی گمیفقط م م،یرو ول کن گهیهمد گمیقربون اون شکل ماهت برم من که نم -

خودشو روشن  یخودشو زندگ فیهرکس تکل مینفس بکش کمی م،یها کردنامون رو کم کندخالت

 میهرکس تصم میبذار م،یکنیهم درست م یها بدتر دردسر برادخالت نی. بخدا با انیکنه هم

 گم؟یم راهی. برهیبگ ودشخودشو خ یزندگ

عوض شده بود.  زیبود حاال همه چ هیحق با حور ذارم،یجواب م یبا سکوتم ب کنمیم سرخم

 :چهیپیگوشم م یارومش دوباره تو یصدا

 کنه؟یم کاریاز اوضاع خونه بگو، بابا چ گه؟یچه خبر د -

 مارستانیمنم که ب ،یبابا صبح تا شب مسافر کش م،یکه خونه رو مال خودموکن میدنبال پول یچیه -

 سرکار..

 :اندازهیشونش م یموهاشو رو ییو بافت بلند طال نهینشیروم م روبه

 فرسته؟یم یخونست، مشتر ریگ ارویهنوز  -

 :دمیو جواب م رمیگیم یبه باز یکانتر چوب یرو انگشتم

 کشویباال اورده، داداش کوچ یورشکسته شده بده کهنیعمرانه، مثله ا مونیطرف حساب اصل -

دست  نیاالنم که دارم ا رون،یب ادیبهش برسونه از اون تو ب یپول هیمامور کرده خونه رو بفروشه 

 .زمیسرم بر تونمیم یچه خاک نمیوقت بخرم بب کنمیاون دست م

 :کنهیم کینزد وانشیرو به لبه ل شیبرجسته اردک یهالب متفکر

 ..شهیماوضاعتون قاراش یپس حساب -

 :کنمیلب نجوا م ریز اروم



 ..یکنیکه فکرشو م یزیتر از چداغون -

 :دمیدوباره ادامه م دیباترد

 ..شهیخونه م الیخیبهم گفته اگه قبول کنم باهاش ازدواج کنم کال ب دیحم -

 یو با پشت دست رو کنهیبلند م یسرفه کنم،یحرفم رو قطع م یتو گلوش فور یچا دنیباپر

 :گهیم یو عصب دهیدهنش فشار م

 ها؟ ،یتو که قبول نکرد نمیبب ز،یهمه چ یب کهیغلط کرده مرت -

 :دمیانکار سرم رو تکون م با

 ..هنوز جوابشو ندادم یعنینه،  -

 فرصت طلب.. یبهت بده، عوض یامسخره شنهادیپ نیبه خودش اجازه داده همچ یبا چه جرات -

بابا خودش دست به  یبزرگشو اورده بود خواستگار یبده، ابج شنهادیپ نیکه ا نیقبل از ا -

 سرشون کرد جواب رد داد.

 :کنهیزده نگاهم م رتیح

 خب؟ یماجرااتفاق افتاده، چرا به من نگفت نیا یک -

 نبود اخه.. یمهم زیچ -

 .ستیمهم ن یگیرو م یمهم نیموضوع به ا ،یهست یک گهیبابا تو د -

 :کنهیو مشکوک نگاهم م دمیتکون م یتفاوت یبا ب یا شونه

 نزنه به سرت واس خاطر خونه.. نم،یبب -

 بدبخت نشدم! یکنیاونقدراهم که فکر م ست،یخبرا ن نیاز ا هیحور خودنکنیب الیفکرو خ -

به  اقیاومده بود با اشت رونیباز بالخره از اتاقش ب شیکه با ن اوشیبه س ه،یچرخش نگاه حور با

 :گـهیم گهیم ینسبتا بلند یبا صدا یشگیهم طنتیبا همون ش ادیطرفم م

 .یما گذاشتقدم رو تخم چشم یچه عجب نورا خانوم، بالخره افتخار داد -

 :ستهیایکنارم م کنم،ینثارش م یلبخند

 چطور شده ها؟ -

 اومدم بهتون سر بزنم، عطا کجاست؟ یجورنیهم -

 فکر کنم رفته.. رونیاز سر صبح زده ب دونم،ینم -



 :پرهیحرفش م یتو یبا خوشحال هیحور

 یعنی ستیکنه دل تو دلم ن زمیسوپرا خوادیدنبالمون گفت م ادیامشب قرار آرمان ب ا،یس -

 !کارکنهیچ خوادیم

 :دهیو جواب م شهیگشاد م ایس لبخند

 کرد.. یخر شد ازت خواستگار دیشا یدید یخدارو چ -

 :کنهیهم قالب م یبا ذوق دست هاشو رو تو هیحور

 دروغ نگو.. یوا -

عشق و  گهید شن،یبه سرشون خر م زنهیم یادفعه هیبچه پولدارا  نیدروغم کجا بود بابا، ا -

چند  ایب رن،یگیزن مو  دنیآخرش رد م کننیهارو م یو همه جور غلط کار کشهیحالشون ته م

زانو  یدیحواست باشه اگه د نیبب ،یوقت گند نزن هی یداشته باش شویتا حرکت برات بزنم امادگ

 .یدراورد مثله اسکال بِروِبر نگاه کن بشیه جعبه از جیزد 

 :کنهیم یلحن صداش رو جد زنه،یپا زانو م کی یرو یبا لودگ ایس

 ..یدیبهم اجازه م نمیتو بب یهاچشم یرو تو دیبه طلوع خورش نیاز ا خوامیمن م زمیعز -

 :گهیبلند م یو با صدا چهیپیگوشم م یتو هیحور غیج یصدا

 قبوله.. یاره لعنت ،یاره روان -

 :گمیلب م ریمتعجب ز کشم،یخودم رو عقب م هاشونیباز وونهیو واج از د هاج

 د؟یکنیرفتار م نیشما چه مرگتون شده، چرا مثله خُل و چِال دار -

و  رهیگینرفته با ذوق لبش رو گاز م نیهاش از بچشم یاز جلو ایو رو الیکه هنوز پرده خ هیحور

 :گردهیبرم شیصندل یدوباره رو

 بذارم. یاستور ریبگ لمیکنه، ازمون ف یتوهم حواست باشه اگه زانو زد خواست خواستگار -

 :شمیبلند م یصندل یو از رو گمیلب م ریز یهوف

 ..کنهیدراز بکشم از صبح سرپام کمرم درد م کمی رمیمن م -

 :کنهیمن حرکت م یپاهم اوشیس

 سرکار؟ یریم یجد ینورا تو جد -

 سرکار؟ رهیهم م یشوخ یشوخ یمگه کس -



 ؟یبه حال خودت کن یفکر یخواینم کهنیمنظورم ا -

 :پرسمیو کالفه م ستمیایم هیچهارچوب درب اتاق حور یتو

 ..ایس فهممیمثال؟ منظورتو واضح بگو نم یچه فکر -

 :دهیبه گوشه چشمش م ینیچ کشهیم اهشیبلند س یموها یتو دست

پسره رو بهونه کرد گفت رلم  اروی نیتوکار قبول نکرد ا میباهم بزن ایگفتم، ب میبه حور نییب -

بزنم بکشمت باال، هم  جیپ هیبرات  تونمیم یداستان ندار هیتو که مثله حور یول ده،یاجازه نم

 ..یکنیهم مثله آب خوردن پول پارو م یشیمعروف م

 کنم؟ کاریچ دیبا قایدق -

 یروزمرگ جیپ هی ای یباش نگیمدل یتونیم ،یباش یچجور بالگر یداره خودت بخوا یبستگ -

 ..یتستر بش نکهیا ای ،یداشته باش

 :پرمیحرفش م یتو

 کار دارم نه استعدادشو.. نیبه ا یاسخاوتمندات، من عالقه شنهادینه ممنون از پ -

 :خورهیتوهم گره م اهشیس هاشاخم

 !اومدیخوشت م دیبدم شا حیبهت توض یذاشتیانگار، حداقل م ومدهیبهت ن یخوب -

و  بندمیدر اتاق رو م دمیدر فشار م رهیدستگ یو دستم رو دمیتکون م یمنف یبه معن یسر

 کنمیم یو سع دمیبالش سرد فشار م ریرو ز نمی. سر سنگاندازمیتخت خودم رو م یخسته رو

آزادو رها کنم. فقط  یذهنم رو از همه حواش یاچند لحظه یفکر نکنم و برا میمکان تیبه موقع

 .رمیو اروم بگ عالم و ادم ببندم یهام روالزم داشتم تا چشم قهیچند دق

 نورا، نورا.. -هیحور

 نقدریچرت زده بودم که ا قهیچند دق یبرا قایدق دونمیتم رمق باز شدن نداشت؛ نمخس یهاپلک

 چشمم گرم رفته بود.

 دنبالمون. ادیم گهیساعت د میآرمان ن میآماده بش دینورا زود باش، با -

 :نالمیم یحوصلگ یو با ب زنمیم یغلت

 بخوابم. خوامیم ام،یخودت برو من نم -

 :دهیجواب م یجر خورهیضربه محکم متکا که به سرم م با



از چشم  یدید یوگرنه هرچ گمینم شتریبار ب هیپاشو، بخدا  گمیبهت م یکنیم خودیتو ب -

 ..یدیخودت د

 :شمیم زیخ مین کالفه

 دوباره آماده بشم؟ دیبا یچ یهووف. من که آمادم، برا ه،یهووف حور -

به سرتاپام  یااشاره اشگهیو با دست د ذارهیمرش مرو ک شیو استخون دهیکش یهادست

 :کنهیم

 افه؟یو ق ختیر نیبا ا ،یچ گهید -

 :کنمیمانتو چروک شلوار ساده گشادم نگاه م به

 مگه چمه؟ -

و دنبالش راه  شمیناچار از جام بلند م کشهیو به سمت خودش م رهیگیرو محکم م دستم

 :شهیبزرگش متوقف م دیسف یواری.کنار کمد دافتمیم

 جم نخور. سایجا وا نیهم -

و هربار با حالت  رهیگیو روبه روم م دارهیرگال برم یعجله پشت سرهم مانتوهارو از رو با

 :زنهیلب ُغر م ریز کنهیتخت پرت م یو بعد رو کنهینگاهم م یاموشکافانه

 !ادیبهت م یچ ستیاصال معلوم ن یماست هیبس که شب -

 :شهیدستش متوقف م تیدر نها تا

 خوبه! نیآها ا -

 :کنمیگردنم نگه داشته نگاه م ریکه ز یقرمز بلند یو به مانتو کنمیم سرخم

 عمرا. -

 .یشیمعرکه م نیباا وونهید اد،یبهت م یلیباور کن خ -

 کنمیهم تلنبار شده نگاه م یکه رو ییهاو متفکر به لباس دارمیمعکوس به سمت تخت برم قدم

 :گمیم کنمیکه براندازش م یودرحال دارمیکتان رو برم یشمیو بالخره مانتو 

 بهتر باشه. نیگمونم هم -

داغون با خودم  افهیق نیبا ا یبزک دزک کن انتظار ندار کمیبرو  ایب تو،یسلق نیا رمیگِل بگ یعنی -

 ببرمتت.



اومده بودم و درخواستش  نجایبه ا هیدل حور یوقت اصرار و انکار نبود، حاال که امشب برا اصال

 .کردمیاش عمل مرو قبول کرده بودم. بهتر بود طبق خواسته

حجم دهنده و رژ قرمز ختم  ملیو ر کیکه به خط چشم بار یشگیهم حیملموس و مل شیارا با

 اومده بودم. رونیب یرنگ و لعاب گرفته بودم، از حالت ماست یکم شه،یم

. با ستمیایم هیحور یروبه رو کنمیم یبلندم مخف یمشکشال  ریز یموجدارم رو کم یموها

. طفلک حقم داشت کنهیم دمییتا یاما از سرناچار شهینم دهیهاش دچشم یتو تیرضا کهنیا

 صفر بودم! یمنف بایخودش ساخته بود تقر یکه برا یهمه دک و پز نیمن در کنار اون با ا

و مرتب  زهیریم روتیشال ب ریلختش رو آزادانه از ز یو موها پوشهیو آزادش رو م ریحر یمانتو

 :کنهیسفارش م

 ..یوقت چونت گرم نشه جدو آبادمون لو بد هی ،یند یموقع سوت هیحواست باشه،  نیبب -

 کردم؟ یپر حرف یاخه من ک -

به سمته در  دارهیکمد برم یرو از تو شیبراق پاشنه هفت سانت شیمشک یکه کفش ها یحال در

 :رهیم یخروج

 . بدو برو اسانسور بزن!ییدستش ند ییوقت آتو ماتو هیخالصه گفتم  -

 .کنمیومنتظر نگاهش م رمیو به سمته اسانسور م اندازمیدوشم م یرو رو فمیک

 اومد.. گهید ایب -

بزرگش که  فیک یو از تو شهیوارد اسانسور م خورهیم ییو تلو پوشهیرو باعجله م هاشکفش

 :کنهیم یو به سمتم اسپر کشهیم رونیادکلنش رو ب یصورت شهیش نهیخورج هیاندازه 

 ..یگرفت، بپا گاف ند شیوقت سمعکت باز هی دیخوب به حرکت لباش توجه کن، شا -

 .افتمیو با توقف اسانسور پشت سرش راه م کنمینگاهش م پوکر

تعجب ابروهام رو مجتمع گرم صحبت بودن ابروهام از م رونیکه ب اوشیآرمان کنار س دنید با

 :برمیباال م

 !زنه؟یداره با ارمان حرف م ایچرا س -

 یسالم و احوال پرس یو با خوشحال شهیم کیبا اعتماد به نفس به جمع دونفرشون نزد هیحور

چرا  دونستمیرابـ ـطه آزاد بود و واقعا نم نیا لیو تحل هیذهن کندم هنوز در حال تجز کنه،یم



 ای یمیصم قیکه انگار رف یگرم گرفته، طور هیحور my friendپروا با  یحد الرج و ب نیتا ا ایس

 خالشه! پسر

 سالم عرض شد نورا خانوم. - آرمان

 .امیبه پهلوم به خودم م هیبرخورد محکم ارنج حور با

 حواسم نبود.. دیسالم، سالم ببخش-

 :گهیباز م شیو با ن دارهیارمان برم ضیشونه عر یدستش رو رو ایس

 داره. ریبچمون تاخ کنه،یعمل م ریسنسور رادارهاش د کمیما کال  یوران نیا -

لب  ریز هیحور کنم،یم یمخف هیخندهاشون با خجالت خودم رو پشت حور یبلند شدن صدا با

 :زنهیم یتشر

 .گهیبرو د ایب ،یکنیم کاریچ جانیتو اصال ا نمیبب ا،یس ینمک یب یلیخ -

 :زنهیبه ارمان م یو با چشمک دارهیمعکوس برم یقدم ایس

 معطلم نکن! ادیو مردونست، پس داداش منتظر خبرتم، ز یخصوص یکارها یسر هی -

ازش فاصله  زنهیم ایکه به دست مشت شده س یتکون و با ضربه مشت یسر دییبا تا ارمان

 :گهیبلند م یبا صدا شهیم نیکه سوار ماش یو در حال رهیگیم

 ..نیبچه ها سوارش دم،یباشه، تا اخر شب خبرشو م -

 :شهیم لیبه محض سوار شدن به سمته ارمان متما هیحور نم،ینشیعقب م یصندل یرو

 بهت گفت؟ یچ ایس -

 یرو یکوتاه یلحظه یو سرانگشتش برا پاشهیم هیحور یرو به رو طنتشیلبخند پر ش ارمان

 :دهینوک دماغش فشار م

 مردونه. یخودش که گفت کارا ؟یضولبه تو چه، مگه ف -

 لوس نشو.. گهیاه بگو د -هیحور

 :گهیم ارهیرو به حرکت در م نیکه ماش یدر حال ارمان

ازم خواست  دیداره رو پرس یادیاز دوستامو که خارج از کشوره و فالوور ز یکیبابا، امار  یچیه -

 بکنه. جشویپ غیباهاش صحبت کنم تبل

 .مسخرشه جیپ نیهمه فکرو ذکرش شده ا -هیحور



 ی. ولدمیداداشتو ند یکیفعال که اون  ه،یباهوش یبرادرت فوق العاده بچه نیحورا ا نیبب -آرمان

 .دهیمثبت م یبه آدم انرژ ی. کلکنمیحال م یلیخ اوشیبا س

 .شینیهمون بهتر که نب -هیحور

سهراب  یعنیکه هنوز با معجزه قرن  کنمیدلم خداروشکر م یو تو زنمیم ییصدایب پوزخند

 دنیارمان جمع کرده بود با د شیخودش پ یبرا هیکه حور یآشنا نشده، وگرنه تموم اعتبار

 .رفتیسهراب به فنا م

وسط کم و  نیا یزیچ هیانگار  رم،یگیم یبیعج یاشدن هوا دلشوره کیتار دویخورش باغروب

 کسر بود.

با خروج از اتوبان  زنه،یتمرکزم رو بهم م هیحور یعشـ*ـوهپر  یبا همخون کیبلند موز یصدا

 هیو حور میشدیاز شهر خارج م می. داشتدمیآب دهنم رو قورت م یجاده فرع یتو دنیچیو پ

 نبود. الشیخ نیاصال ع

 قایکنم تا بفهمم دق دایپ ییتا تابلو کنمینگاه م رونیو مدام از پنجره به ب رمیگیتپش م قلبم

 هستم. یکدوم گور

 رکانهیو ز کنهیرو کم م یقیموس ینظر داشت، صدا ریحرکاتم رو ز نهیا یکه انگار از تو آرمان

 :پرسهیم

 ؟یقرار یافتاده چرا ب ینورا اتفاق -

 :چرخهیبا سرعت به سمتم م هیحور

 شده؟ یچ -

 :دمیانکار سرم رو تکون م با

 م؟یرسیم یبدونم ک خوامیفقط م ست،ین یزیچ -

 .میرسیکم مونده، االن م ؟یته شدخس یآخ -

قلبم موج  یتو یشتریاسترس باشدت ب بارنی. ادمیم هیتک یبه صندل گمیلب م ریز یآهان

 .زنهیم

 یکوچه یتو نیناشناس بالخره ماش یکوهستان یبه منطقه دنیو رس تاب خوردن تو جاده چیپ با

 .شهیرنگ متوقف م دیدروازه بزرگ سف یرو به رو کیبار



 :گهیمکث م یو باکم ذارهیگوشش م یرو لشیبا ارامش موبا آرمان

 در رو باز کنه. یکیبسپر  م،یمهندس ما جلو در -

ارمان به  کشه،یگونش م یو براش رژگونش ماهرانه رو رهیگیخودش م یجلو نهیآ هیحور

 :چرخهیسمتش م

 ؟یکنیم شیآرا یدار یک یبرا یاالن دار -

 :دهیبا لحن بچگونه جواب م شهیم ترقیو عم قیعم هیلبخند حور یحال در

 تو عشقم.. یتو، برا یبرا -

 دزدنت؟ها؟یم یخوشگل بش یگیآخه نم -آرمان

 ..امیجوجو بدجنس نشو، بذار خوشگل بشم، باور کن دختر خوب -هیحور

داشتن  یجور دم،یچشمم م یبه گوشه ینیچ اریاخت یب یلوس و خُنک یصحنه نیهمچ دنید از

شده بودم بودم، با باز شدن  یوجودنداشتم و رسما نامرئ نیماش یکه انگار من تو کردنیرفتار م

که  کشمیم ینفس راحت ،کنمیخداروشکر م شهیدور م گهیهاشون از هم ددروازه فاصله صورت

 م.نبود هاشونیشاهد سبک باز نیا از شتریب

 

. کنمیبه اطراف م یکنجکاو نگاه یرنگ یها چراغ ریت دنیمحوطه و د یتو نیماش باورود

شدن به ساختمون  کیروشن بود.با نزد ینوران یمحوطه بود و حساب یکه انتها یساختمون بزرگ

 .کنهیشدن رو صادر م ادهیارمان فرمان پ شه،یبالخره متوقف م نیماش

شده بودم  کوبخیم یصندل یبودم. هنوز رو ونیاز اومدنم پشم کردمیم یداشتم، حت دیترد هنوز

 دنیبا د اره،یم ادمیهام رو به تموم دلشوره شهیبازم ر مهین فیک یتو لمیکه با روشدن نور موبا

 .شمیم ادهیپ نیاز ماش اریاخت یب یصفحه گوش یاسم بابا رو

 .چرخنیکه چند قدم جلوتر از من بودن به سمتم م هیو حور آرمان

 ..گهید ایشد نورا؟ ب یچ -هیحور

 :کنمیم لمیبه موبا یااشاره

 .امیخودم م نیشما بر -

 .شهیتماس رو وصل کنم که تماس قطع م خوامیم شمیدور شدنشون مطمئن که م از



با عجله شمارش رو  ،شهیحبس م نمیس یکه از طرف بابا داشتم، نفس تو یتماس ۳۲ دنید با

 :چهیپیگوشم م ینگران و لرزونش تو یو صدا رمیگیم

 دخترم؟ یی، کجاباباجان نورا -

 :دمیو جواب م کنمیسرخم م شرمنده

 نبود بهت زنگ بزنم خبر بدم. ادمی دیببخش ه،یحور شیبابا من پ -

 :کنمیصداش رو حس م یتو اندوه

. یگفتن ساعت چهار مرخص شد مارستانیکه باباجان، اومدم جلو ب یآخه نصفه عمرم کرد -

 یها نداشتعادت نی. دلم هزار راه رفت تو که از اکنمیم نییال و پارو با ابونایسه ساعته دارم خ

 ؟یزنگ زدم چرا جواب نداد تیهمه به گوش نی. ایفکر کردم تصادف کرد ،ییجا یخبر بر یب

 :دمیهم فشار م یچشمم رو رو یعصب

 ..صدایگذاشتم رو ب میگوش یاصال ک دونمینم دم،یبخدا نشن -

 خونه؟ میدنبالت بر امیب یخوایم ییاالن کجا -

 .مونمیم هیحور شینه، نه تو برو خونه. من امشب پ -

به من زنگ  یبرگرد یخواست یشد شمونیخونه مراقب خودت باش، شب اگه پ رمیباشه من م -

 سفارش نکنم مراقب باش. ،یایب یدنبالت، سرخود پانش امیبزن م

 چشم بابا مراقبم. خداحافظ -

رو با سربه  چارهیب رمردیپ داد،یو عذاب وجدان و بغض گلوم رو فشار م کنمیرو قطع م تماس

 جاکیعمرم بهش نگفته بودم رو  یتو چوقتیکه ه یسکته رسونده بودم و دروغ کینزد مییهوا

 داده بودم. لشیباهم تحو

 هاش داشتم؟بچه یبا مابق یمن چه فرق حاال

 .فتهیقراره ب یبه بعد چه اتفاق جانینداشت از ا تیبرام اهم گهیسرخورده شده بودم و د حاال

خانه معلوم بود که صاحب دیتابیها مکه پنجره یاز نور کنمیبه سمته ساختمون حرکت م دمق

که پر از  عیوس وانیو به ا رمیباال م یهارو روشن گذاشته، از چندپله کوتاه مرمرهمه اتاق المپ

 .کنمیمبود نگاه  دیسف یسفال یهاگل و گلدان



که معلوم  یاقهوه یبه درب بزرگ چوب گذرم،یبود م وانیا یرو یاشش نفره لیاست زیکنار م از

 .شمیم کینزد دیکشیانتظارم م یزیدر چه چ نینبودپشت ا

دوباره به ضربه زدن ادامه  دوزمیم کیینگاهم رو به موزا کوبم،یانگشت به در م یچندضربه با

 .دمیم

. سربلند شهیمشامم پر م یمبهم تو ینیآشنا و دلنش یاز عطر یبا باز شدن در موج همزمان

که هوش و حواس رو از سرم پرونده بود نگاه  یاهیس یهامبهوت به دوجفت چشم کنمیم

 .هامون، اسمش هامون بود!اورمیمکث تا فقط اسمش رو بخاطر ب هی. چند ثانکنمیم

هاج واج  نطوریو افکار خامم بود. لعنت به من چرا ا تاالیدوشب مهمون خ یکیکه  یجوون مرد

 !کنمینم یو کار ستادمیداشتم روبه روش ا

 :شهیپخش م وبمیگوش مع یرسا و آرامش تو یصدا شهیلبش سبز م یگوشه یکج لبخند

 تو؟ یایب یخواینم -

 حالت احمقانه خالص بشم: نیتا از ا زدمیم یحرف دیبا کنم،یرو تر م امدهیخشک لبم

 سالم.. -

و ارمان که داشتن از  هیبه حور دارمیبه داخل برم یکامل باز شدن در و کنار رفتن هامون قدم با

 :کنمیمتعجب نگاه م رفتنیم سهیخنده ر

 شده؟ یچ -

 :کشهیکوتاهش م شیبه ته ر یو دست نهیشیم نهیکنار شوم یکاناپه خاکستر یرو آرمان

 بانمک بود. یلیزدنت خدر  یلیخ -

سقف نگاه  یکارنهیبه ا کنمیو سر بلند م نمینشیم هیکنار حور فهممیرو اصال نم منظورش

 .کنمیم

 :زنهیبلندش م یبه موها یچنگ هیحور

 !سرشو بندازه بره تو خونه مردم تونهیکه نم یجورنیمگه بده خواهرم مودبه؟ هم -

 ؟یکجا رفت گهید ایکجاش بده، هامون ب یهم عال یلیخ -آرمان

 رونیهامون که داشت از اشپرخونه ب دنیتا دوباره خونه رو برانداز کنم، با د چرخونمیاروم م سرم

 .اومدیم



 .گردمیبه حالت قبل م دوباره

 .رهیگیدستش رو به سمتم م یتو یچوب ینیس

 !گهینورا بردار د -هیحور

 .کنمیناشناخته داخلش نگاه م اتیو به محتو دارمیبرم ینیس یرو از تو یبلور وانیل

 :برهیفُرمش مخوش یدماغ قلم کیخودش رو نزد وانیل آرمان

 ..هیناب زیمعلوم چ -

 :گهیو م کنهیکاناپه آزاد م یهاش روو دست نهینشیرومون مکنار آرمان درست روبه هامون

 !نیچرا خبرم نکرد ،نیرفت یاز مهمون یاصال متوجه نشدم ک شبید -

 میسروصدا زد یشده بود، توهم که سرت شلوغ بود، ب رشیوقت بود حورا هم د رید گهید -آرمان

 جا؟نیا یشد اومد یچ یحاال نگفت رون،یب

 کنم. لکسیر جانیا امیدوروز ب یکیشد، از شهر خسته بودم گفتم  یادفعه هی -هامون

 :پرسهیو م خورهیم وانشیداخل ل اتیاز محتو یکم

 ه؟ینظرت چ یخب حورا نگفت -

 :خندهیبا عشـ*ـوه م هیحور 

 از جنوا اومده! یکه توعمرم خوردم. گفت یزیچ نیبهتر دیشا ه،یباور کن عال -

 :اندازهیبهم م ینگاه کوتاه ده،یتکون م یسر دییبا تا هامون

 زنه؟یاره جنوا، مهمونمون چرا حرف نم -

جواب  کنهیمبل پرت م یدسته یرو کشهیم رونیتنش ب رو از شرتشیکه سو یدر حال آرمان

 :دهیم

 خواهرزن بودن رو داره. طیشرا یمُدلشه، کم حرف مودب مهربون. همه -

 .زننیکه دارن راجع به من حرف م افتهیکجم م یهاشون تازه دوهزاربلند شدن خنده با

 :کنهیم هیبه حور یالبش پاک نشده با انگشت اشاره یکه هنوز رد خنده از رو هامون

 حاال واقعا خواهرته؟ -

 :دهیجواب م یبا حاضر جواب هیحور

 معلومه که خواهرمه. هیچه سوال نینه پس برادرمه، ا -



 :کنهیو مشکوک به آرمان نگاه م خارونهیبلندش رو م یگوشه ابروها هامون

 چند سالشه؟ ستن،یهم ن هیاصال شب -

 :رهیگیخندش اوج م مانآر

 ؟یپرسیمن از کجا بدونم، چرا از خودش نم -

 :کنهینگاهم کنه سوالش رو تکرار م نکهیبدونه ا هامون

 چند سالته؟ -

 هیهستم که حور شهیرد و بدل م نشونیکه ب یشونیمعنیب یهاو حرف هاج ک واج خنده هنوز

 :دهیکالفه دوباره جواب م

 سالشه، سوال بعد.. کیو  ستیب -

 دانشجوعه؟ -هامون

 شاغل، تازه پرستار شده! رینخ -

 :دهیتکون م دییبا تا یسر هامون

 خونده؟ یجهش -

 :پرهیحرفشون م یبا عجله تو آرمان

 ؟یپرسیبابا چرا از خودش نم یا -

 :کنهیمرموذانه نگاهم م هامون

 دوست نداره باهام حرف بزنه. کنمیاخه حس م -

 :رهیبهم م یاچشم غُره هیحور

 ؟یآره نورا؟ دوست ندار -

 :دمیسرم رو تکون م یمنف یبه معن دستپاچه

 کا من جواب بدم. نیدینه، نه، اصال. آخه شما که فرصت نم -

 :ادیم هیو به سمته حور شهیو از جاش بلند م دارهیرو برم وانشیل آرمان

 باهم حرف بزنن.. ییدوتا میفضا بد کمیپاشو.  زمیپاشو عز گه،یحق با بچست د -

 بهشون.. میفضا بد دیآره موافقم با -هیحور



 بهیمرد غر هیبا  نجای. واقعا داشت منو اکنمینگاه م رفتیداشت م الیخ یکه ب هیبه حور متعجب

 یرو ره،یداخل اشپزخونه که م هی. حوربرمیفرو م رشالمیمضطرب موهامو ز ذاشت؟یتنها م

 دهیم نانیو با نگاهش بهم اطم نهینشیمشرف باشه م ییرایه به پذک یجور نهینشیم یصندل

 نشده. خودیب یکه هنوز اونقدر از خودش ب شهیراحت م المیهست.خ بهمحواسش 

 .کشمیم ینفس راحت بالخره

 ؟یامتحانش کن یخواینم -هامون

 :کنمینگاه م زیم یرو وانیل به

 .ستینه ممنونم، بهم سازگار ن -

 نتونستم باهات آشنا بشم.. یاون روز که اومد کنم،یباشه پس اصرار نم -

 یهوا لبخند یشده بودم. ب دهید کهنیمن رو بخاطر داشت، از ا کهنیاز ا کنم،یم ذوق

 :دمیم لشیقدرشناسانه تحو

 اون روزتون مناسب نبود. طیبله خب، شرا -

 :پرسهیو متعجب م شهیپررنگ م اهشیس یابروها خم

 ط؟یشرا -

 بابت خونتون.. -

 :افتهیم ادشیتازه  انگار

 بودم. ریدرگ یآهان اره، اون روز به خونم حمله شده بود، حساب -

 ه؟یکارک دیبفهم نیتونست -

 :دهیلبش فشار م یشصتش گوشه انگشت

 یدادم فعال ب حیترج یدونینشدم م رشیگیمن پ ینبود. منته یآره، حدس زدنش کار سخت -

 ندارم. ایبچه باز نیا یبرا یجواب بذارم، وقت

 :دهیو دوباره ادامه م کنهیمکث م یکم

از جنگ و  شتریب اهویو ه یشلوغ نیروزها تو ا نیگرفتن ا دهیناد یمدارا و سازش هراز گاه -

 .یادامه بد یو قو یبمون یقو یتونیم یطورنیا خوره،یدعوا به درد م



 قایدق دونستمیهول کرده بودم و نم شترینبود نه، ب دییحرفش مورد تا کهنینه ا کنمیم سکوت

 بدم. یچه جواب دیبا

 ؟ینیرو بب هایپشت ماه نیا یبر یخوایم کنم،یم یدارم پر حرف گهید کنمیحس م -هامون

 ؟یماه -

 :اندازهیبزرگ پشت سرش م ومیانگشت اشاره به اکوار با

 ؟یدوست دار یماه ،یاره ماه -

سرم رو  ستم،یایم ومیآکوار یروبه رو گذرم،یاروم از کنارش م ،شمیقفه از جام بلند مو با

 .کنمیدنبال م ینتیرنگارنگ ز یهایماه برمیم ترکینزد

 :پرسهیبود. اروم م ستادهیدرست پشت سرم ا بندهینقش م ومیآکوار یبلندش رو یهیسا

 ش؟یدیهست، د نشونیپشتم بالک هی -

 ..نمشیبینه، نم -

نگاهم  ررسیت یتو یها مصنوعاز پشت مرجان کیحرفم کامل نشده بود که الک پشت کوچ هنوز

 .رهیگیقرار م

 .کنهیم کاریچ جانیکوچولوعه، ا یلیخ کهنیا دمشیاره، آره، د -

 قبول کردمش.. یمامانش مُرده به فرزند -

 :کنمیلب نجوا م ریبا ترحم ز کنمیم زیرو ر چشمم

 ..یطفلک یآخ -

چرا از دستش  دونمیکه دستم انداخته بود، نم فهممیو تازه م گردمیاش برمخنده یصدا با

 .شمیاش خوشحال ممزه یخنک و ب یو برعکس از شوخ شمیناراحت نم

رو  تشیخنده هم جذاب یحت شمیم رهیو براقش خ اهیس یهاو به چشم زنمیباشرم م یلبخند

 .کردیم

 .یشدپرستار  نیواسه هم -

 :پرسمیو گنگ م شمیمنظورش نم متوجه

 ؟یچ -

 :گهیو م کشهیکوتاهش م نیآست راهنیپ میزخ قهیدور  یدست



 .ادیو زود دلت به رحم م یمهربون کهنیبخاطر ا گم،یشغلتو م -

 دلم آب بشه: یبود تا مشت مشت قند تو یکاف فیتعر نیهم شه،یتر م قیعم لبخند

 !دیشا -

 :گهیم دنیو قبل از نوش کنهیم کیرو به دهنش نزد وانیل

 .نهیهم لشیشک نکن، دل -

نگهش  کیواضح و نزد دید هیزاو نیحالت با هم نیهم یو تو جانیهم خواستیم دلم

 بود دوباره پاره بشه: نمونیکه ب یدوباره رشته کالم خواستمیداشتم،نمیم

 ه؟یشغل شما چ -

 :برهیم شیسرمه ا نیشلوار ج بیج یتو دست

 حدس بزن. میرفتار اتیاز رو ظاهرو خصوص یتونیخب اگه م -

حدس  تونمی. چطور مدمتونیساعتم نشده که د میزوده، من هنوز ن یلیقضاوت خ یآخه برا -

 ..زنمیم

 .ستیسخت ن ادیکن، ز یسع -

 :دمیمکث جواب م یو با کم رمیگیم یدندونام باز نیرو ب لبم

 .یزیچ نیهمچ هی وتریکامپ ایخوردو  قطعات د،یباش یفکر کنم تو مهندس -

 :برهیابروهاش رو باال م متعجب

 ؟یجد -

 اشتباه گفتم؟ -

 .امیعمران خوندم. تو کار برج ساز ،یفقط بخش اولش درست گفت -

جذاب  ایخدا ،کنمیتصورش م یزرد و کاور نارنج یمنیآن واحد با کاله ا یتو گم،یلب م ریز یآهان

 بازهم بود!

 راجع بهت بزنم؟ گهیحدس د هی یخوایم -

 :چرخمیپا م یپاشنه یرو

 ؟یچه حدس -

 :اندازهیبه سرتاپام م دارانهیخر یو نگاه کشهیم اهشیس شیبه ته ر یدست



 .یمتولد فصل بهار -

 نه، زمستون.. -

 :رهیگیاشارش رو به سمتم م انگشت

 اسفند؟ -

 :دمیسرم رو تکون م دییو با تا خندمیم اروم

 .امیدرسته، اسفند -

 ؟یشانستو امتحان کن یخواینم -

 :کنمیبهش م یو نگاه کل فرستمیم رونیرو ب نفسم

 تابستون؟ -

 خب؟ -

 مُرداد. -

 :کنهیم ینیو عقب نش دارهیبرم یمعکوس قدم

 .یباخت زمستون بهمن، -

 یکه گستاخ نبود حراف یهاش جالب بود، جورهمه حرکات و حرف کنم،یو مبهوت نگاهش م مات

دردها و مشکالتم رو فراموش  یچند لحظه همه یبرا ،یراحت نیسرگرمم کرده به هم کرد،ینم

 کرده بودم.

موقع شام  یداشتم. حت زیبه همه چ یهام رو آب کرده بود، حس بهتر خیساده  یگفتگو نیهم با

با ارمان رقابت  یهم معذب نبودم و حساب میخوردیم دیمخصوص با بود و با چوب ینیکه غذا چ

کرد،  ایزود رفتن رو مح طیشرا هیکه سردرد حور رفتیم شیداشت خوب پ زیهمه چ کردم،یم

 یها گاهلبم بود با مرور صحنه یهنوز رو لبخند احمقانه مچهین ریتموم طول مس تموقع برگش

ابرها  یشده بودم و انگار داشتم رو یی. پاک هواشدیجوره از ذهنم پاک نم چیو ه شدیم شتریب

 .زدمیسروکله م بیغر بیحس ناشناخته و عج هیبار داشتم با  نی. اولرفتمیراه م

 :زنهیلب غر م ریو ز دهیسرش فشار م یکمپرسور آب داغ رو هیحور

 .ارمیباال ب خوامیم کنمیمسمومم کرد، حس م هیگمونم اون سوش -

 :کنمیو بافت موهام رو اروم باز م نمینشیتخت م یرو



که قلپ  هیبخاطر اون زهرمار شد،یبود که حال هممون خراب م ینجوریکن، اگه ا نیتلق خودیب -

 باال.. یدادیقلپ م

 :زنهیتخت م یرو یغلت

 ؟یزنیچرا تهمت م یدید یچرت نگو نورا، تو اصال دست من زهرمار -

 !دمینه کور بودم ند -

 :شهیم زیخمیو ن دارهیبرم شیشونیپ یاز رواب داغ رو  سهیک

 خوردم! یکه من زهرمار یکف دست موس یبذار یبر ینش ریوقت جو گ هی نمیبب -

و دوست پسرش  هیبگم؟ بگم با حور یچ ی. برم به موسستیتو واقعا حالت خوش ن کهنیمثله ا -

 هستم، اره؟ یخورد، من چه دختر خوب ی. اونجا زهرمارانیسد لت یدوستش حوال یالیو میرفت

 :کنهیبهم م ینگاه مین دیبا ترد شه،یبلند م لشیموبا جیمس یصدا

 زده تو برجکم.. یجوابش رو بدم، بدجور خوامینم یفکر کنم آرمانه، ول -

 چرا؟ -

زنگ بزنم به فحش  خوادیدلم م ینکرد، آ یغلط چیه یکنه، ول زمیمثال قراربود سوپرا -

 .بکشمش

 :کشمیکنارش دراز م کشمیآهسته م یاه

 از من کرد،یم زتیسوپرا خواستیول کن خودت رو سبک نکن، اگه م -

عوض  هیکات کردم، خرجش  دمیرفتار کنم، اصال شا نیاز فردا باهاش سروسنگ خوامیم -

 ..رهی. اصال بره به دَرَک، بره بمستین یجد مونی. اونقدرام که قضکارتهمیس هیکردنه 

با هامون نابود  میتنها راه ارتباط کرد،یبا آرمان کات م هی. اگه حوررمیگیحرفش دلهره م از

 .شدیم

 :دمیاب دهنم رو قورت م مضطرب

 ..کارونیا ینکن ،ینش َخری وونهید -

 :دهیم شییطال یبه ابروها یخم

 چرا؟ -



 زویهمه چ یبزن هوی دیکرد. نبا یاشتباه هیحاال  ن،ییایبه هم م فهی. حهیاخه، اخه، پسر خوب -

 !یخراب کن

 کشم،یم یر و بخونه.نفس راحت امشیرو برداره و پ یحرفم بود که گوش نیمنتظر هم انگار

 :رهیگیلبش رو اروم گاز م کنهیم زیچشمش رو ر

 هامون شمارتو خواسته.. گهیم -

 ؟یچ -

 !خوادیهامون شمارتو م -

 :زنمیچند بار پلک م متعجب

 ؟یچ یبرا -

 :کنهیرو تُشک پرت م شیگوش یعصب

 خوادیتو نورا. به نظرت شمارتو م یبپرسه، چقدر خنگ یزنگ بزنه ازت حال موس کهنیا یبرا -

 کار؟یچ

 !دونمیخب نم -

 :دارهیرو دوباره م لشیموبا شهیم خم

واجب شد امشب  کهنی. نه مثله اهیبچه زرنگ نیبزنه، بب کیباهات ت خوادیخنگه شمارتو م -

 دونفرشونو بشورم پهن کنم رو بند..

 :کنمیرو مانع م دستم

 ؟یکن کاریچ یخوای. منمیصبر کن بب -

روش  یلی. خوبه بهش گفتم خواهرم خط قرمزه منه و خیارنگشون کنم از دم قهوه خوامیم -

 ..کنهیم شنهادیجفنگشو واسه تو پ قیحساسم. حاال اون رف

 :گمیم دستپاچه

 لحظه صبر کن.. هیکن، فقط ن -

حالت  خونهیکه انگار داره ذهنم رو م یجور کنهیمشکوک نگاهم م شه،یحاکم م نمونیب سکوت

 .شهیاش عوض مچهره

 نورا، نگو که از هامون خوشت اومده؟ ها؟ -



و با  شهیم ترکی. ابروهاش لحظه به لحظه به هم نزدکنمیو خجل نگاهش م کنمیروجمع م لبم

 :گـهیبلند م یصدا

 پس بگو چه مرگته. ؟یجد -

 !ستین یآدم بد -

 :زنهیو بهم زل م خندهیحال م یب

 ست؟ین یآدم بد -

 خونه.. رمیم شمیپام یدستم بنداز ای یمسخرم کن یبخدا بخوا -

وگرنه توهم  ن،یبود هم بیبرام عج کمیفقط  ستیحقت ن گمیخوب بابا، آروم باش. نم یلیخ -

از هامون  یک یآدم درست حساب هیتازه با ،یرو تجربه کن زایچ یسر هی دیاب یبزرگ شد گهید

 ..یگردن نگرفت یول یهم حدس زدم روش کراش زد یجنتلمن، اون ِسر پ،یدار، خوشتبهتر، پول

 :زنمیبه موهام م یچنگ مضطرب

 شمارمو خواسته. گهیکار د هیحاال واقعا از من خوشش اومده؟ نکنه بخاطر  -

 :کشهیم یاازهیو خم ذارهیمتکا م یرو سر

که فکر نکنه اماده باش  دمیراحت.االنم شمارتو نم التینداره، خ یاگهید لیمطمئن باش دل -

 .دمیلفتش م کمیتا فردا  میبود

 :خزمیپتو م ریو ز کنمیخوابو خاموش م چراغ

گفته،  زیچ هی یخورد، نکنه تو مـسـ*ـت ییامشب از اون زهرمارا هیهامونم  گمیم ه،یحور -

 بره! ادشیمنو از  دفردایشا

 :چرخهیم کالفه

 !هیهند لمهیمگه ف ست،ینه بابا بچه که ن -

 :پرسمیم نگران

 ؟یبره چ ادشیاگه  -

. اصال سهراب یداد یمارو باز یتغارکه چرا احساسات ته رمیگیم شویقی رمیم دونمیچه م -

 ..هایمونیسرکار، خواب م یبر دیبخواب نورا صبح با ریگبره سراغش. ب فرستمیم

**** 



 رمیو با سمته بخش م امیم رونیب یو از واحد ادار دمیبغلم فشار م یتو یها روعجله پرونده با

. هنوز فکرو ذکرم کردمیم یببن دو ساختمون رو ط ریامروز بود که مس یبار تو نیچندم نیا

زنگ بزنم و بپرسم که شمارم رو به هامون داده  هیمشغول هامون بود. چندبار قصد داشتم به حور

رفتارها  نیگذشته از خودم ا هانیا یانه، که از ترس توپ و تشرش منصرف شده بودم. از همهی

 !شدمیبود واز خودم شرمنده م دیبع

به خانوم افرا که مشغول صحبت کردن با تلفن  ذارم،یم یپرستار ستگاهیا شخوانیها رو پ پوشه

داشت.  ماریب هیکه فقط  یاتاق رمیو سه م ستیسرش به سمته اتاق ب دیی. با تاکنمیبود اشاره م

بودکه رَحِمش  یزن جوون ماریب افته،یتخت بود م یکه رو ییدست نخورده غذا ینینگاهم به س

 تونهینم وقتچیه گهیشانس اورده که دوتا بچه داره چون د گفتیکرده بودن، ژاله م هیتخل ور

 قیکم کردت دردش بهش تزر یکه برا یمتعدد یها نیبا مورف چارهیبچه دار بشه، حاال زن ب

 فرو رفته بود. یقیکرده بودند به خواب عم

وم و ار کنمیاستفاده م تیها خارج شده بودم از موقع نیدورب دیاز د کنمیبه اطراف م ینگاه

 .کنمینگاه م لمیو به صحفه موبا کنمیروپوشم رو باز م بیج

انتظار و  فهممینداشتم، تازه م یاگهیتماس د جیکه مامان سر صبح زده بود ه یجز زنگ به

 چقدر سخته.. یفیبالتکل

کل روزم رو  کنم،یو به سمته خونه حرکت م شمیم ادهیو از خط واحد پ کشمیم یاخفه یازهیخم

شمارم  هیکه مبادا حور گرفتمیتماس گذرونده بودم و مدام احتماالت رو در نظر م هیانتظار  یتو

 اصال هامون از ارتباط با من صرفه نظر کرده. ایرو بهش نداده 

کوچه پارک شده بود  یکه تو ییرنگ آشنا دیو به پژوپارس سف اندازمیدوشم م یرو فمیک کالفه

 .کنمینگاه م

 یتکرار یبس که کارها کرد،ینم رمیغافل گ درضایحم دنید گهید یاشتم، حترو کم د نیهم فقط

 ینشده بود جا ادهیپ نیکه هنوزاز ماش نی. اگذرمیم نشیماش یدود یهاشهی. از کنار شکردیم

 ده؟یمن رو ند یعنیتعجب داشت 



نشسته  وانیا یکه رو دیبه حم اندام،یخودم رو م اطیح یتو چرخونمیدر م یرو تو دیکل باعجله

شکسته  دهیم رلبیکه ز یبا سالم اروم تیکه در نها یمکث طوالن کنم،یبود هاج واج نگاه م

 .شهیم

 :شهیخونه بلند م یمامان از تو یصدا

اسم  میخبر یچند ساله که ازهم ب یدونیجون بده خودم بهش زنگ بزنم، م یاصال شماره اف -

 الهام؟ ایدخترش الهه بود 

 :دهیجواب م دیحم

 الهام. -

 :کنهیو دستپاچه نگام م ادیم رونیاز چهارچوب ب یچا ینیس با

 ..صدایب قدرنیچرا ا ؟یاعه نوراجون اومد -

 :رمیبهش م یاچشم غره یعصب

 .دمیتازه رس -

 :ادیم نییو از پله ها پا شهیبلند م دیحم

 ..دیحتما سالم منو برسون یبا اجازه من برم، به حاج موس -

 :ذارهیها منرده یرو یچا ینهیسـ*ـ مامان

 اورده بودم! یمن براتون چا شه،یکه نم یجورنیاخه ا-

 :دهیبرگرده جواب م نکهیبدون ا ستهیایروبه روم م دیحم

 .گهیوقت د هیدستتون درد نکنه، باشه  -

 :دهیلب ادامه م ریاروم ز گذرهیکه از کنار م یحال در

 جلو در کارت دارم! ایلحظه ب هی -

 کنمینگاه م رفتیو به مامان که از باال مرموزانه چشم ابرو م دمیفشار م یهام روحرص چشم با

 :کنمیدستم رو به سمتش دراز م یو عصب ستمیایآستان درم یو تو رمیو به سمته در م

 بده؟ لتویموبا -

و  برهیم اهشیس نیشلوار ج بیو به سمته ج دارهیکوتاهش برم یموها یرو از رو دستش

 : پرسهیم



 ؟یچ یبرا -

 :کنمیتکرار م دوباره

 قفلشو وا کن بده، کار دارم! -

 :رهیگیرو به سمتم م یساده و معمول لیموبا

 قفل نداره. -

 :زنمیخودم زنگ م لیو به موبا کنمیو شماره ام خودم رو وارد م رمیگیعجله از دستش م با

 ..یریباهام تماس بگ یجورنیا یتونیشماره منه، خب؟ م نیا -

 :شهیم انهینگاهش شاک حالت

 ؟یخب که چ -

 :دمیجواب م یو کفر ذارمیدستش م یرو تو لشیموبا

خودتو  ستیالزم ن ،یکارتو بگ یبهم زنگ بزن یتونیم جا،نیا ایپانشو ن قهیهر دق کهنیخب ا -

 تو زحمت. یبنداز

 خب من دوست دارم خودمو بندازم تو زحمت. -

 :ذارهیدر م ینشه، دستش رو ختهیاعصابم به هم ر نیاز ا شیتا ب نمکیم سکوت

 سرکار.. مارستانیب یریمامانت گفت م -

 ؟یخب که چ -

 :شهیم رهیخ نیو به زم دهیهم م یپهن و کم پشتت رو تو یابروها

 ..یهای..اون تو..کثافت کاریدوست ندارم بر -

 :رهیگیصورتم ُگر م کنه،یکاره رها م مهیرو ن حرفش

داشتن شما داشته باشم، هر جا که دلم بخواد کار به دوست یازیکار کردنم ن یفکر نکنم برا -

 .کنمیم

 :کنهینگاهم م یچشم ریز

 ؟یمطمئن -

 دیبا ایدن نیا یبود که تو یوارد جنگ بشم، تنها کس خواستیدلم نم داد،یم دیتهد یبو حرفش

 :کردمیباهاش مدارا م



 جا؟نیا یاومد یچ یکارتو، برا یگیحاال نم -

 :رهیگیاز در فاصله م یقدم

 اومدم؟ یواسه چ یدونیتو نم یعنی -

 .یقرار بود بهم وقت بد -

 ؟یچقدر، تاکِ  -

 تو ندارم! یفکر کردن برا یبرا یبهش گفت زمان شدینداشتم، کاش م یجواب کنم،یم سکوت

 :رهیم نشیو به سمته ماش شهیدور م ازم

 .زنمیباشه، بهت زنگ م لتیموباحواست به  -

نگاه  یعصب خوردیم ییداده بود و خونسرد داشت چا هیبه مامان که سرپا به نرده تک گردمیبرم

 :کنمیم

 تموم شد! یینمایس لمیف ،یکنینگاه م یچرا اونجور ه،یچ -

. یریگیپاچه م ینجوریا شهیوهم یوحش کنهیفکر م کنه،یبره که پشت سرشم نگاه نم نیا -

 ؟یصحبت کرد یچرا بابچه مردم اونطور

 :ذارمیسرم م یو رو کنمیچونم خالص م ریرو از ز مقنعم

که  ینیبیم ،یکنیرو م کارانیمامان چرا ا فهممیتو خونه، من نم یتو چرا بچه مردم رو آورد -

 ؟یستیچرا دست بردار ن ادیازش بدم م

 کنه،یو چپ چپ نگاهم م شهیلپش آب م یگوشه قند

 .کنمیدارم در حقت م یچه لطف یفهمینورا، بعدا م ستیعقل تو کلت ن -

 میواسم تصم یکس خوامیخودمه، نم هیکوفت یدر حقم نکن، زندگ یبه بعد لطف نیلطف کن از ا -

 .گمیبه بابا م ،یکارا کن نیدوباره از ا یبخدا بخوا ره،یبگ

 یحساب چی. معلوم بود که هگهیم ییلب بروبابا ریو ز برهیو ابروهاش رو باال م زنهیم یشخندین

 کرده بودم. یامسخره دیواقعا تهد بره،یاز بابا نم

 :پرسمیم هیو با کنا اندازمیطناب م یرو کنمیمانتوم رو باز م دکمه

داشته  گمیگمونم سه چارتا بچه د ،یاز حال و اوضاع خونه باالشهرت باخبر بش یخواینم -

 . گـ ـناه دارن به سر بهشون بزن.یباش



اون چارتام سپردمشون دست خدا،  ،یاز دستم خالص بش یتونیحاالحاالها نم ،یکور خوند -

بکنن. امروز فرداست که پولشون تموم بشه و بالنسبت خر دست  خوادیکه دلشون م یهر غلط

 .ماست چقدر کَره داره مَن هی فهمونمیوقت بهشون مسراغم، اون انیتر دوباره ماز پا دراز

 :گمیو بلند م رمیسمته حموم م به

 خوش باش. الیخ نیسراغت، به هم انیواسه خاطر پول دوباره ب کهنیمگه ا -

نورا، دهن منو  ریاز گوش عاجزت کرده از زبون بهت قوت داده، جلو زبونتو بگ یآخ آخ، خداهرچ -

 وا نکن..

رو ادامه  یریدرگ خواستمی. نمکشمینفس م یو عصب مدیم هیبه در تک بندم،یحموم محکم م در

 .کردیم رمیو خوردو خاکش دیکوبیم دهیسرم کوب یبدم. هربار که حرفش رو مثله پوتک رو

**** 

خسته بودم حال سشوار  نقدریهنوز موهام نم داشت و ا کنم،یپهن م نیزم یخوابم رو رو رخت

غُر غر مامان دوباره بلند شده بود. انگار  یصدا کنمینداشتم. چراغ اتاقم رو خاموش م دنیکش

 نیعادت کرده بود به سکوت در مقابل ا بیبه جون بابا، باباهم که عج افتادیم شدیم کاریب یوقت

نواز براش گوش ییمثله الال دهمیهم آه نگفته بود و شا کباری یمورد، حت یب تیهمه گِله و شکا

 بود.

صفحه  یکیتار ی. توذارمیسرم م یو باال دارمیعکم رو برمسم کشمیخودم م یرو یپلنگ یپتو

 دایاز شماره ناشناس شد یافتیدر امکیپ دنیتا االرمم رو چک کنم. با د کنمیرو روشن م لمیموبا

 :خونمیم رلبیو ز کنمیو با عجله بازش م لرزهیصفحه م یدستم رو یرُند

 بهت زنگ بزنم؟ یصحبت کن یتونیسالم، هامونم، م -

 دونستمیپاچه بودم هنوز نم. دستشهیم ریبدنم سراز یتو یاز انرژ یموج نم،ینشیجام م یتو

 :دمیو بعد جواب م کنمیفکر م یکنم. کم دیبا کاریچ

 صحبت کنم. تونمی. فعال نمدمید جتویتازه مس دیسالم، ببخش -

نوز کامل نشده که ه قهیدق کیکم بشه.  میتا بلکه ازداغ دمیصورتم فشار م یموهام رو یسیخ

 .کنمیم افتیرو دوباره در امشیپ

 .رمیگیباشه، پس فردا باهات تماس م -



 یادامه دادن، از طرف ینداشتم برا ی. حرف خاصذارمیو کنار م کنمیرو قفل م میگوش دیترد با

. هنوز چشم کردمی. بهتر بود تا فردا صبر مسبک نشون بدم ایخودم رو ذوق زده  خواستمینم

شماره  دنیو با د زنمیشده غلت م دهیکه به سقف تاب یرو کامل نبسته بودم که دوباره با نور

چشم به هم زدن دود شده بود. انگار عادت داشت با جفت پا  یتموم حال خوبم تو درضایمح

 بخوابم. کنمیم یدوباره سع کنم،یوقفه تماسش رو رد م ی. بدیپریم هایوسط خوش

**** 

 رو بذاره اجرا مجبوره سه دونگ از خونه رو به نامش کنه. هیبابک گفته اگه زنش بخواد مهر -الهژ

پررنگش  یاقهوه زیر یو متعجب به چشمها کشمیم رونیسطل آشغال ب یزباله از تو سهیک

 :شمیم رهیخ

 طالق گرفته؟ یمگه نگفته بود -

 :دهیو با انکار سرش رو تکون م کنهیدهنش جابه جا م یرو تو آدامسش

که قهر کرده رفته  یدو سه ماه هیزنش  یعنی کنه،یم ینه بابا، من گفتم از زنش جدا زندگ -

طالق،  گـهیم یباالچشت ابرو فور یتا بهش بگ ه،یمامان شیتیت یدخترها نیخونه باباش، از ا

دختره شونزده  دهیعقد فهم بعد گهیباهم دارن، بابک م یپونزده سال اختالف سِن گه،یبچست د

 خبرنشوندنش سر سفره عقد! یبهش نگفته بودن. ب نایمامانش ا ،سالشه

که از  یزیدوست نداشتم قضاوتش کنم اما تنها چ اندازم،یسطل م یتو یدیزباله جد سهیک

دار وارد رابـ ـطه شده بود و مرد زن هیکه آگاهانه با  بودنیشده بود ا رمیژاله دستگ یهاحرف

 .کردیم هیمن توج یکارش رو برا نیحاال داشت ا

 :دهیو ادامه م زنهیهاش کنارمچشم یرو از جلو شیشراب یهایچتر ژاله

 نیا بخشه،یمهرشو م ادیم شهی. خودش خسته مدمیمن که گفتم برو دادگاه بگو طالقش نم -

 کنم.. شییراهنما دیاهمش من ب ستیبابکم عقل تو کلش ن

 :رمیگیاز ژاله فاصله م یقدم کنم،یحس م بمیج یرو تو لمیموبا لرزش

 .گردمیبرم یفور س،یمن برم سرو -

 چلوندمش.. یزنش بهم زنگ زد چجور یکنم اون سِر فیبرات تعر شویبق ایزود ب -



 یمعطل یشماره هامون ب دنی. با ددومیم ییو با عجله به سمته دستشو گمیم رلبیز یا باشه

 :چسبونمیرو محکم به گوشم م یو گوش کنمیتماس رو وصل م

 الو؟ -

 :چهیپیگوشم م یرسا و َبمش تو یصدا

 موقع که زنگ نزدم. یسالم ب -

 نه، نه، اصال..حالتون خوبه؟ سالم-

 چه؟یپیصدات م ییممنون خوبم، کجا -

 ..مارستانمیاعه من سرکارم، ب -

 .شهیکارت تموم م یک، خب یلیخ -

 :دمیو جواب م اندازمیم لمیبه ساعت موبا یعجله نگاه با

 ..گهیساعت د هیمن، تا  -

 نداره؟ یدنبالت، البته اگه مشکل امیبعد کار ب یخوایم -

 .کردیصادر نم یو دستور دادینم یعالمت چی. مغزم هکنمیم سکوت

 نداره.. ینه، نه مشکل -

 .نمتیبیزود م یلیباشه پس ادرستو بفرست. خ -

سرکش و گستاخ  قدرنی. چطور اکنمیبه خودم نگاه م نهیا یمات و مبهوت تو شه،یقطع م تماس

خودم قرار  یامروز داشتم برا دادمینم صیدست چپ و راستم رو تشخ روزیشده بودم. تا د

 .دادمیم بیترت

هامون ارزشش رو  شه،یدلم گرم م شه،یم یاعچشم تد یهامون جلو ریتصو کنم،یم سرخم

به  یکس یقلبم برا نطوریعمرم ا یبار بود تو نی. اولهمه ممنوعه هام بذارم یداشت که پا رو

مگه  کردم؟یخودم رو از داشتنش محروم م رفتم،یدنبال احساسم م دیتپش افتاده بود. چرا نبا

 ..ودممن انسان نب

**** 

جلوتر  یکه کم یبراق و لوکس یمشک نیبا چراغ دادن ماش ام،یم رونیب مارستانیمحوطه ب از

تر شدنم چهره هامون رو که پشت فرمون  کیو با نزد رمیدوبل پارک شده بود به سمتش م



پام  یرو فمی. کشمیم نیو سوار ماش دارمیقدم برم نانیو با اطم دمیم صینشسته بود رو تشخ

 .گمیلب م ریز یم اهسته ا. سالکنمینگاهش م کهنیاو بدون  ذارمیم

 نمت؟یبب -

موجدار و  یبا عجله موها کنم،یم لیصورتم رو به سمتش متما یو کم کنمیسر بلند م آروم

 .کنمیم یمقنعه مخف ریمزاحمم رو از رو ز

 :رهیگیلبش جا م یگوشه یلبخند

 ..یواقعا بانمک ،یشد یابچه مدرسه هیلباس شب نیتوا -

 :رمیگیخجالت لبم رو گاز م با

 لباس سرکاره.. گه،ید دیببخش -

 :دهیسرش تکون م یحالت منف به

 ..یجالب کمینداره، فقط برام  یرادینه اصال ا -

 :گهیکه دوباره م انه،یبذارم  فیتعر یحرفش رو پا دونمینم

 !شهینم رتیالبته اگه د م؟یبخور یزیچ هی میبر یموافق -

 باشه. -

 ابونیخ یتو یدنج یکافه شه،یمتوقف م یاکنار کافه هاابونیخ یکردن تو نییباال پا یکم با

 .اومدیبه چشم نم ادیکه ز یخلوت

منبت  یو درب چوب رهیجلوتر م ی. کمکنمیهمراهش حرکت م ادهیپ یو تو شمیم ادهیپ نیماش از

 کنمیکافه نگاه م کیتار مهین یو به فضا کنمیم یتشکر رلبیز کنه،یشده رو برام باز م یکار

 شده بودند. دهیهم چ یو دونفره روبه رو یچوب یها یو صندل زیاکثر م

 نشستن انتخاب کن. یجا برا هی - هامون

 یصندل زویم نیو به سمته آخر گذرمیآهسته م شدیبه طبقه باال متصل م یکیکنار پلکان بار از

نصب شده بود  واریدرو د یرو یکیکوچ یهاو به قاب عکس نمینشیکانتر بود م کینزد بایکه تقر

 .کنمینگاه م یبا کنجکاو

 :رهیگیو منو رو به سمتم م نهینشیروم م هامون

 ؟یخوریم یخب چ -



 :اندازمیبه منو م یکوتاهو ینگاه سرسر با

 نسکافه. -

 حتما. -

رو به  شی. صندلکردیالقا م ی.حس خوبکردیساده و گرم رفتار م ف،یتعارف و تشر یب کهنیا از

رنگش  یمشک یمردونه راهنیپ یقهیبه  ی. دستذارهیم زیم یرو لشیو موبا دهیم هیتک وارید

 :گهیو م کشهیم

 بگم؟ کمیاستارت اول من از خودم  یبرا یخوایم م،یاز کجا شروع کن -

 :دمیو جواب م کنمیم یمخف زیم ریدستم رو ز مضطرب

 .دیشما شروع کن شم،یبله، ممنون م -

منم معذب  ییجورا هیچون  یمعذب باش ینجوریبگم که اصال دوست ندارم،ا دیاول از همه با -

 ..یکنیم

 :کشهیکوتاه و آنکارد شدش م شیبه ته ر یو دست کنمیسر بلند م متعجب

و  بهیغر یآدما یجمع بستن و شما خطاب کردن برا ،یریآسون بگ ،یپس بهتره راحت باش -

 ه؟مگه ن میشناسیرو م گهیناشناسه، ماکه همد

 :دهیو دوباره ادامه م کنهیسکوت م یو با آوردن سفارش هامون کم دمیتکون م دییبا تا یسر

 چینشون بدم، چون از ه یکه بخوام تظاهر کنم و خودمو ادم خوب ستمین یمن اصوال کس نیبب -

و  نیقوان یسر هیخودم  یخودم باشم، من آدمِ خودمم، برا کنمیم یسع ترسمینم یاحدوالناس

االن  ینیبیخودمو دارم. پس بذار واضح تر بهت بگم اگه م میخط قرمز دارم، چارچوب و حر

رو قبول کردم. واقعا  شنهادشیهم پکرد، من شنهادیبخاطر آرمان، اون تورو بهم پ طفق نجامیا

 شهیکه بهم م یعاطف یشنهادایپ شترینرفتم، ب یدختر چیچرا، من تو عمرم دنبال ه دونمینم

 !کشمینم یزحمت خاص ادیارتباط گرفتن ز یطرفست. تو هی اصوال

. خوردیداشت بهم برم یمیمستق ریبه طور غ زدیپروا داشت حرف م یب زنه،یم خی هامدست

 :گهیو م خورهیاش ماز قهوه یا. جرعهشهیخم ابروها پررنگ م

 که شانسمو با تو امتحان کنم.. جامنیمن االن ا یکنم ول دتینا ام خوامیاصال نم نیبب -

 :کنهیپرم زده بود. کنجکاو نگاهم م یتو یبدجور کنم،یداغ نسکافه حلقه م وانیرو دور ل دستم



 ؟یبگ یزیچ یخواینم -

 شنونده باشم. دمیم حینه فعال ترج -

از حورا و ارمان بابت مشکل  ییزایچ هیآخه  ؟یکنیم یلب خون یتو االن دار نمیبب یراست -

 .دمیشن یکه دار ییشنوا

من  یرو خیحرفش انگار سطل آب  نیبا ا دم،یمقنعه گوشم رو فشار م یدستم از رو اریاخت یب

 کرده بود. یخال

 ..شنومینه، نه من االن دارم صداتو م -

 که از سوالش جا خوردم. دهیاز عکس العملم فهم انگار

 ..دمیپرس یاسوال مسخره د،یببخش -

 :زنمیم یزور لبخند به

 .میریبود که سخت نگ نینداره. قرارمون ا ینه، مشکل -

که الزم بود رو بهت گفتم.  یزیاون چ کنمی. من فکر میهست ی. معلومه که دختر باهوشنیآفر -

 ازیبه نظرم ن م،یکنیم افتیرو به مرور زمان ازهم در میکه الزمه ازهم داشته باش یشناخت یمابق

 .میاز هم داشته باش کوه اطالعات هیاول راه  ستین

 :کنهیو چک م دارهیرو برم لشیموبا

 .یبگ یزیچ یخوایخب، نم یلیخ -

 دلم رخنه کرده بود. یتو یدیرفته بود، ناام نیشور و شوقم از ب یچرا همه دونمینم

 بدم. حیهم ندارم که بخوام توض ی. قائده و قانون خاصندارم ینه، من واقعا حرف خاص -

 :دهیتکون م یاتفاوت شونه یب

 ییخودمو به جا دیبا ۸اخه من تا ساعت  م،یبر میتونیپس م میندار یباشه، اگه صحبت خاص -

 بشه. رید خوامیبرسونم، نم

 :دارمیم زیم یرو از رو فمیک

 ..رمی.من خودم مشمیمزاحمتون نم گهیباشه من د -

 :کشهیرو عقب م شیو صندل شهیعجله بلند م با

 .امیتا من ب نی. برو تو ماشرسونمتیخودم م م،یریقرار بود سخت نگ -



اتاقک  یکه تو یعطر ی. بوشمیم نیو سوار ماش زنمیم رونیو از کافه ب گمیلب م ریز یاباشه

از کار  لیدل ی. همه جوش و خروش احساساتم بچهیپیم مینیب یمحفوظ شده بود تو نیماش

 یجذاب نبود دور از همه نیریش کردمیناشناخته اونقدرهام که فکر م یایدن نیافتاده بود. انگار ا

 .بود تظاراتمان

 :کنهیافکارم رو پاره م یخوش اهنگش رشته یصدا

 برم؟ دیکجا با قایدق دمینورا؟ پرس -

 :دمیجواب م یوجد کنمیپنجره نگاه م رونیحوصله به ب یب

 .گمیمن بهتون م د،یحرکت کن -

مناسب  ستگاهیا شمیو منتظر م کنمیبغلم قالب م یدستم رو تو کنه،یباسرعت حرکت م نیماش

 کنم. دایبه خونه پ دنیرس یبرا یکیو نزد

 هاتو بده؟دست -هامون

 :کنمیو نگاهش م چرخونمیسرم متعجب

 ؟یچ -

 :کنهیو دستش رو به سمتم دراز م کنهیرو کم م کیموز یصدا

 .یدیبهم م یچه انرژ نمیبب خوامیلمست کنم، م دیهاتو بده، باگفتم دست -

 :رهیگیلبم جا م یگوشه یشخندین

 ه؟یمنظورت چ فهمم،یواقعا نم -

 :کنهینگاهم م انهیو شاک کنهیرو کم م سرعتش

 ؟یفهمیواقعا نم -

 !یکه اجازه بدم لمسم کن نمیبینم یلینه، دل -

 :دهیو با تمسخر جواب م خورهیبه گره م ابروهاش

ها ادا راهبه یاالن دار کهنیا یول ست،یهاتو لمس کن اصال برام مهم ندست یخواینم کهنیا -

 ستیالزم ن ،یبهت گفتم من خودمم تو بهتره خودت باش نیبب خوره،یواقعا بهم برم یاریرو درم

 .شتهگذ هایجنگولک باز نی. واقعا دوره ایهست یو آکبند دهیکه دختر آفتاب مهتاب ند یتظاهر کن

 :دمیجواب م یو عصب رمیگیهاش ُگر محرف از



. کنمیرفتار م یجد ای کنمیدارم تظاهر م کهنیا ینداره، حت یواقعا ادا و رفتار من به شما ربط -

 .دینداره. بهتر حد خودتون بدون یبازهم بهتون ربط

 یوقت ،یکنیم نیهبه شعور من تو یدار قایکارت دق نینداره، با ا یبه من ربط یکنیچرا فکر م -

به  یداد قایدق یدینشون م ییایو با ح یاو خودتو دختر ساده یکنیم یجلو من نقش باز یدار

 .یکنیم نیمن توه

سرش  یتو ی.چه فاضالبکرده بود یمرد راجع به من چه فکر نیا کنم،یو واج نگاهش م هاج

 :کنمیلب نجوا م ریو آروم ز زنمیمانتوم م یبه لبه یداشت. چنگ

 ..دیبهتره احترام خودتو نگه دار -

 :کنهیرو پر م نیماش یفضا شیخنده عصب یصدا

قانعم کرد که بهت  زیاز همه چ شتریب یچ یدونیم ره،یاداهات تو َکت من نم نیا جورهچیه نیبب -

هم که  یدرست حساب ختیو سر و ر یستین یآش دهن سوز نیکه همچ یدونیزنگ بزنم. م

نقش  یخوایم یتا ک نمیدوست داشتم بب یچاکت بشم، ول نهیکه بخوام عاشق سـ*ـ یندار

 ،یکنیو نوشش هم که نگاه م یخوشـ ،یذاریم بهیکه پاتو خونه مرد غر هرت. با خوایکن یباز

 گمیم یچ یدونی. مستین یکیعملت و با رفتارت  ی. ولیکه هست هاشمیکارشاهد همه کثافت

 .یستیبِکر ن ،ییکالم فقط ادا هی

. دستم افتمیبارف نقابش رو دراورده به وحشت م هیکه  نی. از ادمیدهنم رو با ترس قورت م اب

 .دمیدر فشار م رهیدستگ یرو

 .شمیم ادهینگه دار، من پ گمینگه دار. بهت م -

 :گردهیو به سمتم برم دارهینگه م ابونیخ یو گوشه رهیگیترمز م محکم

که رو دست خورده. چرا  یکنیم یـناه باز گـیدختر ب هیادا  ینکنه االنم دار ؟یدیترس ه،یچ -

 !تو؟یاون ذات واقع یکنیرو نم

 :پرسهیم یعصب دارهیچرمش رو برم فشیو ک برهیداشبورد م یرو دستش

رو..  تیاون ذات واقع یتا رو کن سمینویبگو برات م یخوایچنده؟ هرچقدر که م متتیبگو ق -

کالم بهم  هیو فقط  یتا دهنتو وا کن دمیبهت پول م یفهمیم زنم،یپول باهات حرف م دارم از

 ..یکیبگو ف



 ینیقلبم داشت سنگ یرو یزی. انگار چشمیم ادهیو با عجله پ دمیدر فشار م رهیدستگ یرو دستم

 .کردیم

 :غرمیلب م ریو ز کنمیاش نگاه مبه خون نشسته یهاچشم یتو شمیخم م دوباره

 ..وونیح ت،یگوه بزنم به شرافت و مردنگ -

 یام دستم رو توغرور خورد شده یایاح ی. براشهیم ریو اشکم با شدت سراز ترکهیم بغضم

 .کنمیو به سمتش پرت م دارمیبرم فمیک یتو یاز اسکانس ده تومن یو مشت برمیفروم فمیک

 . برو دََرک..میحساب یب گهی. حاال دیلعنت یپول اون نسکافه نمیا -

 نی.با آستکنمیم یرو خودم رو مخف ادهیپ تیجمع یتو دومیم ابونیعجله به سمت مخالف خ با

بود و تنفس رو برام  موندهیگلوم جا م یبغض هنوز تو کنم،یرو پاک م سمیخ یهامانتوم چشم

ود. باور ب رممکنیو هضمش برام غ شدیمدام تو ذهنم تکرار م ها و صحنهسخت کرده بود. حرف

 .رفتمیمن افتاده بود، غروب شده بود و من فقط داشتم راه م یبرا یاتفاق نیهمچ کردمینم

. شهر کنمینگاه ماطرافم یناشناخته یکنم. به فضا دایتا خودم رو پ ستمیایم یالحظه یبرا

و چقدر از وجود  دیتپیو انگار گم شده. قلبم مثله گنجشک م شناختمیهام رو نمچشم یجلو

 اتیمشت چرند هیبودم و با فیضع کهنیاز ا کنم،ینثار خودم م رلبیز ی. لعنتخودم متنفر بودم

 باخته بودم. نطوریرو ا ودمخ

امنم  یتا خودم رو به خونه برسونم. فقط خونه نقطه کنمیزرد بلند م یتاکس نیاول یبرا دست

 .کردیم رو دوا نمسرو ته درد یب ابونیخ یبود و جوالن دادن تو

**** 

 ایجواب منو بده..نورا ب کنهیزبون باز نم ره،یگیاز که غروب اومده اون تو داره آبغوره م -مامان

 بابات اومده..

 :زنهیبه در اتاق م یاضربه بابا

 ؟یکنیم هیتو، حرف گوش کن. چرا گر امیدرو باز کن. ب نیا قهیدق هیباباجان خب  -

 :فرستمیم رونیکه انگار از ته چاه ب گرفتمیصدا

 .کنمینم هی. من که گرگهیبابا برو د خوام،ینم -

 :پرسهینگران م بابا



 کرده برم حقشو بذارم کف دستش. تتیاذ یبهت گفته؟ بگو ک یزیچ یکس -

 :دمیو با بغض جواب  کشمیرو باال م دماغم

 نکرده. تمیاذ ینه کس -

 ؟یکنیم هیگر یرشده نورا جان، چرا دا یپس چ -

 بخوابم. خوامیبابا خستم م گهیبرو د ن،یبخدا، فقط دلم گرفته هم کنمینم هیگر -

قربون دل  ایدختر گلم، ب ای. بمیباهم شام بخور رونیب ایب ؟یبخواب یخوایگرسنه چطور م -

 بابا جان خستم.. ایبشم. ب کتیکوچ

 .امیباشه تو برو خودم م -

لب  ریز یچرا قدرت نه گفتن به بابا رو نداشتم. هوف دونمینم ارم،یم رونیزانوهام ب نیاز ب سرم

 .کشمیم رونیمانتوم ب بیج یرو از تو لمیو موبا شمیجام بلند م ی. از روگمیم

 قدرازنیچرا ا دونمیصداش رو بشنوم، نم خواستیچند بار زنگ زده بود.اصال دلم نم هیحور

. باعجله به ارمیم رونیآروم سر از اتاق ب کنم،یرو خاموش م لمیبودم. موبا یکفر هیدست حور

 .رمیکه وسط حال پهن شده بود م یادو نفره یسمته سفره

 :کنهیو چپ چپ نگاهم م ذارهیسفره م یرو یاکباب تابه یقابلمه مامان

ت حرف . تابابات دوکلوم باهایبه کِتفت نگرفت رونیب یایاون همه منت خواهش کردم ازاتاق ب -

 من خار داره! یهاچرا کال حرف دونمی. نمرونیب یاومد یزد جَلد

 :ذارمیو گوشه لپم م کنمیاز نون تافتون جدا م کهیت

 نرفته! ادمی روزتیدهنوز حرف ،یزنیم هیکنا شویفقط ن یزنیچون حرف نم -

 :پرسهیم یو باتند کنهیم یظیغل اخم

 بهت زدم، بچه؟ هیو کنا شیمن چه ن -

 ..زبونم درازه یگوشم کَره ول یبهم گفت -

بهم  خوادیم شه،یالنگوهاش توفضا بخش م نگیلیج نگیلیج یصدا کوبهیپشت دستش م محکم

 .کنهیو سکوت م گزهیبِپره که با ورود بابا لب م

 :ذارهیخانواده رو سفره م یمشک یبابانوشابه

 گرفتم! یتگر یبفرما نورا خانوم، برات نوشابه -



در بلند  یزنگ بُلبل یکه صدا شمیم یو مشغول باز کردن در بطر دارمیحوصله نوشابه رو برم یب

 .شهیم

 ه؟یک نمیبرم بب -بابا

 :شمیعجله بلند م با

 .کنمیخودم باز م نیبش -

 :رمیو به سمته در م دارمیبرم وانینرده ا یمامان رو از رو چادر

 !ه؟یک -

 :کنمیمتعجب نگاه م رسهیبه نظر م رونیکه آشفت و ح هیو به حور کنمیرو باز م در

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 :کشهیم اطیح یتو یسرک دستپاچه

 بابا خونست؟ -

 اره، چطور مگه؟ -

 :دارهیبه عقب برم یقدم

 کارت دارم. رونیب ایلحظه ب هیخب  یلیخ -

 ؟یچرا؟ واسه چ -

 :شهیخونه بلند م یبابا از تو یصدا

 ه؟ینورا ک -

 ..ستیبابا، حور یچکیه -

 ..االی گه،ید ایب -هیحور

 :پرسمیم انهیو شاک رمیکوچه م یو تو اندازمیسرم م یرو دوباره رو چادرم

 .یدنبال خودت بکش ابونیمنو تا سر خ یخواینکنه م گه،یبگو د ه؟یچ -

 :فرستهیشال م ریرو ز شونشی*ـان و پرـیعـر یکه موها یحال در

 گفت؟یکرد بهت چ کارتیباهات چ ،یامروزبا هامون قرار داشت دونمیم -

 ؟یپرسیم یدار یچ یبرا یدونیم یوقت -

 نگرانت بود، گفت هامون گند زده.. یلیآرمان زنگ زد خ -



 :دمیباحرص جواب م دارمیبه سمتش برم یو قد شهیمشت م دستم

 ..شیپرروان یاعقده کهیکرده مرت فیبپرس. حتمابراش تعر تیعوض my friendبرو از اون  -

 افتاد؟ ینورا بهم بگو امروز چه اتفاق -

 :غرمیم تیو عصبان کنهیرو تا م دمیاشک د هاله

دارم  ام،دهیابروام، در یب فم،یکرد گفت کث نیکرد، بهم توه رمیشد؟ تحق یچ یبدون یخوایم -

 چرا؟ یدونیکرد. م رمیتحق یفهمیم ارم،یادا در م

 :گمیم زنمیضربه م یو در حال کنمیم کیانگشتم رو به شونش نزد کنه،یبهوت نگاهم مو م مات

نگاه کردم و  رودنتی. لولبهیمرد غر یچون خواهر توام، چون پاهامو گذاشتم باهات توخونه -

و فقط واسه  ختهی. بهم گفت دختر فت و فراوون واسش ردمیتا بناگوش باز کردم و خند شموین

حوربه سر من منت  یفهمینندازه قبول کرده باهام قرار بذاره، م نیآرمان رو زم یرو کهنیا

 گفت؟یبهم چ گهید یبدون یخوایمنت گذاشت چون بهم نگاه کرده. م ،گذاشت

 :دارهیبه عقب برم یقدم یباناباور

 گوه خورده.. ،یغلط کرده حروم -

لطف نکنه، خود توهم به هرکس و در حقم  گهیبگو د تیعوض my friendحاالهم برو به اون  -

واسم ترحم نخر. باشه؟ حاالهم راهتو  ذارم،ینگو گوشم مشکل داره و سمعک م یرسیم یناکس

 برو.. هیبرو حور کنن،یبکش، برو دوتا آدم تو اون خونه نشستن که تکون بخورم بهم شک م

 هیحور یا دلم براشده بودم ام دوم،سبکیبا عجله به سمته خونه م مونم،یرفتنش نم منتظر

اطرافش  یهاآدم یتا کم گفتمیم دیعذاب دادم، اما با تیبا گفتن واقع دونستمیم سوخت،یم

 .شناختیم

***** 

انگار از اعماق وجودم کنده شده بود و  یزیشب بود هنوز پلک روهم نذاشته بودم، چ یهامهین

همه اتفاقات  شد،یمحو م میتقو یاز تو دیامروز از اون روزها بودکه با کردم،یم یاحساس پوچ

 .شدیتکرار م زیر هیمغزم  یسر هم توها موبه مو پشتو صحنه

خونده  امیزنگ و دوتا پ کیبود نه هامون. فقط  هیاز تماس حور ینه خبر دارم،یرو برم لمیموبا

 .اومدیاصال به چشم نم درضایبود و نبود حم اهویهمه آشوب ه نیا ونیم درضا،ینشده از حم



 بنده،یلبم نقش م یرو یدیبود چرا جواب نم دهیکه دوبار پرس امشیپ دنیبا د یکج یپوزخند

 .کنمیم پیتا اریاخت یب کرد،یداشت مقاومت م دنیچرا مقابل فهم

 "داشتم. یشلوغ بود، امروز روز سخت یلیسرم خ"

از روزم سخت به  دیچرا با دونمی. خودم هم نمکنمیام مآخر جمله یچاشن نیغمگ کریاست دوتا

 افتیازش در یانتظار نداشتم جواب یدادم. حت امیشب به او پ وقتنیاصال چرا ا ای گفتم،یاو م

تماس رو وصل  دی. با ترددوزمیچشم م لمیبه صفحه موبا یاش با ناباورشماره دنیکنم، که باد

 .کنمی. خجل سکوت مکنمیم

 :رسهیشلوغ به گوش م طیبلند از مح صداش

 الو..الو..؟ -

 سالم. -

بعد صداش به  هیداده بود، چند ثان تیموقع ریی. انگار تغشهیاطرافش کم م یاز سروصدا یکم

 :چهیپیبلندگو م

 ؟یسالم خوب -

 ؟ییخوبم، کجا -

 یبودم. به من چه ربط دهیبود که ازش پرس یاچه سوال مسخره نیا زنم،یخودم تشر م به

 داشت که اون کجاست!

 بعد برن. میمن سرکارم، امروز سرم شلوغ بود. به بچه ها گفتم بمونن کارو تموم کن -

 :گمیلب م ریز اروم

 !یکن لیکارو تعط یبهتر روقته،ید یلیخ -

داشت، چرا  یاخه به من چه ربط گفتمیامشب چه مرگم شده بود، چرا داشتم مضخرف م ایخدا

 !دادمینظر م

 :دهیجواب م متیمال با

 ؟یچرا ناراحت ینگفت ؟یبرن. توخوب گمیباشه، بهشون م -

 یول گذرهیاصوال همه روزام سخت م یعنیمن نگفتم ناراحتم، فقط گفتم روزم سخت بود.  -

 آخرش بود. گهیامروز د



االن که دارم باهات  یکه انگار آخرشه ول یجور هیهمه روزهام  یعنیاتفاقا واسه من برعکسه،  -

 هست.. ییدایام هی کنمیم. فکر کنمیصحبت م

 .گرفتمیم لیچرت و پرت هم تحو دیحاال با دادمیم لیچرت و پرت تحو یوقت گزم،یم لب

 ؟یدیچرا بهم فرصت نم -

 ؟یچ -

 اد؟یچرا ازم بدت م دونمیباشم، نم یآدم خوب دیشا -

دستم رو دهنم فشار  رهیگیهوا از حرفش خندم م یبود که ب دهیمظلومانه سوالش رو پرس نقدریا

 .دمیم

 :پرسهیدوباره م یشاک

 ؟یخندیبهم م یاالن دار -

 اد؟یگفته ازت بدم م ینه، نه ک -

 افتیچندبار ق دمی، خودم داز حالت نگات از حرف زدنت فهممیبگه، خودم م یکس ستیالزم ن -

 .ادیمعلومه که ازم بدت م یرو کج وکوله کرد

 صادقانه جوابش رو بدم:تا  کنمیاعماق قلبم رجوع م به

باهام بد حرف  کهنیا لشیدل کنمیکج و کوله م افمیق ینیبی. اگه مادینه اصال، واقعا ازت بدم نم -

 !یزنیم

 من؟ یک -

 یلیخ ،ییطلبکارا هیشب جورهی یعصب ای یشاک ای نمتیبیهربار م اد؟ینم ادتیاره تو، واقعا  -

 !یکن یبا خودت آشت یریبگ ینیریگل و ش هیبهتره  ،یاریحرص آدمو در م

کرده بودم اما به مزاقش انگار خوش اومده  فشیتوص یکفر کهنیبا ا شه،یخندش بلندم یصدا

 یبودم جالب و سع دهیو عبوسش رو د یخدا چهره جد یشهیکه هم یمن یبرا دنشیبود، خند

 تصورش کنم. دنیدر حال خند کردمیم

 شنیم یها ازت فرارآدم یجورنیا ،ی. واقعا بهتره رو اخالقت کار کنیخودتم قبول دار یدید -

 .کننیرو واست کج و کوله م افشونیق ننتیبیم یوقت ای

 .کنمی، روش کار مباشه -



 :اندازمیم لمیبه ساعت موبا ینگاه

 ؟یندار یبر سرکار. کار خوامیبخوابم، صبح م دیبا گهیمن د -

 ؟یدیجوابمو م زنمیلحظه قطع نکن. مطمئن باشم فردا که زنگ م هی نیینه، ب -

 :زنمیم یپوزخند

 !دمیجورباشه، جوابتو م طمیاگه شرا -

 .ریجور کن، شبت بخ طتویپس شرا -

 .ریشب توهم بخ -

که با  یو پرخاش یریدرگ چیو ه یخوش یکه به خوب یمیبا تعجب به تا کنم،یرو قطع م تماس

آدم  هیبه  لیبود و تبد ترعیتر و مط. انگار پشت تلفن رامکنمیمکالمه داشتم، نگاه م درضایحم

 با. اما درک کردنش واقعا سخت بود کرد،یم زاریاما رودررو آدم رو از خودش ب شد،یم یاگهید

روزم رو شُست و با خودش  یبا مهمون ناخونده انگار تلخ یاقهیمکالمه چند دق نیحال هم نیا

 ببره. یاگهیداشتم که حواسم رو پرت کنه و منو به عالم د ازین یزیرد، انگار به چب

**** 

 نیا یگذرش به پنجره یاپرنده کهنیا دیبه ام ،زمیریغذام رو لبه پنجره م یمونده یباق

 .فتهیب مارستانیب

 اورده! هیبرات هد کیپ اینورا، نورا زودباش ب -ژاله

 :کنمیژاله نگاه م یگرد شده جانیاز ه یو متعجب به چشم ها پرمیشوفاژ م یرو از

 ؟یچ -

 :دهیو باعجله به سمت راهرو هولم م ادیسمتم م به

گذاشتن، گفتن واسه توعه. زود باش بجنب  یپرستار ستگاهیبزرگ آوردن تو ا یبه جعبه کادو -

 ؟یمعطل چ گهید

حلقه  خوانشیپ یکه رو یبزرگ اهیجعبه سکه دور  یو به چند پرستار دارمیهام رو تند برم گام

 :ستمیایجعبه م یو روبه رو دمیلب م ریز یو سالم کنمیزده بودن متعجب نگاه م

 گمون نکنم مال من باشه، حتما اشتباه شده! -

 :دهیشده بود فشار م دهیکه بهش چسب یدیانگشتش رو کارت سف ژاله



 تورو توش نوشتن.. لیاسم و فام ناهاش،یا -

 :کنهیو منتظر نگاهم م ذارهیم دشیکش یچونه ریخانم افرا دستش رو ز شه،یپرستارها بلند م پچ

 ه؟یتوش چ نیباز کن بب زمیعز -

. با باز شدن روبان، آروم در کشمیگره روبان قرمز رو باال م کنم،یم به جعبه یبه شک نگاه دو

 دهیدست کنار هم چ کیکه مرتب و  یرز سُرخ مخلم یهاانبوه گل دنیبا د کنمیجعبه رو باز م

 .کنمیو متفکر نگاهش م دارمیبه عقب برم یشده بود قدم

 چقدر خوشگله.. زمیعز ،یاله یآخ -ژاله

 ه؟یحاال از طرف ک -افرا

 ..دونمینم -

برام  یاگهینداره شخص د یلیشده بود، هامون بود وگرنه دل دهیفکرم به سمتش کش یکس تنها

 گل بفرسته.

 :افتهیو ژاله با سماجت دنبالم راه م دارمیبرم خوانشیپ یرو از رو جعبه

 برات فرستاده؟ یک ینگفت ش،یبریکجا م ینورا دار -

 که بشه تو جاش کنم. گردمیسطل آشغال بزرگ م هیدنبال  -

 :کنهیراهم رو سَد م یعجله جلو با

 پول پاش آب خورده! یچنده؟ کل متشیق یدونیم وونه،ید فهیح -

 :رمیگیو جعبه رو به سمتش م کنمینگاهش م کالفه

 ..خوامشیماله خودت، چون من نم ریپس بگ ایب -

 :زنهیبا شوق م یلبخند

 کنم؟ کارشی، آخه من چمال خودم ؟یجد -

 :زارمیدستش م یرو تو جعبه

 چشمم دورش کن. یبرو بده به بابک، فقط از جلو دونمیچه م -

 دنبالم.. ادیموقع رفتن ب زنمی. االن بهش زنگ مزهیدستت درد نکنه، اتفاقا بابک عاشق سوپرا -



و به سمته  دمیدستم رو گردنم فشار م ی. عصبرهیو به سمت رخت کن م رهیگیعجله جعبه رو م با

 ندی. به محض شنرمیگیرو م هیو شماره حور کشمیم رونیب لمیو موبا رمیم مارستانیب یمحوطه

 :شمیصداش مثله بمب منفجر م

 یدست بکشه، من تو محل کارم آبرو دارم، باور کن سر یبگو، از مسخره باز یبه اون عوض -

 .کنمیبرخورد م گهیجور د هیبعد 

 ؟یگیخودت م یبرا یدار یشده نورا، چ یچ -

 مطمئنم کار هامونه! ینداره ول ینفر به محل کارم واسم باکس گل فرستاده. اسم و نشون هی -

 فرستاده. گهینفر د هی دیشا ؟یمطمئن نقدریحاال از کجا ا -

 !؟یبرام گل بفرسته، اصال به چه مناسبت شناسمیرو نم یاگهیمثال؟ من که کس د یک -

 کار اونه؟ دیشا گه؟یبود د دیآها مثال پسر عمو بابا اسمش حم دونم،یچه م -

 :نمینشیم یآهن مکتین یرو درمونده

اصال،  ادیبلد باشه، بهش نم کارانیاحساسه گمون نکنم از ا یتخس و ب یلینه بابا، اون که خ -

من مطمئنم کار  هیحور یزنیها ماخه حرف کنم،یکار م جانیمن ا دونهیدرضمن اون از کجا م

 هامونه..

بسته  یسوال رو هی نمییکرده. ب بتیتعق دونمیچه م ای ده،یبابا پرس اینداره که از مامان  یکار -

 زده بود؟ لتویاسم و فام

 آره. -

 :دهیجواب م کالفه

در ضمن  دِ،یتورو بدونه. معلومه کار همون حم یلیفام دیبخدا نورا، هامون از کجا با یخنگ یلیخ -

 .حرفاست نیتر از اکنه، باور کن نفهم یعذر خواه یجورنیهامون اونقدر شعور نداره که بخواد ا

 :رمیا مو کتمین یرو

 یژاله اومد ازم گرفت، حاال چه خاک ،یبندازم آشغال خواستمیچقدر احمقم من! گلو م ،یوا ،یوا -

 زم؟یتو سرم بر

 .رازشیخب برو پس بگ -

 :رمیم مارستانیو به سمته ساختمون ب شمیبلند م کتمین یرو از



 نوشتیاسمشو م ای زدیآدم زنگ م نیخودشه خب ع ریولش کن، دادم رفت. تقص گهینه د -

 !هیگل از طرف ک دمیفهمیم

 حالت خوبه؟ ،ینورا راست الیخیب -

قهر باشم، انگار هردو طاقت قهرو  هیتا ابد با حور خواستمیم شبیافتاده بود که د ادمی تازه

 :زنمیم یرمق لبخند یب ستمیایپاشنه پا م ی. رومیرو نداشت ییجدا

ُکشته مرده که دم  یبا کل ،کنمیشروع م یکه روزمو چطور ینیبیحالم بد باشه، م دیآخه چرا با -

 عاشقمن.. یو حساب فرستنیم هیواسم گل و هد قهیبه دق

 :گـهیو با مکث م خندهیم اروم

 برسونه، باور کن.. بیبهت آس خواستمیبابت هامون متاسفم، نم -

 ..میحرفشو نزن تموم شد رفت. ماهنوز باهم خواهر وقتچیه گهیبسه د -

 گهیدوشم برداشته شده بود و د یازرو یرو راحت کرده بود، انگار کوه المیخ هیزدن با حور حرف

 کردمیم ایدر شهیدلم رو مثله هم دیبا کنمیفکر م شتریهامون نبود، حاال که ب یماجرا ریذهنم درگ

که  اشترو ند نیارزش ا ایدن نیا یتو زیچ چیه شدم،یرد م یبه راحت یاتفاقات نیو از کنار همچ

 کنم.. یبا تنها خواهرم بدرفتار

از کوتاه  یب امیپ کنمیم افتیدر درضایاز حم یامیمونده که پ یکارم باق انیبه پا قهیچند دق هنوز

 《د؟یبه دستت رس هاگل》مضمون: نیبا ا یو سوال

 م،یروغ بگوتا مبادا ناخواسته د کنمیفکر م یکم اممینوشتن پ یرو دادم؟یم یچه جواب دیبا حاال

 :دمیجواب م نطورینشده بود. پس ا بمیبود اما نص دهیها به دستم رسگل

 《!هیاز طرف ک ینوشتیبرگه م یقشنگ بود. کاش رو یلیها، خبابت گل ممنون》 -

حواسم نبود، مگه چند  》:بندهیصفحه نقش م یتو امشیپ هیو بعد چند ثان امیارسال پ کیدوت

 《فرستند؟یبرات گل م ایدن نینفر تو ا

اون هم  ی. حتبود دهیپرس یزیدادن نداشتم و الحق سوال تندو ت یبرا یجواب زنم،یم یپوزخند

رو  لیبود که صفحه موبا نیا ممیخودم ندارم. تصم یبرا یاهفت آسمون ستاره یبود تو دهیفهم

شروع شدن افکارم  یزودتر از عمل لمیردو بدل نکنم که لرزش موبا یامیپ گهیخاموش کنم، د



و در لحظات اخر تماسش وصل  رمیبه سمته رختکن م زد،یداشت زنگ م درضای. حمدشده بو

 :کنمیم

 سالم.. -

 !نمتیبب خوامیسالم، م -

 :کنمیو ناخواسته اخم م بندمیاتاقک رو م در

 ؟یلیبه چه دل ،یچ یواسه -

 دنبالت؟ مارستانیب امی. بنمتیبب خوامینداره، فقط م لیدل -

. دستم شدینخورده پسر خاله م ییبود که چا ییهااز همون دسته آدم قایپررو شده بود، دق چقدر

 :دمیرو قوس کمرم فشار م

 که بخوام باهات تو محل کارم قرار بذارم! نمیبینم ی. لزومشهینم ر،ینخ -

 هویبابا مگه چند ساعت گذشته؟ چرا  م،یباهم حرف زد شبید ،یخوب بود شبیچرا؟ تو که د -

 ..یکنیم یبدخُلق

. متفکر لبم رو جمع ارهیشب گذشته رو بخاطرم ب یتا مهربون آوردیو مدرک م لیداشت دل فورا

 ..یروم یروم ای یزنگ هیبشر نرمال رفتارکنم. زنگ نیبا ا تونستمیچرا نم کنم،یم

 خونه فکر نکنم.. گردمیتموم شده، دارم برم میخب من االن ساعت کار -

 دنبالت.. امیب گهیساعت د هیخونه، تا  برو یخوایم -

تا دست از سرم برداره،  گم،یم یابا اکره باشه گمیلب م ریز یهوف دم،یم هیاتاق تک لیدر است به

 ریراحت ز نقدری! چطور ااومدم؟یراه م نقدریباهاش ا دیبود، اصال چرا با شیریچقدر س ایخدا

 !رفتمیآمپاسِش م

 کاربلد بود! یلیاو خ ایساده بودم  یادیمن ز اینداشت  شتریب لیدل دو

**** 

لب  ریو ز کنمیبود نگاه م هاشلیو به مامان که مشغول جمع کردن وسا رمیمبل وا م یرو خسته

 :گمیم

 .گهیجا بمون د نیهم ؟یکنیقشالق م القیی نقدریچرا ا -

 :دهیو جواب م کهیبه زور جمع م اهشیس رهیگ یرو تو شییکوتاه مِش شده طال یموها



چند روز که  نیا ستی. معلوم نخوانیم یدگیولشون کنم به امون خدا، اون بدبختام رس شهینم -

 رونیب یهاآت و آشغال دیزخمه نبا ایمعده س یدونیمن نبودم خوردو خوراکشون بوده، مگه نم

 ؟یکنیم چمیسوال پ یدار ینشست یجورنی،همیاریبخوره، تو چرا لباستو در نم

 یو تو ارمیرو ازتن در ب میمبل بِکنم، و لباس کارگر یکه دل از رو زنهیبهم م یسوالش تلنگر با

 یآبرودار یبه نظر برسم و کم نیموجه و مت درضایحم یبگردم که تا جلو یکمد دنبال لباس مناسب

 کنم!

 :پرسمیو بلند م کشمیچربم م یبه موها یو افسرده دست ستمیایم نهیآ یرو روبه

 دنبالت؟ انیپسرا ب یگفت ای ،یریمامان با آژانس م -

برم  یانداخت ادمیخوب شد  گردم،یبرگشت باهاش برم نجا،موقعیسر ا هی ادیقراره ب هیحور -

 کجا مونده! نمیزنگ بزنم بب

مقدار  کنم،یظرف فروم یانگشتم رو تا ته تو کنمیکرم مرطوب کننده باز م یسبز رنگ قوط در

مدام احساس  کردمیکار م ندهیکه سرکار رفته و با موادشو ی. از وقتمالمیستم مد یرو رو یادیز

 .رفته بود نیرفته بود و از ب لیاز پوستم تحل هیانگار چند ال کردم،یو خارش م یخشک

 دهیدر و بعد محکم کوب یزنگ بلبل یصدا دنیمانتوم رو باز نکردم که باشن دوتا از دکمه یکی هنوز

 کردیبود و منتظر نگاهم م ختهیدور ساکش ر یبه مامان که جور پالسش رو تو یشدنش، نگاه

 .افتهیم

 اومد.. هیبرو درو باز کن، حور ایدستم بنده؟ ب ینیبیمگه نم ؟یکنینگاه م ینجوریچرا ا -مامان

 :افتمیراه م اطیو به سمته ح گمیلب م ریز یهوف

 ؟یچه خبرته، مگه سر آورد -

 .رسونمیو خودم رو به در م خورمیم ییتلو پوشم،یمامان رو باعجله م اهیس یطب ییدمپا

به عقب  یقدم رتیبا ح خوره،یسهراب گره م فیبلند و نح بتیباز شدن در نگاهم به ه با

 د،یرسیتر به نظر موزن از دستت داده و دراز ییلویکرده بود، انگار چند ک رییچقدر تغ دارمیبرم

 .زدیتنش تق ولق م یها تولباس

 دهیهاش آب رفته بود و فکش کشپرپشتش نبود، لپ یهالیبیس یصورتش خبر یتو یاصل رییتغ

 و دماغش گنده تر شده بود.



 نجاست؟یمامان ا -

 .دییپایاز مرز چهارچوب در عبور نکرده بود، مدام اطرافش رو م هنوز

 :دمیجوابش رو م یجیاز گ یناش رِیتاخ یکم با

 ..جاستنیآره ا -

که  یمحکم یو با تنه اندازهیم اطیمکث خودش رو داخل ح یشدن کالمم، ب یمحض جار به

با عجله از پله  ارهیپلکان در ب یکفشش رو ابتدا کهنیبدون ا کنه،یاز کنارم عبور م زنهیبهم م

 ..شهیو وارد خونه م رهیها باال م

مدل  نیبه ماش یو نگاه برمیم رونی. سرم از دروازه بشمیسهراب مضطرب م بیرفتار عج با

 یرو یزن کنمیم زیچشمم ر کنم،یتر پارک شده بود نگاه مطرفسهراب که چند متر اون یباال

سرم رو  اریاخت یشدنم ب دهیاش نامشخص بود، از ترس دجلو نشسته بود و چهره یصندل

 .دزدمیم

 .رمیها باال مبا عجله از پله ه،شیخونه بلند م یاز تو دادیدادو ب یصدا

 کنار ساک نشسته بود. شیقبل یهنوز سرجا مامان

کم  یخوایازم م یتموم شده؟ چه پول یفهمیندارم. چرا نم یبه واهلل، به ارواح پدرم پول گمیم -

 عقل؟

 :برهیو صداش رو باالتر م چرخهیکالفه دور خودش م سهراب

سر  ییبال هی زنمیاعصاب ندارم. م ادیپولو رد کن ب گمینخور، م هیقسم آ خودیواسه من ب -

 ادیپول رو رد کن ب االی. ارمیجفتمون م

 :کنهیو با نفرت لبش رو جمع م زنهیران پاش م یمحکم رو یابا حرص ضربه مامان

فقط چندتا  یدیبار د نیتموم شده خودت که آخر گمیم ستین تیخدا، چرا حرف حال وونیح -

 داشیپول؟ها؟ بذار پ یپ فرستهیم کنهیم ریتو ش کهیاون زن نمیها مونده بود، ببهدونه از اون بست

 رو.. دهیپاچه در ارهیپت کنمیکنم جرواجرش م

 :برهیلزونش رو به سمته ساک مامان م یعصب یهادست سهراب

حوا بازبون خوش  خوام،یمن پول م شهینم میها حالحرف نیاصال من ا ،یگیدروغ م یدار -

 ..یدیاز چشمت خودت د یدید یوگرنه هرچ ادینده، سهم منو رد کن ب یمنو باز گمیم



 :رهیگیدستش م یو ساک رو از تو شهیبا عجله بلند م مامان

خل  ،یسهم گرفت شتریهام ببچه هیاز بق ،یپول گرفت یاخه؟ تو اول کار کل یبس کن، چه سهم -

 نمونده.. یکارش. بفهم پول یکردم رفت پ میها رو تقسهمه پول ،اریدر ن یو چل باز

 :برهیبه مامان هجوم م یمثله گرگ وحش سهراب

 پول؟ یفهمیم خوامیپول م شه،ینم میمن حال -

 :شهیها بلند مپله نییاز پا هیحور یعصب یصدا

ها رو که تو پول شترینصف ب شرفیب یعوض خوره؟یداره م یچه گوه نجایآشغال اومده ا نیا -

 ..یداریچرا دست از سرمون برنم یشتبردا

 .ادیم وانیبه سمته ا یو فور رهیگیاز مامان فاصله م هیحور یصدا دنیبا شن سهراب

 نداشته باشم. یتا برخورد کشم،یو خودم رو عقب م خورهیگره م یهام دور نرده آهندست با

 :پرسهیم دیبا تهد دارهیقدم برم هیکه به سمته حور یدر حال سهراب

 ..یزد یچه زر دمینه نشن ؟یزد یچه زِر -

 :کنهیپرت م نیزم یرو رو فشیک رهیکه عقب عقب به سمته در م یدر حال هیحور

از ننت  یتونیم نهیکه بب ؟یمَرد یکه بهش نشون بد جانیا یآورد یعنتر خانوم برداشت نیا -

عاشق  نیا یکنیک ماصال بدبخت ف ن؟یبد تونویتو حلقومش تا خرج کثافت کار یزیبر یبچاپ

. پول خوادتیفقط بخاطر پول م چارهیعاشق اخالق گوهته؟ ب ینکنه فکر کرد ایچشم ابروته 

 ..کنهیتوک سوزن نگاهت نم هی اندازهکه  ینداشت

 :رهیگیسهراب رو م یبا عجله بازو مامان

پول، مگه تو پول  ریبگ ایکه هارشده، ب ینیبی. مگهید ریزبون به دهن بگ ه،یبس کن حور -

 ..رشیبگ ایب ؟یخواستینم

 :کنهیدالر نگاه م یبه تک بسته سهراب

 گه؟ید هیچ نیا ؟یکنیمسخرم م یاالن دار ن؟یفقط هم -

 :نالهیدرمونده م مامان

دادم به عطا. الزم داشت  شویمونده، مابق نیهم هیاز سهم حور نمیندارم، هم غمبریبه پ ریبه پ -

 برو.. ریبگ نویا ایندارم، ب گهیدادم. د یبهش دست



 :زنهیم غیج تیو با عصبان زنهیحلقه م هیحور یهاچشم یاشک تو یهاله

 نره خر؟ نیبه ا یپول منو داد یچ یمامان؟ برا یبخشیم یدار یاز سهم من واسه چ -

 :شهیسد راهش م هیحور ره،یبا سرعت به سمته در م قاپه،یپول از دست مامان م سهراب

 پولمو بده.. گمیمو بده کثافت..مپول -

 .زنهیم رونیو از خونه ب دهیرو هول م هیحور تیبا عصبان سهراب

 ..یگرم بخور نیبه زم یدستت بکشنه سهراب، اله یاله -مامان

 بلند کنم: نیزم یرو از رو هیتا حور رمیم نییها پاعجله از پله با

 چِت شد؟ هیحور ه،یحور -

 :زنهیم غیو بلند ج دوئهیکوچه م یو پشت سر سهراب تو شهیدرجا پام هیحور

 ؟یریواسه خودت م ی..کجا داریپولمو بده عوض گمیم -

 :نالمیملتمس م دومیم هیدنبال حور پابرهنه

 ..زنهیم وونستید نیخونه ا میبر ایتوروخدا ولش کن. ب ه،یولش کن حور -

سهراب  اد،یکتف سهراب فرود م یاز پشت رو هیحرفم کامل نشده بود که ضربه مشت حور هنوز

 :غرهیم نشیکه به سمت ماش یو درحال دهیمحکم تر از قبل دوباره هولش م

 گورتو گم کن خونه تا نزدم ناکارت نکردم.. -

و تالش  کوبهیجلو محکم م یدود شهیش یرو رسونه،یم نیخودش رو به ماش یِجرتر هیحور

 رو باز کنه: نیدر ماش کنهیم

باز  گمیرو باز کن تا بهت پول بدم، بهت م یدر لعنت نیها؟ ا یکثافت لجن از پول دوست دار -

 کن..

 یلگد محکمش رو رو هیحور ذاره،یچشمش م یرو شیآفتاب نکیع هیحور یتفاوت به تقال یب زن

 :کوبهیدر و سپر م

کارا رو  نیا دونمیمن که م ،ییهرجا یآبرو یب کهی. زنرمیگوه بگ کلتویتا ه ایب گه،ید نییپا ایب -

 ..یهست یطانیچه ش دونمی. من که میدیم ادشیتو 

از پشت  برهیهجوم م هیبه سمته حور یعصب شه،یم مونیاز نشستن پشت فرمون پش سهراب

 :کنهیدستاش حبس م نیو خرخرشو ب چسبونتشیم واریو به د رهیگیگردنش رو م



 چالِت کنم؟ها؟ جانیهم یخوایتو ببند..مدهن گمیدهنتو ببند، زبون نفهم..بهت م -

 کهیم کیهاشو به گردن صورت سهراب نزددست هیصورتش در حال کبود یدر حال هیحور

 .کنهیناقص و کم جونش رو نثارش م یهاضربه

 زنمیبچمو ُکشت.. االن زنگ م دیمردم به دادم برس یولش کن آ رت،یغ یولش کن ب -مامان

 ..سیپل

با  رم،یگی. از خشم گُر مدمیسُستم حرکت م یبه پاها امیمامان به خودم م یصدا دنیباشن

 یتنگنا نجات بدم با کفر یرو ازتو هیتا حور کوبمیعجله مشت هام رو دوش و کول سهراب م

 :زنمیم غیج

 ..شیولش کن...ول کن کشت -

 ره،یگیمشت و لگد م ریهمزمان جفتمون ز کنه،یرو رها م هیو حور شهیتر مسهراب بزرگ حلقه

و دست بردار نبود و من هم همراه با اون عقب عقب قدم  انداختیهنوز چنگول م هیحور

 کنه.. دایخاتمه پ یریدرگ نیکوچه برسونم تا بالخره ا ی. بلکه خودم رو انتهاداشتمیبرم

ناخوداگاه  شه،یم دهیشونم کوب یبودم که مشت محکم سهراب رو ینیحالت عقب نش نیا تو

کوچه اضافه شده بودم.  یاهویانگار به ه یمرد ییآشنا یصدا شم،یبا درد خم م بندمیچشمم م

 .دوزمیسهراب شده بود با ترس چشم م زیکه گالو درضایو به حم کنمیسربلند م

کرده  دهیقفل شده بودو قدش رو خم درضایچنگال حم یگردن دراز سهراب تو یالحظه یبرا

 بود.

 یکی کنه،یعقب گرد م نیبه سمت ماش یدر حال کنه،یش رو خالص مبا سماجت خود سهراب

بعد هر  یبود که هرکس نوبت یدوئل هی. شبکننیم گهیضربات مشت رو حواله همد یگریپشت د

 ..دنیکوبیرو م گهیرو وارد کنه. انگار به قصد کشت همد یتر، ضربه محکمضربه

 ذارهیزانوش م یدست رو هیتازه کنه، فقط چند ثان یبود تا نفس بیهم انگار منتظر کمک غ هیحور

 ..شهیم اری درضایبا حم نباریا کنهیو خودش رو دوباره وارد مهلکه م

که  ییها. حلقه آدمشهیمتوقف م یریو سوار شدنش درگ نیسهراب به ماش دنیبا رس تینها در

 .شهیسهراب شکسته م عیبودن با دنده عقب سر ستادهیسر کوچه به تماشا ا



دماغش رو با پشت دست پاک  ریبا پشت دست خون ز زنهیکه نفس نفس م یدر حال درضایحم

 :کنهیگره م یدست رو دور بازو هی. حورکنهیم

 ..نییخوایآقا شما حالتون خوبه؟ م -

 : پرسهیم یروبه روم عصب مونه،یبه سمتم ناقص م درضایبا حرکت حم هیحور حرف

 بود؟ یناموس ک یب نیا -

 :کنهی.دوباره تکرار مکنمیم سرم رو خم مشر با

 نورا باتوام، -

مامان از پشت  یبود که من ناموسش بودم. صدا یکس قایناموس دق یب نیا گفتمیم دیبا چطور

 :شهیسرم بلند م

 خودت ببخش.. یشما به بزرگ دیخدا لعنتش کنه، اوالد ناخلفمه، سرکشه، نادونه. آقا حم -

 :غرهیلب م ریز دهیصورت کبودش فشار م یدستش رو یدر حال هیحور

 داره.. یکثافت معتاد چه زور -

 ریآژ ی. با صداکنهیجا خورده، متاثر نگاهم م یجواب سوالش حساب دنیکه انگار باشن دیحم

لب  ریز کنهیپاره شدش رو جمع م قهیکه  یدر حال کنهیبه سر کوچه نگاه م گردهیگشت برم

 :گهیم

 ..دمیم جوابشونو مخونه، خود نیشما بر -

امروز از من رفته  ییچه آبرو ای. خدادمیم هیسر خورده لب حوضچه تک گردم،یبه خونه برم ناچار

 نیطرف. کاش هم هیهم  نیماب نیا درضایشدن سرو کله حم دایطرف پ هی هایریبود، همه درگ

 شده بود.. دهی. همه غرور و اعتماد به نفسم ته کششدمیحاال آب م

با  یدوست داشتن دختر کرد،یو پشت سرش هم نگاه نم رفتیم درضایحاال حم نیهم کاش

 !خواستیخانواده دربو داغون مغز خر م نیا

 :گهیبلند م یباصدا کشهیدست م شیخاک یهالباس یو رو کنهیآب رو باز م ریش یدرحال هیحور

 یعنی کرد،یم نشسته بود و داشت تو دلش مسخرمون نیماش یرو؟ چطور جلو کهیزن یدید -

پروش نکن،  نقدریا ستیآدم ن نیکردنت، صد دفعه بهت نگفتم ا تیبچه ترب نیبا ا یگند زد

 وارث تاج و تختتو؟ لینه آقا شاه پسرمه، حاال تحو یگفت



 :دهیجواب م ادیم رونیخونه ب یاز تو یکه با جعبه دستمال کاغذ یدرحال مامان

هات حرف نیبا ا یخوایهن جگرخوار م هونیع یشد ه،ینمک به زخمم نپاش حور نقدریا -

ولش کردم  جانیصاحب شده اومدم ا یب یمن مادر مُرده که همون روز از اون خونه ؟یبزن شمیآت

چطور طلسمش کرده، شده غالم حلقه به گوشش، از کنارش  کهیزن ستیبه حال خودش، معلوم ن

 ..یاسم نذاشتکجا آبرو و چیخاک تو اون سرت سهراب که ه خوره،یجُم نم

 یَترک خورده و ب کییو به موزا دمیفشار م یو با ناراحت دمیکتف درد دارم فشار م یرو دستم

 .زنمیپام زل م ریرنگ ز

بهش بگو اگه  درضایدستمال بردار ببر بده به حم نیچندتا برگ از ا اینورا، ب ینورا، او -مامان

خدا از  یآب بخوره. بنده کهیچ هیتازه کنه،  ییگلو هیبه دست و روش بزنه،  یآب هی ادیخواست ب

به بار  ییچه رسوا نید، خدا لعنتت کنه سهراب ببچطور به دردسر افتا دهیخبر از راه نرس یب

 ..یاورد

 :زنهیبهم م یامحکم تنه هیحور

صورت  هیخبرم کن برم باهاشون صحبت کنم  اینرفته بود ب سیاگه پل نیبب گه،یزود باش برو د -

 کنم! تیشکا خوامیم یبهم بدن برم پزشک قانونجلسه 

 :شهیم ادیز شیشونیپ نیچ مامان

 ؟یکن تیشکا یاز ک یخوایم -

 :ذارهیهم م یهاش روپلک یعصب هیحور

من االن  ،یمشت و لگد؟ خوبه خودت شاهد بود ریچطور منو گرفت ز یدیاز سهراب، مگه ند -

از پسرت  یشینکنه ناراحت م هی. چشهیها شروع م یدگیو کوب یکوفتگ نیساعت درد ا هیداغم 

 نه؟ خورهیکنم؟ بهت برم تیشکا

 یتوجه به باال گرفتن جرو بحثشون تو یو ب کشمیم رونیاز جعبه ب یبرگ دستمال کاغذ چندتا

کرده بود و چندتا عابر سر کوچه،  نیجز عفت خانم که طبق معمول پشت پنجره کم رم،یکوچه م

و سوار  دارمیقبل نبود، خداروشکر همه رفته بودند. قدمم رو تند برم قهیدق تیاز جمع یخبر چیه

به سرو وضع آشفتش  ینگاه میخجول ن نمینشیجلو م یصندل یو رو شمیم درضایحم نیماش



تا خورده رو به سمتش  یو دستمال کاغذ کنمیگوشه ابروش اشاره م فیبه زخم خف اندازمیم

 :رمیگیم

 ..یبه دست روت بزن یآب هیخونمون  یایمامانم گفت که ب -

 :دهیابروش فشار م یو انتها رهیگیرو از دستم م دستمال

 بود؟ یچ هیقض یبگ یخواینم -

پول  هی یسکه نیاز ا شتریتا ب خونوادم بردارم بیپرده از راز عج خواستمینم کنم،یم سکوت

 نشدم.

 نورا؟ -

 به حرف زدن: کردیصداش پر از سوال و اجبار بود که وادارم م آهنگ

 ..یدیخواهرم و برادرم خودت که د نیبود، ب یخانوادگ یریدرگ ،یریدرگ -

به باد  رهیبگ ابونیجرات کرده خواهر مادرش رو توکوچه خ اروی نیبود که ا یریچطور درگ نیا -

 ؟یکنیم میرو ازم قا یچ یکتک؟ نورا تو دار

 :پرسمیو م کنمیو مشکوکش نگاه م زیر یهاو متعجب به چشم گزمیم لب

 .ویبود، هم یریکه درگ گمیکنم؟م یرو ازت مخف یچ دیمن با ،یچ یعنی فهممینم -

 :دهیتکون م یانکار سر با

 ..خونهیباهم نم زایاز چ یسر هی ،سیجور ن -

 یمقدمه به شاخه یحاشا کردن نداشتم و ب یاما حال و حوصله دم،یفهمیمنظورش رو م خوب

 :َپرَمیم یاگهید

 ؟یگفت یچ هاسیبه پل -

 ..یاختالف خانوادگ ،یریدرگ -

 :اومدمیبرنم گفتیرو م قتیحق ای کردیبارم م کهیداشت ت کهنیا صیتشخ از

 دن؟یزود رس قدرنیزنگ زد، چطور ا یک -

 چ خبر شده. ننیشدن اومدن بب ریگیسر کوچه شلوغه پ دنیزنگ نزده تو گشت بودن، د یکس -

انگار قصد ادامه حرف زدن نداشت، خودم  شد،یم تری. وقفه داشت طوالنکنمیمکث م لحظه چند

هاش از چشم یشده بود سرد رهی. به روبه رو خدمیم هیتک نیبه درب ماش کشمیرو عقب م



چرا خوشحال  کرد،ینه گُنده جوابم م هیداشت با  یزبون یکه با زبون ب یی. از همون نگاهادیباریم

به  شروع نشده یحاال که از چشمش افتاده بودم، رابـ ـطه خواستم؟یرو نم نیمگه هم ودمنب

 تموم شده بود. خالص شده بودم! یزود نیهم

 .دادمیمکالمه ادامه م نیبه ا ییو با پرو موندمیم دیجو حکم رفتنم رو صادر کرده بود. نبا ینیسنگ

وجودم  ی. همهشمیم ادهیپ نیاز ماش یحرف چیو بدون ه دمیدر فشار م رهیدستگ یرو رو دستم

 ریکه توسط هامون تحق یاز روز ترنیغمگ یپس زده شده بود، قلبم از غم فشرده شده بود. حت

 منطقم عاجزتر از قبل و قدرت درکم کم توان شده بود. دمیفهمیرو خوب نم لشیشده بودم. دل

 چیو ه زنمیگرفته بودند زل م هیکه مامان و حور یامتفکر به معرکه نم،ینشیم وانیپلکان ا یرو

 .کردمیو فقط نگاه م دمیفهمینم

خوب بهم نشون بده کجاست،  یلیخ یگفت یسهراب الک شیپ شته؟یها پپول یگیمگه نم -هیحور

 مطمئن بشم! نمیبب خوامیم

به دو نکن.  یکیبا من  نقدریجاش امنه، ا گمیم ه،یحور شهینم تیحال زادیچرا زبون آدم -مامان

 ؟یزبونم مو درآورد. گربه صفت نباش، چطور به مادر خودت اعتماد ندار گهیمن د

 :کنهیجمع م شیصورت رهیگ یرو تو شیبلوند شالق یموها یعصب هیحور

. زمیریزمان به هم م نویزم ،یدر امانت کرده باش انـتیاون روزو که خــ ـ ارهیخدا ن یعنی -

 هستم! یاوونهیکه من چه د یدونیخودت م

 نگفت.. یزیشد؟ رفت؟ چ ینورا پسره چ د،یاوونهیاره خبر دارم ماشااهلل همتون از دم د -مامان

 :زنهیهوا م یرو یِبشکن ادیبه سمتم م هیحور

 نورا، نورا حواست کجاست؟ -

 :کنمیبغلم جمع م یرو تو دستم

 نگفت.. یزیرفت، نه چ -

 :دهیتکون م یبا تاسف سر هیحور

 نیزبونش قاصر شده از ا خته،یهاش رتموم کُرک و پشم مونهینم یحقم داره، حرف چارهیب -

 رفت! میپول شد هی یسکه مون،یو تعصب خانوادگ رتیغ مون،یمیحجم روابط صم

 :شهیو آماده رفتن م اندازهیدوشش م یرو فشیک هیحور کشم،یلب م ریز یآه



 گه؟ید یاینم یمطمئن -

کنه،  فیتعر یاز اتفاق امروز واسه موس یزیچ ادیب هیاز درو همسا یکی ترسمینه برو، م -مامان

 یزیدوروز اگه چ یکی مونمیم جانی. همکنهیم تشیکم طاقت شده و قلبش داره اذ دایبابات جد

 امیکن تا من ب یمحل ی، بشد جمعش کنم. سهرابم اگه برگشت خونه باهاش سر به سر نذار

 رو روشن کنم. فشیتکل

 ام،یالزم نکرده خودم از پسش برم ،یروشن کرد فشویتکل یامروز به اندازه کاف دمیآره د -هیحور

گمون نکن  ارم،یسرش م ییچه بال نی. فقط ببکنمیم اهیدفعه دست بهم بزنه روزگارشو س نیا

آرمان چند آدم  سپرمیبراش نقشه دارم م ر،یکنم ازش گذشت کردم نخ تیاز شکا رمیچون نم

 کنن.. رشیبفرسته سراغش تحق هکن ریاج

 :دهیو جوابش رو م زنهیم یپوزخند کج مامان

. تیخواستگار ارهیکنه بکشونه ب یکردن، ننه آقاشو راض ریآدم اج یبه آرمان خانت بگو به جا -

 ..یاز بس باهاش تو شهر تاخت زد یشد دیسف یشونیگاو پ

 برم آرمان منتظره، وگرنه جوابتو دارم بدم، خوبشم دارم.. دیکه وقت ندارم، با فیح -هیحور

***** 

راز بقا در حال پخش بود.  ذارم،یچونم م ریدستم رو ز ،دوزمیم ونیتلوز یبه صفحه چشم

توله  کردمیم یداشتم همزاد پندار دایداستان من بود.شد هیچرا داستانش چقدر شب دونمینم

از غذا نداشت، مدام  یسهم چیبود و ه ترکیوکوچ فیهاش ضعکه از خواهرو برادر یکیکوچ ریش

بود شکار ببرها و کفتارها بشه،  کیشب گم شده و نزد یکیتار یو چندبار تو موندیم اج از گله

شده بود،  یزخم رسهیهم که م یوقت رسونه،یو رنج خودش رو به مادرش م یبالخره با سخت

 ریشو عاقبت توله رهیتا به حال خودش بم کنهیطوفان و بارون رها م یاونو تو دیمادرش نا ام

 دونمینم کنم،یو بغض م زهیریگونم م یقطره اشک مزاحم رو شه،یم کفتارها یغذا چارهیب

 شده بود. شهیتر از همبود دلم نازک یبَخت بد خودم، هرچ ایبود  ریش بغض دردناکم از مرگ توله

 ..عتهینداره که، قانون طب یباباجان ناراحت -بابا

 :کنمیاشکم رو پاک م یو فور کشمیرو باال م نمیف

 دلم سوخت.. یول دونمیم -



 ریز یبود اهلل اکبر دایهاش پچشم یاز تو یاز من نداشت و ناراحت یکه انگار دست کم باباهم

 :شهیواز جاش بلند م گـهیلب م

. شهینم نم داره سرد م گهیهوا د ارم،یدر ب یرو از انبار یم بخارکانال کولر ببند چهیبرم در -

 ..هیهفته بارندگ نیاخبار گفت اخر ا

 نشسته بود مضطرب داشت شماره یمیرنگ قد یبه مامان کنار تلفن نخود کنمیکز م یراحت یرو

 .کنمینگاه م گرفتیم

 :دهیگلدارش حرکت م ژامهیخطوط ب یرو دستش

بود به  ومدهیامروز رفتم بانک پول ن گمیم یچ نیالو..الو عطا گوِشت بامنه؟ خوب گوش کن بب -

بده اصال خودم بهش زنگ بزنم  اروینبود؟ اصال شماره  ستمیبه ب ستمیحساب، مگه قرارمون ب

 خته؟یچرا پولو نر

 :گهیو دوباره م کنهیم یطوالن سکوت

از  یکه کس یدونیرو حرفت حساب کردم، م نیبب ها،کنمیصبر نم شتریماه ب نیمن تا اخر ا -

 قول قرارمون خبر نداره. پس نذار دهنمو وا کنم..

. انگار از حضور من راحت کنهینگاهم م یچشم ریو ز دهینازکش م یبه ابروها یخم مشکوک

 .کردیم یدارنبود و از واضح حرف زدن خود

 یها و کارهاشون که بو. اصال دوست نداشتم سراز حرفرمیگیم شیو راه اتاقم رو پ شمیم بلند

 .ارمیدر ب دادیم یو بدبخت یخرابکار

. با عجله دستم لغزهیم درضایتماس حم نیاخر یدستم رو اندازم،یم لمیموبا یبه صفحه ینگاه

 نیزم یامروز بهتر بود سرم رو یبعد از ماجرا گفتم،یم یچ زدمی. اصال زنگ مکشمیرو پس م

 .مردمیو م ذاشتمیم

تا  دمیسمعکم فشار م یدستم رو شم،یم رهیاتاقم خ رهیو به سقف ت کنمیمتکا رها م یرو سرم

 .شمیمامان منصرف م یصدا دنی. که باشناز گوشم آزادش کنم

 ..یخوابیم ینورا؟ دار -مامان

 کنمیم یدست شیپشت لحنش پراز درخواست و سفارش بود. پ دونستمیم زنم،یم یغلت کالفه

 :دمیو جواب م



 .گمینم یبه کس دمیکه شن یزیچ -

خواهر برادرهاتد بدتر از قوم  یشناسی. میکن چارمیب وقتی ینکن یمادر دهن لق نیآفر -

 ..ننیظالم

 :کنمیلب تکرار م ری. زبندمیو چشمم رو م کنمیرو جدا م سمعکم

 نداره.. یبه من ربط ست،یواسم مهم ن -

***** 

عوض  دمیسف یطب ییرو با دمپا می. کتونبندمیحس و حال م یرو ب اهمیژاکتم گشاد س یهادکمه

 .کنمیم

 یهاو حرف مارستانیکرده طبقات ب نییبود که باال پا یخسته کننده و طوالن یاز اون روزها امروز

 یعشق ژاله و محمود داشتم آلرژ یقصه دنیاز شن گهیغاز ژاله سر کرده بودم. د هیصدمن 

 .گرفتمیم

نکرده بودم، ذهنم آشفته بود و ته دلم  افتیاز در یامیو پ یتماس چی. هکنمیرو باز م لمیموبا قفل

 زییزنم حق با بابا بود و هوا سرد و سوزدار شده بود. پا یم رونیب مارستانیرمق از ب یب ن،یغمگ

 حاال شروع شده بود. نیاز هم

و  نمینشیم ستگاهیا یکت آهن مین یرو کنم،یم یمخف بمیج یخشک و چقرم رو تو یهادست

 .شمیسوار خط م ریتاخ ی. با کمکشمیم یفیخف یاازهیخم

 .دیرسیبودم کوتاه به نظرم م الیکه تو عالم خ یمن یاز کار تا خونه برا یطوالن ریمس

 اندازم،یکوچه م یبه انتها یبه بن بست نگاه دنیرس با

 نیبود و انگار کم ستادهیدر ا یشده بود، جلو لیروزم تکم یهایعفت خانوم کم و کاست دنید با

 .دارمی. با عجله قدم برمکشمیلب م ریز یکرده بود و منتظر شکار بود آه

 :شنومیمونده که صداش رو م یچند قدم به در باق فقط

 نورا خانوم.. کمیسالم عل -

 :کنمیم ریدر گ یال

 سالم خاله. -



. امروز نیچه خبر شده بود تو کوچه؟ محل رو سرتون گذاشته بود روزید ناخوبن،یمامان ا یخوب -

داشتم سکته  زدیم یااز مامانت بپرسم، ماشااهلل سهراب چه عربده امیرفتم بازار وقت نشد ب

 دعواتون تموم شد رفتم خونه بچه ها برام آب طال درست کردن خوردم.. یوقت زدمیم

و جا  کنمینگاه م ستادهیکه پشت سرم ا هیو به حور چرخمیم رهیگیکه روشونم قرار م یدست با

 .کنمیرو براش باز م

 :اندازهیعفت م یبه سرتاپا یزیآم ریتحق یلبش نگاه یبا لبخند رو هیحور

 .گمیبهت م دیخسته نباش ،ییما ریگیپ شهیکه مثله هم نمیبیخاله جون؟ م یخوب -

 :رهیگیلبش رو باحرص گاز م عفت

چه خبره، تو کوچه معرکه  نمیتوبب امیمن که در خونتون باز نکردم ب ؟یریگیچه پ زمینه عز -

 میبهتون بگ یاخدا بد نده هی میگفت م؟یدیماهم د نیداشت یریگ

 :دهیرو باال م شییطال یو ابروها کنهیم یمکث هیحور

مهر  دمی. شنستیچه خبر؟ چند وقته ن کتونیاز عروس کوچ یراست ن،یشما نگران نباش رهیخ -

هامون بسپرم بفرستنش به بچه یخوایم کاره؟یآقا پسرت هنوز ب یو نفقشو گذاشته اجرا؟ راست

 ش؟هوم؟یبشه برگرده سرخونه زندگ یسرکار بلکه زنش راض

 :زنهیم یو لبخند غصبناک پرهیعفت م یو رو رنگ

 دستت شما درد نکنه.. رینخ -

 :کنمی. هاج و واج نگاهش مکشهیم اطیو منو به داخل ح دهیتکون م یمتکبرانه سر هیحور

 ؟یباهاش حرف زد ینطوریرو؟ چرا ا چارهیزنه ب یدار کاریچ -

 :دهیهولم م اطیبه گوشه ح یعصب

 ولش کن بابا اون که حقشه.. -

 :کنهیبه خونه م یادوباره شماتتش کنم که اشاره خوامیم

 نن؟یفرستاده تورو بب اشویپسره آبج نیا گمیواسه خودت؟ م یریم یلحظه صبر کن کجا دار هی -

 !؟یک ؟یچ -

 ..درضایحم گه،یپسر عمو باباد -

 :اندازمیپلکان م یزنونه انتها یبه چند جفت کفش ها ینگاه



 ؟یچ یبرا -

 منتظرتن.. ی. زود باش برو باال از کگهید یاومدن خواستگار ؟یچ یبرا یچ -

 درضایحم روزی. با رفتن داومدیذهنم باهم جور نم یتو زیچ چیه دم،یساعدش رو فشار م مضطرب

 تموم شده بود. زیمن همه چ یبرا

 خونه! امیبرن باال؟ برو بگو برن..برو بگو اصال من امشب نم یگذاشت یواسه چ رم،یمن، من نم -

 :شهیحس م یبلند مامان پاهام ب یصدا دنیبرم که باشن یبا عجله به سمته انبار خوامیم

 ..زمیعز یمادر؟ خسته نباش ینورا جون اومد -

بلند من رو  یعصب غیمامان فقط ج یجا یقربون صدقه ب ه،یصدا و با تمسخر حور یب یهاخنده

 کم داشت.

 :رهیگیاروم لبش گاز م رهیم یابا حرص چشم غره مامان

 ..گهیباال د ایب -

سه  دنیو با د رمیاز پله ها باال م و دمیرو فشار م فمیو با خجالت بند ک دمیدهنم رو قورت م آب

 .کنمیم یاحال نشسته بودن سالم خفه یکه تو ییتا زن سن باال

 کردم. یچطور سالم و احوال پرس دونمیدستپاچه و خجول بودم که نم نقدریا

لحظه  کی یمن زوم شده بودن برا یکه رو یو به چند جفت چشم نمینشیمبل تک نفر م یرو

 .کنمیو دوباره سر خم م کنمینگاه م

 . چند سالته نورا جون؟یماشااهلل، چه خانوم -

 :دمیلب جواب م ریه نگاهش کنم، خفه ز نیبدون ا شهیداغ م لپم

 ..کیو  ستیب -

به  یتوروخدا ما که راض گهید نیبش ایعمه خانومه، حوا جون ب یایجوون هیماشااهلل شب زم،یعز -

 .میستیزحمت ن

 :ادیم رونیآشپزخونه ب یشربتش از تو یانقره ینیبا س مامان

 خبرم.. یچند ساله ازت ب یدونیافسانه جون، از خودت بگو. م -

 :ذارهیم یدست شیپ یو رو دارهیبرم ینیس یرو از تو یبلور وانیل افسانه



 ادیبار که اومدم ز نی. آخه اولمینیما نورا جون رو بب کمیبه وقتش، فعال بذار  گمیاز خودم م -

ناچارا زود  ینبود، شماهم که نبود الشیخ نیع شهیپسر عموهم که مثله هم نمش،ینتونستم بب

 ،یموس یخونه میبر دیو آمنه رو گفتم پاش هیبه آس یهست مطمئن شدم که خونه یسر نیرفتم، ا

 .میداداشمونو دوماد کن قراره

سبزرنگش رو مرتب  ینخ یو روسر زنهیم یدارکه وسط نشسته بود لبخند کش یالغر زن

 :کنهیم

مثله  کنه،یم یاحساس راحت شتریب یبا اَف درضایکه حم ستیجا خوردم. ن یلیمن خ تشیواقع -

حاال  م،یامروزشو گذاشته بود آخرسر منو آمنه خبردار شد یهاقول و قرار یبا اَف شبید کهنیا

 اد؟یب میبگ هممیبه مر گفتیآمنه م

 :پرسهیمتعجب م مامانم

 م؟یکدوم مر م؟یمر -

 :دهیتکون م یسر دییبا تا افسانه

 زن داداش عمران.. گه،ید میمر -

 :دهیدوباره ادامه م هیآس

 ..ادیب میگیهم م میتو جلسات بعد به مر میبر یمنم گفتم نه بذار سه تا خواهر -

. کشمیدلم م یتو یآه کنم،ینگاه م اوردیبود و ادا درم ستادهیآشپزخونه ا یکه تو هیبه حور کالفه

حرف زدن  یتو یاهیکه ثان ی. سه تا خواهر عمران خوش صحبت بودن، طوررمیفکر فرو م یتو

 .کردنیهاشون رو به هم واگذار مصحبت یمابق یو نوبت کردنیمکث نم

و اندازه  زیسا یچهل تا پنج سال بودن و تنها تفاوتشون باهم تو یسن کیانگار تو رده  هرسه

تُن صداهاشون گاها باهم اشتباه گرفته  یهم بود، حت هیشب دایهاشون شدبود چهره کلشونیه

 .شدیم

هاشون نشسته بود. که افسانه رشته صحبت یگذشته بود و مامان مشتاق پا یاقهیو پنج دق چهل

 :کشهیم رشیبه چادر براق حر یو دست کنهیها پاره م یو خاطره باز یکالم از حواش

واسه جلسه بعد  میمهم رو بذار یهاحرف یمابق میما کم کم رفع زحمت کن گهیحوا جون خب د -

 ..یبه خوش شهیمجلس باشن، انشاهلل هم یترهاو بزرگ یکه هم داداش عمران و حاج موس



 شن،یم یها بالخره راهو تعارف کهیت یپروسه طوالن یو تو شمیبدرقشون از جام بلند م یبرا

داشت منفجر  تیهنوز تپش قلب داشتم سرم از عصبان بود. یریچقدر لحظات سخت و نفس گ

 .شدیم

 .کنمینگاه م خوندیو مات و مبهوت به مامان که کبکش داشت خروس م بندمیم اطیح در

سرش  یو با سرعت موهاش رو باال دارهیو شالش رو از سرش برم نهینشیها مپله یرو هیحور

 : کنهیفوکل م

چه  یدیخودش، د یبود برا یجون، مار ی، مخصوصا اَفعبودن یافوالد زره یعجب خواهرها -

 بال به دور هزاربار توبه.. ایداشت؟ خدا یزیزبون تند و ت

 :اندازهیچشم و ابرو م یدرحال مامان

 جورنیبا ا خوادیم اقتیل یخانوم نیبه ا یخوب نیبندگان خدا به ا ،هیتو حور یگیم یدار یچ -

 خانواده وصلت کردن..

 :دهیتکون م یبا تاسف سر هیحور

 ؟ینش خودمامانیب یهافیوقت خام تعر هیازمن گفتن بود  کنن،یپارت م کهینورا باور کن ت -

 نورا.. یباشه.. باتوام، ه خوادیم یاز شرمون خالص بشه، حاال که خر خوادیمامان ذاتا م

 شیخودت بنداز نیع یخوایم ؟یترسونیم یدختر، چرا بچه رو دار ریزبون به دهن بگ -مامان

 ؟یتو َدبه ترش

 کنه،یخونه داره از نورا سواستفاده م نیبخاطرا کهیکجا بودمادرمن؟ اون مرت یدبه ترش -هیحور

 وونستینورا مگه د زنه،یو به اسمش م بخشهیواسش شرط کرده اگه زنش بشه خونه رو م

 قبول کنه؟

 هی دهیاز راه نرس یدیرو د یکدوم مرد ذاره؟یبده پسره داره به بچم و ارزش و اعتبار م -مامان

 چشم تنگ نباش.. لیبخ نقدریکاره خونه و ملک بزنه به اسم زنش؟ ا

 دیبا》مضمون: نیباا درضایحم یبرا یامیپ ارمیرو در م لمیو مامان موبا هیتوجه به جدال حور یب

 .فرستمیم《االن نیهم نمتیبب



بار حرف زور نره، خودشو  ریز گمیکنم؟ دارم م یبه خواهر خودم حسود دیبا یچ یمن برا -هیحور

باخبر بشه،  هیقض نیازا یعمر اسارت نکنه. بخدا اگه موس هی یفدا یخونه فکستن هیبخاطر 

 ..شکشی. حاالعروس شدن پذارهینعش نورا رو کولشون نم

 :غرهیلب م ریو ز رهیها باال ماز پله یکفر مامان

 تو.. یهست یاتهیعجب عفر -

 :کنهیو منتظر نگاهم م ذارهیچونش م ریت زدس هیحور

 وقت.. هی یخره، خر نش -

 :نالمیلب م ریاروم ز نمینشیگلدون ها م کنار

 .هیولم کن توروخدا حور -

 :خونمیم درضایحم امیو پ شمیم زیخ مین لیلرزش موبا با

 «من سرکوچم ایب»-

 :گمیو بلند م رمیو به سمت در م کنمیسرم مرتب م یعجله شالم رو رو با

 .گردمیبرم یسرکوچه زود رمیم -

هام رو تند قدم درضایحم نیماش دنی. بادرمیکوچه م یو تو ذارمیجواب دادنش نم یبرا یمهلت

و به محض سوارشدنم حرکت  نمینشیجلو م یوقفه رو صندل ی. برمیو به سمتش م دارمیبرم

 .کنهیم

 :پرسمیم عیو سر کنمیسردش نگاه مخون رخمیو به ن چرخمیسمتش م به

 ؟یکنیم کاریچ یاصال معلومه دار -

نگاهم کنه  نکهیبدون ا شهیاضافه م نیبه سرعت ماش یو کم کنهیدنده رو جا به جا م بامهارت

 :دهیجواب م

جوابم، مثله توپ منو  هیمنتظر  یکِ  ؟ازیکنیکارمیچ یازت بپرسم، دار دیسوال رو من با نیا -

 ؟یروشن کن فمویتکل کهنیبدون ا یکنیشوت م ورنیا

 :گمیکه داشت م یاز دل ُپر متعجب

بهت بدم؟  ینشناخته اخه چه جواب دهی. ندمیباهم حرف بزن م،یهمو بشناس شتریمگه قرار نبود ب -

 خونمون؟ یفرستاد هاتویآبج یچ یخب برا



 :اندازهیم یکوتاه گاهمین

زدم افتادم دنبال تو،  میمن چندوقته کارو زندگ یدونیمشخص بشه، م فمیکه تکل نیا یبرا -

 ؟یریگیسخت م یدار نقدرینورا چرا ا

 :زنمیم یپوزخند یعصب

حرکت  نیامروزم که ا ،یرفت یخودت گذاشت میحرف بزن روزیقرار بود د فهمت،یبخدا اصال نم -

 .یاصال تو تعادل ندار هیچ یدونیم ،ی. واقعا خودخواهیرو زد

 خوامیفکر کن تعادل ندارم فکر کن خودخواهم،آقا اصال من عجولم. نم ،یتو بگ یباشه هرچ -

 مگه واجبه؟ میهمو بشناس ینطوریا

 :پرسمیم کنمیم کیبه نزد ابروهام

 ؟یچ یعنی -

 :گهیم دشیو با لحن پر از ترد کنهیمکث م یکم

 !میشناسیبعد همو م میکنینامزد م -

 :کنمیلب زمزمه م ریو ز نمکیواج نگاهش م هاج

 ..یگیم یچ یدار فهمم،یمن اصال نم نیبب -

 یزخم گوشه شهیم لیبه سمتم ما شه،یمتوقف م ابونیگوشه خ تیو در نها کنهیرو کم م سرعتش

بود اما لغزش صداش شک رو تو جونم زنده  نانی. نگاهش پر از اطمشهیابروهاش مشخص م

 :کنهیم

 راحت بشه. المیخ کهنیساده، فقط واسه ا ینامزد هی -

 آزاد بشم. شونمیهاش رو بشنوم تا از حباب گنگ افکار پرحرف شتریداشتم ب ازین کنمیم سکوت

 :گهیو م کنهیرو صاف م راهنشیپ یقهی

نورا  نیقول و قرار منوتو، بب مونهی. حاال مرونیعمران صاف کردم، از زندان اومده ب یهایبده -

 کنه،یرو بهم ثابت م یزیچ هیامروز فردا کردنت  نیا یتو عمل انجام شده بذارمت. ول امخوینم

 کهییروزا نیاز ا ترسمیم ،یکه منو سرت باز کن یکنیپول جور م یدار ای یتو دنبال پول کهنیا

زود تمومش  ای رید ترسمیم افته،یمنوتو داره نم نیب یاتفاق چیو ه گذرهیداره م یجورنیهم

 .نیهم یروشن کن فمویتکل خوامی.فقط میبر یبذار یکن



 :کنمیلب نجوا م ریز اروم

 ؟یگیم یچ یتو دار -

پشت قبالت،  زنمیکردم خونه رو م یصبر کنم، همونطور که قبال ط نیشترازایب تونمینم -

 خونتون.. فرستمیترا رو مهفته بزرگ نیقبول. رضا باش آخر ا دهینشن یداشته باش یهرشرط

 ؟یرضانباشم چ -

 :دهیادامه م زیآم میبا لحن تحک بارنیو ا شهیم رهیروبه رو خ به

 تورو به سالمت.. ریاون وقت مارو بخ -

 دمیداشت تهد یزبون یبودم. با زبون ب دهیمنظورش رو خوب فهم شه،یبهم دوخته م هاملب

عقل و احساس  ی.بازهم تو تنگناکردیخودش رو روشن م فیبه قول خودش تکل دیشا ایکردیم

داشته باشم رو  دینفرت نسبت حم ایکه گواه از عشق  یحس چیافتاده بودم. مطمئن بودم ه ریگ

 هم سرد.. یحس و کم یپوکر و ب کردم،یدرونم حس نم

 اما عقلم پراز هشدار و زنگ خطر بود، فقط و فقط نگران پدرم بودم. و

. حقش دشیو کمر خم دشیسف یموها یحت ش،یو االخون باالخون یپول یو ب یشرمندگ تصور

 اتفاق نبود. نیا قیال یمثله موس یازار ینبود، انصافا مرد ب

گرفته بود، اتمام حجت کرده بود و حاال فقط منتظر جواب بود؛ نگاه  شیخونه رو پ ریمس درضایحم

 ..اندازمیمتفکرش م رخمیبه ن قمیعم

 خورد؟یبرم ایدن یساده به کجا ینامزد هی

 کرد؟یکم م یاز چرخه هس یزیکه عاشقش نبودم چه چ یازدواج با مرد اصال

 یزیچ ایدن یتو کیکوچ ینشده بودم و جز چند آرزو دهیمحو و د میکل زندگ یکه تو یمن یبرا

 کار اصال سخت نبود. نینداشتم انجام ا

نگاهش به  دمیفشار م رهیو دستم رو دستگ اندازم،یبن بست م یبه چراغ زرد ته کوچه ینگاه

 یدلم به خودم دلدار یشدن رو دارم، تو ادهیقصد پ کنمیباز م نی. در ماشفرمون ثابت شده بود

 عمرم عشق رو تجربه نکنم. یتو وقتچیه نکهیا تشیباش نورا نها یقو کنم؛یتکرار م دمیم

 :گمیو اروم م کنمیباز م لب

 .دیاریب فیبا خانواده تشر ،میآخر هفته منتظرتون -



 رونیکه انگار نفسش رو حبس کرده با شدت بازدمش رو ب یکس هیو شب زنهیبرق م نگاهش

 .فرستهیم

. با بسته کنمیجانانه و گرم رو ازش ندارم. پس به سمته خونه حرکت م یخداحافظ هی انتظار

 .چهیپیکوچه م یتو نشیگاز ماش یصدا اطیشدن درب ح

 :ادینگران به سمتم م هیحور

 ؟یزد؟ کجا رفته بود بتیکجا غ هوی -

 .مونهیو منتظر جوابم م ستهیایم هیپشت سر حور مامان

 حرف زدم. درضایرفتم باحم -

 ؟ی: چه حرفهیحور

 .میهفته نامزد کن نیقراره آخر ا -

 ؟یتو قبول کرد یعنینورا،  یچ یعنی -

 :دهیتکون م دییبا تا یاز کارم خوشحال شده بود سر یکه انگار حساب مامان

 عاقل، باشعور. خداروشکر.. نه،یدخترمن ا نیآفر -

 :دهیدهنش فشار م یرو فشیظر یهاانگشت یعصب هیحور

 بخاطر خونه؟ آره؟ -

 :دمیتکون م یانکار سر با

 نه بخدا.. -

 ؟ینکنه عاشق چشم و ابروش شد ؟یپس چ -

 :رهیلب م ریز یتشر مامان

بخواد  ندشه،یخونه به فکر آ نیتو ا یکی. بده یکنیم چیچرا بچه رو سوال پ ه،یبس کن حور -

 ن؟یبر ایکه عذب از دن نیعهد کرد ینکنه همگ ره؟یسروسامون بگ

 کارونیمامان؟ من امروز گلومو جر دادم بهت بفهمونم داره بخاطر خونه ا یاندهیچه آ -هیحور

آلونک  نیا متیکالم بهم بگو ق هینورا  ؟یدخترتو معامله کن یخوایتو؟ م یفهمی. چرا نمکنهیم

 چنده؟

 :خورهیهم گره م یهاش تواخم هیازثان یتوکسر مامان



 تو پولت کجا بود ها؟ -

 :غرهیم نیخمشگ هیحور

 ی. بگو چقدر الزم داررمیگی. اصال از ارمان مکنمیخودم جور م گمی. مرمیگینترس، از تو نم -

 نورا؟

 :رمیها باال معجله از پله با

 . ولم کن توروخدا..هیحور خوام،ینم -

 :افتهیپشت سرم راه م یعصب هیحور

 ر،ینگ یبه باز ینطوریخودتو ا یبده. عمرو جوون متیق هی گمیم ؟یاریدر م یباز وونهیچرا د -

 ؟یکن یسقف زندگ هی ریز یبر شیشناسیکه نم یبا کس یخوایچطور م ف،یبدبخت. ح یفیح

. اروم دکمه مانتوم رو باز کنمیم زونیپشت در آو یچوب رخت یو ژاکتم رو کنمیاتاق رو باز م در

 :کنمیم

کاره عقد کنم با طرف بذارم برم، گفتم قرار  هی خوامیکه نم. بابا منستین یآدم بد درضایحم -

 ..ریسخت نگ نقدری. انیهم م،یتا همو بشناس میمدت نامزد کن هی

هنوز راحت نشده  الشیانگار خ نه،ینشیاتاق م یگوشه هیچهار پا یو رو کنهینگاهم م دیترد با

 .ستمیایبود. روبه روش م

 ..گهیمثله هزارنفره د یآدم معمول هیعاشق شد تا ازدواج کرد؟ من  دیمگه حتما با -

 کارونین انورا نک یفیبهت بگم ح دیگذاشته، چندباربا ریروت تاث یمامان چطور یهاحرف نیبب -

 ؟یکه چقدر از اون سرتر یدونیم چیبا خودت؟ ه

 :کنمیرها م رهیگ یموهام رو از تو کالفه

آدم درس  نیگرفتم؟ به کدوم مدرک و مدالم بنازم؟ نه ع ارویدن یکجا ام؟یچ ام؟یمگه من ک -

هم ندارم. دونفر  ینه، درحد معمول لیخونواده در حده اص هی یحت ،یخوندم، نه شغل درست حساب

 شهر سه نفر اونور شهر پدر از مادر جدا .. نَوریتو ا

 :دمیو ادامه م دارمیکمد برم یقرمزم رو از تو یحوله

 نهیهم یزندگ تیواقع یتو عوض شده ول یزندگ دینزن، شا یبهتر یبامن حرف از سرتر گهید -

و کثافت جمع  شمیشغالم خم ماز بوق سگ سرکارم تا کمر تو مستراح و سطل آ ینیبیم یکه دار



رو عوض کنم  میباهاش سرنوشت کوفت تونمیم نمیکه بب ادیدستم ب یپول هیکه سرماه  کنمیم

خونست که توش به  نیسرنوشت من هم رهیم ادمیکه  المیخوش خ نقدریدونم چرا اینم انه،ی

 که.. ستین ی. عوض شدناومدم ایدن

 نیا دیتا شا زدمیم یبه تنم آب دیخسته بودم و با رم،یم اطیو توح زنمیم رونیاز اتاق ب یعصب

 .شدیداغم خنک م یمغز آچمز شده

 نبود. یوقت تموم شدن چیه یموس یدار خونهو کش یالک یهابحث

***** 

 یبرا هیحور شبیبااصرار د اندازمیم لمیبه ساعت موبا ینگاه ستمیایخط واحد م ستگاهیا کنار

 دینبود اما با لمیاتفاق باب م نیهرچند ا دم،یخریلباس مناسب م هی دیمراسم آخر هفته با

 .کردمیم یآبرودار

که  هیحور دنیو باد اندازمیمتوقف شده م امیکه چندقدم یدیسف شیوش ستیبه دو ینگاه

 .دومیبه سمتش م دادیاورده بود اشاره م رونیعقب ب شهیسراز ش

 .اندازمیناشناس م و مشکوک به راننده کنمیرو باز م نیماش درب

 : سوارشو اسنپه..هیحور

شالش  کنمینگاه م شییطال یموها یرو زیو به بافت ر نمینشیو کنارش م گمیلب م ریز یاهان

 :کشهیرو عقب م یکم

 نه؟ ادیباحاله، بهم م -

 :کشمیبافته شدش م یموها یرو دستم

 قشنگه.. یلیخ -

 بدم. یراتییتغ هیگفتم واسه آخر  شگاهیصبح رفتم آرا -

 :دمیم هیتک یو به صندل زنمیم یلبخند مچهین

 کجا؟ میریاالن م ،یکرد یخوب کار -

 :کشهیم رونیب فشیرو از ک لشیموبا

 کرده. کارش حرف نداره.. یمعرف ایتوپ، س یجا هی میریم -

 آخر هفته.. هیو عطا خبر دارن، از قض ایس -



 :دهیتکون م دییتا یبه معنا یشده سر لشیموبا یکه محو صفحه یحال در

 آره.. -

 نگفتن؟ یزیچ -

 :کنهیم زیر نگاهم چشم گنگ

 بگن؟ دیبا یها، نه چ -

 :دمیبغلم فشار م یرو تو فمیک

 !انهی انیب خوانیکه م -

 گمون نکنم.. یول ان،یب دیشا دونمینم -

کم  یاحدالناس شیشب پ نیتوهمچ خواستیاصال دلم نم کنم،یپنجره نگاه م رونیبه ب نیغمگ

که از من رفته بود،  ییبا سهراب و آبرو شیریدرگ هیبعد از قض درضا،یحم یمخصوصا جلو ارم؛یب

مثله کوه دارم.  ییو پشت خودم برادرها ستمیکس و کار ن ینشونش بدم که ب خواستیدلم م

به من  ترحم نسبت یااگه ذره گشت،یاز غرورم برم یکم دیاما شا یشیو نما تهیالهرچند فرم

رو  امختهیازهم گس یدلم حضور خانواده ی. بعداز عمرکردیدلش بود سرکوبش م یتو

 .خواستیم

 یبرق پله یو رو اندازمیو بزرگ پاساژ م کیش یو به فضا کنمیقالب م هیحور یبازو یتو دستم

 :گمیگوشش م ریآروم ز ستم،یایم

 خوامیجرکز شهر، من اونقدر پول ندارم حواست باشه، نم میچرا اصال نرفت ه،یگرون یمعلومه جا -

 انداز کردم.پول پس کمیتو خرج، تازه  فتمیب یشب کل هیواسه 

 :گـهیلب م ریز یهوف کالفه

نداشته باش لطفا،  متشیبا ق یتو کار ،یبا طرف چونه بزن ینستیموقع وا هیغُر نزن نورا،  نقدریا -

 مهمون من؟

 :غرمیلب م ریو ز کنمیغرورش نگاه مرخ برجسته و م مین به

 گفته باشم.. خوامی.من نمیواسم خرج کن یاریاز اون پوال درب ینش ریجوگ -

 باشه بابا، باشه. -



نسبتا خلوت پاساژ  یفضا یپاشنه بلنش تو یهاتق تق کفش یصدا افتم،یعجله دنبالش راه م با

 .شدیاکو م

مجال بده  نکهیبدون ا کنه،یراهرو حرکت م یکه انتها یبزرگ یکیبه سمته بوت نانیاطم با

 .شمیوارد مغازه م هیهمراه با حور نمیتن مانکن رو بب یتو یهالباس

 :شهیم کیبود نزد ستادهیلباس ا یهاکه پشت رگال یفروشنده مرد جوون به

 ستن؟ین یخانوم لطف د،یببخش -

 :کنهیمغازه حرکت م یگهیعجله به طرف د مردبا

 .کنمیصداش م دی، چند لحظه صبر کنبله هستن -

 .کشمیشده م فیرد یهابه لباس یو اروم دست ستمیایم هیحور پشت

 هیمشغول خوش و بش با حور ادیم رونیب یچوب شنیاز پشت پارت یاو خوش چهره انسالیم یزن

. سرگرم نگاه کردن دادینم شونییاشنا قهیاز طر یمبهم و اطالعات یهاشون کم. حرفشهیم

 .شمیها ملباس

 :کنهیها رو جلو عقب مبا وسواس رگال هیحور

 نظر بدم. تونمیاصال نم ینطوریا ،یپرو کن دیبا -

 :گذرمیتوجه از کنارش م یب

 .ادیبهم م یچ دونمیخودم م ست،یپرو الزم ن -

 .گردمیو دنبال دامن مناسب م دارمیرو برم یتونیز زیها شوملباس نیب

 :خورهیهم گره م یبور و پهنش تو یخم ابروها یلباس تو دنیبا د هیحور

 ؟یواسه اون شب بپوش نویا یخوایم ؟یجد -

 :کنمینگاهش م کالفه

کمک  ایحرفا ب نیا ی. به جاادیرنگ بهم م نیکه ا یدونیخودت م ر،ینگ رادیا خودیچِشه مگه؟ ب -

 کن. دایدامن پ هی

 ؟یتنت کن یگون یخوایال ماص ته،یشب خواستگار وونهید -

 :ستمیایو روبه روش م ذارمیرو قوس کمرم م دستم

 خواهرشو.. یدیدکلته بپوشم؟ بابا مگه ند ینکنه انتظار دار -



 :کنهیو با حالت رام نگاهم م شهیزود قانع م یلیخ درضایحم یهاخواهر یادآوریبا  انگار

 ِست کرد. زتیفکر کنم بشه باشوم دمیکرپ د یاونور چندتا دامن مشک میبر ایب م،یبر یلیخ -

هم  یساعتمیدر عوض ن یول کنم،یم دایدلخواهم رو پ یهازود لباس یلیخ هیحور یهمراه با

بود، انگار ول کن  شتریانتخاب ب یاز من تو تشی. حساسشمیخودش م یبرا هیحور دیمعطل خر

 ماجرا نبود.

 دیخر یهابا پاکت هیبالخره حور دم،یم هیتک لیسرد است یهاو به نرده ستمیایمغازه م رونیب

 :کنهیحوالم م یباز چشمک شیو بان زنهیم رونیب کیبوت یدستش بود از تو یکه تو یرنگارنگ

 ..میبُدو بر -

 هامو حساب کنم؟!پول لباس یچرا نذاشت نم،یصبرکن بب -

 :دهیتکون م یاتفاوت شونه یب

 !گهید نهیداشتن هم یتیداداش سلبر یایچون از قبل حساب شده بود جونم، مزا -

 :کنمیسماجت دنبالش م با

 از قبل حساب شده بود؟ یچ یعنی -

 د،یرسیاز چهل به نظر م شتریکه ب افتمیسن و سال زن صاحب مغازه بود م ادیناخودآگاهم  تو

 :پرسمیو هاج واج م ستمیایلحظه م یبرا

 نکنه.. نمیلحظه صبر کن بب هی -

 :گردهیمتعجب به سمتم برم هیحور

 ؟ینکنه چ -

 ؟ها؟یزن غیبود، مارو فرستاده ت ایس یزنه شوگر مام نینکنه ا گمیم -

 :ذارهیم شیدستش رو به نما کیو  دیسف یهاو دندون شهیبلند م هیحور یخنده یصدا

به جا  کنه،یرو م کیبوت نیا غیتبل جشیتو پ ایکجا بود اخه؟ س ینورا، شوگر مام یشد وونهید -

 !نیپول لطف کرده گفته بهمون لباس بده. هم

 :دمیهام سرعت مبه قدم دوباره

 ؟یچ غیتبل ،یچ جیپ -

 .رهیشدنش رو بگ یونیلیم هی یروزاست که پارت نیفالوور داره، هم ونیلیم هی کینزد ایس -



با عجله از  کنم،یواگذار م یاگهیرو به وقت د دنیفهم ارم،یدر نم هیحور یهاسراز حرف اصال

 .ستمیایمنتظر م ابونیو کنار خ میزنیم رونیپاساژ ب

 .دارمیبه عقب برم یپام قدم ریبلند ز یشاس نیترمز ماش با

 :ذارهیعقب م یصندل یرو هارودیکه خر یدرحال هیحور

 سوارشو آرمانه.. -

 ..یذاریمقرار  یکنیدنبالمون؟ سرخود هماهنگ م ادیب نیکه قرار ا یچرا بهم نگفت -

 :بندهیرو م نیدرب ماش یعصب

 هم ارمانه بگو تا زبونت عادت کنه.اسم داره اسمش نیا ها،گنیبه درخت م نیا -

 ستین یسادگ نیها، به همالدنگش هنوز ازش دلخورم قیاون رف هیمن هنوز سرقض هیحور نیبب -

 .ببخشم و باهاش حرف بزنم یکه بخوام کس

 :ارهیم نییصداش رو پا ولوم

جون من مسخره  ،یاریسرش در ب شویتالف یخوایبه ارمان م یبود چه ربط یاون طرف عوض -

 آبرو دارم. شیصدبار گفتم من پ اریدر ن یباز

 که؟ ینگفت یزیچ کهمیبهش از داستان نامزد نمیبب -

 :پرسهیم یشاک

 گم؟یرو بهش م یزیچ نیمن همچ یکنیچرا فکر م -

 :گمیو م زنمیم یعصب پوزخند

 کف دستش.. یذاریم یریرو صاف م یهمه چ خوره،ینم سیچون نخود تو دهنت خ -

 :کنهیم تمیهدا نیو به سمت ماش رهیگیروم شونم

 .ستیجاش ن نجای. امیزنیخونه باهم حرف م میریقضاوتم نکن، م نقدریا -

 .شمیخوشحال و خندون آرمان رو به رو م یو با چهره شمیم نیمکث سوار ماش یباکم

ما که تو آسمون  م،یدیچه عجب ماشما رو د ،یشد لیسه یبه خانوم پرستار، ستاره - آرمان

 ..میگشتیدنبالتون م

 :خزمیم شیو پشت صندل زنمیم یلبخند شیحوصله از چرب زبون یب

 ..یممنون شما لطف دار یمرس -



 ..میکرد رید یحساب زم،یعز گهید میبر -هیحور

 :کنهیم تیرو به باال هدا شی*ـان مشکـیعـر یو موها کنهینگاهم م نهیاز آ آرمان

 شمارو نداشت اقتیما که شانسش سوخت. واقعا ل قیرف نیا نورا جون، مبارک باشه. یراست -

به پشت  یجمع کرده بود و نگاه شیصندل یخودش رو رو هیبه حور شهیخشک م لبخندم

 :پرسمیو م کنمیبا حرص نگاه م انداختینم

 مبارک باشه؟ یچمتوجه نشدم د،یببخش -

 ست؟ین تونیمگه آخر هفته نامزد -

 :دمیتکون م یسر یسخت با

 به هرحال ممنون.. یکه نه، ول ینامزد -

 یموضوع خبردار بشه، مخصوصا آرمان، عصب نیاز ا یاحد چیه خواستیچرا دلم نم دونمینم

از  یامسخره یبه بهونه ریمس نیهم جرات حرف زدن رو نداشت، ب هیحور یحت کنمیسکوت م

روزها دل و دماغ  نیا رسونمیخودم رو به خونه م یتاکس نیو با اول شمیم ادهیآرمان پ نیماش

 رو نداشتم. یکار چیکس و ه چیه

 بودند. دهیپاش یو زمان رنگ خاکستر نیزم یرو انگار

 .افتادیداشت زود اتفاق م زیدور تند رفته بود، همه چ یرو زمان

***** 

 یسکو یکه رو وهیم یهاو به جعبه نمینشیشب قبل لبه حوض م یخواب یو منگ از ب خسته

 .کنمیشده بود نگاه م دهیچ وانیا

 :کنهیمتعجب نگاهم م ،شهیم اطیوارد ح ینیریو با جعبه ش کنهیبا پا در رو باز م بابا

 ؟یاومد یک -

 :رمیگیاز دستش م ینیریو جعبه ش رمیسمتش م به

 ن..اال نیهم -

 :کنهیو جوراب مردونه رو به سمته باباپرت م ارهیم رونیسر از پنجره ب مامان

 .رهیآبرومون م ها،ینیبش یاین ینجوریها همپات کن، جلو مهمون ریبگ نویا ایب -

 :ذارهیشلوارش م بیج یتفاوت جوراب رو تو یب بابا



 من؟ یخواستگار انیب خوانیول کن حوا، مگه م -

 دادن به من بود: ریحاال نوبت گ اندازه،یبه سرتاپام م یچپ چپ نگاه مامان

 سرکار.. یرفت یواسه من پاشد ؟یگرفتیم یامروز مرخص هی شد،یم یحاال چ -

 کنم لیرو تعط می؟حاال مگه چه خبر شده که بخاطرش کارو زندگ رفتمینم یچ یبرا -

 آخرته.. ینداره بچرخ و خوش باش که روزها بیع -

 :شمیبلند م اریاخت یب

 آخرمه؟ یروزها یچ یعنی -

عروسشون بره  شنیم یراض نایجون ا ینه اصال اَف ای ،یکار کن یبر ذارهیپسره م یفکر کرد -

 !دهیاجازه نم رتشونیهستن غ یتعصب یجونم خونواده رمیسرکار؟ هه نخ

 :خندمیم یعصب ره،یمامان مثله کارد تو مغزو استخونم فرو م یهاحرف

نخواد  یاگهیننه قمر د چیجون نه ه یکه نه اَف کنم،یباهاش روشن م فموینترس امشب تکل -

 کار دستشون نده. رتشونیوقت غ هی ره،یبگ میتصم میواسه زندگ

پشت سرشو نگاه  رهیم شهیم مونیپش ،یسرکش کنهیوقت، طرف فکر م هینکن  یبلبل زبون -

 ..هاکنهینم

 برنگرده. گهیبه درک بره د -

حرف زدن با مامان فقط  رم،یپشت بوم م یهابابا با عجله به سمته پله "اهلل اکبر "یصدا با

 بودو بس یاعصاب خورد

 اندازم،یسبد م یتو دارمیطناب برم یو از رو کنمیسوا م یکی یکیخشک شده رو  یهالباس

بود. مشغول جمع کردن  ادیرعد و برق احتمال بارش ز یرگه ها دنیبود و با د شیهوا گرگ و م

 .شهیم دهیها بودم که نگاهم به سمته کوچه کشلباس

شدن  ادهیو پ نیبا باز شدن در ماش کنه،یپارک مخونه وارید ریدرست ز یبلند یشاس نیماش

 .دمیم یسالم بلند گردم،یبرم اطیو به ح دارمیبا عجله سبد رو برم ایعطا و س

 :ادیو به سمتم م شهیباز م ششین دنمیباد ایس

 ؟یتو کار سنت یآخرش زد ،یخواستگار دار یچرا بهم نگفته بود طونینورا، ش یچموش یلیخ -

 :پرسهیو اروم م زنهیرو کنار م ایمضطرب س عطا



 کجاست؟ یموس -

 :کنمیبه حموم م یااشاره

 رفته حموم، چطور مگه؟ -

 :کنهیپرت م اطیح یرو تو و خاک انداز یو جارو دست ارهیم رونیسراز خونه ب مامان

 انگور جمع کن.. یهابرگ نیا اطینورا آب و جارو کن ح -

 :شکفهیگل از گلش م ایعطا و س دنیجملش کامل نشده بود که با د هنوز

ها که لباس نیپارچه آقا، با ا هی نیباال تا براتون اسفند دود کنم، شد نییایماشاهلل ماشاهلل، ن -

 ..نمیبب یپسرامو تو دوماد نمیاون روز من بب شهیم یک ایخدا ن،یپا دوماد هیخودتون 

 پیخوش ت یبودن، حساب دهیپوش ایکه عطا و س یدست هیبا مامان بود با کت و شلوار مارک  حق

 :رهیشده بودن. عطا که هنوز نگرانه به سمته مامان م

 مارو ناراحت بشه. نهیبب ادین یوقت موس هی یآبج -

 :کشهیکتش م یدهیصاف و اتوکش یقهیبه  یدست مامان

ها گذشته، تو دلش جا نداره، گذشته کدورت نهیها نداره. کاخالق نیاز ا ینه قربونت برم، موس -

 خدا. یکه بنده گهینم یزیچ نجا،یچندبار اومده ا هیحور هیاصال بعد اون قض

 کردم.. دشیناام یلیهاش نگاه کنم، واقعا شرمندم ختو چشم شهیاصال روم نم -عطا

 :کشهیم رونیرو ب لشیو جذبش موبا اهیشلوارش س بیج یاز تو ایس

 خوامینورا بکش کنار م ره،یم ادشی زیهمه چ هیگل یمثله ماه ی. موسریفاز نگ یول کن عطا، الک -

 .رمیبگ ویال

 :ذارمیم وانیرو ا هاسبدلباس

 کرده؟ رید نقدریکجاست، چرا ا هیحور نیمامان زنگ بزن بب -

 :رمیدر با عجله به سمته در م یزنگ بلبل یصدا با

 فکر کنم اومد.. یزنگ بزن خوادینم -

. دارمیبه عقب برم یو باترس قدم افتهیقامت بلند سهراب م یمحض باز شدن در نگاهم رو به

 :کنهیخشم آلود نگاهم م

 رفته؟ ادیزبونتو موش خورده بچه، سالم کردن -



 :پرسهیبا عجله م دهیمثله من ترس سهراب دنیکه انگار از د مامان

 تو.. یخوایم یچ جا؟نیا یاومد یچ یبرا -

 :خارونهیلبش رو م یگوشه سهراب

 نیا یتو یشب نیگفتم زشته برادر بزرگش تو همچ کست،یکوچ یآبج یخواستگار دمیشن -

 برگردم؟ یخونه حضور نداشته باشه. حاال اگه ناراحت

 :کنهیم زونیآو یهانرده یو رو ارهیچرمش رو در م کاپشن

 م؟یندار ییچرا ماتتون بـرده، چا ه،یچ -

و انگشت لرزونش رو  ستهیایروش مروبه ادویها مشوکه شده با سرعت از پله یکه حساب مامان

 :رهیگیبه سمتش م دواریتهد

و دردسر درست  یشَر بکار نجایامشب ا یبه حالت بخوا یوا یعنیبه حالت سهراب،  یوا -

 نشون.. همنیخط ا نیا ینیبیسگمو م یاون رو یچطور نیحاال بب ،یکن

 :ذارهیو دستش رو گردنش م زنهیم یشخندین سهراب

دوماد همون بچه پرروعَست؟ آره نورا خودشه؟ همون  نمی. ببمییایحاال باهم کنار م ار،یجوش ن -

 ..یوجب میداشت ن یعجب زور میکه اون روز تو کوچه باهام سرشاخ شده بود؟ خودمون

 :رهیگیلبش رو گاز م مامان

 برو رد کارت.. ایبس کن ب -

 :خندهیپروا م یب سهراب

 مون؟یطرف خبر داره از راز خونوادگ نمیحاال بب -

 :ذارهیرو کنار م لشیموبا یعصب ایس

 سهراب؟ یگیچرا چرت و پرت م ؟یچه راز -

 :شهیم تردیسهراب شد یخنده

 ..خوادیوگرنه اونم سهم م نیره بهش نگکردنمون، بهت دایراز گنج پ -

 :برهیصورت سهراب م کیو سرش رو نزد ادیم نییها پاباعجله از پله عطا

 ..ومدهین یآب تا موس ریز میریسرشو بگ میبلندش کن ایمَسته، ب اهیس -



 هی, حوربرنشیسهراب کشون کشون به سمته حوض م یهابا تقال و دست و پا زدن ایو س عطا

 :ستهیایدر م یهاج و واج جلو دهیکه تازه از راه رس

 کنه؟یم کاریچ جانیا نیچه خبر شده، ا -

 :رمیگیرو م هیدست حور باعجله

 .می. بهتره تو چشمش نباشستیحالش خوب ن نیخونه، ا میبر ایب -

 :زنهیلب غُر م ریو ز ادیبه زور همراهم م هیحور

 گفتم. یک نیحاال بب ز،یبه همه چ زنهیخبر کرده، بخدا امشب گند م یرو ک یعوض نیا -

 :رمیگیاسترس م هیحرف حور از

 نگو تورو به خدا.. -

 :شهیباعجله وارد خونه م مامان

شده؟  تیم هیشب ینیبی. مگه نمبچه بکش نیا ختیبه سرو ر یدست هی ؟یچرا معطل هیحور -

 زودباش بجنب.

 شه؟یم یسهراب چ فیتکل -

جور ببند که گوشِت  هی تویروسر یقلقش دستمه، راست کنم،ینگران نباش روبه راهش م -امانم

 معلوم نباشه..

 :رمیآشپزخونه م یو تو افتمیراه م دنبالش

 ؟یچ یبرا -

 مراسم به هم بخوره.. ننینکرده نب یوقت خدا هیسمعکتو  کهنیا یبرا -

 هام مشکل داره.گوش فهمنیآخرش که م نن،یخب بب -

 :زهیریم وانیل یو تو دارهیبرم خچالی یرو از تو مویآب ل یشهیش

کرد. چند وقت جلو پسره و خانوادش  یکار هی شهیفرق داره، آخرش رو م یاولش با آخرش کل -

که گردن  هیک گهیخَرت از رو پلشون گذشت اونوقت د یسرت باشه، تا عقد کرد یرو یروسر

 . آش کشک خالشه بخوره پاشه نخوره پاشه..رشیبزنن ز توننینم ره،ینگ

رد کردنم  یداشت برا یالیخ یماتم زده به مامان که با ب کشه،یکه اعتماد به نفسم ته م یحال در

 :ُغرهیم تیبا عصبان هی. حورکنمینگاه م دیکشینقشه م



چرا  ه،یادیز سرشون ز. نورا ایکنیبچه رو قالب م یحرف نزن دار یجور هیبس کن مامان،  -

 ؟یکنیمسخره خورد م یهاحرف نیغرورشو با ا

 گم؟یغرورشو خورد کنه، اصال مگه دارم دروغ م گهید یکی، بهتره من غرورشو خورد کنم -مامان

طفل  نیاونوقت ا ه،یهم باق مشیدوقورت و ن رهیگیو نقص م بیع یزن سالم و ب رهیطرف م

 شناسم،یباباتو م یخوب گوش کن نورا من دختر عموها اد،یاز پسشون برب خوادیمعصوم چطور م

قشنگ حواست به لب  زننیدارن حرف م یمراقب باش گاف ند کشن،یم رونیمو رو از ماست ب

 و دهنشون باشه..

 :دمیدردناکم رو قورت م بغض

 باشه. -

 :زنهیبه شونم م یاضربه هیحور

 ..یاریدر م یچل بازباشه، چرا خُل و  یگیواسه خودت م یرو دار یچ -

 :گذرهیازکنارم م مویآب ل وانیبا عجله با ل مامان

 .یکنیمادرت گوش م یهابه حرف یاگه عاقل باش -

 .رهیم رونیاز دستم از آشپزخونه ب یو عصب دینا ام هیحور

 .رمیگ یآشپزخونه سرم رو باال م یروشن شهیبرخورد بارون به ش یصدا با

****** 

خروار  ریز امدهی. پوست رنگ پرستمیایم نهیآ یو جلو بندمیرو م زمیشوم زیدکمه ر نیآخر

هام مشخص بود چشم یکه کرده بودم اما هنوز خستگ یراتییشده بود، باهمه تغ یپودر مخفکرم

 :ستهیایپشت سر م هیحور

 ..یمامان نباز یهاموقع خودتو با حرف هی -

و  اندازمیسرم م یرو رو یقوار بزرگ خاکستر ینخ یو روسر دمیتکون م یمنف یبه معن یسر

 :گمیو م اندازمیم

 .جوشهیسرکه م رویدلم مثله س جاست،نیسهراب هنوز ا -

شده، مگه  یچطور راض یمن موندم موس افته،ینم یها حواسشون هست، اتفاقنترس بچه -

 وصلت نبود. نیمخالف ا



 :کنمیکم م یاز رژلبم با دستمال کاغذ یکم

 نه بهش بگه؟ تونهیمگه م چارهیمرد ب ،یمامانو دست کم گرفت -

کجا موندن،  نیپسره بب نیبده به ا جیمس هی یاز دست نه نگفتن باباست، راست میکشیم یهرچ -

 ..انیم یک

 صحبت نکردم.. گهیباهاش از اون روز که رفتم حرف زدم د خواد،ینم -

 :کنهیه شده جمع مبافت شونیپر یموها ستهیایپشت سرم م هیحور

 چرا؟ ؟یچ یعنی -

 ..هیجورنیچرا ا دونم،ینم -

 :شهیبا عجله وارد اتاق م ایس

 راثیکه م میکرد دایپ یو سنت یمیخونه قد هی ،یتهران گرد میگلم مااومد یسالم به دوستا -

چون واقعا  خته،یریاوضاعش ب یلی. خدیببنیم ریکه تو تصو طورنیهم کنه،ینم تشیحما یفرهنگ

 دیتونیکه شما دوستان م یبذارم، شماره حساب یتیحما نیکمپ هیگرفتم  میتصم یملک با ارزش

کپشن براتون  یتو دیکن یریجلوگ یخیارزشمند تار یبنا نیا بیاز تخر تونینقد یهامکبا ک

 .ادیز یلی. دوستتون دارم خذارمیم

 :دهیتکون م یبا تاسف سر هیحور

 ...کارونینکن ا یکنیم یبردارکاله یدار فهمنیهمه م یریبدبخت، لو م -

بفهمن؟ همه  خوانینترس بابا، از کجا م -: کشهیحالتش مبه هم لَخت و خوش یکالفه دست ایس

نده  یمنف یانرژ نقدریا ،رهیکه دستم به کار خ شناسنیم یبالگر فعال اجتماع هیمنو به عنوان 

 .هاشمیبدبخت م یکنیجذب م ا،یجون س

 رونیو از اتاق ب کنهیکتش رو مرتب م قهی ای. سکنمیم ینیزنگ در عقب نش یصدا با

 :رمیگیرو م هیحور ی.مضطرب بازورهیم

 ام؟یمنم ب -

 :گهیم اندازهیسرش م یرو اهشیس ریشال حر یکه با خونسرد یحال در

 .اریب ییچا گمیکن، بعد برو تو آشپزخونه وقتش شد م نیسنگ کیسالم عل هی ایب -

 .زنمیم رونیو باعجله از اتاق ب کشمیم یقیو نفس عم کنمینگاه م نهیبه خودم تو آ گهید بار



خوش  یبرا هیدر حال کنار حور یبودن، جلو یسروصدا بلند شده بود و انگار چند نفر اطیح یتو

لب سالم  ریز اومدنیناشناخته که پشت سر هم از پلکان باال م یها. به آدمستمیایم ییآمدگو

 ییرایپذ یکه وارد خونه شده بودن با تعارف بابا تو یانسالیم ینفرمرد شی. پنج شدمیم

که همراهشون بودن بالخره بو کناز گذاشتن  یو امنه با دوتا زن جوون هیافسانه و آس نن،ینشیم

 یروبوس و ناچار با هرپنج نفر کنمینثارشون م ی. خجول لبخندانیاز پله ها باال م فیتعارف وتشر

. شهیبا لباس دوخته م ینیرینفر همراه گل ش نیرضا که آخر دیها به حمآدم نی. نگاهم از بکنمیم

به تنش نشسته بود. نگاهش محفوظ  یاش حسابو ساده دیسف راهنیو پ یکت و شلوار مشک

و جعبه نسبتا  دهیسبد گل رو بع من م دهیلب م ریز یو سالم آروم اندازهیبهم م ینگاه میبود، ن

 هیومنتظر حور برمیبا عجله به اشپزخونه پناه م ذاره،یم هیدست حور یرو تو ینیریبزرگ ش

 .شمیم

دوخته شده ودنبال  ینیرینگاهش به در جعبه ش ی. در حالشهیوارد آشپزخونه م ریبا تاخ هیحور

 :گهیلب م ریز گردهیم یآدرس قناد

 نمیگمونم ازم خوشش اومده، بب کرد،یبهم نگاه م یرو چجور یاَف یدید دن،یخر یخوب یاز جا -

 ییزن دا یمنم عروسش شدم،توهم شد دیشا یدیپسر ِمسَر نداره، خدارو چه د یاف نیا

 شوهرم!

 :دارمیسماور نگه م ریش ریو ز دارمیرو برم یعجله قور با

 ..یدار یاچه دل خجسته ه،یبه حالت حورخوش -

 :پرسهیو متعجب م ذارهیم خچالی یرو ینیریش جعبه

 چرا؟ -

 حالت خوبه.. شهیاعتماد به نفست باالست، هم ،یندار یبدبخت ،یمن دغدغه ندار نیع -

 :کشهیکنار م یناهارخور یصندل

 لحظه. هی نیبش ایب -

 :نمینشیم یصندل یو رو ذارمیسماور م یرو یقور

 ه؟یچ -



رو  فتیکه تکل نهیا یبکن دیکه االن با یمامان گوش نکن، تنها کار یهااز حرف کدومچیبه ه -

 .نیهم ،یباخودت روشن کن

 ؟یو تبارشو برداشته اورده خواستگار لیطرف ا ینیبیکنم؟ مگه نم یچ یگیم -

 :خورهیبه هم گره م شییطال یابروها

سوال ازت  هیساده.  یخواستگار هیعقدت، بابا طرف اومده  خوانیامشب م نیمگه هم -

 اد؟یازش خوشت م نمیبب ،یاگه بهم دروغ بگ یونی. بخدا مدپرسمیم

 :گمیو آهسته م کنمیمکث م یکم

 !ادیبدمم نم یول ادیخوشم که نم -

 :دهیتکون م یو سر زنهیم یشخندین

و  یوقرار مدار عاشقونه بذار یپسر دوست بش هیکه با  ینبود یادم وقتچینورا تو ه نیبب -

خودت  هیرو نیحاال هم با هم گم؟یم یکه چ یفهمیم یفت. راه منو نریمثله من نبود ،یبر رونیب

ساده به خودت فرصت بده،  یخوردن و نامزد ینیریش هیبرو، با  شیپ یسُنت یجورنیهم یعنی

 .شهیبا دل خودت روشن م فتیو تکل شهیدرست م زیوقت همه چاون کن،تجربش 

 شه؟یدُرست م یگیتو م یعنی -

بهش بگو گوشت مشکل داره ، بگوکه  ،یازش پنهون نکن یزیکه چ یاما به شرط شهیدرست م -

به  یکیکوچ زیچ نیکه اصال همچ یخوب و کامل نقدرینورا تو ا ،یکنیم یخوناوقات لب شتریب

 .ادیچشم نم

 :گمیو م دمیتکون م یسر دییتا با

 شتر،ینه کمتر نه ب نمیامشب بهش بگم. بره خوب فکرهاشو بکنه، من ا خواستمیخودمم م -

 صداقت رفتار کنم. یب خوامینم

 شه،یصادر م یبالخره فرمان بردن چا نیروت یهاانتظار و رد و بدل شدن صحبت یساعت مین با

و  دارمیبرم زیم یپر شده رو از رو ییدسته طال یهارو که از استکان لیاست نیسنگ ینیس

ها کله پا نشم مهمون ی. فقط دوهزارتا صلوات نذر کرده بودم که جلوگمیلب م ریز"یالهبسم"

 .ارمین یزیو آبرور



نکنم و  ریها گتعارف نیبودم، که ب دهیپخش کردنم رو کش یو از کجا چا یچطور یقبل کورک از

 سرگردون نشم.

و به سمت  کنمیداده بودن شروع م هیتک یوارید یبه پشت بیکه به ترت یچندتا مهمون مرد از

 یکارو تموم کنم. حت نیا خواستمیهاشون نگاه کنم وفقط مبه چهره کهنیبدون ا رمیها مخانم

 گذشتم. درضایچطور از حم دمینفهم

 یبه سهراب که ب یچشم ریو ز کنمیکز م هیحال کنار حور یو گوشه دارمیرو برم یخال ینیس

 یشلوغ ی. خداشکر همه مشغول حرف زدن بودن توکنمینگاه م خوردیم اریتفاوت داشت خ

اروم  کنم،یم دایرو پ درضایحم چرخونمیگم شده بود، چشم م دنشیجو اریخرچ خرچ خ یصدا

. کردیم دییتا ونیاقا یمکالمه نیرو ب یزیبا حرکت سرش چ یهرازگاه ودتفاوت نشسته ب یب

با  یادیشباهت ز شه،یکه کنارش نشسته بود م یاحواسم پرت مرد کچل حدودا چهل ساله

بودم که با فشار آرنج  تیهو صیعمران باشه، هنوز مشغول تشخ دیشک با یداشت، ب درضایحم

صدام کرده بودن که مامان با حرکت چشم و ابروش داشت  ارچندب دونمی. نمامیبه خودم م هیحور

 .دادیبهم هشدار م

 ..دیهاتون باهم وا بکنگوشه سنگ هی دیبر زم،یپاشو عز -افسانه

 ق..تو اتا دیپاشو دخترم، بر -مامان

 .رمیو جلوتر به سمت اتاق م شمیمکث از جام بلند م یکم با

 :دارمیورودش باز نگه م یدست در رو برا با

 ..دییبفرما -

و روبه روش  کنمیباز راه م مهیوانگار قصد نشستن نداره، در رو به حالت ن شهیوارد اتاق م اروم

 :ستمیایم

 ؟ینیبش یخواینم -

 :دهیتکون م یمنف یبه معنا یسر

 نه، راحتم. -

 :کنمیبغلم قالب م یرو تو دستم

 ؟یبزن یهست که بخوا یحرف -



دست زمان،  میسپریرو م زیهمه چ یبه بعد اگه قبول کن جانیباشه، از ا یفکر نکنم حرف -

 .میهمو بشناس شتریب میتونیم

 !یینجایقبول کردم که االن ا -

 :گـهیو اروم م اندازهیم نییرو پا سرش

 ..نمشیبب نجایامشب ا کردمیفکر نم -

 ؟یک -

 برادرت، سهراب. -

 :دمیتکون م یبا تفاوت یاشونه

زود  میعادت دار یخانوادگ یعنی، کرد شیکار شهیخونوادست، نم نیخب برادرمه، اونم جزء ا -

 .میریگیبه هم سخت نم ادیو ز میبخشیرو م گهیهمد

 :خورهیهم گره م یمحوش تو یابروها

 ..یبهم بگ یواهست بخ یزیچ -

 :کنمیمرموزش نگاه م یهابه چشم دیترد با

 ؟یمثال، چ -

 :دهیفکش فشار م ریهاش رو زانگشت سر

شوکه نشم و ازت نپرسم  دنشیکه بعدا از فهم یزیهر چ ،یامشب بهم بگ دیکه با یزیهرچ -

 ؟یشب بهم نگفت نیچرا تو ا

حاال  نیوقتش االن بود هم شم،یم رهیخونسردش خ زویر یهابه چشم شمیحرفش مضطرب م از

 .گفتمیم دیبا

 یخونرو لب شیمابق شنوم،یدارم، کم شنوام، فقط هفتاد درصد م یمشکل مادرزاد هیمن  -

 دهمیتر بشه شاکم میی. ممکنه سنم بره باال از درصد شنواشنومیاصال اوقاتم نم یگاه کنم،یم

 ارمیب ایبه دن ندهیکه قراره تو ا یابه بچه وبمویامکان داره ژن مع یکر مطلق بشم، حت یروز هی

 بدم.. انتقال

حالت صورتش بودم، منتظر بودم با تعجب ابروهاش رو باال ببره  رییصحبت فقط منتظر تغ نیماب

 .کردینکرده مصمم داشت نگاهم م یرییتغ چیبشه، اما ه یعصب یحت ایبا ترحم نگاهم کنه،  ای



 :گهیم ریآروم ز یصدا با

 ؟یبهم بگ یبخوا ستین یاگهید زیچ دونستم،یم -

 :پرسمیو م کنمیلب تر م بندم،یبازم رو م مهین دهن

 ؟یدونستیاز کجا م -

 :برهیشلوار فرو م بیج یو دستش رو تو اندازهیم نییپا سرش

 در.. یجلو دمت،یهمون روز اول که د -

 بود. دهیحق با او بود سرلختم رو د ارم،یرو بخاطر م دمشیرو که د یبار نیاول هیچندثان لمیف مثله

 دونن؟یرو م هیقض نیها ااون ؟یخانوادت چ -

که بخوان خبر داشته باشن، اگه هم بفهممن هم  ستین یمهم یزینداره، چ یها ربطبه اون -

 .افتهینم یاتفاق

 .ادیب شیپ یسوء تفاهم ندهیدوست ندارم در آ ،یبهتره بهشون بگ یول -

که  ادیکه ازشون برم یخودمه، تنها کار یبدم، زندگ حیتوض یکه بخوام به کس نمیبینم یازین -

 به انتخابم احترام بذارن..

 یزی. تموم چدادیم تیاعتماد و حما یته دلم قرص شده بود، مخصوصا حرف آخرش بو بیعج

 عمر نداشتمش.. یتو وقتچیکه ه

***** 

امشب  کردمیفکرش رو م یزیتر از چ. راحتکنمیدستم بود نگاه م یکه تو ییطال یانگشتر به

 گذشت.

برند معروف، به  هیحداقل  کردن،یانتخاب م فیظر زیچ هیچقدر کته کلفته، حداقل  -هیحور

 ..هاشویخواست برات بخره خودتو ببره نه آبج یزیبه بعد چ نیبگو از ا درضایحم

 :گمیلب م ریز یهوف

مادر  ادگاری یدیمگه نشن د،یکه نرفتن خر هاچارهیتازه اون ب ،یقشنگ نیبد جنس نباش به ا -

 .امرزشهیخداب

 :دهیبا تاسف تکون م یسر



تو  یمن جا ،یپیواسه تازه عروس، چه کار خَز و چ ارنیب دارنیمُرده رو که برنم یواقعا که برا -

 !یطاقت دار یلیتو صورتشون، خوبه واال تو خ کردمیبودم پرت م

 :کنمینگاهش م کالفه

 خودیچرا ب ستیکه ن یبیغر بیکرده بود، اتفاق عج تیخدا وص ینکن، بنده یبد دل درنقیا -

 بزرگش، بابا نشون خودمه دوستش دارم!

 :دارهیبرم یچوپ رخت یرو از رو شیبارون

 نزد؟ یحرف خاص گهید -

 ها موند واسه فردا..حرف یمابق میحرف بزن مینینشدراحت بش -

 :زنهیبه در اتاق م یاضربه عطا

 !میریم میمادار یاینم هیحور -

 :دهیبلند جواب م پوشهیرو م شیکه با عجله بارون یحال در

 .امیدارم م دیصبر کن -

 :افتمیراه م دنبالش

 نجا؟یا یموندیخب امشب م -

 :رهیم اطیبه سمته ح کنهیتند م پا

شد  یاش، خبربرگردم اون سر شهر، مراقب خودت ب شهینه صبح با ارمان قرار دارم سختم م -

 بهم بگو..

صحبت  یبودم که صدا ستادهیدر ا یهنوز جلو کنم،یدر بدرقش م یتاجلو گمیلب م ریز یاباشه

 .خورمیو ازجام تکون نم گردونمی. سرم برمشهیبلند م وانیا یسهراب و مامان رو

 ..خوامیکمه من نم نیا ن؟ی: همش همسهراب

 .دمیبهت م دارمیبانک پول از حساب برم میبر ایرو تو خونه دارم، فردا ب نی: فقط هممامان

 :دهیجا م شیهود بیج یدسته پول رو تو سهراب

 یدر خونشون اون چک یجلو رمیم میمستق ذارم،یآبرو واستون نم ،یدورم بزن یبخدا حوا بخوا -

 یهنوز گردنکش شمیم الشیخیب یفکر کرد زنم،یتو گوشش رو فردا م زدمیم دیکه امشب با

 ..کنمیولش نم ششمیر خیمن حاال حاالها ب رینرفته؟ نخ ادمیاون روزش رو 



 به خواهرت رحم کن.. یکنیسرت قراره شوهر خواهرت بشه، به من رحم نم ریخ -

 :برهیصداش رو باال م یقلدر با

 بچه پررو.. ینشه، عوض اهیصد س خوامیم -

 :غرهیبا حرص م مامانم

دستشو  کنمیرحم نم یکرد یشه بفهمه چه گندکار داریخوابه، ب یموس نییپا اریصداتو ب -

 زنمیاول زنگ م ،یداریرو توش نگه م کهیکه اون زن تیجلو در اون خونه مجرد امیم رمیگیم

 اد،یاز دستش برم ییحوا چه کارا دمیسگمو به همه عالم و ادم نشون م یبعد اون رو سیبه پل

 برو نذار مدارا رو کنار بذارم.. ،برو سهراب

 .دارهیعقب عقب قدم برم خندهیم یو عصب کشهیکوتاهش م یبه موها یدست سهراب

 دنبالت. امیخوب بابا داغ نکن. فردا صبح م یلیخ -

 .رهیتو کوچه م گذرهیتوجه به من از کنارم م یسهراب ب ام،یم رونیدر ب یال از

 :کنمیگاه مبه مامان ن یو عصب بندمیرو م در

 ره؟یکه امشبو خفه خون بگ یبهش باج داد -

 .کردمیدوپا رو آروم م وونیح نیا دیبا یبخت چطور اهینورا؟ تو بگو منِ س کردمیم یچ -

 :دارمیبه سمتش به م یقدم

 یزنیم شیات یبدجور یدار یها ندارم، ولاون پول یبه حالل حروم یبا پول؟ مامان من کار -

سروکلش  دهیدوباره به هفته نکش زنه،یم غتیو ت مکهیمثله زالو داره خونتو م یبه مالت، هرسر

تو حلقومش؟  یزیبر یمونده که بخوا یلعنت یهااز اون پول گهیمگه چندتا بسته د شه،یم دایپ

 بره؟یم یهمه پولو کدوم گور نیا اصال

بود که بهش پول  یبار یخرا گهید نینگو بسه کشش نده، ا گهید دونم،یبه واهلل نم دونمینم -

 خاک چال کن.. ریز جانیهم ،یدید یهم نگو امشب چ هیدادم، به بق

 ستیکه قرار ن دادینشون م نیا شدن،یتر از روز قبل مهر روز انگار بزرگ یلعنت یهادلشوره

 بشه. ریختم به بخ وقتچیقائله ه نیا

***** 



جروبحث و  یکه صدا گذرهیگوشم م یاز باز کردن چشمم و گذاشتن سمعک تو هیچند ثان فقط

 ادیو عطا هم با فر بردیسوال م ریمامان که عطا رو پشت هم ز یصدا شه،یدعوا از تو خونه بلند م

مامان دست به کمر سرپا رو به  م،ییایم رونیاتاق ب ی. اروم از توکردیحرف رو تکرار م هیمدام 

 که آرومه. کردیو وانمود م دادیپاهاش رو تکون م یمبل نشسته بود و عصب یعطا که رو یرو

: عطا من بزرگت کردم، من اول مادرت بودم بعد خواهرت پس دروغ نگو. فقط بهم بگو  مامان

 ادیکه قرار بود پولم با سودش ب یهفته از اون روز هی ؟یآورد صاحابیب یسر اون پوال ییچه بال

 به حسابم گذشته، چرا؟

کردم ازت  یعجب غلط ،یدیصدمرتبه پرس یسوال تکرار هیبس که  یخستم کرد ی: آبج عطا

تو حسابت که از ارزش  موندیکه م ینجوریپول گرفتم، بد کردم خواستم پولتو چند برابر کنم، هم

رو اورد پولتم  یهارو لعنتجنس یوقت اره،یمگه نگفتم طرف قراره از اون ور آب جنس ب افتادیم

 .دمیم

بگو پول بهمون برگردن  ،میسود کن مییخوایبگو نم می: بهش زنگ بزن، بگو منصرف شدمامان

 معامله تمومه.

 :گهیو م کشهیبه داخل خونه سرک م وانیا یاز تو ایس

خره بال رتریچند روز د هیحاال  م،یامضا کرد میباباقراردادنوشت م،یکه معامله رو فسخ کن یمگه الک -

 ،یشیاز رفتارت االنت شرمنده م یاون پول و باسودش شُمرد نجایا ینشست یوقت ده،یکه پولو م

 ..نجایسراغت تو اونجا من ا ادیکارما ب یک نیحاال بب

 :نالهیو م نهینشیم نیزم یرو یبا ناراحت مامان

همون دفعه که استخاره  ومده،یکار حرومه سود و نزول به ما ن نیگفتم ا ه،یچه کوفت گهیکارما د -

خودتو خاک  یدست یچطور دست یدید چارهیب یحوا دم،یکشیخودمو کنار م دیکردم بد اومد با

 ..یبرسر کرد

 :دهیجواب م زیو با لحن تمسخر آم زنهیم یشخندین ایس

 توهم که چقدر تو کار حالل و حروم.. -

پشت در سنگر  کنهیکه به سمتش پرتاب م یروفروش ییحرفش کامل نشده بود با لنگه دمپا هنوز

 .رهیم



 :برهیو به سمتش هجوم م شهیبلند م مامان

 یدلقک باز یگیچرت و پرت م یه یسادیوا ستیحالم خوش ن ینیبیبرو عمتو مسخره کن، م -

 ..یاریدر م

که  یو در حال رهیم نییها پااز پله یعصب ایس رم،یمامانم رو بگ یتا جلو رمیعجله به سمت در م با

 :دهیجواب م پوشهیرو م شیکاپشن چرم مشک

واسه ماست، برو زورتو  اتیخوبه حاله خراب ،یکنیم یبرو بابا، توهم اعصابت خورده سر ما خال -

 یکه دستش داد یزبون یبا اون همه پول ب یدیاز شاه پسرت پرس باریکن،  یخال گهید یکیسر 

تو قمار  مینبرد میپول برنداشت کهنیخورده، سهراب فرق داره، نه؟ فرق ما با سهراب ا یچه گوه

 ..میکن نسیزیمثله ادم ب میخواست کهنیفرق ما ا ،یو مواد و کثافت کار یشرط بند

 :زنهیها چنگ مبه نرده مامان

 د،یشمم نباشچ یجلو نیشهمتون گم دیبر نستون،یزیگند بزنم به اون ب اد،یخبرش ب شاهللیا -

 مشت مفت خور الدنگو دور خودم جمع کردم.. هی

 :دهیادامه م ستیکه هنوز دست بردار ن ایس

ماجرا  نیقرونم ازت نگرفتم، قبل ا هی سادمیخودم وا یبه من نگو مفت خور، من از اولم روپا -

 ؟یدادیتو؟! نکنه باورت شده خرج منو م یبه من پول داد یکِ

 :زنهیاز خشم صورتش سرخ شده داد م یدر حال مامان

 یدوربرت بزرگ کردن خرجتو دادن، چقدر ب رپاتالیپ یآره من خرج تورو ندارم، تورو اون زنا -

 اخه تو بچه.. ییچشم رو

 :دهیجواب م یبلندتر یو باصدا ستهیایم اطیدرح یجلو ایس

ن کنار اومدم که هوا برتون و خنده باهاتو یبا شوخ نقدریآره، اصال همونان که بزرگم کردن، ا -

 ارم؟یدر ب یباز یمثله سهراب صدامو بندازم تو سرم و روان تونمیمنم نم یداشته، فکر کرد

 رم؟یازت بگ شتویآسا تونمینم

 :غرهیم یعصب کنهیهاش رو باعجله به پا مکفش رهیم نییها پااز پله عطا

 بهت گفتم. رونیچه مرگت شده؟ برو ب ا،یبس کن س -

 :دهیپر ادامه م یکه انگار دلش حساب ایس



همه سال  نیا م؟یفهمینم میخر یذاریهات فرق مبچه نیب یکنیاسم خودتو نذار مادر، فکر م -

و دادگاه پاسگاش پول  هیسهراب پول د یگندکار یپ یداد یدیرو چاپ یقرون دوهزار موس هی

 شترشیها نصف باون پول سییر یبعدش هم که شد دنش،یشاخه اون شاخه پر نیا انیضرر ز

تا کمر خم شه تو کثافت و لجن  دیسال سنش با ستیاونوقت نورا با ب ،یکرد مشیرو دوباره تقد

 رو جور کنه.. یداشتینگه م یکردیجمع م یموس یهمه سال برا نیا دیکه تو با یکه پول سقف

 :ذارهیقلبش م یدست رو مامان

 شرف.. یاخه ب اد،یتف تو اون شرف نداشتت ب -

 :گهیو م اندازهیسمجانه خودش رو داخل م ایس ده،یرو به سمت کوچه هول م ایس عطا

کرد و نذاشت  اهیروزگارتو س ارویاگه اون  ،یو بدبخت شد یازدواج کرد اروینورا اگه با اون  -

که کنارت  هیکس ریدرموندت کرد همه وهمش تقص یروز هیببره، اگه  نییاب خوش از گلوت پا هی

 مسئولش اونه.. اده،سیوا

 شم،یم رهیخ اطیمات و مبهوت به در بسته شده ح کنه،یپرت م رونیرو ب ایعطا س بالخره

 .گردمیمامان برم هیگر یهنوز هض نکرده بودم، با صدا ایس یهاحرف

 :گمیم اروم

 ..ارمیتو، برات آب م میبر ایب -

 :غرهیم تیبا عصبان مامان

 قدرنشناس.. یهمتون، نمک به حروما دیریبم دیبر -

 نیا دنیحق من شن رم،یتوجه به غرولندهاش داخل م یب شه،یزنگ تلفن خونه بلند م یصدا

 ها نبود.حرف

 :چسبونمیو محکم به گوشم م دارمیرو برم تلفن

 د؟ییبله بفرما -

 :شهیمردناشناس از پشت خط بلند م یصدا

 ؟یمنزل حاج موس د،یسالم ببخش -

 :گمیحوصله م یب

 سرکاره.. ستیاالن خونه ن یسالم بله ول -



 ؟یمن با شما کار دارم، شما دخترش ست،یخونه ن دونمیآره، آره، م -

 بله، من دخترشم. شما؟ -

 پدر ژاله.. م،یکنیخط کار م هیهمکار بابات باهم تو  امیمن نهاوند -

 بله بله به جا اوردم، امرتون؟ -

 :دهیوقفه جواب م یکم با

مسافرارو  یچند بار ستیحال پدرتون مساعد ن یچند وقت هی شینگرانتون کنم راست خوامینم -

 کنه،یرو زود فراموش م زایاز چ یسر هیاشتباه رسونده راهو گم کرده، حواسش انگار پرته، 

 خوادیم یاشتباه رفت دوتا مسافر خانم داشت فکر کردن موس ریمس هی شیدوشب پ نیهم

 ..دیکشیم سیبه دعوا و پل اشتد بدزدتشون کار

 :گمیو م رمیمبل وا م یرو

 شده؟ ینجوریا یاز کِ  -

 ست،ین یمهم زیچ گهیشده، به خودش هم گفتم، م دیشد یلیاواخر خ نیهست ا یدو سه ماه هی -

. نیمتوجه نشده باش دیگفتم شا ستیخونه ن ادیخودم دونستم بهتون بگم چون ز فهیبه هرحال وظ

 ..دیباش ریگیشما پ اندازه،یپشت گوش م هیالیخ یکه مرد ب نیشناسیرو که م یموس

 :زنمیهام کنار ماشک رو از چشم پرده

 ..نیچشم ممنون که اطالع داد -

 :پرسهیم کردیبود نگاهم م ستادهیمامان که منتظر ا کنم،یرو قطع م تلفن

 گفت؟ ینورا؟ چ بود یک -

 ..کنهیم بیغر بیعج ی، گفت کاراهمکار بابا، گفت بابا حواس پرت شده -

 :نهینشیمبل م یرو تفاوتیب

 ..گهید یریکرد پ شهیعوارض باال رفتن و سن و ساله، چه م -

 :دمیدردناکم رو قورت م بغض

رو  رایبابا حواسش پرت شده، مس گمیدارم م یشنویمامان م ه؟یریکه عوارض پ یچ یعنی -

 اصال واست مهم هست؟ ره،یاشتباه م

 :برهیرو باال م کشیبار یابروها



 یکارهمه شلوغ نیا کهنیبه من؟ معلومه که برام مهمه، ا نیپریم یامروز چتون شده شماها ه -

 ..شهیخوب م دهیدکتر دوا دارو م برمشینداره م

 :رمیو به سمت اتاق م شمیبلند م یعصب

واسه  یکار خوادی. تو نمبرمیدکتر، خودم م شیچقدر برات مهمه، الزم نکرده تو ببر نمیبیم -

 ..یبابا کن

 یتو اصال چرا امروز سرکار نرفت نمیمنو مرگ بده راحت شم، بب ایشده امروز، خدا یچه روز -

 ؟یخونه منو دق بد یموند

 :زنمیو بلند دادم شمیاتاق م وارد

 جمع کنم برم؟ یسرم گفتم امروز خونه بمونم استراحت کنم. ناراحت ریخ ام،یچون مرخص -

 :دمیمتکا فشار م یو با حرص سرمو تو کشمیتشکم دراز م یرو

 بسه.. ایخدا -

 یشاک ،ینامشخص ی. دلم پُر بود از جاشدیم یو سردرد وحشتناک داشت سپر هیروزم با گر کل

روز  هیسرنوشتم  یکه تو دمیفهمیتا م شدیروزها زودتر م نیکاش ا ،یبودم از شخص نامعلوم

 .دمیجنگیو م اوردمیاون روز منتظر دوام م دیحداقل به ام انه؟یخوب به اسمم ثبت شده 

خونه دنبال  یو روشن فضا کیتار یتو شد،یکه قطع نم یوحشتناک یدر و زنگ بلبل یصدا بازهم

 .رمیبه سمته در م ،دمیفشار م دیکل یو دستم رو خورمیتلو م گردم،یالمپ م دیکل

 ه؟یک -

 نورا باز کن منم.. -

اصال خونسرد نبود نگاه  شهیکه برخالف هم ییهاو به چشم کنمیود، در رو باز مب دیحم یصدا

 بده: لمیکوله بار سوال تحو هیکرده بود که  نیانگار آماده باش بود کم کنم،یم

رفتم سرکار گفتن امروز  ،ینگاه کرد لتویموبا چیدادم؟ ه امیچندبار بهت زنگ زدم پ یدونیتو م -

 اصال مادرت کجاست؟ نمیدوساعته پشته درم، بب نجایدر اومدم ا یجلو ،ینرفت

 شبیاومد د ادمیجوابش رو بدم که  یابا به توچه خواستمیبود، م یکاوریمغزم در حال ر هنوز

 .بودیبراش مهم م دیانگار اوضاع و احوال من با م،یباهم نامزد کرد

 :کنمیخشکم رو تر م لب



 رفت.. یکِ  دمینفهم یعنیکجاست،  دونمیمامانم نمحالم خوب نبود، خواب بودم.. -

 :کنهیو مشکوک نگاهم م دارهیبه داخل برم یقدم یعصب

 ؟یکرد هیچرا حالت خوب نبود؟ گر -

 :دارمیبرم یمعکوس قدم

 کجا بود؟ هیسردرد داشتم، گفتم که خواب بودم، گر -

 :گهیکار مطلب برهیشلوارش فرو م بیداخل ج دست

 ..رونیب میباشه جمع کن بر -

 ؟یچ یرو جمع کنم، برا یچ -

 .میحرف بزن کهنیا یبرا -

 :کنمیحوصله سرخم م یب

 .میحرف بزن جانیخب هم -

 :کنهیتکرار م یعصب

 م؟یحرف بزن جانیخب هم -

 :گمیلب م ریز یهوف

 ..امیتا اماده بشم ب نیباشه، تمام، باشه، برو تو ماش -

 :گمیو م کنمینگاهش م رمیم ییدستشو که به سمت یحال در

 ..گهید امیبرو گفتم م -

رو  درضایحضور حم تیوضع نیفقط تو ا پاشم،یبسته شدن در آب سرد رو به صورتم م یصدا با

 اومدمیو بزک دوزک رو اصال نداشتم، مهم نبود چطور به چشمش م شیکم داشتم. حوصله ارا

و  کنمیو متورمم نگاه م زیر یهاکار رو تموم کنم. به صورت سرخ و چشم  نیا خواستمیفقط م

و گشادم رو همراه شال همرنگش  اهیژاکت س کشم،یو نامرتب م سیخ یروهابه اب یدست

 ..زنمیم رونی. از خونه بپوشمیم

به هم ضرب گرفته بود، دستم رو  یهام رواما دندون ادنبودیهوا ز یسرما شم،یم نشیماش سوار

 :برمیسمت فن م

 ست؟یروشن ن تیبخار -



 :کنهیسرعتش رو کم م کنه،یم ادیرو ز یبخار درجه

 دکتر؟ میچت شده، تو امروز؟ حالت خوبه؟ بر -

 : کنمیخودم رو جمع م یعصب کنمیبغـ*ـل جمع م یرو تو دستم

 راهتو برو.. ست،ین میزیچ رینخ -

 کجا برم؟ -

 :غرمیم اریاخت یخشم تو مغزم روشن بشه ب یبود تا جرقه یسوالش کاف نیهم

چه  نیا رون،یب میبر یگفت دنبالم خودت یخودت اومد ؟یچه بدونم کجا بر ؟منیکجا بر -

 ؟یپرسیاخه ازم م هیسوال

 :پرسهیم یعصب گردهیو به سمتم برم رهیگیم یمحکم ترمز

 چته تو؟ ها چته؟ -

 :غرمیاز قبل م بلندتر

 نه بذار من بپرسم تو چته؟ ،یکنیمسخرم م ،یذاریبه سرم م سر یمن چمه؟ تو دار -

 :کنهیتر م کیرو از قبل نزد سرش

 چته.. دونمیاما من که م ست،ین میزیمن چ -

 :زنمیم یحرص پوزخند با

 ه؟یبگو چمه؟ دوست دارم بشنوم، بگو دردم چ -

 :فرستهیم رونیدارش رو از حنجره بگرفته و خش یصدا دهیوار تکون م کیرو ت دستش

 یتونینم جام،نیمن ا کهنیدردت ا ،یقبولم کن یتونینم ،یتحملم کن یتونینم کهنیدردت ا -

 یکنیفکر نم اد؟یاز من خوشت نم فهممینم یکنینورا فکر م ،یمنو هَض کن یتونینم ،ینیمنو بب

فرصت  هیفکر کردم. من فقط از  زایچ نیا یبه همه نجامیکه ا یمن ،یازم متنفر فهممینم

 فرصت منو نسوزون.. یبدخُلق یبا لج باز خوامیم

 .کنهیگره مشتش رو اروم باز م خندمیم درمونده

 :گمیو م کنمینگاه م رونیب به

 نیا یدار یچه حساب یقبولت نکردم؟ رو یکنیواقعا فکر م ؟ییمشکل من تو یکنیچرا فکر م -

 ؟یزنیحرف رو م



 ات، رفتارت بامن..اداه نیا -

 :پرمیحرفش م یتو

 نیوسط راحت تر نیاتفاقا هضم تو ا کنم،یکه من توش دستو پنجه نرم م یمشکالت نیتو ا -

 ریمن تاث یرو افتهیکه داره اطرافم م ییهااتفاق یکنم ول تتیاذ خوامینم نیکار ممکنه، بب

 .ذارهیم

 :دمیو ادامه م کنمیهاش نگاه مچشم یو خوب تو گردمیسمتش برم به

خودم  یروز هیاگه  ،یارینکن سرازکارم درب یهستم، سع یبهت بگم تو چه وضع تونمینم -

 ..گمیخواستم بهت م

 تونستم کمکت کنم؟ دیشا -

منم از  ا،یحصار دنبالم ن رونیوقت ب چیحصار بکشم. ه هیبه بعد بذار دور خودمون  نینه، از ا -

 .ارمیرو باخودم داخل نم یزیچ چیه رونیاون ب

دوباره حرکت  دهیتکون م یسر دییانگار بهش برخورده اما با تا ره،یم نییگلوش باال پا بیس

که  یخودم رو روشن کرده بودم. حدو مرز فیبودم، رک و راست تکل ی. از خودم راضکنهیم

 نو شکل گرفته ..رابـ ـطه از  نیاز همه به نفع ا شتریگذاشته بودم قطعا به نفع خودش بود، ب

ساکت  .شهیمتوقف م یاشلوغ مرکز شهر کنار کافه یهاابونیخ یو تاب خوردن تو چیپ یکم با

. کنمیشده پشت سرش حرکت م یزیرمحوطه شن یو شوکه، تو یهم از دستم عصب دیبود و شا

 پرسهیو م گردهیلحظه به سمتم برم یبرا

 م؟ینیکجا بش -

. نمینشیتک نفره چرم م یراحت ی. رورمیبود م یکه کنار حوضچه بود بزرگ آب یقیسمت آالچ به

 :پرسمیناچار م نیجو سنگ نیرها شدن از ا ی. برانهینشیروبه روم م

 ؟یاز کارت بگ کمی یخوایم -

 :شهیم تردیابروهاش شد خم

 مثال؟ یچ -

 انه؟ی یهست یاز شغلت راض ،یکنیم یچه کار قایدق نکهیا -

 :رهیگیبه سوالم مِنو رو به سمتم م توج یب



 ؟یخوریم یچ -

 :دمیهول م زیم ینگاه کنم منو رو نکهیا بدون

 .خوامینبات هم م ،ییچا -

 :چرخهیدادن سفارش، به سمتم م با

 هستم؟ یاز کارم راض یدیپرس -

 :دمیحوصله جواب م یب

 .دمیپرس نویآره فکر کنم هم -

 :گردهیم یزیانگار دنبال چ چرخونهیبه اطراف م نگاهش

خودمو تو اهن قراضه و  ادمهیکه  یخوبه خداروشکر از وقت س،یبد ن یول ستم،یکه ن یراض -

 نهییپا شیکردم. نگاه به اسم و رسمش نکن درسته کالس کار دایاز رده خارج شده پ یهانیماش

 .کنمیم یبا دولت دارم همکار ییجورا هیرو دوشمه،  تیمسئول یکل یول

 ی. بالخره رودادمیِکسل کننده رو ادامه م یمکالمه نیدایچطور با ذارم،یچونم م ریرو ز دستم

 :دارهیزدن اطراف برم دیدست از د شهیثابت م شیصندل

 ؟ینشونتو دوست نداشت یانگشتر -

 :خورمیسوالش جا م از

 دوستش داشتم، چطور؟ یلینه، خ -

 ؟یعوض کن یتونیم یاگه بخوا ،یفکر کردم دوستش ندار دمش،یاخه تو دستت ند -

 :دمیجواب م شمیکه مشغول گشتن م یو در حال دارمیرو برم فمیعجله ک با

رفت بندازمش. موقع اومدن چون عجله  ادمیچطور  دونمینه، اصال واقعا خوشم اومد ازش، نم -

 گذاشتم.. فمیداشتم تو ک

 :کشمیم یو نفس راحت دمیا مانگشتم ج یانگشتر رو از تو یتند با

 فکر کردم گمش کردم. دمیلحظه ترس هیخداروشکر  ناهاش،یا -

 .اندازمیاب جوش م یقور یو تو کشمیم رونیجلدش ب یرو از تو بگیت ،یچا ینیآوردن س با

 ؟یتوچ -

 :پرسمیو متعجب م کنمیسرم رو بلند م شیسوال ناگهان با



 ؟یمن چ -

 انه؟ی یهست یاز کارت راض -

 :دمیام رو تکون متفاوت شونه یو ب زنمیم یپوزخند

 ..مارهایب دنیسخته، مخصوص د مارستانیب ینه، اصال. تحمل فضا -

 ؟یکنیکارم یپس چرا دار -

بعدم بخاطر فرار از  لیاولم بخاطر پس گرفتن خونه بود و دل لیخودم واضح بود، دل یبرا جوابش

دور باشم. فنجون  زیاز همه چ تونستمیچند ساعت م یکه برا یامن یمتشنج خونه بود، جا یفضا

 :رمیگیرو به سمتش م ینیچ دیسف

 ..دونمینم -

 ..یاگه بهت بگم دوست ندارم کار کن -

 :پرمیحرفش م یتو

 خونه کار کنن؟ رونیهاشون بکه دوست ندارن زن یهست ییالبد از اون دسته مردا -

 :شهیکنار چشمش م یخوردگ نیباعث چ دشیلبخند پل مچهین

 از اون دسته مردام.. قایآره دق -

 !یکنیم دمینا ام یدار -

 معامله کنم.. هیباهات  خواستمیم یکردم، ول یشوخ -

 ؟یاچه معامله -

 :چرخونهیم یچا یرو تو ینبات زعفرون چوب

 .کنمیم زیرو ماهانه به حسابت وار یمبلغ هیسر کار، من  ینر کهنیا -

 :کنمیدلم بندازه نگاه م یکه قصد داشت وسوسه تو زشیر یهابه چشم شه،یکج م اریاخت یب لبم

 !رمیپول سرکار نم یمن فقط برا یول ،یاسخاوتمندانه شنهادیچه پ -

 ؟یریم یچ یپس برا -

 :خورمیم مییاز چا یکم

صبور  کمی میمدت که باهم نیخودمو دارم. به نظر من بهتره تو ا یشخص لیبگم، دال تونمینم -

 ..یدیدور تند فقط بهم استرس م یرو یریم یجورنیا یوقت ،یباش



 ؟یمرموز رفتار کن نقدریقرار ا یتا کِ  -

 :پرسمیو معترض م خورهیبه هم گره م ابروهام

 که من مرموزم؟ یکنیچرا با خودت فکر م -

رو  کدومشچیجواب ه وقتچیه ستیقرار ن دونمیم یسوال ازت دارم ول یکل ،یچون هست -

 ..یگیبهم نم دونمیبدونم، چون م

 :کنمیرو رها م فنجونم

کنم. رسما امروز روز اوله که  یرو ازت مخف یزیچ ستیمن قرار ن ،یصبور باش کمی شهیم یچ -

 ؟یاول من رو بشناس یکنینم یچرا سع م،یهم نشست یراحت روبه رو یجورنیا

 :گـهیلب م ریو آروم ز رهیگیرو ازم م نگاهش

 ..یکه تو بخوا یباشه، هرچ -

 اره،یسر از کارم در ب کردیم یاز حد سع شیب گفتیاما حسم م کرد،یم میظاهر داشت همراه به

نداشتم اما  یاز گذشته خودم ترس خوندم،یهاش مچشم یداشت و شک رو از تو دیانگار ترد

دو دسته شدن خونودام، از  شدن ساک دالرها شروع شد.از دایمن از پ یزندگ کیتار یهانقطه

 دنیبذاره. فهم ریمنم هم قرار بود تاث یزندگ یزود تو ای ریهرکدومشون که د بیعج یرفتارها

. کردیدرست م یشتریو ب شتریب یهاذهنش عالمت سوال یبه ظاهر ساده تو یزهایچ نیهم

ترسم  نیشتری، بمن سخت بود یخونوادم افتاده بود گفتنش برا یکه برا یریاتفاقات اخ حیتوض

زبونش  ایذهن  یتو دیفهمی، اما اگه مبرمال بشه یبود که ظاهر با پوشال ساخته خونوادم روز نیا

 یعار، ب یب اش،یحروم خور، دزد، معتاد، ع گرفت؟یهرکدومشون در نظر م یبرا یچه صفت و لقب

 انصاف..

بود، موقع برگشت به خونه  ینجون چاف کیخوردن  یاندازه مشیبه تا شیاولمون کوتاه قرار

برگشتم  دادیکه ذهنم رو آزار م یشدم، بخاطر سوال ادهیکه پ یردو بدل نشد اما موقع یحرف خاص

 زدم. نیماش شهیبه ش یاو خم شدم ضربه

 .فضا کوچه صورتش مشخص نبود یکیتار یتو دیکش نییرو پا یشهیش

 ؟یکشیم گاریتو س -

 :دهیمکث جواب م با



 چطور؟ -

 :دمیم هیتک نیلبه پنجره ماش یرو دستم

 .دهیم گاریس یشدم حس کردم بو نتیسوار ماش یآخه هر ِسر -

 ..خودم جابه جا نیچون کارگرهامو با ماش دیشا دونم،ینم -

 :دهیجواب م یو با شرمندگ کنهیقطع م حرفش

 .کشمیاوقات، م یاره گاه -

 اوقات؟ یگاه -

 :شهیم یطوالن اشوقفه

 هر روز.. -

رو  امکشیبسته نشده که پ اطی. هنوز در حرمیو به سمته خونه م گمیم رلبیز یریبخ شب

 .کنمیم افتیدر

 بهت دروغ بگم. خواستمینم یول اد،یاالن ازم بدت ب دیشا -

 :سمینوی. و با عجله مزنمیم یلبخند

 .یممنون که راستش رو گفت -

***** 

با سرعت به  ادیبابا که لنگان لنگان به سمتم م دنیو باد ستمیایم مارستانیب یمحوطه یتو

 .رمیم شوازشیپ

 ره؟یدکتره م نیاالن ا ،یکرد رید نقدریبابا چرا ا -

 ول کنم به امون خدا.. شدیداشتم باباجان، نم سیسرو -

 .کنمیم شییراهنما شهیکه خودکار بازو بسته م یدود یاشهیسمته درب ش به

 به زور نوبت گرفتم، خدا کنه نرفته باشه.. مارستانیب ادیبار فقط م کیتو هفته  ه،یخوب یلیدکتر خ -

 ..یکنیشلوغش م یدار خودیب ست،ین یزیچ گمیم یه -

 :دوهیاز ته راهرو به سمتمون م دنمونیبا د ژاله

 شااهلل؟یا نیسالم حاج آقا، خدا َبد نده خوب هست -

 :دهیتکون م یسر بابا



 دیچرا افتاده به جون من، که اال و بال با دونمیبچه نم نیا شبیواال از دسالم دخترم، خوبم  -

 ..جانیکردم اومدم ا لیرو تعط یچکاب، بخاطرش کارو زندگ یبرا مارستانیب یایب

 :کنهیم یمقنعه مخف ریرو ز شیشراب یموها زنهیم یلبخند ژاله

 ادیب ضیمر نیتر، االن امهم نیاز ا یخود شماست. چ ینداره، همش به خاطر سالمت یبیع -

 .رهیگیوقتتون نم ادیز دی. نگران نباششهینوبت شما م رونیب

که با عجله بابا رو به سمته  یژاله در حال اد،یب رونیاز اتاق ب ماریب نیتا اخر گذره،یم یاقهیدق چند

 :برهیاتاق م

 ..ایتو ن -

 :پرسمی. با برگشت ژاله مضطرب مستمیایو ثابت م گردمیقبلم برم یسرجا دوباره

 شد؟ یچ -

 هیاالنم  ستین انیبابات راحت باشه، نترس با دکتر هماهنگ کردم، گفتم که در جر یایگفتم ن -

 .ستین یزیکه چ شاهللیا ،سهینویم شیجواب بده بعد براش ازما دیپرسشنامه رو با

 ریبا تاخ یکم دوزم،یرو چشم م اتاق روبه دیچشم به در سف نم،ینشیم لیسرد است یصندل یرو

 .پرمی. مثله فنر از جام مشهیبابا از اتاق خارج م

 گفت؟ یشد بابا؟ دکتر چ یچ -

 :ذارهیشلوارش م بیج یرو تو مشیو دفترچه ب کشهیم شونشیکم پشت و پر یبه موها یدست

 خون.. شیو ازما یبرم ام ار ا دیبا ،یچیه -

 :افتمیراه م دنبالش

 ؟یریکجا م یخب االن تو دار -

 دارم. سیسرکار. سرو رمیدارم م -

 شه؟یم یچ یبابا، ام آر ا یا -

 :کنهیو کالفه نگاهم م شهیم متوقف

نداره.  یکه دستگاه ام ار ا مارستانیب نیناشتا باشم. ا دیدکتر گفت با ،ینورا جان کچلم کرد -

برم به کارو بارم  ی. االنم اگه اجازه بددمیام ماونجا کارمو انج رمیفردا صبح م رعماد،یبرم م دیبا

 برسم.



 :برمیروپوشم فرو م بیج یرو تو دستم

 سوال هم ازت نپرسم! یعنی ،یشیم یخب بابا چرا عصب -

 :اندازهیبه سرتاپام م ینگاه

 منتظر بشم، برسونمت خونه؟ رونیب یخوایم -

 برو به سالمت. ،یشیمعطل م یلی. خخوادینه نم -

که خودم توش مشغول کار بودم  یبخش یبه سمته ساختمان شرق شمیازش جدا م یخداحافظ با

 .گردمیبرم

**** 

 لیکه مشغول صحبت کردن با موبا هیوبه حور پَرمیم نییرو اروم پا ادهیکنار پ یجدول سنگ یرو

 .کنمیکالفه نگاه م اومدیبه سمتم م زشیتندو ت یهابود و با قدم

 :توپمیشدن با حرص م کیمحض نزد به

 اتوبوس رفت.. یدوساعته معطلم کرد گه،یبدو د -

 :زنهیکنار م شیهابلوندش رو پشت گوش یها یو چتر زنهیم ییدندون نما لبخند

 !رمیگیسرت برات اسنپ م یفدا ،یجون بابا چه عصبان-

عکوس م یو قدم کنمیژاکتم مشت م بیج یصورت خندون و سرخوشش، دستم رو تو دنید با

 :دارمیبرم

چقدر نگران شدم  یدونیشده، م ی. زود باش بگو چادیم گهیاتوبوس د هیالزم نکرده، االن  -

 ادم پشت تلفن بگو چه خبر شده؟ نیع ،یکنیآدمو هول م یزنیزنگ م یاونجور یوقت

هاش رو دور بازوهام دست یو با خوشحال دارهیاتوبوس قدم برم ستگاهیبا من به سمت ا همراه

 :کنهیحلقه م

 مگه... وونمید گه،یرو که ادم پشت تلفن نم یمهم نیخب، خبر به ا شدینم -

 خوب بگو؟ یلیخ ،ییجانیاالن که ا -

 :رهیگیرو به سمتم م لشیموبا شهی. کنارم ولو منمینشیم ستگاهیا یاهن کتین یرو

 ...زیسوپرا -



از  یی. نماکنمیم کیو سرم رو نزد کنمیم زیچشمم رو ر لیاصفحه موب یتو لمیپخش شدن ف با

 تیجمع قیسوت تشو یبودنم و صدا ستادهیهم ا یو آرمان روبه رو هیکه حور یرستوران یبخش

 .شهیدورشون با زانو زدن آرمان فضا رو منفجر م یانفره نیچند

 :رمیگیونگاهم رو از صفحه م شهیکج م اریاخت یب لبم

 کرد؟! یازت خواستگار کنه،یم کاریداره چ نیا -

 کیبود به صورتم نزد فشیظر یهاانگشت یو انگشتر تک الماس که تو زنهیم یلبخند مفتخر

چشمم رو از کاسه در  زشیکه انگار قصد داشت با همان الماس تراش خورده و ت ی. طورکنهیم

 .ارهیب

 :پرسمیو متعجب م زنمیرو کنار م دستش

 !ن؟یعقد کرد ،یچ -

 :زنهیوضربه به شونم م شهیم کیمثله توپ شل اشخنده

بالخره  یدید یبود، وا تهیفرمال نیا میخواستگار ومدهین یهنوز که رسم ،یچه عقد وونهینه د -

 نیهم یدونیم ره،یمنو بگ ادیب زنمیاخرش مخشو م دونستمیچطور به زانو در اوردمش. م

ترکونده، به خاک اقاجون اگه روحم خبر  نستارویداشته کل ا دیچندهزارتا بازد شبید لممونیف

 و عطا هماهنگ کرده بود.. ایبا س یعوض یکنه، ول یازم خواستگار خوادیداشت م

 :پرسمیو م دزدمیرو از انگشترش م نگاهم

 فازا نبود.. نیکرد؟ اون که اصال تو ا یچطور شد ازت خواستگار -

گل کنه، گفتم نورا داره از من زودتر ازدواج  شیکردم حسود یکار هیکوچولو ترفند زدم  هی -

تو کارم مشکل  کمیها، اون طفلکم حق داشت گفت حرف نیگـ ـناه دارم و او چقدر من کنهیم

بذارم، گفته بودم چرا چند روزه تو خودشه و َپکره  شیپاپ تونمیاومده، ضرر کردم فعال نم شیپ

 عشقم چقدر تو فشاره! ونگ

 خب؟ -

 :دهیتکون م یتفاوتیبا ب یاونهش

شبه از  هیخودمو بهش ثابت کردم  امیطرف هیاز  فتهیکمکش کردم، کارش راه ب کمیخب که  -

 شه؟یتا اسمون عوض شد باورت م نیزم



 ؟یچه کمک ه،یحور هیمنظورت چ -

 بزرگم گوشمه.. کهیکف دست مامان، بفهمه ت یبذار یموقع نر هی گه،ید یکمک مال یچقدر خنگ -

 :پرسمیم متعجب

 ؟یمگه تو پول داشت ؟یبا چه پول -

بالاستفاده  شمیکه از مامان گرفتم، به مقدارشو که خرج خودم کردم مابق یاره خب از سهم اول -

 ؟یگینورا تو که به مامان نم نمیتو حسابم بود. بب

 .شمیترمز اتوبوس با عجله بلند م یصدا با

 ..یکردیقبلش فکر م کمیکاش  یا یمعلومه که نه، ول -

و  رهیگیرو م لهیمحکم م هی. حورستمیایم یاگوشه تیجمع یشلوغ یو تو شمیاتوبوس م سوار

 :پرسهیم انهیو شاک ستهیایروبه روم م

هام به ارمان اعتماد دارم، بهش من به اندازه تخم جفت چشم کردم،یقبلش فکرم یچ یبرا -

 ه بهم برگردونه.قرض دادم قرار شده دوماه

 :کنمیلب نجوا م ریز اروم

 خدا کنه. -

 :کنهینگاهم م مرموز

 من مثله سهراب اسکلم؟ یتو فکر کرد نمیبب -

 نگفتم.. یزیمن که چ هیول کن حور -

 :غرهیو بلند م زنهیرو کنار م هاشیچتر یعصب شه،یجابه جا م تیجمع باموج

 یفرهنگ یب یهاتو دهن من. عجب آدم ایب ؟یدیهول م یواسه چ ست،یکه جا ن ینیبیخانمم م -

 ..هاشنیم دایپ

 :کنهیچپ چپ نگاهش م انسالیم زن

 ..یگرفتیدربست م یتاکس یناراحت -

 :کشمیرو عقب م خودم

 جوابشو نده.. ه،یولش کن حور -

 :دهیبغلش فشار م یرو تو شیچرم پلنگ فیک



ها ازم خواسته که خونواده ه،یدفعه جد نیآرمان ا میصحبت کنم. تصم یامشب با موس خوامیم -

 باهم آشنا بشن..

و آرزو بود.  دیو ام جانیکه پر از ه شمیم رهیروشنش خ یهابه چشم دم،یتکون م یسر دییتا با

 !گذشتیدلش داشت م یتو یچ دونستیخدام

***** 

روبه روم قرار  کردیم ییتوش خودنما کیکه توش سه تا استکان کمربار لیگرد است ینیس

 یشاک هیرو تا اخر باال بـرده بود و اخبار در حال پخش بود، حور ونیتلوز یبابا صدا ره،یگیم

 .دییجویبود و با حرص آدامس م ستادهیدست به کمر روبه روش ا

 تیدر نها کوبه،یم نیکرده بود رو به زم یخال یرو که باطر ونیکالفه چند بار کنترل تلوز مامان

رو به  دشیو انگشت تهد دهیرو محکم فشار م ونیو دکمه خاموش تلوز شهیاز جاش بلند م

 :رهیگیسمته بابا م

 به حرف بچه گوش کن.. قهیدو دق -

 :رهینفس باال م کیو  کنهیم یخال ینعلبک یرو تو شییو چا اندازهیهم م یپاهاش رو بابا

 نداره. یاز اول گفتم به من ربط -

 :رهیمامان باال م یصدا

 یبراش پدر یخواینم ست؟یتو ن یدختر بچه نینداره؟ ها؟ مگه ا یرو به تو ربط یچ یچ -

 ؟یکن

 یخودم، من که بهش نه نگفتم، خواستگار داره باشه قبول هرک یاما تو خونه کنمیم یپدر -بابا

 هست در خونم به روش بازه..

 :کوبهیم نیبا حرص پاهاش به زم هیحور

 جاست،نیما ا یکه خبر نداره خونه زندگ ارویبابا جان  گـه،یم یداره چ نیمامان توروخدا بب -

 .رهیرو کولش م ذارهیاگه بفهمه بارشو م

 :خورهیم شییاز چا یتفاوت هورت یب بابا

 خب بره. -

 :زنهیمغموم جلوش زانو م هیحور



 کنمیدست کت شلوار مارک تنت م هیخونه باالشهرمون،  میریساعت م هیبابا جان بخدا فقط  -

فقط  دنیاگه هم از کارو بارت پرس ،یبزن یحرف خاص ستیاصال هم الزم ن انیخونواده طرف م

 ه؟یکار سخت نی. جون من انیهم یکالم بگو تو کار صادرات واردات هی

 برو ردکارت بچه جون.. ایب گم،یمن دروغ نم -بابا

 :زنهیبا حرص تو موهاش چنگ م هیحور

تو که  ونه،یمن در م یآبرو یبار فقط دروغ بگو. پا هیبخاطر من؟  امرزت،یخداب یتورو روح اقا -

 فهیکردم ح دایگمشده خودمو پ یمهیسال ن یمن تا آخر عمرم مجرد بمونم؟ بعد س یخواینم

که موهام مثله  یتا وقت شمیم شتونیر خیخونه موهام ب نیتو هم امیم دم،یبخدا از دستش م

 گفتم.. یک نیبشه. حاال بب دیسف مدندونا

 :اندازهیبهش م یهینگاه عاقل اندر سف بابا

 روشن کن. ونیبرو تلوز اینورا ب -

 :دهیتوپش پره جواب م یکه حساب مامان

بهش حق بده  کمیداره آخه مرد مومن،  یطفل معصوم چه گناه نیپا داره؟ ا هیاالن مرغت  -

با اون همه دک و پوز برش  تونهی. نمدهیها دتو همون خونه دهیبچه تو همون منطقه د نیطرف ا

. شیآباد خواستگار یرخیتو  ادیکه ب دتشیآباد ند یرخیتو  غوله،یب نیسر شهر تو ا نیا ارهیداره ب

 پاش بذار یجلو یراه هیحداقل به عنوان 

 صداقت، بهش بگو صداقت داشته باش. -بابا

 :شهیم یتش جارصور یرو اهشیس ملیاشکش همراه ر هیحور

 ..ای. چقدر من بدبختم آخه خداارمیسر خودم م ییبال هی زنمیبخدا م زنم،یرگمو م یحاال ک نیبب -

بود نه ناراحت، انگار از  ینه عصب کرد،یهاشون رو گوش مسکوت کرده بود، با ارامش حرف بابا

 انجام بده. کارونیا وقتچیه ستیکه قرار ن دونستیخودش اعتماد داشت. م

تا احساساتش رو  شدیوارد م یاز هر در زد،یغر م زیر کیو مامان  کردیم هیزار زار گر هیحور

شده بود  میتسل کباریپر سوز و گداز  یهاها حرفنگاه نیا یفقط جلو ی*ک کنه، موسـیتحـر

 شدن نداشت. میقصد تسل بارنیا

 .شهیها بلند ممجادله و بحث ونیزنگ در م یصدا



 :گهیو م کنهیبه من م یمغزش بود اشاره ا یبابا چنبره زده بود درحال شستشو یکه رو مامان

 !هیک نیبرو در وا کن بب ایب ،یخوریسرجات تکون نم یتو چرا نشست -

 :کنمیلب زمزمه م ریز شمیحوصله ازم جام بلند م یب

 فقط در خونه برات وا کنم.. یدییمنو زا -

 .رمیم نییو اروم از پله ها پا دارمیها برمنرده یرو از رو چادر

بود  درضایحم یو روغن اهیس یهادست یکه تو یمحض باز شدن در به چند شاخه گل نرگس به

تنش بود و  یرنگ کار تو یا. لباس سرمهاندازمیبه سرتاپاش م یو بعد نگاه کنم،ینگاه م

 جونش: یخش دار و ب یاز صدا ی. حتدیباریاز سرو روش م یخستگ

 .نمتیبب امیسر ب هیخونه، گفتم  رفتمیداشتم م -

 :گمیو اروم م زنمیم یلبخند ره،یگیگل رو به سمتم م دسته

 ..یاریبرام گل ب دنمید یایکه م یهرسر ستیالزم ن -

 :کشهینامرتبش م شیبه ته ر یقصد ورود نداشت دست ده،یم هیچهارچوب در تک به

 ن؟یمهمون دار -

 :کنمیجروبحث سر خم م یشرمنده از صدا اندازمیم یبه خونه نگاه کوتاه گردونم،یبرم سر

 ..مینه، خودمون -

 بفهمه.. یزیچ یکس نکهیبدزدمت، بدون ا تونستمیکاش م -

 :کنمیبه خونه م یاو اشاره دمیتکون م یااز حرفش جا خورده بودم. شونه کنم،یم سربلند

 .شهیاون تو متوجه نم یکس ،یاالنم منو بدزد نیتو اگه هم -

 :اندازهیبه سرکوچه م یو نگاه دارهیبه عقب برم یقدم

 ..میبر ایب -

 ؟یچ -

 حال و هوات عوض شه. میبزن یچرخ هی میبر ایب -

 :گهیکه دوباره م کنمینگاهش م دیترد با

 خونه.. گردونمتیبدزدمت، زود برم ستینترس قرارن -

 :اندازمیم سرم یرو چادرم



 ..ستیآخه لباسم مناسب ن -

 ..گهیمگه لباس من مناسبه، زود باش د -

و پشت  ذارمیباز م مهیدر رو ن اندازمیبه خونه م یام کرده بود، نگاهچرا اما وسوسه دونمینم

 نیزده سوار ماش جانی. هدیدیوضع م نیکوچه با ا یتو یبود کس یفقط کاف دَوم،یسرش م

 .شمیم

سرم سُر  یچادرم که مدام رو یدستم رو ره،یگیو دنده عقب م چرخونهیرو م چییعجله سو با

 :دارمینگه م خورهیم

 .شهیبد م یلیبابام بفهمه خ ها،میزود برگرد -

 شهی. هنوز باورم نمشهیپخش م ستمیس یاز تو یمیقد کیموز یصدا کنه،یم ادیرو ز سرعتش

 !؟یچ دیدزدیکرده بودم. اگه واقعا منو م یحماقت نیکه همچ

 .زنمیم کرمیدروپ یبه افکار ب یپوزخند

بهم  ینگاه مین شه،یسرعتش کم م یاصل ابونیبه خ دنیها و رسگذشتن از کوچه پس کوچه با

 :کنهیم

 ..دمتیکه د یمثله روز اول یشد -

 :کنمیبحث رو عوض م لیدل یب کنمیو بو م کنمیم کیها رو به دماغم نزدنرگس یدسته

 ..یاخسته یلیخ -

 معلومه؟ یلیخ -

 :گمیو م کنمیچشمم رو بازو بسته م دییتا یمعنا به

 ..یخونه راحت بخواب یبر یتونستیم یوقت شم،یپ یچرا اومد -

 .دمیخوابیخونه که راحت نم رفتمیاگه م گهینه د -

 یاروم یبا ضربه گذرهیسرد توصورتم بخوره، چند لحظه م یتا هوا کشمیم نییرو پا یشهیش

 .چرخمیبه سمتش م خورهیکه به شونم م

 باهام حرف بزن.. کمی -

 گفتن داشتم: یبرا یبود، چه حرف رمنتظرهیغ یکم درخواستش

 بگو.. یزیچ هیخودت  اد،یمن حرفم نم -



 .ادیتا به حرف ب کنمیمنتظر نگاهش م زنه،یبه سمته محله دور م دوباره

 :کنهیرو از دور فرمون قفل م دستش

دوسه تا خاطره تو ذهنم  هی اد،ینم ادمی امرزمیاز مادر خداب یادیز زیچ دایچرا جد دونمینم -

 بره.. ادمیهمونم  ترسمیمونده، م

 ادته؟یازش  یچ -

 :گهیو م کنهیبه روبه رو نگاه م متفکر

 نیاومدم، واسه هم ایبود به دن یچه حکمت دونمینم یریسرپ یلیتابوت بودم، خداوک یزنگوله پا -

بود که مدام  نیا ادمهیکه از مادرم  یزیتنها چ دم،یبرادرخواهرام پدرومادرمو د هیکمتر از بق

 یبود بهش گوش کردم، هرکار یزیهرچ تیوص ای حتیآقاتو عِمران نباش. نص هیشب گفتیم

 فهممیم کنمینباشم. االن که بهش فکر م هشیکه شب دادمیخالفشو انجام م کردیم مرانکه ع

 .زدیحرف رو م نیچرا ا

 :پرسمیم کنجکاو

 چرا؟ -

 یزندگ ایدن نیتوا گهیهرکس د ایآقام  ایمثله عمران  خواست،یصالحمو م رویچرا نداره، خ -

 کردن تاوان داره.

از برادرش  یشناخت چیهحرف رو زده بود.  نیچرا االن ا دونمینم یحت فهمم،یرو نم منظورش

با دوزکلک سهم  شیبود که سالها پ نیا دونستمیاز پدرش م یزیعمران نداشتم اما تنهاچ

 بود. دهیپدربزرگم رو باال کش

 .شدیباز م یکی یکیها تا به مرور گره کردمیصبر م دیزود بود، با یکاوش کم یبرا

 :اندازمیکوچه م یبه انتها ینگاه نیتوقف ماش با

 ..ریخوش گذشت، شب بخ -

 .امیدر باهات م یصبر کن تا جلو -

 دارم،یکوچه تند قدم برم یبابا تو دنیباز شدن در سرک کش دنیبا د شم،یم ادهیپ نیماش از

 .کنمیم یچادر مخف ریدسته گلم رو ز

 :ستهیایدر م یجلو دشیسف راهنیرپیبا همون ز بابا



 تو دختر؟ یکجا رفتهپ -

به کمکم  درضایسرهم کنم که حم یجواب خوامیم کنم،ینگاه م درضایبه حم چرخمیم مضطرب

 .ادیم

 ..میبود سادهیوا نیجا کنار ماش نیبا نورا خانوم هم ،یسالم حاج موس -

 نداده بود. صیاش رو تشخکوچه چهره یکیتار یانگار تو کنهیم زیچشم ر بابا

 باال خب.. یاومدیتو کوچه چرا، م ؟ییتو دیحم -

 یو تو گذرمیاز کنار بابا به زور م شه،یم یمشغول سالم احوال پرس ستهیایروبه روش م بالخره

حرف زدنش با بابا  نیب دم،یبراش تکون م یخداحافظ یبه معن ی. از پشت سر دستپرمیم اطیح

 .رمیو به داخل خونه م دارمیوچادرم رو برم شهیراحت م المیخ ،کنهینامحسوس نثارم م یچشمک

. کردیمبل نشسته بود و چپ چپ نگاهم م یغم بغـ*ـل کرده بود، مامان رو یهنوز زانو هیحور

 :ذارمیدسته گلم رو تاقچه م

 ؟یکنینگاه م یچرا اونجور ه،یوا چ -

 یجورنیبنده خدا عقدت کنه؟ ا یذاریچرا نم یو باهاش راحت یخوایهمه خاطرشو م نیتو که ا -

 .دیکن یــزد*بازنام یواشکی یسخته، نصفه شب

 :گردمیچهار گوش حال دنبال کش موم م ی. توکنمیموهام با دست جمع م یعصب

تز  هی یبا طرف نامزد کردم. هرسر ستیام نهفته هیهنوز  ه،یچه کوفت گهید ینامــزد*باز -

از دستت  فهیح یداد ریبعد گ تیخواستگار ادیبذار ب یگفتیم روزی. تا دیدیم میتوزندگ دیجد

برو چهارتا  یبهم بگ گهیدوروز د ترسمی.مبرو عقدکن گیالاقل باهاش نامزد کن، االنم که م رهیم

 کجاست؟ میلعنت یکش مو نی.اَه ا.اریازش بچه ب

 :غرهیلب م ریز

 تو نورا.. یهست یادهیاخ که چه در د،یچشم سف یایح یب -

 :کنهیو به سمتم پرت م کنهیحوصله کش موهاش رو باز م یب هیحور

 رفت. جینچرخ سرم گ نقدریا یکنیم داشیفعال موهاتو جمع کن، بعد پ نیبا ا ایب -

 :اندازمیدمغش م افهیبه ق یو نگاه دارمیمو رو برم کش

 قبول نکرد، نه؟ -



 :دهیتکون م یمنف یبه معن یسر

 من.. یتو زندگ نهیقصد کرده بر یجد یجد -

 اینشو، ب چشیپاپ ادیشد، حاال امشب ز یاضباهاش صحبت کن، بلکه ر گهید کنیعجله نکن  -

 برو خونه استراحت کن.

 :کنهیم ینیمچاله شده تو دستش ف یدستمال کاغذ با

منو روشن نکنه من  فیدق، تا تکل نهیبشم ا نهیمنو بب نمیبش جانیهم خوامیم خوام،ینم -

 .رمینم یقبرستونچیه

 یبهش ندارم. ول یاسمت سوا کار هیمن که از اول بهت گفتم با ارمان روراست باش، حاال قض -

 ..یگفتیبهش راست م دیرو با زایچ نیا دیبا

 :کنهینگاهم م یکفر

آرمان از چه  یدونی. تواصال میاساده زیانگار چ ،یگفتیرو راست م زایچ نیا یگیجور م هی -

 گفتم؟یم یجلوش چ نشستمی. مداره ییکرده و ِلول باال لیتحصچه پدر و مادر  ،یاخانواده

سرمحل  یفروش یسبز رهیکه م نیا شیدار ته زرنگشوفرم ننم خونه یمن دختر موس گفتمیم

شاخ شمشادم تو خان داداش ای کنه؟یم دایپ متینصف ق دهیپالس وهیم هاوهیاشغال م نیاز ب

براش  میدست مردم؟از کدوم افتخارم خانوادگ دهیم کنهیپر م یاصل عرق سگ یدنینوش شهیش

 گفتم؟یم

 :گمیو م شمیاز جام بلند م شیتکرار یهااز حرف یعصب

کردن خودتو  ریبه تحق یعادت کرد ،یسازیها ُبت ماز آدم کهنیا ه؟یمشکلت چ یدونیم -

مردم باال رفته، نه  واریکرده و از د یاگه شوفره در عوض انسان، نه دزد یخونودات، موس

 زحمت.. یب نیخوبشم بب یزایچ کمیکرده نه معتاده.  یناموسیب

 :شنومیمامان از پشت سر م ی. صدارمیبه سمته اتاقم م مونمیجوابش نم منتظر

 ..یسرتر وپولدارتر از نامزد خودش ازدواج کن یکیبا  یخوایم شه،یم شیحسود نیولش کن ا -

حسادت تو قلبم  یاذره یحت دونستیا از دل من خبر داشت و مفقط خد کشم،یلب م ریز یآه

. عادت کرده بود به شک کنمیمادرم شک م نیهم یکه زاده نیاوقات به ا یوجود نداره. گاه



ثابت کردن خودم  یخونه نسبت به هم، حوصله نیا یهاکردن ادم نیو بدب یساز نهیانداختن و ک

 .دیفهمیاز من داشت قطعا منظورم رو م هیکه حور یباشناخت م،رو نداشت

***** 

زودتر  دیبا کنم،یو با عجله روکش بالش رو عوض م اندازمیتخت م یرو یاسمون یآب یروتخت

بابا  شیگرفتن جواب ازما یهم برا یبدم. ازطرف لیرو تحو فتیتا ش کردمیکارهام رو تموم م

 .رفتمیم شگاهیبه ازما

 یجلو ییاقا هیزنگ زدن گفتن  یاز نگهبان گردم،یدوساعته دارم دنبالت م ،یینجاینورا تو ا -ژاله

 در باهات کار داره.

 :پرسمیم متعجب

 بابام اومده؟ ،یک -

 :رهیگیملحفه رو از دستم م ادیسمتم م به

 .کنمیبرو خودم درستش م اینگفتن ب دونم،ینم -

 .گردمیدستت درد نکنه، زود برم -

 یبه سمته نگهبان کنمیو قصد م اندازمیبه محوطه م یو نگاه امیم رونیعجله از ساختمون ب با

 .ستمیایسرجام م اریاخت یسهراب رو ب دنیبرم که با د

. زدیتنش زار م یهاش گود شده بودو لباسش توهربار، دور چشم ازترفیاز قبل و نح درازتر

 :پرسمیکرده بود. با ترس م نگاهش پر از خشم بود و انگار قصد جونم

 سهراب؟ یکنیم کاریچ ییجانیتو ا -

 :خارونهیگردنش رو م پس

 اد؟یخوشت نم هیاومدم بهت سر بزنم، چ -

 :کنمیبه اطراف نگاه م اطیاحت با

 خونه.. یاومدیم ینیمنو بب یخواستیمحل کارمه، اگه م جانیا ؟یفهمینم -

 :ذارهیلبش م یو رو ارهیدر م راهنشیپ بیج یاز تو یگاریو س زنهیم ییدندون نما لبخند

 حالش خوبه؟ کنه؟یم کارینامزدت چ -

 :دارمیبه عقب م یبود قدم دیپراز تهد سوالش



 ؟یدار کاریبه اون چ -

 :دهیتکون م یتفاوت یبا ب یاشونه

 قرار دومادمون بشه.. یحالشو ازت بپرسم؟ ناسالمت دینبا یطورنیهم یچیه -

 برو رد کارت.. ایشلوغه ب یلیندارم، االن هم سرم خ یسهراب من حوصله مسخره باز نیبب -

 :شهیزمختش دور ساعدم حلقه م یهاعقب گرد کنم که دست خوامیم

 ریخبر داره گ اروی نمیبب ،یریواسه خودت م یدار نییپا یبابا، کجا سرتو انداخت نمیصبرکن ب -

صاحاب اومده  یپول ب ینصف گون هیشبونه با  مونیاره حاجافتاده؟ خبر د یعنتر مَنتر یهاچه ادم

 خونه؟

 :کنمیشده بود نگاه م زتریحرص به صورتش که از هربار قبل نفرت انگ با

 گذره؟یپوکت داره م یتو کله یداره؟ چ یبه اون چه ربط -

 انه؟یخواستم بدونم خبر داره  ینطوریهم یچیه -

 نکن سهراب.. دیتهد زایچ نیبراش مهمه؟ منو با ا یکنیبدونه، چرا فکر م میریگ -

 :شهیمشخص م قشیکه رگ کنار شق یجور خنده،یم

 لیکش تبدو زحمت مرد ساده هیاز  یمثال موس شه،یعوض م زهایچ یلیاگه بدونه خ گه،ینه د -

 ..بوته یمشت حروم خور و ب هیبه  میشیم لیتبد مونمیمابق ا،یماف یبه پدرخوانده شهیم

 :کنمیبغضم رو مهار م کشمیم رونیهاش برو از گره دست دستم

 ذوق و شوق نداره بدبخت.. نقدریابرو کردن پدرت ا یب ،یکن یباز یموس یبا آبرو یخوایفقط م -

تو اون خونه  ییکل محل بفهمن چه آدما یزوریپ ارویکه اون  نیداره، ا جانیاما واسه من ه -

 ..کننیم یکوچه بن بست زندگ

 اومدیم رونیکرده بود داشت ب یمخف زادیکه خودش رو تو تنه آدم یدوسر وید کنم،یم سکوت

 .دادیو خودش رو نشون م

و باارامش  کنهیاستوکش لگدمال م یکتون ریو ز اندازهیم نیزم یرو نصفه کاره رو گارشیس

 :گـهیم

 یموس ستیهم ن به کِتفم جیه کشم،یم نییهمه رو با خودم پا افتمینورا، من بخوام ب نیبب -

اومده که قراره  رتیگ یگوگول مگول هیسال  ستیبعد پنجاه سال آبرو جمع کرده، تو بعد ب



من بهتون رحم  ،یداداشم باش یآقام باش یننم باش یخواهرم باش یخوایحاال م ردت،یبگ

 ؟یفتملت کنم،ینم

 سهراب، بگو چه مرگته؟ یخوایم یچ -

 :شهیدوباره باز م ششین

شبمون  کرده بعد قول و قرار اون یخودش زرنگ الی. دردم پوله، حوا به خخوامیپول، پول م -

هم دارم که قرار بود بهم بده رو نداده، االنم من یو تاب داده، پول چوندهیمنو پ زیچهمه ریزده ز

 .کنمیم یمثله خودش باهاش باز

 سراغ من؟ ی. چرا اومدیتو با حوا مشکل دار -

کن،  یکن خودزن هیبزن، گر یبزن دیکه الزمه رو با یسراغش، هرترفند میریم یایم مباها -

 بده من.. اریکه الزمه رو کن پول از مشتش در ب یشوهرتو بهونه کن، هرکار

 :کنمیترس نگاهش م با

 ؟یبرنگرد گهیکه د یریجور م هیاگه پولو بهت بده،  -

 :دهیتکون م یسر دییتا با

 خونه. میریحاالهم برو اماده شو باهم م کنم،یم کارونیهم -

 یتو خواستمینم ش،یافتاده بودم نه راه پس داشتم نه راه پ ریگ گم،یلب م ریز یاباشه ناچار

که ازمن  دمیدیشرور روبه روم م یهاچشم نیدوباره ا خواستمیبسوزم، نم شیوونگید شیات

 .من سخت بود یبرا دیکردن تو تهد ی، زندگ گرفتیباج م

 رونیب مارستانیو از ب کنمیبا عجله لباسم رو عوض م فتیش لیتا تحو کشهیطول م یساعتمین

 .زنمیم

 یچند سوت بلند یبا صدا گردم،یمضطرب دنبال بنز قرمز رنگ سهراب م ابونیخ یچشم تو با

سمتش  موتور متعجب به یبا سهراب رو گردونم،یسر م شنومیم ابونیکه از اون طرف خ

 :دومیم

 کو؟ نتیماش -

 .گمیسوار شو بهت م -



 یتو ی. خالف جهت دورشمیسوار موتورش م کشمیخودم رو باال م ذارم،یشونش م یرو دست

 کنه. دایرو پ زشیراه گر انبریتا م زنهیطرفه م کی ابونیخ

 :زنهیبلند دادم چرخونهیم سرشو

 یکیموتورم از  نیطلبشون، ا یازم گرفتن بردن جا نویسرم ماش ختنیر روزیها دشرف یب -

 قرض گرفتم.. قامیرف

 ؟یبدهکار یمگه به ک -

 ..زیهمه چ یب هیخور به حروم هیبه  -

 بشیرو از تو ج یگوش شه،یسرعتش کم م لشیو خلوت با زنگ موبا کیبار یکوچه یرفتن تو با

 :کشهیم رونیب

 گه؟یشده درست حرف بزن د یچ گمیشده؟ باتوام م یالو، الو، الماس چ -

 :گـهیبلند م بره،یو دوباره سرعتش رو باال م شهیتماس قطع م کنم،ینگاه مرخش میبه ن کنجکاو

 جا کار دارم.. هی میبر دیبا -

نکنه.  تیهوا گوشم رو اذ یتا سرما دمیدستم رو شالم فشار م ده،یبهم نم دنیسوال پرس مجال

 یهاو به برج کنمیاز مرکز شهر فاصله داشت، سربلند م یکه کم یدیبا رفتن به سمت شهرک جد

 .کنمیکنارهم قرار گرفته بودن نگاه م فیرد کیکه  ینوساز

و باعجله از  شهیساختمون بلند مرتبه متوقف م یروبه رو ابونیپشت سر گذاشتن چند خ با

 .کنهیتوجه به من جلوتر حرکت م ی. بپرهیم نییموتورش پا

وارد  افتمیپشت سرش راه م کنهیسرم خطور م یکه تو یبا فکر چرخم،یدور خودم م فیبالتکل

. دکمه طبقه ششم رو فشار دمیاسانسور تنگ چهاره نفره خودم رو جا م یو تو شمیساختمون م

 .کوبهیاسانسورم یبدنه فلز یدستش رو یموتور تو چییوار سو کی. تدهیم

سرش پشت اریاخت یب ره،یباز بود م مهیکه ن یمتوفف شدن آسانسور با سرعت سمت درب واحد با

 .شمیوارد خونه م دارمیقدم برم

 .ستمیایسرجام م کردیم یولو شده بود و بلند فحاش یکاناپه مشک یکه رو یزن دنید با

 :زنهیصورتش گرفته بود کنار م یزن رو از جلو یهابا تقال دست سهراب

 الماس.. نمت،یبب -



 :کنهیم هیو بلند گر شهیم ریدماغش سراز یو خون از تو دارهیرو برم هاشدست

 ..یعوض یدروغگو ؟یخدا لعنتت کنه سهراب، مگه نگفته پولشونو پس داد -

و اشغال بود چند برگ دستمال  یو قوط وانیکه پراز ل یشلوغ زیم یپاچه از رودست سهراب

 :غرهیم یو عصب دهیو به سمت دماغش فشار م دارهیبرم یکاغذ

 زنمیبرداشت برد، االن زنگ م نویطلبش ماش یجا گمیالماس، م یهست یعجب زبون نفهم -

 ناموس.. یب کهیمرت ،کنمیم سیدهنشو سرو

من  یدور چشمش رو اهیس شیخروار ارا ریالماس ز یبلند شدن سهراب مردمک سبز زمرد با

 :نهینشیجاش م یو تو کنهیم کیدرازش رو بهم نزد یاقهوه یو ابروها شهیمتمرکز م

 ؟یبا خودت آورد گهید هیک نیا -

 :غرهیلب م ریز لشیموبا رهیکه در گ سهراب

 ..زنمیبا تلفن حرف م خوامیلحظه دهنتو ببند م هی مه،یآبج -

 :پرسهیو دوباره م کنهینگاهم م دیبا ترد الماس

 داره خب؟ کاریچ نجایاالن ا -

و  دمیم هیتک واریمعذب به د کوبه،یمحکم در رو م رهیتوجه به سمت اتاق خواب م یب سهراب

 نکیکانتر اشپزخونه و س یرو کنم،ینگاه م ختهیبه هم ر یشصت متر یخونه نقل یرچشمیز

 شده بود. دهیدراز کنارهم چ ونینشسته بود و سه تا قل یهاپر از ظرف ییظرفشو

که  زنمیپر شده بود، حدس م مینیب یکه تو یمتعفن یاز بو یپراز رد کفش بود، حت کیسرام کف

 نشده.. یوقته خال یلیسطل اشغال خ

 :اندازهیبه سرتاپام م یو نگاه کنهیپرت م یارو گوشه یخون یدستمال کاغذ الماس

 که تازه نامزد کرده؟ یتو همون خواهرش -

 آره. -

 دشیو کش دیسف یو پاها اندازهیدوشش م یو رو دارهیزوش برمبا یتاپش رو از رو زونیاو بند

 :ذارهیهم م یرو

 ست؟یداداشت آدم ن یدونستیم -

 .کنمیهاش نگاه مپاها و دست یمتعدد رو یهایبهش بدم به طرح خالکوب یجواب بدون



 ؟یباهام حرف بزن ادیعارت م هیچ -

 :کنمینگاه م شیوحش یهاو چشم فیو به صورت ظر کنمیهم قالب م یرو تو هامدست

 نه.. -

از  کمی دمیبه موال، قول م میرو شل کنه؟ گـ ـناه دار سهیسر ک کمی یبه حواجون بگ یتونیم -

وضع  هیمارو تو  نجایا یبعد که اومد یکنه، سر قیصاحب خوشگلش به ما تزر یب یهااون پول

 ..ینیبهتر بب

. کردیصحبت م یابود با حالت کش دار مسخره یعیرطبیبود، حالتش غ حیوق ادیز یرُک از

 پارش کرده بود. کهیمدارا کردن ت یمن بود به جا یجا هیاگه حور دونستمیم

 :کنمیم شینیبه ب یاو اشاره  کنمیتر م لب

 .یسرتو باال نگه دار دیبا اد،یهنوز داره خون م -

 :دارهیمو سرش رو باال نگه  دهینازک دماغش فشار م یهاپره یرو دستش

 بود؟ یاسمت چ -

 :دمیمکث جواب م یکم با

 نورا.. -

 :ذارهیهم م یخمارش رو یهاچشم

شدم،  تیکه عاشق داداش روان وونمیکه حتمامن د یبا خودت فکر کرد دینورا جون، شا نیبب -

اونم فقط پوله،  زهیچ هیاصل منطقمم  رم،یبا منطقم جلو م شهیهم امیاتفاقا نه من آدم منطق

 یچون قراره با داداشت برا ،یدست برسون هیشدن عشقمون بهتره  داریحاالهم بهتره واسه پا

 ..میبر رانیاز ا میکن جمع شهیهم

به سمتش  شونیسهراب پر ده،یسروتهش خاتمه م یب یهاباز شدن در اتاق خواب به حرف با

 :رهیم

 ؟یبهتر نمت،یبب -

 :غرهیبا خشم م الماس

 هام نباش..چشم یجلو ر،یبرو بم ایب -

 :کنهیاز سرش م یاو بـ..وسـ..ـه کشهیکوتاهش م ییطال یبه موها یدست سهراب



 .امیهم نزن، تا من ب یزهرمار نی. لب به اگردمیبا پول برم یفور رم،یمن با نورا م -

 :دهیجواب م یو با طناز کنهیهاش رو باز ماسم پول چشم دنیبا شن الماس

 توجون بخواه، منتظرتم عشقم. -

 نورا.. میبر -سهراب

 .ارمیصورتش اوغ بزنم و باال ب یبرگردم تو خواستیدلم م کنم،یسرش حرکت م پشت

نگاهم رو  ینیانگار سنگ کنم،یو با نفرت نگاهش م ستمیایسهراب م یاسانسور روبه رو یتو

 :گهیلب م ریحس کرده بود اروم ز

 کردم.. غشیص ستیوم ننگاه نکن، حر ینطوریا -

 :رهیگیاز خشم گر م صورتم

و چرت و پرت  ونیمدام داره هز ستین یعیسهراب، طرف توحالت طب گهید هیک نیاخه ا -

 ؟یکنیتحملش م یدار یواسه چ گـه،یم

 طرف زنمه، ولش کنم به امون خدا؟ گمیکنم نورا؟ م یچ یگیم -

 :زنمیبا تمسخر م یپوزخند

ادا اطفارها، توروخدا کوتاه  نیا نیا ادیمن خبر نداشتم، اصال بهت نم یوفادار بود نقدریتو ا یک -

 ؟یفهمیفقط بخاطر پول باهاته، چرا نم گهی. طرف رسما داره بهم مایب

 :پرسمی. باسماجت مرهیم رونیاسانسور ب از

 بهت گفتم؟ یچ یدیگوشت بامنه، اصال شن -

 :کنهیو سرش رو خم م ستهیایو کنار موتورش م رهیم رونیدر ب از

 ..حاملست، دوماهشه -

 تو؟ یگیم یدار یچ ،یچ -

اومدن بچه جفتمون همونجام مواد رو ترک  ایاونور، قبل به دن میقرار بر م،یگرفت ممونیتصم -

 .میکن

 :گهی. دوباره مکنمیو مبهوت نگاهش م مات

رو حرفم هم هستم، بخاطر اون بچه کمکم کن از  خوامیکه از حوا پول م هیگفتم که دفعه اخر -

 بمونم. جانیا ادیز تونمیادم دنبالمه، نم یکل رون،یدره بزنم ب جهنمنیا



ازمن درخواست کمک کرده بود اصال قصد  د،یباریاز کلماتش م یبار بود که روراست نیاول

لجن گرفته بود دلم  هیال هیها که الو کدورت نهیرو نداشتم. ته ک رشیتحق ن،یسرزنش، توه

 بود. دهیبراش لرز

 حماقت حماقت رو؟ ای دیکشیخون رو م خون

**** 

 بود. ستادهیسهراب ا یوحشت زده روبه رو مامان

 ها تموم شده به جون نورا به مرگ نورا تموم شده..پول گمیم -

 .شدیم راتیداشتم که بخاطر چند بسته دالر داشت مثله حلوا خ یارزش یجون ب چه

 :کنمینگاه م و ثبات نبود دیلرزیهاش مدام مو به مامان که مردمک چشم ستمیایسهراب م کنار

خونه بزنه نه ابرو  نیروانش مشکل داره ، از در ا وونست،ید ستادهیوا جانیا ینیبیکه م ینیا -

ت داره وصل یپست یبفهمه با چه خونواده درضاینه شوهر واسه من، حم ذارهیم یواسه موس

 پولش رو بده گورشو گم کنه. کنه،یرو نگاه نمپشت سرش رهیم کنهیم

 :دارهیبرم یکه انگار تو تنگا قرار گرفته قدم معکوس مامان

 بدم؟ وونیح نیمن به ا یاخه من چه پول -

 من، ارزشش رو نداره؟ نه؟ یندهیسرنوشت و ا ،یموس یپول آبرو -

 :ذارهیگردنش م یکالفه دست رو سهراب

 ..ادیرو رد کن ب یپول کوفت رم،ینم رونیب جانیاز ا زمیخونه نر نیحوا من امروز خون تو ا -

 :شهیم یهاش جارگونه یرو اشک

 ..نیدست از سرم بردار د،یولم کن دمینم دم،ینم -

خونسرد نگاه  نمینشیم یراحت ی. روزنهیو بلند هوار م گردهیها رو مها و کشوکمد یتو سهراب

که بخاطر پول  یخالص یهااشک باره،یمادر م یهاملتسمانه از چشم ییهابه اشک مکنیم

دلم  دیسنگ گذاشته بودن. چرا با نمیقلب تو س یکه جا کردمیبار بود حس م نی. اولدیباریم

بود، بودنش چه  دهیگند کشرو به میکه کل زندگ یو شوم بادآورده یهابه حال پول سوختیم

 .به حالم داشت که نبودش ضررداشته باشه ینفع



 یاگهیهر آدم د ایتوسط سهراب  ختنشیجوب ر یتو یحت ایو  دنیکش شیبه ات ایشدن  تموم

 نداشت. یتیاصال واسم اهم

 :زنهیو بلند داد م زنهیزانو م نیزم یرو مامان

فرو  اری، سهراب اون چاقو رو بردار بها برسهبذارم دستت به اون پول یمگه از رو نئشم رد بش -

 .رونیاز خونه گمشو برو ب زیرو بر یزیبر یخواستیکه م یکن تو قلب من، خون

 :زنهیم ادیو فر کوبهیبه در م یمشت سهراب

و گوه  یبزرگم کرد ینجورینه بشنوم، خودت ا یکیبه من نه نگو حوا، من عادت ندارم از تو  -

 بهم نه نگو.. م،یبه زندگ یزد

چقدر  دونهیخدا م اد،یخبر مرگت ب رونیب یدر بر نیاز ا شااهللیخدا لعنتت کنه سهراب، ا -مامان

 شرف.. یاز چشمم افتاد معلون ب

 .نمینشیها م. کنارگلدونرمیم اطیو به سمته ح شمیمبل بلند م یرو از

 .اومدیو دادو هوار م نیرلعن و نف یدرو پنجره صدا یدرزها یال از

 بود. ختهیهمه مقاومت اعصابم رو به هم ر نیا

 ها تموم بشه.دعوا و کشمکش نیقرار بود ا یک

. با ذارهیم یاهن یهانرده یو به خسته و دستش رو رو ادیم رونیپشت سرم از خونه ب سهراب

 :کنمیاروم نجوا م دمیبهش اشاره م اطیاحت

 لحظه.. هی ایسهراب ب یهو ،یهو -

 :ستهیایو روبه روم م ادیم نییها پااز پله پابرهنه

 شده؟ یچ -

 :زنمیلب م اروم

و اهن قراضه  شید یهاپشت آت و اشغال هات،ییچابرو باال رو پشت بوم، کنار قفسه کفتر -

 اونجا جاساز داره.. واریدرز د یال

 :کنهیم کینزد سرشو

 ؟یچرا از اول نگفت -

 :اندازمیبه پنجره م ینگاه



 ییچه بال دونهیبزرگم گوشمه خدام کهیبهت گفتم ت نویخواستم خودش بهت بده، االنم که ا -

 ..ادیسرم ب

 :زنهیبه بازوم م یاضربه

 گرم.دمت -

 هیحس  ره،ی. ضربان قلبم باال مرهیپشت بوم باال م یهاو از پله کنهیرو پاش م شیعجله کتون با

 چسبمیم واریزده بود و محکم به د خیادم فروش رو داشتم که هر لحظه قرار بود لو بره، پاهام 

 تا سرپا بمونم.

 :ادیم رونیخونه ب یهراسون از تو مامان

 کجاست؟ کجا رفت؟ -

که  یمشک یها پشت بوم و مشمااومدن سهراب از پله نییاز ترس قفل شده بود. با پا زبونم

 .کنهیرو پر م اطیمامان ح غیج یدستش بود صدا یتو

 هاشم..سهراب.. یقمر بن ایابلفظل... ای -

 :زنهیم ادیبلند فر رهیکوچه م یو مامان پشت سرش تو دَوهیبا سرعت به سمته در م سهراب

 بامن، تورخدا بهم رحم کن من مادرتم نامرد.. کارونینکن سهراب ا -

 اطیح یمامان رو تو یبا سخت داد،یم زشیام تیخبر از فرار موفق یهاگاز موتور و زجه یصدا

 .گردونمیبرم

 ..گهیتو مامان آبرومون رفت بس کن د ایب -

 :شهیبه سمتم حمله ور م نشیسرخ و خشمگ یهابا چشم زنهیرو محکم کنار م دستم

 ها رو انجا گذاشتم؟پول یتو بهش گفت ؟یتو بهش گفت -

 :زنهیلباس چنگ م یقهیمحکم به  دم،یم هیتک واریو به د دارمیبه عقب برم یقدم

 کنمیهارو قائم ممن اونجاپول یدونستیتو فقط م ،یها رو گفتپول یحروم لقمه تو بهش جا -

 ..یکرد یچه غلط ادی. تف تو اون صورت نحست بیبود دهیتو د

سرو صورتم فرود  یتو دهیگلوم ضربات محکم و مشت و کش یمحض شکسته شدن بغض تو به

خودم رو  کردم،ینم یکار چیچرا ه دونمیاز خودم دفاع کنم اما نم ایدر برم و  تونستمیم اد،یم

 شد،یم دتریهاش تند و پشت سرهم بود و هرلحظه شدضربه شمیو مچاله م کنمیجمع م



. سر شلنگ آب حکم اش از من تموم نشده بوداما هنوز خشم و عقده دهاش خسته شده بودست

 .کوبهیصورت و بدنم م یتو

 ذارمیگوشم م ی. دستم روکنمیدهنم حس م یطعم خون رو تو د،یکشیداشت سوت م گوشم

دنبال  دیدیرو نم ییپر از اشکم که جا یهاو با چشم شمیخم م شم،یو متوجه نبود سمعکم م

پا شکسته و  ریبا غصه به سمعکم که ز کنم،ی. با پشت دست اشکم رو پاک مگردمیسمعکم م

 .کنمینگاه م ودلگدمال شدل شده ب

 .سن سال کتک خورده بودم، خراب شدن سمعکم بود نیا یتو نکهیبعد ا ایحس دن نیبدتر

سرم  دم،یشنیهم م نمیسنگ یهابلند بود که با گوش یمامان به حد یهانیو نفر یناله یصدا

فقط خودم  دونستم،یقط خودم مکارم رو ف هیبود که توج بیعج برم،یمتکا فرو م ریرو ز

 مونیحال اصال پش نینبود، با ا یدادن به کس حیکردم اما قابل توض کارونیکه چرا ا دمیفهمیم

 .کردمیم کارونیهم گشتمینبودم، صدبارهم به عقب برم

 .کردیم ییو خودنما شدیتر مکه هر روز بزرگ میچارگیو ب یبختنگون یدار بود، براغصه دلم

تا به امروز همراهم بود، انتقام دوست نداشته شدنم رو بعد  یدوست نداشته شدن از بچگ حس

 ها از مادرم تک و تنها گرفته بودم.از سال

 یهربار یعقده د،یکشیبودنم رو به رخم م وبیو مع یارزش یکه ب دارششین یهاحرف یعقده

 عضیتب یاعقده د،یکوبیسرم م یو نقص دار بودنم رو تو یَکر کردویچشمم نگاه م یکه تو

باال  جاکیکه به نفسش وصل بود رو  ییهاهاش رو با به باد دادن پولگرفتن دهیگذاشتن و ناد

 کردم. یخال وآوردم 

سوزش صورت و بدنم انگار تب کرده بودم و مثله مار دور خودم  یدگیتا خود صبح از درد کوب شب

 .دمیچیپ

 .کنمیفراموش نم وقتچیو فالکت بار رو ه یسَم یهاروزها رو لحظه نیا مطمئنم

 دهیفا یبود ب دهیکه بابا تابستون برام خر یگشتن دنبال سمعک گردمیرو م یکشو یتو درمونده

 داشتم. شیرو در پ یرفته. با نداشتن سمعک امروز روز سخت نیزم یبود، انگار آب شده بود و تو

 بیعج امدهیپوست رنگ پر یکه رو میزخم یهابه صورت کبود و لب ستمیایم نهیا یرو روبه

پلکم ادامه دار شده  یتار رو قهیشق یاز گوشه یخط کبود کنم،یبا ترحم نگاه م زدیذوق م یتو



 یباله. دنفهممیرو م سازهیم ویها دپول از آدم ی. تازه معنکردن نبود یقابل مخف جورهچیبود و ه

 .امیم رونی. باعجله از اتاقم بکنمیم یژاکتم مخف ریز اهمیس مقنعه

هوا و  یخون سرکار رفته. سرماخونه رو ترک بود و باباهم صبح خروس شبیهمون د مامان

. از کنمیفرو م میکتون یخشک و چَقرم رو تو یرمق پاها یکرده بود. ب شتریبدنم رو ب یدردها

 .زنمیم رونیخونه ب

چرا  دم،یسرعت م جونمیب یهاکرده به قدم نیل کمکه انگار اماده باش از قب درضایحم دنید با

 ؟اومده بود یدنبال چ قایدق یمرد رو دست کم گرفته بودم، اول صبح نیسماجت ا

صورتم  یشاهکار هنر ینور آفتاب رو دنیبا تاب نینگاه شکار و خشمگ شه،یراهم سد م یجلو

 :کنمیبه حرکات لبش توجه م ره،یگیم یرنگ اضطراب و نگران

 بال رو سرت آورده؟ نورا باتوام؟ جواب بده.. نیا یک -

 گفتمیحتم داشتم اگه م شد؟یکار مادرمه باورش م گفتمیاالن اگه م کنم،ینگاهش م درمونده

و  دادمیمرد بود تا عکس م هیکاش کار  شد،یُبر مو از خنده روده افتادیم نیکف زم جانیهم

 .گرفتمیم لیجنازه تحو

 .امیبه خودم م زنهیکه به شونم م یاضربه با

 ؟یزنینورا با من حرف بزن، بگو چت شده. چرا حرف نم -

 برم سرکار.. دیشده با رمیبرو کنار من د -

 .ارنیسرت م ییخونه دارن چه بال نیتوا فهممیم زوینه؟ االن خودم همه چ یگینم -

 .ستیخونه ن یکس -

فقط چند قدم با در فاصله داره که به زور نگهش  ره،یو به سمته خونه م زنهیبهم م یمحکم یتنه

 .زنمی. و باخشم سرش داد مدارمیم

 ..گمیلحظه صبر کن بهت م هی ؟یاریمدر یباز وونهیچرا د ست،یخونه ن یکس گمیبس کن، م -

 :دمیو گوشم رو نشونش م زنمیرو کنار م مقنعم

 .یکنیم تمیاذ یسوال جوابم نکن، بخدا دار نقدریسمعک ندارم، ا شنومینگاه کن، نم-

 :رهیگیو از بازوهام م زنهیکوتاهش م یبه موها یچنگ کنهینگاهم م آشفته

 ..ایسرکار، دنبالم ب رسونمتیخودم م یتو بگ یباشه، باشه، هرچ -



 :پرسهیم رهیگیدنده عقب م یدر حال کنمینگاه م رخشمیبه ن شم،یم نیسوارماش

 ؟یسمعکت کجاست؟ چرا نزد -

 :دمیو بعد جواب م کنمیمکث م یکم

 .کنهیکار نم گهیخراب شده، د -

 یو کم کنمینگاه م رخشمیبه ن کنه،یحرکت م یاصل ابونیخ یتو کنه،ینگران نگاهم م گهید بار

 .نمیهاش رو ببتا حرکت لب چرخونهیصورتش رو به سمتم م

و  یهم اومدم خونتون بابات گفت ناخوشفرستادم، اخرشب امیصدبار بهت زنگ زدم، پ روزید -

 ..یدیخواب

 :دهیو ادامه م کنهیرو جابه جا م دنده

من پلک رو هم نذاشتم، من  شبیبه ارواح خاک مادرم د کنم،ینورا من دارم از دستت سکته م -

بدون من اخرش  یول ،یکنیم میرو از من قا یچ یو دار گذرهیداره بهت م یتو اون خونه چ

 .فهممیم

 کینزد گفتینم راهیداشت و بحق چارهیگردنش برجسته شده بود، صورتش سرخ و ملتهب ب رگ

 :گمیو م زنمیم یلبخند اریاخت یبود سکته کنه، ب

 آروم باش. -

 داد،یبه صحبت کردن ادامه م ریتا اخر مس کردمیاگه نگاهش م دم،یم هیرو به پنجره تک سرم

 یحال حضورش برا نینگرانم شده باشه، باا یکس شدیباورم نم ای کردمیرا درک نمچ دونمینم

 میامن مختصات زندگ یدلم رو گرم کننده بود، تنها نقطه یروزهاس سخت و ناخوش نیا یمن تو

 .کردیبه ادامه دادنم م دارکه وا

هاش نرم. کوله بار سوال ریهم گذاشته بودم، تا باز خواست نشم و ز یچشم رو ریاخر مس تا

 .کنمینگاهش مقدرشناسانه

 ممنونم، خداحافظ -

 باشه، برو مراقب خودت باش. تیدنبالت، حواست به گوش امیموقع برگشتن م -

 .شمیم ادهیپ نیو از ماش دمیتکون م دییبا تا یسر

***** 



ود. خسته به شده ب لیداشتم تکم هیکه از حور یپشت سرهم یهاامیروزم با تماس و پ یسخت

اش بابک که با معشـ*ـوقه یشبید یو از قرار عاشقونه خورهیژاله که تند تند تکون م یهالب

 هیکه از حور یطوالن امیبه پ لمیبالرزش موبا شم،یم رهیخ کنهیم فیزده تعر جانیداشت ه

 :خونمیلب م ریو ز کنمینگاه م دمکر افتیدر

 کارونیچرا ا ،یزد یدستم بهت نرسه، مامان بهم گفت چه گند کهنیبه حالت مگه ا ینورا وا -

واسه خودم متاسفم که  شتریواست متاسفم، ب یبا ما چطور دلت اومد، چقدر نادون و احمق یکرد

 بهت اعتماد داشتم. شهیهم

رو قانع کنم. چه  هیحور تونستمیچطور م اومد،یداشت به سرم م ییچه بال رم،یگیرو گاز م لبم

کار رو  نیکمک کردن به سهراب تاوان داره، اما من ا دونستمی. مکردمیاز خودم م دیبا یدفاع

 به خاطر خودم کرده بودم. شتریب

که از اون سمت  درضایبه حم زنم،یم رونیب مارستانیبا عجله از ب یتموم شدن ساعت کار با

 .دمیلب م ریز یسالم دنشی.با رسکنمینگاه م امدیبه سمتم م عشیسر یهابا قدم ادهیپ ابونیخ

کارش رو  لی. دلکنهیردم م ابونیاز خ اطیو با احت رهیگیهام قرار مشونه یهاش روانگشت سر

که حرکت کنه، اما  شمیو منتظر م شمیکه از صبح شدت گرفته بود. سوار م یتیحما فهممینم

 :کنمینگاه م. متعجب رهیگیو به سمتم م ارهیم رونیداشبورد ب یرو از تو یاجعبه

 ه؟یچ نیا -

 بازش کن. -

 یجعبه بود، لبخند یکه تو یسمعک دنی. بادکنمیجعبه رو باز م تیقلق داشت اما در نها یکم

 سمعک بود! نیهم رمیبگ تونستمیعمرم م یکه تو یاهیهد نیبه دردبخور تر زنم،یم اریاخت یب

 یحساب دنیامروز از نشن خواستمشی. من ماومدینبود، تعارف هم به کارم نم یستیرودروا یجا

 :خندمینبود. ذوق زده م زیو شک جا دیکالفه بودم. ترد

 !ستمینداشتم بلد ن نایمن تا حاال از ا ه،یجورچه نیا -

 :رهیگیرو از دستم م سمعک

 ..هیبهم گفت چجور ارویراحته،  -



سمعک رو به گوشم  یتا کارش رو انجام بده با ترفند کوتاه دمیو اجازه م زنمیکنار م مقنعم

 .کنهیوصل م

صداها  تیفی. کدمیشنیم ابونیخ یتو هانیبوق ماش یصدا یتر از قبل شده بود، حتواضح صداها

 شده بودم. یاگهید یایباالبود و انگار از جهان گنگ وارد دن

 ..رو درست کنم ماتشیتنظ اریکرد ب تشیصدا اذ یطرف گفت اگه بلند کنه؟یکه نم تتیاذ -

ها که سال یزیو سبک همون چ کیکوچ کنم،یم نهیآ یبه گوشم تو ارمیم نییرو پا ریگ افتاب

 :دمیتکون م یسر یحال. با خوشارزوش رو داشتم

 نداره. یخوبه، مشکل یلینه خ -

 حموم.. یباهاش بر ادینم شیپ یداره، ضدآبه مشکل یگارانت -

 :پرسمینگاهش کنم م کهنیو بدون ا رمیگیم نهیاز ا نگاهم

 ؟یکرد کارونیچرا ا -

 چرا نداره. -

 :رمیگیم یدکمه ژاکتم رو به باز خجل

 ازت تشکر کنم؟ یجورحاال چه -

 .دمیانجام م ادیاز دستم برب تیخوشحال یبرا یمن هرکار ،یتشکر کن ستیالزم ن -

 :گمیو اروم م کنمینگاهش م یچشم ریز

 ..نیدنبال ا یرفت یا امروز بخاطر من از کاروبارت زدحتم -

 :گهیمکث م یکم با

 شروع شد.. دمتیکه د یازدم، گمونم از همون لحظه میوقته بخاطر تو از کارو زندگ یلیمن خ -

 :پرسمیم متعجب

 شروع شد؟ یچ -

 :دهیجواب م دهیبر دهیو بر کنهیرو جابه جا م راهنشیپ یقهی

حس و  نیبود ا دینداشتم، جد یحال نیهمچ وقتچیهوا راه رفتنم، معلق شدنم، قبل تو ه یرو -

 دست خودم نبود. یبودم ول رتیگیحال، پ

 ؟یاالن چ -



 :دهیبا وقفه جواب م باز

 بهترم. یول گم،یجور د هیاالن  -

 یها امادگحرف نیا دنیتا باد به سرم بخوره، شن ارم،یم نییرو پا نیماش یشهیعجله ش با

 .ارمیدر م فمیرو از ک شگاهیو ازما یام ار ا شیکه من نداشتم. ف خواستیم

 بابامه.. یبرا رم،یرو بگ هاشیازما نیبرم جواب ا دیبا -

 حالش خوبه؟ یشده؟ حاج موس یزیچ -

 به دکتر نشون بدم. دیبا هیبه چکابه معمول ست،ین یچیه -

 :اندازهیبه ادرسش م یو نگاه رهیگیرو از دستم م هاقبض

 .میریگیم میریخوب باشه، م یلیخ -

شدن بهم نداد و  ادهی. اجازه پمیرسیمورد م یهابه ادرس ابونیپشت سر گذاشتم چند خ با

 یتو شتریب گذشتیم شتریب یهرچ رفت،یم ساختمون یها توگرفتن جواب یخودش تنها برا

ذات  اش،انهیشاک یهامعترضانه و حرف یخونسرد و گاه نگاها افهیپشت ق شد،ینظرم شناخته م

و فقط عمل  زدیاثبات کردن خودش حرف نم یبود که برا ییهاآدمهمون دسته زداشت، ا یخوب

 .کردیم

رو از  هاملهیوس رسم،یبالخره به خونه م نیسنگ کیشده بود و با رد شدن از تراف کیتار هوا

. کالفه شهی. سر کوچه متوقف مدیرسیبه ذهنم نم یزیچ کردم،یر متشک دیبا دارم،یبرم یصندل

 :گمیو م کنمیبهش نگاه م

 کنم؟! کاریچ دیاالن با ،یجورچه دونمینم یازت تشکر کنم، ول خوامیم -

 :دهیتکون م یاو شونه کشهینامرتبش م شیربه ته یدست متفکر

 !یبذارم منو ببوس تونمیم یاگه بخوا -

 :چسبمیو به در م کشمیخودم رو عقب م یو عصب شهیکج م اریاخت یب لبم

 همون بهتر که ازت تشکر نکنم و برم. خداحافظ.. ،ییچقدر پررو -

 :گهیشم که بلند م ادهیپ خوامیم

 ..یاجنبه یب نقدریکردم چرا ا یلحظه صبر کن، بابا بخدا شوخ هینورا  -

 :دهیداره قانعم کنه ادامه م یکه سع ی. در حالکنمینگاهش م یشاک



 مونه،یناموس حال یناسالمت ،یمنو ماچ کن ابونیبذارم منو تو کوچه خ امینیزم بیبابا مگه من س -

 کارت دارم.. گهیصبر کن نرو د

 :دارمیبرم رهیدستگ یرو از رو دستم

 . زود باش.شنومیبگو م -

 :پرسهیو م کنهیبه صورتم م یامکث اشاره یداشت، با کم دیگفتن حرفش ترد یبرا انگار

 باهات کرده؟ کارونیا یموس -

 :زنمیم یعصب پوزخند

 کنه؟یدست رو زن بلند م یموس یکنیچرا فکر م -

 :کنهیواج نگاهم م هاج

 فکر نکردم احتمال دادم، حدس زدم! دونم،ینم -

 یحت هیمرد درست ی. موسکنهینکرده و نم کارونیا وقتچیپدر من ه یاشتباه حدس زد -

 احتمالشم غلطه..

 :دمیوقفه دوباره ادامه م یکم با

 ادتیبهت بگم سرک نکش، چرا همش قول و قرارمون  خوامیکه نم یزایتوچ نقدریتو روخدا ا -

 .رهیم

سرو وضع روبه  نیبا ا هینشون بدم. مگه الک التیخیخودمو ب تونمیبخدا سخته نورا، نم شه،ینم -

که تورو  یزینورا، هرچ ادیکار ازمن برنم نیتفاوت باشم؟ ا یبزنم، ب دنیبه ند و خودمو یروم باش

 رتیگی. بهم حق بده پکنهیم تیکنه منم اذ تیکه تورو اذ یزیهرچ رنجونه،یبرنجونه منم م

 باشم.

 .ستیاالن وقتش ن یول دم،یبهت حق م -

 ..شهیمشخص م زیزود همه چ ای رید فهمم،یباشه به وقتش م -

و خونه لب در  اطیچراغ روشن ح دنی. با درمیو به سمت خونه م گمیلب م ریز یریبخ شب

 .شمیم کیبه پلکان نزد دیبا ترد ستم،یایم

 بالخره؟ یاومد -



. کنمیمضطرب نگاه م ستادهیسرم ا یباال نهیکه دست به سـ*ـ هیو به حور کنمیبلند م سر

 .ادیتر م نییپله پا کیندم.  یجواب دمیم حیترج

 نورا؟ یکرد یبهم بگو چه غلط -

رو از  فمیبند ک رسمیتوجه از کنارش رد به آستان در خونه که م یو ب ارمیرو با عجله در م میکتون

 .کشهیسر مپشت

 ؟یها آوردسر پول ییباتوام بگو چه بال -

وم مبل تک نفره روبه ر یو مامان که رو ایعطا و س دنیبا د دارم،یبه داخل خونه برم یقدم

. ذارمیپنجره م یتاقچه یرو هاشیرو به همراه جواب ازما فمیک شم،ینشسته بودم شوکه م

 :گمیو م کنمیرو به مامان م رمیگیم ینفس

مثله خودت کم نذارن و  ایکنن؟  چمیسرم سوال پ زنیبر ؟یکه چ ،یواسه من آدم آورد یرفت -

 یگردیم یدار یگردیها رو برداشت برد، دنبال چسهراب پول یدیکنن، تو که د میلیچک و چ

 االن؟

 :دهینگاهم کنه جواب م کهنیا بدون

هارو به گفتم که من پول ن،یبهم تهمت و افترا زد خودیب گه،یداره با زبون خودش م نیدید -

 سهراب ندادم.

 :اندازهیپاهاش رو هم م کنهیرو باز م نشیج راهنیپ یدکمه نیکالفه اول عطا

نورا؟من  یچ یآخه برا ،یکرد یکار نیاصال باورمون نشد تو همچ ام،یب میخودمون خواست -

 کارت رو بگو.. نیا لیحداقل دل فهممینم

 :چرخمیپاشنه پا م یرو

 از محکمتر؟ لیدر خطربود، دل یموس یآبرو -

 ؟یکرد مشیها رو تقدپول یکنه؟ دو دست یچه غلط خواستیمثال سهراب م -عطا

 :پرهیحرفش م یتو هیحور

 بده.. لمونیکم آورده داره چرت و پرت تحو -

 :پرسمیمتعجب م گردمیسمتش برم به



بره همه جا بگه  خواستیشده بود م وونهیسهراب د گمیم ه؟یحور گمیرو دارم چرت م یچ -

 ه؟یچمال حروم  یفهمیکرده تا قرون اخرشو واسه زن و بچش خرج کرده، م دایبابا پول مفت پ

 :زنهیو مرموزش کنار م یوحش یهاچشم یرو از جلو شییطال یو موها زنهیم یخندشین

ها پول یاز جنس بد و ناجورت جا تیاز حسود ،یگیدروغ م یچون مثله سگ دار فهمم،ینه نم -

کور  یسر خونه اول ول مونیکه از اول حق با تو بوده، که برگردون یکه نشونمون بد یرو لو داد

 ..یخوند

 :دمیتکون م یسر خونسرد

 رد شم. خوامیفکر کن، االنم بکش کنار م یهرجور که دوست دار -

 میخونه خراب شده قا نیزبون رو تو ا یمامان از اول گفتم اون همه پول ب ریهمش تقص -ایس

 یچجور نیاون همه پول رو بب ر،یبگ لیتحو جشینت نمیا ایروزها رو کرده بودم، ب نینکن، فکر ا

 .دیبکن خوادیکه دلتون م یمن از همتون جداست، هرکار ریبه بعد مس جانیرفت، از ا یباد داد به

 :رهیم ایو به سمته س زنهیبهم م یاتنه هیحور

تورو  ،یکردیمارو اسکورت م یاز همتون جداست انگار تا االن تو داشت رمیمس یگیجور م هی -

 ..هامیستیخدا ما رو دور ننداز ما اون قدرام بد ن

 :غرهیبا حرص م مامان

 افتمیپس ب جانیهاست که هماالن رهیگیم شیداره ات گرمیهنوز ج ا،یحرف نزن س یکیتو -

 قبرستون از دستت راحت شم! نهیسکته کنم برم سـ*ـ

 :پرسهیو مشکوک م کنهیم زیچشم ر هیحور

 ا؟یس یکرد یکرده؟ها؟ چه غلط یچه غلط -

 :دهیتکون م یاو شونه خندهیمغرضانه م ایس

کاسه بوده،  هیمورد فقط دست و عطا تو  هی نیتو ا یمن ننداز، خودت طمع کرد ریتقص یالک -

 .نیرو به فنا نداد یمنم نه تو کم پول یشاک دیکه با یبودم اون کس یمن فقط تماشاچ

 ارویپولو بدم دستم  نیبند ور زد هیگوشم  ریز یومدیمگه تو با عطا ن ا،یخدا لعنتت کنه س -مامان

 نه؟ یتو نگفت کنه،یچطور داره انکار م نیبب کنه،یچند برابرش م

 باشماهام؟ یچه پول -هیحور



عطا بود. عطا ازم خواست باهاش همراه بشم، تا  قیرف شناختمینمنه، من اصال اون ادم -ایس

 ..ادیبر ب از پست تونهیگفت تنها نم ره،یهارو ازت بگکنه و پول یتورو بتونه راض

 عطا؟ گهیم یداره چ نیا -مامان

 :رهیامیبه سمته س یو باحالت تهاجم شهیبلند م یعصب عطا

 ..یآدم فروش یلیخ ست،یجو معرفت تو وجودت ن هی ا،یخاک تو سرت کنم س یعنی -

 :برهیصداش رو باال م هیحور

 ..نیکدوم پول؟ جواب منو بد گمیم ن،یدِ زر بزن -

 :دهیو بلندتر جواب م رهیم هیتندش به سمته حور یهاو باقدم کنهیمبل پرت م یرو لشیموبا ایس

دست عطا تا سرماه با سود پنج برابر بهش  دهیسرو صدا م یکه مامان ب یهمون پول کوفت -

 یهمه شهیبوده موقع برگشت مجبور م یچقاچاق ارویمامان خبر نداره اون  یبرگردونه، ول

 .فتهیمامورها ن ریتو آب تا گ زهیها رو برجنس

خونه  کیکوچ یرو بهش دادن فضا شیآدم زندگ نیزتریمامان که انگار خبر مرگ عز غیج یصدا

 . کنهیرو پر م

 :کنهیو باز خواستش م دهیهاش فشار مرو تو دست ایس قهیزنان  ادیفر عطا

پس  یگیم یتوکه دار هیجورنیاگه ا ؟یستیمگه تو ادم ن ؟یاالن بهش گفت یچ یبرا یروان -

 ،یکرد شیپاتال واسه تولد صدسالگ ریپ کهیاون زن انیبرل سیبهش بگو چقدر بابت پول سرو

 ها؟ بگو... ؟یشد الل شد یچ

 :زنهیبا توپ پرش نعره م زنه،یعطا م نهیبه سـ*ـ یمشت ایس

. یداد مشیتی یو خواهرها لشیعل یدار شدن شهال و ننهنه تو بگو واسه چقدر پول بابت خونه -

 ؟یچقدر خرج کرد یمرد ینشون بد کهنیبگو واسه ا

مثله  هیحور ره،یگیو اوج م شهیترمکه از هم داشتن بلند ییمامان با لو رفتن هر آتو ونیش یصدا

فرود  ایتند و ناهماهنگش رو تو سر صورت عطا و س یهامشت شهیم زیکوه آتشفشان سرر

 :ارهیم

 ن،یتن لش یمشت عوض هیهمتون  د،یاریبال به سرمون ب نیتون اومد اخدا لعنتتون کنه، چطور دل -

 الدنگ.. یهامصرف یخاک تو سرتون کنم ب



 :رهیگیانگشت به سمته مامان م چرخهیم

 نیاز دست توئه، از دست تو ما به ا کشمیم یهرچ زیاون جا اشک تمساح نر نینش یاونطور -

 ..خورهیحالم از همتون به هم م م،یروز افتاد

 :ستهیایمن م یو روبه رو چرخهیم دوباره

 ..نیثیچقدر شماها بد ذات و خب ای. خداارمیروتون اوغ بزنم و باال ب خوادیدلم م -

و توپ  نیجانبه انگار همه توه کی ری*ک شده بودم از همه تحقـیتحـر دارمیبه عقب برم یقدم

حساب  یب دیبود، همه با یوقت تالف داد،یمن م لیجا تحو کیداشت  یزبون یتشرها رو با زبون ب

 کنمینثارش م یلبخند تلخ اوردم،یکم م دیبود نبا ونیمن در م یمخصوصا که حاال پا م،یشدیم

 :دمیجوابش رو م هیو با کنا

تا از ضرر  یکه به آرمان داد ییهااز پول یگینه؟ چرا خودت بهشون نم یالبد فقط تو خوب -

قضاوت  یهمه رو دار یستادیوا نجایهم ااالن ه؟یتو حور یبود یاسپانسر ک ،یکم کن شیمال

 ..ترهاهیپروندت پاکه، نه جونم مال خودت از همه س یکنیچون فکر م یکنیم

. کردیدهنش خشک شده بود و ناباور نگاهم م یحرف تو شه،یمتمرکز م هیحور یبه رو هانگاه

رو باهاش کنم، اما من عوض شده  یکار نیهمچ تونمیهم خطور نکرده بود مبه ذهنش یحت

 .دادمیده برابر جوابش م زدیم یحرکت رمیتحق یبرا یهرکس شناختمیو آشنا نم بهیبودم غر

***** 

 .مریآلزا -

 :کنمیو تکرار م کنمیو مبهوت نگاهش م مات

 ..مریآلزا -

و خودکارش  برهیرو مف دشیروپوش سف بیج یو دست تو کنهیرها م زشیرو م شیآزما برگه

رو به  دشیدست سف کی یو موها کنهی. آروم سرخم مشهیو مشغول نوشتن م ارهیم رونیرو ب

 :دهیو شمرده جواب م کشهیرخ م

رو کندش  شرفتشیکه با دارو از روند پ نیکرد ا شهیم یتنها کار ن،یمراجعه کرد رید یلیخ -

 ،یماریب نیابتال به ا یبرا هیسن کم بایتقر یپنجاه و هشت سالگ مشیبنداز ریبه تاخ دی. بامیکن

انجام  یذهن یهاو استراحت کنه، باهاش ورزشخونه بمونه شتریکه ب نییاگه شاغله ازش بخوا



سرساعت مصرف کنه، پشت گوش  دیداروهاش رو مرتب با د،یمغزش رو به چالش بکش ن،یبد

 ..دیننداز

 یو جد اندازهیم خورهیهام سر مچشم یهکه از گوش یبه قطره اشک یو نگاه کنهیمکث م یکم

 :دهیادامه م

متشنج و  یهاطیتو مح دینبا د،یخونه رو اروم نگه دار یفضا د،یداشته باش هیروح دیکن یسع -

 اتیداره، از تجرب مریآلزا ایکه تو دن ستین یباشه پدر شما تنها آدم ادتونیاضطراب آور باشه، 

 .دیمشابه خودتون استفاده کن یهاسیک

تر که دردناک یسرم کم کنم، خبر بد یاز داغ یتا کم پاشمیصورتم م یآب سرد محکم رو یمشت

از قبل بود  تردهیبودم. صورتم زرد و رنگ پر دهیعمرم شن یبود که تو یاز هر خبر ترزیو غم انگ

 یمو وچند تار پوشونمیم میام رو با رژ لب قهوه او پوسته پوسته شده ترک خورده یهاو لب

ذهن مشوشم ناچار به زبون  یدکتر تو یهاحرف نی. اخرکنمیم یمقنعم مخف ریرو ز سمیخ

 :ارمیم

 ، بدون استرس..آروم طیمح -

. بردمیو بهش پناه م گرفتمیرو م یتا دست موس کردم؟یم دایپ دیرواز کجا با ییجا نیهمچ

 یهادعوا و مرافه دنیباد داشتمیخونه نگه م یَسم یفضا یاگه فقط چند روز کامل بابا رو تو

خونه رو  یفضا دی. چطور باشدیمبتال م گهیزبونم الل به هزارتا دردومرض د یدر پ یمستمر و پ

و  بیعج یهاذهنم پر از افکارو انتخاب د،یرسینم کدومشونچیزورم به ه یوقت کردمیم منا

 بودم. دلم بود و از دست همه شکار یتو یزده بود. خشم بزرگشتاب

هام از تنش یبود که کم درضایحم دنیاوضاع احوال تنها د نیا یتو زدم،یحرف م یبا کس دیبا

 یکمک داد،یم یدیو جد یحل و منطقراه دیشا دیرسیکه عاقل به نظر م یطرف یآدم ب کرد،یکم م

 .دادیم رمیبه مغزم عاجز و درگ

مونده بود، از  یجواب باق یب تیکه در نها درضایاز طرف من به حم امیبار زنگ و سه تا پ پنج

 ینبود که مثله آب خوردن تو ییصبح چندبار تالشم رو کرده بودم اما انگار امروز از اون روزها

 دسترس باشه.



تا به  کوبمیاسپرتم رو به جدول م یو اروم چند بار نوک کتون اندازمیبه اطرافم م ینگاه دیام نا

 فکر کنم.. ینفر بعد

احمقانه به نظر  دیو شا میبارهم با هم قهر کرده بود نیآخر یانتخابم بود. حت نیآخر ه،یحور

دردودل به سراغش  یجمع لو داده بودم حاال برا یرو تو هیراز حور کهنیبعد از ا دیرسیم

 نداشتم. یاگهید یناچار بودم و چاره رفتم،یم

اون خونه چشم  یتو یهاسخت بود همه آدم کنم،یو بلند روبه روم نگاه م یساختمون نما روم به

کردن  یها به سهراب انتظار استقبال گرم و قربونپول یمن رو نداشتن بعداز لو دادن جا دنید

 .نداشتم رپاهامیگاو و گوسفند ز

که  اهمیس یهابه چشم شم،یم کردیپخش م ییکه آهنگ مِلو یرنگ ییطال لیاسانسور است سوار

 ی. با باز شدن درب آسانسور اروم توشمیم رهیت و نامرتبم شده بود خپرپش یابروهامحاصره

 !شهیزنگ در خونه به روم باز م دیو با چند بار فشار دادن کل دارمیقدم برم دیسف یراهرو

که  کردیطلبکار به سرتاپام نگاه م یدارش جورکوتاه مِش شده و حالت یباهمون موها مامان

صورتم  یبعد در رو محکم تو و《گم کن جانیگورتو از ا 》بزنه: ادیانگار قصد داشت بلند فر

 :گمیم یاحتماالت فور نیبکوبه. اما قبل از اتفاق افتادن همه ا

 کار دارم! هیبا حور -

. عطا ذارمیسرد خونه م یهاپارکت یپارو ارمیکفشم رو در م رهیدر کنار م یمکث از جلو یکم با

 رهیبزرگ صفحه تخت روبه روش خ ونیو متفکر به تلوزرنگ ولو شده بود  یکاناپه عسل یرو

 نیکه وانمود کنه متوجه اومدنم نشده، با ا کردیخودش رو م یداشت تموم سع دی. شاشده بود

 اومده بودم. جانیا یترمهم زیچ ینداشت، من برا یتیهم مهم نبود و اهم ازحال ب

و اروم  زنمیبه در م یامکث تقه یو با کم ستمیایم هیاتاق حور یو روبه رو گذرمیکنارش م از

 یکه رو به رو نهیا یاز تو شیوگودیب یشده تو دهیچیپ یبا موها کشم،یاتاقش سرک م یتو

 :پرسمی. محتاط مکنهینشسته بود شکار نگاهم م

 تو؟ امیب شهیم -



اصال  ستم،یایم نهیدر دست به سـ*ـ یو جلو دارمیبه داخل اتاقش برم یقدم شنوم،ینم یجواب

تفاوت از  یو ب کنهیرنگ رو محکم م یتن پوش صورت یقصد حرف زدن نداشت بند کمر حوله

 .شهیم شیدراز و استخون یپاها یرو ونیلوس دنیحضورم مشغول مال

 یمناسب برا یاواژه ایتا مقدمه  کنمیرو با نگاه دنبال م واریکاغذ د یبنفش رو یهاو گل خطوط

پا  نیا ی. با کماومدیوصف حالم به زبونم نم یبرا یاکلمه و جمله چیکنم، ه دایشروع صحبت پ

 :گمیو اون پا کردن م

 ه،یکنم حور کاریچ دیبا دونمی. من نمداره مریدکتر گفت که عالئم آلزا ست،یبابا حالش خوب ن -

 تنهام تورخدا باهاموحرف بزن.. یلیخ

 :غرهیلب م ریحرص ز با

 . بدبخت..یکه توجه منو جلب کن یگیدروغ م یدار -

کنه،  شرفتیامروز با دکترش صحبت کردم گفت به مرور ممکنه پ نیهم گم،یبه خدا دروغ نم -

 بهت نشون بدم.. ایب یکنیبهش قرص دارو بهش داد، حاال که باور نم یکل

با عجله به  هیبکشم حور رونیداروها رو ب لونیرو باز کنم و نا فمیک پیز کنمیم یسع یحال در

 :پرسهیو م ادیسمتم م

 چند وقته؟ ؟یگیبهم م یچرا االن دار -

 :دارمیداروها روبه روش نگه م لونینا

 یاز ک قایدق دونمینم دمیخودم امروز فهم مشهیدترچه ب نیگم،اینگاه کن دروغ نم هاشنیا -

 شروع شده.

 :زنهیبه نقطه نامعلوم زل م نهینشیلبه تختش م یو رو دارهیقدم معکوس برم چند

 وقت داره؟ یگفت؟ تاک یدکتر چ ،یپشت بدشانس یبدشانس -

 ..یعنی ،یاحتمالش حتم ندهیتا چند سال آ یفعال که قرار با دارو کنترلش کنه ول -

 م؟یکن کاریچ دیحاال با -

به ذهنم  یفکر چیه شه،یم یچ نمیمدت بب هیسرکار نرم بمونم خونه  گهید خوامیم دونم،ینم -

 .رسهینم



مرموز مامان که شکار  زویر یهاو به چشم کشمیخودم رو کنار م شهیاتاق با شدت باز م در

 سته،یایچهارچوب در م یتو گردونهی. رو برمدمیپرسش تکون م یبه معن یسر کنهینگاهم م

 قصد وارد شدن نداشت.

 باشه نورا خانوم؟ ریخ د؟یکنیخودتون پچ پچ م دواسهیدار یچ - مامان

 :دهیو جواب م کنهیاز موهاش آزاد م یگودیب یهارهیگ یعصب هیحور

 گرفته.. مریَشرِ مطلقه بابا آلزا ست،ین ریاصال خ ستین ریخ -

 گرفته؟ مریروزه آلزا هیکه من اونجا بودم حالش خوب بود، چطور  روزیگفته؟ تا د یک ؟یچ -مامان

 کرده.. دییداده، دکتر تا شیآزما هکنیم یچه فرق دونمیچه م -هیحور

 :اندازهیم یو با خشم به سرتاپام نگاه زنهیم یزهرآلود شخندین

به جون  یافتاد یبهونه کم آورد دیدردسر جد هیشد با  دایآره جون عمت، باز سرو کلت پ -

 م؟ها؟یریخونه آروم قرار بگ نیدوروز تو ا یذاریاز جونمون نورا چرا نم یخوایم یچ ،یموس

 :کنمیقصد رفتن م کنمیتنم رو مرتب م یو ژاکت وا رفته تو زنمیم یپوزخند خسته

 خوام؟یم یزیمگه من گفتم چ ؟یگیم یدار یچ -

 ؟یکدوممون بدبخت کن یخوایم ه،یچ دتینقشه جد جا؟نیا یاومد یچ یپس برا -

 :گمیو م کنمیاز کنارش عبور م یسخت با

فکر  یاز حال شوهرت خبر داشته باش یبخوا دیگفتم شا ه،یمشکلت چ دونمیواقعا نم دونمینم -

 .نیواست مهمه، هم

 :شهیم شترینگاهش ب یتو نفرت

حاالهم راهتو  دونمیحال شوهرمو خودم بهتر از تو م ،یتو خودتو نخود هرآش کن ستیالزم ن -

 نمتینب خوامیچشمم نباش. فقط م یچند روز جلو هینورا  امیاز دستت کُفر یبکش برو حساب

 .نیهم

 :پرسهیو متعجب م شهیراهم سبز م یعطا جلو دارم،یقدم برم یعجله به سمته در خروج با

 نورا؟ یریم یشده؟ کجا دار یچ -

نبود حرف بخورم و راهم رو بکشم  یراحت نیبه هم کرد،یم ینیتو دلم سنگ یاحرف ناگفته بازهم

 :گمیو بلند م گردمیبر م شهیدر ساکن م لیاست رهیبرم،دستم رو دستگ



فردا  کنم،یباهاتون اتمام حجت م شهیهم یبار برا کی یانتظار کمک ندارم ول کدومتونچیاز ه -

باالتر بشنوم،  خوامیهروقت گذرتون به اون خونه افتاد صداتونو از حد مجاز نم ایپس فردا  ای

 نوبابا سَمه، پس حواستو یبراتو، استرس  نییایبعد م دویذاریهاتون پشت در مدعوا و مرافه

 شد رفت! لیتعط خونهوونهیاوت د ست،ین اتونیباز یروان یجا گهیاون خونه د د،یخوب جمع کن

 :گهیلب م ریز شهیپشت سر مامان ظاهر م هیحور

 !یاصاحبخونه میدیکن خانوم، فهم تیمالک یبذار اسمت بره تو شناسنامش بعد ادعا -

 :گهیم هیبود با کنا یکه انگار منتظر تلنگر مامان

تو چشممون نگاه کنه و برامون خط و نشون بکشه  سهیروزها، وا نیهم یخودشو فروخته برا -

برو  ایخودت، ب یارزون مییایسمته اون خونه نم گهیبزنن د ریبا ت مونویها سانترس جونم منو بچه

 رد کارت.

 یحت کرد،یو درک نم دیفهمیهام رو نمحرف یکه معن یمعلول یهاو منطق دارشین یهاحرف

 یسرپناه یتر خودم رو فروختم در اعضارحمانه یب نیاز ا رییمادرم شده بود، تغ هیهم شب هیحور

 بود که خودم رو در نظر نگرفته بودم حاال میبزرگ زندگ میتنها تصم نیکه باالسر پدرم باشد، ا

 شدم؟یقضاوت م نطوریا دیبا

 ریمگه چقدر سخت و غ ؟یموس یخودم فقط برا یفقط درخواست ارامش کرده بودم نه برا من

 کردند؟یداشتن با من مبارزه م نطوریممکن بود که ا

که از گوشت  یبود و خواهر دهییکه من رو زا یشدم، با مادر بهیها هفت پشت غرادم نیبا ا انگار

 یها سپرادم نیرو با هم میدگیو نپوش یوردگو نخ یو ندار هیخنده و گر یو خونم بود، روزها

 م،یشکستینم گهیو اما دل همد میکردیم مینون رو باهم تقس کهیت هیکه  ییکرده بودم. روزها

 .میکردینم یچیرو ق گهیاما بال همد میزدیکه به پر هم م ییروزها

 م؟یدیرس جانیچطور شد به ا اصال

***** 

انتخاب  کرد،یم ینیدلم سنگ یها و اتفاقات رواز حرف یلیبود، خ ختهیبه هم ر تمشیر قلبم

 یدلم نبود که با صدا یدل تو اندازم،یم لمیبه ساعت موبا یاشتباه محض بود، نگاه هیحور

 .َپرمیشدن در مثله فنر به سمته در م دهیکوب



ز اون سَر خدا رو ا یبنده کنم،بازیتنش شرمنده سرخم م یکار تو یهابا لباس درضایحم دنیباد

 .کشونده بودم جانیشهر به ا

و  فرستهیم رونیب نهیاش رو از سـ*ـو نفس خسته دهیافتادش م یهاپلک یبه گوشه ینیچ

 :دارهیبه جلو برم یقدم

 نورا؟ نمتیبب -

 :دمیجواب م یمونیبا لحن مپراز پش برم،یژاکتم فرو م بیج یرو تو دستم

 دیبا دونمیمن واقعا نم دم،یهمش دارم بهت زحمت م گفتم،یبهت م دیتوروخدا نبا دیببخش -

 کنم... کاریچ

 :اندازهیم اطیبه داخل ح ینگاه مردد

 ؟خونست یک -

 !یچکیه -

کوتاهش  یراحت شده بود، موها الشیانگار خ بنده،یو در رو م شهیم اطیوارد ح یتعارف چیه بدون

 :کنهیرو با دست مرتب م

 خبر داره؟ هیاز قض یموس -

 نه، نه هنوز نگفتم.. -

انگار قدش  شم،یدستپاچه م کیفاصله نزد نیاز ا ذاره،یهام مجفت شونه یهاش رودست دوتا

 .رسهیبه نظر م شهیفاصله بلندتر از هم نیاز ا

باخبر بشه،  دیرفتار کنن، نبا یهم برسون عاد هیبه گوش بق ،یگینم یزینورا بهش چ نیبب -

 ه من..بسپر ب شویمابق

 ؟یکن کاریچ یخوایم -

رو  یزیغُصه چ گهید نمیبره سر خط، نب ذارمینم گهید کنمینگران نباش گفتم درستش م -

 من هستم باشه؟ ،یبخور

 ینیسنگ ی، حاال معنبود جانیانگار هم گشتمیوقت بود دنبالش م یلیکه خ یتیحما شه،یگرم م دلم

 .فهممیام رو مسر شونه یرو یهادست نیا

 ..گرفتم یمیتصم هیراستش من  -



 ؟یچ -

 .برم سرکار خوامینم گهید -

 دایپ شهیرو م یصورت خونسرد رد خوشحال یحاالتو شه،یروشن م اشرهیت یهاچشم یتو یبرق

 کرد:

 ؟یگیم یدار یجد -

 :دمیتکون م یسر دییتا با

روزها تنهاش  نیتو ا خوامیحواسم به بابام باشه، نم شتریب دیبا ستیخونه ن یحاال که کس -

 چقدر نگرانشم.. یدونیبذارم، نم

 کجا رفتن مگه؟ هیبق -

 :کشمیرو عقب م خودم

 بود.. نیمراقبش باشم منظورم ا خوامیکه نرفتن، فقط گفتم خودم شخصا م یینه جا -

 :کنهیرو باور نکرده و هنوز با نگاه مشکوک دنبالم م حرفم

 ستمی. نورا من کور نیکنینم یکار خوب یبدون دار نوی،ایکنیون مرو ازم پنه یچ یدار دونمینم -

 ؟یبهم اعتمادکن یخوایم یک نم،یبیهم من دارم م یبد حیتوض ینخوا یرو حت هازیاز چ یسر هی

 .ستیکه حالم خوب ن ینیبیم ستیها نحرف نیبس کن االن وقت ا ،یهوف باز شروع کرد -

 :رهیگیدستش رو باال م میتسل

 باشه، تمام.. -

 :رمیخونه م یهاشکر داشت. به سمته پله یجا دادیکه ادامه نم نیهم

 تازه دمه؟ مییباال، چا یایم -

 یگوشه اد،یناپخته برب یهاتعارف نیزده بودم اما انگار بلد بود چطور از پس ا ییپروا یب تعارف

 :کنهیبه لباسش م یاو اشاره نهینشیم وارید یسکو

 برگردم.. دیکار مونده با یبرم کل دیبا اریزود ب یتونیاگه م ام،یب تونمینمباال که  -

 یو چا رمیو عجله به سمته اشپزخونه م گمیلب م ریز یو چشم زنمیم یبا آسودگ یلبخند

 .ذارمیم ینیتو س یهمراه قند و پولک زم،یریم کیاستکان کمر بار یتو یرنگخوش

 :رهیگیرو از دستم م ینیو س ادیو به سمتم م شهیاز جا بلندم دنمیکه باد ومدمین نییها پااز پله هنوز



 دستت دردنکنه.. یزحمت بکش خوادیبده من، نم -

لپش  ی. گوشهکنمینگاه م رخشخیو به ن نمینشیسکو م یو کنارش رو رمیم نییها پاپله از

و عجله  برهیاستکان ملبه کیدهنش بود برجسته شده بود، لبش رو نزد یکه تو یبخاطر قند

 :گـهیم

 دختر؟ یزل زد یبه چ ؟یخفم کن یقصد دار -

 :زنمیمیلبخند اریاخت یب

 ..کردمیداشتم فکر م دیببخش -

 :شهیم رهیباز به رو به خ کنهیم ینگاه میو ن رهیم نییگلوش باال و پا بیس

 ؟یبه چ -

 :گمیو م دمیرو قورت م لبخندم

 !یاول چقدر بدجنس بود یروزها کهنیبه ا -

 داره مانعش بشه : یداره اماسع دنیانگار قصد خند افتهیچشمش م یگوشه ینیچ دوباره

 بودم؟ ایعوض هیراحت باش، شب -

 :دمیمکث جواب م یبا کم کردم،یم تیادب رو رعا دیدلم بود اما با حرف

 !دیببخش کم،یفقط  -

 :دهیتکون م یدسرییتا با

 دیاگه شا یول گهیتر از هرکس دروزها باهات خوب بودم، خوباون کنمیحال فکر م نیبا ا -

 .کردمیباهات بهتر رفتار م ادیب شیها پداستان نیقراره ا دونستمیم

 :پرسمیزود بود اما م یکم دیدارم شا دیسوالم ترد یبرا

 ازمن خوشت اومد؟ یتوکِ -

 :رفتهیم رونیب نهیوقفه و بعد نفسش رواز سـ*ـ یکم

 ..ومدیخوشم که ن -

از  گهید یاجرعه یشده بودم از سوال مسخرم، با خونسرد مونیپش کنم،ینگاهش م متعجب

 :دهیو ادامه م خورهیم شییچا

 خوش اومدن نبود.. هیحسش شب یدونیم -



 بود؟ یچ هیپس شب -

 هیشب اما برات تازه باشه ،یدیوقت تو عمرت ند چیکه ه ینیرو بب یآدم هی ای یزیچ هیشده  -

 ..دهیجد یلیکه خ ینگاه بفهم هیفقط با یعنینباشه،  کسچیه

 :کنمینجوا م یبا گنگ فهممیحرفش ر نم یحرف زدن براش سخت شده بود، معن انگار

 ؟یچ -

 :شهیو از جا بلند م نوشهیضرب م هی شییچا یجرعه نیآخر

 .یخوریتو هم برو باال سرده سرما م ومدهیها به من نحرف نیولش کن، ا -

 :پرسمیم شیاز رفتار ناگهان شوکه

 م؟یزدیحرف م میمثال داشت هو،یچت شده  -

 :رهینگاهم کنه به سمته در م کهنیا بدون

 .ستیاالن وقت حرف زدن ن گه،یوقته د هیبذار  -

 :گمیلب م ریز یهوف ببندم،یدرو م رمیو پشت سرش م گمیلب م ریز یازور باشه به

 ..رفتیبعد م گفتیحداقل حرفشو کامل م وونهیهمه د اد،ینم رمونیآدم عاقل گ هیچرا -

***** 

حس وحالش به  یخسته ب یهاشده بودم اونطور که داشت باچشم زیبابا ر یهاحرکت یرو

نکنه  رفتمیهمش با خودم کلنجار م د،یرسیبه ذهنم م راهیفکر ب یکیهزار و کردینگاه م ونیتلوز

 اونوقت منو ممکنه فراموش کنه.. ادیه سراغش بب هایزود نیبه هم مریآلزا

و باعجله روبه روش  ذارمیم ینیس یها رو توقرص چیاب هو وانیهمراه ل رمیگیرو گاز م لبم

 یهااما انگار هنوز متوجه حضور من نشده بود و مردمک کنمیو کنجکاو نگاهش م نمینشیم

 :کنمیو ارام صداش م رمیگیم ینفس ثابت بود ونیتلوز یصفحه یچشمش رو

 بابا جون؟ -

 :شهیو پرپشت باز م دیسف یو گره ابروها چرخدینگاهش م بالخره

 شده نورا؟ یجانم، چ -

 :کنمیاشاره م ینیو به س زنمیم یمرموز یلبخند

 بخور برات خوبه! -



 :شهیحلقه م وانیدور ل دستش

 دالر رفته باال.. یلیخ گنیم -

 :رمیگیو به سمتش م دارمیرو برم ینیس یعجله چند قرص تو با

 دالر.. یگور بابا -

 دخترجون؟ یدیبه خورد من م یدار هیچه قرص نیا -

 ..یبخور دیگفته حتما با ه،یتیدکتر داده تقو -

 :رهیگیها رو ازدستم ممقاومت قرص بدون

 زود.. ای ریام که کالهم که پس معرکست دزوار دررفته رمردیپ هیبشه،  یچ یبخورم ک -

 به حرفش ادامه بده: دمینم مجال

 یدیخودتو د یهاهمسن و سال چیهنوز شصت سال نشده ه ؟یزنیم هیها چحرف نیباباجون ا -

 کنن؟یم هاکاریدارن چ

 :گهیو م دهیم نییاز گلو پا چیها رو همراه آب هوچشم به هم زدن قرص هی یتو

 ..ششیقرار فردا برم پ میبهم زنگ زد قرار گذاشت درضایحم -

 :دمینشون م خبریرو ب خودم

 داره؟ کارتینگفت چ -

 :دوزهیچشم م ونیو دوباره به تلوز دهیتکون م یاتفاوت شونه یب

 ..گهیمیچ نمینگفت فردا برم بب همدم،اونینپرس -

 سرش داره یتو یاچه نقشه درضایحم دونستیفقط خدا م شم،یو بلند م گمیلب م ریز یاهان

 .کنهیم میرو به کدوم صراط مستق یمعلوم نبودموس

 یامیو پ مالمیام رو اروم مخسته یهاچشم شهیروشن م کمیسقف اتاق تار لمینور صفحه موبا با

 .کنمیکرده بودم رو باز م افتیدر دیکه از حم

 《؟یخواب》-

 :کنمیم پیتا زنمیرمق م یب

 《برم سرکار دیفردا با دم،یخوابیداشتم م گهید》-

 :دهیکه جواب م رسهینم هیثان به



 《؟یسرکار نر گهیقرار نشد د مگه》 -

 :سمینویو م گمیلب م یهوف

 《انجام بدم یهماهنگ یسر هیبرم  دیول کنم، فردا با تونمیکاره که نم هی》-

 :دهیجواب م ریتاخ یکم با

 《دنبالت امیخودم م یبخواب، عصر ریخوب بگ یلیخ》-

 .خوابمیو م بندمیهام رو مکنم چشم دییحرفش رو تا کهنیا بدون

****** 

 :کنهیدلخور نگاهم م ژاله

 ؟یبر یخوایم یجد یجد -

 :کنمیرو باز م ییدستشو عیو درپوش ما کنمیخم م سر

. موندم بخدا همه ستین یطرفم نامزدم راض هیژاله، از  امیبابام چطور سرکار ب تیوضع نیبا ا -

 .ختهیبه ر زیچ

 :شهیصورتش عوض م حالت

آدمو  بندهیدست و پاتو م یگفتم مرد سنت یک نیبب ه؟یسُنت یمردها نینکنه نامزدت از ا نمیبب -

 .کنهیشبه بدبختت م هی

 ؟یچ یعنی -

به کام، مغز  دیوید ی، نمونش شوهر سابق من خدا لعنتش کنه ظاهر امروزنداره جونم یچ یعنی-

کنترل گر که  یمردا نیاز ا ادیبدم م نقدریخودش، ا ید برابو یلیشاه فُس نیواسه زمان ناصرالد

 خدا لعنتشون کنه کنن،یتار م رهیرو واسه ادم ت ایدن

 :دمیخودم شک داشتم اما مُردد جواب م هرچند

بخاطر خودم  شتریحساسه، اون هم ب زهایاز چ یسر یرو یعنی ست،ین ینه اونقدرام سُنت -

 ..گهیم

دوباره  فیقرار بود روزم رو بسازه شروع به تعر اشیکه انگار دست بردار نبود با امواج منف ژاله

کرد، هرچند همه  رهاشیجدال و درگ یهاقبلش با شوهر شکاک و بددلش و داستان یاز زندگ

 جز گوش دادن نداشتم! یاهاش رو از بر بودم اما روز اخر بود و چارهحرف



 

امروز زنگ و  ینبود، حت درضایاز اومدن حم یخبر ،دارمیم رو تند برمرعد و برق قدم یصدا با

 ، پس اومدنش کنسل بود.هم نداده بود یامیپ

 نورا..نوراخانوم؟ -

که داشت اسمم رو صدا  کیتراف یو سرصدا یشلوغ یکه تو یامردونه یصدا دنیاز شن متعجب

بزرگ  کلیبا همون ه کنم،یگاه مو به آرمان که پشت سرم نقش بسته بود ن گردمیبرم زدیم

و  ستمیایمات و مبهوت سرجام ساکن م داشت،یاش داشت به سمتم تند گام برمچهارشونه

 :پرسمیم

 ؟یکنیم کاریچ نجایسالم شما ا -

 :دیرسیبود و مضطرب به نظر م نگران

 ..میباهم حرف بزن دیبا جانیا امیخبر اومدم، مجبورشدم ب یب دیسالم ببخش -

 به من هم منتقل شده بود: شینگران انگار

 شده؟ یزیچ -

 :کشهیم شدیم سینم بارون داشت کم کم خ ریکه ز اهشیحالت و سخوش یبه موها یدست

 راجع به حورا باهات حرف بزنم. کمی خوامیفقط م ست،ین یزینه چ -

 :پرسمیم دیترد با

 ه؟یچ هیقض -

 :کنهیفرو م دشیسف یهود بیج یرو تو هاشدست

 ..رسونمتیم یکه بخوا ییهرجا میزنیحرف م نیتو ماش میابریب شه،یکه نم ابونیوسط خ نجایا -

نگرانم  ی، کم کم داربگو جانیهم شهیاگه م خوره،یشما نم ریمن به مس رمیمس یول دیببخش -

 ؟یکنیم

 :دهیتکون م یو سر خندهیم اروم

ها باهات حرف بزنم، چند روزه داستان نیو ا یراجع به خواستگار خواستمیاخه، م ینگران چ -

 دونمینم یبا پدرتون حرف بزنم ول یحضور امیعوض شده چندبار ازش خواستم ب بیحورا عج

 ..ذارهیچرا نم



 :شهیم ترکیو نزد ادیو دوباره به سمتم م کنهیمکث م یکم

 دهیموش آب کش گهید قهیصحبتامو کنم؟ باور کن تا دو دق یمابق نیتو ماش میبر شهیحاال م -

 جوون عاشق رو نشکن! نیبار کارم بهت افتاده دل ا هینورا لوس نشو  گهید ای. بمیشیم

 نیدر ماش یو باعجله تا جلو ذارهیشونم م یدستش رو یمیبا حالت صم کنمیحرکت م ناچار

 .کنهیم میهمراه

 هیاز ثان یکسر یتو شه،یم دهیکه باشدت به عقب کش دهینرس نیماش رهیدستش به دستگ هنوز

 رپامیز نیزم درضایبه خون نشسته حم یهاچشم دنیشده بود باد یهام تداعچشم یجهنم جلو

 :کنهیم یرضا خال دیچنگ حم یرو از تو اشقهیجا خورده  یارمان که حساب شه،یم یخال

 که؟یچته مرت -

و با توپ پرش  هکنیهاش رو دور گردن کلفتش حلقه مدست بردار نبود با خشم دست دکهیحم

 :پرسهیم

 ؟یهست یک ؟یذاریکه دستتو رو دوش زن من م یهست یک وون؟یتو ح یهست یک -

 ه: یجواب م ییانگار گل کرده بود و با پرو شیتخس باز ارمان

 !گهیم یچ هیک نینورا ا وونه؟ید یزنیم یچ ه؟یزنت ک -

 :نالمیجداش کنم م کنمیم یکه سع یدر حال کنمیم ونیبا عجله پادرم ،یاسوتفاهم مسخره چه

توروخدا  ه،یچ هیقض گمیلحظه ولش کن بهت م هیتوروخدا بس کن، زشته ابرومون رفت  دیحم-

 ولش کن..

 :غرهیم یترخشم بلند یصدا با

 ؟یرفتیم یکجا داشت ؟یعوض نیا هیک دمیپرس -

 :گمیم دستپاچه

 ..ریلحظه اروم بگ هیولش کن  ست،یه، خواستگار حوربابا خواستگار -

 :زنهیداد م تیعصبان

 کنه؟یم یچه غلط نجایا هیخواستگار حور -

 :شهیم ریسراز یکه لبه مشکم بود فور اشکم

 بهش بگو.. یزیچ هیآقا ارمان توروخدا شما  یاریدر م یباز وونهید یبخدا کارم داشت، چرا دار -



نسبت  یبا لحن بهتر بارنیالم سوخته او از نگاهش معلوم بود دلش به ح ستادهیکه منفعل ا آرمان

 :گهیبه قبل م

 ..کنمیذره امون بده باور کن سوتفاهم شده االن حلش م هیبهت،  دمیم حیداداش من توض -

به از  ادهیپ طونیقرارنبود از خرش زنهیانگار لبه مرز جنون بود دستش رو محکم پس م دیحم

که  دیفهم شدیهاش مهوارش و لرزش دست یبرجسته گردنش و صدا یهاصورت سرخ و رگ

 یتا از تو کردیم یو هربار محترمانه تر افتادگ کردیو ارمان تقال م رهیگیاروم نم یراحت نیبه هم

 چیشده بود. ه بانشیدست بردار نبود با سماجت دست به گر دینجاتم بده، اما حم سردرد نیا

 ..شدیورتر مشعله شتریو برعکس ب کردیارومش نم یحرف

 :زنهیرو کنار م درضایکالفه حم آرمان

کار کنم باورت  یبخدا من دوست حورام، چ شه،یتو چرا باورت نم گمیم یداداش چرا هرچ -

 تمومش کن.. دهیبچه ترس نیا نیقبول، بب یبگ یبشه؟ هرچ

 نیو به سمت ماش رهیگیم شیمکث از کاله هود یو با کم کنهیزهرآلودش نثارم م دنگاهیحم

 :دهیخودش هول م

 ..فتیراه ب االی -

 :دومیسرش م پشت

 ..شیبریکجا م یدار دی..حمدیحم -

 :غرهینگاهم کنه م نکهیو بدون ا کنهیپرتش م یصندل یو رو کنهیجلو باز م یصندل درب

 ..االیپشت  نیبش -

که  یمارو ببره. درحال خواستیپراز عالمت سوالم بودم، کجا م کنمیزده نگاهش م وحشت

 :برهیشونه ارمان رو محکم نگه داشته بود صداش باالتر م یدستش رو

 سوارشو.. گمیم ستمیمگه با تو ن -

 :کنهیبا خشم باز م نیعقب ماش در

 .نیبش -

 :کنمینجوا م ریز یو با شرمندگ نمینشیعقب م یصندل یرو ناچار

 آقا آرمان.. دیتوروخدا ببخش -



 :گردهیکه پشت فرمون نشسته برم درضایبه سمته حم ده،یتکون م یسر دییبا تا آرمان

 .شهیروشن م زیبه حورا همه چ زنمیلحظه صبر کن، من االن م هیداداش  -

 :گـهیم دیپرتهد یبالحن درضایحم

 گوه نخور بتمرگ سرجات.. -

 :چرخهیسرش به سمته من م هیزاو

 .هیزنگ بزن حور -

 ؟یچ یبرا -

 زنگ بزن سوال نپرس.. گمیم -

 خی یهارو با انگشت هیگره خورده شماره حور نشیشیسرخ و ات یهاکه نگاهم به چشم یحال در

 .رمیگیام مزده

 ؟یدیفهم یزنیحرف اضافه نم ییکجا یپرسیبذار رو بلندگو زودباش، فقط م -

 :پرسمیبا عجله م هیحور یصدا دنیچیپ با

 ..هیحور ییالو کجا -

 شده؟ یزیچطور مگه، چ رونیب رمیم ایمن خونم دارم با عطا و س -

 :گهیلب م ریاروم ز دیحم

 شش؟یپ یریم یبگو نره، بگو کارش دار -

 کارت دارم، مهمه لطفا نرو.. امیب خوامیم یصبر کن یتونیم -

 :دهیمکث جواب م یکم با

 .مونمیمنتظرت نم شتریب قهیدق ستیزود باش، ب یخوب ول یلیخ -

 هیشب یزیکه انگار چ گذرهیم هیفقط چندثان ذارهیگاز م یپا رو درضایو حم کنمیقطع م تماس

 مرخیبود؟ نگاهم به ن یبه سمت خونه موس درضای. االن مقصد حمشهیمغزم منفجر م یبمب تو هی

رو بـرده بودم،  هیحور یسرافنکده شده بودم و ابرو ششیچقدر امروز پ افته؛یارمان م یگرفته

عاشق آرمان  هیحور شد،یبرمال م هیرازحور شدیخراب م زیهمه چ میرفتیم یمیبه محله قد هاگ

اوضاع از چه  دیفهمیم دینبا کردمیترش مخراب نیاز ا دینبا زدیم یبود بخاطرش به هر در

 قراره..



رو  ممیتصم دیبا کنمیبا استرس خودم رو خم م چهیپیدلم م یسنگ تو هیشب یزیکه چ یحال در

تا خراب کردن  دمیم حیترج دیحم شیراز خودم رو پ لو رفتن کردم،یو تمومش م گرفتمیم

دستم رو به  شد،یامروز شکسته م دادمیوقت بود اجازه عبور بهش نم یلیکه خ یاز حصار هیحور

 :رسونمیدمیحم یشونه

 نرو.. ورنیاز ا -

 :چهیپیگوشم م یمالمت گر پر از نفرتش تو یصدا

 ؟ینگاه کن یموس یهاتو چشم یترسی؟ مخانوادت بره یابروت جلو یترسیچرا؟ م -

 :فرستمیم رونیب یو نفسم رو به سخت رمیگیم گُر

که قبال نبودشون تو  ییکسا هیو بق هیکه حور ییجا میقراره بر ،یموس یخونه میبر ستیقرار ن -

 برو.. گمیکه بهت م یبه نشون یرو در رو کن هیمارو باحور یخوای، اگه مبرات سوال شده بود خونه

 رییشک داشت، اما با چرخاندن فرمانش و تغ کنهیم قیمن دق یرو نهیا یاز تو زشیت نگاه

 ییزهایهمه چ دنیفهم یبرا یهم فرصت دیشا کنه،یاثباتم صادر م یبرا یفرصت ریمس یناگهان

 ینگاه یبا ناراحت دیرسیمتزلزل به نظر م یکرده بودم، به ارمان که از حساب یازش مخف

که صدبرابر  هیماجرا با حور نیحتما بعد از ا دیشنیم دیبود که نبا دهیرو شن ییهاحرف اندازم،یم

که منتظرم بود  یمضطرب از اتفاق مجهول خورد،یاز من محافظه کارتر بود به مشکل برم شتریب

و فقط تماشا کنم که چه  رمیبه بعد الل شم و خفقان بگ جانیاز ا خواستیدلم م کنم،یسکوت م

 اومد. دخواه شیپ

 لیدر موبا یکه کالفه جلو هیحور شه،یعطا متوقف م نیماش یدرست روبه رو درضایحم نیماش

 :پرسهیو متعجب م ادیوبه سمتمون م اندازهیم نیبه داخل ماش یبود شوکه نگاه ستادیبه دست ا

 ن؟یآرمان؟ شما چرا باهم اومد -

هم پشت  درضایحم کوبه،یر مومحکم د شهیم ادهیپ نیشده از ماش زیرکه صبرش لب آرمان

 :شهیم ادهیبندش پ

 مشخص نشده.. یزیهنوز که چ ،یریم یکجا دار نمیصبر کن ب یهو -

 :رهیم هیجوش اورده به سمته حور یکه حساب ارمان

 ه؟یبگو نسبت ما باهم چ یروان نیحورا به ا -



 :پرسهیهاج و واج م هیحور

 شیپ یمشکل دیبدم، آقا حم حیرابطمونو توض شونیبه ا دیبا یبرا فهممیمن نم ؟یچ یعنی -

 ه؟یچ هیقض نیزنیاومده؟چرا حرف نم

 :گهیو م زنهیم یپوزخند ارمان

 الدنگ.. کهیمرت چون جنسش خوب نبوده توهم زده -

 :دارهیبه سمتش برم یقدم دیبا تهد دیحم

باشه؟ حاال دهنتو وا کن بگو  ستیجاش ن جانیا ه،یالدنگ ک دمیمن بعدا بهت نشون م نیبب -

 نت؟یسمته ماش یبه زور کشوند یدستشو گرفت یجلو ناموس مردم گرفت یرفت یچ یبرا

 :هیحور

 گه؟یرو م یداره ک نیآرمان؟ ا گهیداره م یچ ؟یچ -

 :خندهیم یعصب آرمان

دهنتو  یخوریگوه م یخبر ندار یزیاز چ ینورا مثله خواهرمه وقت نی، ببنه گهیم هیتوهم گمیم -

 ؟یمنتظر چ گهیراهتو بکش برو د یشد عیحاالم که ضا ؟یکنیوا م

 :پرهیحرفش م ونیکالفه م هیحور

اومده،  شیسوتفاهم پ دیاقا حم نیچه طرز حرف زدنه اخه؟ بب نیدرست صبحت کن آرمان ا -

 ..شهیبا دعوا که نم میکنیدرستش م میزنیاالن با ارامش حرف م

 ده؟یو ادامه م اندازهیبه من م یمتعجب نگاه دوباره

 نقدری؟ چرا تو اچه خبر شده نجایا ینیبیمگه نم ؟یشینم ادهیپ نینورا تو االن چرا از ماش -

 ؟یلکسیر

 :دهیدستش رو تکون م میبا تحک دیحم

 .کنمیخودم حلش م یش ادهیپ ستیالزم ن -

داشت به  حیحالم از بحث و دعوا جنجال و توض شدم،ینم ادهیپ دادیاجازه م دهمیاگه حم یحت

 رونیخونه ب یکه از تو ایمُردن، نگاهم به عطا و س یبرا خواستمیم یامن ینقطه خورد،یهم م

و سرم رو  کشمیم رونیگوشم ب یو از تو ذارمیسمعکم م یدستم رو اریاخت یب افته،یاومدن م



 خواستیدلم م کردمیزدنشون هم فکر مبه مشاجره و حرف  ی. حتدمیجلو فشار م یصندلبه 

 ..دردسر نوشته نشده یمن ب یروز خدا برا کیچرا  ارم،یاوق بزنم و باال ب

چقدر  ایکنم، خدا دایبود نجات پ یکه اسمش زندگ یامهلکه نیاز ا کنمیو دعا م بندمیم چشم

 شده بودم.. دیناام درضایاز حم

 .سراب بود هیشب شدیم دایمن پ یبرا میزندگ یکه تو یدینور ام هر

 یدیحل و فصل شدن داستان و شروع داستان جد یکوتاه برا قهیچند دق گذره،یم قهیچند دق فقط

 یسرم رو از صندل خورهیکه به سر شونم م یا، باضربهرقم بخوره درضایمن و حم نیکه قرار بود ب

 .دارمیبرم

سرخ سرجاشون به قوت خودشون  رگیوهنوز چند م خورهیگره م درضایحم یهابه چشم نگاهم

بشم وبرم جلو  ادهیکه درخواست داشت پ کنمیکبودش نگاه م یها، به حرکت لببودند یباق

 :گمیکلمه م کیو فقط  دمیبا امتناع تکون م یسر نم،یبش

 منو ببر خونه.. -

که دل  کردمیبا درخواستم موافقت کرده، دلم سرد بود و خوب حس م فهممیم نیحرکت ماش با

 قهیرو چند دق یاعتماد یشک و ب یوقت دادمیادامه م دیزده، چرا با خیهم مثله من  دیحم

 بودم؟ دهیهاش دتوچشم

 برداشته بود؟ میزندگ کینقطات تار یاز رو پرده یوقت دادیادامه م دیبا چرا

 م؟یدادیادامه م دیچرا با اصال

رفتن  رونیتو سرم قصد ب یهاالیو خحبس شده بود درست مثله فکر نیماش یتو گارشیس یبو

 نداشت.

 نیبود، ا دهیمن متمرکز شده بود صدو هشتاد درجه چرخ یرو شیکه تا چند لحظه پ یانهیآ یحت

کنه، اما خبر نداشت  همیگرفته بود تا تنب دهیحضورم رو ناد دینگاهم کنه شا خواستینم یعنی

 روش.. قهیچند دق نینشده بودم ا دهید میبود، کل زندگ یروزمرگمن عادت  یبرا هشیتنب

پدال گاز گذاشتن  یپا رو یشدن مصمم بودم و اون هم برا ادهیپ یمن برا شه،یمتوقف م کوچه سر

 شدن. دیو ناپد



تازه  دارم،یرو رقم زده بود قدم برم رمیکه تقد یاکه تهش خونه یبستبن یسمته کوچه به

 ..سنینویهارو مها هستن که سرنوشت آدمخونه نیا فهممیم

وقت دوستم نداشت  چیبزرگم کرده بود و ه یکه از سرناچار یاخونه بودم، خونه نیا یبچه من

 !خواستیخودش م یو منو برا کردیحال ولم نم نیامابا ا

***** 

و  نمینشیم یسرد داده بود، کنار بخار یشب بارون هینحس جاشو به  یطوالن یروزا بالخره

امن و امانه،  زیهمه چ فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه خورمیم یجور کنمیرو جدا م یپوست نارنگ

 ینخورده شده یبه استکان چا ای افتهیاجاق داره جا م یکه رو یقرمه سبز یقابلمه شیفکرم پ

روبه راهه فقط چند روز گذشته نه  زیهمه چ کنمیعوض بشه، حاالکه فکر م دیبابا که با یلوج

 نه مامان، نه عطا نه.. هیهست نه حور درضایاز حم یخبر

ترس به جونم  رم،یآب به سمتش م وانیل هیبا  ذارم،یم ینیس یبابا رو تو یهاقرص شمیم بلند

 ..کنهیزود فراموشم م ای ریقراره د شناسهیو م ادشهی ایدن نیکه منو تو ا یتنها آدم افتهیم

داشتم به  هاالیفکرو خ نیزده به سرم باا گهید رمیگیلبم رو گاز م زنه،یبه گلوم چنگ م بغض

 عذاب نکشم. شتریتا ب رمیم اطیح یتو شمیاز کنارش رد م رسم،یم یوونگیمرز د

 هیکنه و بعد  سیچندتا قطره بارون دستامو خ خوامیم کنمیدستمو دراز م استمیم وانیا یرو

باعجله  کنه،یدلم روشن م یچراغ تو هیشدن دستم  سیزنگ در زودتر از خ یآرزو بکنم، صدا

 ..حاظرم شرط ببندم خودشه ،کنمیعطرشو حس م ،دومیبه سمته در م

که رو به روم تو چهار چوب  شهیبرعکس هم کنمیدر نگاه م یاروم از ال دنش،ید یبرا رهیم دلم

 :چهیپیگوشم م یصداش تو کردیرده بود و داشت به کوچه نگاه مدفعه پشت ک نیا ستادیایدر م

 هست؟ یحاج موس -

 :زنمیو بلند دادم رمیقدم عقب م هیباترس  زنه،یچرا دلم شور م دونمینم

 ..بابا، بابا -

 :ادیم رونیدوشش انداخته بود از توخونه ب یرو اهشویکه کت س یدرحال بابا

 شده نورا؟ یچ -

 :گمیو اروم م رمیاز پله باال م مضطرب



 اومده.. دیحم -

که تنها  یچندروز نیخودمو تو ا کنم،یکمرم حس م یتو یدرد بد شهینرده قفل م یرو دستم

و بهش پس  ارمیانگشتم درب یلحظه اماده کرده بودم که انگشتر نشونو از تو نیبودم واسه ا

 میبود دهیحاال که به نقطه از ماجرا رس .چندبرابر سخت تر از تصور کردنشه تیبدم، اما واقع

نبودم؟  نیبالخره اومده بود که تموم کنه مگه منتظر ا زنمیبه خودم م یبیبود، نه دهسخت تر ش

 ؟خواستمیرو نم نیمگه هم

بود،  ختنیبودم حاال انگار اماده ر ختهیبخاطر شوکه بودنم نر یچند روز نیا یکه تو یاشک

به  کنمیخونه و از پشت پنجره نگاه م یتو گردمیهاشون گوش بدم برمبه حرف خواستمینم

 خودم.. شونیبخت پر

 جمله رو بهم بگه، که تموم شد.. هیو فقط منتظر بودم بابا تنها برگرده و  شهیپر اشک م هامچشم

 .دهیکه به آخر نرس ایبهم بگه غصه نخور دختر دن یهم درد یهم از رو دیشا

با وحشت چند تا قدم معکوس  اومدیها باال مهمراه بابا داشت از پله شه،یبلند م دیحم ااهللی یصدا

و مشغول جمع  شمیخم م افتهیم نیزم یها روقند یبه قندون همه خورهیپاهام م دارمیبرم

 .شمیکردن م

 پدرم زل بزنه تو چشمم و تمومش کنه؟ یجلو خوادیم یعنیباال؟  اومدیداشت م چرا

 ..مینورا بابا، مهمون دار -بابا

بود  ستادهیرضا که پشت بابا ا دیبه حم ینگاه مین کنمیسر بلندم دارمیبا عجله برم قندون

 :اندازمیم

 .یسالم خوش اومد -

 .رمیبا عجله به سمته اشپزخونه م شنوم،یسالم ارومش رو م جواب

 ..نیباال بش ایپسرم، ب ایب -بابا

 به مغزم برسه. ژنیتا اکس کشمیم قیو چندتا نفس عم ستمیایتنگ اشپزخونه م یراهرو یتو

 جوون بود.. گفتنیها ماز کارگرا برادرش فوت کرد، بچه یکیامروز  -بابا

 داشت.. کیکوچ یبود دوتا بچه ونیخدا تصادف کرد، راننده کام یبنده -دیحم

 اما ثواب داره.. شناسمشیمن که نم ام،یبه منم بگو باهات ب یریاگه واسه مراسمش م -بابا



 .میمراسم هفتمش بر یاره برا -دیحم

بابا دوباره بلند  یکه صدا کنن،یدارن صحبت م یراجع به چه کس فهممیشده بودم و نم جیگ

 :شهیم

 شد؟ یما چ یینورا جان بابا چا -

 :دمیجواب م ریتاخ یبا کم چرخمیدور خودم م دستپاچه

 آوردم بابا.. -

مَشغول  دارمیسماور برم یرو از رو یقور نم،یچیم ینیس یدسته دار رو تو یعجله استکان ها با

 .ذارمیام مشدهبافته یموها یمضطرب دوباره رو افته،یشونم م یچادرم رو شم،یم ختنیر

 ذارمیرو به روشون م ینگاهش کنم چا نکهیبدون ا رم،یحال م یواروم تو دارمیبرم یچا ینیس

 تا به اشپزخونه برگردم. شمیو باعجله بلند م

 دختر.. نیبش ایب ،یرینورا کجا م -بابا

 :گردمیبرم دیترد با

 تو اشپزخونه کار دارم! کمیاخه من  -

 ..ایب نیبش ای، ببعد یکارو بذار برا ایب -بابا

 .خورهیگره م یهام تومعذب بودم و دست نم،ینشیکنار بابا م نیزم یرو ناچار

 خب بگو پسرم، حاال حرفتو بزن، راحت باش.. -بابا

موهاش کوتاه تر از قبل بود و  کنم،ینگاه م درضایمضطرب به حم ره،یگیتپش م قلبم

مشخص  اشیکه به تن داشت هم الغر یبا کت و بافت یانگار گود رفته بود، حت هاشرچشمیز

 :شهیدوخته م یقال یهاهاش به سمت گل، چشمبود

 عقد.. یکارها یبرا مینورا خانم هم موافق باشه بر ن،یو اجازه بد نیالح بدوناگه شما ص -

رو اون روز  زیچه مرگش شده بود, مگه همه چ کردیم کاریداشت چ کنم،یزده نگاهش م بهت

 تموم نشده بود؟

بدون  ینامزد د،یدرسته همون کارو بکن دیدونیهرکار که خودتون م ره،یانشااهلل که خ -بابا

 ..هم زمانش کوتاه باشه بهتره تیمحرم

 :شمیرعد و برق ازجام بلند م یباصدا شه،یو مشغول صحبت م دهیتکون م یسر دییبا تا درضایحم



 برم بردارم.. دیبند دارم،با یاومد چندتا لباس رو ادمیمن تازه  -

چند قدم  فیبالتکل ذارمیسستم م یهازانو یدستم رو زنم،یم رونیاز خونه ب یاحساس خفگ با

 .دارمیبارون برم یتو

که  یو درحال رمیو به سمتش م کنمینگاه م درضایبه حم گردمیبسته شدن در برم یصدا با

 : غرمیلب م رینگه دارم ز نییتن صدام رو پا کنمیم یسع

 تو؟ یکنیم کاریچ یمعلومه دار چیه -

 :کنهیکه کفشش رو به پا م یحال در

 کنم؟یم کاریدارم چ -

 ..گمیم یکه دارم چ یدونیبس کن، خوب م دیمح -

 ثابت نبود و از ظاهرش معلوم که بود انگار سرجنگ داشت. نگاهش

 تو؟ یگیم یدار یچ دونمیواقعا نم دونم،ینم -

 :کنمیُتن صداش با ترس به پنجره خونه نگاه م یبلند شدن ناگهان از

 م؟یعقد کن یگیم یکاره اومد هیشده  دایهم سروکلت پنبود، االن داتیهفته پ هی هیبعداون قض -

 حالت خوبه؟ نمیبب

 امدهیقصد داشت ناد رسونه،یم اطیبلندش خودش رو به در ح یهاتوجه به حرفم با قدم یب

 :دومیدنبالشم م ریگیپ ره؛یبگ

 باتوام.. دیحم د،یحم -

 :غرهیو کالفه م ستهیایکه م چند قدم از خونه دور شده بود فقط

 ه؟یمشکلت چ ؟یگیم یچ -

 ما که هنوز.. میشناسیما که هنوز نم م،یعقد کن یچرا به بابام گفت -

 :دهیچشمش م یبه گوشه ینیو اسفناکش چ یعصب پوزخند

که قراره چون م،یهمو بشناس ستیوقت قرار ن چیچون ه میشناسیاره همو نم ؟یماکه هنوز چ -

 اد؟یمگه خوشت نم م،یکنار هم باش بهیتا اخرعمرمون دوتا غر

 :کنمیلب نجوا م ریزده ز بهت

 .یدار یتو خودآزار -



 :دهیادامه م گرانشخیو همون بالحن توب کوبهیشونم م یاش رو محکم رواشاره انگشت

قدمه  هی یقدم حت هیکه  یاون ،ییتو یموشک باز میکه عاشق قا یاون ،ییتو دهیکه آزارم یاون -

 نورا ظالم. یظالم ،ییتو دارهیبرنم کیکوچ

 :کنمینگاهش م سردرگم

 .یگیم یچ فهممینم -

گرفته بودو معلوم  داره،ُگریبه سمتم برم یقدم کشه،ینامرتبش م شیته ر یرو محکم رو دستش

 :کنهیبود داره به زور خودش رو کنترل م

 فیهم برگشتم تکلاالن ه،یدردم چ یبفهم یهم خودت نخواستاولچون از  گمیم یچ یفهمینم -

من که  نیبب ستم،یمثله تو پنجاه پنجاه ن خوام،یم یچ دونمیسره کنم من برعکس تو م هیکارو 

 یچوله هاتو پرکردم، تو راه موند افتاد چاله ریوسط راه ولت نکردم، کردم؟ هر وقت گ وقتچیه

شدنت  تیاذ خواستیچرا چون دلم نم یدونیجلو برات پُل زدم، م یبر یدستتو گرفتم، نتونست

 ..رمیتا تهش رو م مونمیکه کردم م یکار یاومدم جلو، چون اسمم روته، پا ،نمیرو بب

 :پرسمیو باطعنه م زنمیم یشخندین یکفر

 ؟یکنیکه بهم لطف م یگیم یاالن دار -

 :دهیکون مسرش رو ت نانیو بااطم زنهیهام زل مچشم یتو

مدام بهت بگم تا  دیبا ره،یم ادتی زیهمه چ یچون تو فراموشکار کنم،یاره، دارم بهت لطف م -

 بمونه. ادتی

االن راهتو بکش برو فکر  نیبهم لطف نکن، هم گهیکن، د یلطف هیتو  یمونه،ولیم ادمیباشه  -

 ادمیرفتار اون روزت  یرو سرم؟ نکنه با خودت فکر کرد یمنت بذار یاومد یهست یک یکرد

 باشه منم نه تو.. یشاک دیمن از تو شکارترم اصال اون که با نی. ببرفته

بذاره بره،  هویانگار عادت کرده بود وسط حرف زدنم  افته،یهام دوباره راه متوجه به صحبت یب

 :کنمیباعجله درجلو رو باز م شهیو سوار م کنهیرو باز م نشیقفل در ماش

 نگاه کن.. گمیکن، ممنو نگاه  -

 :گمی. با حرص مشهیم رهیهام خچشم یو تو کنهیرو رها م چییسو

 نکن، بسه. یباهام باز گهید ،یداشت دیجد یباز هی دمتیکه د یاز روز اول هربار -



 .میباهم حرف بزن میتونینم وقتچیمنوتو ه ه؟یچ یدونیم -

 :دمیتکون م یسر دییتا با

 ،ییجدا ه؟یهم چ یناسازگار جهینت م،یناسازگار کهنیا یعنی نی! خب ایدیچه خوب فهم ن،یآفر -

 زیهمه چ گمیم یموس شیپ رمیاالن م کنمیم یکار هیاصال  م،یکار درست رو انجام بد ایپس ب

 ما تموم شده. نیب

 بشه؟ ینجوریا یواقعا دوست دار -

 دیفهمیم دینبا دم،یکشیعذابم دیگفتن هرکلمش چقدر با یبرا دونستیخدا م کنم،یم سکوت

 سوال شک دارم. نیجواب دادن به ا یبرا

 ؟یدوست دار دمیباتوام پرس -

 یهام زل بزنکه تو چشم نی. بهتر از اچون که به نفعمه یدونیکارو کنم، م نیهم خوامیم قایدق -

 بشم. ریبار منت برم و تحق ریز ستمین یمن آدم کنم،یدارم بهت لطف م یو بگ

 کدوم منت نورا؟ کدوم منت؟ -

 .کنمیدارم بهت لطف م یگفت شیچند لحظه پ نیحالت خوبه؟ خودت هم -

ها حرف نیاز زبون من ا یخودت خواست ،یبشنو یکه تو دوست دار گمیرو بهت م یزیمن چ -

 ستیمن حالم خوب ن بهت بگم، اتیچرند نیا یکنیوادارم م یریرو مخم م یتو دار ،یرو بشنو

 .یفهمیچرا نم

 واریتا سرم رو به د دادیادامه م گهیکلمه د هیبود  یشده بودم، کاف جیو هم گ یعصب حاالهم

 .دمیکوبیم

که  یاباهرکلمه م،یدیفهمیحرف هم رو نم کدومچیه دهیفا یحرف زدن ب رمیگیفاصله م یقدم

 .میشدیها از هم فاصله دور و دورتر مهربار فرسنگ اومدیم رونیدهنمون ب

 گردمیبرم اریاخت یهنوز چند قدم برنداشتم که ب افتمی.به سمته خونه راه مکنمیرو ول م زیچ همه

 :پرسمیم دنشیباد

 ؟یکنیم کاریچ یباتوام دار ؟یایم یتو، کجا دار یچرا نرفت -

با گذاشتن  شهیراهم سد م یجلو رسونهیبلندش خودش رو زودتر از من به در م یهاقدم با

 :غرهیم دیبا تهد شه،یش مانع ورودم به خونه مدست



 .یدیمنو ند یوونگیتو هنوز د -

 :دمیجواب م عیسر

خرخره طرفو  یداشت مارستانیجلو ب یکه اومد دمید یهمون روز دمیخوبشم د دم،یچرا د -

 دم،ید یگفتیم راهیو بدوب یزدیو پشت هم بهم افترا م یزدیهام زل متو چشم یدییجویم

 کنم؟ فیاز اولش تعر یخوایاصال م ادته؟یاون روزتو که  یباز وونهید

 :دهیتکون م یسر دییبا تا کنه،یمکث م یکم

انصاف داشته باش حال  کمی دمت،ید یکن. فقط قبلشم بگو، بگو که تو چه وضع فیباشه تعر -

 کن.. فیمن بدبختو تعر یاون لحظه

اشک  یشب هاله یکیکاش تار شه،یم نیگلوم دوباره سنگ یبغض تو نشیحرف سنگ با

 دستش رو کنار بزنم: کنمیم یسع کرد،یهام رو پنهون متوچشم

 برو کنار.. -

 کنمینره، سرخم م ییجا نهیبود، انگار قصد کرده بود تا اشکم رو نب ستادهیمحکم سرجاش ا هنوز

 :شهیگوشم زمزمه م یصداش تو

 بودم نورا.. دهیمن ترس -

 :لرزوندیکه قلبم رو م یاعتراف بود هیشب شتریو ب دادیو خشم نم یزلجبا یبو گهیلحنش د حاال

 .یبفهم یتونینم وقتچیمنو ه یچشمم راست بگه و قلبم دروغ، حال اون لحظه دمیترس -

 :دمیو اروم جواب م کنمینگاهش م متاثر

که اصال  یجور ،یشیخودخواه م یلیها خوقت ینبود، بعض یرحم یحق من اون همه ب یول -

 .یشیم بهیهفت پشت غر شناسمتینم

 .میشروع کن گهید باری ایباشه، ب الیخیب شم،یخودخواه نم گهید -

ته قلبم قنج  یکه به قلبم متصل بود. وقت یااحمقانه یهااز همون لبخند زنم،یلبخند م اریاخت یب

 نیکر کنه که به همخودش ف شیباشم تا مباداپ یجد خوامی. باز مشدیم دایسروکلش پ رفتیم

 خر شدم: یراحت

 د؟یببخش یعنی. الیخیاالن ب -



 ستیها خوب ن فتاده،ینبوده اتفاق ن میفکر کن م،یو رد بش میریبگ دیند م،یبگذر یعنی الیخیب -

 ؟ینجوریا

 :کنمیبغلم قالب م یدستم رو تو شم،یم رهیخ اشرهیت یهابه چشم دلخور

 ؟یزدیسرم داد م یداشت شیپ قهیچند دق نیتا هم یوقت رمیبگ دیچطور ند -

 :دهیجواب م متعجب

. به جون میزنیمثله دوتا آدم عاقل و بالغ باهم حرف م میدار میسرت داد زدم؟ فکر کرد یمن ک -

 نداشتم. یمنظور نباشه ایدن خوامیخودم به جون تو که م

 :گمیدوباره م کنمیفکر م یداشتم، کم یحس خوب کردیداشت قانعم م نکهیچرا از ا دروغ

بارهم  هی یتو حت ،یمنو رفت یرو که گذاشت یچند روز نیا رمیبگ دیچطور ند ،یچیه نیاصال ا -

 یخوایم یچطور نویا یزنیهمه دم از مرام و معرفت م نی، احالم چطوره ینیبب یبهم زنگ نزد

 ؟یکن هیتوج

 .دمیپرسیحالتو م یخبر مونده باشم، هرروز از موس ینبوده که ازت ب یچند روز روز نیتو ا -

 ؟یدیدیمگه بابامو م ؟یچ یعنی -

 :پرسهیم کنجکاو

 ؟سرکار برمشیچند روز باخودم م نیمگه بهت نگفته، ا -

 ؟سرکار شیبریاصال چرا باخودت م نمینگفته، بب یزیخودت نه؟ به من اصال چ شیپ -

 :دهیو جواب م کنهیبه جانب نگاهم م حق

الوعده  ،یبره سرخط رانندگ ینذارم موس گهیها مگه بهت قول نداده بودم که دداستان نیقبل ا -

 !گهیوفا د

 شیبرد یبرداشت قایکن نره سرکار، تو دق یمن بهت گفتم بابام راض یگیم یچ یدار دیحم -

 کرده؟ یاالن چه فرق ،یواقعا خسته نباش گهیکار د هیسر

نگاه  ونشویتلوز خورهیم شوییچا ،ینگهبان به اسم نهینشیباال تو اتاقم م رهیم ادیم نکهیفرقش ا -

کالج  ابونیتو تو سرما و گرما تو خ نکهیبهتره از ا کنم،یسرماه براش رد م مشمیحقوق و ب کنهیم

 با مردم سرکله بزنه. ره،یترمز بگ

 :کنمینگاهش م کالفه



کار  هیبره سر کهنیخونه استراحت کنه نه ا کارش رو بذاره کنار بمونه خواستمیمن م یول -

 !دیجد

 شیداره پ یرادی. حاالچه انهینشینم کاریب یکه موس یدونیم ؟یشناسیتو باباتو نم یعنی -

ور کنه، اون ورنیا ذارمیقندون نم هیباور کن  گه،یخودمه حواسم بهش هست نگران نباش د

 .شهیکاره که نم هی اد،ین گهید کنمیم شیچند وقت بگذره راض هی ؟یخوریم یرو دار یچ یغصه

و  زنمیم یلبخند تیو در نها گمیلب م ریز یخودم رو قدرنشناس نشون بدم هوف خواستمینم

 :کنمیبه سبک خودش تشکر م

 باشه، دمتگرم. -

 :کنهیمرموز نگاهم م داره،یدستش رو از در برم بالخره

 گه؟ید میاالن آشت -

 :گمیم تیگفتنش شک داشتم، اما در نها یبرا

 فکر کنم! -

 !یفکر نکن، آشت -

 :پرسمیو م شمیاز کنارش رد بشم وارد خونه بشم که منصرف م خوامیم

 نبود؟ یامشبت که جد یهاحرف -

 :دهیپهنش م یبه ابروها یخم

 ها؟حرفکدوم  -

 ها..داستان نیعقد و ا نیهم -

 :کردیاش رو به زور کنترل مشت خندهانگار دا شهیلبخندش مشخص م خط

 بودم. یاره معلومه که جد -

 :کنمینگاهش م مشکوک

 ..کنمیباور نم -

 :شهیارومش ازاد م یتک خنده بالخره

 دادیکه بابات راهم نم یجورنیهم نجایواسه اومدن به ا کردمیبهونه جور م هی دیبالخره با -

بار  هیمدت  نیحرفم هستم، من تو ا یمحضر رو میفردا بر یتو خونه، اصال جون نورا، تو بگ امیب



به بعد  جانیاز ا ینامزد یگذاشتم برا شیپاپ رمیبگ میجفتمون تصم یبرا ییمجبور شدم تنها

 .شهیهمون م یتو لب تر کن

چهار  یتو کنهیخودش رو باهام عوض م یجا رهیگیکه دستم رو م یدر حال شه،یم ظیغل اخمم

سردم فرود  یهابـ..وسـ..ـه کوتاهش رو انگشت اندازهیبه اطراف م ینگاه ستمیایچوب در م

 :ادیم

 باشه؟ ،یرو بذارم کنار. هروقت تو که بخوا یخودخواه خوامیم -

 :کشمیدستم رو پس م خجل

 برم خونه؟ -

 :پرسهیو اروم م رهیگیفاصله م یقدم

 دنبالت؟ امیفردا ب -

 کجا؟ میبر -

 .یهرجا توبخوا -

 :کنمیم دییبا سر حرفش رو تا زنمیم یلبخند اریاخت یب

 ؟یخوریسرما م گهیباشه، برو د -

 انگار قصد دل کندن نداشت: کنه،یعقب عقب حرکت م باز

 زویبابات همه چ یخجالت بکش ستیناراحت نباش، الزم ن گهید نایامامانت هیبابت قض یراست -

 بهم گفت!

 :پرسمیم شوکه

 ؟یچ -

 :گهیم دهیه قدم سرعت مکه ب یحال در

. ستین یمهم زیبهش فکر نکن چ الیخیها، بداستان نیو ا کننیم یکه چرا جدا زندگ نیهم -

 !ریشب بخ گهیبرو تو د نمتیبیفردا م

گفته  ی. اصال بابا بهش چاندازمیم یبه خونه نگاه بندمیدرو م گم،یلب م ریز یاروم ریبخ شب

 .کردیرفتار م لکسیر نقدریبود که ا



بارون  سیخ یشونی. پزدیقبلش نشسته بود داشت چرت م یبابا سرجا رمیها باال ماز پله باعجله

 :نمینشیو روبه روش م کنمیپاک م راهنمیپ نیام رو با استخورده

 بابا، بابا؟-

 یگوشه شه،یهم برداشته م یازرو نشیسنگ یهاکه پلک یدر حال دمیرو تکون م اششونه

 :کنهیو به اطراف نگاه م خارونهیدماغش رو م

 شده؟ یها، چ -

 ؟یگفت یها چراجع به مامان و بچه درضایبه حم -

 ه؟یک درضایحم -

 :پرسمیبلند تر م کنمیفوت م رونیب یعصب نفسم

 اره؟ م؟یکرد دایپول پ یبهش گفت ؟یگفت یزیچ دیدالر به حم فیبابا، راجع به ک -

 :دهیجواب م ریو با تاخ شهیجابه جا م یکم

 گفته؟ یزیمگه چ مینگفت یزینه، من که چ -

 !یگفت زویگفت تو بهش همه چ کنن،یم یها جدا زندگچرا مامان و بچه دونهیبهم گفت م -

 !ستین یکنیاونجور که تو فکر م هیواسه خودش گفته قض یزیچ هینه بابا،  -

 :پرسمیم کالفه

 ؟یگفت یبهش بابا؟ چ یگفت یچ -

از هم طالق  کردیبنده خدا با خودش فکر م کنن،یم یچرا زن و بچت جدا زندگ دیازم پرس -

که منو نورا تو حالل  دهیبه زنم رس یارث هی یمال هیمنم گفتم  م،یکنیم میازش قا میدار م،یگرفت

 !میشد یادو فرقه میباهاشون نرفت نیواسه هم میبودنش شک داشت

 :رمیگیو لبم رو گاز م کنمیاه متفاوت و خونسردش نگ یزده به صورت ب رتیح

 ؟یبهش دروغ گفت یعنی -

 :گهیرو کم کنه م ونیتلوز یبا کنترل صدا کنهیم یکه سع یحال در

 !رهیگیکنترل نم نیبرو کنار ا ایراستشم نگفتم، ب یدروغ که نگفتم، ول -

 :کشمیو مبهوت خودم رو عقب م مات

 کنه؟یم یخودش راجع ما چه فکر شیبابا، االن پ یگفتیبهش م دینبا -



 .میهست یخوب یهاکه آدم کنهی. فکر مدونمیچه م -

 .ستیمنظورم به بق م،یستیمنظورم منوتو ن -

دولقمه  اریحاالتم برو غذا رو ب ،یاخونه نیتو ا یینجایکه االن ا ییداره، مهم تو کاریچ هیبه بق -

 صبح باس برم سرکار. م،یبخواب میبخور

 :پرسمیبلند شم که با عجله م خوامیم

 !دمیفهمیم دیسرکار؟ من االن با یریم دیباحم یچرا بهم نگفت یراست -

 نبود، فکر کردم بهت خبر داده. ادمی -

اگه  موندمیبابا م دیبه ام دینبا گهید رم،یبه سمت اشپزخونه م گم،یلب م ریاروم ز ینباش خسته

 .دادیادامه م یباهمون روال عاد اومدینم ازش در ییصدا دیترکیخونه م رونیبمب هم ب

**** 

دوشم  یانگار از رو ینیبودم کوله بار سنگ دهیراحت خواب نقدریبود که ا یشب نیاول شبید دیشا

پوست صورتم به  ریو راحتم خون ز قیاز خواب عم یبرداشته شده بود و دلم قرص شده بود. حت

 نبود. ییاز زردرو یدراومده بود و خبر انیجر

رضا  دیحم امکیبه پ یبود و ابرها باردار مدام در حال بارش بودند، نگاه شیهوا گرگ و م هنوز

 .ادیکه نوشته بود ساعت چهار دنبالم م اندازمیم

و  دارمیکرم پودر نگه م وپیسوراخ ت یساعت وقت داشتم تا آماده بشم. انگشتم رو مین فقط

تو  اهمیس یهابه چشم مالم،یصورتم م یگرد یور کدستیو  زنمیصورت م ینقطه نقطه رو

استفاده رو از  تینها خواستمیروزهام کم شده بود اما حاال م نیا یدلخوش کنمینگاه م نهیا

 ها کنم.یدلخوش نیهم

اصال چرا  کردم،یاستراحت م دیبا کنمیخوب که فکر م کشم،یکوتاه مرتبم م یمژها یرو ملیر

 شیاسا یمعن دیحاال که ازشون دور شده بودم با کردم،یم هیبق یدردسر و گرفتار ریفکرم رو درگ

و  نیهم دادمیجا م رهیدا نیا یو بابا رو فقط تو کردمیم کیرو کوچ هامینگران رهیرو بفهمم، دا

 بس!

 یو عاطف یمامان، نه مسائل عشق یهاهیو کنا شیباداورده، نه فکز ن یهافکر تموم شدن پول نه

پرخطر عطا ارزش مشغول  یهاسکیو نه ر ایس یینه کج رفتن سهراب، نه سربه هوا ،هیحور



که دوستم داشتن،  ییهابه آدم کردمیبه خودم فکر م دیهم با کباریذهن رو نداشت،  نیشدن ا

نقص و  یب کهنیحس ا داد،یو حس زنده بودن بهم م لرزوندیکه قلبم رو م درضایاصال به حم

 ..کاملم

 دیرسیم ریتر از قبل به نظبرجسته و بزرگ یلبم کم کنم،یلبم پخش م یرو یقرمز مخمل رژلب

 یکه تو یقلب نیا گهید کردم،یو دوستداشتن خودم عادت م رییبه تغ دیبود، با ینیدلنش رییاما تغ

 کنمیرو باز م یدر کمد چوب شد،یباعث رنجش م دینبا یزیارزشمند بود و هرچ دیتپیم نهیسـ*ـ

 .پوشمیبافتم م وریپل یو رو کنمیرو از رگال جدا م یکرم یو بارون

. کشمیپرپشتم م یبه دم ابروها یودست ارمیم رونیشالم ب ریموجدارم از ز یاز موها چندشاخه

ساعت چهار و رب  کشم،یکوچه سرک م یو تو کنمیرعدو برق اروم در خونه رو باز م یبا صدا

 نبارو یهابه گل رمیگیپناه م وانیا یروانیش ریو ز بندمینبود در م دیاز حم یبود اما هنوز خبر

 نیماش دنیبا د رمیبا عجله به سمت در م لمیبا لرزش موبا کنم،یگلدون نگاه م یخورده تو

 .کشمیم یسرکوچه متوقف شده بود نفس راحت دکهیحم

سرش گرفته بود و با سرعت به  یرو با دو دستش باال اهشیس یو پالتو شهیم ادهیپ نیماش از

و کتش رو سرم  رسهیکوچه بهم م یهاسمتم اومد، فقط چند قدم از خونه فاصله گرفتم که وسط

 :کنهیم تمیهدا وارید یو از گوشه رهیگیم

 کوچه رو اب برداشته.. ه،یچه بارون -

 :کنمیم فیتعر دهیبر دهیبر دمیهام سرعت مکه به گام یدرحال

 ادمهیچقدر جا دارن،  کیبار یهاجوبنیمگه ا شه،یم ینجوریمون ازمستون محله زییپا شهیهم -

 زهیچون ر کرد،یموقع مدرسه رفتن بابام کولم م اومدیبارون م یلیاون موقع که بچه بودم خ

 آب منو ببره! دیترسیبودم م زهیم

آب رفته، ناچار  میکتون یتو کنمیحس م نم،ینشیم یصندل یو رو کنهیبرام باز م نیماش در

 :کنهیو متعجب نگاهم م نهینشیپشت فرمون م دیحم کشم،یم رونیکفشم رو از پا ب

 آب رفت تو کفشت؟ -

 :شمیمشغول خشک کردن م دارمیاز جعبه برم یو چند دستمال کاغذ دمیتکون م یتاسف سر با

 باشه. سیپاهام خ ادیبدم م یلیخ یول دیببخش -



 :کشهیم سشیکوتاه خ یبه موها یو دست کنهینگاه م نهیا یتو

 .کردمیمثله بابات کولت م دیگمونم منم با -

 :گمیو م زنمیم یلبخند

 !یموقع برگشت جبران کن یتونینداره، م بیع -

پر از  یصدا کنه،یو حرکت م دهیم نییرو پا یو ترمز دست دهیسرش رو تکون م دییتا یمعن به

پخش  ستمیاز س خوندیرو م یمرداب یهاه داشت خرچنگک یمیخواننده قد بیاحساس حب

 :غرمیلب م ریو ز کشمیم نییاز پنجره رو پا یکم شه،یم

 !یکن یمخف گاریس یبو ینتونست یول یکرد یخال نیخوش بو کننده تو ماش یهمه اسپر نیا -

 :کنهیاز سرعتش کم م یکم

 .گهیخجالت زدم نکن د -

 :کنمیساده و خونسردش نگاه م رخمیبه ن شه،یلبم خم م یمنحن

 ؟یمن باهام قرار دار شیپ یایم یدار ،یبه بابام گفت -

 :دهیجواب م طنتیو با ش زنهیم انهیموذ یلبخند

نورا خانم، اونم گفت برو پسرم خوش بگذره خدا پشت و  شیپ رمیاره بابا بهش گفتم دارم م -

 پناهتون!

 نشو.. یعوض -

 :اندازهیبهم م ینگاه مین

 تو؟ یعوض شد نقدریچرا ا نمت،یبب -

 زشت شدم؟ یعنی -

 !یتر شد ینه اتفاقا، گوگول -

 :پرسمیخجل م کنم،یم یدستم مخف ریرو ز لبخندم

 م؟یقراره امروز کجا بر -

 !یهرجا که تو بخوا -

 :گمیو م کنمیفکر م یکم

 م؟یداغ بخور زیچ ایکه نسکافه  ییجا هی میبر -



 :دهیچشمش م یبه گوشه ینیچ

 شاپ؟ یکاف میبر -

که بتونم  خواستیرو م ییدلم جا خواست،ینم یامکان سربسته چیشاپ و نه ه یدلم کاف نه

 .خواستیم ژنیاکس ایدن کیامروزم  بیراحت نفس بکشم، حس و حال عج

 .نمیشهرو بب خوامیم -

**** 

ترشده بود وحاال شدت بارون کم شمیم رهیشهر خ دایو به منظره مبهم و ناپ ستمیایم قیاالچ ریز

 کنم،یم کردنگاهیم دیخر اریدورتر داشت از ون س یکه کم درضایبه حم چرخمیم د،یبارینم نم م

 .چرخمیپاشنه م یمنتظر رو

 :رهیگیرو به سمته م یکاغذ وانیو ل ادیعجله به سمتم م با

 مراقب باش دستت نسوزه داغه.. ،یدینسکافه با طعم بارون اس نمیا -

 :خورهیم شییاز چا یکم ستهیایم کنارم

. کارینگفت چ دمیپرس یهرچ یباهات داره ول یکاریگفت  د،یافسانه امروز حالتو پرس یابج -

 بشه. دایگمونم امروز فرداس که سروکلش پ

 :کنمینگاهش م کنجکاو

مامانم صحبت کنه،  ایعقد بگو با بابا  اتفیداره، اگه راجع به مراسم تشر کاریباهام چ یعنی -

 خبر ندارم. یزیمن از چ

 اگه سردته؟ نیتو ماش میبر یخوایبهش، م گمیم -

 :خورمیاز نسکافم م یا جرعه

 استفاده کن.. فهیح ،یخوب نیهوا به ا -

 کارهایمدت نبودم چ نیاز خودت بگو ا گه،یخوبه البد خوبه د یگیم یبگم، وقت یچ دونمینم -

 ؟یکرد هیگر یلیخ دمیچطور گذشت، شن یکرد

 :کنمیحالت تمسخر نگاهش م با

نکنه خودت  نمیبب ؟یمنو فرض کرد یخودت چ شی. واقعا پیدار یعمرا، چه اعتماد به نفس -

 !یدیسوال ازم پرس نیا یواسه رد گم کن یکرد هیگر



 :دهیبه غبغبش م یو باد کنهیرو سپر م نشیس

 ..دخترجون کنهینم هیمرد که گر ؟یچ گهید -

و اشک  هی. گریکنیم شیتیجنس یکه دار شناسهیکردن زن و مرد م هیمگه گر ه؟یچه حرف نیا -

 زن و مرد نداره.. زادهیواسه ادم ختنیر

 :دمیو ادامه م ارمیحرص اداش رو درم با

 ..یاصال رو چه حساب نمیبب ،کنهینم هیمرد که گر -

 :پرهیحرفم م یو تو زنهیبهم م یاروم یتنه

اصال دندم نرم  ،یکنیاز حقوق زنان م یچه دفاع یخوریم یخوب بابا چه حرص جوش یلیخ -

هم  ی. هرکزدمیزار م یکردم، صبح تا شب کنج اتاق نشسته بودم بالنسبت چ هیگر یمثله چ

روز بدون جروبحث داشته  هی ایراحت شد؟ حاال ب التی.خوبه؟ حله؟ خزدمیم غیسمتم ج اومدیم

 بحثو عوض کن.. عیتند سر د. زومیباش

 شدنش رو دوست داشتم. میچقدر تسل زنم،یم یلبخند اریاخت یب

 بگم خب؟ یچ -

 یغذا چ پرسنیکه م نیهم زنن،یکه نامزدها بهم م یعاد یهاصحبت نی، از احرف بزن -

 ؟هیاسم بابات چ دونمیچه م ،یدوست دار یرنگ چ ،یدوست دار

 دمیبه دماغم م ینیاکراه چ با

 بهتره، نه؟ میساکت بمون -

 :شهیم رهیو به نقطه نامعلوم خ دهیتکون م یسر دییتا با

باال و  یهمه گرفتار نیبعد ا میچند مرحله باالتر هیما  ادیها به ما نمحرف نیا یگیراست م -

نورا درسته خودم تو  یناجوره. ول کمی ه،یمورد عالقت چ یرفتن ازت بپرسم رنگ و غذا نییپا

 ..یدراوردم ول یبازیدوبار ناش یکیمدت  نیا

 :کنمیحرفش رو قطع م عیسر

 ته؟یهوی یخواستگار هیمنظورت قض -

 :کنهینگاهم م رتیباح

 بچه جون؟ یدیاز کجا فهم یچموش یلیخ یول ادیبهت نم ه،یمنظورم چ یچه زود گرفت -



 :رمیگیازش فاصله م یو قدم برمیفرو م یبارون بیج یرو تو دستم

در خونمون بود، تازه تو اون  ینیریبا گل و ش تیمدت فرستادن ابج نیتو ا یباز یتنها ناش -

 ؟تو سرت بود یمورد، واقعا چ هی نیازت داشتم جز ا یاوضاع مسخره انتظار هرکار

 شده بودم. ریتو فکر کن جو گ دونمینم -

 ؟یتچرا قبلش به خودم نگف -

 :کنهیبا شروع به دفاع کردن از خودش م خورهیهم گره م یتو ابروهاش

منو جلو خونتون  یوقت اقتیاز ق یعکس هیکاش  ینورا، ا یزنیم ییهاحرف هی یاخه دار -

 یزدیم یاگه راه داشت یازم متنفر زدیزار م یلومتریاز ده ک دادمیداشتم بهت نشون م یدیدیم

 .بزنه یجرات داشت بهت حرف یک یشکوندیگردنمو م

 :خندمیم اروم

اعتماد به  ادیجلو، خوشم م یو اومد یگذاشت شیپاپ یول ادیازت بدم م یدونستیخوبه باز م -

 .یدار ینفس خوب

جا به گوشم خورده بود که مرز عشق و نفرت  هی یول ستمیقلمبه سلنبه ن یهامن اهل حرف نیبب -

 گفتم.. نیهم یبرا کهیتاره مو بار هیاندازه 

 ..هر چه بادآباد یرها کرد یکیتو تار یریمفت، ت شکیسنگ مفت گنج یگفت نیهم یبرا -

 :دارهیبه سمتم قدم برم یشاک

 ؟یکنیحرفمو بزنم، هرجور که دلت بخواد تمومش م یذاریتو چرا نم نمیبب -

 :دارمیبه عقب برم یو قدم شهیم دتریصورتش خندم شد یانهیشاک کیمیم نی دیباد

 مگه دروغ گفتم؟ هیچ -

 :رهیگیاز بازوم م ادیبه سمتم م کالفه

 انگار.. سیسرما خورده به سر کلت حالت خوب ن میبر ایب -

 :کنمینگاهش م ناراحت

 خونه؟ یبریاالن م یعنی -

 :برهیم نیو به سمت ماش رهیگیم دستمو

 اره.. -



 متوقفش کنم: کنمیم یسماجت سع با

 منو ببر بچرخون توشهر! کمیکه نشد قرار خب حداقل  نیا -

 :شهیم دیابروهاش شد خم

نگرانت  یستین نهیخونه بب ادیدست من، بابات ب یامانت ستیحواست ن شه،یم کیهوا داره تار -

 !کنهیسواستفاده کنم وجدانم قبول نم یاز اعتماد موس تونمینم شه،یم

 سرقرار! امینگو باهات ببهم گهیپس از د م،یکنیم کاریچ میوا مگه دار -

**** 

نگاهش  کهنیلب بدون ا ریز یوهوف اندازمیم کیتار یبه کوچه ینگاه زون،یاو یلب ولوچه با

 :گمیم

 خداحافظ. -

 :رسهیبه گوشم م صداش

 بهم؟ یختیر یطورنیگفتم ا یمگه من چ قه،یدق هینورا؟ بابا صبر کن  -

 :غرمیلب م ریوز شمیخم م شمیم ادهیپ باعجله

و سالم  حیهم که صح تینگران نباش. امانت ی. منم که رسوندبرو به کاروبارت برس گه،یبرو د -

 ؟یمنتظر چ گهیدم در خونشونه، د

 :گهیم یاروم یو با صدا زنهیم طنتیبا ش یلبخند

 کنن،یکه با دست پرت م هاییهوا نیر، از ااز راه دو ست،یبـ*ـوس از راه دور حقمه؟ حقم ن هی -

 هوم؟

 :دمیسرم رو تکون م دییو با تا بندمیچشمم رو م باحرص

 ..یدیزحمت کش یلیخ کنمیچرا واقعا حقته، حاال که فکر م -

 :کوبمیم نیکاپوت ماش یرو محکم رو فمیو ک شمیقدم دور م چند

 ؟یخوایم شتریب ایکمه  ،یخواستیکه م ییاز بـ..وسـ..ـه هوا نمیا ایب -

 :گهیو معترضانه م ارهیم رونیره برو از پنج سرش

 نهیبیم یکیاالن  یرو بردابرومون ابرویبرو سرجدت نخواستم، ب ایکردم، ب یبسه بابابسه شوخ -

 مزاحمم. کنهیفکر م



انگشتم رو  رمیکه عقب عقب راه م یدر حال کشمیم یو نفس راحت اندازمیدوشم م یرو فمیک

 :رمیگیبه سمتش م دیتهد یبه نشون

 ها..بار اخرت باشه -

 :بندهیصورتش نقش م یدوباره رو لبخندش

 .یاوونهیخوشگل د ،یاوونهید -

که با  دهیقفل نچرخ یتو دمیهنوز کل رم،یباعجله به سمته خونه م شم،یکوچه گم م یکیتار یتو

 :کنمیو اروم زمزمه م زنمیم یبـ*ـوس بودم لبخند یموجیکه پر از ا یامیبه پ لمیموبا برهیو

 روتو برم.. -

و  کنمیکردنش سر بلند م نییبا چندبار باال و پا گردم،یم اطیبرق ح دیدنبال کل یکیتار یتو

 رم؛یاز پلکان خونه باال م اطیو بااحت کنمیعفت خانم نگاه م یخاموش خونه یهامتعجب به چراغ

 .شهیخونه بلند م یبابا از تو یصدا

 ؟ینورا اومد -

 :کنمیدر رو باز م مضطرب

 !ینشست یکیبابا چرا تو تار دمیترس -

 ها رفته..برق -

 :رمیگیبه سمتش م کنمیرو روشن م لمیقوه موبا چراغ

 ،یتو صدام کرد امیب نکهی.خوب شد قبل ایکردیدوتا شمع روشن م یکیحداقل  دونم،یم -

 .کردمیتو سکته م اومدمیخبر م یوگرنه ب

 ؟یکجا بود -

گفتنش مردد بودم اما دوست نداشتم دروغ بگم. اروم  یهر چند برا کنم،یپرت م یرو راحت فمیک

 :دمیجواب م

 !رونیرفته بودم ب درضایبا حم -

 :دمیادامه م کنمیکه به سمته اشپزخونه فرار م یدرحال

 کنم. دایشمع پ تونمیم نمیهاست که تموم بشه ببکمه، االن میگوش یباطر -



 یفندک و نبلک کشم،یم رونیب یبلور یهاوانیشمع رو از پشت ل جعبه کنم،یرو باز م نتیکاب در

 :پرسهیم رمیکه به سمتش م یو درحال دارمیرو برم

 گفتم؟ یچ یدیشن -

 :نمینشیروش م روبه

 ؟یگفت یچ دم،ینه نشن -

 ن؟یقرار مدارتون گذاشت ن،یحرفاتون رو زد دمیپرس -

 :برمی*ـر شمع مـلتـیف کیو نزد کنمیمکث فندک روشن م یکم با

 ..میاز حرفامونو زد یسر هیاره خب  -

 نورا؟ یکن کاریچ یخوایم -

لحنش پر از  ،کنمیصداش حس م یتو یترس و نگران زه،یریم ینلبک یتو نیقطره پاراف چند

 :زارمیخودمون م نیبود، شمع رو ماب لیتعج

 بابا؟ ینگران چ -

 :دهیمکث جواب م یو با کم دهیم هیتک شیبالش مخمل به

 ..نمیبیرو م یخواب هیچند شبه پشت هم دارم  -

 کن. فیبرام تعر ؟یچه خواب -

 :چرخونهیو سرش رو به سمته پنجره م کنهیبغلش قفل م یرو تو دستش

 ستم،یهست تو سن و سال االنم ن یکمتر، هرچ دهمیسالمه شا زدهیدوازده س دیخوابم شا یتو -

کمون  ریتو حکم اباد دارم ت میپدر یروستا یهازرنگم تو کوچه باغپسر بچه سرکش و زبرو  هی

 درخت بزرگ چنار هی ریز برهیمنو م زنم،یقرقاول م هی. هربار رد کنمیم یبه دست دارم باز

 کنهیو شروع م شهیچشم به هم زدن خشک م هیو شاخه و برگ درخت تو  زنهیم بشیغ دشخو

 ..مونهیم یتنه ازش باق هیکه فقط  زهیریم نقدریا ختن،یبه ر

 :کنمیمضطرب نگاهش م کنم،یتر م لب

 ؟یخوریم یرو دار ینداره، غصه چ یهمه ناراحت نیخواب که ا هی ،رهیکه خ شاهللیا -

دروغه  دمیتو سن سال کم چش یمیتیو  یپدر یمُرد، طعم ب یتو جوون امرزمیاقا خداب یدونیم -

باال سرم  شتریساعت ب هی یروزم اگه حت هیچرا آقام  گمیم امیکه به خودم م یاگه نگم هربار



 خوامینم نوشت،یم گهیجور د هی مویزندگ ریحرفش تقد هیکلمه  هی دینبودم، شا نجایبود، من ا

 آقام.. یمن، من برم جا یجا یایتو تکراربشه، تو ب یبرا رنوشتمس

 ؟یگیم یچ یبس کن بابا خدانکنه، دار -

 :چرخونهیرو به سمتم م نگاهش

 مشهد؟ میبچه بود ادتهی -

 :کنمیم دییسر حرفش رو تا با

 بود.. باریهمون  مینشد دوباره بر گهید ریبخ ادشیاره  -

کنار غذا واسمون سوپ آورده بود، تو  ارویرستوران خوب،  هیتو  میرفت میدیرس یوقت ادتهی -

 ن،یما سوپ آورد یبرا یچ یبرا میما که سوپ نخواست یگفتیبه غرغر کردن، بلند م یشروع کرد

 !میما فقط کباب خواست ست،یمال ما ن نیا نیاریگفت واسه ما سوپ ب یک

 :خندمیم میکودکب بیاز خاطره عج شرمنده

بودم، صدام کل رستوران برداشته بود، گارسون اومد  یبچه تخس یلیخ ،یانداخت ادمیچرا  یوا -

 ..ایچقدر تباه بودم خدا ،شدینم میمن که حال یغذاست ول شیگفت سوپ با غذاست. پ

حروم به  نیدار م،یما مگه حروم خور یکردن، گفت هیبه گر یشروع کرد یتوهم لج کرد -

 ..میما سرسفره حالل بزرگ شد نیدیخوردمون م

 :شهیم دیشد خندم

صاحب  دمیچشممو واکردم د هویتو دهنم ساکت شم؟ بعدش  نیکدومتون نزد چیچرا ه -

اخرش گفت دخترم  دم،یم حیتوض یو مجان گانیرا یداره واسم معن ستادهیرستوران روبه روم وا

 نباشه حالل حالله.. تیفقط بخور کار هیاصال تو فکر نذر

 :شهیهم گذاشته م یخونه رو یو روشن فضا کیتو تار نشیغمگ یهاچشم

م، مثله انسان رفتار کنم، دل فقط خواستم انسان باش میحق نشسته تو کل زندگ یخدا جا -

همونطور رفتار کردم که با ادم بزرگ رفتار  کیبا بچه کوچ ارم،یرو در ن ینشکنم و اشک کس

همه  نیاما آخر ا ه،یو فان شهیروز تموم م هی زیرو نخوردم گفتم همه چ ایکردم. غصه مال دن

عمر لقمه حروم سرسفرم به خورد زن  هیکه  یمن یبرا یاهیشد نورا؟ روس یچ یوسخت اضتیر



تاوانشو بدم،  دیبا یچجور ستیروز آخورشون پر کردم از پول حروم، معلوم ن هیو بچم ندادم، 

 .خدابهم رحم کنه

 :غرمیم یشاک زنمیهام رو کنار ماشک تو چشم پرده

 ده،ینکش حرومه اما باز دست ازش دونستهیکه م دهیپس م یتوان کس ؟یتو چرا تاوان پس بد -

 دهید دونه،یفکرو ذکرتو مشغول نکن، خدا خودش شاهده، م خودیبابا، ب ستیتو ن یتاوان برا

 یفهمیم رم،یمیم نیرو زم ذارمیمن سرمو م یعذاب بد ینطوریبوده، اگه تو خودتو ا یمقصر ک

 .رمیمیم

 .شمینم دیبه لطف کرم خدا هست حاال حاالها ناام دیفقط با دمیخدانکنه، تا لحظه آخر ام -

 :کنمینگاهش م ملتمس

مشکلتم باز  نیواسه ا یراه هی دمیقول م شهیدرست م زیبهش فکر نکن باشه؟همه چ گهید -

 ..شهیم

 بشکنمش.. خوامینفست حقته، نم -

 .ستین ریسخت گ یکنینشکن، بهت قول دادم، خدا اونقدرام که فکر م -

***** 

 یرو یخسته غلت کشم،یم رونیرو ب لمیو موبا کنمیبالشم فرو م ریبسته دستم رو ز یهاچشم اب

 نیآخر یامیپ ایزنگ  چیاز ه غیصبح بود و اما در ازدهیساعت  کشمیم یاازهیو خم زنمیتشکم م

 گفته بود! ریبود که شب بخ شبید یبرا دیحم امیپ

کار به  نکهیقبل از ا کنم،یو با محض بوق خوردن قطع م ذارمیاش مشماره یهوا دستم رو یب

 :فرستمیبراش م یامیزنگ زدن برسه پ

 .ریسالم صبح بخ -

خورده، در کل بهش  یاز زنگ زدن ندارم دستم اشتباه یمنظور گفتمیبهش م شدیم کاش

 !یستیمهم ن ادیز فهموندمیم

 :زنمیخودم تشر م رلبیچشم دوختم به ز لمیکه به صفحه روشن موبا یحال در

 امش؟یمنتظر جواب پ نمینکنه تا شب بش گه،یبسه د -



 ،کشمیموجدار و آشفتم م یبه موها یو چنگ شمیم زیخ میو ن کنمیپرت م یارو گوشه لمیموبا

 ندارم! درضایحم یبرا یسرم شلوغه که مطمئنم اصال وقت نقدریامروز ا

امروز فقط نظافت و بشور بساب  یآفتاب یهوا دمیبه خودم م یو کش و قوس ستمیایم وانیا یتو

 نییهنوز دوتا پله پا کنمیرو کنار حوضچه پرت م وانیا یجلو یاول از همه پادر کنه،یطلب م

 مویرخت و لباس بشورم بهتره گوش اطیاگه بخوام تو ح شه؛ینرفتم که فکرم دوباره مشغول م

 بهتره! ینجوریزنگ بزنه و نشنوم، ا یکس دیشا نییپا ارمیب

هم  کنمینگاه م لمیبه صفحه موبا دیناام گردم،یاتاقم برم یتو شورمیعجله دستو رومو م با

چرا پس جوابم رو نداده  میزندگ یآدم تو نیقابل دسترس تر درضایحم دیبود و هم بع بیعج

 بود..

کرده  یریهارو شسته بودم هم گردگهم رخت و لباس گذشتیها پشت هم مو ساعت قهیدق

که  یزیشب رو هم بار کرده بودم، فقط تنها چ یغذا یبودم حت دهیودم هم تموم خونه جاروکشب

بود،  دیمن به حم یطرفه کیجواب  یارسال شده و زنگ ب یهاامیتعداد پ شدیم ادیداشت ز

 کم به سراغم اومده بود مک یدلشوره و نگران

 یامان از وقت زاربودمیب میاخالق وابستگ نیاز ا زنم،یرو هم م وانمیتو ل یفور ینسکافه یعصب

 دادیجوابم رو نم ۵اگه تا ساعت  اوردم،یول کن نبودم تا تهش رو در م شدیم یزیچ ریفکرم درگ

 !گرفتمیامارش رو م زدمیو به بابا زنگ م کردمیرحم نم

 .شمیبا عجله بلند م اطیشدن در ح دهیکوب یگذشته با صدا میاز مرز چهار ون ساعت

 کمک اینورا ب -اباب

بود نگاه  اطیح یدر ورود یپله یکه رو یبزرگ یهابه تاهندونه برمیم رونیرو از در ب سرم

 :کنمیم

 همه هندونه چه خبره؟ نیا باشه، ریخ -

 :رهیم یبه سمته انبار بابا

ها رو باال ببر شب پرتقال نیا ایتوهم ب ،یتو انبار ذارمیم هارولداهندونهیگرفتم واسه شب  -

 !میبخور میریباهم آب پرتقال بگ

 :کنمیپرتقال بزرگ نگاه م یرو یآب یهاو به مارک رمیم نییحوصله از پلکان پا یب



 یچه جور پرتقال یگفتیبه طرف م دیدوما با ستین یریها که واسه اب گپرتقال نیاوال ا -

 !یمگه سرگنج نشست یخریجنس گرون م یریم یسوما واسه چ یخوایم

 کمی نکهیا تشیهم نباشه نها یریدختر، آب گ یگیم بیچرا ندونسته غ دمیگفته گرون خر یک -

 ..میبخور میگلپر و نمک بزن

 

 :رمیبه سمت بابا م دیو باترد کنمیها رو رها مپرتقال لونیها نذاشتم که ناپله یپا رو هنوز

 ؟یزود اومد نقدریبابا چرا امروز ا -

 کردم اومدم! لینداشتم تعط یکار یجورنیهم -

 :پرسمیمکث م یو با کم کنمیژاکتم فرو م بیج یرو تو دستم

 گه؟یجا بود داون درضاهمیحم نطور،یآهان پس ا -

 یخونه، ب امیشهرستان بهش گفتم امروز زودتر م رفتیداشت م یراحت صبح وقت التیخ -

 که.. ستمیکارو ول نکردم بچه ن یهماهنگ

 یانبار کیاز قبل خودم رو نزد رتریگیمهم بود پ یاگهید زیچ نجایبود، اما ا دهیبد فهم رومنظورم

 :رسونمیم

 مگه رفت شهرستان؟ -

 :ارهیم رونیب یانبار یرو از تو سرش

 تو خونه؟ میسوخته، المپ ندار یالمپ انبار -

 رفته شهرستان؟ دمیبگردم، پرس دیبا دونم،ینم یعنینه  -

 :دهیجواب م خارونهیکه سرش رو م یحال در

 ؟یک -

 رفته شهرستان؟ گمیم گه،ید دیبابا حم -

 !گردهیتاشب برم رهیداره م یکار هیگفت  دم،یشن ینطوریگمونم صبح ا ،یگیآها اونو م -

 :رمیگیلبم رو محکم گاز م پوست

 رفته شهرستان.. یگیم یاز صبح صدبار زنگ زدم اما جواب نداده، االنم که اومد -

 ؟یچ -



 :گمیلب م ریز یهوف

 باال کار دارم. رمیهاتو جاساز کن، من مبابا هندونه یچیه -

 :گمیم یعصب زنمیغر م یو درحال دارمیاز دم پله برم هارودیخر

 ایبدونم مردست  دیاالن من از کجا با داد،یخبر قبل رفتنش بهم م هیمالحظه، حداقل  یآدم ب -

منه ساده رو بگو از صبح پشت هم زنگ و اس ام اس که آقا  ه،یکدوم گور نیازندست، اصال 

 ..جوابمو بده

رو کم داشتم، با  ییسامورا لمیف دنیو گلپر د یفقط خوردن پرتقال نمک یطیشرا نیهمچ یتو

حوصله  یو ب کنمیرو خاموش م ونیو تلوز دارمیکنترل رو برم امیخروپف بابا به خودم م یصدا

 .گردمیاتاقم برم یتو

هم بذارم، ناچار چراغ اتاقم رو خاموش  یچرا خسته بودم اصال دوست نداشتم چشم رو دروغ

 :کنمیرو ارسال م اممیپ نیآخر خزمیپتو م ریو ز کنمیم

 باشه، خوش بگذره! -

نفس  درضایشماره حم دنید پرم،بایم لیزنگ موبا یتازه گرم شده بود که باصدا هامچشم

 :گمیبا لحن طلبکارانه م کشمیم یقیعم

 شنوم؟یالو بگو م -

 شده: شیبحران تیمتوجه موقع خوب

 ..دمیم حیالو نورا بذار من بهت توض -

که تا  ییلحظه هم صداتو بشنوم، برو همون جا هی خوامیاصال نم یعنیخوب گوش کن اصال،  -

 ..یاالن بود

 غیج یصدا دادمیبه حرف زدنم ادامه م شتریب نیاز ا کمیاگه  کنم،یتماس رو قطع م نیخشمگ

داشتم،  یدلم خنک شده بود چقدر حس بهتر بیعج ی. ولداشتیو دادم کل خونه رو برم

 .زنمیرد م یو پشت هم رو زنهیزنگ م یچندبار

 :گردونهیلبخند رو به لبم برم شهیکه پشت هم حواله م ییهاامکیپ

 .میزنیاونجا، باهم حرف م امیدارم م -

 :کنمیم پیتا یصبح، با لجباز یبرا ذاشتیم یشده، حداقل منت کش وونهیسه شب د ساعت



 هم باهات ندارم. یصحبت نمت،یبب خوامینم -

بزنم تماس رو وصل  یحرف نکهی.بدون اکنهیکه دوباره شروع به زنگ زدن م گذرهیساعت م مین

 :شهیپخش م یگوش یصداش از تو کنمیم

بخدا اگه  ،میکنیمشکلمون حل م یمنطق ایدختر ب گهیوچتمونم، لج نکن دسرک نییپا ایالو نورا ب -

 !یدیاز چشم خودت د یدید یهرچ یاین

 هیو شال قرمزحور پوشمیو ژاکتم رو م شمیآخرش رو اصال دوست نداشتم، با عجله بلند م دیتهد

باعجله  میانگشت ییدمپا ام،یم رونیخونه ب یاز تو نیپاورچ دارم،یپشت در برم یرو از چوب لباس

 .دیدیمنو نم افهیق پیت نیبا ا یخدارو شکر شب بود کس پوشم،یم

 :غرمیلب م ریز ادیبا عجله با سمتم م دنمیبود باد ستادهیکه سرکوچه ا درضایحم

 ؟یکنیم دیپشت تلفن تهد یچ یبرا ا،یبرو اونور اصال سمت من ن -

 :گهیارومم کنه م کنهیم یسع یو در حال خندهیم دهیبر

 ..ینصفه شب میکنیصحبت م نیتو ماش میبر ایکجا بود، ب دیتهد یگیم یدار یچ -

 .باهات ندارم یمن که از اولم گفتم حرف -

 :کنهیو وادار به حرکتم م رهیگیرو م بازوم

رفتم خونه مدارکمو  یوقت لمویموبا دمیبودم فهم یعوارض کینزد ری، تو مسرفته بودم شهرستان -

 نتونستم برگردم. گهی، دبردارم جا گذاشتم

 :دهیو ادامه م کنهیرو باز م نیماش درب

افتاده  ریگ کیموقع برگشت از شانس بدم تو اتوبان تصادف شده بود، فقط دوساعت تو تراف -

 بودم.

 :دمیتکون م یتفاوت یبا ب یابه محض نشستنش پشت فرمون شونه نم،ینشیم یصندل یرو

 !ستیاصال مهم برام ن -

 :دهیهاش رو نشونم متماس ستیو ل رهیگیرو به سمتم م لشیموبا صحفه

مهم  یگیم یکنیبعد توچشمم نگاه م ،یفرستاد امکیتا پ یو س یچهل و سه بار زنگ زد -

 !ستین



رو  میتو مست یبودم که کارها یآدم الکل هیشب شتریشده بودم، ب عیبد ضا رهیباال م ابروهام

همه زنگ اس ام اس داده بودم،  نیا یچهل و سه بار؟ چه مرگم شده بود. کِ  اوردم،یبخاطر نم

 .رمیرو گردن نگ یشاهکار هنر نیبود تا ا یراه هیکاش 

 نداره. یتیاهم چیه گهیاون لحظه برام مهم بود نه االن د ه،یچ یدونیم -

 :زنهیبا غرور م یلبخند 

وگرنه همون اتوبانو تا دم خونه دنده عقب  ،ینگرانم بش ینجوریا یبخوا کردمیفکرشم نم -

 !اومدمیم

 :کنمینگاهش م ناباور

کنجکاو  ییبدونم کجا خواستمیمن فقط م ،یدار یخوب لیگفته نگرانت شدم، چه قوه تخ یک -

 !نیشده بودم هم

 :دهیتکون م دییتا یبه معن یلبخندش به قوت قبل سرجاشه سر هنوز

 یکرد که تو اون هفت هشت روز تیاذ یتورو جور نقدریو چهار ساعت نبودمن ا ستیکمتر از ب -

 ..شهینکرد، باورم نم تیکه نبودم اذ

 :خندمیم یعصب

 .یکن تا از هوش بر یباف الیخ نقدریا نجایا نینه؟ بش یریاز رو نم -

 دیبندازم شا اماتینه؟ پس بذار دوباره نگاه به پ ؟یکه نگران شد یاعتراف کن یخوایواقعا نم -

 من اشتباه کردم!

 :شهیو مشغول خوندن م دارهیرو برم لشیموبا

 بهم زنگ.. ینگرانتم وقت کرد ،یدیچرا جوابمونم ،ییسالم کجا ر،یسالم صبح بخ -

 :کشمیم رونیرو از دستش ب لشیموبا یعصب

 ؟یرو ثابت کن یچ یخوایاالن م ،یاره اصال نگرانت شدم خب که چ گه،یبس کن د -

 :گهیمکث م یکم با

 ..یکه دوستم دار -

 :گمیلب م ریدلخور ز ریتاخ یبا کم کنم،یم سکوت

 ..یریم یدار یگفتیحداقل شب قبلش بهم م -



 هاتوامیزنگ و پ یپامو گذاشتم داخل خونه وقت نیاومد فرصت نکردم، بب شیباور کن کار پ -

 ارم،یتا از دلت در ب نجایآب بخورم، از اون سر شهر بلند شدم اومدم ا هیصبر نکردم  یحت دمید

 ..گهیقهر نکن د کتمیاصال من کوچ

 :کنمینگاهش م دمق

 ..که ستمیقهرن -

 اصال در داشبورد باز کن. -

 ؟یچ یبرا -

 ..دمیخر یزیچ هیباز کن، برات  -

 :دارمیش بود متعجب برش مداخل یکیکوچ یجعبه کادو دنیو با د کنمیرو باز م داشبورد

 ؟یآخه به چه مناسبت گه،ید هیچ نیا -

 ..خوادیدوستداشتنت که مناسبت نم -

کردن با  ی، انگار دلبرلبم ظاهر شده بود یرو هیاز باز شدن هد شیکه پ یالبخند احمقانه بازهم

 ییطال یزیگوشواره آو دنیبا د کنمیگرفته بود، در جعبه رو باز م ادیساده رو  یهاجمله نیهم

 ..شهیم نینگاهم غمگ

 ومد؟یخوشت ن -

 !ندازمیخوشگله، اما من که گوشواره نم یلیخ -

 :پرسهیو محکم م شهیهم قالب م یتو ابروهاش

 چرا؟ -

 :ذارهیانگشتم رو گوشم م خجل

 ..خوادیها که گوشواره نمگوش نیآخه ا -

 :فرستهیم رونیب نهیشده، نفسش رو از سـ*ـ یاز حرفم عصبان انگار

خودتو  یبعد که سرتو اروم چرخوند دم؟یاول از گوشت رو د دمتیکه د یبار نیبهت گفتم اول -

تکرارش کنم،  گهیاون لحظه اول دوست دارم که حاضرم برگردم عقب صدبار د نقدریا دم،ید

 خوامینم گهید دم،یاجازه رو بهت نم نیاصال من ا ،یخودتو دوست نداشته باش ینورا حق ندار

 رو باشه؟ یحرف نیهمچ بونتبشنوم از ز



 .از دست رفته کل روزم رو بهم برگردونه بود یحالم رو خوب کرده بود، انرژ حرفش

 باشه. -

 گه؟ید میاالن آشت -

 :کنمیو تکرار م خندمیم

 که.. ستمیقهر ن -

 :ارهیم کیکم کم رو نزد سرش

 بو.. خوامیتحمل کنم، م تونمینم گهید -

که درست روبه رومون  یسیپل نیو به ماش چرخمیبا وحشت م نیماش یادن نور قرمز توافت با

با ترس  اومدنیکه داشتن به سمتون م یمامور و سرباز دنیبا د کنم،یمتوقف شده بود نگاه م

 :کنمیزمزمه م

 ..سهیپل دیحم -

 :گهیلب م ریاروم ز ارهیم نییپا نیماش شهیکه ش یحال در

 .ستین یزیآروم باش، چ -

قدم  کیسرد و بار یتو راهرو درضایو پشت سر حم کشمیشالم رو جلو م یورود به کالنتر با

 .ستمیایم درضایحم یکه نوار سبز داشت رو به رو یباز اتاق مهیمضطرب کنار درب ن ذارم،یم

 :شهیاتاق بلند م یمامور از تو یصدا

 ..مشونیگرفت نیتو ماش یجناب سرگرد با چه وضع -

 :غرهیم یعصب دیحم

 ؟یزنیتهمت م خودیچرا ب یاقا؟ با چه وضع یبا چه وضع -

 :شهیسرگرد بلند م یصدا

 ..جفتتون تو نییایمن باال نبر، ب یصداتو توکالنتر -

 .افتمیاروم پشت سرش راه م شه،یوارد اتاق م دیحم

 : پرسهیتعجب م داشت با ینسبتا اروم یبود چهره یجوگندم یبا موها انسالیکه مرد م سرگرد

 اومده؟ ییخانوم چرا با دمپا نیا ه،یچه وضع نیا -

 با خودش نداشت. لمیو موبا فیک یحت ،مشونیگرفت ینجوریهم گهی: دمامور



 :دهیجواب م انهیدشاکیحم

اصال  نکهیخانم نامزدمه مثله ا نیا گمی؟ م یسارق گرفت ایمگه قاتل  مشونیگرفت یچ یعنی -

 فیسرکوچه ک نیریسرکوچشون پارک کرده بودم، شما مگه م قایشما انگار دق یستیمتوجه ن

 ..یپوشیکت شلوار م ای یبریباخودت م

 ..اجلویشما ساکت گفتم حرف نزن تا نفرستادمت بازداشتگاه ، خانم ب -سرگرد

 .دارمیبه جلو برم یقدم ،کنمیخجالت سرخم م با

 گه؟ینامزدته د -سرگرد

 بله. -

 ماره تماس پدرتو بده..خوب ش یلیخ -

 نیحالم داشت از ا دادم،یخاتمه م تیوضع نیبه ا دی. بااندازمیم درضایبه حم یترس نگاه با

 .دمیو شماره تلفن خونه رو م ذارمیرو کنار م دیترد خورد،یو تشر به هم م ریهمه تحق

 یهم با فاصله چند صندل دیحم م،ینینشیمنتظر م لیاست یصندل یراهرو رو یاومدن باباتو تا

 .رهیگیهم ضرب م یهام روو دندون کنمیبغلم قفل م یاز سرما دستم رو تو نه،ینشیاونورتر م

 ؟یبپوش ارمیکتمو ب نیبرم از تو ماش یخواینورا م -دیحم

 :دمیسرم رو تکون م یمنف یمعن به

 که روت زوم کردن.. ینیبیتوروخدا از جات تکون نخور، م -

 :گمیم رلبیمضطرب ز شه،یبابا از پشت باجه بلند م یو صدا گذرهیم یکم

 بهش بگم.. دیبا یچ دونمیواقعا نم تونم،یبده، من اصال نم حیتو اول برو بهش توض دیحم -

بابا از  گذرهیم یکم شه،یم فیحرف زدنشون ضع یصدا رهیو به سمته بابا م شهیعجله بلند م با

 .ادیپشت باجه به سمتم م

 :کنهیبهم م ینگاه نگران

 چرا رنگ رو کرده؟ نیا دیبابا؟ حم ینورا خوب -

 :دمیتکون م یخجالت سر با

 .ستین یزیخوبم بابا چ -

 :کنهیم تشیکه به سمت اتاق سرگرد هدا یحال ددریحم



 هنوز.. شوکست ده،یترس یلیخ -

فقط  دمیصورتش ند یرد اخم رو یآروم باهام رفتار کرد، حت نقدریکه پدرم ا شدیباورم نم هنوز

 کنمیراهرو م یبه انتها یبا بلند شدن سروصدا با وحشت نگاه ن،یهاش نگران بود همچشم

در به داخل  یاز ال رسهیبابا به گوشم م یکه صدا دمیهنوز به در اتاق نرس شمیباسرعت بلند م

 .کنمیاتاق نگاه م

چرا  ؟یکه چ نجا،یا نیاورد نیم برداشتدر خون یسرما از جلو نیبرهنه تو ا یمنو با پا یبچه -بابا

 یکالنتر ایب دیموقع صبح زنگ بزن نیا رمردیبعد به منه پ کنه؟یدر داره با دامادم صحبت م یجلو

 .انصافه. نیآخه ا م،یبچه هاتونو گرفت

 :دهیبابا رو متقاعد کنه جواب م کنهیم یکه سع یدرحال سرگرد

 کنه .. کارونینکرد مجبور شد ا افتیازشون در ییمدارک شناسا یمامور گشتمون وقت -

 :دهیادامه م یاول مامور

به  میرو برقرارکن تیکه امن میکشیزحمت م میحاج آقا، ماهم دار میرو انجام داد فمونیما وظ -

 اومده .. شیپ یسو تفاهم هیهرحال 

همه کش  نیتا داستان ا دادمیبه بابا خبرم دمیترسیکاش همون اول نم کشم،یم یراحت نفس

عقب  یصندل یرو م،یزنیم رونیب یاز کالنتر شهیم ریبالخره قائله ختم به خ کرد،ینم دایو قوس پ

 یزی. معلوم نبود چه چنشسته بودو الم تا کام ساکت بود دیکنار حم ینشسته بودم باباهم صندل

خبرتر بود  یهم ازمن بانگار اون  یول کنمینگاه م درضایمشکوک به حم گذشت،یتوفکرش م

 منتظر واکنش بابا بود.

 :گهیبابا م دونیبه م دنیرس با

 صبر کن، صبرکن نگه دار.. -

 :ذارهیترمز م یپا رو دیحم

 ؟یشده حاج موس یزیچ -

 :کنهیم یاشاره به مغازه کله پز بابا

شما دوتا  نمیبب م،یخونه صبحونه بخور میبر رم،یکله پاچه هاش حرف نداره برم بگ نجایا -

 ست؟یگشنتون ن



 .خورهینگاه متعجب جفتمون بهم گره م شه،یم ادهیپ نیو با عجله از ماش مونهیجواب نم منتظر

 ره؟یرفت کله پاچه بگ یجد یجد -

 :اندازمیم رونیبه ب ینگاه

 داره؟ یمگه بابام با تو شوخ گه،یآره د -

 :ذارهیم یصندل یو دست رو چرخهیسمتم م به

واسه عقدمون  خیتار هیامروز  ایب رهیتن بم نیهستم، ا یشرمنده موس یلیهم خ جانینورا تاهم -

 اورده،یسرم ن ییبال هیکرده نزده  یصبور یلیمشخص بشه، تا االن بابات خ فمونیبده حداقل تکل

 ..کن در حقم یمردونگ ریابروم گ یپا

 :خورهیگره م یتو ابروهام

 مو بده، تو داشبورد گذاشتم.گوشواره -

 :دارهیداشبورد برم یو جعبه رو از تو شهیم خم

 ؟یستیهنوز ازم مطمئن ن یعنی -

نور نگاهش  ریو ز برمیپنجره م کیهارو نزدکه گوشواره یو در حال رمیگیرو از دستش م جعبه

 :کنمیم

 هینه خوشم اومد  ،یداشته باش یاقهیسل نیهمچ کردمی، فکر نمداره یخوشگل یهانیچه نگ -

 ..یبلد ییزایچ

بذارم، بابا  ونیدر م ینظرت رو نخوام و با موس گهید شمیجا به بعد مجبور م نینورا، بخدا از ا -

 دمیقول م یهستم نه، ول یاآدم معرکه گمیاصال نم ،ستمین یثابت کنم ادم بد یمن چجور گهید

 .واسه تو آدم خوبه باشم

 :کنمینگاهش م زیت

 رو حرفت حساب کنم؟ ،یمن آدم خوبه باش یکه برا یدیقول م -

 :رهیگیرو به سمتم م دستش

 ، قول مردونه؟نوکرتم هستم -

 :گمیو م کنمیمکث م یکم

 .خوامیقول شرف م خوام،یقول مردونه نم -



 باشه؟ ،یتو بگ یهرچ -

 نره. ادتیامروزتو  یهاوقت حرف چیه نیمنو بب -

 :رهیگیرو م دستم

 .رهینم ادمیقول شرف، مطمئن باش امروزو  -

 :گمیاروم م اندازمیبه اطرافم م ینگاه

 چطوره؟ لدایشب  -

 :شهیاش ظاهر مصورت خسته یرو یلبخند

 صد درصد؟ گهید یمطمئن لدایپس شب  ،شهینم نیبهتر از ا -

 :فرستهیم رونینفسش رو ب کنم،یم دییچشم رو تا با

 .میتنها بمون نیزشته تو ماش ،کنهیم کاریداره چ یموس نمیبرم بب -

با همه ترس و  دوزم،ینگاهم دوباره به گوشواره م شه،یم ادهیو باعجله پ کنهیرو رها م دستم

به بعد فکر کنم،  جانیبه از ا خواستی. دلم نمدمیرسیکه داشتم اما به آروم به نظر م یاضطراب

 .مکردیبه انتخابم اعتماد م دیبا

 یبابا نون سنگک تو ام،یم رونیاشپزخونه ب یاز تو اطیبا احت نمیچیم ینیس یرو تو یچا استکان

 :گهیبلند م یو با صدا رهیگیم درضایبه طرف حم کنهیدستش رو نصف م

از  یکله پاچه بعد آزاد گنیکله پاچه خوردن داره، بهش م نیا فتادهینورا تا از دهن ن ایبدو ب -

 بند..

 :نمینشیو کنار بابا م زنمیم یلبخند شهیون بلند مخندش یصدا

 کاسه اونم فقط آبشه.. هیفقط قرارمون  ها،ستیبابا فکر نکن بهت حواسم ن -

 خوش بگذرونم.. یحساب خوامینده که م ریامروزو گ هیخانوم دکتر  -

 :پرسمیم ذارمیم درضایدست حم ریز ییچا استکان

 سرکار؟ دیریامروز ساعت چند م -

 :دهیجواب م کنهیم تیلیکاسه ت یکه نونش رو تو یدرحال بابا

 .دارهیتا حاال ب یبره خونه بخوابه بنده خدا از ک دیهم با دیحم رم،یم گهیساعت د هیمن که  -

 :گهیو م دهیتکون م یسر دییباتا درضایحم



 یبرا نیاجازه بد نیاگه شما صالح بدون یشده ول رید یلیتا االنش هم خ دونمیم یحاج موس -

 .میریمراسم عقد بگ لدایواسه شب  یعنیماه  نیاخر ا

 :پرسهیو م دهیبزرگ تو دهنش رو قورت م یلقمه بابا

 لدا؟یحاال چرا واسه شب  -

 :کنهیبهم م دیبا ترد ینگاه دیحم

 نظر نوراخانمه.. -

 :چرخونهیسرش رو به سمتم م بابا

 آره نورا چرا؟ -

 :ذارمیلپم م یشهگو یقند کنمیخم م سر

تازه اون همه هندونه تو  گه،ید یادموندنیمناسبت داره به  ،یقشنگ نیآره بابا، خوب شب ا -

 نه؟ گه،یتموم بشه د یجور هی دیبا یانبار

 :شهیخنده بابا بلند م یصدا

 هاست..اون هندونه شیتو هنوز فکرت پ -

 :رهیگیخندش خندم م از

 ..کردمیبه حال اون همه هندونه م یفکر هی دیخب با -

 :پرسهیم زیخبر از همه چ یب درضایحم

 ه؟یچ هندونه هیقض -

 ینفروخته، دلش سوخته کل بارشو اورده خال یزیکه چ دهیسرکوچه د یوانت هی روزیبابام د -

 ..مونیکرده تو انبار

 :دهیتکون م یبا انکار سر بابا

داره  یتو خونه باشه الک لدایشب  یبرا دمیتا هندونه خرجچهار پن روزید ه،یچه حرف نینه بابا ا -

 نیو آمنه صالح مشورت کت بب هیو آس نرفته توهم برو با افسانه ادمیتا  ی. راستکنهیبزرگش م

برو اونجا واسه اون شب نوبت  دمیمحضر بهت م هیآدرس  ایبعد که موافق بودن ب ه،ینظرشون چ

 .ریبگ



اش در بدرقه یبا خوردن صبحونه گذاشتن قول قرارها تا جلو گه،یلب م ریز یچشم درضایحم

به بابا که  کشم،یم یاازهیو پرماجرا خم یخسته از شب طوالن کشم،یم یراحت ینفس کنمیم

 :اندازمیم یهاش بود نگاهمشغول واکس زدن کفش

 م؟یبگ یبابا، حاال به مامان چ -

 :دهیتکون م یتفاوت سر یب

زود  ای رید دیحم یبمونه، خواهرا نجایا ادیهفته اخرو ب زنمیزنگ م م؟یبگ دیبا یزیچ دیمگه با -

 ..یتو تنها باش نجایا انیزشته ب شه،یم دایسروکلشون پ

برگشتن مامان به خونه اصال به نفعم نبود  رم،یها باال محال از پله یو ب کشمیم رلبیز یآه

و نگاه خصمانش  هیو کنا شین دنیمجبور بودم که شن یازم نداره، ول یهنوز دل خوش دونستمیم

 .شدیتموم م یرخوشیبه خ زیتا همه چ رو به جون بخرم

****** 

 ییهاش خودنماعقربه دنیو با چرخ زدیدور تند رفته بود و ساعت انگارفقط تاخت م یزمان رو باز

با لغزش دستم  گردمیم میمدارک دنبال کارت و مل یو تو کنمیباعجله در کمد رو باز م ،کردیم

 نیو ماب نمینشیم نیزم یو رو گمیم یهوف یعصب شهیپخش م نیزم یهمه اوراق و مدارک رو

و با  شمیشده همزمان در بلند م دهیزنگ و کوب یبا صدا کشمیم رونیام رو بشناسنامه مدارک

 :پرسمیتفاوت مامان اروم م یو ب یچهره شاک دنی. بادرسونمیسرعت خودم رو به در م

 ن؟ییشما -

 :زنهیبهم م یاتنه ادیم رونیاز پشت سر مامان ب هیحور

 باشه؟ یک یخواستیپس م -

 :کنمیم پیتا یامکیپ درضایحم یو با عجله برا ارمیم رونیب بمیج یرو از تو لمیموبا

 《منتظرم. گه،ید ایب 》-

 :شمیخودم م یو متوجه نگاه غضبناک رو کنمیبلند م سر

 ؟یکنینگاه م یچرا اونجور هیچ -

 :دارهیبرم اطیبه داخل ح یو قدم کنهیرو وا م رشیحر یروسر گره



 ینکنه چون فکر کرد ؟یسالم بگ هیمثله بچه آدم  چرخهیدهنت نم یاون زبون واموندت تو -

 نورا خانوم؟ شوازتونیبه پ مییایب دیما با یصابخونه شد

 :برمیشالم فرو م ریموهام رو ز یعصب

 ها..مسخره رو ندارم یهاحرف نیشروع نکن مامان، اصال حوصله ا ومدهین -

 :ارهیپاش در م یچرم براقش رو از تو یچکمه هیحور

 ..ارهیدر ب یباز وونهید رهیملتو بگ قهی ادیب خوادینم گهیچه خبر از شازده؟ د -

 شروع نکن. گهیتوروخدا تو د هیحور -

 :بندهیصورتش نقش م یرو یبزرگ اخم

 ییپول، به وقتش چنان بال هی یسکه نیآرمان برد، منو کرد شیمنو پ یچرا شروع نکنم آبرو -

 ..نیبب سایکه نتونه هض کنه فقط وا ارمیسرش ب

 هی نینه جار و جنجال، ا یواسه عقد و عروس نجایا میسرمون اومد ریخ ه،یبس کن حور -مامان

 انه؟ی یدیفهم شر راه ننداز ،ریهفته رو زبون به دهنت بگ

مامان هم پشت سرش حرکت  رهیها باال ماز پله یکه عصب یدر حال کنمینگاهش م مضطرب

 :کنمینگاه م درضایبه حم کنمیو اروم در رو باز م کنمیزنگ در شالم رو مرتب م یبا صدا کنه،یم

 ؟یاومد رید نقدریسالم چرا ا -

 که؟ نشده یزیخب، چ دیسالم ببخش -

 :شمیبشه جلوش سد م اطیوارد ح خوادیم

 اومدن. هیاالن مامانم و حور نیهم -

 :کنهینگاهم م مشکوک

 باهاشون بکنم. یسالم احوال پرس هیبذار حداقل  -

 .هم توشه یشناسنامه کارت مل نیا ایب خواد،ینه نم -

 نمت؟یخب؟ بب ینگران نقدریچرا ا -

 :شمیم رهیپر از سوالش خ یهاو به چشم کنمیبلند م سر

 ..زایچ نیفردا و عقد و ا شیاسترس دارم، واسه آزما کمی ستین یزیچ -

 ؟ اره؟به هم نخوره مونیگروه خون یترسینکنه م -



 :دهیدستم رو محکم فشار م دم،یتکون م دییتا یبه معنا یسر ناچار

 زهایچ نیواسه ا گهید نمینب افته،ینم نمونیب یاتفاق چیهم به هم نخوره ه مونیاگه گروه خون -

 ..یغصه بخور

 :زنمیم یلبخند

 شد فقط بهم خبر بده.. ی. هرچمواظب خودت باش گه،یبرو د -

 .مینکن ریدنبالت، آماده باش د امیباشه، واسه فردا صبح م -

اروم از پله ها باال  کشمیم یآه کنمیبه خونه م ینگاه بندم،یو در رو م دمیبراش تکون م یدست

 .رمیم

بود سرگرم  ختهیاش رشونه یرو شونیبلوندش رو پر یمبل کم داده بود و موها یرو هیحور

 :پرسهیو م ادیم رونیاتاق ب یمامان از تو گذرمیبود اروم از کنارش م لشیموبا

 ؟یندار یاز سهراب خبر -

 :پرسمیم کنمیدکمه ژاکتم رو باز م یحال در

 نه چطور مگه؟ -

 :نهینشیم یکنار بخار شه،یم نینگاهش غمگ حالت

و گرفتار خودش  ریکه بچمو اس یرو ندار کهیخاموشه، تو شماره اون زن رمیگیشمارشو م یهرچ -

 کرده؟

خود سهراب که  ن،یهم دمشید یدوبار یکیفقط  شناسمشیالماس؟ نه من که اصال نم یک -

 ازش ندارن؟ یخبر ایس ایشمارش خاموشه. عطا  معلومه که هیترک رهیگفت داره م

 :دهیوسرش رو تکون م کشهیم یآه افسرده

 کنهیم کاریاالن بچم کجاست داره چ ستیخدا معلوم ن یخبرن، ا یهام بنه اون -

 :دهیبا خشم جواب م بندهیهاش رو مچشم هیحور

 یتوکه باز دار نمیبب شه،یو جزغاله م سوزهیم ششیکه تو جهنمه، داره زنده زنده تو آت شاهللیا -

کرد که بازم  انـتیکم بهت خــ ـ ایکم بهت نارو زد  یخوریجونتو محرص جوش سهراب

 ؟ینگرانش

 :کنهیچپ چپ نگاهش م رهیگیلبش رو گاز م مامان



نه، اخه چرا تو  ای یقلب دار نتیتو اون س مونمیها موقت یبعض اهت،یتف به اون سَق س -

 ه؟یحور یالمظ نقدریا

دوست نداشتم به نبود سهراب فکر کنم اما  نیمامان به من هم منتقل شده بود، قبل ا ینگران

مدت  نیچقدر ا هینبود مامان و بق یتو فهممیحاال ذهنم رو مشغول خودش کرده بود. تازه م

 داشتم. شیآسا

که  کنمیفرستاده بود نگاه م درضایکه حم ی. به اس ام اسزنمیجام م یتو یاسترس فردا غلت از

سرم  یتو الیهمه فکر و خ نیقرار فردا آماده باشم، اما با جود ا یاصرار داشت زود بخوابم تا برا

 .ذاشتمیهم م یچطور چشم رو

 کنمیم ینگاه هیاتاق به حور یکیتوب تار شمیم زیخ مین خورهیمحکم به شونم م کهیضربه ا با

 :ذارمیمگوشم  یباعجله سمعکم رو تو

 شده؟ یچ -

 داره. کارتیچ نیبرو بب ایب کنه،یبابا دوساعت داره صدات م -

 ی. عصبکنهیبرخورد م هیحور یپاهام به زانو اریاخت یب شمیبلند م زنمیپتو رو کنار م عیسر

 :غرهیم

 خداروشکر. یَکر کم بود کورم که شد ،ینورا پاهامو شکست یریآخ نم -

 یمامان کنار بخار کنمیلب اتاق رو ترک م ریز یدیاز حرفش ناراحت شدم اما با ببخش کهنیا با

و سرم رو  کنمیبود. اهسته در رو باز م ستادهیا وانیچراغ ا رنوریز رونیبود، به بابا هم ب دهیخواب

 :برمیم رونیب

 شده بابا؟ یچ -

 :بندمیکامل مدر رو  ام،یب رونیدر ب یکامل از ال کنهیم یادست اشاره با

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یزیچ -

 بیج یو دستش رو تو اندازهیبه داخل خونه م یپنجره نگاه یاشهیاز قسمت ش اطیاحت با

 :ذارهیدستم م یتو ارهیم رونیرو ب یو کارت عابر بانک برهیم اشژامهیب

حلقه پول  دیواسه خر دیبر نیاگه خواست شگاهیفردا بعد آزما یکارتت دستت باشه، برا نیا -

 ؟یکارو کنه، متوجه شد نیحساب کرده باشه، اجازه نده ا دی، نشنوم حمداشته باش



 ..هیچه کار نیخودم پول دارم، آخه ا ستیبابا الزم ن -

 :کنهیم کینگه دارهرسرش رو نزد نییتُن صداش رو پا کنهیم یکه سع یحال در

به بعد مراقب  جانیهام گوش کن نورا از افاخه بچه جون، خوب به حر یدار یتو چه پول -

 بهیکه الزمه انجام بده که فقط جلو آشنا و غر یغرورت باش، چون غرور تو غرورمنه، هرکار

تو َکلش داره که  زیچ هی زادهیباز آدم ینه اصال. ول ،هیآدم بد دیبگم حم خوامیسرت باال باشه، نم

. منو رهیجلوش رو بگ تونهینم یاحد چیهرجور که دلش خواست فکر کنه تو که سهله ه تونهیم

کارت کال دستت باشه  نیکه الزمه دنگ خودت رو حساب کن، ا یینورا حواستو جمع کن جا نیبب

رو  شیبه خودم بگو کم و کسر یجهازتو بخر، اگه کم آورد تیعروس یعقدت هم برا یهم برا

 بفهمه. یکس خوامیبه مامانت، نم ینگو حت یزیچ یکسبه  فقط کنمیجورش م

 :کنمیو مبهوت نگاهش م مات

 بابا؟ یپول از کجا آورد -

، اونقدرام مادر حالل تره ریراحت از ش التیپس انداز داشتم، خ کمیتو فکر کن وام گرفتم با  -

، االن هم به فکرتون بودم خداشاهده شهی.من همستمین یالیخیفکر و ب یپدر ب یکنیکه فکر م

 .رو نخور یزیغصه چ گهی. تا من هستم ددمیانجام م فمویتمام وکمال وظ ستین یمنت چیه

راحت  الشی. هنوز انگار خکنمیم دییحرفش رو تا زنم،یم ی. لبخندشهیدلم زنده م یتو دیام نور

 :دهینشده ادامه م

 خودمون؟ نیسفارش نکنم نورا؟ مطمئن باشم ب گهید -

 :کنمیدستم رو مشت م جانیباه

 تشکر کنم. دیبا یچطور دونمیبابا من واقعا نم یوا مونه،یخودمون م نیمطمئن باش ب -

 :ذارهیام مدستش رو شونه رهیگیم نانیرنگ اطم نگاهش

بهت صدتا نظر بدن  یحلقه و لباس صدنفرو باخودت بکشون دیواسه خر خوادینم خودیب یراست -

که به دلتون نشست  یزیهرچ دیدوتا آدم عاقل باهم بر نیع یو بدتر سرگردونت کنن، دونفر

 ..دیانتخاب کن

 :کشمیلب م ریز یآه

 .دیخر میفکر نکنم بذارن تنها بر ؟یچ انیخواستن ب درضایحم یاگه خواهرا -



 برو باباجون برو.. ومده،ین یکسبرو تو  ایهم براحت. االن التیسپردم. خ دیبه حم ان،ینم -

دوشم برداشته  یاز رو یانگارکوله بار گرم،یبه اتاقم برم نیپاورچ نیپاورچ گم،یم رلبیزیچشم

رو خوشش  یبودم که زندگ ییهاعاشق لحظه شهینفس بکشم، هم تونستمیو راحت م شده بود

 .دادیرو بهم نشون م

 نهیآ یحاال برام دلچسب و لـ*ـذت بخش شده بود، جلو شبیبا اتفاق د یزییسرد پا صبح

 یکوچبک قرمز یو انتهاش رو با کش مو بافمیو اروم م زنمیم رو شونه اهمیس یموها ستمیایم

 .کنمیگرد و کوتاهم آزادانه رها م یشونیپ یو چند شاخه از جلو رو بندمیم

رو همراه  می. با عجله بارونکنمیم یمیمال شیارا پوشونم،یکرم پودرم پوست صورتم م یکم با

 گذرمیم هی. اروم از کنار حورذارمیسرم یرو ی. وشال بافت خاکسترپوشونمیم میاسرمه نیج

و کنارحوضچه  دارمیبرم وانیا یاهن ینرده یرو از رو دمیسف ینکنم. با عجله کتون دارشیتا ب

 .شمیم دنشیمشغول پوش

 .امیواز خونه م گمیلب م ریز'یاللهبسم'

 ..ریسالم صبح بخ -

 :دمیفشار م امنهیسـ*ـ یکرده دستم رو نیکه پشت در کم درضایحم دنیباد

 نه؟ ،یمنتظرم موند یلیخ ؟یاومد یخب، ک دمیسالم ترس -

 ..شهیم یساعت هیکه منتظرتم، فقط  ستین ادینه ز -

 :اندازمیم لمیبه ساعت موبا ینگاه

 رید قهیمن فقط ده دق قست،یمگه قرارمون ساعت هفت نبود؟ خب تازه ساعت هفت و ده دق -

 ..یینجایساعته ا کیکردم، تو چطور 

با  یفرق چیکه ه کنمیاش مساده و مردونه پیبه ت ینگاه ،دهیمرموزش دروغش رو لو م لبخند

 مشیمال یعطر مردونه یحت د،یرسیتر به نظر م دهیمرتب تر و اتوکش یقبل نداشت فقط کم

 :کنهیهام زل نگاه مچشم یو تو کشهیاش مانکارد شده شیته ر ی. دستزدیاصال تو ذوق نم

 م؟یرو نگاه کن گهیدتو کوچه هم میستیتا شب وا یخوایم -

 :دمیتکون م دییتا یبه معن یو سر زنمیم یلبخند

 ؟ی. تو دوست ندارهاهیخوب یفکر -



 ..میرو کنسل کن یامروز همه چ هیچرا دوست دارم، نظرت چ -

بود بسته  تیکه قابل رو ییهاعفت و دوتا چشم یباز خونه مهیکه نگاهم به پنجره ن دنیبا د شمین

 :گمیبه نظر برسم آهسته م یعاد کنمیم یکه سع یدر حال شهیم

 !کنهیخاک عالم، عفت خانم داره نگاهمون م یوا یا -

 :پرسهیم مشکوک

 ه؟یعفت ک -

 :زنمیم یزورک پوزخند

وقت صبح  نیچرا ا یلعنت کنه،یتابلو نگاه نکن، روبه رومونه داره از پنجره نگاه م مون،یهمسا -

 ..دارهیب

 :کنهیوادار به حرکتم م رهیگیو خونسرد بازوم رو م دهیچشمش م یبه گوشه ینیچ

 ..یانگار یدار یستیتوهم باهمه رودروا م؟یکنیم کاریچ میخب نگاه کنه، مگه دار -

 :رمیهمراهش م کنمیرو تند م هامقدم

 مونهیم نیروز بعد ناهار سفره رو زم هیسالم که بود  شیداستان داره، حدودا پنج ش نیاخه ا -

برو  گهیبهم م خورهیتکون نم یکس هینجوریا نهیبیجمعش کنه. بابامم م شهیهم پا نم کسچیه

 یبا جد یرو جمع کن، منم که فرق شوخ سفره نیا ایعفت خانم رو صدا کن بگو بابام گفته ب

 ..دمیفهمینم

 :پرسهیبا خنده م شهیمتوقف م یالحظه یبرا

 ؟ینگو که رفت -

 :شمیم نیو سوار ماش دمیتکون م یسر شرمنده

 ن..مون رو جمع کسفره ایب گهیبه خدا که رفتم، گفتم که بابام م -

 گفت؟ یاون چ -

فعال مهمون دارم خالصه برگشتم خونه گفتم عفت خانم  تونمیفکر کنم گفت نم اد،ینم ادمی -

شده بود از اون موقع  ریکردم د کاریبفهمم چ امیهمه ُکپ کرده بودن، خالصه تا به خودم ب اد،ینم

 .کشمیازش خجالت م ییجورا هیبامن هست،  یستیحس رودروا نیا

 :گهیو م زنهیصورتش پاک نشده و استارت م یخنده از رو هنوز



 قراره چقدر خنگ باشه.. ستیخدا رحم کنه. بچمون معلوم ن -

 :خورهیهم گره م یتو ابروهام

 !؟یبود ویکیباهوش و آ یحاال مگه خودت از بچگ -

 مون رو جمع کنه!هسفر ادیرو صدابزنم ب هیهوش داشتم که نرم همسا یتا اون حد ینه ول -

 :شهیلبم کج م یمنح

 !یاجنبهیب یلیخ ،کردمیم فیواست تعر دینبا -

 :کنهیم ینگاهمین

 نورا.. گهینکن د یبدخُلق گه،ید کردم یشوخ -

 :کنمینگاهش م کنجکاو

 ؟یبخر یامروز قراره برام چ -

 .یکه تو بخوا یهرچ -

 :پرسمیو م کنمیمکث م یکم

 د؟یخر میریخبر م یب میناراحت نشن دار هاتیابج -

 :دهیتفاوت جواب م یضبط رو روشن کنه ب کنهیم یکه سع یدرحال

 خب ناراحت بشن. -

 .انیبخوان ب دیشا ،یهماهنگ کن یبهشون زنگ بزن یخوایکه بده، م ینطوریا -

 :کنهینگاهم م کالفه

من به بابات قول  م؟یایس خودمون بربازپ میتونینم یدونفر یعنیبه خدا نورا،  یدنبال دردسر -

 ؟یدِل یباشه، متوجه یدِل دیبا زتیچتو باشه، همه لیباب م زیدادم صفرتا صد همه چ

تصورش  یبار، حت نیاول یباب دِل من برا زیهمه چ دادیبهم اعتماد به نفس و جسارت م حرفش

 بود.. بایهم ز

و خسته کننده بود تا  یپشت بندش نسبتا طوالن یآموزش یهاخون و کالس شیآزما یپروسه

از دور  دم،یم هیتک واریبه د ستمیایراهرو م یانتها یشده بود، با ضعف تو ریظهر وقت گ کینزد

دست  یتو یبرگه دنی. با دکنمیجمع شده بودن نگاه م رشیکه دور باجه پذ یتیبه جمع

 :زنمیم یلبخند اومدیسمتم م هبود ب درضایحم



 ک باشه!مبار -

 :پرسهیم کنهیم تمیهدا رونیبه سمت ب ذارهیشونم م یکه دستش رو یحال در

 ؟یشد خسته -

 طول بکشه. نقدریا کردمیگرسنمه، فکر نم شتریب -

 .میبخور یزیچ هی میپس اول بر -

 :دمیدماغم م یبه پره ینیو چ رمیراه م یکم

 ؟یبپرس یاگهید زیچ یخواینم یمطمئن -

 :پرسهیو اروم م کنهیم کیسرش رو نزد ریتاخ یو با کم اندازهیبه اطراف م ینگاه متفکر

که به شما گفتن به ماهم  یزیها؟ فکر نکنم الزم باشه، هرچو داستان کالسنیآها در مورد هم -

 !هیگفتن خب چه کار

 :کنمیو با اکراه نگاهش م گمیلب م ریز ینیه

 !میبر یرستوران اچهی میبخور یچ یبپرس یخوایبود که نم نیتو، منظورم ا یچقدر منحرف -

 :پرسهیم طنتیو باش شهیم ضیعر لبخندش

 ؟یدوست دار یچ نمیخب بگو بب -

گذر  هیانگار باهر ثان کرد،یطلب م دایشد یروز نسبتا طوالن هیبود که بعد  یمعروف یکباب انتخابم

 ی. مردمیدیرس جانیچطور شد که به ا رفتیم ادمی یحت شد،یم شتریشوق و شورم ب کرد،یم

رفتم و یراه م اشهیسا ری.اما حاال پابه پا زکردمیفرار م اشهیاز سا یحت یکه کنارم بود روز

 .بردمیلـ*ـذت م

به هم  یشباهت چیکه ه یمتفاوت یها. حلقهمیکه انجام داد کار بود نیحلقه ها اول دیناهار خر بعد

موقع حساب  ،ینقش چیساده بدون ه دیو حلقه او سف فیدار ظر نینگ و یینداشت، حلقه من طال

دم، یخودم غرور خر یکردم، به قول بابا برا یاش حرف بابا رو عملکتاب بر خالف اصرار خالصانه

 .ستیاصال قشنگ ن یاطرفه کی زیچ چیداشتم ه یالحق که حس خوب

 یحاال که صدا زنم،یعقب لبخند م یصندل یرو یهادیو به پاکت خر یزییغروب آفتاب پا با

 یبه خونه برا دنیکرده بود، با رس یادمونیلحظات رو ناب و به  نیا شدیپخش م ستمیس بیحب

 .انگار بازهم قصد جواب دادن نداشت خوره،یزنگ م درضایحم لیبار موبا نیچندم



 رو بردارم: دمیخر لونیتا نا چرخمیم

 باال؟ یایتو نم گه،یمن برم د -

 :ذارهیرو کنارم لشیاموب

 ..نهیسنگ ارمیرو بذار خودم م شیبزنم، بق یزنگ فور هی دیمن با -

 .ایفقط زودب دارم،یدوتا رو برم نیباشه من هم -

جروبحث  یصدا دنینشدم که باشن کی.هنوز به در نزدرمیو به سمته خونه م شمیم نیماش از

و  کنمیو مامان نگاه م هیو هاج و واج به حور کنمی. در رو باز مشهیصورتم محو م یلبخند رو

 :پرسمیم

 شده، چه خبر شده؟ یچ -

 :رهیگیم هیانگشتش رو به سمته حور دیاش با تهدبا صورت گُرگرفته مامان

 ..اریدر ن یباز طهیسل نقدریا ریزبون به دهنت بگ -

 :کنهیجمع م اشنهیسـ*ـ یخونسرد دستش رو تو هیحور

 ؟یکن رشیآخر غافل گ یتا لحظه یبهش نگ یخوایبفهمه، نکنه م ستیقرار ن یعنیچرا؟  -

 ..یبا بچت کن یخوایکه تو م کنهینم کارونیا وونشیطرف با ح

 :پرسمیتعجب م با

 من هم بفهمم؟ دیزنیشده خب چرا درست حرف نم یچ -

 :ادیجو رو آروم نگه داره به سمتم م کنهیم یکه سع یدر حال مامان

 میزنونه زد یهاحرف کمی نجایامروز اومده بودن ا درضایحم یدخترم، خواهرها ستین یزیچ -

 ..کنهیداره شلوغش م یخودیب نیا م،یهامون گذاشتقول و قرار

 :کنهیباحرص تکرار م هیحور

 زنونه.. یآره قول و قرارها -

 :پرسمیم دوباره

 ..گهیبگو د ؟یچه قول قرار -

 :رهیم یاچشم غره مامان



کارو  نیهمه قبل ازدواج ا ،نیهم یانجام بد نهیچکاب و معا هیدکتر زنان،  یقراره باهاشون بر -

 .کنهیچرا داره بزرگش م تهیعفر نیا دونمینم ست،ین یبیعج زیچ کننیم

 :کنمینگاهش م سردرگم

 ندارم. یبرم دکتر من که مشکل دیچرا با ؟یچ یعنی -

 :غرهیم تیبا عصبان هیحور

 خوانیم انه،ی ینجابت دار ننیبب یبر نکهیمنظورش ا یفهمینورا، چرا نم یخنگ نقدریچرا ا -

 گم؟یم یدارم چ یفهمیاالن م انه،ی یازهیمطمئن بشن دوش هاشیآبج

 :کنمیبه مامان م یوبا ترس نگاه شهیسست م پاهام

 کن.. یکار هیمامان توروخدا  رمیمن نم خوام،یمامان من نم گه،یم یداره چ نیا -

 :کوبهیمحکم پشت دستش م مامان

هر  یبترس دیبا یچ یطال که پاکه چه منتش به خاکه، برا خوام،یکه من نم یچ یعنی یوا یا -

 ..کنهیم کارونیقبل ازدواج ا یاپاک و با خانواده یدخترها

 :پرهیحرفش م یتو هیحور

 نیکار؟ ا نیداره ا یچه افتخار ،یکنیتو گوشش م یدار هیمزخرفات چ نیمگه عهد بوقه ا -

چشم  یمامان نورا جلو ،یو از نجابتش دفاع کن یستیپشتت وا کمیارزش نداره که  نقدریبچه ا

 یخوایکه کج نرفته، چرا غرورش رو م یدونیلحظه هم دور نشده خودت خوب م هیما بزرگ شده 

 جلو اون همه آدم؟ یخورد کن

هاشون رو حرف دنیطاقت شن ،یاز حس بد و منف شهیوجودم پر م ،چرخهیدور سرم م ایدن

 .رمیگیو پشت درپناه م رمیها باال منداشتم با عجله از پله

 زیهمه چ ریز زننیم میبه کفش دار یگیر کننیکه فکر م میاگه شرطشون قبول نکن -مامان

 ..خورهیازدواجشون به هم م

 یبدبختش کن یدست یدست یبخوا یتو از سر راه آوردبه درک، به جهنم، مگه بچه -هیحور

 ..یفرهنگ یپر ادعا و ب یاخانواده نیباهمچ

تا  کشمیپرده رو م یکم ،رهیگیسکوت همه جارو فرا م اطیبه ح درضایزنگ در و ورود حم با

 .کنهیرو تار م دمیو اشک د ذارمیدهنم م یدستم رو جلو نم،یرو بب اطیح یتو انهیمخ



 یها لونی، نابا مامانه یکه مشغول سالم و احوال پرس یو در حال گـهیلب م ریاهلل ز ای درضایحم

 .دهیرو به دستش م دیخر

 :گهیم یبا لحن تند ستادهیسرپا ا وانیا یکه هنوز رو هیحور

 لحظه باهاتون کار داشتم. هی دیآقا حم دیببخش -

 :کنهیکنه سرخم م هیبه حور ینگاه نکهیبدون ا درضایحم

 د؟ییبفرما -

 د؟یو تعصب دار رتیبپرسم شما غ خواستمیم -

 ..دیآقا حم دیبس کن، توروخدا ببخش هیتو حور ابرویب - مامان

 :شهیعوض م درضایچهره حم حالت

 ..شمیمتوجه منظورتون نم -

 :رهیتُن صداش باال م اریاخت یب هیحور

مرد  کشهیمن تعصبم نم یگفت یمن رو گرفت یجلو نیکه بابت سوءتفاهم اومد یاون روز -

 انه؟ی یحرف رو گفت نیا نیدست بزنه، ع ابهشیبشه  کیبه نورا نزد بهیغر

 :دهیتکون م یسر دییتا با

 اره گفتم.. -

 ر،یمحترمت رو بگ یاون خواهرها یو شرفت مونده برو جلو رتیدرصد از اون غ هیپس اگه  -

 اسیمق ارویمع تونهینم یدکتر چیو نجابت خواهرمن رو ه یبگو درست رفتار کنن، پاک بهشون

 بزنه.

 :مالهیشده دستش رو دور گردنش م جیکه انگار گ درضایحم

 ؟کردن کاریچ قایمن دق یهایلحظه متوجه نشدم، آبج هی -

 :غرهیم یعصب مامان

 ؟یکنیبزرگش م خودیب یاخه چرا دار ستین یزیکن، چ ایح هیحور -

 :دهیتوجه به اخطار مامان ادامه م یب هیحور

خواهرمنو ببرن دکتر تا ثابت  خوانیخواهر من نوبت دکتر زنان گرفتن، م یبرا هاتونیآبج -

 شهیمحسوب م یاحترام یو ب نیتوه نقدریحرکتشون ا نیا نکهیاول ا انه،یهست  زهیکنن دوش



 یتو یحت گهیکه د دیرو بفهمه مطمئن باش هیقض نیپدرم اگه ا کهنیکه خود نورا قبول نکنه بعد ا

 .نیکرد یجسارت بزرگ نیکه همچ کنهیشما هم نگاه نم خود یرو

 یمامان که سع شه،یسرخ و کبود م تیاز عصبان ره،یم نیاز ب درضایحم یخونسرد چهره حالت

 ارومش کنه: کنهیم

به هرحال رسم و رسومه خونوادست  میدل نگرفت نداره به خدا که ما به یبینداره، بخدا ع یبیع -

 بهش احترام گذاشت.. دیبا

نفس حبس شدم رو از  ره،یم رونیمحکمش از خونه ب یهابا قدم یحرف چیبدون ه درضایحم

 یاو مات و مبهوت به گوشه رمیوا م نیزم یرو کنمیرها م نهیسـ*ـ

 هض کنم. بیاتفاق عج نیا یتا کم شمیم رهیخ

 :کوبهیفرش م یبا انگشتش چند ضربه رو نهینشیروبه روم م شهیبا عجله وارد خونه م مامان

خواهرته، لعنت بهت  شیشد باعث و بان دیخونه، موهات رنگ دندونات سف نیتو ا یاگه موند -

 بچه.. نیبه بخت ا یگند زد هیحور

 :نهینشیمبل تک نفره م یرو یبا اعتمادبه نفس و خوشحال هیحور

رفتارکردن  یجورنیها همآدم نجوریبا ا دیدلم خنک شد، با هیچ یدونیکردم، اصال مخوب  -

حق نداره از باال بهمون نگاه کنه، بذار بفهمن حق  یکنه. کس رمونیتحق یکس دمیاجازه نم گهید

 موندن.. کیعادت ندارم به کوچ گهیمن د رن،یبگ میما تصم یندارن برا

 :زنهیو داد م کنهیبه من م یااشاره مامان

خونه  نیاز ا رهیفرستاد دستشو بگ یکی یعمر هیخدا بعد  وبه،یبچه مع نیا ینیبیمگه نم -

 بچه؟ نیسراغ ا ادیم یک گهید ده،یند ریاخه خ یرو خراب کرد زینجاتش بده. چرا همه چ

 .کردیرو تحمل م یخفت بزرگ نیبود که همچ نیعمر تنها بمونه بهتر ازا هی -هیحور

 یاتفاق ک نیا یرفته بود، مقصر اصل نیلحظه ازب کی یهام توچشم یکل روزم جلو یخوش تموم

که  هیبود، حور رفتهی، مادرم که پذکرده بودند یدرخواست نیکه همچ درضایحم یبود، خواهرها

خونه رو ترک کرده  یحرف ایواکنش  چیبدون ه درضایحم ایمقاومت کرده بود و سرجنگ داشت 

 دنبال مقصر بگردم.. دینبا. نه بود

 .کردیاتفاق رو معلوم م نیا جهیکه نت یزمان کوتاه سپردم،یرو به زمان م زیهمه چ دیبا فقط



 رو کم داشت. هیاتاق فقط سوال حور یکیو تار سکوت

 نورا؟ یازم ناراحت -

 :دمیو اروم جواب م کشمیم یآه

 .کردمیفکر نم نجاشیبه ا وقتچیه دمیفقط ترس ستم،یازت ناراحت ن -

 فتهیاتفاق ب نیا تونستیم یهرکس یبرا فته،یبرات ب یاتفاق نیاجازه بدم همچ تونستمینم -

 ..فهیتو ح یتو نه، برا یاما برا

 :کنمیظلمات اتاق نگاهش م یو تو چرخمیسمتش م به

 .ستمیکه ن امبریاستغفراهلل بچه پ ه؟یحور امیمگه من ک -

 یها. به حرفشمیم یچرا عصب دونمینم شهیم یداره حقت ناحق یوقت مینیبیم یول ،یستینه ن -

 دینفهم وقتچیه یول دیو تقصت رو به رُخت کش بیهمه سال ع نیگوش نکن ا وقتچیمامان ه

 ..یترتو از همه ما سالم

 دایدرست قبل ازپ م،یقد میهابه شب میانگار دوباره برگشته بود ذارم،یچونم م ریرو ز دستم

چقدر حال دلم رو خوب  میکه قبل خواب باهم داشت یخواهرانه یها، درد و دلن ساک پولشد

 .کردیم

 یوقت همه نیچقدر ذوق داشتم بعد ا یدونیحلقه، نم دیخر میخون رفت شیامروز بعد از آزما -

تا حاال  ها شدمبچه نیع گفتیم درضایباره فراموش کرده بودم، حم هیودردهام رو  یگرفتار

 بود. دهیمن رو ند ینجوریا

 :پرسهیمکث م یکم با

 ؟یدوستش دار -

 :دمیپروا جواب م یب

 آره.. -

 ست؟یگرفتن خونه ن یباور کنم برا یعنی -

اونقدرهام  دمیرو کردم، اما بعدش که گذشت فهم کارنیدروغ چرا اولش اره به خاطر خونه ا -

و اخالق  یشاک شهیهم یافهینگاه به ق هیحور هیباور کن ادم خوب یول ست،یبد ن کردمیکه فکر م



 رهیم ادمیاوقات  یکه گاه شهیخوب م نقدریا ،شهیرو به اون رو م نیبامنه از ا یتُخسش نکن وقت

 .بود یجورکه اولش چه

 :نالمیلب م ریو ز خندهیم اروم

 .گمیرو م تیکه واقع یدونیخودت م گه،یمسخره نکن د -

 .کردمیبابا، فقط داشتم تصورش م کنمیمسخره نم -

 هاش؟یسمت آبج رهیم ای مونه،یامشب پشت من م یهابه نظرت با اتفاق -

 ؟یچ ،یشرطشون قبول کن دیاگه بهت بگه با -

 :گمیم ریتاخ یکم با

 ..ستمیغرورن یب یکنیکنار، اونقدرهام که فکر م ذارمشیم شهیهم یبرا بوسمشیاونوقت م -

نره عشق و دوست داشتنش نسبت بهت  رباریمطمئن باش اگه ز یول ،یالحق که خواهرخودم -

 ..هیواقع

 :دمیو جواب م کشمیم یآه

 یزیآرمان چ هیبعد اون قض یباشه، راست اریبار که شده شانس باهام  کی یخدا کنه، برا -

 نگفت؟

 شهیباورم نم گفتیهمش م کنه،یام مبازم حورا صد یول ستیحور میاسم واقع دیفهم نکهیبا ا -

 !کنهیداره ازدواج م یادم نینورا داره با همچ

 :پرسمیم شرمنده

 ؟یگفت یاون وقت توچ -

 :کنهیسرش رو جابه جا م ریو متکاش ز گـهیلب م ریز یهوف

 مثله خودم خره.. هممیگفتم آبج یچیه -

 :غرمیلب م ریو ز خندمیم

 ..شعوریب یخر خودت -

دوجلسه هم  یکیقبول کنه واسه  دیبه پاش شا فتمیدفعه ب نیدوباره برم سراغ بابا ا خوامیم -

از  گهید ترسمیرو بدم. م شیوقته منتظره جواب خواستگار یلیکنه، ارمان خ یکه شده نقش باز

 کاسم هست. مین ریز یاطول بکشه شک کنه که کاسه شتریب نیا



 .فتهیاتفاق ب رهیخ یهرچ شاهللیا -

 :دهیجواب م یاکش

 بخواب.. ریدعا کردنت اصال بگ نیتوهم با ا -

 دعا کنم برات، ناشکر نباش. تونمیبهتر نم نیاز ا -

***** 

و با عجله به  کنمیکاره رها م مهیصبحونم رو ن نیریش یزنگ تلفن خونه هم زدن چا یصدا با

 رم،یسمت حال م

 :گـهیلب م ریبود و ز ستادهیکه سرپا ا یدر حال مامان

 گمونم خودشونن. -

 :رمیبه سمتش م دستپاچه

 .شهیاالن قطع م گهیجواب بده د -

 :دارهیتلفن رو برم یبالخره گوش مامان

 د؟ییبله بفرما -

پف دار خواب  یهابه چشم یو دست ادیم رونیاتاق ب یشده از تو داریکه تازه از خواب ب هیحور

 :کشهیالودش م

 ه؟یک -

 :گمیلب م ریز آهسته

 فکر کنم افسانست.. -

. مامان فقط و انگار توپش پر بود دادیکه پشت خط بود مجال حرف زدن به مامان نم یهرک

 نمیس یمامان با نفس حبس شده تو یپا ریو ز رمیم ترکیفرصت گفتن بله بله رو داشت. نزد

 .نمینشیم

 موندیخودمون م نیب دیزنونه بود با هیقض نیبخدا من شرمندتونم، حق باشماست ا -مامان

 سیها نخود تو دهنشون خجوون نیامان ازدست ا د،یدرسیچطور به گوش اقا حم دونمینم

 !خورهینم

 :غرهیاهسته م ستهیایسرم م یسرپا باال هیحور



ما  یرو برا یشرط نیهمچ نیبگو شما غلط کرد ،یکنیصحبت م یجورنیا یبابا چرا دار یا -

 ..ششونیپ اریکم ن ن،یگذاشت

. رو ساکت کنه هیتا حور دهیدماغش فشار م یو با خشم انگشتش رو رهیم یاچشم غره مامان

 :زنهیم ادیفر یبا قطع شدن تلفن مامان عصب گذرهیاز مکالمشون م یاقهیچند دق

 کهیمردم و زنده شدم تا زن ره،یآبرومون م شنونیصدات رو م یگینم ه،یحور یبش لیذل یاله -

 یزدیها رو محرف نیاومدن جلوشون ا یوقت روزیکه د یتو اگه جرات داشت ،رو قطع کنه یگوش

 ..یکشینه االن پشت تلفن شاخ و شونه م

 :پرسمیمامان م دادیتوجه به داد وب یب

 گفت؟ یچ گهیشد مامان؟ بگو د یچ -

 :گردهینازکش نرفته که با نگاه غضبناکش به سمت من برم یابروها خم

کم مونده بود  چارهی، زن ببه پا کرده امتیرفته خونه ق دیحم روزیبشه، د یخواستیم یچ یچیه -

 یحرمت یبهمون ب ستادهیهمه سال تو رومون وا نیکنه، گفت داداشم بعد ا هیگر یپشت گوش

 کرده. دلتون خنک شد؟

 :کوبهیهاش رو به هم مدست تیبا موفق هیحور

 مون خنک شد!. معلومه که دلخواستمیرو م نیهم قایدق نه،یا -

 :پرسمیبا عجله م فتهیب هیدوباره مامان به جون حور کهنیاز ا قبل

 شد؟ یچ جهینت ش؟یخب بق -

به  جانیاز ا ،یدیخودت تراش یدشمن برا یشد که هنوز نرفته تو دودمان طرف کل نیا جهینت -

 هیبرو ازاالن  شه،یخواهرهاش حاال حاالها دلشون باهات صاف نم نیبعد خدا بهت رحم کنه، ا

 .کننیپارت م کهیهستن به وقتش برسه ت یکه گرگ زخم هانیکه ا ریبه سرت بگ یگل

 :گمیو م زنمیم یلبخند

 قول و قرار عقد به هم نخورد؟ یعنی -

کنن، االن  تیفقط زنگ زده بودن گله شکا خوادت،یپسره م یوقت به هم بخوره ینه واسه چ -

. میخورش کرد زیچ میداد ینشده برادرشون رو شستشو مغز یچیه کننیبا خودشون فکر م

 ؟هیحور یچطور فساد انداخت یدید



 :گهیم گردهیبه مامان به سمت اتاق برم یهاتوجه حرف یب هیحور

 ؟یدیخر یچ نمیبب ارمیبرم ب مینیعقدت رو بب یدهایوقت نشد خر گهید شبید -

 ..ارشیب فمهیمون تو کفقط حلقه ار،یآره برو ب -

طرف هر روز  یتو خونه زندگ یرفت یبخند نورا خانوم که حاال حاالها خوش خوشونته، وقت -مامان

 !گمیم یچ یفهمیم یهاش چشم تو چشم شدباخواهر

 :دمیتکون م یتفاوتیبا ب یاشونه

 ؟کنم یمگه قرار با خواهرهاش زندگ ،یکنیم شییچرا جنا -

 دختر؟ یکار یمحله رو قرق کردن کجا هیساختمون  هیهمه خواهرهاش  -

 نگران نباش. خودیب شن،یم المیخیآزارم ب یسرم تو الکه خودمه، براشون ب ننیبب یوقت -

 :گردهیدوباره برم هادیبا پاکت خر هیحور

که از ترس تو  چارستیب ی. اون عطاستنی، همه که مثله تو نبس کن مامان بچه رو نترسون -

 نیتو وجودش داره که بتونه ب یجو جنم و مردونگ هیفرق داره  دیحم هیقض اب بخوره، تونهینم

 نکنن. تشیبذاره تا که اذ ییحدو حدودها هیزنشو خواهرهاش 

 :دهیشده جواب م ینیکه هنوز غرق بدب مامان

 .ادیم اریکُمبزه با خ ادیبهار م ریباش. بُزک نم الیخ نیهه به هم -

 ..خورهیداره زنگ م لتیموبا ابرو،ینورا ب -هیحور

تشکم  یرو از رو لمیموبا ،رمیمامان به سمت اتاق م یهایبدگمان ریفرار از ز یخدا خواسته برا از

 :دمیجواب م دیترد یو ب کنمینگاه م درضایو به اسم حم دارمیبرم

 ..ریسالم صبح بخ -

 نورا؟ یسالم خوب -

 شروع کرده بودم. یخوب نیبحم رو به اص یبد باشم وقت دی. چرا بازنمیم یلبخند اریاخت یب

 ازت نشد! یخبر یبودم ول امتیمنتظر زنگ و پ یلیخ شبیخوبم، د -

 :دهیمکث جواب م یکم با

 اعصابت رو خورد نکنم. نیازا شتریب گهیگفتم د یازم دلخور شبیفکر کردم بابت د -

 ..ینکرد یازت دلخور باشم، تو که اشتباه دیاخه چرا با -



 :دهیاش دوباره ادامه مگرفته یصدا با

 نیهمچ انیقراره خودسر ب دونستمیخبر نداشت، نم هیروحم هم از اون قض یباور کن من حت -

 کنمیم یخودت هم خونوادت، هرچقدر سع یشرمندم همه جلو یلیرو بکنن، واقعا خ یکار

که برات  ییهایهست که هربار گند بزنه به تموم خوش یزیچ هیخوشحال نگهت دارم انگار 

 ..دمیخودم هم بر یحت گهیواقعا د سازم،یم

 :دمیجواب م کالفه

. اصال دوست ندارم که افتاده یاتفاق ،یستیبگم تو مقصر ن یبس کن، به چه زبون درضایحم -

 بشنوم. تموم شد باشه؟ یزیراجع بهش چ

بابات رو زود  یشلوغه ول یلیچندروز سرکار سرم خ نیباشه خداروشکر که تموم شد، ا -

 به خودم بگو. یالزم داشت یزیچ یداشت یبازم کار یول ،یکه دست تنها نباش فرستمیم

 :پرسمیم ناراحت

 تا روز عقد؟ نمتیبینم یعنی -

بپرس بهت  یاز موس یخوایاصال م ادشده،یواقعا کارم ز ایکنارب یجور هیچند روز  نینورا ا -

 بهت سر بزنم. باشه؟آخرشب کنمیم یسع یچرا خبره، ول نجایبگه ا

بود تا دوباره  یمن کاف یبرا نی. همکنمیرو قبول م طشیو شرا ذارمیرو کنار م یخودخواه

 .نوپا برگرده یرابـ ـطه نیارامش به ا

***** 

گوشه از کار رو  هیسال بود هرکس  لیآخر سال تحو یهالحظه هیخونه شب یاهویو ه یشلوغ

جون  یآفتاب ب ینور و گرما ریکه ز یآماده شب باشه. درحال زیگرفته بود تا از زودتر همه چ

 وانیا یرو یکی یکیشسته شده رو  یهاوهیمامان سبد م رمیگیناخن شصت پام رو رو م یزییپا

 :ذارهیم

 ادیعقد، به بابات بگو بواسه مراسم  خرهیم یک نیریش مویسرما، آخه ل نیتو ا دیهام چلدست -

 ..هیکاف اریو پرتقال و خ بیس نیببره پس بده هم هانیا

 نده.. ریولش کن بهش گ کنه،یکارو نم نیکه ا یدونیخودت م -

 :شهیم اطیشده بود وارد ح دهیچ یکه رو ینیریبا سه تا جعبه بزرگ ش عطا



 کارت دارم؟ یایم قهیدو دق یآبج -

 :دهیتوجه به شستشو ادامه م یب مامان

 که دستم بنده، کارتو بگو.. ینیبیم -

 :رهیگیها رو به سمتم مجعبه عطا

 کار واجب دارم. گمیم ینورا، آبج ریبگ نارویا -

 یتازه کنجد یهایبه دانمارک ینگاه برمیو اروم درش رو باال م رمیگیرو از دستش م جعبه

 :پرسمیو م کنمیم

 کجاست؟ هیپس حور ییدا -

 پس بهم نگاه کن. قهیدو دق یتو کوچست، آبج ارهیرو م لیداره وسا ایبا س -

 :زنمیم یلبخند امکیپ دنیو با د کشمیم رونیژاکتم ب بیج یرو از تو لمیموبا برهیصدا و و با

 《رز؟ ای ومیلیل 》-

 ایورود سجروبحث عطا و مامان همزمان با  یجوابش رو بدم، که صدا خوامیم کنمیفکر م یکم

 .رهیباال م هیو حور

نسبتش  کارست،یچ رسرمونیخ میبگ کار؟یچ نجایا یاریب یدختره رو بردار یخوایم -مامان

 ؟هیباما چ

جواب  رلبیز دهیباال م ییروشو ینهیا ی*ـان و بلندش جلوـیعـر یکه بادقت موها یدر حال عطا

 :دهیم

 ..بگو زن داداشمه -

 :شهیبلند م یکیکوتاه پالست هیچهار پا یاز رو یعصب مامان

 یهایبازامروز هزارتا کار دارم منو معطل مسخره ینیبیبرو رد کارت، م ایچرت و پرت نگو عطا ب -

 !خودت نکن

 :ذارهیم واریدستش رو کنار د یتو یهالونینا هیحور

هام من ناخن کشه،یبه سر رومون م یدست هی شگرهیتازه ارا اد،یخوبه که شهال ب یلیمامان خ -

 ..خوادیم میترم

 :دهیشده جواب م رهیخ نهیکه هنوز به آ عطا



نورا امشب  ییبگم شهال به عنوان زندا یبه چه زبون گهیزن داداشته، د یهنوز باور ندار یعنی -

 حضور داشته باشه. نجایا دیبا

 :رهیم ییو باعجله به سمته دستشو کنهیطناب پرت م یرو ارهیزرد رنگش رو درم یهود ایس

 خونمون! ادیشهال ب ییزشته مامان بذار زندا -

 :دهیتکون م یاتفاوت شونه یب مامان

رو  بهیدختر غر هیها رو بزن، برو بگو امشب قرار دست حرف نیهم یبرو به موس یجرات دار -

 !گهیبهت م یچ نیواسه مراسم عقد دختر و دامادت، بب ارمیب رمیبگ

 :اندازهیبه مامان م ینگاه یجد عطا

 خبرداره. یموس ست،ین بهیغر -

 :غرهیکالفه م مامان

 یفشار خونم رو چنده روز یدونیمن نده، خودت خوب م لینمون مزخرف تحو نجایا ابرویب -

 تیداشته باش خواهرت بدبختت رو اذ رتیادم باش غ کمی خورم،یچندتا دارم قرص م

 .کنمیروز من سکته م هی، از دست شماها آخر دهخودت بهم صبر ب اینکن.خدا

 :دهیمردونش م یبه دماغ قلم ینیو چ برهیکاپشن چرمش فرو م بیج یدستش رو تو عطا

 ،یعقدش کردم آبج گمیبپرس، م یاز خود موس یخوایم یباور ندار زنم،یحرف م یدارم جد -

 خبر داره.. یدوهفتست که عقدش کردم فقط هم موس

 :دهیتکون م یبا تاسف سر هیحور

 و سهرابه نه تو، خجالت بکش. ایمخصوص س هایمسخره باز نیچرا عطا، ا گهیتو د -

 :ادیم رونیب ییدستشو یاز تو ایس

 ؟یبهشون عقدش کرد یهنوز نگفت -

 :دهیلب جواب م ریز ادیکه از پله ها باال م یدر حال مامان

. سهراب که سهراب یمن ندار یبا سهراب برا یفرق چیکه توهم ه یکرده باش کارونیاگه ا -

 ..بود گذاشتمش کنار

 :کنهیسوال م دیباترد هیرفتن مامان به داخل خونه حور با

 ؟یبگو که دروغ گفت -



 هیهاج و واج به حور افته،یو باعجله پشت مامان راه م کشهیبلندش م شیبه ته ر یدست عطا

 :کنمینگاه م

 ؟گهیاالن داره راست م نیا -

 :رهیگیم رآبیش ریکف آلودش رو ز یهادست ایس

 گهیحق داره د چوندتش،یپ یجور هی یمامانم هرسر خوادیشهال رو م گهیدوساله تموم داره م -

 مامان.. یچه با مامان، چه ب کردیم دیکه با هیدختر مردم معطل خودش کنه، کار خودیبدبخت چراب

 ا؟یس یخبر؟ چرا پس به من نگفت یچرا پس ب -هیحور

 :برهیرو باال م اهشیبلند و س یابروها تکونهیهاش رو مدست ایس

 !یعطا گفت بهت نگم، چون که تو رادار مامان -

 :دارهیرو برم ینیریش یهاباعجله جعبه هیحور

 .ادیدرب غشیهاست که جمامان آب قند درست کن االن یبرا اینورا زود ب دییواقعا که، گاومون زا -

 یدخالت کنم. تو هیقض نیا یتو خواستمیاصال نم کنم،یبه داخل خونه م یدر نگاه یاز ال نگران

 قلم رو کم داشتم. هی نیفقط ا یروز مهم نیهمچ

 :شهیمانع رفتتم م رهیگینرده م یو سردش پاهام رو از ال سیخ یهابا دست ایس

 ن؟یماه عسل کجا قراره کجا بر -

 ماه عسل کجا بود؟ توهم دلت خوشه! -

تور  هیبهتون بدم، ایخوشگل آنتال طیعقد دوتا بل هیواسه هد یخوایم ن؟یریماه عسل نم یعنی -

 ؟یپنج روزه. هوم دوست دار

 رونیهاش بدست یاز تو یپاهام رو با سخت شهیخونه بلند م یمامان ازتو غیج یصدا بالخره

 :شمیجام بلند م یو از رو کشمیم

 خوب؟ یلیخ خوام،یازت نم یاهیهد چینکن، من ه کارونیا کنمیخواهش م -

سرخ و  یهاو بعد با چشم نوشهیم یا. مامان جرعهرمیگیآب قند رو به سمتش م وانیل

 :زنهیبلند هق م شونیدارگرپف



 یپاپت یدسته اون دختره یرسمش نبود بر نیکردم، ا یعطا من بزرگت کردم، عطا برات مادر -

به خدا که حاللت  بخشمت،یمن نم ،یمحضر عقدش کن یببر یریاجازه ازمن بگ یخبر و ب یرو ب

 .کنمینم

 :ستهیایعطا که سر خم کرده م یدست به کمر روبه رو یشاک هیحور

 .یمرد یلیگرم خواقعا دمت یاصال حق مامان نبود، مزد زحماتش رو خوب داد نیعطا ا -

 :گهیو م کنهیبلندش رو پاک م یشونیعرق پ عطا

 یمن، نه اصال بذار جا یبذار جا قهیدق هیخودت رو بذار  ،یکنیچرا درک نم گهیتود هیحور -

به خدا  ،یعمرت رو به پاش گذاشت گهیکه چند سال د یباش یمنتظر مرد یتونیشهال چقدر م

 هیاما هربار  خوامشیم ه،یمن صدبار به حوا گفتم که قصدم جد کردم،یبود اگه ولش م ینامرد

 یرفتم با موس دهیبه حرفم گوش نم دمیهربار نه آورد، منم د زد یناسازگار زسا یجور

ناموس  دینبا رشیهم گفت مرد باش بگ یبه گردنم داره. موس یکردم چون حق پدرصحبت

 به دوره.. یجا نزن که از مردونگ یو سرگردون خودت کن رونیمردم رو ح

 :ارهیدر مو با خشم اداش رو  کنمیرو به سمتش پرت م یکوسن راحت یعصب مامان

 ه،یدرست غلط تو چ دونهیغلط کرد با هفت پشتش، آخه اون چه م یموس رش،یگفت بگ یموس -

که من خبر  یمسلک بود یلوت قدرنیتو ا ی. کیعقد کرد یواشکیدختره  یبه حرف موس یرفت

 ..کنمیخونه رو امروز رو سرش خراب م نیبا اون، ا دونمیمن م ادیب ینداشتم؟ بذار موس

 :پرمیتو حرفش م ینگران با

شو،  یموس الیخیوسط ب نیا یکه دوست دار یبابا سَمه، توروجون هرک یمامان استرس برا -

تا جو خونه رو اروم نگه دارم، اصال بابا رو  دوزمیو زمان دارم به هم م نیهمه مدت زم نیمن ا

 نیپاش به خونه برسه ا بابا کهنیقبل ا ا،یکنار ب یجور هیمسائل نکن خودت با عطا  نیا یقاط

 .دیجمعش کن نهیالم شنگه رو بب اطبس

 :دهیبا حرص جواب م مامان

 گمیدختره م نیبه ا زنمیرو حرف شما حرف زد، االن زنگ م شهیچشم پرنسس، مگه م یبه رو -

 دیاریب فتونیتشر دیتخم چشم بنده بذار یمنت رو یشهال جان امشب به عنوان مهمون افتخار

 ها خوبه؟ م،یخبر داد ریتا به وقتش خودتو با خانواده محترمت پاگشات کنم، شرمنده که د



 :رهیوا م یراحت یرمق رو یب هیحور

ابغوره  ی. مامان امشب مجلس دخترته به جاستیها نحرف نیافتاده، االن وقت ا هیاتفاق گهید -

 نرهیزاید نیقراره ا گهیت دساع هیبه دست و صورتت بزن،  یآب هیگرفتن و عزا گرفتن پاشو 

 یرو انتخاب کرد یباشه. عطا توهم وقت بد نینداره وضع خونه ا تی. خوبنهیسفره عقد بچ ادیب

 قتیحق یواسمون افشا یاومد یطیشرا نیامروز تو همچ نیاد هم یوقت ساکت بود همه نیا

 !یکرد

 ..وسـ..ـه:بـیو م رهیگیهاش رو مو به زور دست نهینشیپاش م ریوز رهیبه سمت مامان م عطا

ناراحتت کنم، اگه  خواستمی، به خدا نمغلط کردم، من رو ببخش دلت رو باهام صاف کن یآبج -

 .دیکشینم نجایکار به ا یکردیبار حرفم رو گوش م کی

 :کشهیبا حسرت م یآه دشیبا صورت زرد و رنگ پر مامان

دختر خوب  ی. کلو آرزو داشتم دیبرات ام یکل ،یببخشمت عطا، دلم رو واقعا شکوند تونمینم -

ادم گدا گشنه  هی یرو یدست گذاشت ی. رفتینظر داشتم، عزتم رو شکست ریو با ابرو واست ز

هم به خودت هم به  ینبود پسر، بد کرد نیتو ا اقتیل ،یخانواده تن مادرمون تو گور لرزوند یب

 ما..

سرزنش و  نطوری، چقدر حق داشت افتار کنهبا عطا ر طورنیچقدر مامان حق داشت ا دونمینم

 میمامان تسل یدهایتهد یحت ایتوپ و تشر  یکه هربار جلو ی، عطا مرد عاقل و بالغمالمتش کنه

خودش رو  فیبار جسارتش رو جمع کرده بود و به حرف دلش گوش داده بود و تکل نیا شدیم

 فقط انهیغصه خورده بود،  رنقدیسهراب هم هم یمامان برا دونمیبود. نم ردهک سرهکی

ما  یخونه و خونواده بود حسابش با همه نیا ی، اما عطا امانتحساس شده بود نقدریعطا ا یرو

 فرق داشت.

که انجام شده. هرکس سرنوشت خودش  هیانتخاب گمیکه افتاده، اما من م یاتفاق گفتیم هیحور

 بود. نیانتخاب عطا هم ا دیشا زنه،یرو با انتخابش رقم م

 ی، ساکت شده بود و حتنکرد انیبا اومدن باباهم عص یبود و حت دهیمامان خواب یاهویو ه خشم

نامعلوم شده  یاها شده بود که انگار مبهوت نقطهزده بتیمص هیشب شتریب زدیحرف نم یاکلمه

 .بود



شده  یکارساتن سنگ یسفره یکه انتها یدیشمعدان سف نهیو به آ نمینشیسفره عقدم م کنار

سفره رو  ییبایبزرگ ز یبلور دارهیپا یهاجام یشاخ نبات ها تو ،کنمیقرار داشت باذوق نگاه م

. زنمیم یشده جا گرفته بود لبخند یکار دیجعبه مروار یهامون که تو. به حلقهچند برابر کرده بود

 :ستهیایکنارم م هیحور

بهت که گفتم انتخاب سفره  زنه،یکه دختره نشونم داد مو نم ییهاچقدر ناز شده، اصال با عکس -

 !ی. خوب شد به حرفم گوش کردعقد بسپار به من

 حرف نداره.. قتیسل دونستمیواقعا محشره، از اول م -

 :گهیلب م ریاروم ز اندازهیکز کرده بود م یابه مامان که گوشه ینگاه نگران

 ..ادیبه خودش ب انیها بمهمون کهنیخدا کنه قبل از ا -

 :رهیو به سمت آشپزخونه م شهیها از در وارد مبزرگ کباب ینیبا س ایس

 ..ایمامان ب د،یهاتون امشب قراره بخوربراتون کباب زده، انگشت یکه حاج موس نییایب -

 :کشهیم یرمق آه یب مامان

 .ها برسنمهمون نکهیقبل ا دیبخور دیشما بر خورمیمن نم -

 :شهیگوجه وارد خونه م خیبا چند س بابا

 ..گهید ایب ،یحوا چرا نشست -

 یهاخیس کنه،یرو بهونه م ییاشتها یآروم باز ب یلیغرش مامان بودم اما برخالف تصورم خ منتظر

 :رمیگیگوجه رو از دستش م

 بابا سرد شد.. میبر -

و ترس  یاضطراب و شاد ینو شام زود هنگاممون رو با چاش مینینشیگرد هم م زیدور م بالخره

 یبا خوشحال م،یدور هم جمع شده بود نطوریبار که ا نیاولنیا دیهمه مدت شا نیبعد ا م،یخوریم

 .میشدیمراسم جشن آماده م یبرا

که  یسه بعد یمصنوع یهابا مژه شمیآرا اندازمیبه صورتم م یو نگاه ستمیایم نهیآ یرو روبه

روشن  یهیهام با سالب یسرخ د،یرسیبه نظر م شهیاز هم شتریبرام کار کرده بود انگار ب هیحور

 زصورتم ا یو ناپختگ یبچگ شیآرا نیرو رقم زده بود، با ا هیقشنگ یپشت پلکم هارمون نیو شا



 ریام رو زلول شده اهیس یبود. موها ستادهیا نهیا یزن جوون روبه رو هیرفته بود و انگار  نیب

 .کنمیم تیهدا میپوریکه گ یشال نبات

 :بندهیرو م دمیکت سف یانقره یهابا دقت دکمه هیحور

 خودت؟ ایانتخاب کرده  درضایحم نه،یو سنگ یلباست مجلس یلیخ -

 :کنمیکتم رو مرتب م نیآست

 ..ترسمیم یلیمن خ هیخودش. حور شتریب یعنیجفتمون،  -

 :کنهینگاهم م مشکوک

 ؟یاز چ -

هول بشم  ایعاقد رو نشنوم  یاگه صدا ای فته،ینکرده سمعکم از کار ن یوقت خدا هیاگه  مگیم -

 دفعه اول بله رو بگم..

ضربه به  هیمن قراره باال سرت قند بسابم، حواسم هست وقتش شد  یکنیم هیها چفکر نیا -

 یانرژ افته،ینم یمطمئن باش که اتفاق ،یریگیسخت م نقدریچرا ا ،یبله رو بگ زنمیشونت م

 از خودت دور کن یمنف

 :کنمیاتاق نگاه م رونیبه ب نگران

فکر  رهیبمونه، بخدا ابرومون م یباق یشکل نیهم افشیق انین نایا وقتیحال مامان بهتر شد؟  -

 !افتاده یچه اتفاق کننیم

 نگران نباش! ارم،یتا اونا برسن سرحالش م -

 :زنمیم نهیا یجلو یچرخ

 آماده بشه.. ادیب گمیبه مامان م رم،یمن م -

 :رمیم رونیو از اتاق ب دارمیرو برم میلژدار نبات یهاکفش

 حاضر شو.. ایگفت ب هیمامان حور -

 :اندازهیبه سرتاپام م ینگاه شه،یاز جاش بلند م اروم

 دخترم مبارکت باشه. یخوشگل شد -

 یب ارهیرو باال م لشیسفره عقد نشسته بود موبا یبراقش روبه رو یاکه با کت شلوار سرمه ایس

 :رهیگیخبر عکس م



 .رمیگیم یادگاریفقط دارم واسه  ذارمینم جمیهارو تو پعکس نیراحت ا التیخ -

 عطا کجاست؟-

 نیکنار من بش نجایا تیلحظات مجرد نیتوآخر ایتوهم ب زنه،یحرف م اطیبا بابا داره تو ح -

 .کنم حتتینص کمیتا

 :اندازهیشونم م یدستش رو ایس نم،ینشیوکنارش م گمیلب م ریز یهوف

 یشد مونیپش یحس کرد تیکه اگه روز عروس گهیم شهیهست که هم یدکتر معروف هی نیبب -

 برگرد خونت.. ریبگ یتاکس هیفقط 

 چقدر استرس دارم. ینیبیساکت باش مگه نم قهیفقط دوق ا،یس ینکن حتینص خوادینم -

 :دهیم یتفاوت یبا ب یاشونه

تا  یآدم هی شهیچطور م ه،یاندارم، واقعا کار مسخره یمن اصال به ازدواج اعتقاد هیچ یدونیم -

فکر کن اگه  ،ینظرش رو بپرس دیمدام با شه،یم زتیصاحب همه چ یکی ،یآخر عمرت تحمل کن

از  ایتوخونت، خدا ادیم اندازهیم دیو کل یکنیدعوات هم بشه از همه جا بالکش م یباهاش حت

 شه؟یتر مگه من وحشتناکیا

 :رمیگیلبم رو گاز م پوست

 ..گهی، ساکت شو دخفت کنم خوادیدلم م -

 یهاها براشون حرفکه اخرشب ننی. فالورهام عاشق ابهیعج ؟یهام رو دوست نداشتصحبت -

 بزنم! یزشیانگ

 چند لحظه تنها باشم. یآب بخورم برا یتا کم رمی. به سمته اشپزخونه مشمیکنارش بلند م از

 .رمیحال م یتو اطیح کیکوچ یزنگ در و بلند شدن سروصدا تو فضا یو با صدا گذرهیم یکم

 :ادیو با عجله به سمتم م کشهیم شییطال یموها یرو شیاروزهیف ریشال حر هیحور

 .نشون بده ی، خودت رو عادلبخند بزن -

بود. کنار  شتریقبل هم ب یاز سر یتعداد نفرات حت چهیپیال مح یدرهم و زن و مرد تو یصدا

 .کنمیم یسالم احوال پرس شناخنمیکه نم ییهابا ادم یکی یکی ستم،یایو مامان م هیحور



به کت  یرچشمی. زشنیبودند که وارد خونه م ینفر نیهمراه بابا و برادرش عمران اخر درضایحم

طبق معمول کراوات  کنم،یتنش نشسته بود نگاه م یتو یکه به خوب یاساده یو شلوار مشک

 شده بود. کیش یسادگ یباهمه تینزده بود.موهاش کوتاهش مرتب رو به باال داده بود.درنها

و قبل از  زنمیم ی. لبخندرهیگیرو به سمتم م دیوسف یصورت یهاومیلیل گـهیلب م ریز یسالم

 شهیکه توسط افسانه به سمتمون پرت م یقلو با ن شهیکل و دست زدن بلند م یتشکر صدا

 .نمینشیسفره عقد م یمبل دونفره رو به رو یبالخره رو

وبا  اندازهیسرم م یرو ارهیم رونیرو ب دیسف ریچادر حر ییبقچه طال یاز تو افسانه

 .شهینظاگره م گشیدورتر کنار دوتا خواهرش د یگونم کم یرو یابـ..وسـ..ـه

باسرعت همراه زن ناشناس مشغول  هیدفتر بزرگش بود، حور یهنوز در حال نوشتن بود تو عاقد

بودن  طنتیکه دور سفره عقد مشغول ش یکیکوچ یها شده بود، چندتا بچهازمهمون ییرایپذ

 خونه رو چندبرابر کرده بودن. یشلوغ

 :چهیپیگوشم م یتو درضایحم یصدا

از راه  ی. هرکامیشد، نتونستم از پسشون برب ینطوریخر اآ قهیشد دق ادیشرمنده تعدادمون ز -

 پاشد باهامون اومد.. دیرس

 :زنمیم یلبخند ناچار

 !شهینداره، خاطره م یرادیا -

 ؟یجواب نداد یول یدوستدار یچ دمیصبح ازت پرس ؟یدسته گلت رو دوست دار -

تکون  دییبا تا ی. سرکردمیدلش رو از انتخابش قرص م دیبا اندازمیبه دسته گلم م ینگاه

 :دمیم

 قشنگه ممنونم. یلیخودت. خ قهیگذاشتم به به سل گهید -

بدون خوندنشون  یبرگه حت یاثرانگشت و امضا پا نیباالخره بانشوندن چند گذرهیم یساعت مین

 .شهیم یعقد توسکوت کامل جار یخطبه

. شدمیع رو متوجه نمخنده جم یعاقد و بلند شدن صدا یشوخ لیدل یزده بود و حت خی دستم

که ازپشت به  یاروم یا. باضربهشمیسوال عاقد آماده م نیجواب دادن به تکرار سوم یبرا

 :کنمیلب نجوا م ریز ریتاخ یو با کم کنمیلب تر م خورهیام مشونه



 با توکل به خدا و با اجازه پدرومادرم بله.. -

از  کباری یرسا همون سوال رو فقط برا یعاقد با صدا قیدست و تشو یباال رفتن صدا قبل

. بعد از انداختن دهیو به کار خاتمه م گهیجواب کوتاه بله رو محکم و قاطع م پرسهیم درضایحم

 .شهیشروع م یو عکاس یروبوس کیانگشت هم مجدد تبر یتو یهاحلقه

 رییتغ گهید به مناسبت یشروع شده بود، مراسم از مناسبت لدای ینیبعد عقد تازه شب نش انگار

 یهازن نیمردها و من ب شیپ درضایکرده بود حم ریینشستنمون هم تغ یجاها یکرده بود. حت

 بودند! یمجلس نشسته بودم و بچه ها هم مبل عروس و داماد مشغول باز

زن عمران بود. زن  میمر کردیکمک م هیبه حور ییرایپذ یکه برا یزن دمیتازه فهم نیماب نیا

که مجلس  درضایتا خواهرحمسنش از چهل سال گذشته بود، برخالف سه بایکه تقر ینیموقر مت

درشت روشنش و  یها. چشمزدینم یدستشون گرفته بودن اروم نشسته بود و حرف یرو تو

نصفه  کیبوده، ساعت مرز  یدختر خوشگل شیجوون یتو دادینشون م شوشفاف دیپوست سف

از  یبود خبر دهیهم مثله من فهم درضایدن، انگار حمشب گذشته بود که بالخره عزم رفتن کر

 اومدیکه از دستم م یها آماده رفتن شده بود، تنها کارهمراه مهمون ستیوصال ن یشب عاشقانه

 بدرقش کنم! یریبا شب بخ

 :کشمیصورت م یمرطوب رو محکم رو دستمال

 واقعا رو اعصابمه.. ارمیالنگوها رو درب نیا اریجوراب ب هی هیحور -

 :گهیو م ارهیرو از تنش درم شیسنگ دوز یکه کت دامن مشک مامان

 یچقدر ب هاشونهیهد کنهیبذار موقتا چند روز تو دستت بمونه، بعد پسره باخودش فکر م -

 !یفتیخودتو قدرشناس نشون بده تا چشم ن شهیهم ،یروزم تو دستت ننداخت هیارزش بوده که 

 :کشهیم یاازهیخم نهینشیکنارم م هیحور

 یچندسالگ ستیبودن، خواهراش هرکدوم دوتا نوه داشتن اصال معلوم ن یچقدر خونواده شلوغ -

 هیکنه فقط کاف آخرهاش سردرد گرفتم خدا بهت رحم گهی، دزادو ولد داشتن نقدریازدواج کردن ا

 !یشیم ریقشنگ پ یخونت مهمون انیشب ب هی

ها خوابرخت یگلبافت رو از رو یو پتو پوشهیحرکت م هی یرو تو شیبلند گل گل راهنیپ مامان

 :رهیم رونیبه سمته ب اطیو با احت دارهیبرم



ثابت  خواستنیرو م یچ دونمینم ،ختنیاشک ر زیر هیافسانه و آمنه از اول تا آخر خطبه عقد  -

 .رمیگیم ییجا هیبعدا به وقتش حالشون رو  یکنن، ول

 .کشمیم یآه اندازمیم لمیموبا یبه صفحه خال ینگاه کشمیز متشکم درا یرو خسته

 ست؟یمسخره ن کمیبه نظرت  -هیحور

 :زنمیبودم اما خودم رو به ندونستن م دهیرو خوب فهم منظورش

 ه؟یمسخرست حور یچ -

سر  هیمثله مهمون  شه،یمگه م ینجوریمتفاوت تر باشه، هم دیبا کمیشب اول ازدواج اصوال  -

تموم شد؟ واال  ،یسادگ نیخودت به هم یخونه یشبم برگرد یخونه طرف عقد کن یبر یپاش

 .گردهیدست پر تر برم یسرکوچه بقال رهیآدم م

 :دمیو جواب م گمیم یهوف

اتاق  نیتو ا اوردمشیم گرفتمیدستش رو م ایچشم بابا و عطا و س یجلو ینکنه انتظار داشت -

خونشون کنار خواهر و  بردیم داشتیشصت نفر منو برم ونیاون م ای ،خوابوندمشیم

 !دمیخوابیهاش مخواهرزاده

 :گهیو با تمسخر م بندهیرو م هاشچشم

 نقدریاز االن ا د،یزنیحالم رو به هم م دیدار گهیواقعا د ن،یبودن رو درآورد ایشور با ح گهیشما د -

برنامه  هیبرات امشب  دیهر حال باالزمه باور کن، به  جانیه کمی دیریبه خودتون سخت نگ

 اصال حال نکردم! ه،یطور ینیزم بیس یلیراهش رو بکشه بره، خ کهنینه ا دیچیمتفاوت م

 یمتاهل یکه زندگ دمیم یمن جور نبود، به خودم تسل طینبود اما با شرا راهیب هیحور یهاحرف

آرامش روان خودم  یبرا افتهیبه موقعش اتفاق م یزیهرچ ،ستیرمان عاشقانه ن ای لمیف هیمثله 

 صبور باشم دیهم که شده با

***** 

 یبه مامان که متفکر رو کشم،یفرش پر کرده بود م یکه رو ییهانقل و نبات یرو یبرق جارو

نگران. بعد  ایحالش خوشحال باشم  نیاز ا دونمی. نمکنمینگاه م یرچشمیمبل نشسته بود ز

 یحت ایغر زدن  یفرو رفته بود. به جا یبیمود غر یشده بود و تو یخنث بیعج یلیخ روزیاتفاق د

قلبش شکسته  بارنیواقعا ا دیشا د،یکشیآه م یو هرازگاه زدیزل م یافقط به گوشه نینفر وناله 



در  ستادهیمبل ا یکه رو هی. حورکنمیخاموش م یحالتش هم از عوارضش بود، جارو برق نیبود ا

 :گهیبود م هاسهیکندن ر ریگ

 بده جمعش کنم. لونینا نیا ایب -

 :کنمیاروم زمزمه م رمیگیو به سمتش م دارمیرو برم لونینا

 کلمه هم حرف نزده. هیمامان از صبح  -

 :کنهیم یآروم یسرفه چپونهیمشما م یهاروتوسهیکه ر یدرحال

 .شهیکنه حالش خوب م دادیدادوب کمیآرامش قبل طوفانه،  نیا -

 .رهیگیبره غمباد م شیپ ینطوریسرصحبت باهاش باز کن ا -

 :دارهیبه سمتش برم یقدم دیترد با

 خونه؟ میبر یک هیبرنامت چ یمامان -

 :کنهیم رییتغ یسر مامان کم هیزاو

 .امیتو برو، من نم یخوایاگه م -

 .یندار یکار گهیکه د نجایقربونت برم؟ ا یایچرا نم -

 :دهیرمق جواب م یب

 راحتم! جانیخودت برو. من هم ه،یحور امیگفتم نم -

 ؟یعطا بخور یغصه ینیبش یخوایآهان البد م -

 :گـهیلب م ریاکراه ز با

 ولم کن. ،هیعطا خر ک -

 :کنهیبه من م ینگاه چرخونهیمامان سر م داره،یمعکوس برم یقدم زیناگر هیحور

داره خودتو  یرسم و رسوم هی یزیخونشون. هرچ یبر ینرفته بدون دعوت پاگشا پانش ادمیتا -

 زنگ بزنن دعوت کنن. هاشینکن. بذار اول آبج سبک

 :کنمیرو جمع م یجارو برق میس

 !وونم؟یمگه د رم،ینه نم -

 :پرسهیکنجکاو م هیحور

 از صبح بهت زنگ نزده، نه؟ -



 :کنمیاز سوالش سرخم م معذب

 بهم داده. ریاس ام اس صبح بخ ی، ولزنگ که نزده -

 زتیشمال و سوپرا میدنبالت بهت بگه جمع کن بر ادیدسته گل ب هیاول صبح با نکهیا یبه جا -

 واقعا نوبرشه! گهید نی، بابا اداده یاس ام اس خشک خال هی کنه

 :کنهیمامان با ترحم نگاهم م شه،یم یدلم خال یحرفش تو از

 دیحم ،میاوردیخونه از مردشانس ن نیالحمداهلل تو ا ره،یگفتن بخت دختر به مادرش م میاز قد -

 تو خونشونه.. یالیخ ی، بو تبار پدرته لیهم از ا

 اریاخت یچرا ب دونمی. نمشهیزنگ در بلند م یصدا کنه،یقلبم رو محاصره م یمنف یاز انرژ یموج

 .کنه رمیگبزرگ اومده تا غافل زیسوپرا هیپشته دره با  درضایکه حم کنمیفکر م نیبه ا

لبم  یعطا و شهال لبخند رو دنی. با دکنمیو در رو باعجله باز م پرمیم نییها پااز پله یکی دوتا

 .دارمیبه عقب برم یمردد قدم امی. به خودم مشهیخشک م

 ..نیسالم خوش اومد -

 شیعسل یو موها دهیدستم مبه  ینیریو جعبه ش دارهیبه داخل برم یقدم فشینح کلیبا ه شهال

 :کنهیم یمخف دشیشال سف ریرو ز

 .یکه خوشبخت بش شااهللیا زم،یسالم مبارکت باشه عز -

 :دمیجواب م ریتاخ یکم با

 تو.. دیی. بفرمانیهمچن یمرس -

 :گذرهیاز کنار م عطا

 خونست؟ یآبج -

 لحظه صبر کن، من برم صداش کنم. هیآره  -

 :پرسهیم ینیریجعبه ش دنیبا د هیحور رم،یها باال معجله از پله با

 نورا؟ هیک -

 :دمیجواب م افتمیکه به نفس م یحال در

 عطا و شهال اومدن.. -

 :کنهیقالب م نشیس یاسمشون دستش رو تو دنیباشن مامان



 کنم. یپاشون گوسفند قربون ریباال نکنه منتظرن برم ز انیچرا نم -

 ؟تو انیبگم ب یعنی -

 !م؟یهم دار یاگهید یمگه چاره -

 :اندازمیبودن م ستادهیا اطیح یبه شهال و عطا که تو یو نگاه کنمیرو باز م در

 تو.. دییخب بفرما نیستادیچرا وا -

مامان هنوز سرجاش نشسته  ستهیایو کنارم م کنهیرومحکم م شیدم اسب یموها هیحور

 نیجو سنگ نیمجدد فرار از ا یینداشت باورود شهال و عطا خوش آمدگو ستادنیبودوانگار قصد ا

و تنها  دیرسیمامان به گوشم نم ی. هنوز صدارمیآشپزخونه م یو تو دمیم حیرو به بودن ترج

بودم  دهیترس نقدریشهال من ا یچرا به جا دونمی. نمکردیخوش و بش م داشتبود که  هیحور

 مامان رو داشتم. ندیو استرس رفتار ناخوشا

 .ادیتا آب سماور جوش ب مونمیمنتظر م نمیچیم ینیس یرو تو یاستکان بلور چدتا

 :کنهیم یاداوریبودن اوضاع رو  میو تکون دادن دست وخ شهیپشت سرم ظاهر م هیحور

عطام  اره،یدختره رو داره از کاسه درم یهاخدا رحم کنه مامان مثله مجسمه نشسته چشم یوا -

 ..نهیشدنش رو بب ریتحق ادیانگار خوشش م نجایطفلک گرفته اورده ا نیچرا دست ا ستوونید

فکر کرده چون زن عطا  ،نجایباهاش اومده ا نیعطارو ولش کن دختره چرا عقلشو داده به ا -

 !شهیتمومه و گل و بلبل م گهید زیشده همه چ

 :کشهیاشپزخونه سرک م رونیبه ب آروم

 ..کشهیداره نقشه قتلشون رو م شبیبره گمونم از د رونیدر ب نیسالم از ا ارهیفقط شانس ب -

مضطرب نگاهش  ره،یگیچهار چوب اشپزخونه قرار م یحرفش تموم نشده بود که مامان تو هنوز

 :گهیم یاش هنوز همون بود با خونسرد. حالت چهرهکنمیم

 بده بهم الزم دارم. اریبذار ب یپاکت بردار توش دوتا پنجاه هینورا برو  -

 :بندهیبا تاسف چشمش رو م هیحور گم،یلب م ریز یاباشه

 .برمیرو م ییتو برو خودم چا -

 یدونه رو که بدون قلم خوردگ هیگرفته بودم  هیهد شبیکه د ییهاپاکت نیو از ب رمیاتاق م یتو

و  ارهی. قلبم طاقت نمرمذایرو توش م یدوتا تروال پنجاه ی. با ناراحتکنمیو اسم بود رو جدا م



که با باز شدن  رمیشدن شهال رو بگ ریتحق یپاکت بذارم تا جلو یتو یشتریمبلغ ب کنمیقصد م

 :ادیدرب اتاق مامان به سمتم م

 کو کجاست؟ -

اتاق بمونم  یتو دمیم حیترج ره،یم رونیو با چک کردن دوباره از اتاق ب دمیرو به دستش م پاکت

 نباشم. فتهیاتفاق ب رونیکه قرار بود اون ب یاتا شاهد صحنه

***** 

 :شهیبا اشتها مشغول خوردن م هیو حور زهیریم ینیچ یاز آش دوغ تو کاسه یامالقه مامان

 باشه. خوادیکه م یبود که هـ*ـوس آش دوغ کرده بودم، من اصال عاشق آشم حاال جور یاز کِ -

 :گهیو با بغض م کشهیم یآه مامان

مگه  گفتیرو سرش م ذاشتیخونه رو م کردم،یسوپ درست م ایراب هربار که آش بچم سه -

 ..انداختیراه م دادیدادوب یکل شهیآشم غذا م

 :دهیجواب م هیبا کنا هیحور

 .زنهیم ینشسته داره کباب ترک هینگران نباش االن بچت با الماس خانوم تو سواحل ترک -

 بودم. ختهیبه هم ر درضایفکرم به بخاطر حم چرخونم،یظرفم م یحوصله قاشقم رو تو یب

 نورا. گهیبخور د ،یکنیم یچرا باز -مامان

 ندارم. لیچرا م دونمینم -

 نداشتم. لیتو بودم م یواال منم اگه جا -هیحور

امشب بتونم  دیتاشا گردمیبه اتاق برم رمیبهش م یاجروبحث نداشتم چشم غره یحوصله

 ابم.بخو شهیزودتر از هم

 :غرمیم یمرموز عصب یهاچشم دنیسرم د یرو یکنار رفتن پتو با

 ؟یخوایم یچ ه؟یچ -

 :خندهیم طنتیبا ش چسبهیکنه بهم م مثله

پتو خودت  نیا ریاگه تا صبحم ز یدونیلوس نشو خودت م االیزود باش باهام دردودل کن،  -

 ..شهیدرست نم یزیچ یرو خفه کن

 :دمیبه عقب هولش م کالفه



 !یپرسیدوباره م یکنیم خودیچه مرگمه، ب یدونیخودت م یوقت -

 :کنهیسماجت پاهاش رو کمرم قفل م با

چهار ساعته عقد  ستیاز ب شتریب کنمینورا من خوب درکت م نیبب شه،یچون حالت خوب م -

بهت گفته االن هم  یخشک و خال ریبخصبح هیگذاشته رفته که رفته، فقط  شبیطرف از د یکرد

 !یبهش زنگ بزن دهیغرورت اجازه نم

 :شمیم رهیاز کشمکش به سقف خ خسته

 قهیهردق نمیرو بب ختشیاون موقع که دوست نداشتم ر مینامزد کن کهنیچرا اصال قبل ا گمیمن م -

 شه؟ی. اخه مگه مستین داشیعوض شده پ زیحاال که همه چ شد،یم دایسروکلش پ

 :کنهیم شیو وارس دارهینور المپ نگه م ریرو ز شییطال یاز موها شاخه

 کشهیم شیرو بخواد خودش رو به آب و آت یزیچ هی یتا وقت نهیمرد جماعت هم تیچون خاص -

 رهیداره م خواستهیرو م یزیکه چ شهیراحت م الشیخ رسهیهم که بهش م یتابهش برسه، وقت

 کارش.. یپ

 :رمیگیلبم گاز م نگران

 ستم؟یبراش مهم ن گهید یعنی -

 !ستیمثله قبل طلبت ن گهید یول یبراش مهم نباش کهنینه ا -

 :گمیم یبا نگران درضایاسم حم دنیبا د شمیم زیخ مین لمیزنگ موبا یصدا با

 کنم؟! کاری. حاال چزنهیخودشه، داره زنگ م -

 :نهینشیبا عجله کنار م هیحور

 حواست به من باشه!  گه،یم یچ نمیبذار رو بلندگو بب -

 .کنمیتماس وصل م ریبا تاخ کشمیم یقیعم نفس

 الو بله؟ -

 :شهیبلند م درضایحم یصدا

 ؟یخواب که نبود زم،یالو سالم عز -

 : کنمینگاه م هیبه حور دیترد با

 . چطور مگه؟دارمیسالم نه ب -



 ت!بدزدم امیاومد وقتشه که ب شیکه نشد امروزم که کارپ شبیگفتم د یچیه -

 یخندش رو کنترل کنه تو کنهیم یکه سع یدرحال شهیچشمهاش از شدت تعجب گرد م هیحور

 .شهیخودش مچاله م

 گفتم؟ یچ یدینورا شن -

 بخوابم. خوامیخونه، منم خستم م یوقته، بهتره بر ریاالن د -

 ؟ینیمن رو بب یخواینم یعنی یجد -

 :غرهیاروم م هیحور

 ..وونهیبگو باشه، ناز نکن د یریمرگ نگ-

 :شمیوسوسه م هیهشدار حور دنیشن با

 ..دنیخواب نایمامانم ا رونیب امیب یخب االن چطور -

 اریپس بهونه ن ،یکردیکارو م نیچون قبال همش ا یفلنگ رو ببند یچطور یخودت خوب بلد -

 .دنبالت امیم گهیساعت د مین

 :کنهیمبهوت نگاهم م هیو حور شهیقطع م تماس

 ؟یدیچیگفت؟ مگه چندبار باهاش پ یاالن چ نیا -

 :کنمیخجالت نگاهش م با

ترفندشه. خودت  نیاصال ا رکنه،یمنو جوگ کردیداشت شلوغش م خودیدوبار، ب یکیبخدا فقط  -

 !گمیکه دروغ نم یدونیم

 :برهیرو باال م ابروهاش

 !ینر افهیق نی، بهتره با اکن کاپیم هیخب پاشو  یلیخ -

 :ذارمیصورتم م یرو دستم

 !؟یواسه چ دابیسرخاب سف یچشه، نصفه شب اقمیوا، مگه ق -

که  یسکیاز ر شهیم مونیطرف پش ،یستیشدن ن دهیمناسب دزد افتیق نیفقط با ا یچیه -

 کرده!

 :کنمینگاهش م مردد

 نه؟ ،یگینم یزیبه مامان که چ -



بهشون  شمیفقط قبل روشن شدن هوا برگرد وگرنه مجبور م ستم،یآدم فروش ن یدونیخودت م -

 !ییبگم کجا

. به حرفش گوش شمیواماده م شمیکنم بلند م یرو مخف جانمیذوق و ه کنمیم یکه سع یحال در

 رونیصدا از خونه ب یب نی. پاورچکنمیم یحیمل شیو ارا کنمیشب اعتماد نم یاهیو به س کنمیم

 .زنمیم

 ..اینورا؟ بدو ب سیپ سیپ -

گاز  یبه محض نشستم پا رو شمیم نیو سوار ماش دومیبا عجله به سمتش م درضایحم دنید با

 .کنهیو با سرعت حرکت م ذارهیم

 م؟یریکجا م میدار دیحم -

 ؟یدیترس هیگفتم که قراره بدزدمت، چ -

 ندارم! یخاطره خوب یدیکه منو دزد یبار نینه فقط از آخر -

 .شهیم لیبه سمتم متما ده،خنیم بلند

 .یکنیباز نم یهات رو تو کالنتردفعه صبح چشم نیمطمئن باش ا -

 خونه باشم.. دینرفته بهت بگم قبل روشن شدن هوا با ادمیتا  -

 :کنهیرو جابه جا م دنده

اون خونه  یبرعکس شده تو تو زیدستم، االن همه چ یتموم شد اون زمون که امانت بود گهید -

 دستشون! یامانت من

 :کنمینگاهش م گنگ

 ه؟یمنظورت چ ،یچ یعنی -

 :دهیتکون م یاو شونه کنهیرو آزاد م دستش

 !یهست میو شرع یزن قانون گهیتموم شد، االن د یدوره نامزد باز گهید -

 ؟یشد وونهی. مگه دیگیم یدار یچ -

 ابونیخ یو تاب خوردن تو چیپ یبا کم کنه،یم ادیاهنگ رو ز یجوابم رو بده صدا نکهیا بدون

 :چرخهیو به سمتم م شهیمتوقف م یضیعر یکوچه یبالخره تو

 ..گهیشو د ادهیپ -



 گه؟یکجاست د نجایا -

 :کنهیساختمون سه طبقه روبه رو اشاره م به

 خونمون! -

 !گنیم یچ ننیخواهرت بب کار،یخونتون چ امیموقع شب ب نیزده به سرت من ا دیحم ؟یچ -

 :پرسهیم خونسرد

 مگه؟ شهیم یچرا چ -

زحمت  یحاالم ب د،یپاگشام کن دیبا یول دهایببخش یلیخ ام،یآخه مامانم گفته بدون دعوت ن -

 دور بزن منو برسون خونه!

 خونه من، نه خونه پدرم! میریاون که به وقتش، نورا االن م -

 :رهیباالم اریاخت یصدام ب تُن

 راجع به من؟ یفکر کرد یبدتر، واقعا چ گهید ؟یچ -

 :غرمیم یعصب کشه،یکوتاهش م یو دست رو موها خندهیم

 ..نمینخند بب ؟یخندیم یدار یاالن واسه چ -

 :کشهیچشمش م یبه گوشه یدست

 ؟یفرض کرد یتو بگو منو چ -

 :دهیقصد نداشتم جواب بدم که خودش ادامه م کنمیم سکوت

بچرخونم، اصال بگو بهم اعتماد  ابونیرو شب تو خوقت ناموسم نیا یار دارنکنه انتظ نیمنو بب -

 انه؟ی یدار

 بود.. گهید زیچ هیمعلومه که دارم من اصال منظورم  هیچه سوال نیا -

 :پرهیحرفم م یتو

 !میکنیصحبت م شتریباال راجع به منظورت ب میریخوب م یلیخ -

درب  یرو تو دشی. کلکنمیدنبالش حرکت م شم،یم ادهیپ نیو از ماش گمیم ریز یاباشه ناچار

 :پرسمیو اروم م اندازمیم نگیبه پارک ی. نگاهچرخونهیم

 همه خوابن؟ یمطمئن -

 :گهیاهسته م کنهیمبه راه پله یاو اشاره دهیتکون م دییتا یبه نشونه یسر



 ..ایدنبالم ب -

 :پرسمیمضطرب م گذرمیم یو از کنار واحد افتمیسرش راه م پشت

 ه؟یک یخونه نجایا -

 عمران.. -

 .کنمیدر بود نگاه م یجلو یازنونه یهاو به کفش رسمیپاگرد طبقه دوم م به

 ..ایبدو ب دن،یخواب جامنیخونه بابام جمع شده بودن، فکر کنم هم نایا میامشب آبج -

رو  دشیکل ستم،یایطبقه م نیاخر یتو زنمیکه نفس نفس م یدر حال دمیهام سرعت مقدم به

 :چرخونهیسوخته م یادرب قهوه یتو

 نورا؟ -

 :دزدمیراه پله م یرو از تو نگاهم

 ه؟یچ -

 ؟یدُمم رو ول کن یخوایم م،یدیرس -

اروم  کنمیچنگم بود رو رها م یرو از پشت تو راهنشیپ افته،یکجم م یدوهزار ریتاخ یکم با

 :کنمینجوا م

 حواسم نبود! دیآها ببخش -

 :کنهیواحد رو باز م در

 برو تو.. -

 :کنمیبه کفشم نگاه م مردد

 ..شهیبد م نهیبیم یکیوقت  هیتو  ارمیکفشمو ب شهیم -

 .شمی. باعجله باکفش وارد خونه مکنهیتکان دادن سرش اجازه رو صادر م با

 :کنمیم درضایبه حم یو نگاه ستمیایم کیتار یراهرو یتو

 ؟ها؟یها رو روشن نکنالمپ یخوایم -

 :کنهیو متعجب نگاهم م دهیفشارم دبرقیرو کل دستش

 ؟یچ یبرا -

 وقت ...اون ببنهیباال مارو باهم م ادیها روشنه مچراغ نهیبیم یکیوقت  هی گمیم -



 :گـهیلب م ریز یهوف کالفه

به بعد امنه.  نجایانگران نباش، از  گهید یتودختر. ول ییچقدر ترسو شه؟یم یکیمگه تو تار -

 داخل.. ذارهیدر نم نیهم بدون اجازه من پاشو از ا یکس

. خونه کشمیراهرو به داخل خونه سرک م یاز تو ذارمیم دیسف کیسرام یرو یارو گوشه کفشم

ادم مجرده. شمرده قدم  هیکه از ظاهرش اصال مشخص نبود متعلق به  ینسبتا بزرگ و مرتب

 دیسف ریحر یهابه پرده یدست رمیکنم. به سمته پنجره م ییو تا اطراف رو شناسا دارمیبرم

 .کنمیخلوت نگاه م یو به داخل کوچه زنمیم

 ..گمیم دیحم -

 :کنمیجوابش به اطرافم نگاه م دنینشن با

 پس؟ یکجا رفت -

روبه  یصحنه ندی. بادکشمی. اروم به داخل اتاق سرک مرمیبه سمته در اتاق خواب م دیترد با

در  ادیم رونیاتاق خواب ب یاز تو ی.با عجلهدارمیبه عقب برم یو قدم گمیلب م ریز ینیرو ه

 :کنهیتوتنش رو مرتب م یطوس راهنیپ یحال

 از صبح سرکار تو تنم بود گفتم عوضش کنم.. راهنمیاون پ ،یدیمگه جن د نترس بابا -

 :غرمیلب م ریز یشاک

 ..کردمیخب االن چه وقته لباس عوض کردنه؟ داشتم سکته م -

 مگه لباس عوض کردن وقت داره؟ -

 .زنهیم بتیغ هویچرا  ،یگفتیحداقل بهم م -

 .کنمیلباس عوض نم گهید دیباشه، اصال من غلط کردم ببخش -

 :پرسهیم رهیکه به سمته آشپزخونه م یرو فراموش کنم. درحال دمیکه د یاصحنه کنمیم یسع

 ؟یخوریم یچ -

 :نمینشیم لیبلند است هیپا یصندل یو رو رمیعجله دنبالش م با

 .کرده. خیچرا دست و پام  دونمیگرم بهم بده، نم زیچ هی -

 :کنهیپر م رآبیش ریساز رو ز یچا یکتر



. کنمیدارم به خودم شک م گهیکرده، واقعا د خیواال منم دست پام  یکه تو دار یاسترس نیبا ا -

 ..خندهیبهمون م نهیوضع مارو بب یکیفکر کن زن آدم از آدم بترسه. بخدا 

 :پرسهیو مشکوک م کنمیبه اطراف نگاه م یچشم ریز

 ه؟ینجوریا شهیخونت هم -

 ه؟یچجور -

 سرجاشه! زیمرتبه، انگار همه چ نقدریا -

 :کشهیم راهنشیپ یقهیبه  یدست

 ..کننیم زیتم انیزن داداشم م ای هامیآبج یاره خب، نوبت -

 :زنمیم یپوزخند

 یزار هیموقع عقد چطور واست گر دمیدوستدارن، د یلیحالته، معلومه خبهخوش گهیخوبه د -

اشک و ناله راه  یجوراز طرف عروسن اون کردیفکر م دیدیم شناختینم یهرک کردن،یم

 انداختن..

 :پرسهیمشکوکش م و با نگاه نهینشیروم م روبه

 ؟یکنیم یحسود یاالن دار -

 داره؟! یکجاش حسود نیا رم،ینخ -

بخاطر نبودن مادرم،  دهمیشا ایبود،  یذوق و خوشحال یاز رو شونهیمطمئن باش اشک و گر -

 مادرش نباشه.. یمهم یلحظه نیتو همچ ادیخوشش م یک

 یداشت کنجکاوم کرده بو. هوف دیمادرش تاک یفقط رو کهنیا کنم،یصداش حس م یرو تو غم

 :دهیو ادامه م کشهیم

اون تو اون لحظه حضور مادرم تو اون جمع  یهستم، ول یآدم توهم یباخودت فکر کن خوامینم -

 بود.. یبیحس کردم. واقعا حس غر

 :گمیو م زنمیم یبود لبخند دیوجود حجم از احساس ازش بع نیا

 ؟یکن فیز مامانت تعرحاال که بحثش شد ا یخوایم فهمم،یم -

 بگم؟ یچ -

 ..کردیرفتار م یجوربود، باتو چه یجوربود، اخالقش چه یکه چه شکل نیا -



 :رهیگیهاش رو مچشم یاز غم جلو یاپرده

اومده بود که فقط مادر  ایهاش بود، ذاتا به دنبود، واقعا عاشق بچه یادهیکش یخب زن سخت -

 هیرنجونده بودتش  یلیآقام خ یکنه، دوست ندارم پشت سر ُمرده حرف بزنم ول یباشه و مادر

 هیشب یلی. من قبال بهت گفتم آقام خکردیم یصبور شهیهم یبود ول نشیدل شکسته تو س

 بود؟ نداداشم عمرا

 :دهیو ادامه م دمیبا انکار تکون م یسر

اخالق و رفتارش کپ اون  ی. ولشیواقعا دوست ندارم بشناس ،یشناسیعمران هنوز خوب نم -

 شه،یمادرم م هیزن داداشم داره کم کم شب میمر دمیکه از زندان دراومده فهم دایجد امرزهیخداب

 میتموم بشه، بگذر یچه جور یک ستیرو دور تکرار، معلوم ن افتهیمدام م زایاز چ یسر هیانگار 

 نسکافه؟ ای یی. چامیوقتمون که با گفتن غم و غصه پر کن فهیها ححرف نیا زا

 :شمیبلند م یصندل یرو از

 .کنمیبذار خودم آماده م نیتو بش خوادینم -

 :دارمیمو برش دمیم صیتشخ هیادو یچوب یرو از کنار طبقه یچا یاشهیش یقوط

بودم شانس  یازت کفر یچند روزت سر دلم مونده بود، حساب نینبود ا ،یخوب شد اومد -

هامو داداش خواستمیفردا م شدینم داتیهم پشد، اگه امشب دایامشب سروکلت پ یاورد

 بفرستم سراغت..

 :چهیپیگوشم م یخندش تو یصدا

 بدن؟ لتیتحو ارنیو ب رنمیکه کت بسته بگ -

 :زمیریتوش م یچا مانهیو دوپ دارمیبرم روشهیش یقور

واقعا چطور دلت اومد  نمت،ینب شهیهم یببرنت که برا ییجا هی یبندازنت تو گون انیکه ب رینخ -

 سرکار؟ یبر یروز کامل اونم بعد عقد ولم کن هی

 :ادیو به سمتم م شهیبلندم

 ؟یکنیواقعا مجبور بودم و کار داشتم، باور م یول خواستیاالن بگم اصال دلم نم -

 :زمیریم یقور یتو دارمیآبجوش رو برم یکتر

 ..کنمیمعلومه که باور م -



 پرسهی. اروم مزنمیزل م اهشیس یهاچشم یتو کشهیو به سمت خودش م رهیگیرو م دستم

: 

تا هروقت که دوست داشته  ،یبه دل جاده، هرجا که تو بخوا میبزن ییاالن دوتا نیهم یخوایم -

 بزنه؟ بمونیغ ،یباش

 فکر کردن بهش هم قشنگه.. یحت -

 .میانجامش بد ایفکر نکن نورا، ب -

 :زنمیم یلحنش معلوم بود، لبخنداز  شنهادشیبودن پ یجد

سفر  هیچند وقتمو با  نیا یخستگ شدیکاش واقعا م ،یگفتیبود که تو م یراحت نیکاش به هم -

 ..کردمیدونفره در م

 :شهیم زیر هاشچشم

 بامن، به بعدش فکر نکن.. تشیمسئول دزدمت،یم -

 اومدم! یقاچاق همجاشنیتاهم -

داشته  مهینصفه ن یتو شناسنامت باشه ول یکه عاشقش یچقدر زور داره، اسم کس یدونینم -

 .شیباش

 :گمیاما م هیخودخواه

 ..یصبرداشته باش دیداشتن من با یبرا ست،یبه دست آوردن من آسون ن -

 !ه؟ینظرت چ م،یتمومش کن دیسر رس سیکه پل یتموم اون شب مهیکار ن ایپس ب -

 ..یاوونهیآها خوشگل د ؟یقبال بهم گفته بود یزیچ هی -

***** 

 نمیو لحاف سنگ کشمیم یاازهیاتاقم خم یسقف خاکستر دنیبا د شهینم نم باز م نمیسنگ پلک

که  کنمیم دایرو پ لمیدورتر از رخت خوابم موبا یکم گردم،یم لمیو دنبال موبا زنمیرو کنار م

 کنم. دایتا شارژرم رو پ شمی. ناچار بلند مشهیبالفاصله با باز کردن قفلش خاموش م

 ؟یشد داریبه به نورا خانوم چه عجب ب -هیحور

 ؟یشارژرم کجاست، تو برداشت -



از صبحه  ؟یکن فیتعر یخواینم نمیآخه، صبر کن بب خورهیکالس تو به چه درد من م یشارژر ب -

 !یبش داریمنتظرم ب

 :زنمیم شونمیپر یبه موها یچنگ

 ساعت مگه چنده؟ -

 ظهر.. کی -

 :گمیلب م ریناباور ز یواریساعت د یهاعقربه دنیبا د رمیم رونیعجله از اتاق ب با

 !دمیخواب نقدریچرا من ا -

 :کنهینگاهم م مرموز

 بدم؟ حیتوض شتریب یخوایم ومدین ادتیصبح بود، اگه  میساعت پنج و ن یبرگشت یچون وقت -

 :کنمیم ونیو به سمت تلوز دزدمیهم رو مخجل نگا شبید یادآوری با

 شارژرم کجاست؟ یگفت -

 کن! فینورا، زود باش تعر اریدر ن یزرنگ باز یکیواسه من  -

 از دستش در برم: خوامیم کنمیم ونیپشت تلوز یسه راه زیپر یرو از تو شارژرم

 !میبرگشت میدور زد هی میرفت ه،یچ یزرنگ باز -

 :پرسهیو محکم م دهیرو هم گره م شییطال یو ابروها شهیم کینرد بهم

 نورا؟ نیدور زد نیکجا رفت قایدق -

دست از سرم  یو معلوم بود به راحت ختیریکه روبه روم بود فقط سماجت م یاافهیق نیا از

 :گمیو م کنمیبردار نبود. درمونده لب تر م

 خونش.. -

 :گهیبلند م کنهیاش رو عوض مبه کل حالت چهره دشیپل لبخند

 ..نهیزم ریز گتینصفه د یوجب مین یتو دونستمیمن م یعنی -

 :دمیسرعت دستم رو دهنش فشار م با

 تورو خدا خفه شو.. س،یه س،یه -

 :ادیم رونیاشپزخونه ب یاز تو مامان

 چتون شده شما دوتا؟ -



 :زنهیدستم رو کنارم هیحور

 و درخشان شده.. یاسمش نوران هیچقدر شب داینورا جد گفتمیداشتم م ست،ین یزیچ -

 !گهیچرت و پرت نگو د -

 :اندازهیبه سرتاپامون م ینگاه مامان

دوتا مغازه واسه  دیبر ریدست خواهرت رو بگ هایجنگولک باز نیا یخدا بهتون عقل بده، جا -

 دست لباس آبرومندانه جلو خونواده شوهرش بپوشه آبرومون نره! هیامشب 

 امشب چه خبره مگه؟ -

 :زنهیبهم م یاتنه هیحور

 امشب شام دعوتت کرد! یجون زنگ زد برا یاَف -

 برم؟ دیتنها با یعنی -

 انیبرو عفت خانم هم صدا کن با پسرو عروسش ب خوادیآدم، اگه دلت م لیا هینه با  -مامان

 .یتنها نباش

 خب! دمیسوال پرس -

 افتیکه از هم در ییهاامیپ به محض روشن شدن ستم،یایم لمیمنتظر شارژ شدن موبا سرپا

دلم آب  ی. مشت مشت قند توکنمیباز م یکی یکیبا ذوق  شه،یم فیکرده بودم پشت هم رد

من دلبر  یبود اما باز برا ینوشتن متن عاشقانه مهارت نداشت و خشک و جد یهرچند تو شه،یم

 .انه بود

 ..گهید شتوینورا، ببند ن یهوف از دست رفت -هیحور

 :پرسمیو گنگ م رمیگیم یرو از صفحه گوش نگاهم

 ه؟یچ -

 یخوایامشب م نمی. بگو ببیهست یفیمرحله خرک دی. االن شدیخندیم یکنینگاه م یبه گوش -

 ؟یبپوش یچ

 ؟نشد داشیعطا امروز پ یراست گه،ید پوشمیم کنمیم دایپ زیچ هی -

داشته باشه تا دوباره پاش  یروح بزرگ دیبا یلیمامان خ روزیدرصد، با حرکت د هیتو فکر کن  -

 بذاره. نجایرو ا



 :گمیاهسته م شهیلبم خم م یمنحن

 هاش رو بذاره کنار.اخالق نیدلم سوخت، حقش نبود، با مامان صحبت کن ا یلیخ -

 درصد اگه قبول کنه. هیتو فکر کن  -

**** 

بودم به  دهیپوش یهمونم یکه برا یبلند از سارافون یرنگم رو که فقط کم یساده مشک یپالتو

دستم انداخته بودم، قرمز  یتو هیکه به زور جوراب و کمک حور یی. هنوز رد النگوهاکنمیتن م

 .سوختیشده بود و م

 :کنهیدوباره شروع به سفارش کردن م مامان

قبل ساعت دوازده شب خونه باش،  ،یمونیخواب اگه هرچقدر اصرار کردن اونجانم یشب برا -

دهن بسته به  پینکن ز یپر چونگ ششونیپ ادمیز ،یهست ییایح یموقع دختر ب هیفکر نکنن 

پشت  ننینشیخواهرهاش بعدا م ،یوقت فکر نکنن الل هیکه  یمعمول یهاجز حرف و صحبت

 ..ذارنیسرمون صفحه م

 شد. رمیمامان باشه چشم، خداحافظ د یوا-

 :زنهیم دنمیباد ی. لبخندرسونمیم درضایکه داشتم خودم رو به حم یاقهیچند دق ریتاخ با

 رترید گهید قهیچند دق ،یدرتون منو نکار یجلو نقدریکه ا امیم رتریساعت د میدفعه بعد ن -

 !دادمیم وهیم یاومدیم

 :بندمیرو م میصندل کمربند

 داشتم! یمشکل هیکه، البد  ومدمیرنیخب از عمد که د دیببخش -

 یقهیبه  یدست کنمیدستم رو دراز م شه،یوارد م یاصل ابونیخ یتو چرخونهیرو م فرمون

 :کشمینافرمش م

قبل  دیفرموندن که با شینرفته والده سلطان فرما ادمیتا  یراست ،یمشکل دار هاتقهیکال با  -

 دوازده شب خونه باشم. پس توجمع بهت چشم و ابرو نرم که منو ببر خونه!

 :شهیم و حالت صورتش عوض دهیگره م یرو تو ابروهاش

 !میزنمون هم ندار اریحرف؟ اخت نیا یچ یعنی -

 :کنهیبهم م ینگاه میو ن گمیلب م ریز ینُچ



 میشد ری. اسکنمیحال نم طیشرا نیاصال با ا ،یعروس یبرا کنمیامروز فردا با بابات صحبت م -

خودشه، زن  یچون قانون خونه یول ره،یکه حرف زور تو کتم نم یدونیبه موال از دست مادرت، م

 ازب یراه هیروزها  نیهم یچشم، ول یبه رو گمیم کنهیم یخونش داره زندگ یمنم تا اطالع ثانو

 .میکن یکه با قانون خودمون زندگ کنمیم

 :پرسمیم متعجب

 م؟یریبگ یعروس یگیم یعنی -

واسه  م،یکن یکال موش و گربه باز م،یچند سال تو عقد بمون یخواینکنه م م؟یرینگ گه،یاره د -

 .یورود خروجت کارت بزن

و  زنمیم ی، لبخندباشه یطوالن دیبا یپروسه عقد تا عروس دیبا کردمیچرا قبال فکر م دونمینم

 :گمیم یباخوشحال

 م؟یریبگ یتو بهار عروس شهیم -

 باشه تو بهار. ؟یبهار دوست دار -

 . هوم؟میریبگ بهشتینه تو ارد ای نیمثال تو فرورد یلیآره خ -

 :دهیتکون م یسر دییتا با

 ..رمیبگ بهشتیباشه تو ارد -

 :غرمیم معترض

 ..دیحم گمیم یدارم جد -

 !کنمیم یدارم شوخ یکنیبابا چرا فکر م گم،یم یبخدا منم دارم جد -

 :کنمینگاه م رخشمیبه ن مردد

 !یکنیقبول م عیسر گم،یبهت م یآخه چرا هرچ -

 :فرستهیم رونیرو محکم ب نفسش

بهم بده  یاز خودت دار یزیچ ییدفترچه راهنما ینورا، کتاب شمیم ریمن تا تورو بشناسم پ -

 باهات آشنا شم! شتریب

 یخوایکاره م هی م،یکنیکاره عقد م هی م،یکنیکاره نامزد م هی. یخواستگار یایکاره م هی یوقت -

 نداره! یمشکل خودته به من ربط ،یمنو نشناس دهمیبا میریبگ یعروس



 :دهیم شیشونیبه پ ینیچ

وقت دارم واسه شناختنت،  یکل یعمر مال من هیکاره واسه  هینداره، در عوض  یباشه مشکل -

ها واسه کاره هی نیتو همون مرحله اولش موندن، ناشکر نباش دخترجون ا هایلیاما بدون خ

 ط تو سه سوت..هام فقواسه ما بچه زرنگ خورهیآب م یچندسال ایبعض یبرا اد،ینم شیپ یهرکس

 نانیهاش اطمچشم یکه به خودش وانتخابش داشت، تو یهمه اعتماد نیاز ا زنمیم یلبخند

 .کردیدل گرمم م بیعج نیو هم زدیموج م

رو اشغال  درضایکنار حم یکیکوچ یگوشه کنمیپهن شده م یسفره بزرگ و رنگارنگ ینگاه

که  یارو دورهم جمع کرده بود، از رفتار گرم و دوستانه ینفر ستیکه ب یپدر ی، خونه کنمیم

ها رو حفظ و حرمت شدیما احترام سرشون م یباهم داشتند معلوم بود برخالف خونواده

 .کردنیم

 یکه شباهت یچاق و کله تاس رمردیقاب عکس بزرگ پدرش نشسته بود، پ ریز قایدق عمران

 . دادیهمسرش دستور م میو مدام به مر زدیبهش داشت، مغرور بود و بلند حرف م یادیز

و استارت تعارف کردن رو پشت هم  نهینشیهمراه دخترش جوونش الهام روبه روم م افسانه

 :ادیبه نجاتم م شهیکه متوجه معذب شدنم م درضایحم زنه،یم

 《شما راحت باش غداتو بخور گه،یبخواد به خودم م یزیهرچ یآبج》 -

 یازدواج کرده بود انتها یهمسر عمران دورتر از همه همراه دختر نوجوونش که به تازگ میمر

 شدیبلند م یکم داشت فور ای خواستیم یزیچ یسروصدا نشسته بود هرکس یسفره نشسته ب

 ریکه نکنه د افتادیترس به جونم م نیهربار ا میمر دنیچرا با د دونمی. نماوردیو ازاشپزخونه م

با برادرش  دیتا آسمون حم نیزم یتفاوت اخالق دنی. اما بادرمیمن جاش رو قراره بگ زود ای

 راحت تر شده بود. المیخ

 خواستمیجلسه اول نم یداشتم و تو یادیخونواده وقت ز نیاشنا شدن با تک تک افراد ا یبرا

و  نینکنم خودم رو مت یداشت پر حرف دیقبل از اومدنم مامان تاک ،کردمیهمشون تمرکز م یرو

 خمیاگه  یو حت رمیگیارتباط م یسخت با کس دونستینشون بدم، انگار اخالقم رو نم نیسنگ

 .ستمین یو وراج یآب بشه اهل پرحرف



صدا در خونه رو  یکه پشت سر گذاشته بودم. ب یاز دوازده شب گذشته بود، خسته از شب ساعت

 :پرسمیمتعجب م یشگیحالت منتظر همهمون  یمامان که تو دنی. با دکنمیباز م

 ؟یدیچرا نخواب -

 زدم. خیخواب کجابود بچه جون، درو ببند سرده  -

 بود. دهیخواب قیعم یاکه گوشه کنمیبه بابا م ینگاه

 درست کرده بودن؟ یشام چ -

 :کنمیرو مبل پرت م فمیک

 کجاست؟ هیحور مه،یهم فسنجون بود هم ق -

 دادن؟ یپاگشا بهت چ هیتو اتاقه، هد -

 :دمیجواب م رمیکه به سمته اتاق خواب م یحال در

 پول دادن. -

 :کنهیهدفونش رو از گوشش جدا م دنمیبا د دادیکه آهنگ گوش م هیحور

 خوش گذشت؟ یمهمون -

 :کنمیم زونیآو یچوب رخت یرو پالتوم

 ستیسخت بود، معلوم نبرم، واقعا  ییتنها دیجمع جد هیبد نبود، اصال دوست ندارم تو  -

و مامانتم  هیمعذبم گفت کاش حور دیفهم درضاهمیعادت کنم. حم دیبهشون با یچجور

 ..یآوردیم

 !میشدیمعذب م ییسه تا میاومدیماهم م گهیاره د -

 .کنهیکه در حال زنگ زدن بود که باعجله تماسش رو رد م افتهیم لیموبا یبه صفحه نگاهم

 :پرسمیو م کشمیم رونیرو از تنم ب سارافونم

 ؟یباهاش قهر ،یدیآرمان بود؟ چرا جوابش رو نم -

 :دهیتکون م یاتفاوت شونه یب

 حوصلش رو ندارم.. هیچند روز هیفقط  ستمینه قهر ن -

 کیچتون شده؟ نزد یبگ نییخوایشماها، هم تو هم مامان، واقعا نم نیشد بیغر بیچقدر عج -

 .نیکردیتحمل م نجارویروزم به زور ا هیقبال  ن،یزنیرفتن نم از یاصال حرف نیینجایدوهفتست ا



 :ذارهیسرش م ریو دستش رو ز خوابهیپهلو م به

 .میباش نجایا دیبا خورهیمدت دخلمون به خرجمون نم هی گهیمامان م ،یچیه -

 چه خبر شده؟ نمیبگو بب یکنیم یازم مخف یرو دار یچ ست،یپول ن هیمطمئنم فقط قض -

فکر  نکهیمامانم بخاطر ا ،نجامیمامان فرق داره، من بخاطر فرار از آرمان ا هیمن با قض هیقض -

 !نجاستیقرار سهراب از خارج به تلفن خونه زنگ بزنه و از خودش خبر بده ا کنهیم

 :نمینشیو واج از پاسخ جوابش روبه روش م هاج

 ؟یچ -

 :گـهیلب م ریز یحوصله هوف یب

بخاطر  رمیشده، نخ ینجوریبه خاطر عطا ا یاز خواب و خوراک افتاده، فکر کرد ینیبیمگه نم -

بخاطر عطا ناراحت نشد  گمیچشم به زنگه، البته نم یچهار ستیب کنهیم یسهرابه داره خودخور

 سهرابه.. شیدردش اصل یه ، ولنه اتفاقا شد

 ؟یکنیاز آرمان فرار م یچرا دار گمینبود که، م نیسوالم ا -

 :گهیوم زنهیم یامسخره خندپوز

از اون خونه که  دیکه بهش گفتم با یکه از دستش فرار نکنم، با اون همه دروغ اریب لیدل هی -

چطور تو  نه،یگردن کلفت و تاجرمو بب یمنتظره بابا یاز ک رون،یب زدمیشهرهم م نیاز ا یچیه

 دروغ رو گفتم.. زیهاش نگاه کنم بهش بگم همه چچشم

 ؟ینکن، مگه گوش کرد کارونیاز اولم بهت گفتم ا -

 :بندهیرو با حرص م هاشچشم

 میو پوچ یاز باال به نکبت یکی نکهیشدن متنفرم، از ا ریکه چقدر از تحق یدونیخودت خوب م -

نشم  دهید نکهیداره، از ا یادهیاصال چه فا ایدن نینگاه کنه و باخودش فکر کنه بود و نبود من تو ا

 یرهن خونه هیبا  کردمیچرا فکر م دونمیمُردن نداره، نم یفرق چیکم گرفته بشم واسم ه ستادی

تو سر  لریخروار ژل و ف هی ختنیمشت دالر تو حسابم و ر هیتو باالشهر و  یاهیبا اسباب عار

شدن اصالت الزمه،  یواسه آدم حساب دمیخر بودم که نفهم نقدریا شم،یم یوصورتم آدم حساب

برسم  رکه دارم خوب به نظ ییزایچ نیاز دور با ا دیشا تگر،یو حما یپدر قو هیخانواده الزمه، 

 داغون؟ یفهمیداغونم، م کیاز نزد یول



فقط حال جفتتون خراب  یفیبالتکل نیو ا یموشک باز میبهش بگو با قا قتیپس بهش حق -

داشته باشه.  لیاگه خواست باهات تموم کنه دلحداقل  ،یهست یچ ،یهست یبهش بگو ک شه،یم

 .شیتو برزخ بذار دینداره نبا یاون که گناه

 :دهیو اروم جواب م نهینشیهاش متو چشم غم

گفتنش آسونه، عمرا بتونم از پسش  یکنیفکر م ،یگیم یبودکه دار یسادگ نیکاش به هم -

 ..امیبرب

**** 

 .ذارهیم یدر ورود یرو جلو دشیخر یسهیو ک کنهیاروم در باز م بابا

 سالم عرض شد حوا خانم؟ -

 :اندازهیبهش م ینگاه میحوصله ن یب مامان

 ؟یزود اومد نقدریباشه چرا ا ریسالم، خ کیعل -

 :ستهیایروش مو روبه رهیجلوتر م یکم

 .ادیشام ب یپاشو برو تو مطبخ که امشب قراره دومادت برا -

 :دهیب مو جوا کنهیم یظیاخم غل مامان

 ؟یکنیدختره اونجا بود، سرخود چرا اخه مهمون دعوت م نیا شبیتازه د -

خودمونه، آدم که به بچش  یبچه گهیاونم د بستیغر دیمهمون کجا بود اخه، مگه حم -بابا

 بردار ببر توآشپزخونه.. هارولهیوس نیا اینورا ب گـه،یمهمون نم

 :کشهیم یهوف کالفه مامان

 نیدرست کنم بذارم جلوش، توروخدا بب یچ یاالن هول هولک ،یکنه موس کارتیخدا بگم چ -

 کارهاشو..

 :گمیم دارمیبرم یکی یکی رودیخر لونیکه نا یحال در

 .کنمینگران نباش، خودم کمکت م -

 :کنهیباز م یکی یکیرو  راهنشیپ یدکمه بابا

 .میدار همگهیدرست کن، چون دوتا مهمون د شتریب کمیحوا  گمیم -

 :پرسمیاز مامان م زودتر



 بابا؟ یک -

 عطا و خانومش.. -

 :چهیپیگوشم م یمامان تو غیج یصدا

رو  یپاپت یاون دختره ختیشکل و ر تونمیمن نم یدونیمگه نم ؟یواسه چ گهیها داون ؟یچ -

 ؟یدعوتشون کرد یچ ی. برانمیبب

به  یکم مهربون باش هیکن ببخششون،  یبزرگ ،ینبود ینجوریچه خبرته حوا اروم، تو که ا -بابا

 خوره؟یبرم ایدن یکجا

 :شهیصورتش سرخ و ملتهب م مامان

هام زل شد؟ اخرش اومد صاف تو چشم یچ جشیهمه سال رحم کردم، محبت کردم نت نیا -

و من خبر نداشتم.  ینمک نشناس بود قدرنیعطا، تو ا یریدرد بگ یاله ،یزد گفت زن گرفتم آبج

 خودم پرورش دادم مار .. نیمار تو آست

 :دهیبابا با ارامش جواب م کنم،یاشپزخونه رها م زیم یبا عجله رو رولیوسا

 نیخداست، دلشو نشکن ا میتیاون بچم  ،یهست یادهیدوباره مرحمت کن، تو زن بزرگ و فهم -

 کن.. یدوباره مادر یکرد یهمه سال براش مادر

 هیحور دنی. بادرسونمیبه جروبحثشون خودم رو به در م به توجه شهیدر بلند م یزنگ بلبل یصدا

 :پرسمیپاشنه بلندش متعجب م یهاخزدار و چکمه دیسف یبا پالتو

 آرمان؟ شیپ یتو؟ رفته بود یاز صبح کجا رفت -

 :دارهیچشم برم یرو از رو شیدود نکیو ع ذارهیدستم م یبزرگ چرمش رو تو یدست ساک

خورده به پر مامان  یباز پر ک ارم،یهام رو از خونه باز خرت و پرت کمیسروصدا  یرفتم ب -

 صداش کل خونه رو برداشته؟

 :کشمیباال م یکی یکیها رو از پله نیسنگ یدست ساک

داره  شده از دستش یهم کفرامشب عطا و شهال رو واسه شام دعوت کرده مامان یبابا برا -

 .کنهیمثال ادبش م



غرور تو وجودش نداره،  یاذره شمیبذاره مطمئن م جانیشب پاش رو دوباره ادختره اگه ام نیا -

خر  یهرسر یعطا اصال واسه چ ؟کلشیگند زد به ه هیمامان  یچطور یرفته اون سر ادشیمگه 

 نجا؟یا ادیم شهیم

هم که از اون طرف اره،یدل مامان رو به دست ب خوادیم ستین یانهیواال، البد دختر ک بگمیچ -

مامان ظاهرا  ادیم درضاهمیرو بکشه بره. اصال امشب حمراهش تونهیعطا به مامان وابستست نم

 هم شده ناچاره باهاشون خوب رفتار کنه.

 .مونهیابرو واست نم ادیچشمه از ادا اصول اون روزش ب هیکنه، فقط اگه بخواد  ریخدا بخ -

کش  یو موهام محکم تو ستهیایپشت سرم م هیو حور مکشینم دارم م یموها یرو تو بَرسم

 :کنمیبه سمعکم م یمردد نگاه بنده،یم یسرم دم اسب یرنگم باال یمخمل آب یمو

 معلومه.. یلیسمعکم خ ست؟یناجور ن یجورنیا -

تازه  ره،یهات رو بگگوش یکه جلو یاز بس موهاتو بافت یهم قشنگه، خودت خسته نشد یلیخ -

 نفس بکشه. کمیصورتت مشخص شده، بذار  یگرد

 یبود رو برا درضایحم یهیکه هد یاستاره یزهایو آو کنمیهام رو بازمگوشواره کیکوچ یجعبه

مدل  رییبود با تغ هی. حق با حوررمیگیفاصله م نهیاز آ یقدم اندازم،یگوشم م یبار تو نیاول

 .دیرسیبه نظر م تردهیکش هام از قبل درشت وعوض شده بودم. چشم یلیموهام خ

 .کنمیم نیگوش به زنگ پشت پنجره کم بندم،یرو م میآسمون یآب یساده راهنیپ یدکمه

 .رهیلب به بابا م ریز یو تشر اندازهیاش مشونه یقواره داربزرگش رو یروسر یگوشه مامان

 نیاخبار، حواست باشه ا یپا یبند نشست هی یکه اومد یاون وامونده رو، از وقت یکم کن صدا -

 ..یکول و کمرت رو بخارون ونیبه تلوز یوق بزن ینطوریهم ینیپسره اومد نش

 :دهیجواب م رهیگیم یکه از خودش عکس سلف یدر حال هیحور

بخواد  شهیها دارم واصال وقت نمصحبت یسر هی درضاینترس مامان جون خودم امشب با حم -

 حرف بزنه.. یبا موس

 :کنهیم هیبه حور یپ نگاهچپ چ مامان

 رژلبت رو کم کن.. کمیبرو  ایب ؟یکرد شیننته مگه، اون همه ارا هیعروس -



به سمت  یبه خوشحال ،ادیو مامان بالخره زنگ در به صدا در م هیو جدال و کشمکش حور انیم

 .کنمیدر پرواز م

که روبه  درضایو به حم کنمیسر بلند م افتهیروبه روم گرفته شده م یبه دسته گل نرگس نگاهم

 :زنمیاز ته دل م یلبخند ستادهیاش اروم با لباس ساده و مردونه

 گه؟یمنه د یچقدر خوشگله، دستت دردنکنه برا -

 :کشهیم یو اروم سرک دارهیبه داخل برم یقدم

 .میبدزدمت زود باش بر خوامیکنسل. م ینظرم عوض شد، آقا مهمون -

 :رمیگیرو گاز م لبم

 تو.. میشام گذاشته زود باش برمامانم ،یشد وونهید -

 :کشهیم راهنمیپ یقهیبه  یدست

 ؟یخوشگل شد نقدریامشب ا ی، اخه واسه چبهت بگم نورا یچ دیاالن با -

 :زنمیم یو چرخ کشمیموجدارم م یموها یبه انتها یدست

 بخاطر موهام قشنگ شده نه؟ -

 شتریچشمش رو ب یگوشه یخوردگ نیکه چ شهیم داریصورتش پد یکه رو یقیلبخند عم با

 :کنهیم

 ..یها شدفرشته هیشب شه،یمثله هم -

م با انگشت  داریعقب عقب قدم برم اریاخت یو ب امیاز قبل سر ذوق م شتریملموسش ب فیتعر از

که پشت سرش  دارهیبه داخل برم یو قدم کَنهیبالخره دل م اد،یکه به حرکت درب کنمیاشاره م

 :شهیعطا ظاهر م

 سالم.. -

شهال که پشت  شه،یم یو مشغول احوال پرس چرخهیعطا جا خورده م یصدا دنیکه از شن دیحم

 .ادیم اطیکم کم به داخل ح ستادهیسر عطاخ ا

و تا حداقل استقبال  رمیصورتشه، به سمتش م یخجالت و شرم رو یاز رو شیشگیهم لبخند

 ازش کنم. یخوب

 .انیها ممهمون شوازیبالخره بابا و مامان به پ اطیح یشدن سروصدا توبلند با



لختش  یموها هی. حورذارمیکنار پنجره م یاشهیتنگ آب ش یگل نرگسم رو بالفاصله تو دسته

. شهیمشغول گپ زدن با شهال م اندازهیهم م یرو شیاستخون یپاها کنهیاش مرتب مرو شونه

 .شهیوارد حال م یجا ینیمامان با س

 مادر. اریرو ب ینیرینورا جان برو ش -

 ؟رهیم شیخوب پ یچه خبر، اوضاع کارو کاسب گهید دیآقا حم - عطا

 :کنهیلب م ریتشکر ز دارهیبرم ینیس یرو تو یکه استکان چا یدر حال درضایحم

 ..گذرهیم ستیبله خوبه خداروشکر، فعال که بدن -

و  نیروت یبه گفتگوها نمینشیکنار بابا م تیو در نها چرخونمیجمع م یرو تو ینیریش ظرف

خودش رو داره خودش  ینیو سنگ تی. مامان که هنوز جددمیگوش م شهیکه ردوبدل م یاشهیکل

 یمنته یعروس نیریعطا به بحث ش یدر پ یپ یها. بالخره با سوالکنهینم یبحث چیرو وارد ه

 :شهیم

 د؟یدار یگرفتن عروس میتصم یکِ شااهللیا -

 :کشهیکوتاهش م شیبه ته ر یدست درضایحم

رو انجام  یعروس یکارها ندهیبهار آ نیصالح بدونه ماهم واسه هم یاگه خدا بخواد و حاج موس -

 خودمون. یسرخونه زندگ میبر میبد

 :کشهیم شییاز چا یهورت بابا

 با خودتون.. مشیخودتونه، تصم یبگم زندگ یمن چ ن،یهرجور که خودتون راحت -

 :کنهیم یمصلحت یتک سرفه مامان

 واسه سال بعد.. نیحداقل بذار ست؟یزود ن کمیپسرم  -

طولش  یبرن، چرا الک دیاخرش که با گهیماه د شیسال چه ش هیداره حوا؟ چه  یچه فرق -بابا

 بدن.

 :زنهیم ینیلبخندزهرآگ مامان

 یفشار و قرض خب گرفتن عروس ریبرن ز ییهویها زوده بچه یلیخ هیگرون کمیبله درسته، آخه  -

 کردن جهاز.. هیو ته

 :کنهیتکون م دییبا تا یسر درضایحم



رو به نحو احسن هرجور که نورا دوست  زیندارم، همه چ یگرفتن عروس یبرا یمن که مشکل -

از  شترینداره ارزش نورا خانوم ب ینگران یاصال جا امهی. در مورد جهزدمیداشته باشه انجام م

 ..کنمیبخواد رو واسش فراهم م یهاست همه جوره پشتشم هرچحرف نیا

حرف  ونی. بابا مزنمیم یمفتخر لبخند کنهیبهم م یو نگاه رهیاز تعجب ابروهاش باال م هیحور

 :پرهیم درضایحم

 فراهمه.. زیع همه چتا اون موق شاهللیا م،یجهاز ندار هیواسه ته ینه پسرم، مامشکل -

 :غرهیلب م ریباحرص ز مامان

 .شهیکه فراهم م شاهللیبله بله ا -

بلکه مخالفه، با پشت  ستیاتفاق خوشحال ن نیغصبناک مامان معلوم بود که نه تنها ازا ینگاها با

 .شهیم یها طبق معمول جو خونه طوفانو رفتن مهمون یسر گذاشتن شب نسبتا طوالن

 :ستهیایبابا م یتوپش پره دست به کمر طلبکارانه جلو یکه حساب مامان

 کنمینداره جهازش رو فراهم م یمشکل یگیم یبرگشت ،یتو آخه پولت کجا بود مرد حساب -

وقت بچش رو بخره اون هیجهز تونهیپر نم بیطرف کل سال رو با ج شه؟یاونم تو سه ماه؟ مگه م

 به طرف؟ یدیقول صددرصد م یاهیپول و سرما چیتو بدون ه

 :زنهیسرش کنار م یپتوش از رو بابا

 .زنمیدارم که قولش رو دادم، رو هوا که حرف نم یزیچ هیالبد  ،یدار کاریتو چ -

که  ییخواهرها نیپوله، تازه با ا هاونیلیمردمومن بحث م ستیدوتومن ن یکیآخه بحث  -مامان

 یکه دهنشون رو بست، نورا تو چرا اونجا نشست شهینم یپسره داره با جنس بنجول و دوهزار

 ..گمیم یکن چ شیحال نویا ایبازه، ب شتین

 :رمیگیبرام فرستاده بود م درضایکه حم یرو از اس ام اس نگاهم

 ..گهیبگم خب البد داره د یچ ؟یچ -

 نیکبدش رو فروخته، ا هیبگم کل ستیاز کجا خب آخه جوون رعنا هم ن گه؟یالبد داره د -مامان

 پولش کجا بود آخه..

 حکم آباد رو فروختم! نیزم -بابا

 :پرسهیمتعجب م مامان



 ی. مجانارزهیداره، مفت نم متیتو کوه وکمر مگه چقدر ق نیزم کهیت هیحکم آباد؟ اون  نیزم -

 ..خوادشینم یهم کس

 :دهیم حیو توض ذارهیم نشیس رقفسهیمتکا رو ز بابا

آب و گاز اومده،  یلوله کش ست،ین شیاون دهات دور افتاده چهل سال پ گهیحکم آباد که د -

وقت بود خبرش رو داشتم. به چند نفر سپرده  یلیخ ،یو تفرجگاه ساز الیملت شروع کردن به و

 درست درمون اومد فروختم. یمشتر هیبودم تا بالخره 

راحته، اصال  التیخ درنقیکه ا یرو چند فروخت یسنگالخ نیمنو نخندون مرد، اون زم -مامان

 ..ییجا نیزبونش رو داده واسه همچ یاومده پول ب یبدونم کدوم ناقص العقل خوامیم

 :خزهیپتو م ریدوباره ز بابا

 ..فروشمیم نممی، اگه کم اومد ماشحاال هرچند تومن یدار دارشیبه خر کاریتو چ -

 :ذارمیرو کنار م لمیموبا

 به اموالت؟ یآخه، بخاطر جهاز من چرا چوب حراج زد نیا یچ یعنیبابا  -

الزمه بخر، دست  یبرو بازار هرچ ریاز فردا دست خواهر و مادرت بگ ال،یخیها رو بحرف نیا -بابا

 رنشدهیبجنبون تا د

 یجا هی نی. بخدا که اکنهیم لیرو زاداره عقلش یریپ یبهم صبر بده، عوارض ب ایخدا -مامان

 .لنگهیکارش م

کمتر از سه چهار ماه  د،یرسیبه نظر م یجد زیه بود، همه چکه گذاشته شد ییو قرارها اقولب

نبود و دل و  مینداشتم. مامان مثله قد یاوصاف تنها بودم و همراه نیا یهمه نیوقت داشتم. باا

هم  هیحور ،اومدیاز دستش برنم یبودن کار یرو نداشت و جز غر زدن و شاک یکارچیدماغ ه

 شده بود. یبود مخف دهیدور خودش کش دایکه جد ییو انزوا یافسردگ یلهیپ یتو نگارا

از کجا شروع کنم. اصال مگه  دیتنها با دونستمیبترسم، نم شتریکه ب شدیباعث م هانیا همه

 رو تجربه کرده بودم. طیشرا نیچندبار ا

***** 

 یاتاق رو پر کرده بود، چند شب یخال یهمراه با هق هقش فضا هیحور نیآهنگ غمگ یصدا بازهم

 بپرسم. یزیچ کردمیشده بود و جرات نم نیبود که کارش هم



 ؟هیحور ه،یحور -

 :دهیجواب م ریتاخ یکم با

 ه؟یچ -

 ،ینرفت رونیخونه ب نیچند روز از ا یدونیبا خودت؟ م یکنیم ینطوریشده؟ چرا ا یبهم بگو چ -

 دکتر؟ میبر یخوایم ،یبخدا که افسرده شد

 :گهیخش دار و گرفته م یباصدا

 کردم. دارتیب دیببخش کنم،ینم هیگر گهید -

نکن اون بدبخت که  تشیاذ نقدرینگرانته، گـ ـناه داره ا یلیجواب ارمان رو بده باور کن خ -

 میخودت رو قا نجایا یاومد یخبر ولش کرد یکاره ب هیروحش خبر نداره ماجرا از چه قراره، 

 شه؟یدرست م زیهمه چ یفکر کرد ،یکه چ یکرد

 ..کنهیبگذره فراموشم م کمیاصال  کنه،یاون خودش عادت م -

 محضه. انصاف داشته باش. هیکارت خودخواه نیکه فراموشت کنه، ا هیمگه الک -

 خوامیمن اصال م ،یکنیم ادیعذاب وجدانم رو ز یبس کن نورا خودم کم درد ندارم توهم دار -

 ولم کن. رم،یمدت نباشم بم هی

دخالت  تونستمینم نیاز ا شتری، ببود که خودش انتخاب کرده بود یراه کنم،یسکوت م ناچار

 کنم.

 تونستمیقدم هم نم هی یحت ینجوری، ا زدمیحرف م درضایحم دیکه تو خونه داشتم با یطیشرا با

 بردارم، شوق و ذوقم از وضع خونه به کل کور شده بود. یعروس یبرا

که مشغول لقمه  یو درحال ذارمیبه خونه برگشته بود، تابه املت رو جلوش م اوشیصبح س از

 :گهیبلند م یبا صدا شهیگرفتن م

ادم  ی. اون عطاکنم کاریتو اون خونه چ ییمن تنها نیگینم نجا،یا نیاومد نیهمتون پاشد -

 زن گرفته گم و گور شده. یفروشم که از وقت

 ؟یازسهراب خبر ندار -مامان

 :دهیدهنش رو به زور قورت م یبزرگ تو یلقمه

 زدنش. ریبات یفکر کنم سر مرز ردشدن -



 :ادیبه سمت اشپزخونه م مهیسراس مامان

 زدنش؟ ریبات ؟یچ -

 :شهیتا بناگوش باز م اوشیس شین

پاسپورت و  عتایبود طب یدارم چون سهراب سرباز فرار یاهینظر هیمن  یکردم، ول یشوخ -

که  یی. اون از جارد شده باشه یقاچاق نکهیراه داره واسه خروجش، اونم ا هیپس  گذرنامه نداره

بهش حمله  هایقاچاقچ نکهیا ایلب مرز زدنش  ریبات ادیبه احتمال ز ستین داشیکه پ هیچندماه

 ..ادیبه درد بخور نداره به کارشون ب زیچ ادیکه اون ز یدونیرو کندن م هاشهیکل نکرد

بلند  هیحور یعصب یصدا شه،یهاش جمع مچشم یو هاله اشک تو رهیگیصورتش گر م مامان

 :شهیم

 نیمامان ا ابرویگل کرده. ب تیبازچقدر نگرانشه، مسخره ینیبیمگه نم ،یعوض گهیخفه شو د -

 هاش رو باور نکن.حرف گهیداره چرت و پرت م

 :خندهیم یباحالت مرموز اوشیس

 یداشته باشه. راست تیداستان واقع نیچرت و پرتم نگفتم، پنجاه درصد امکان داره ا نیهمچ -

 ..دمیعاشق رو د یامروز پرنس دلشکسته یحور

 :رهیگیو خودش جاش روم کشهیمامان رو عقب م هیحور

 آرمان؟ -

 :دهیدهنش جا م یرو تو یبعد لقمه

 .رهیم رهیگیآمارتو م ادیم نهیآره، هر روز کارش هم -

 ؟یگفت یبهش چ -

 :شهیطاق م هیصبر حور شه،یم دنیکردن داره با ارامش مشغول جو تیکه انگار قصد اذ ایس

 ؟یگفت یبهش چ نمیدهنت رو باز کن، بگو بب -

 هوی یعادت دار میساختم گفتم از قد ویدارها برات سناربچه پول نیا نیع گفتم،یم دیبا یچ -

. انصافا یگردیدوباره برم یمدت تنها باش هیو  یکاوریواسه ر گهیشهر د هی یبر یخبر ول کن یب

 گفتم؟ یچ یحال کرد

 :پرسهیم یبا ناراحت هیحور



 گفت؟یاون چ -

 :دهیتکون م یبا خونسرد یاشونه

 .ستیچرا ول کن ن دونمینم یگمونم باورش شده، ول -

 :اندازمیبه ساعت م یو نگاه امیم رونیاشپزخونه ب یتو از

 ..رونیبرم ب خوامیم درضایمامان من با حم -

 شده بود. هپروت بود و انگار گنگ ی. باز توکنمیو نگاهش م گردمیصداش برم دنینشن با

 مامان، مامان حالت خوبه؟ -

 اگه زبونم الل.. ،یبچم افتاده باشه چ یبرا یاتفاق هیاگه  -

 :شمیادامه دادنش م مانع

چه  یدونیخودت م ادیبرم زیاز پس همه چ ،یمگه سهراب رو دست کم گرفت یمامان چه اتفاق -

 ..هیگرگ

. تحمل خونه برام هر کنمیجمع م یمشک یرهیگ یکالفه موهام رو تو رم،یاتاق م یعجله تو با

 ریتاخ ی. با کمخوردیهوا به سرم م یتا کم رفتمیم رونیب دیبا شدیلحظه داشت سخت تر م

 دمیم حیحال ترج نی، با انشده بود درضایاز حم یتعجب داشت که هنوز خبر یجا شمیآماده م

 بزنم. رونیخونه ب اززودتر 

 .کنمیرو به تن م اهمیس یپالتو

 .دیباریم ازودی ریبود و د یابر یهوا ستمیایم وانیا یرو

 دیدویه سمتم معطا که داشت ب دنی. با ددارمیبه داخل کوچه برم یو قدم کنمیرو باز م اطیح در

 .ستمیایم

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا ییسالم دا -

 بود: دهیصورتش رنگ پر زدوینفس م نفس

 حوا خونست؟ -

 :گردمی. پشت سرش برمرهیخونه م یو باعجله تو شهیجوابم نم منتظر

 شده؟ یچ ییدا -

 :کنهیتوجه به سوالم بلند مامان رو صدا م یب



 ..ایلحظه ب هیحوا  یحوا، ابج -

 :ستهیایم وانیا یرو مهیسراس مامان

 ؟شده عطا یباشه، چ ریخ -

 :کشهیاش مبلند وآشفته یبه موها یو دست کنهیسر خم م عطا

 اومده. شیکار مهم پ ییجا میبر دیزودباش اماده شو، با -

 :شهیم وانیمتوصل به نرده ا مامان

 ؟ی. نصفه جونم کردچه خبرشده نمیشده؟ کجا؟ خب حرف بزن بب یچ -

 :دهیو اروم جواب م دوزهیم نینگاهش رو به زم عطا

 ..مارستانیسرکار به هم خورده بردنش ب یزنگ زد گفت حال موس درضایحم -

 :نمینشیم اطیح یسکو یرو اریاخت یو ب شهیسست م پاهام

 شده عطا؟ یبابام چ -

 :دهیره جواب مجو رو اروم نگه دا کنهیم یکه سع یدر حال عطا

 بخدا، فقط حالش بد شده. ستین یزیچ -

 :پرسهیو با بغض م کنهیمشکوک نگاهش م مامان

 دروغ نگو عطا.. -

 دونستهیهول شده نم درضاهمیفقط حالش بد شده. حم گم،ینشده م یزیبه روح مامان چ -

 دنبالتون.. امیچطور بهتون خبر بده اول به من گفت ب

دستم  اوشیهنوز پاهام تحمل وزنم رو نداشت، س شه،یشلوغ م اطیح یفضا هیاز ثان یکسر یتو

 :رهیگیرو م

 میدیشد خبر م یهرچ مارستانیب میریما خودمون م ست،یبرو باال تو حالت خوب ن ایب -

 :شمیزور سرپا م به

 .دی. توروخدا منم ببرامیمنم م -

 :کنهیمردد نگاهم م ایس

 ؟یمطمئن -

 .امیمطمئنم م -



چندبار نفس تنگ شد و تا مرز  ریمس یاون لحظه چقدر حالم بد بود، تو یتو دونستیم خدا

 رفتم. یخفگ

 .بود دهیکه عطا خورده بود بازهم شک داشتم و دلشوره امونم رو بر یاهیقسم و ا با

 فیکه با صورت درهم و لباس کث درضاینگاهم به حم مارستانیسرد ب یراهرو یپا گذاشتن تو با

باعث شده بود با  یزیچه چ کنم،یاز قبل درک م شتریتنش بود عمق فاجعه رو ب یکه تو یکار

 بکشونه نجایسرو وضع اون رو به ا نیا

که به انتظارم نشسته بود برم. دورتر  یخبر شوم شوازیزودتر از همه به پ خواستینم دلم

پشت هم ذکر  برلیبردارم ترس وجودم رو گرفته بود و ز یقدم یحت خواستمیو نم ستمیایم

 .گفتمیم

کوتاه  یبا چند جمله کنم،یحلقه زده بودن با ترس نگاه م درضایجمع خونوادم که دور حم به

 ..رنیگیازش فاصله م یکی یکی شهیکه از دهنش خارج م ینافهموم

 :رهیگیکه منو تو آغـ*ـوش م یودرحال ادیسرخ به سمتم م یهابا چشم هیحور

 بابا سکته کرده نورا.. -

 :کنمیزمزمه م یو با ناباور فرستمیم رونیحبس شدم رو با شدت ب نفس

 زندست؟ -

 معلومه که زندست، اما حالش بده دعا کن. -

برام ارزش  ایدن کی نیانگار هم نمینشیراهرو م لیسرد است یصندل یو رو زنمیرو کنار م هیحور

رو از خدا  نیفقط هم ی.تا چند لحظهدیکشیداشت نفس مکه  نیکه زنده بود، هم نیداشت، هم

 .خواستمیم

 :ادیبا عجله به سمتم م درضایحم

 نورا حالت خوبه؟ -

 :پرسمیاشکم رو مهار کنم م کنمیم یکه سع یو در حال کنمیخشکم رو به زور تر م لب

 ؟یچرا به من زنگ نزد ؟یشد؟ چرا به من نگفت یجورنیا یک -

. مارستانیب مشیآورد دیطول نکش ادیبودن، ز دهیها به موقع رسساعت سه ظهر بود، بچه -

 نمت؟یبب



 :زنمیرو با پشت انگشت کنار م اشکم

 ..تموم راه رو فکر کردم بابام مُرده دم،یترس یلیخ -

 :دهیدستش فشار م یزدم رو تو خیسرد و  یهاو دست شهیم خم

 .شهیحالش خوب م دم،یقول م ست،ین یزیچ شهیخوب م -

لحظه  کی یرو تجربه کرده بودم، تو بیهزار حس ناشناخته و عج نکرده بودم دایخودم رو پ هنوز

بودن از عذاب وجدان  ستادهیچشمم ا یکه حاال جلو ییهاچهره ی، تورو شده بود ریز زیهمه چ

 . نزدیم ادیو حسرت و افسوس فر

***** 

فقط چند روز گذشته بود باز همه  د،یباریبند م هیسرخ شده بود وبرف از شب قبل داشت  آسمون

 اوشیس یمامان، حت یو چشم به راه هیشبونه حور یهاهیخودش رفته بود، گر یسرجا زیچ

بود که  یانفره کی یکرده تخت آهن رییکه تغ یزیشده بود، تنها چ یاز قبل از خونه فرار شتریب

تخت دراز  ی*ـان روـیکه مثله گوشت عـر یفیحال جا گرفته بود و مرد نح یوت یارکنار بخ

 ختهیمظلوم صورتش بهم ر بیترک یاز بدنش فلج شده بود و حت یمیبود، ن یبود موس دهیکش

 یبود جز ناله و چند آوا دمینشن یمرخص شده بود صداش رو حت مارستانیکه از ب یبود از روز

که  جز مکافات نبود یزیو عوارضش چ یسکته مغز ،شدیخارج م شنامفهموم که از دهن کج

 .رو انتخاب کرده بود ی، و چه بد آدمو سست رو گرفته بود کریدروپ یخونواده ب نیدامن ا

سوال تو ذهنم  کیفقط  ،شدیتر محادثه سخت و سخت نیباور ا کردمیبار که نگاهش م هر

 حقشه؟ نی. که اشدیسبز م

 یهادوباره با گوش شهیخونه باز م نیدر ا یداشتم روز دیهم بود، باز ته دل اماگه حقش  یحت

 نیقدر ا وقتچیچرا ه ای. خداکنهیکه اسمم رو داره صدا م شنومیصداش رو م نمیسنگ

 .دونستمیرو نم یخوشبخت

بابا اومده  ادتیع یکه برا درضایخانواده حم ییرایپذ یرو که برا یچا یچند استکان خال مامان

 .کنهیبودن رو جمع م

خشک و چقرش رو اروم ماساژ  یپاها نمینشیو کنار تخت بابا م کنمیم ادیرو ز یبخار شعله

 :دمیم



 . گرسنته، نه؟شهیقربونت برم من، برات سوپ درست کردم االن آماده م -

 جواب. یاکلمه دنیاز شن غیدر بنده،یرو کامل م بازشمهین یهاچشم

 .زننیورا دارن در من -مامان

 درضایحم دنی.با داندازمیدوشم م ی. شال بافت روشمیو بلند م کشمیپاهاش م یرو لحاف

شده بود،  نی. چند روز بود که کارش همزنمیم یدستش خسته لبخند یتو دیخر لونینا دنید

عاشقونه  یهاوقت بود قرار یلیخونه شده بود. خ نیا حتاجیرسوندن ما یرفت و امدش فقط برا

 .میرو هردو فراموش کرده بود یامکیکردن پ یوقت و دلبر یوقت و ب

 ؟یدیتو چرا زحمت کش ایسالم، ب -

 نورا؟ یخوابیهات خواب داره تو اصال مسالم، باز که چشم -

 :کنمیو در خونه رو براش باز م کشمیم یآه

 ..ادیهام ممگه خواب به چشم یزنیها محرف -

برف  زنمیچند ضربه م اره،یپالتوش رو از تنش در ب کنمیکمک م ذاره،یر مد یرو جلو لشیوسا

 .تکونمیروش رو م

 :رهیبه سمته بابا م میو مستق دهیم یبلند سالم

 ؟یخوب یحاج موس -

 زنهیم یاو بـ..وسـ..ـه رهیگیگرم رو نداشت. دست بابا رو م یحال احوال پرس هیانتظار  خودشم

 .نهینشیتختش م نییو پا

 .یکنیزده ممارو خجالت یپسرم، چرا هرسر یخوش اومد -مامان

 :دهیوجواب م کنهیسر خم م دیحم

 زن عمو، امروز حالش چطور بود؟ فستیوظ -

چقدر هوشمندانه زن پسر عمو رو داشت  دم،یشنیبود که از تازه از زبونش م یدیعمو لفظ جد زن

 :نمینشی. روبه روش مکردیزن عمو خطاب م

 .رهینسخشو بگ ادیعطا قرار ب شه،یفقط داروهاش داره تموم م روزهیخوبه، بهتر از د -

 شه؟یشروع م یک شیوتراپیزی. فرمیگیمرو بده خودمنسخش خوادینم -

 .گـهیم یچ مینیدکتر، بب مشیبریتا هفته بعد م -



 .شهیانشاهلل که سرپا م ،شهیشروع بشه حالش بهتر م یوتراپیوزیناراحت نباش، ف -

 برات ؟ ارمیغذا آمادست برم ب یکه خدا از دهنت بشنوه، ناهار خورد انشاهلل - مامان

 زحمت نکش.. نیزن عمو بش ییزایچ هیخوردم  -

شده بود.  دایاش پ. بالخره بعد چند روز سرو کلهکنمیمتعجب نگاه م اوشیباز شدن در س با

 اهیهاش سدور چشم کهنی. ادارهیبه داخل برم یقدم کشهیم دشیو ژول سیخ یبه موها یدست

 دیبع ایاز س یحجم شلختگ نیتعجب داشت، ا ینامرتبش انکارد نشده بود جا شیشده بود ته ر

 فته؟یروز ب نیو سرحال خونواده به ا پیشده بود پسر خوشت عثبا یبود. چ

 رونیسر از اتاقش ب هیتموم نکرده بود که حور درضایبا حم روشیحال و احوال پرس ایس هنوز

 :غرهیو م کنهینگاه م اوشیغضبناک به س اره،یم

 دیکه با یدار ضیپدر مر هیخونه  نیافتاد تو ا ادتیخان، تازه  اوشیشد س داتیچه عجب پ -

تو اون  یچ ،یگم و گور شد یشد رفت یبستر مارستانیکه ب یاز روز ؟یبهش سر بزن یایب

 خانم؟ کدومش، ها؟ یفخر ایگلشن خانم  ؟یرفت یتر از بابا بود که ول کردمهم طیشرا

 :کشهیبه گردنش م یوار دست کیت ایس

 نداره. دهنت رو ببند. یبه تو ربط -

 :برهیکرده بود شر به پا کنه صداش رو باالتر م یکه انگار قصد جد هیحور

اگه دهنم رو ببندم که بدبخت همه  یحترو جار نزنم؟ من  تیرتیغ یهه دهنم رو ببندم که ب -

بابات رو  یتو داره کارها یشوهر نورا به جا یکشیخجالت نم ،یاشهیو ر رگیچقدر ب دوننیم

 ده؟یانجام م

 برو تو اتاقت. ایها، بحرف نیزشته ا هیحور -مامان

 :شهیور مبه سمتش حمله یعصب اوشیس

 مدت کجا بودم؟ نیتو ا یدونیمگه تو م ،یزنیبند ور م هیخفه شو، پشت هم  گمیم -

 :توپهیبا حرص م هیحور

 یلیخونه خ نیا یکه بود ییجاهمون یدوباره گورتو گم کن هینظرت چ ،یبود یاصال هر قبرستون -

 یمشت ب هیشرف،  یهم تو هم عطا هم اون سهراب ب خواد،یو شلغم نم ینیزم بیوقته که س



پولت تموم شده گذرت  بندمیاالنم شرط م د،یو منفعت خودتون که فقط دنبال پول دیعُرضه و انگل

 خونه خورده.. نیابه 

 دور کنه. هیرو از حور اوشیس کنهیم یکه درحال وقوع بود سع یشوکه از اتفاق درضایحم

 :دهیپروا جواب م یگستاخ و ب اوشیس

تو لونه  یاومد ،ییجانینکنه باورت شده بخاطر بابا ا یینجایا یرفته واسه چ ادتینکنه خودت  -

با  فمیتکل ستمی، حداقل من مثله تو نآرمان لو نره شیهات پکه دروغ یکرد میموش خودت رو قا

 خودم مشخصه..

 :رمیترس به سمته بابا م با

 بابا حالش بده.. دینیبیمگه نم د،یتوروخدا بس کن -

 .تر شده بود یجر ایدست بردار نبود و بدتر از حرف س هیحور

 انیب یاز کالنتر انیامروز فرداست که ب یزنیرو گول ممشخصه، خوب خودت یلیخ فتیآره تکل -

 .یاز ناموس مردم باال نر نقدریمبتذلت که ا جیدنبالت بخاطر اون پ

دادگاه  ی، کارهادادم هممشیوقته درش تخته شده، جر یلیمبتذل من خ جیپ -اوشیس

خونه حبس  نیخودتو تو ا یبه حال خودت کن که تا عمر دار یفکر هیپاسگاهشم رفتم، تو برو 

 ..یاون بدبخت داد لیکه تحو یدارو شاخ یخرک یهابخاطر دروغ ینکن

 برو درک.. خورهینحست به هم م افهیحالم از ق ریفقط بم ر،یبرو بم -هیحور

 :کنهیم هیدستش رو به سمت حور دیبا تهد ایس

 دهنم رو وا کنم. نینذار ا ،یفتیخوردن ب کنم به گوه یکار هینذار  نیبب -

 ..یبکن ِهر خوادیکه دلت م یبرو هرغلط ،یزوریپ یبخور یتونینم یگوه چیه -هیحور

 .کنمیبغض م یاز شدت شرمندگ بره،یخونه م یرو به زور از تو اوشیس درضایحم

وضع، چقدر  نینبود تو ا یری. االن که وقته معرکه گنیخدا لعنتتون کنه، آبرو واسم نذاشت -مامان

بعد چاک  شدیعرقش خشک م یذاشتیبود، م دهیتو دختر. بچه تازه از راه رس ییچشم و رو یب

 .یکردیرو وا مدهنت

 :گهینشده م یهاش خالکه انگار عقده هیحور



از سهراب خانت  یدست کم نمینکن ا تیازش حما خودیها بود، بحرف نیاز ا شتریحقش ب -

 نداره..

 :گمیم یعصب

 .، بخاطر بابا بس کن.بس کن فقط بس کن هیحور -

. نه کنمینگاه م اطیو به ح شمی. با عجله بلند مشهیشدن بلند م دهیکوب یکه صدا گذرهیم یکم

 .درضایبود نه حم اوشیاز س یخبر

 درضایشرمنده حم یمدت به اندازه کاف نیاضافه شد، تو ا هامیمشکالت و گرفتار یرو یبار باز

 یشده بودم برا دهیخونواده افر نیچندبرابر شد. ذاتا تو ا امیودم که با جنجال امروز شرمندگب

 و خجالت.. ریتحق

**** 

لب  ریز کنهیکه عوض م یمامان روکش متکا رو در حال ذارم،یبابا م یآب گرم رو شونه کمپرس

 :گـهیم

 نیبرو بب ایقهره، ب یبا ک ستیهم غذا نخورده، اصال معلوم نلقمه هیرفته تو اتاق  روزیاز د -

 بخوره. یزیچ هی ادیب یکن شیراض یتونیم

رو بکشم، زده برم نازش روزیکه د یبا گند تونمیمن نم رون،یب ادیخودش گرسنش بشه م -

 نزدم. درضایزنگ به حم هیهنوز از خجالتم 

 :نالهیملتمسانه م مامان

برو باهاش حرف  ایب ش،یو ناپختگ یکم عقل ی، اشتباهش رو بذار پالج نکن گهیدا دنورا توروخ -

 برو قربون شکل ماهت بشم.. ایب خونه،یبزن حرف منو نم

 کنمیمن بودم. اروم در اتاق باز م اومدیکوتاه م دیکه با یاون کس شهیو مثله هم شمیبلند م ناچار

شده  ختهیمدت به ر نیهم تو ا هیسر وضع حور ی. حتستمیایم نهی. دست به سـ*ـشمیوارد م

افتاده  ونیدر م یکیکاشته شدش  یهارنگ شدش دراومده بود و ناخن یموها اهیس شهیبود ر

 داشت. میبه ترم ازیبود و ن

 :کنهینگاهم م یچشم ریز

 ؟یخوایم یچ ،هیچ -



 ست؟یگرسنت ن -

 :کشمیم یقیو نفس عم کنهیم سکوت

بار از دوشم  هی یایب کهنیا یچرا به جا م،یهست یبتیتو چه مص ینیبیمگه نم ؟یرقه یاالن با ک -

که چقدر تو عذابم،  یمن خستم، بخدا خستم، کاش بدون هی. حوریکنیم نشیبدتر سنگ یبردار

 ..یکردیکارها باهم نم نیچقدر حالم بده که ا

گرفتش جواب  یو با صدا زنهیهاش حلقه مچشم یاشک تو زنهیچشمش رو کنارم یجلو یموها

 :دهیم

از حقت دفاع کنم.  خواستمیشدم، فقط م وونهیلحظه د هی فته،یاون اتفاق ب روزید خواستمینم -

 کنمیرو خراب م زیدارم بدتر همه چ دونستمینم

 نیوقته به ا یلیخونه حق داشته باشم. من خ نیهستم تو ا یآخه، به نظرت من کس یچه حق -

 ..یاوردیدر م یباز وونهید دیوضع عادت کردم. نبا

 :کنهینگاهم م مونیپش

 بود که بخوام خجالت زدت کنم. نیآره؟ خدا منو بکشه اگه قصدم ا دیحم یبد شد جلو یلیخ -

 :زنمیم یپوزخند

 .رهینخوردم دلم داره ضعف م یزیمنم از صبحه چ م،یبخور یزیچ هی میبر ایولش کن، ب -

 آخه من خورشت کرفس دوست ندارم! م؟یبخور یزیچ هی ونریب میبر -

 :خندمیم اروم

 داره.. یشرط هیمنم دوست ندارم، فقط  -

 :زنهیهاش مچشم یتو یاجرقه

 ؟یچه شرط -

 به حساب من.. -

 لیدل یب موندیبرف به جا م یرد کفشم رو یدوست داشتم، وقت شهیبرف راه رفتن رو هم یتو

 یبرف یگلوله کنهیکه فرار م یو در حال کشهیکاله پالتوم رو سرم م هی. حورکردیحالم رو خوب م

 :زنمیو بلند داد م دارمیهام برم. کالهم رواز جلو چشمکنهیرو به سمتم پرت م

 ..یبدجنس یلیخ -



 یشهی. با خوردن برف به شرمیگیو به سمتش نشونه م سازمیبادستم م یبرف یگلوله شهیم خم

 .مییدویرو م ادهیپ یهردو با ترس تومغازه 

 :کنهیم زونیخودش رو بهم آو شهیم کمینزد هیحور

 ..دیهـ*ـوس دل و قلوه کردم شد ،یگرکیج میبر -

 :اندازمیخلوت م ابونیبه خ ینگاه

 ..یچ گهینه بابا د -

. با زمیریکاپشنش م یقهی یشده تو مشتم روتو یحرفم تموم نشده بود که برف مخف هنوز

 .ذارمیپابه فرار م غشیج یصدا

 ازیچقدر ن فهممیتازه م ه،یحور یخنده یپر شده بود از صدا یگرکیو خلوت ج یخال یفضا

 دردم رو فراموش کنم. یالحظه یتا برا یاساده حیتفر نیداشتم به همچ

 :کنمیلب نجوا م ریز شهیبلند م لمیزنگ موبا یصدا چلونم،یداغ م یهایکباب بال یرو نارنج

 ..درضاستیحم -

 :کوبمیم هیبه پشت حور چند ضربه کنمیبا عجله تماس وصل م پره،یم هیحور یگلو یتو غذا

 سالم جانم؟ -

 نورا؟ یسالم خوب -

 :کنهیکه سرفه م یدر حال هیحور

 دوغ بده.. دوغ.. خفه شدم -

 :کنمیم یمصرف خال بارکی وانیل یدوغ باعجله تو یبطر

 ؟یوبم ممنون. تو خوبخ -

 نه؟ ،یستیخونه ن -

 عوض کنم، چطور مگه؟ ییهوا هی رونیاومدم ب هیبا حور -

 :پرسهیم نگران

 کوالک؟ نیتو ا نیکجا رفت -

 :گمیخجالت م با

 .میبخور یزیچ هی میاالن هم اومد م،یکرد یبرف باز کمیاول  -



 :چهیپیگوشم م یمکث صداش تو یکم با

 .یخوریسرما م رونیخب زود برو خونه، سرده ب یلیخ -

 :کنمیو تماس قطع م گمیلب م ریز یاباشه

 ..یو زنده شد یبا تلفن حرف بزنم جلو چشمم مرد خواستمقهیدق هیتو؟  یازنده -

و  زنهیاز لقمش م یو گاز محکم کنهیپاک م یچشمش رو با دستمال کاغذ یگوشه اشک

 :گهیمظلومانه م

 لحظه هول شدم.. هیدوست دارم،  یلیکباب خ -

 بخور همش مال تو.. ایخب، ب ینترک -

 

حالم رو  بایداشتم تقر هیکه همراه حور یکوتاه حیبرگشت افتاب غروب کرده بود و تفر موقع

رو  یمحکم برف یهاگلوله یبرنداشته بود هرازگاه یهنوز دست از مردم آزار هیحور خوب کرده.

 شتریمن بودم که ب شهیهم هم یتو بچگ شدم،یتر م یاز هربار کفر ترشیب کردیبه سمتم پرت م

 .باختمیکنم، م یتالف کهنیبدون ا یحت خوردمیضربه م یبازبرف یتو هاز هم

 یانتقام چند ضربه خواستمیم رمیگیپناه م یاجر واریو پشت د شمیوارد کوچه م هیتر از حور جلو

و به سمته خونه  زنهیم غیکوچه ج ی. به محض ورودش تورمیخبر بهم زده رو بگ یکه ب یمهلک

 هی یعرضه یحت خندمیم اریاخت یبه خطا رفته بود ب میریگ بازهم نشونه نکهی. از اکنهیفرار م

 نکرده بودم. میبا کودک یفرق چیهمه سال ه نیساده رو هم نداشتم بعد ا یبرف باز

 شهیخشک م ستادهیا یکیتار یکوچه تو یهاکه انت یامرد قد بلند چهارشونه دنیبا د خندم

که انگار محو هم شدن.  یجور خوردنیتکون نم کدومشونچیبود و ه ستادهیروبه روش ا هیحور

فرو رفته بودو  شیخروار ر ریصورتش ز خورم،یآرمان جا م دنیاز د رمیتر م کیبا عجله نزد

 .دیرسیبه نظر م نیخشمگ یکم دهمیسوال بود شا رازهاش پچشم

 یادر رو ببندم گوشه کهنی. بدون اکنمیرو بازم اطیبا عجله در ح گذرمیم هیاز کنار حور اروم

 ستمیایتماشا م یبرا

 :کنهیسوال م یشاک یلیشده اما خ ریغافلگ یحساب هیحور

 نجا؟یا یاومد یچ یبرا -



 :دارهیبه سمتش برم یقدم آرمان

 ؟یکنیم کاریچ نجایبپرسم حورا، تو ا دیسوال من با نیا -

 :دهیجواب م یعصب هیحور

 کنم؟یم کاریچ نجایرو داده بهت نگفته من ا نجایا یکه آدرس و نشون یکس یعنی -

 :دهیتر جواب م یکفر آرمان

خونسرد  یلیکردم، خ داتیدر اومده پ رمیپ یخبر یهمه روز ب نیبعد ا ،یهست گهیتو د ایخدا -

همه  نیبود بعد ا نیحورا بهم بگو چه مرگت شده، حق من ا ،یکنیبازخواستم م یدار یسادیوا

من  یدونیم ؟یبر یو صبحش فرار کن یبگ ری. شب بهم شب بخیبر یقالم بذار ینجوریمدت ا

 ؟یدار کاریخونه چ نیمحله تو ا نیتو ا گردم،یدنبالت م مدار یاز ک

 :زنهیم یپوزخند هیحور

هاش تنگه نه؟ کوچه خورهیبه ِلولت نم په،یداغونه چ نهییپا ومده؟یمحله خوشت ن نیاز ا هیچ -

 ..یحق هم دار ؟یکنیباهاش حال نم کهیبار

 :غرهیم آرمان

 ؟یکنیم کاریچ نجایا گمیمزخرف نگو، بهت م -

 :لرزهیو صداش م کنهیبغض م هیحور

کردم،  یاومدم، زندگ ایدنکه توش به یاخونه میپدر یخونه م،یواقع یخونه نجاست،یخونم ا -

 ..نجاستیبزرگ شدم، ا

 :کنهیناباور نگاهش م آرمان

 ..فهممیحورا، من نم یگیم یدار یچ یدار -

 :کنهیو شرمنده سرش رو خم م کنهیسکوت م هیحور

خاطراتم  یبهت دروغ گفتم آرمان، صفر تاصدم رو دروغ گفتم، از اسمم، رسمم، خونوادم، حت -

 یحت ستم،ین یول ،یباشم که دوست دار یزیتو اون چ خواستیدلم م یلیدروغ بود، خ زیهمه چ

 نورا رو دروغ گفتم.. یهام حتشغل بابام داداش

 :دهیلرزونش ادامه م یبا صدا هیو حور دارهیبرم یشوکه قدم معکوس آرمان



 یا..وسـ..ـه مسافرکشه، تنها خونهبـینیراننده م ادیم ادمی یتاجر نبود از وقت وقتچیبابام ه -

پول  هی شیچند وقت پ نکهیمنم ا هیقض ،ینیبیخونست که م نیهم که از خودش داره هم

ه یپولدار و بچه ما یحورا هی یزندگ امینباشم، ب نجایا گهیخواستم د م،یاومد تو زندگ یابادآورده

که پولم رو باد  ییاز اونجا یآرزوش رو داشتم. ول شهیکه هم یزیدار رو تجربه کنم، بشم اون چ

 جورم باد بُردش..آورده بود همون

 :پرسهیم یگرو بالحن سرزنش کنهیم هیبه حور ینگاه دینا ام آرمان

 من باورت کرده بودم حورا.. ؟یداد یچرا من رو باز ؟یهمه دروغ، چرا از اولش بهم نگفت نیا -

 :شهیم ریسراز هیحور اشک

 ؟یموندیهستم باهام م یک گفتمیم اگه -

 :دهیبا تاسف تکون م یسر

 یهمه ب نیحق ا ن،یهمه وقت بهت اعتماد کردم، آخرش شد ا نیواسه خودم متاسفم که ا -

 ..بخشمتینم وقتچیه نبود نینبود، نه واقعا حق من ا یصداقت

 .شهیو با سرعت دور م دارهیبلندش رو برم یهاقدم آرمان

 :رمیم ستادهیکه هاج واج ا هیو به سمته حور کشمیکوچه سرک م یتو اروم

 تو، بالخره تموم شد.. میبر -

 :کنهیرو اروم پاک م هاشاشک

 دارم.. یچرا حس بهتر دونمینم یول بخشهیمنو نم وقتچیگفت ه نکهیبا ا -

 خداروشکر. -

کرده  یرو عمل دشیتهد شاویبود که س نیداشت ا اوشیو س هیحور یکه دعوا یانگار تنها نفع 

هم بد نشده بود و  ادیبچگونه بود اما ز ایرو به آرمان لو داده بود. هرچند کار س هیحور یبود جا

رو  کردیم ینیسنگ هیدوش حور یوقت بود رو یلیکه خ یدروغ ینیبود که بار سنگ نیحداقل ا

 بذاره. نیها زمبعد مدت

***** 

 :ذارمیچرخ دار رو کنار تخت بابا م وارکر

 .اول دست راست رو بذار خودت رو بکش باال، بعد از دست چپت استفاده کن -



تحرک داشته باشه، بعد چند  دیاما دکتر گفته بود با دیلرزیم دیهنوز ناتوان بود و بدنش شد بابا

 ریز یهوف اوشینبوده. س دهیفا یها بدرمان نیا یکه همه دادینشون م دیبا یوتراپیزیجلسه ف

 :گـهیملب 

 .رینگ نقدرسختیا کنم،ینداره خودم بلندش م بیع -

 یآهن یهالهیم ی. به زور وزنش روکنهیحرکت بلندش م هی یو تو ذارهیشونش م یبابا رو دست

 .اندازهیوارکر م

خوب حاال  یلیبابا خ شه،یکار بکشه از دست و پاش، وگرنه بدتر م دیبا ریسخت نگ یچ یعنی -

 .یقدم بردار دیراهرو برو، خودت با

. نگاهم از نمینشیتخت م ی. کالفه رودارهیاز پشت هواش رو داره کم کم قدم برم یدر حال ایس

بود. هنوز  درضایبود که مشغول حرف زدن با حم یربع هیمامان  شه،یدوخته م وانیپنجره به ا

دستشه از  یکه تو یپررنگ ییچا وانیبا ل هیحور زنن،یحرف م یجد نقدریا یراجع چ دونمینم

 :کنهیم قیتشو جانیو ه ستهیایبابا م یو روبه رو ادیم رونیآشپزخونه ب یتو

 ..یچند مرده حالج نمیجلو بب ایبابا ب یتونیماشاهلل ماشاهلل، تو م -

 .یکنیحواسش رو پرت م یبرو اونور دار -اوشیس

 :رهیم یاچشم غره هیحور

 داره اسکل.. یبه تو چه ربط -

کردن  یقصد آشت هیاما حور گذشتیم اوشیو س هیحور یبود که از دعوا یچند وقت کهنیا با

. بعد اون اومدیبود که هربار کوتاه م اوشیس نیا تیو در نها دیپریبهش م ینداشت و هر ازگاه

 و سرش تو الک خودش بود. زدیم رونیبه خونه برگشته بود، کمتر از خونه ب بایتقر اوشیروز س

 یبرا یدوست نداشتم بدونم چه اتفاق یحت ارم،یدر ب کدومشونچیسر از کار ه خواستینم دلم

وقت  یلیهستند. چون خ یاچه مرحله یتو دنیهاشون کشپول یبرا یاچه نقشه ایدالرها افتاده، 

 نینداشت، هرچند ب یتیبودم و اصال برام هم دهیکش رونیدالر ب یبود که خودم رو از ماجرا

وقتش رو کنار  شتریتر ازقبل شده بود و بعطا کم رنگ زدن،یراجع به پول نم یهم حرف نخودشو

 گشتیبه خونه برم یچند ساعت یبابا و مامان برا دنید یتنها برا یاما هراز گاه گذروند،یشهال م

مثله  گهیگذاشته بود د ریداشت هم تاث ایکه با س یو گرم یمیرابـ ـطه صم یازدواجش رو یحت



بود خوب به نظر  یهم نبودن، انگار به شراکتشون خاتمه داده بودن. هرچ نگیج قیرف لقب

 بود. یشکرش باق یجا افتادنیکه جو آروم بود و بخاطر پول به جون هم نم نیهم دیرسیم

 باهات کار داره. درضایبرو حم ایب -مامان

 .کنمیو کنجکاو نگاهش م رمیم وانیا یو تو شمیعجله بلند م با

 شده؟ یزیچ -

 :اندازهیبه داخل خونه م یاز پنجره نگاه محتاط

 باهات صحبت کنم. خوامیم -

 .یستیاگه راحت ن نجای، ا اطیتو ح نییپا میبر ایپس ب -

 :گـهیو م رهیم نییها پاو از پله دهیتکون م یسر دییتا با

 .حرف زدم میکه از قبل گذاشت ییهابا مامانت راجع به قول و قرار -

 :پرسمیم گنگ

 ؟یچه قول و قرار -

 :گهیو م شهیمتوقف م یاگوشه

 یچطور دمیبود که اصال نفهم بیو غر بیعج نقدریروزها ا نینورا، ا دهیع گهیچند روز د -

 میبد تونست ایخوب  م،یرو پشت سرمون گذاشت یبزرگ یگذشت، هم تو هم من، جفتمون سخت

هم که داره بهتر  یخودش، موس یجا گردهیبرم زیحاال هم کم کم داره همه چ م،ییایباز پسش بر

 منوتو.. میمونیم شه،یم

 ه؟یمنظورت چ -

 :گهیو م برهیفرو م بشیج یرو تو دستش

بامادرت صحبت کردم اجازه دادگفت  یول م،یبش یبهار آماده سور و ساط عروس یقرار بود برا -

 نداره. یو مشکل یراض هیخودمون، گفت با از قض یسرزندگ میهم بر کیجشن کوچ هیبا  میتونیم

 :پرسمیو م کنمیواج نگاهش م هاج

و تنهاشون بذارم؟ حالت  میریبگ یعروس یخوایازم م یکه خونوادم دارن، دار یطیشرا نیتو ا -

 یگو زند یبه فکر عروس تونمیبابام نگذشته، چطور م یضیهنوز سه ماهم از مر د؟یخوبه حم

 افتادم. ریگ یتو چه وضع ینیبیخودم باشم، مگه نم



 :غرهینگه داره م نییتُن صداش رو پا کنهیم یکه سع یو در حال دارهیبه سمتم برم یقدم

رو، من یحت یرو فراموش کرد زیبده که همه چ نقدریوضعت ا ،یهست یتو چه وضع نمیبیدارم م -

 ،یمتوجه من نشد بارهمکی یحت اوردمیمدت صبر کردم به روم ن نیتو ا یرو، هرچخودت یحت

 نیر؟ آخبوده یکِ دهیکه قلبت واسم تپ یبار نینورا؟ آخر ینیبیبار من ازت بپرسم، منو م نیبذار ا

 زیهاش به چخونه و آدم نیتو اصال به جز ا نمیبوده؟ بب یک یکه تنها به خودمون فکر کرد یبار

 ؟یکنیهم فکر م یاگهید

 یخشم و غم تو یبیبار ترک نی. اکنمیبود سکوت م دهیکه پرس یدر پ یپ یهااز سوال شوکه

 :پرسهیو محکم م زنهیموج م شرهیت یهاچشم

از  ؟یریگیم دهیراحت منو ناد نقدریکه ا تمیزندگ ینورا؟ بهم بگو من کجا تمیزندگ یمن کجا -

تو  ،یشیهزار قدم از دورتر م شمیم کیت نزدقدم به هی دوم،یشناختمت دارم دنبالت م یوقت

 نمتیبیاوقات م یگاه ،یمدت فقط چند روز حالت باهام خوب بود . بعدش منو گم کرد نیا

 ..ستیاز من تو فکرت ن یلحظه هم اثر هی بندمیشرط م یکه حت یالیوخ فکرغرق  یجور

 :نالمیلب م ریز درمونده

 ازم؟ یخوایم یبسه، فقط بگو چ سرزنشم نکن نقدریا -

 :زنمیبه شونم م یاانگشتش ضربه با

 ا،یچمدون بردار باهم ب هیفقط  ،یچیه خوامیازت نم یچیبارم شده منو انتخاب کن. ه هی یبرا -

 اشتباه بوده. کردمیدر موردت م یبهم ثابت کن هرفکر

 تصورش هم ترسناک بود: یحت کنم،ینگاهش م دیترد با

 ..اون سر شهر امیول کنم باهات ب زویبهم مهلت بده، بخدا سخته همه چ دیحم -

 ،یولشون کن شهیهم یبرا خوامیمن که ازت نم نجا،یا ارمتیهر روز خودم م ؟یترسیم یاز چ -

 .نی. همیبهم بد تیتو زندگ کیکوچ یجا هی خوامیفقط م

آماده کنم. حاال که  دیجد یزندگ هی یخودم رو برا تونستمینم جورهچیه شه،یدلم آشوب م یتو

 دهیچقدر وابسته و عاجزم، چقدر ماهرانه من رو به چالش کش فهممیتازه م میبود دهیرس نجایبه ا

 بود.



االن جراتش رو ندارم،  یول تونستمیقبل سکته بابا م دیشا ست،یدست خودم ن تونم،یمن نم -

 ..رونیب امیخونه ب نیاز ا ذارهیبه پاهام وصل شده نم ریمثله قول و زنج یزیچ هی

 :کشهیبه گردنش م یدست یعصب

 تونهینم کنه،یمعامله م شیگکه سقفِ باالسر خونوادش رو با زند یکس دمیچقدر خرم که نفهم -

 نیو خودت نورا، هرچقدر که دلت خواست تو ا یجا به بعد خودت نیمنو دوستم داشته باشه. از ا

عاشقم  تو، کن، تو منو بخواه دایبارم شده تو منو پ هیواسه  دَوم،یمدنبالت ن گهیخونه بمون، من د

 باش..

. کردیقلبم درد م یهاش روحرفترکش یهنوز جا نکهیبا ا کنم،یو مبهوت به رفتنش نگاه م مات

به  یکم تونستمینم جورهچیکه ه یو تک بُعد فیآدم ضع اما حق داشت خوب من رو شناخته بود

 خودم فکر کنم.

کرده بودم، دوست نداشتم به عمق فاجعه فکر کنم،  ریگ یخال بزرگ فکر یتو درضایرفتن حم با

که عهد رو  یمنم، اون کس کنهیکه ظلم م یاون کس کنمیتنم درک م یهااما با تک تک سلول

. از گرفتیمکه تازه داشت جون  یینوپا یمنم دوباره گند زدم به رابـ ـطه یشکسته منم، حت

اما باز  ست،یتا من رو به دنبال خودش نکشونه ول کن ن ه،یمعلوم بود قصدش جد دنشزنگ نز

 نقدریچطور ا دونمینم ذاشتم،یهدف روزها رو پشت سرم یسرم نداشتم و ب یتو یاهم نقشه

 .دلم گم شده بود یاز احساسات تو یسِر شده بودم و انگار کوه

من  یبازمستون نداشت، نه برا یفرق چیمن ه یبود، هرچند برا دهیسر شهیصداتر از هم یب بهار

 خدا.. یروزها یهیبق هیبود شب یروز کیخونه، درست  یاز اهال کدومچیه ینه برا

 یوقته آفتاب یلیخ درضایحواسش نبود که حم یسهراب بود که حت ریفکرش در گ نقدریا مامان

 زنهیکه سهراب زنگ م یکرده بود که مبادا موقع میتنظ هینشده، ساعت خوابش رو با ساعت ترک

 خواب باشه.

طبق معمول علت  د،یپرسیم درضایهم حم یخودش بود، هر از گاه یحال و هوا یهم تو هیحور

 یتو یآورده بودم کس یکه از بچگ ی. تنها شانسذاشتمیم ادشیو ز نیکار سنگ ینبودنش رو پا

 پنهونم بشه. یهاتا متوجه درد کردیمن زوم نم یخونه رو نیا



بابا  یتن الغر و استخون یرو یو افتاب دلچسب بهار زنمیرو کنار م یمیقد ریحر یهاپرده

 .افتهیم

من رو بخاطر داره  دونمیهنوز نم کنمیو به صورت مچاله شدش نگاه م نمینشیروش م روبه

 یحت .گذاشته بود ریحافظش تاث یرو دست به کار شده بود و مریانگار سکته زودتر از آلزا انهی

 من منتظر معجزه بودم. هانیا ینکرده با همه یرییتغ چیتکلمش ه

و  ذارمیپاهاش م ریز یاباطله یو روزنامه کشمیم نییرو از تخت پا حسشیلَمس و ب یپاها

 .شمیمشغول گرفتن ناخن هاش م

موهات رو  اطیتو ح برمتیگرمتر شد م کمی، فردا پس فردا هوا هات چقدر بلند شدهناخن نیبب -

 .کنمیکوتاه م

همه جارو پر کرده بود، چه  شونیخنده و شوخ ینشسته بودن و صدا اطیح یتو اوشیوس هیحور

قرمه  یبو ،گذروندنیباهم وقت م میو کدورت رو کنار گذاشته بودن و مثله قد نهیخوب شد که ک

 ر، انگاعطا و شهال پخته بود یواقعا برا بارنیکه ا یبزمامان خونه رو برداشته بود، قرمه س یسبز

تر با نوعروس خونواده مهربون یصورتش برداره و کم یواقعا قصد کرده بود نقاب خشم رو از رو

 نباشه. یخونه و خونواده فرار نیرفتار کنه، تا حداقل عطا از ا

شهالهم متقابال با محبت  ه،کنیاز شهال م یاستقبال گرم شهیعطا، مامان برعکس هم دنیرس با

داره. عطا خوشحال بود که بالخره  یدختر واقعا روح بزرگ نیبود ا هی. حق با حورکنهیرفتار م

 شده بود. ابیصحنه نا نیشاهد ا

 :ذارهیسفره م یبرنج رو سید هیحور

 ..دیبا قاشق پلو بکش م،یندار ریگمامان کف -

 :رهیم یاچشم غره مامان

کجا  دونهینم نیا اریکنم، نورا جان تو برو ب دایبگو حوصله ندارم پ م،یندار ریکه گفگ یچ یعنی -

 گذاشتم.

 :شمیو ناچار بلند م کنمیساالد رو رها م ظرف

 .یکار رو تا اخر انجام نداد هیبار تو عمرت  هی -

 :پرسمیلب م ریکالفه ز شهیشدن مانع رفتنم به آشپزخونه م دهیزنگ و کوب یصدا



 وقت ظهر؟ نیا گهید هیک نیا -

صورتش  شه،یسهراب خشک م ی. نگاهم به روکنمیچفت در رو باز م رم،یم اطیح یعجله تو با

دوشش بود و  یرو یاهیس یبزرگ یتر از قبل، کولهپرپشت لشیبیافتاب سوخته شده بود و س

 .کنهیچهار چوب در عبور م یبغلش، از تو یتو یکیکوچ یلحاف صورت

 .کنمیپتو بود نگاه م یبسته تو مهین یهاکه با چشم یو ناباور به نوزاد کنمیم سرخم

 ؟هیک یبچه نیسهراب ا -

 .رهیبلندش به سمته خونه م یهاو باقدم دهیبغلم م یبچه رو تو یحرف چیه بدون

. شهیخونه سروصدا بلند م ی. از توکنمینگاه م دهیبغلم اروم خواب یکه تو یاو واج به بچه هاج

 ..دمیترسیهنوز از قدم برداشتن با بچه م

 ونیمامان هنوز سهراب رو از آغوشش رها نکرده بود که شهال م رم،یها باال ماز پله ریتاخ با

 :شهیخونه متوجه من م یشلوغ

 اون بچست تو بغلت؟ -

 .زننیبغلم بود حلقه م یکه تو یو همه دور نوزاد دمیتکون م یسر دییتا با

 ش؟ی، از کجا آوردچقدر کوچولوئه ایخدا -هیحور

 :دمیجواب م اروم

 ..دونمیسهراب داد بهم، نم -

 :دهیجواب م یاگرفته یبا صدا سهراب

 خودمه.. یبچه -

که به سراغم اومده بود تا  یبار نیبه اخر کشونهیو من رو م چهیپیذهنم م یسهراب تو یصدا

 یچرا تو ادینم ادمیکه بهم گفته بود الماس حاملست،  ارمیازم درخواست کمک کنه، بخاطر م

 فکر نکردم. هیبه ابن قض وقتچینداشت. که ه یتیهم واسم اهم دیشا ایاون لحظه باور نکردم، 

 به وجد آورده بود. یبغلم همه رو حساب یکه تو یابچه حاال

که با اشتها  انگار از غذا خوردن منصرف شده بودن چشم به دهان سهراب دوخته بودن همه

 :زدیحرف م دهیبر دهیو بر خوردیداشت غذا م



قرار  میکرد دایرابط پ هیکه  میموند یچند وقت هیخودمون اونورآب،  میرسوند یبا چه بدبخت -

از شانسمون زد طرف تو زرد از اب دراومد نصف پولو ازمون  ونانیبرسونه  یشد مارو با کشت

 گرفت زد به چاک..

 :ذارهیبشقاب سهراب م یرو تو یزعفرون گیه دکه ت یدرحال مامان

 ن؟یکرد کاریخدا لعنتش کنه، اونوقت شما چ -

 :دهیادامه م جانیبا ه کشهینفس سر م کینوشابه رو  وانیل سهراب

دوباره رکب  خواستمیادم قابل اعتماد بودم، نم هیگذشت که من دنبال  یچند ماه هیبعد اون  -

ُبشکه  هیاونم تو  یرفتن قاچاق گهید شد،یبخورم از اون طرفم شکم الماس رو به روز بزرگ تر م

مدت  هی نیجفتشون سَقَط بشن، بخاطر هم ریبراش خطرناک بود ممکن بود تو مس یبا کِشت

 ستیتا ب. خالصه میزیباس تو سرمون بر یچه خاک نمیبعد بب ادیب ایداشتم تا بچه به دن گهدست ن

اومدن بچه، که صبح پاشدم  ایدوشب گذشته بود از بدن یکیاومد، هنوز  ایبچه به دن شیروز پ

بچه. البته  هیها رو برداشته بود زده بود به چاک، من موندم و پول یالباق ست،یالماس ن دمید

 واسه برگشت من و پول خوردو خوراک بچه گذاشته بود کنار.. کممی

خفه  اوشیس کنن،ینگاه م خوردیخونسرد داشت غذا م یلیمات و مبهوت به سهراب که خ همه

 :دهیدهن و دماغش فشار م یو دستش رو جلو خندهیم

 گرم معرفت داشت.باز دمش -

 .کنهیم نشیلب نفر ریو ز خورهیگره م یخم ابروهاش تو مامان

فاز  یباهرگس گهیکه د یرات تا تو باشدرس عبرت بشه ب هی نمیکه افتاده، ا یاتفاف گهید -عطا

 یول لنگه،یکارش م یجا هیاز اولم هممون بهت گفتم طرف باگ داره،  ،یبرندار یعشق و عاشق

 که.. یگوش نکرد

 :دهیتکون م دییبا تا یسر سهراب

بابا چرا  یتره، راست کیگردنم از مو بار نیتو سرم حق دار دیخر شده بودم بخدا، هرچقدر بزن -

 بودمش خوب بود. دهیبار که د نیشده، آخر ینطوریا

 به سرمون اومد؟ یبتیچه مص یدی. دیاریپشت بدب یاریسکته کرده، بد ب -مامان

 :کشهیاز خوردن دست م یالحظه یبرا سهراب



. واقعا که سرپا بشه کنمیبراش م ادیازدستم ب ی، هرکاربه بعد خودم مخلصش هستم جانیاز ا -

 ده بود!دلم براش تنگ ش

 :کشهیم یقینفس عم خارونه،یابروش رو م یگوشه هیحور

 پسر.. ایاصال دختره  ه؟یحاال خب اسم بچت چ یلیخ -

برگشت  ریپارچه خانومه حرف نداره، کل مس هی یشنویم زیچ گمیم زیچ هی یدختره ول -سهراب

 ، اما هنوز اسم نداره هنوز.. ومدیدر ن کشیبودج میتو کوله پشت هیاز ترک

 :پرسهیمتعجب م هیحور

 ؟یکردیصداش م یمدت چ نیچه که اسم نداره خب تو ا یعنی -

 :دهیتکون م یاشونه سهراب

 بچه.. گفتمیچه بدونم بهش م -

 ادگاریکه سهراب قبل رفتن به  یبد یبودند. انگار همه روزها یشوک بزرگ یجمع تو هنوز

بخاطر  دی. شاکردیو اعتراض باز نم تیلب به شکا یگذاشته بود رو فراموش کرده بودن کس

 کنه. یبدخُلق خواستینم یبود که همراه خودش آورده بود، کس یکیسوغات کوچ

گذشت و  نیا ،دیرسیبه نظر نم یسهراب ناراض یمامان هم آروم گرفته بود از حضور بچه یحت

 .دیرسیبه نظر م ییو فضا بیعج کردنیکه در حق م ییمدارا

 :زنهیصورت بچه م یرو یابـ..وسـ..ـه هیحور

دلش اومد  یعاطفه بوده پاره تنش رو ول کرده رفته، چطور یب نقدریا کهیاون زن شهیباورم نم -

 هوم، چطوره؟ ؟یاسمش رو بذار مانل گمیآخه؟ م

 :دهیتکون م یمنف یبه معنا یسر دهیبابا رو نرمش م یکه پاها یدر حال سهراب

 هی کنه،یبدبختمون م شهیم یانتخاب نکن مثله ننش خارج یمارج یجون مادرت اسم خارج -

 موندگار بشه.. رانیستاره سارا سوسن که توا میمثله مر نیبگ یاسم معمول

 :کنمیبهش م یمتفکر به نگاه دمیرو تکون م رخشکیش یشهیش

 .ادیبهش م شتریبه نظر من حَنا ب -

 :کنهیو اروم تکرار م کنهیم یمکث سهراب

 حنا هم قشنگه، حنا.. -



 :گهیبا ذوق م هیحور

 ..دیاصال چرا به فکر خودم نرس اد،یبهش م یلیآره حنا هم خ -

 .دمیخشک بهش م ریش شهیو ش نمینشیم هیحور کنار

 :پرسهیو م کشهیم کشیو کوچ فیظر یاجزا یاروم انگشتش رو هیحور

 به نظرت حالله؟ -

 :کنمیلب زمزمه م ریو ز کنمیم یمصلحت یسرفه خورمیسوالش جا م از

 کرده بود.. غهیآره بابا خودش بهم گفت زنه رو ص -

 :ذارهیبچه سهراب کرده رو وسط حال م یبرا ییدهایو خر شهیوارد خونه م اوشیهمراه س مامان

 یبچه رو بدون پوشک کجا کول کرد یسابتو حموم، آخه مرد ح اریزود باش بچه ب هیحور -

 دست و پاش سوخته؟ یهمه ،یآورد

 :ارهیم رونیجعبه ب یرو از تو دهیبچه خر یرو که برا یعروسک خرس اوشیس

 ..دهیخر یعموش براش چ دینیبب -

 :پرسهیم میبابا رو تنظ یکه متکا یدر حال سهراب

 اسمش؟ گهیبود د دیچه خبر؟ حم دینورا از حم یراست -

 :رهیگیدروغ چرا دلم م شم،یسوالش معذب م از

 .رهیشلوغه سرکار م یلیاره اونم هست، سرش خ -

 :گهیو م زنهیم یپوزخند

 داد،یدوتا پس م خوردیدونه م هیبود،  نیسنگ یلیخودمون بمونه، اونم دستش خ نیب یول -

 :شهیوا م ششین اوشیس

 بگم خاک تو سرت. یعنی ،یازش کتک خورد -

 :خندهیم سهراب

 ییبه بعد جا نیبود، اخرهاش خودم مجبور شدم بزنم به چاک. از ا تروونهیبابا اون از من د -

 ..ادیب میبهش زنگ بزن دیدعوا شد با

در  کردمیداشتم مقاومت م اریاختیب شم،یم هالهیمشغول جمع کردن وس کشم،یلب م ریز یآه

 ..یآور ادیمقابل 



***** 

حالش بهتر شده بود واکنش نشون  یونگ بچه تو خونه بلند شده بود بابا کم یصدا یوقت از

 .مینشسته بود ینور آفتاب عصر بهار ریز اطیح ی. همه توگشتیو با چشم دنبال حنا م دادیم

 :گهیباباست م یمشغول کوتاه کردن موها وانیا یکه رو یدر حال عطا

 .ارهیاز روزگارت در م نشه، وگرنه دمار هیبچت مثله حور یاریشانس ب -

 :کنهیم زونیبند آو یرو یکی یکیحنا  یهالباس هیحور

 سمیازش فمن کنمیخودم بزرگش م شه،یم ژیاز خداشم باشه، مثله عمش با کالس و با پرست -

 !سازمیم یواقع

 ..گهینورا هست د ،یجان توچرا زحمت بکش هیدستت درد نکنه حور -سهراب

حوضچه  یآب تو ریش ریتو سبد ز یهایطالب گمیلب م ریز یهوف شه،یخنده همه بلند م یصدا

 :ذارمیم

کن که بچت  دایبراش پ دیمادر جد هیها برو حرف نیا یتوروخدا دست از سرمن بردار، به جا -

 نشه. یتیچند ترب

 :ادیم نییپشت بوم پا یهااز پله سهراب

 نرم. یزن چیتا اخر عمرم سمت ه دمیجمع، به همتون قول م نیمن تو هم -

باعجله به  اوشیس چرخمیزنگ در م ی. با صداشهیها بلند مبچه نینماد قیسوت و تشو یصدا

 نکیع یدست مشک کیبا کت وشلوار  یانسالیم ی. مرد ناشناسبندمیرو م رابی. شرهیسمته در م

 :دارهیچشم برم یرو از رو شیافتاب

 نجاست؟یا یمنزل آقا موس -

 د؟ییبله بفرما -

 :شهیتر م کینزد یمک مرد

 باهاشون حرف بزنم؟ شهیم -

 :کنهیو با دست اشاره به بابا م کنهیبا مکث لنگه در رو تا اخر باز م اوشیس

 .بتونه باشما حرف بزنه شونیفقط فکر نکنم ا -

 :دهیبا بابا مصمم جواب م دارید یکه انگار برا مرد



 باهاشون صحبت کنم. خوامینداره، من م یمشکل -

 :دارهیبرم اطیبه داخل ح یاروم قدم کنهیورود مرد بازم یراه رو برا اوشیس

 مزاحم شدم. دیسالم ببخش -

 :ارهیم رونیپنجره سرش رو ب یاز ال مامان

شما از همکاراشون  اوردم؟یمن شمارو به جا ن دیسالم، واال حال حاج آقامون ناخوشه. ببخش -

 ن؟یهست

 :دهیانکار تکون م یبه معن یسر مرد

 کنم.. یتنها با آقا موس دیبا نیهستم. اگه اجازه بد ینه مادر، من مالک -

انگار همه کنجکاو بودند  ذاره،یباز م مهیمامان پنجره رو ن م،یریبه داخل خونه م یکی یکی همه

 .ارنیمرد ناشناس در ب نیکه سر از کار ا

مرد رو بشنون، مامان و سهراب هم سرپا  یتا صدا ننینشیپنجره م ریو عطا ز اوشیو س هیحور

 :کنمیم کیکرده بود. اروم چهار دست و پا خودم رو بهشون نزد نیپشت پرده کم

 گفت.. ارویزشته  -

 :چسوبهیدهنم م یدستش رو عطا

 ساکت. س،یه -

 :افتهیصورتم م یاز پشت پنجره رو اشهیو سا ستهیایکنار بابام وانیا یرو مرد

حالتون  یوقت دونمی. مدمیشن یلیخط خ یهارو از بچه هاتونیخوب فی، تعرهستم یمن مالک -

مردم رو  یو چقدر هوا نیرسوندیبه مقصدشون م هیچندتا مسافر بدون کرا یخوب بوده روز

طعم  نطوریهم شناسم،یرو خوب م یها بزرگ شدم، فقرو ندارمحله نیمن خودم تو هم ن،یدار

 یاز دستفروش کردمیکار م شهیهم ادیم ادمیکه  ییتا جا دم،یچش یرو از بچگ یمیتیو  یپدر یب

 ییبه جا دمیزور زدم و تالش کردم که آخرش رس نقدریا ،یو عَملگ نیتا پمپ بنز یو صافکار

راه انداختم اولش با چهارتا کارگر شروع  یسندگیشرکت ر هیوقت بود منتظرش بودم،  یلیکه خ

که دارم به  کنمی، دروغ چرا به خودم افتخار مکارگر چهارصدتا به دمیکردم و بعدش رس

 ..دمیدارم نون م میرمستقیو غ میچهارصدنفر مستق

 :دهیو دوباره ادامه م کنهیمکث م یکم



رو بهتون گفتم  هانیپسر سالم بهم داد. همه ا هیدختر و  هیاز اون طرفم خدا بهم لطف کرد و  -

ماه اتفاق افتاد که  وریمن پارسال توشهر یزندگ یر واقع داستان اصلد د،یکه با داستانم اشنا بش

 لاز حا گشتمیدنبال پسرم م یهفته تموم شبانه روز کیپسرم هشت سالم رو گروگان گرفتن، 

هفته بهم زنگ زدن و در خواست پول ازم کردن،  هیزنم نگم که مرگ رو تجربه کرد، خالصه بعد 

 یدر اعضا هامییحاضر بودم کل دارا یم از مال و ثروتم نبود، حتصد هیکه از خواسته بودن  یپول

خبر بدم وگرنه مرگ بچم  سیبه پل دیکرده بودن که کلک نزنم و نبا دمیپسرم بدم، تهد یزندگ

 یبـ*ـوس آب ینیساک بذارم و سوار م هیرو که داشتم تو  ینقد یبود. قرار شد دالرها یحتم

بشم. از بدروزگار اون روز من  ادهیپ ستگاهیعقب بذارم و بعد دوتا ا یصندل یرنگ بشم ساک رو

داشت که باعث  ییهاشباهت هیکه ردش رو داده بودن  یاصل ینیشما شدم با ماش نیسوار ماش

 که داشتم اشتباه سوار بشم.. یهول و استرس زشد من ا

 :دهیادامه م کشهیکه م ینیو با نفس سنگ لرزهیمرد م یصدا

 یشدم. وقت ادهیپ ستگاهیعقب بعد دوتا ا یصندل یساک پول رو گذاشتم رو زیر از همه چخب یب -

 یوقت دم،یم شونیدارم باز ایها نشد فکر کردن بهشون کلک زدم، از من و پول یخبر دنید

نه  ،یازشون نشد، نه زنگ یخبر گهیکه اشتباه از خودم بوده. د دمیاومدم دوباره چک کردم د

 یکه من رو به پسرم برسونه. بعد چند وقت جنازه پسرم تو کانال آب کشاورز ینه نشون ،یغامیپ

 شد.. دایپ

 ختهیهم در ام ینامفهموم بابا تو یمردو ناله هیگر یصدا زه،یریصورتم م یرو اریاخت یب اشکم

 :گـهیو م رهیگیم ی. مرد نفسشهیم

مرگ  یبو داد،یاشتباهاتم رو م ین بوها نرفتم، چواون پول یپ وقتچیشرمم ه یمن از رو -

. دنبالش نرفتم چون سوزندمیم شیجا تو آت هیهمه رو  گشتیاگه بهم برم یحت داد،یبچم رو م

ها به که بهتون بگم اگه اون پول نجااومدمیبود، االنم ا یاشتباه چ نیحکمت ا دونستمینم

آرامش  یمن حاللش کردم، فقط برا نیخرج کردنش شک و شبه دار یتو دهیدستتون رس

 من رو ببخشه... دیقراره، دعا کن یب یلی. خدیهمسرم دعا کن

وقت فکر  چی، ههمه سرجاشون خشک شده بودن داد،یبسته شدن خبر از رفتنش م یصدا

 یو شوم یشده باشه، حاال علت منحوس یمخف ینیداستان غمگ نیها همچپشت دالر کردمینم



آغشته شده بود  پول نیپدرش به ا یکه با اشتباه سهو یاخون پسر بچه فهممیدالرها رو م

 نبود. یمنیخوش  قیالحق که ال

 

***** 

اومده  نجایا یبار  نیاخر ارمیبخاطر م کوبم،یو محکم م ستمیایم یدروازه بزرگ آهن یرو روبه

 یشده بود ک ب یهم از دستم عصبان درضایحم یبودم، حت دهیاسترس داشتم وترس یلیبودم خ

اخم و تَخمش رو  دیگذاشتم دوباره با زیهمه چ یخبر به محل کارش رفته بودم، اما حاال امروز پا

قدم  دیخواستنش من با ی. همونطور که خودش شرط کرده بود برادمیخریبه جون م

از  المیدوش بابا برداشته شده بود، خ یرو نیدالرها بار سنگ فی. بعد از روشن تکلداشتمیبرم

دلم از  یکه تو یبه عشق کردم،یخودم فکر م دیبود که با دهیقبل راحت ترشده بود. زمانش رس

قلبم  یبا خودم صادق باشم و به ندا دهیوقتش رس شد،یسرکوب م شتدا یترس و درموندگ

 نقطه بود که حاال حضور داشتم. نیبه ا دنیرس دنیگوش دادن به قلبم رس جهیگوش کنم. نت

 .شهیباز م انسالیدر توسط مردم ریخبا تا بالخره

 سالم بفرما؟ -

 دارم. دکاریبا آقاحم -

 ستادهیدورتر کنار جاده ا یکم نیماش یکه تو اوشیبه س گردمیبرم اندازه،یبه سرتاپام م ینگاه

 که بره. کنمیبود اشاره م

 نورا؟ -دیحم

 :پرسمیو م کنمیبه صورت متعجبش م ینگاه شرمنده

 ؟یایاومدم دنبالت، باهام م -

 :کنهیورودم باز م یراه رو برا رهیدر کنار م یجلو از

 تو.. ایب -

 :رهیباال م شدیکه اتاقش ختم م یآهن یهااز پله کنم،یسرش حرکت م پشت

 جا؟نیا یاومد یچ یبرا -

 .یشیخوشحال م دنمیاز د کردمیفکر م -



 :کنهیخونسرد نگاهم م کنهیودر اتاق رو باز م ستهیایها مپله یانتها

 برو تو.. -

 زیم یکه رو یفلز یگاریجاس یاتاق محبوس شده بود نگاه یتو گاریس یبو شم،یاتاق م وارد

 هیتک زیسرپا به م کنهیاتاقش رو باز م یدرخواست کنم پنجره نکهی. بدون اشهیکارش دوخته م

 انگار انتظار داشت من شروع کنم. حاال که من دنبالش اومده بودم ده،یم

 :کنمیو ارام و شمرده شروع به صحبت م نمینشیبود م زشیم یکه روبه رو یچرم یصندل یرو

رو که  ییهاینبوده که خوب ینبود که به خودمون فکر نکنم، روز یروز یکه نبود یمدت نیتو ا -

که  یدیاون روز ازم پرس شه،یمن با فکر تو شروع م یروزها یکنم. همه ادیرو  یدر حقم کرد

داره، من تو  دنیتپ یبرا لیدل هیقلب  نیچرابهت نگفتم که ا دونمینم انه،ی تپهیقلبم واست م

باهات  خوامیم نجامیحاال که ا م،یتجربگ یب یخدا مشکل دارم، بذار پا شهیعالقه کردن هم ابراز

تجربه  میبار عشق رو توزندگ نیاول یمن باتو دارم برا ،ییقلب تو نیا دنیتپ لیدلصادق باشم. 

 کمکم کن و هوام رو داشته باش. شهیمثله هم کنم،یم

 :شهیش عوض موحالت چهر لغزهیم نگاهش

 شده بودم؟ دیچقدر ازت ناام ،یمدت که نبود نیتو ا یدونیم -

همون  ییرو گرفتم. تو ممیبه خاطرتو، فکرهام رو کردم از خودم مطمئنم، تصم نجامیحاال که ا -

باجون دل حرفت رو قبول  ا،یاگه بهم بگه چمدونت رو ببند باهام ب میکه تو زندگ یهست یکس

 باشه؟ ست،یطرفه ن هیعشق  نیفرصت بده تا ثابت کنم ا هی. بهم کنمیم

 :کشهینامرتبش م شیبه ته ر یدست شونیپر

چرا  گم،یبهت نه م یکنیچرا فکر م ،یوضع روبه روم نشست نیبا ا ینجوریا نجا،یا یاالن اومد -

 کنم؟یحرفت رو باور نم یکنیفکر م

 .ستمیایو روبه روش م شمیبلند م شه،یته دلم قند آب م باز

بابا  یکه تو کارها ییبودم. تو اون روزها یطیکنم، تو بد شرا تتیاذ خواستمیببخش منو، نم -

 باهات حرف بزنم. تونستمیو خجالت بود که نم یاز شرمندگ یکردیبهم کمک م

 .کنهیشرم که داره تورو ازم دور م نیازم شرمنده نباش، ا وقتچیه -

 .شمیشرمنده م ینجوریرو جبران کنم ا ینتونم لطف کس یوقت -



 :پرسهیو با نگاه نافذش م رهیگیرو م دستم

 ..نجایا ایوقت ن چیمگه قبال بهت نگفته بودم ه -

 رفت.. یمطمئن شد هست یوقت یدمن رو رسون اوشیمجبور شدم خب، س -

 افتاده خبر داره ؟ نمونیمدت ب نیکه ا یاز اتفاق یتو خونتون کس -

 دمیتکون م یمنف یبه معن یسر

راحت.  التیبا خبر بشه، خ میاز مسائل شخص یبفهمه، اصال دوست ندارم کس ینه نذاشتم کس -

 ؟یتوچ

 نگران نباش. دم،یخوابیم جانیها رو همچند وقت شب نیا -

 :پرسمیم دیو با ترد کنمیمکث م یکم

 ه؟یاول تابستون چ یبرنامت برا -

 چطور مگه؟ -

 :دمیتکون م یاشونه

 !یداشته باش یعروس دیگفتم شا دونمینم -

 :زنهیم یمرموز لبخند

 فکرهام رو بکنم! دیبا -

  

 زد،یبود و محکم در م ستادهیبود که پشت در خونه ا یشاد بارنیگذشته ا یروزها برخالف

بالخره امواج مارو به ساحل اورده بود، تجربه  م،یرو که پشت سر گذاشته بود یبزرگ یسونام

خونواده استفاده  نیا یشرح حال همه اعضا یبرا شدیبود که م یمشترک یفقط تجربه، تنها کلمه

 کرد .

 .خودش قرار گرفته. ینظم گرفته و سر جا زیهمه چ حاال

 رو همراه خودش به ارمغان آورده بود. یخونه با ورودش عشق و برکت و خوش کیدختر کوچ حنا

مامان هم با وجود  یحت ،کردیحرکت م یکمک چیبابا نسبتا بهتر شده بود و کم کم بدون ه حال

 .حنا ارام گرفته بود و از سرزنش و سرکوفت دست برداشته بود



خودشون راه انداخته بودند،  یبرا یکیکوچ یکاسب مونده یباق یهابا پول اوشیو س سهراب

 یفهیو وظ ستیفرشته نجاتش ن یرزنیپ چیبود که ه دهیرس جهینت نیبه ا اوشیبالخره س

 .قدم برداره شیزندگ یبرا دیکه با خودشه شیخوشبخت کردنش رو نداره تنها عامل خوشبخت

ها رو رو داشت اما محترمانه تر از قبل، حرمت شیبود، لودگ یشگیسهراب همون سهراب هم اما

 تیدرس گرفته، و با مسئول یکه حساب دادیبا محتاط عمل کردنش نشون م کرد،یحفظ م

 .بچش باشه یبرا یپدر خوب تونهیثابت کنه که م خواستیم شیریپذ

بود، مثله مشترک رو با شهال شروع کرده  یصدا زندگ یدردسر، ب یب ه،یحاش یب شهیمثله هم عطا

 یکی یعنیخونواده بود  نیاتفاقات بازهم پسر ا نیخونه به روش باز بود، باهمه ا نیدر ا شهیهم

 .بود یموس یهااز بچه

 یخودش عادت کرده بود، ظاهرا خوشحال بود اما غم پنهون تو ییانگار به تنها ه،یحور

 تا خوب بشه.. واستخیکنده شده از وجودش زمان م یکهیت دم،یفهمیهاش رو خوب مچشم

 یااز هربار عاشقمه، خونه شتریب کردیمنتش که هربارثابت م یب یهاباز با محبت درضایحم اما

رفت و امد به  یرهن کرده بود، تا برا مونیشروع زندگ یبرا ابونیخ کیمحله به فاصله  نیتو هم

 که چقدر از بابتش خوشحالم. دونهیخدا م فتم،یبه زحمت ن میپدر یخونه

.ساعت هفت کنمیتنم م یرو تو یعروس دیکه قرار لباس سپ یروز مه،یروز زندگ نیترمهم امروز

صبحونه  یکه بابا دوست داشت کله پاچه گرفته بود برا ییاز جا درضایحم دارنیصبحه همه ب

 :ذارمین بابا مده یکاسه تو یتو یآبک یاز محتوا یهمه رو دور هم جمع کرده بود، قاشق

 بجنب.. هیحور شه،یم رمید دیحم گهیپاشو د -

 :دهیرو تودهنش رو قورت م یلقمه بزرگ درضایحم

 ..یترسیم نقدریچرا ا یدار شگاهیوقت آرا ۹ساعت  زمنیعز -

کارش  دونمیکه نم یشگاهیمن موندم چرا قبول کردم همراه عروس بشم، اونم تو ارا -هیحور

 ..رمینم یشگاهیکه من هر ارا یدونیم ه،یچجور

 :کنمینگاهش م کالفه

 ..اریادا اصول درن نقدریکارش خوبه، توروخدا ا غمبریبه پ ریبه پ ،یایو افاده م سیچقدر ف -

 .رهیم اطیو به سمت ح شهیاز سر سفره بلند م لشیزنگ موبا یبا صدا اوشیس



 :پرسهیمتعجب م عطا

 وقت صبح زنگ زده.. نیا یک ن،یکجا رفت ا -

تشک  یو به سمت حنا که کنار سفره رو کنهیاز گوشت رو جدا م یکیکوچ کهیت سهراب

و داد همه  غیج یشدنش صدا کیو همزمان با نزد برهیبود م دهیکنار مامان خواب شیعروسک

 :غرهیباحرص م کوبهیمامان محکم پشت دست سهراب م شه،یبلند م

بخوره. نکن پسر خوشگلم، نکن پسر  یاگهید زیچ دینبا ریبچه به جز ش نیا یفهمیچرا نم -

 احمقم..

 موقع دلش نخواد.. هیگفتم بوش خورده بهش  -سهراب

 :بوسمیهاش مو اروم دست ذارمیرو پشت سر بابا رو م متکا

 بابا برام دعا کن.. -

 .کنهیزمزمه م یزیلب چ ریز کشه،یسرم م یجونش رو یب یهادست

بدرقه  یهم برا هی. بقدارهیآب و قرانش رو برم یبدرقم کاسه یمامان برا شم،یبلند م باعجله

 .رنیم اطیح یتو

 :ستادهیا اطیدر ح یکه جلو اوشیس

 .میدار ژهیمهمون و هی د،یلحظه صبر کن هی -

 :شهیارمان پشت سرش ظاهر م اوشیکنار رفتن س با

 حورا حرف بزنم. دیمجبور شدم شرمنده، با یبد موقع اومدم، ول دیببخش یسالم به همگ -

مشغول صحبت کردن  اطیح یگوشه ره،یم نییها پاشوکه شده با عجله از پله یکه حساب هیحور

 .شهیم

 حواس جمع رو پرت کنه: کنهیم یکه سع یدرحال اوشیس

 م؟یرینگ یعکس دسته جمع هی میحاال که همه هست -

 ..ارمیمن برم حنا رو ب -مامان

 .ارمیمنم برم بابا رو بپس  -سهراب

 :پرسهیاروم م ادیکه پشت سرم م یدرحال درضای. حمامیم نییها پاپله از

 نورا؟ هیچ هیقض -



 :کنمیمرتب م شرتشیت قهیو  زنمیم یلبخند

 ..رهیکه خ شاهللیا -

 یمهلت برا هی دیتوراهه،شا یخوب یآرمان معلوم بود که خبرها قیو نگاه عم هیحور یهاچشم از

خونه گذاشته بود خبر  نیکه خودش دوباره پا به ا نیدوباره. هم یشروع یفرصت برا هیجبران، 

 که هنوز تموم نشده بود.. دادیم یمونده عشق یاز باق

سهراب و  وانیا یمامان و بابا و عطا باال رو ستمیایکنار هم م بیو همه به ترتب گذرهیم یکم

 به جمع اضافه شده بود. هیرمان هم با اصرار حورآ یحت درضا،یکنارمن و حم نییحنا پا

 :دهیجمع جا م نیکه باعجله خودش رو ب یو در حال ذارهیم مریرو تا لشیموبا نیدورب ایس

 ..هیهمه آماده، فقط ده ثان -

مخصوص  یعکس هرکدوم قصه نیتوا یهاآدم نه،ینشیصورتم م یرو اریاخت یب یلبخند

دروغ،  ،یغرور، عشق، طمع، بخشندگ ،یاز جنس غم، خوشحال ییهاخودشون داشتند، قصه

لبخند  هیهاشون بودم. اما حاال با از داستان یکیکوچ یگر بخش تیصداقت. که من شاهد و روا

 ندهیتو آ یزیمهم نبود چه چ م،یشدیمرحله بعد آماده م یو برا میدبو ستادهیساده کنارهم ا

 منتظرمونه،

 ..میداریو باهم قدم برم میشینم میسلت وقتچیبود که ه نیا مهم

 

 انیپا

 ۱۴۰۰ بهار

  

 

 

*** 

 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با

    

 


