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  "با همراهان رمانسرا یسخن"
 با سالم 

اقدام به انتشار رمان  ،یتلگرام یها و کانال ها تیسا یبرخ رانیکه مد ستیوقت چند
 تیبه سا یر یجبران ناپذ یعمل  لطمه  نیخود نموده و با ا یرمانسرا در کانال ها یها

 .کنند یوارد م
 شیو کاربران تنها به فکر منافع خو تیسا یفوق بدون قائل بودن احترام برا یها کانال

 یکانال ها یبرود منبع و مرجع رمان ها نیاز ب تیکه اگر سا ستیدر صورت نیبوده و ا
 .بود دیمتضرر خواه زیرفته و شما خوانندگان  عز نیاز ب زیمذکور ن

 نیو ا دیاحت و آسان به رمان هستر یدسترس ضا  یشما به دنبال رمان خوب  و ا  نا  یقی
 . تیسا قیشود مگر از طر ینم سریامر م
رمان  میشود، پس با دانلود مستق یصرف م نهیرمان ها زمان و هز یساخت تمام یبرا

  . دیبها ده تیبه زحمات دوستان خود در سا تیاز سا
http://romansara.org 

 رمانسرا. تیسا تیریتشکر،مد با
 

 به جرم بی گناهی: نام رمان
 قربانیبهار : نویسنده

 اجتماعی-معمایی: ژانر
گر زندگی )محسن(، پسری است که به دالیلی از شهر خود دور داستان روایت: خالصه

شده و در شرکتی مشغول به کار است. زندگی محسن در تنهایی و انزوا خالصه 
 شود.شود تا اینکه متوجه رازهای پی در پی همین زندگی ساده و به ظاهر آرام میمی

 مندند. بعضی بهان، به داستان های عاشقانه عالقهبعضی دوست: مانهتوضیح صمی
های غمگین. در این رمان سعی کردم های جنایی و حادثه ساز و بعضی درامداستان

 عالیق تمام دوستان عزیز خواننده را در نظر بگیرم. باشد که مورد پسند شما قرار گیرد.
 پشاپیش از همراهی و نگاه های شما متشکرم.

 : مقدمه
 دونیم.دونم چرا قدر نمینمی
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 قدر چیزهایی که کوچیکن ولی فقط مال ماست.
 رسه.هایی که حتی فکر از دست دادنشون به مغز نمیمژه مثل
 ندازن.که حین حرف زدن به صورتت می نگاهی مثل
 که بلند نمیشه تا جواب یه شوخی بی مزه رو بده. دستی مثل
 رسه.نمیکه فکر تالفی بهش  مغزی مثل
 خواد.که فقط لبخندت رو می دوستی مثل

 ..یه لحظه است.
رو هل میدی  دوستت ی وکنمیبلند  دست ه وکنمیبد کار  مغزت لحظه ای که

 یه چشم به هم زدن؛ میشی قاتل. ماشینی رد میشه و تو بینینمی و
 

 فصل اول
نبود. بعد از چند  زرد روی سقف بود. وقتی اومدم این خونه هیچ لکه ای ۀنگاهم به لک

دقیقا باالی تخت بود. تعمیرش خرجی  ..ماه خال کوچیک روی سقف به وجود اومد.
ای رو بدم و االن روی سقف یه اجاره  ۀخواستم هزینه تعمیِر این خون نداشت ولی نمی

م نبیکنم اولین چیزی که می اومده. هر روز که چشم باز میبزرگ و زشت به وجود  ۀلک
 ست.ه رشد بی قاعده این زشتی با ی

  اما بی هیچ دلیلی منتظر زنگ ساعت بودم. ؛ربع ساعت بود که بیدار شده بودم یک
 م.شدمیم که از این خونه برم و هر روز پشیمون کردمیهر روز به این فکر 

 انداخت.اگر زنگ ساعت هم نبود، این سکوت زنجیر جنون به گردنم می
. ساعت شش ..به سمت صدا کشیده شد صدای ساعت بلند شد و نگاهم از سقف

 صبح بود.
 از جا بلند شدم به قصد آشپزخانه رفتن که چشمم به میز تحریر افتاد.

و حتی اگه  نکوچیک همینه که تمام اجزاء جلوی چشم ۀعمده مشکِل داشتن یه خون
 تونی.بخوای چیزی رو فراموش کنی، نمی

رده شرکت تغییر ک ۀوقتی که هیئت رئیساز  ..برگه ای که روی میز بود، حکم عذابم بود.
بودن، همه چیز عوض شده بود. منی که به عنوان مترجم استخدام شده بودم وظیفه 

 یه مترجم انجامام به کارهای بی ربط تغییر پیدا کرده بود و آخرین کاری که به عنوان 
  ست که ترجمه کردنش یک ساعت هم وقتم رو نگرفت.دادم، همین برگه

 یکی داشتم که آبش کردم و گذاشتمش روی گاز تا به جوش بیاد.کتری کوچ
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  یه نگاه اجمالی به برگه انداختم. ...برگشتم سمت میز
اید قبال داشت ولی االنی که همه ش ؛هم مثل این خونه حس مثبتی نداره این شرکت

جای موندن نیست. نه  آدم هاش جدید شدن، به نظر دیگه ۀیزش تغییر کرده و همچ
کنه. حسی که  موجود به آدم حس فرار رو القا می گریزی داشته باشم. جوِ این که مردم

  این جا دیگه امن نیست.: گاه میگیآ ناخود
  برگه رو گذاشتم توی کیفم و به سمت کمد رفتم.

 رفتم شرکت.پوشیدم و میکت و شلوار و کروات هایی که هر روز می
 ای یه زندگی بی معنی.اصول بی معنی بر

 تا بین لباس ها یه دست انتخاب کردم، کتری هم جوش اومده بود.
دو عضو همیشگی صبحانه ام که از هر  ..یت و یه لیوان نسکافه.ئچند تا بیسکو

 دوشون متنفر بودم.
 فتم.صبحی نبود که به یاد مادرم نی

ولی نیست.  ؛کردمیخورم و بازخواستم  دید دست و رو نشسته صبحانه میکاش می
  خودم خواستم که نباشه. چهار ساله که ندیدمش.
به کسی نگفته بودم همراه با  ..یادم نمیاد چه روزی بود ولی یادمه چه کار کردم.

 م.کردمیم و دیگه خوابگاه زندگی نکردمیکنم. پول هام رو جمع  تحصیل، کار هم می
لئونی. ناپ ..شیرینی هم گرفته بودم. م رو بدم.رفتم شهرستان تا خبر فارق التحصیلی

هنوز تازه فهمیده بودن که دیگه دانشگاهی در کار نیست و بنای خواستگاری گذاشته 
دخترعموم بود و گزینه ای که خود عموم قصد داشت  !هره رو دوست نداشتمبودن. طا

طر ه این خااما ب ؛گذاشتترش رو زیر پا نمیتو دامنم بندازه و بابا، احترام برادر کوچیک
 ..نبود که همون شب بار و بندیل جمع کردم و بی خبر رفتم.

خونه رو بگیرم و صدای الو ۀ این خوشه که ماهی یه بار شمار االن چهار ساله دلم به
 گفتن مامان رو که شنیدم قطع کنم.
گه داره و دلش برای کنم که مامان پنج تا پسر دی االن چهار ساله که خودم رو قانع می

 اما صداش از گوشم بیرون نمیره.؛ تنگ نمیشهمن 
 .محسن ته تغاری رو داماد کنم، دیگه آرزویی ندارم-

تو آدمی نبودی که »: شم اما یه صدایی میگه گاهی اوقات از بی رحمی خودم دلگیر می
 «خواستی مثل برادرهات باشی. تو ازدواج سنتی با طاهره رو نمی

 ست.تسکین دهندهرسه اما  صدای سطحی نگری به نظر می
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 ..برای پشیمونی دیگه دیره.
 مردم.نبود از بی کسی می -دوستم- کنم اگه عباس گاهی حس می

گفت ماشینت رو  . یه حسی می..گفت که از این خونه برم ه حسی مدام بهم میی
 بفروش و برو یه جای بهتر. انقدر خرجم کم بود که با پس انداز هشت ساله ام می

شاید بزرگ نباشه اما مال خودمه و این بار حتما پنجره داره و  ؛تونستم خونه بخرم
  شاید یه اتاق.

مد رو بستم و تمام شلوار سورمه ای رو پوشیدم و کروات رو دور یقه انداختم. در کوکت
 پشت در کمد نمایان شدم. ۀقد توی آین

هم کنم، برای همین لباس های رسمی و ادکلنه و هر قدر  بیشترین خرجی که می
زه کاش اندا ..اما عباس نه. ؛ای همیشه معمولی بودمامید کنندهکنم به طرز نا تالش می

پوشید  هیچ وقت لباس درستی نمی !داد یه ارزن از جذابیت عباس رو خدا به من می
لی چهار سال پیشش از من بهتر و همیشه با همون تی شرت رنگ و رو رفته و شلوار 

هیچ وقت در حال درس خوندن  ..شانس روی سرشه.خوب حرف میزنه و همیشه  !بود
  م.کردمیندیدمش ولی ارشد جای درستی قبول شد و من همچنان کار 

اما هر وقت عباس رو دیدم سر و گوشش  ؛عباس به نظر سختگیر میان ۀخانواد
ش فقط روی یه دختره که ا جنبید اما به نظر میاد از وقتی که ارشد قبول شده توجهمی

به نظرم باالخره وقتش بود به یه نفر متعهد بشه. جذاب  ..ودش قدم بزرگیه.خۀ به نوب
 رفتار زننده اش توجیه بشه. شدمیبودن عباس باعث ن

م این بود که تو دانشگاه هواش اداشتم و همیشه سعی همیشه کنار عباس قدم برمی
معمولی بودنم بیشتر به چشم  شدمیرو داشته باشم ولی کنار عباس راه رفتن باعث 

خیلی چیزها رو درک کنم و بفهمم و  شدمیبیاد و با اینکه حس خوبی نبود اما باعث 
 خیلی ها رو بهتر بشناسم.

م کردمیاز در خونه ام تا در خروجی آپارتمان، راهروی باریکی بود که باید کلی پله طی  
اال قیقه ای طول کشید تا نفسم بکه بتونم از اون فضای بسته خالصی پیدا کنم. چند د

  بیاد.
کاور ماشین رو جمع کردم. از بدشانسی من بود که تنها جا پارک موجود برای من زیر 

همین درخت توت بود و با وجود تابستان و پرنده ها بدون این کاور، سرنوشت 
یکی باید فرهنگ سازی کنه تا دیگه کسی باالی جاپارک بقیه  ..ماشین معلوم نبود.

 درخت توت کهن سال نکاره!
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تا  موندمحتی منتظر می ؛ز ترافیک بود. برام عادی شده بودراه شرکت مثل همیشه پر ا
  برسم به چراغ قرمزی که ترافیک ساز قهاری بود و بتونم روزنامه بخرم.

دستم رو از ماشین بیرون آوردم تا پسرک روزنامه فروش متوجهم بشه اما از شانس بد، 
ا بیشتر از ماشین ها بود! عالوه بر هاین چراغ قرمز تعداد دستفروش شتاین بار پ

روزنامه فروش، جوراب فروش و اسپند دود کن و شیشه تمیز کن و هزار مدل آدم دیگه 
  دور ماشین رو گرفتن.

م ولی نصف شیشه کردمیدادم بقیه رو رد  طور که پول روزنامه فروش رو میهمین
 ین پر از دود.ماشینم کثیف شد و توی ماش

 سعی داشتم با برف پاک کن شیشه رو تمیز کنم که صدای ظریف دختر بچه ای توجه
 م رو جلب کرد.ا
 آقا گل نمیخری؟-
 برو! ...نه بچه جان-
 برای خانم خوشگلت گل بگیر-
 من اصال زن ندارم که خوشگل باشه یا زشت-
 یعنی گل نمیخری؟-
 شم اومدخو ازتچرا یه دونه بده! -

 خانم خوشگلت مدام تو سرم می ۀمکل ..گذاشتم روی صفحه کیلومتر شمار.گل رو 
 چرخید.
 خوشگل؟

و بابا پشتم بودن  اما مال من نیست. اگه مامان ؛آره خب! هم خانمه هم خوشگله
  .خانم خوشگلم ولی حاال.. شدمیم و کردمیترها ازش خواستگاری شاید خیلی قبل

 سر پایین میندازم. ،بینمشتا می
بینم من تا اونی که دوستش دارم رو می ..های من و عباس همین بود.یکی از تفاوت

 افته پایین و عباس نیش تا بناگوش باز میشه و میره جلو.سرم می
اما من یه سرباز تنها تو  دونم! شاید چون پشتش گرمه انقدر جرات به خرج میده نمی
 !زیر بشمارم که برسم به انتها و وشطرنجم. امیدی ند ۀصفح

 ..رسیدم شرکت.
 کار شرکت ما تا قبل از تغییر کادر، واردات و صادراِت قطعات کامپیوتری بود.

  دونم چه خبره!االن نمی
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 خیلی وقته که کار خاصی ازم نخواستن.
اومد اما نیازی به هایی که به نظر کاری میونییکی دوباری همراه رییس رفتم به مهم

برگه ای بهم داد و گفت متن شرایط قرارداد با یه شرکت تا دیروز که  ،مترجم نبود
 انگلیسیه و باید ترجمه اش کنم.

ترسم مثل بقیه کارمندها اخراج کار کنم. از طرفی مییدونم چشش ماه آزگاره که نمی
  پسندم.بشم و از طرفی این کار نکردن و حقوق گرفتن رو نمی

. کار بهتری نبود و از ..زیاد از حد ناچیزهتوی یه دارالترجمه کار پیدا کردم اما حقوقش 
 بیکاری شرکت بیزار بودم.

وقتی خواستم درهای ماشین رو قفل کنم چشمم به گلی که خریده بودم افتاد. روی چه 
 حسابی این گل رو خریده بودم؟

. ..دوست نداشتم تو ماشین بمونه و پالسیده بشه. روزنامه رو لوله کردم و زدم زیر بغلم
  کیف دست دیگه ام بود. وارد شرکت شدم.گل و 

دونم چرا کسی به  انم زاهدی، منشی شرکت، مشغول بازی با کامپیوترش بود. نمیخ
 !ها نیسترکت مال نصب اینجور بازیاین خانم تذکر نمیده که کامپیوتر ش

گل رو گذاشتم روی میزش. نگاهش از مانیتور به سمت گل رفت و بعد زل زد به 
 صورتم.
اما اون روز  ؛ای داره! تیره و کدرهالت خصمانهونم چرا صورت این خانم همیشه حدنمی

با این وجود بدون اینکه به روی خودش بیاره  ..اومد.با دیدن گل به نظر متعجب می
 نگاهش رو دوباره به سمت مانیتور برگردوند.

 دیر کردین آقای سپهری!: زاهدی
 میشه این گل رو برام بذارید تو آب؟!-
 باشه-
 مهندس هست؟-
 آره-
 گردم.بهش بگین اومدم! تا دو دقیقه دیگه برمی-
 منتظرتون بود. بهتره عجله کنید.-

روزنامه و کیفم رو گذاشتم رو میزم و متن ترجمه رو برداشتم و رفتم سمت دفتر 
 ...مهندس کاشفی

 دو بار در زدم تا صدای بفرمایید گفتنش رو شنیدم و وارد شدم
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 مهندس متن شرایط طرف قرارداد رو آوردمببخشید -
 بفرمایید بشینید آقای سپهری کار مهمی با شما دارم-

 پوشه رو گذاشتم رو میزش و نشستم
 شون چی بود؟نظر خودت راجع به شرایط: کاشفی

غیر از دو تا بند که کنارش براتون عالمت گذاشتم و خالف قوانین بود باقیش قابل -
 .قبول بود

هت ترفیع بدم اما قبلش دوست دارم فردا به جای من، خودت کار مذاکره قصد دارم ب-
شون کنی قیمت رو پایین بیارن عالوه بر ترفیع و اگه تونستی راضی ،رو انجام بدی

 .هکنمیحقوقت هم افزایش پیدا  ،پاداش
 مکنمیتالشم رو -
 امیدوارم-

 ...از جا بلند شدم
 با اجازه!-

  دفترش بیرون اومدم.سرش رو تکون داد و من از 
نگران جلسه فردا نبودم. بار اولم نبود که به جای کاشفی با طرف قرارداد مذاکره 

 م ولی مدام تو فکرم بود که ترفیع یعنی چی؟کردمی
 مثال میخواد چه عنوانی بهم بده...

کاری نداشتم که انجام بدم بیشتر وقتم به روزنامه خوندن گذشت. ساعت دوازده دیگه 
 .طاق شد و وسایلم رو جمع کردم طاقتم

 .اگه میشه به مهندس اطالع بدین ،خانم زاهدی من دارم میرم-
 برین؟تون رو نمیگل-

 خواستم برم خونه عباس به نظر کار درستی نمیومد اون گل رو با خودم ببرممی
 .ستباشه پیش خودتون فکر کنین هدیه  ..نه.-
 .باشه... ممنون-
 .کنم خواهش می-
 .شرکت که بیرون زدم تمام فکرم رسیدن به خونه عباس بوداز 

که برای خودم  ی هستن که تو این اوضاع نا به سامانینعباس و مرتضی تنها کسا
 شدمیولی هیچ کی از راز دلم خبر نداره کاش یکی بود که ؛ ساختم همراهم بودن

 باهاش حرف زد.
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 ...جلوی در کوچیک آبی رنگ ماشین رو پارک کردم
زنگ ... اشون رو من و عباس رنگ زدیمونه های خهمین سه روز پیش در و پنجره

 .خونه رو زدم صدای مادر عباس از آیفون شنیده شد
 کیه؟-
 محسنم حاج خانم-
 بیا تو محسن جان-

حیاط کوچیکی داشتن. انقدر کوچیک که فقط برای یه نردبون الجوردی و چهارتا 
 گلدون جا داشت.

 .ارد خونه شدمبا یه یا ا... و
 .االن از دانشگاه اومد ،بیا تو محسن، عباس تو اتاقشه: حاج خانم

 ...راهم رو کج کردم سمت اتاق عباس
 ...در رو باز کردم

 .تا کمر تو کمدش خم شده بود
 !سالم-
 .لی به سرم بریزمعلیک... بشین یه جا ببینم باید چه گِ -
 گردی؟دنبال چی می-
 نیست؟ بینی شلوار پامکوری نمی-
 .خب یه چیزی بکش به پات-
یادم نیست کجا  ،شلوار لعنتی رو از کمد در آوردم . نیست. از راه اومدم..خواممی-

 فرار کرده بود سرم رفتم دست به آب برگشتم شلوارِ گذاشتم! یه سر، خیر 
 خوای دیگه؟شلوار آبی ورزشیت رو می-
 آره...-

 سرش رو از کمد بیرون آورد
 فهمیدی؟از کجا -
 رو شونه اته-
 ها؟!-

 م رو قورت دادماهخند
 انداختیش رو شونه ات-

 اصال تو نخندیدن موفق نبودم به سرعت شلوارش رو پاش کرد
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 روزنامه گرفتی؟ نیشت رو ببند... اِ -
 .تر شد. خیلی سعی داشت حواسم رو پرت کنهلبخندم عریض

 جونت میخاره ها! -عباس
 .خندم باشه بابا دیگه نمی-
 .اوه اوه محسن ببین چی نوشته اینجا-
 چی؟-
 .کفتار شب رو گرفتن-
 .چی کاره بوده حاال-
 .نگهبان باغ وحش-
 خب چرا دستگیرش کردن؟-
 .دزدیدهفتاده تو باغ وحش، از میمون ها موز میا نصفه شب راه می-
 .تو هم اون ور داشتهاحتماال شلوار-
 .زنمت با تخت یکی شی ها یه جوری می-
 .شروع کردیخودت -
 پرسی؟ کفتار شب چه کاره است که می !آخه ابله-
 ه... از دانشگاه چه خبر؟کردمیخیله خب بابا فهمیدم چه کار -

 .عین برق گرفته ها پرید جلوم
 محسن تو باید بهم کمک کنی...-
 چی شده؟-
 .دونم چه کار کنمیه غلطی کردم نمی-
 ؟چه کار کردی-

 بزنی!تو باید با مامانم حرف : عباس
 قرمه سبزی میخوای یا قیمه؟-
 .زنم دارم جدی حرف می ..مرگ.-
 فسنجون؟-
 راجع به نازنین-
 نازنین دیگه چه جور غذائیه؟-

 .باهاش حرف زدم: عباس
 خب که چی؟-
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 ازش خواستگاری کردم-
 ت؟نزد تو گوش-
 گفت با خانواده بیاین-
 !بدبخت-
 تو با مامانم حرف بزن-
 بدبخت شدی !نچ-
 هکنمیتو به مامان بگی قبول -
 !بدبخت شدی-
 ؟میری با مامان حرف بزنی-
 !بدبخت شدی-
رم داماد میشم تو میگی بدبخت زهر مار و بدبخت شدی. سوزنت گیر کرده؟ من دا-

 ؟شدی
 کی با تو بود؟ با اون نازنین بدبختم-

نرمت راجع به زن داداشت درست حرف بزن. پاشو برو با اون زبون چرب و : عباس
 مامانم رو خام کن راضی بشه

تو میخوای زن بگیری من با مادرت حرف بزنم؟ من بخوام زن بگیرم تو با مامانم حرف -
 .زنی؟ االن برم چی بگم؟ چرا من رو میندازی جلومی
 خوره؟پس رفاقت به چه دردی می-
 .باشه بابا میرم. حوصله ندارم سخنرانی کنی-
 .خب پس پاشو برو-

یه لیوان از جا ظرفی برداشتم و از شیر  ،نه جایی که مادر عباس اونجا بودرفتم آشپزخو
 .آبش کردم

 .آب نخور چای دم کردم -
 دست شما درد نکنه!-

 لیوان رو گذاشتم رو کابینت
 حاج خانم حاال که عباس نیست، وقت دارین من یه راهنمایی ازتون بگیرم؟-
 آره بگو چی شده؟-
 ختری خوشم اومدهراستش من تو شرکت از یه د-
 خب؟!-
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 کار کنم؟یشما هم جای مادرم. بگو چ-
 دید که عباس پاورچین اومد و گوش ایستادحاج خانم پشتش به در بود و نمی

 اگه دختر خوبیه و هم کفو هستین با خانواده ات صحبت کن-
 راستش حاج خانم من روم نمیشه برم با مادرم حرف بزنم-
 شدی؟مطمئنی تو شرکت باهاش آشنا -
 طور؟آره چ-
 اسمش چیه؟-
 ا... خب... آهان نازنین-

 کشیدعباس از پشت دیوار برام خط و نشون می
 این نازنین خانم چه جور دختری هست؟-
 دختر خوبیه-
 با خودش هم حرف زدی؟-
 آره-
 ؟بعد اون وقت دختره چی گفت-
 گفت با خانواده بیام-
 پس راضیه-
 ظاهرا-
 عباس از اون پشت بیا بیرون-

 عباس که مات زرنگی مادرش بود اومد بیرون
 دوستش داری؟-

 جان؟-عباس
 همین دختره رو-
 زد من چرا؟ محسن داشت حرف می-
شناسم. تو رو هم از خودت بهتر خودت رو به اون راه نزن. من این بچه رو می-

 شناسم. این دختره کیه؟می
 نازنین!-
 کنی؟ به اسم کوچیک صداش می-
 جواب سوال شما رو دادمنه من غلط بکنم. -
 پس فامیلیش رو بگو-
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 شکوهی-
 .رو بگیر با بابات حرف بزنم ببینم چی میشه شونخونهشماره -
 رو دارم شونخونهشماره -
 برو بیار-

عباس بدو رفت سمت اتاقش که پاش به لبه قالی گیر کرد و مثل خمیر پخش زمین 
 شد. صدای خنده من با چی شده ی حاج خانم مخلوط شد.

 به مادرش گفت و رفت تو اتاق« هیچی»یه  ..ای به من رفت.هاز جا بلند شد. چشم غر  
 امان از این پسر-
 زنم؟ از کجا فهمیدین دارم جای عباس حرف می-

فقط یه لبخند زد و من رو گیج باقی گذاشت که نکنه حاج خانم از راز دلم با خبره و 
 ره!برای همین باور نکرده دختری تو شرکت وجود دا

 ایناهاش: عباس
 کاغذ رو داد به مادرش

 زنم باشه برو تحقیق کردم زنگ می: حاج خانم
 زنینخودم تحقیق کردم. میشه امشب زنگ بزنین؟ آخه گفتم امشب زنگ می-
خودت شماره ، خودت تحقیق کردی ،خودت پسند کردی ،خودت خواستگاری کردی-

 !خوای دکوری ببری با خودت دیگهیه کالم بگو ما رو می ...گرفتی
 نه... دور از جون-
 از جلو چشم هام دور شو-
 چشم-

 با سر پایین، مظلوم از آشپزخونه بیرون رفت
بیا این سینی رو ببر اتاق، خودتون رو مشغول کنین تا یه ساعت دیگه آقا : حاج خانم

 .حجت میاد نهار میارم
 .اون کی میاد؟ ولی زبون بستمخواست بدونم دلم می

 ...سینی چای و تنقالت رو از حاج خانم گرفتم و رفتم اتاق عباس
ن . بشککردمییه آهنگ شاد گذاشته بود و وسط اتاق دستمال به دست رقص محلی 

 چرخوند در اتاق رو بستم و سینی رو گذاشتم رو تختزد و کمرش رو می می
عباس داماد شد... عباس  ...داشت داماد شدهبیا وسط دا ،ول کن اون ها رو: عباس

  داماد شد... بیا... عباس داماد شد... عباس دا... تو چرا واستادی بیا وسط



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 5 

 

 .هم کشید و با خودش همراه کرد ودست من
 !شه از ته دل خندید و این خوبهبا عباس می

  ...تا زمانی که پدر عباس اومد با هم راجع به کار و درس صحبت کردیم
  .کردمیاس با آب و تاب ماجرای خواستگاری کردنش از نازنین رو تعریف عب

از وجنات قضیه معلوم بود انقدر به دختر بیچاره پیله کرده که مجبور شده تلفن 
 .رو بده شونخونه

هر سری چه کارهایی  کردمیخیلی وقت بود که دنبال این دختر بود و برای من تعریف 
عاشق شده و برای  شده بوده و ظاهرا این بار عباس جدا   انگار این سری راضی. کرده

 .زندگیش تصمیم جدی گرفته
از اینکه عباس راحت داشت به  ..ولی حسادتی ته دلم بود.؛ برای عباس خوشحال بودم
 .رسید و من همچنان ساکت بودمکسی که دوست داشت می

همه دور یه سفره  پدر عباس که اومد احوالپرسی گرمی با من کرد و چند دقیقه بعد
 ...نشسته بودیم

 .همه چیز آروم بود تا اینکه حاج خانم موضوع خواستگاری رو مطرح کرد
 گفتپدر عباس مخالف بود و از آمادگی نداشتن عباس برای ازدواج می

 .کردمیپشت عباس خالی شده بود و مادرش ازش دفاع ن
 اس چیه؟!پدر عب انهم دلیل این مخالفت سرسختکردمیواقعا درک ن

 تصمیم گرفتم مداخله کنم
ن تونه بهتریگیره میفرمایش شما متینه حاج آقا! ولی عباس ترم دیگه فوقش رو می-

تو این فرصت هم با خانواده شکوهی و دخترشون بیشتر آشنا  ،شغل ها رو پیدا کنه
 تونین یه دوره نامزدی کوتاه بذارین تا اون موقع کار هم پیدا کردهشین. میمی
 اصال از فردا میرم دنبال کار: باسع

فردا دیگه؟ خواستگاری و کار و... تموم شد  همه کارهات رو گذاشتی برا: حاج خانم
 ا؟ه مشکل

 ی؟ هم کار خوب داری، هم ماشین داری.کنمیمحسن، تو به خودت نگاه : پدر عباس
این پسر ما به چه امیدی بره خواستگاری  ..خواستگاری هر دختری بری نه نمیگن.

 .دختر مردم
بزرگترین پشتوانه و امید عباس شمایین. امروز هواش رو داشته باشین! فردا پس فردا -

یم که به درسش هم برسه. از اون کنمیگردیم و یه کار خوب براش پیدا با هم می
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هست که عباس گذشته ماشین و کار و خونه داشتن که مالک نیست. خیلی چیزها 
 داره و من ندارم

خودت رو دست کم نگیر. اگه عباس ما یه ذره از جربزه و  ..نه پسر جان.: پدرعباس
ر تخم خواستگاری ولی این سر به هوا درفت متانت تو رو داشت بدون بحث براش می

 .هکنمیمردم رو بدبخت 
های شوهرش رفبه حاج خانم نگاه کردم. خواستم ببینم تو صورتش اثری از تایید ح

 .ولی چیزی جز نگرانی تو چهره اش نبود ؛هست یا نه
 دونستم باید چه برداشتی کنمنمی

 خب من دنبال گرفتن فوق بودم و اگر نه تا حاال کار پیدا کرده بودم ولی عمرا  : عباس
 .تونمگرفتم فعال بند ریشاگه فکر کنین خونه جدا می

 زن بگیریم!خوایم ما رو باش برای کی می: پدرعباس
 غذا سرد شد: حاج خانم

مون رو به سمت در سالن جلب سمت سفره که صدای در حیاط توجه سرمون برگشت
  .شدمیهای زنانه که به در نزدیک صدای کفش کرد.

  از پشت شیشه مشجر در سالن چادر مشکی رو تشخیص دادم
 ...در باز شد

 ...نفسم حبس شد
 ...با صدای سالم گفتنش نفسم آزاد شد

 مگه کالس نداشتی عاطفه جان؟: حاج خانم
 تشکیل نشد-
 پس بیا سر سفره-
 االن میام-

 .جرات نکردم با نگاهم تا اتاقش تعقیبش کنم
  ...دیگه توجهی به بحث عباس و مادر پدرش نداشتم

 ...فهمیدمدیگه مزه غذا خونگی رو نمی
 سمت سفره میادهاش رو بشنوم که به تا صدای قدمکردمیفقط گوش هام کار 

 بحث سر چیه؟: عاطفه
  خوام داماد بشم، بابا وسط امر خیر سنگ میندازه.من می: عباس

 بدون اینکه نگاهی بهم بندازه کنار عباس نشست
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 مبارک باشه. کی هست حاال که دم به تله دادی؟-
 !دوست داشتم نگاهم کنه

 عباس خودش تله است-
 نبودی؟ای نامرد تو مگه تو تیم من : عباس
 . نگفتی کیه عباس؟..داداشم گله. از خدای دختره هم باشه: عاطفه

 عباس نگاه ترسیده ای به مادرش انداخت
 خانم شکوهی-

 کی؟! اون دیگه کیه؟ پس نازنین چی؟ همونی که عکسش رو نشونم دادی -عاطفه
 شدمیمادر و پدر عباس نگاه پر خشمی به عباس انداختن. دیگه هیچ جور ن

 .لی کردماتماس
 شکوهی، فامیل نازنین خانمه! -عباس

 ...که دیگه حرفی نزنه کردمیبا چشم و ابرو التماس عاطفه رو 
 .عاطفه هم که موضوع رو فهمید یه آهان گفت و بشقابش رو سمت مادرش گرفت

 !انگار همه تصمیم گرفتن ساکت باشن
 شنیدمبرای من بد بود که صدای عاطفه رو نمی

 .مکردمیترس و شک نگاهش  فقط زیر چشمی با
 !ترسم بیشتر از حاج خانم بود

 !تونستم جو رو تحمل کنمعباس اصرار داشت بمونم اما من دیگه نمی
 .ست اونجا باشمکار درستی نیست وقتی عاطفه خونه به نظرم 

 ...از خونه شون بیرون اومدم
 ...اما دلم جا موند

 ،دستم نیست اصال درست نیستموندن تو اون خونه وقتی اختیار چشم و گوشم 
 نمیدونم حس عاطفه به من چیه؟

 !چیزی معلوم نیست تو کارهاش... تو صورتش
 !کاش دل و جرات عباس رو داشتم

 !زدم کاش حرفم رو می
 !عاجز شدم

 .ها برام کاری کننشاید اون؛ تمام فکر و ذکرم شده برگشتن و آشتی با مامان و بابا
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گار میاد، با خودم میگم این بار میرم سراغ مامان بابا ولی هر بار که برای عاطفه خواست
 ...این ترس لعنتی مانع میشه
 !ترس اینکه من رو نبخشن

 !ترس اینکه عاطفه رو از دست بدم
 !ترس خراب شدن آرامش ساختگیم

*** 
 خواست تمام فکرم پیش کار باشهدلم می ساعت شش و یه روز کاری دیگه.

دوباره  ...دوباره کمد لباس نسکافه و بیسکوییت... اکدوباره همون صبحانه خطرن
 . از خونه بیرون اومدم و ... ...یه روز معمولی ...وسواس لباس انتخاب کردن

 !روکش ماشین نبود
 !تمام ماشین پر از فضله پرنده بود

 !رنگ مشکی براق ماشین به گند کشیده شده بود
 !من و کت و کروات و ماشینی که سبز رنگ شده بود

اما فکری مثل خوره به ؛ راه افتادم به سمت شرکت... وقت نداشتم به ماشین برسم
یا  ستفهمیدم احساسم یه طرفه  باید می؛ باید با عاطفه حرف میزدم؛ جونم افتاده بود

 ...نه
 آقا گل میخری؟-

 لعنت به چراغ قرمز
 نه-
 تو رو خدا... برای خانم خوشگلت از من گل بخر-
 رو گفتی عین جمله دیروزت-
 یخری؟ نم-
 یه دونه بده !جهنم-

 !زنم گل رو میدم و حرفم رو می شاید بعد شرکت
 برم دانشگاهش؟

 بایه گل؟
 ...بعد شرکت
 ...بعد جلسه

 .درست مثل روز قبل، گل رو دادم خانم زاهدی تا برام بذاره تو آب و رفتم سر جلسه
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ثال کاشفی که م وکیلشون.تو اون جلسه فقط من بودم و نماینده شرکت انگلیسی و 
تمام صحبت ها رو خودم کردم و  پاش رو از اتاقش بیرون نذاشت ...رئیس شرکت بود

 ...برگه ها رو بردم تا کاشفی امضا کنه
 بعد از امضا هم از دفترش بیرون نیومد تا مهمون هاش رو بدرقه کنه

  شتولی به خیر گذ ؛شدمین حرکتش داشت باعث به هم خوردن قرارداد یهم
 .جلسه تموم شد
 شماره عباس رو گرفتم جواب نداد. فقط خسته فکری بودم... کاری نداشتم

دونم که جلو دانشگاه های عاطفه رو نمیتازه به این فکر کردم که ساعت کالس
  منتظرش بمونم.

 تصمیم گرفتم برگردم خونه
 خانم زاهدی به مهندس بگید دارم میرم-
 کارتون داشتمهندس  ،دیروز هم زود رفتین-
 شما اطالع ندارین چه کاری با من داشتن؟-
چرا! گفتن بهتون بگم امشب یه مهمانی هست که باید شرکت کنین. لباس رسمی -

ظهر اطالع داده میشه. فردا آدرس هم تا بعداز ..بپوشین. ترجیحا کت و شلوار مشکی.
 .آبدارخونهتون هم گذاشتم تو تون میرسه... در ضمن گلهم حکم ترفیع

 مال خودتون. کار دیگه ای نبود؟-
 نه-
 باشه... پس به مهندس اطالع بدین من رفتم. مکان مهمانی رو هم برام پیامک کنین-
  .. ممنون بابت گلباشه.-

 .فقط سر تکون دادم
  مجبور بودم برم! حوصله این مهمونی های تشریفاتی رو نداشتم ولی چاره ای نبود

 .دتا شب کلی فاصله بو
 از شرکت بیرون زدم

 م جواب بده ولی بوق نخورده صداش رو شنیدمکردمیشماره عباس رو گرفتم فکر ن
 خوب شد زنگ زدی. پاشو بیا کمک-
 چته؟ چی شده؟-
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شلوار خوب گیر و چی شده؟ چی شده؟! من انقدر آژانس گرفتم مردم. هنوز هم کت -
و تاز صبح بیخودی  ..نخریدم.ن. شیرینی هم کنمینیاوردم. این ها هم من رو ول ن

 بازارم
 خواین برین خواستگارینگو که امشب می-
 باشه نمیگم؟-
 امشب میرین؟ واقعا؟!-
 بگم یا نگم؟ تکلیف ما رو روشن کن-
 مثل آدم بگو چه غلطی کردی-
شلوار و باور کن امروز اصال وقت غلط کردن نداشتم. ببین محسن تو این همه کت -

فقط گرون نباشه. هنوز گل و  ..بیا آدرس بده راحت بشیم. میخری از کجا میخری؟
فرستم. زود خودت رو برسون ما تو شیرینی هم نخریدم. پاشو بیا آدرس رو برات می

نه گش ،ما از صبح بیرونیم ..رستوران منتظرت می مونیم. لفت ندی ساعت دو بشه ها.
 .دیگه هم حوصله تاکسی گرفتن ندارم.. و تشنه ایم.

 .عباس..-
  یه رفیق که بیشتر نداری. ..چیه؟ به من چه که کار داری. مرخصی بگیر.-
 سخنرانی نکن اومدم-
 تو چرا هیچ وقت نمیذاری برات از رفیق و رفاقت بگم؟-
 شلوار میخوایو آدرس رو بگو اگه کت -
 گرفتم حیف که بقیه نمیذارن واگرنه یکی از کت های خودت رو می-
 یشه کردکار میحاال میام ببینم چ-
 کنم تا برسی. فعال ه. سرگرمشون میکنمیمامان داره بد نگاه -

 هنوز چند ثانیه از قطع تماس نگذشته بود صدای گوشی بلند شد
 ...عباس نبود

 ...آدرس مکان مهمونی بود
 ...ه بیرون اومدم پیام عباس هم رسیداز پارکینگ شرکت ک
 شون فاصله نداشتخونهیابون شلوغ که اونقدرها با یه کبابی تو یه خ

 دور از انتظار نیست که نتونستن چیزی بخرن
*** 

 بعد از کلی گشتن دنبال جا پارک توی ترافیک، خودم رو رسوندم به کبابی
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خصوصا که  ،پیداشون کرد شدمیعباس و خانواده اش جایی نشسته بودن که راحت 
 عباس طبق معمول در حال بلند حرف زدن بود.

پیدا کردن جا پارک و بعدش رسیدن به عباس بود که فراموش کردم انقدر حواسم پی 
 کت و کروات رو تو ماشین بذارم.

به محض ورودم متوجه نگاه  ..با اون تیپ رسمی، وسط کبابی مثل وصله ناجور بودم.
 های عجیب و سنگین اطرافم شدم.

 ...داین تیپ و قیافه اصال مناسب همچین جایی نبو !از این جنس نگاه متنفرم
تا خواستم یه قدم به تختی که عباس و بقیه نشسته بودن نزدیک بشم شاگرد، یا به 

 ...اصطالح گارسون کبابی جلوم ایستاد
 .زل زده بود به صورتم! تو نگاهش یه ترس مات بود

 بوی گوشت خام و لکه های روی بلوزش رو تشخیص داد شدمیاز اون فاصله هم 
 .زدم افتادم که نباید با این غلظت ادکلن می فکراین  به
سرم رو چرخوندم بلکه از روی صورت بقیه ، گفت خواست یه چیزی بگه ولی نمی می

 ...ه عجیب چیه ولی چیزی دستگیرم نشدبفهمم دلیل این نگا
 .قدم جلو گذاشتم که باالخره به حرف اومد

 ؟شما مامور بهداشتی-
 چی؟ نه-
 ذا بدی؟دامادی؟ اومدی سفارش غ-
  نه من با دوستم قرار داشتم اونجاست-
 پس توریستی؟-

  کردمیم دیگه داشت عصبی
 زنی بیا دیگه شش ساعته منتظر توییمچی زر می: عباس

 خوشحال از اینکه نجات پیدا کرده بودم. رفتم سمت پدر عباس
 سالم ظهر شما بخیر-

رو دادن کفش هام رو در  پدر و مادر عباس و عاطفه هر کدوم به سبک خودشون جوابم
 آوردم، کنار عباس رو تخت نشستم و مشغول باز کردن کرواتم شدم

 عباس اینجا رو با جالیز اشتباه گرفتی؟-
 طور؟چ-
 اون چه فریادی بود کشیدی؟-
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 از شرِّ کت و کرواتم خالص شدم
 محسن یه سوال بکنم ناراحت میشی؟-
 چی؟-
 بازی در میاری؟این واقعا قیافه خودته یا داری مسخره -
 از قیافه مسخره تو بهتره-

های درشت آبی و موهای زاغ مشکی به هیچ وجه مسخره نبود عباس با اون چشم
واقعا چرا مثل  ؛ی گفتم عزت نفسم زیر سوال می رفتولی اگه این جمله رو هم نم
 عباس حاضر جواب نبودم

 تو خوبی...: عباس
 حاال چی خریدین چی نخریدین؟-
 واد هیچی خریدیمتا دلت بخ-
  من میگم الزم نیست امشب زیادی رسمی لباس بپوشی. یه کت اسپرت بپوش-
 بد فکری هم نیست راست میگی-
 نهار خوردین؟-
 منتظر تو بودیم-
 شناسم کت برداریم پس بعد نهار بریم یه جایی می-
 های خودت نمیخوام هااز این کت اعیونی-
 گل و شیرینی چیزی نمیخواین؟ تو بیا خودم میدونم کجا ببرمت. غیر-
 نه فکر نکنم-
 انگشتری کادویی چیزی-

اون ها مال وقتیه که جواب مثبت گرفتیم. معلوم نیست با این وضعیت : مادر عباس
 شازده ما جواب مثبت بدن

 خیلی هم دلشون بخواد داداش من لنگه نداره -عاطفه
 مچرا عیب میذاری روم؟ دو تا لنگ دارم دراز و سال: عباس

 لیاقت تعریف هم نداری-
  یه نفر رو الزم داریم امشب رفتارهای این پسره رو کنترل کنه: پدرعباس

زیونم که کنترل الزم داشته باشم بعد شما دکمه ام رو بزنی خاموش یمگه تلو: عباس
 شم؟

 ریزی مادر جان غصه من اینه که صدات هم در نیاد یه کخی می: حاج خانم



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 3 

 

 جوری نیستمامان عباس این: عاطفه
 برههست. حرف هم نزنه یه شکلکی در میاره آبرومون رو می: حاج خانم

 رمگیرم میحاال ببینین چه شکلک درارم چه نمک بریزم، امشب جواب مثبت می: عباس
 خدا از زبونت بشنوه: حاج خانم

 شنوهمی: عباس
 کاش من هم یه سر سوزن اعتماد به نفس عباس رو داشتم

 ...غذا رو آوردن
رد کردن شخصیت من بچسبین... محسن تو امشب با اول غذا بزنین بعد به خ: عباس
 مایی؟

 نه من مجبورم برم یه مهمونی از طرف شرکت-
 نمیشه بپیچونی؟-
ه. نکمیاوال که مترجم میخوان دوما میخواد بهم ترفیع بده اگه نرم بالکل اخراجم  ...نه-

 ین شرکتهبینی هر چی دارم از کار تو هممن هم که می
هو زد و این شرکته ور کی. اگه یکردمیکاش یه جای دیگه دست خودت رو بند -

 کار کنی؟یشکست شد میخوای چ
م. فعال که اوضاع شرکت کنمیپس انداز دارم تا وقتی تموم بشه یه کار دیگه پیدا -

 مدش هم توپهآعالیه در
فرداش معلوم نیست از اول هم که رفتی تو این شرکته حس خوبی  ،شرکت خصوصیه-

 نداشتم
 بیشتر از عباس خودم تو این فکرها بودم

م چیزی نشده تا صد سال آینده هم کنمیبا احساس... االن چند ساله دارم اونجا کار -
 قصد ور شکست شدن ندارن

 اصال به من چه برو بمیر-
 خوبی؟-
 دگاری می مونه بار اوله میریم خواستگاریآره بیاین عکس بگیریم یا-
دیوار  یم بهکنمیگیریم قاب فکر خوبیه. هر سری میریم برات خواستگاری یه عکس می-

 یادت بمونه چند نفر دخترشون رو بهت ندادن
 همه خندیدن
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گیرم اون وقت تو اتاق هر کدومتون مسخره کنین! من امشب جواب مثبت می: عباس
 س میذارم یادتون بمونه عباس حرفش حقهیه نمونه از این عک

 گوشیش رو پرت کرد سمتم
 پاشو عکس بگیر: عباس

 از جا بلند شدم
 حاال میذاشتی بعد غذا: مادر عباس

 امکان نداره: عباس
 عقب تر ایستادم

 ... آمادهیکم مهربونتر بشینین-
 همه بگین شیرین...: عباس

 دوربین رو آوردم پایین
 چرا شیرین؟-
منظورم دختر خاله ات نبود. نکنه انتظار داری بگیم محسن؟ خودت فرض  ...به خرما-

 فتیم عکس منکراتی میشه! بابا بیخیال!اکن تو عکس چه ریختی می
 به گوش شوهر پلیسش برسه چی میشه؟میدونی اگه -
 زر نزن عکست رو بگیر-

 غیر نیش باز عباس همه تو عکس با اخم افتاده بودن ،واقعا بی مالحظه است
 گاهی اوقات واقعا غیر قابل تحمل میشه

  به خودش اجازه میده چون با کسی صمیمیه هر چی به ذهنش میرسه بگه
 رد شدن شخصیتم جلو خانواده عباس خصوصا عاطفه ناراحت بودماز خ

ظهر بعد از خریدن گل و شیرینی عباس و خانواده اش رو رسوندم و ساعت شش بعداز
 همونی آماده شمخودم برگشتم خونه تا برای م

هن و کروات رو هم مشکی انتخاب اکت و شلوار مشکی که دستور رئیس بود ولی پیر
 ....کردم که نشونه عزا باشه

 !مال مرگ خودم بود ،برای خودم عزا گرفته بودم
 ...بینمشعباس که ازدواج کنه دیگه نمی

 !امیدی به جواب مثبت خواهرش هم ندارم
 !خانواده خودم ازم بیزارن

 ...اید سیاه تن کنمب
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 !این همه سال تنها بودم
 !چرا االن پشیمونی سراغم اومده؟

شاید گشتن با ؛ گیرمشاید زیادی سخت می؛ رفتم جلو آینه تا کرواتم رو مرتب کنم
 !ش اعتماد به نفسم رو پایین آوردهعباس و چهره جذاب

ولی تو این از سوسول به نظر اومدن متنفرم  ...با وسواس موهام رو مرتب کردم
 .واجباته ءسمی و تشریفاتی رسیدن به ظاهر جزمجالس ر

واقعا گذاشتن این ته ریش ؛ کف دست هام ادکلن زدم و به گردن و ته ریشم کشیدم
 ام داشته؟تاثیری تو بهتر شدن قیافه

دونم منی که انقدر نظر دیگران برام مهمه چرا نفرین یه خانواده رو به جون خریدم نمی
 ینجا!و اومدم ا

 !صدای اذون از حسینیه محل آهم رو بلند کرد
 ...نگاهم به آینه افتاد

 !چاره ای نبود
با کشیدم مسح ... هنم رو باال زدم و رفتم آشپزخونهاهای پیرآستین ...وردمآکت رو در

 .م ریخته سر، کل موهام به
آدرس رو  آخر پیامی کهم. شقت فراوان دوباره آماده رفتن شدبا م ...نمازم رو خوندم

ها انقدر شه برام سوال بود چرا این مهمونیهمی... نوشته بود یه کد سه رقمی بود
 ن!اهمخفی و محافظت شد

 یاد دوران بچگی افتادم... دنبال یه جا پارک بودم که ماشین پلیسی از کنارم رد شد
 ...من بودم و شیرین، حسین، علی، نجمه... حیاط خونه آقاجون

 دشمیپلیس. حسین  شدمیاون  ،ود همیشه رئیس بازی درمیاوردتر بعلی چون بزرگ
د دست و پا چلفتی بودم که گیر من هم همیشه دز، نجمه رئیس خالفکارها بود، سرباز
نشست به گریه کردن و بازی رو خراب دید گیر افتادم میشیرین تا می... فتادامی
 .کردمی

 حاال من کجام؟
 شیرین کجاست؟

 هام؟داداش
 !زندگیم از این رو به این رو شده

 ای وارد نشه.چماق گذاشته بودن که فرد غریبهجلوی ساختمون یه قل
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 رمز رو گفتم و از کنارش رد شدم.
 بر خالف حیاط بزرگی که جلوم بود ساختمون اصلی، خونه کوچیکی بود.

 ...پله ها رو بی شمردن طی کردم تا در ساختمون
 ...تر از سی نفر داخل خونه انصدای همهمه بهم القا کرد کم

 !وارد که شدم فهمیدم راجع به تعداد افراد اشتباه کردم
 .نصف اون تعداد حاضر بودن و فقط سر و صداشون باال بود

 !باید اعتراف کنم ترسیدم؛ با ورود من به طرز عجیبی سر و صداها خوابید
 خودش اومد سمتم...با چشم دنبال مهندس کاشفی گشتم

 کردی سپهری چقدر دیر-
 خوامعذر می-
 از این طرف بیا-

 .یاد جشن تولدم افتادم... یه صندلی تک پشت یه میز یه جای پرت سالن نشوندم
ه ای عباس، رفقای زمان دانشجویی رو جمع کرده بود خونه ام. روز خوبی بود ولی بهان

 صدا بکشه رو کرایه...شد که صاحب خونه به خاطر سرو
 طوری پشت یه میز نشسته بودم.اون روز هم همین

کدوم از این هیچ ،حس مهم بودن میده ولی من متنفرم... شون به من بودبقیه توجه
 ها با کسی حرف نزدم.م. چند باری که اومدم این مهمونیشناختآدم ها رو نمی

های بی معنی و عجیب رو تحمل نیم ساعتی بود که تو اون فضای خفقان آور نگاه
 کاشفی با دو تا گیالس به سمتم اومدم که کردمی
 دونستی؟ه سپهری میئامشب شب تو-
 از چه جهت مهندس؟-
خوام از این کشور . من تمام سهامم رو فروختم. می..خوام خبر مهمی رو بهت بدممی-

ای گذاشتیم تا تصمیم بگیریم مدیریت شرکت رو به کی برم. با سهام دارها جلسه
ن سالها از خودت نشون دادی تصمیم گرفتیم این مسئولیت رو با لیاقتی که ای ،بسپاریم

 دوش تو باشه
 به معنی واقعی کلمه شوکه شدم. من؟! مدیریت؟! رو چه حساب؟

 دونمم. من چیزی از مدیریت نمیکنمیجناب مهندس من دلیل انتخابتون رو درک ن-
 یه گیالس داد دستم

  تو باید االن خوشحال باشی پسر-
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 شدم من واقعا گیج-
 حق داری ولی...-

 دستش رو به سمتم دراز کرد
 تبریک میگم-

  باهاش دست دادم ولی هنوز تو بهت بودم.
 آخه کاشفی که...

جناب کاشفی شما که شش ماه هم نیست مدیریت رو پذیرفتین. چرا دارین سهام رو -
دونین من از پس فروشین؟ وضع شرکت خوبه این کار رو نکنین. شما از کجا میمی

 این کار بر میام؟
ی چرا غیر از شما تمام کارمندها کنمیسوابقت مطالعه شده آقای سپهری. فکر -

 جایگزین شدن؟
دور از چشم عباس تو یه دارالترجمه کار پیدا کرده  .من هم منتظر حکم اخراجم بودم

 .بودم
ا هولی اونی که بیشترین سهام رو داره باید مدیریت کنه من تصمیم شما و سهام دار-

 مکنمیرو درک ن
چرا این تصمیم ما رو برای خودت سخت  ؛اونی که مدیریتش بهتره مدیر میشه-

 ی؟کنمی
 !ولی آقای کاشفی-

 رو به سمت جمعیت کرد و صداش رو باال برد
 به افتخار رئیس!-

 ...جمعیت پشت سرش جام هاشون رو بردن باال
 ...بچگی خجالتی بودم زا

 !پیشونیم عرق نشستهام در هم شد و رو اخم
 !خواست فرار کنمدلم می

 ذاشتینمهندس کاش زودتر این موضوع رو با من درمیون می-
م کسی از شنیدن خبر کردمیگیری؟ من اصال فکر نچیزی نشده پسر، چرا سخت می-

 ریاستش ناراحت بشه
 !بحث ناراحتی نیست. من غافلگیر شدم-
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نیا شرکت تا با  ،بدم یه هفته وقت داری تا کارهای اداری انتقال وظایف رو انجام-
 بینمتخودت کنار بیای. اون روز تو شرکت می

 ...سری تکون دادم
 بی ادبیه ولی اجازه مرخصی میدین؟-
 رئیس خودتی. این یه هفته هم برای این گفتم نیا که خیالت راحت باشه-
 منظورم ترک مهمونیه. اگه بی ادبی نیست ترجیح میدم برم-
 . شام سرو نشده. از این بیشتر مهمون نمیاد..شبههنوز سر -
 اگه مورد کاری وجود نداره حضور من مفید نیست اگه اجازه بدین میرم-
 تونی بریاگه انقدر معذبی موردی نداره می-
 ممنون-

گیج بودم جامی که دستم داده بود دست نخورده روی میز گذاشتم و از ساختمون 
 هدی شدم که تازه وارد حیاط شده بود.بیرون اومدم که متوجه خانم زا

 وسط حیاط ناچارا با هم رو به رو شدیم.
 سالم آقای سپهری-
 سالم-
 برین؟ مهمونی تازه شروع شدهتشریف می-
 بله... با اجازه-

 از کنارش گذشتم
 ...دادتو ماشین که نشستم راه تنفسم باز شد ولی مغزم هنوز پیام نمی

  واقعا مشکوک بود. ؛قضیه مشکوک بود
م ولی نکمیاول فکر کردم اشتباه . شماره عباس رو گرفتم نیاز داشتم با یکی حرف بزنم

  زیر صندلی گوشیش رو پیدا کردم. اومدصدای زنگ گوشی عباس از داخل ماشین می
ولی گوشیش بهانه خوبی بود که فردا برم  ؛انازه یادم اومد امشب خواستگاریت

  ...شونخونه
طی یه حرکت زشت . فتم ولی فکری باعث شد دست نگه دارماستارت زدم که راه بی

 .شماره عاطفه رو از گوشی عباس کش رفتم
  ...فامیلی عباس آذران بود من هم شماره عاطفه رو با همین اسم تو گوشیم سیو کردم
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که  شاید ذهنیتی باشه؛ تمام مسیر تا خونه فکر ِسَمتی بودم که به ریشم بسته بودن
ها راجع به من داشته باشن اینکه از شهرستان اومدم اینجا دنبال پول و ثروت و خیلی

 ...موقعیت ولی حقیقت اینه که من دنبال آزادی بودم
 ...دنبال یه زندگی نرمال
 ...یه شخصیت متفاوت

همون لحظه هم . ها تو ریاست، تو موقعیت باد آورده، تو این راه نیستاون آرمان
 حتی به قیمت اخراج شدن؛ مکنمیکه پست ریاست رو قبول ن دونستممی

خواست همچین ولی یه چیزی ته دلم نمی ؛پشتم به کارم تو دارالترجمه گرم بود
گفت بی خودی مشکوک شدم و باید با یه چیزی ته دلم بهم می. موقعیتی از دست بره

 .یکی مشورت کنم
 !و میخوایگفت این یه هفته گنجه اگه عاطفه راون صدا می
 ...دوباره کوچه
 ...درخت توت
 ...هاو گنجشک

 .از صبح با این ماشین کثیف گشتم و زحمت کارواش رفتن به خودم ندادم
 ...خواست برگردم تو خونه تنگ و تاریکمدلم نمی، خواب از سرم پریده بود

 صدای گذر آب از جوب کنار خیابون توجهم رو جلب کرد .کوچه خلوت و ساکت بود
 .ولی آب داخل جوب زیادی زالل و پاک بود ؛دونستم اطراف خونه باغ هستمی
تو خونه ام و سطل و دستمال برداشتم و  ترس صاحب خونه بی صدا رفتم باال از

 هام رو عوض کردملباس
 .س برگشتم پایین و مشغول شستن ماشین شدممااگاماس گ

 برد... هابه گذشتهمنو سکوت کوچه 
از اونجایی که من از  ،بود و حسین رو مجبور کرده بود بشورشبابا استیشن خریده 

ها که کشید، این جور موقعتر بودم و مامان نازم رو یه جور دیگه میهمه کوچیک
 .شدمیترها بهم نبود حسابی دِر خالی کردن حسادت بقیه باز حواس بزرگ

 ...هشت سالم بود
چوب باریک و بلند از درخت خورد یه حسین کنار حوض نشسته بود و نوشابه می

گیالس جدا کرد و مجبورم کرد ماشین رو بشورم. تا صدام درمیومد با چوب دستش 
 !شستمم و ماشین میکردمیگریه  ...پشتمزد می
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 !حاال دلم برای دیدن همون داداش بزرگ قلدر و زورگو تنگ شده
ها و خونه و آدمخوند؟ بیاد ببینه کوچه کجاست اونی که شعر میرن آدم ها رو می

 ...هستن فقط منم که رفتم
 !دلم برای صدای خنده مامان تنگ شده
 ...خیلی وقته ذوق شوخی کردنم خشکیده

 ...خیلی وقته مامان لپم رو نکشیده
 !ایچه دلتنگی بچگانه

 ولی...
 !های لطیف و تپل مامان تنگ شدهدلم برای دست

 روجک...گفت وخندید بهم میهای بی مزه ام میبه شوخی
 دید؟چرا همیشه من رو بچه می

 اش بودم...ترین بچهشاید چون کوچیک
ل دوباره سط ،یه سطل آب ریختم رو شیشه ماشین یه سطل دیگه کاپوت رو تمیز کرد

رو تو جوب گرفتم و از آب پرش کردم. هدفم سقف ماشین بود که گوشی عباس زنگ 
 .خورد

  .باز هم غافلگیر کننده بود ،آهنگ تیزش با وجود اینکه تو ماشین بود
کوچه ساکت  ...هام خیس شدسطل آب از دستم سر خورد و تمام سر و صورت و لباس

 و خلوت بود. صدای گوشی مثل چاقو کشیدن رو شیشه آزار دهنده بود.
هام رو پاک کردم با عجله در ماشین رو باز دست ،با یه تیکه از لباسم که خشک بود

 .تمکردم و گوشی رو برداش
 ،های مرطوب دکمه اتصال رو زدم و از اونجایی که سرم هم خیس بودبا همون دست

پر  صدای عاطفه تمام کوچه رو... بلندگو رو روشن کردم که تماسی با گوشم نداشته باشه
 .کرد
 الو... عباس بیا گوشیت جواب داد-
 الو!-
 عباس بیا دیگه االن قطع میشه یه آقایی برداشته گوشی رو...-
 عاطفه خانم، محسنم صدام رو دارین؟-
 من شماره عباس رو گرفتم-
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درست گرفتین. گوشی عباس تو ماشینم جا مونده بود... شما مگه شماره من رو دارین -
 که اشتباه بگیرین؟!
 ]جوابی نشنیدم[

 الو؟-
 گوشی رو میدم عباس...-

 بعد از چند ثانیه سکوت صدای عباس رو شنیدم
 ه بزغاله؟کنمیکار یگوشی من دست تو چ-
 خیلی بد حرف میزنی ها. حواست هست؟ خودت تو ماشین جا گذاشته بودی...-
 کالس چی میری انقدر مودبی؟-
 طور بود؟خواستگاری چ-
خواستی بشه؟ تا من رو دیدن گفتن از اون روزها کجا بودی؟ بیا بگیر این چی می-

خواستن اشانتیون بدن بهم قبول میاش رو دخترمون مال خودت. تازه خواهر کوچیکه
 نکردم

 حاال شیرینی میدی یا نه؟-
م خوایم بریباشه میدم. فقط فردا باید ماشینت رو بدی بهم. می ..کارد بخوره شکمت.-

 برای آزمایش و حلقه خریدن
 مبارکه!-

 داماد شدی جبران کن!-عباس
 خدا از زبونت بشنوه-
 . بی ماشین بیای شیرینی بی شیرینیفردا صبح زود بیا ماشینت هم بیار بده-
 باشه.-
 قربان ادبت خداحافظ-

  با سرعت ماشین رو شستم ...گوشی که قطع شد دوباره کوچه رو سکوت گرفت
 قفل فرمون زدم و روکش ماشین رو کشیدم. کیف مدارکم و گوشی ها رو برداشتم

  .هام همچنان خیس بودلباس
 وض کنم با همون لباسها رفتم سوپریاز ترس صاحب خونه نرفتم تو تا لباس ع
 یه مرد حدودا سی ساله پشت دخل بود

 خوبی آقا؟-
 آره فقط خیسم؟-
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 غیر از ما کسی تو مغازه نبود. رفتم سمت یخچال
 هفته پیش بارون اومد تو االن خیسی؟-

 یه شیشه آبمیوه برداشتم و در یخچال رو بستم
 غرو اینهصاحبخونه غرزندگی مجردی و داشتن عوارض ماشین شستن و -
 پس اوضاعت توپه-
 ؟از چه لحاظ-
 ماشین که داری، خونه مجردی هم داری اوضاع به کامه دیگه-
م که به کام باشه. طرز نگاهت جالبه. من کنمیاز روی شکم سیری مجردی زندگی ن-

 رسمیکی که از زندگی مجردی به هیچ جا نمی
 رسی؟یعنی چی به هیچ جا نمی-
وقت به روم... ولی من چون دست تنهام هیچگردن؟ یه زندگی آچی میهمه دنبال -

رسم. همین روزهاست که اخراج هم بشم اونوقت حقوقم تقسیم به چهار سامون نمی
 میشه

 شغلت چیه؟-
 کارمند ساده-
 با حقوق کارمندی ماشین دار شدی؟-
 از قبل هم پس انداز داشتم ،خرجی ندارم که نشه-
 ترهه خرجش باالمجردی زندگی کردن ک-
 ساندویچ سرد کجاش خرجه؟-
 یعنی میخوای بگی دختر نمیاری خونه ات؟ برو ما رو سیاه نکن-
 هاش نیستمم از اون آدمکنمیواسه این چیزها تنها زندگی ن-
 

  و عاطفه رو دیدم شونخونهاولین باری که عباس من رو برد 
 غیر عاطفه کسی رو نخواستم... همون دوران دانشجویی

ه برای گنا اموقت به این فکر نکردم که انقدر پست باشم که از خالی بودن خونههیچ
 ها این روزها چنده؟قیمت شرف و وجدان آدم. کبیره استفاده کنم

 یعنی دوست دختر نداری؟!-
 عالقه ای هم ندارم داشته باشم-

 چند تا کیک از قفسه برداشتم
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 چه جالب-
هدر بره؟ یا اینکه از تنهایی  با یه دستمال کاغذیخوام وقتم چی جالبه؟ اینکه نمی-

 م؟کنمیاستفاده نءسو
 اینکه عالقه نداری-
خوام یه دگرگونی بزرگ ایجاد کنم دعا کن شناسی. همین روزها میتو که من رو نمی-

 .بشه
 یعنی میخوای عالقه مند شی؟-
خودم نمیشم که نه! میخوام برم خواستگاری. پشتم خالیه ولی میرم. حداقل شرمنده -

  کاری نکردم
 ایچه عزم و اراده-

 خریدها رو گذاشتم جلوش
 هات بدهیه بسته هم از شکالت-

  گشتم ولی چیزی نبوددنبال قیمتش می ،بسته رو گذاشت رو میز
 قیمتش چنده-
 دونم. اینجا مغازه داییمه یه سر رفت بیرون من رو نشوند اینجانمی-
 گفتم تا حاال ندیدمت!-
اهلش نیستم  ین به بعد زیاد میام اینجا. چیزی خواستی بیا! من هم مثل خودت،از ا-

 فقط خواستم از زیر زبونت حرف بکشم
 که چی بشه؟-
 حوصله ام سر رفته بود. اسمت چیه؟-
 محسن-
 من هم ساعدم-
 خوبه-
 چی؟-
 اسمت. یه تنوعی توش هست-
 ؟از چه لحاظ-
 چندن این روزها؟همه سامی و مانی شدن. مامان باباها چند -
 خوبه که خوشت اومده-

 پول خریدها رو گذاشتم رو میز
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 شماری؟نمی-
 نه بابا درسته حتما-
 باشه-
 خوای اخراج شیراستی کارمند کجایی؟ گفتی می-
یه شرکت خصوصیه. اخراجم نکنن استعفا میدم. اوضاع شرکت عجیبه. رئیس قبلی -

دونم این جدیده اوِل کاری همه رو اخراج کرد غیر دو سه نفر. نمی ..آدم با وجدانی بود.
رو چه حساب ولی یه سمتی بهم داده که نمیتونم قبولش کنم. ترجیح میدم برم تو یه 

 کار با مزایای کمتر تا اینکه بشم رئیس شرکتی که هیچ سهمی توش ندارم
 ؟! میخوای پست ریاست رو ول کنی؟خلی-
ه نون حروم بخورم. حقوق ریاست برای منی که تالشی براش نکردم بابام بهم یاد نداد-

 حرومه
 نکنمیبیخودی که رئیست ن-
م! یه کنمیام این همه بزرگواری رو درک نهمینش برام عجیبه. من یه کارمند ساده-

 جای کار میلنگه
 زیادی بدبینی-
وجیهش رو ولی ترجیح میدم قبول نکنم تا هم واکنش رئیس رو ببینم هم ت ؛شاید-

 .بشنوم
 ..اگه توجیه نیاره که بدبخت میشی. بیکار میشی-

 . اون وقت چه ریختی میری خواستگاری این دختره که گفتی
 کنم چیکارخوام برم خواستگاری، مادر پدر و خود دختر بگن دونم. مینمی-
 

 ...ی از مغازه بیرون اومدمشد و من هم با یه خداحافظی سرسر  یه خانم وارد مغازه
 .کردمیولی عمال داشت سوال پیچم  ؛گرفتزود گرم می! شخصیت جالبی بود

 !حتی مقدمه چینی نکرد؛ بهش اطالعات دادمعجیب تر اینکه من انقدر دقیق 
 ولی من چرا همه جیک و پوک زندگیم رو ریختم رو دایره؟؛ به نظر آدم درستی بود

اعت خیس گشتن یه بالیی شانس آوردم هوا زیاد سرد نبود واگرنه حتما بعد یه س
 ...اومدسرم می

 ...نبود دیروزی اما اون پسرِ  ؛دوباره رفتم همون سوپریامروز  صبح
 ...یه بسته شکالت خریدم و بدون سوال اومدم بیرون



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 5 

 

 !گفتم خوش به حال عباسد تو دلم میزماشینم از تمیزی برق می
 !باز هم چراغ قرمز نفرین شده

 این بار خودم برای گل فروش دست تکون دادم. بودمهام با ساعد یاد صحبت
 ...یه شاخه گل خریدم

 ای بدمش به عاطفهم به چه بهانهکردمیتمام مسیر به این فکر 
 چی بگم؟

 چی کار کنم؟
زنگ خونه رو زدم با شنیدن . وقتی به مقصد رسیدم، تمام نقشه هام فراموشم شد

 یایی صبحم روم تاثیر گذاشتافکار ماخول. صدای عاطفه مغزم از کار افتاد
 بله؟-
 سالم عاطفه خانم. محسنم یه لحظه تشریف میارین دم در؟-

 الکی خوشحال و توهمی شده بودم، و واقعا منتظر بودم عاطفه بیاد
 م بده؟به محل
 !زرشک

 ...صدا اومد جلو درعباس مثل همیشه پر سرو
 صبحانه نخوردیمچرا عین ستون واستادی اینجا؟ بیا تو! ما هنوز چای -
 مگه نمیخوای بری آزمایش؟ باید ناشتا باشی-
 چرا هیچکی هیچ چی به من نگفت؟-
 من چه بدونم! چیزی که نخوردی؟-
تر رسیده بودی حتما خورده بودم. ماشینت چه تمیز شده ی اگه پنج دقیقه دیرنه ول-

 .دیروز مثل توالت عمومی بود
 شیتشانست خوبه. دیشب شستمش. بیا این هم گو-

 ...گوشی رو گرفت
 زنیم... اون چیه؟بیا تو حاال حرف می-
 چی؟-
 تو ماشینت؟ اون گلِ -
 ا... آره دیدم تو که بلد نیستی گرفتم بدی نامزدت...-
 دمت گرم. درها رو قفل کن بیا تو-
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بوی نون داغ و چای ... سفره صبحانه پهن بود. دزدگیر رو زدم و پشت سرش رفتم
 اومدصدای پدر و مادر عباس از آشپزخونه می. سالم بلند کردم یه... اومددارچین می
 سالم... -پدرعباس
 ما هم االن میایم ،محسن جانسر سفره بشین  -حاج خانم

 رفتم که عاطفه از اتاقش بیرون اومدسمت سفره می
 ولی انگار برای بیرون رفتن آماده شده بود؛ سر تا پا صورتی بود

بچه رو انداختن دنبال ما. از اون ور هم آبجی نازنین رو بینی تو رو خدا می -عباس
 فرستادن بادیگارد بشه

 حاج خانم با یه ظرف پر از نیمرو از راه رسید. ای زدم و نشستملبخند بی مزه
روی من و کنار حاال عاطفه روبه. پدرعباس هم پشت سرش اومد و کنار من نشست

سفره نشسته بود و زانوهاش رو ر از تعباس با ادای خاصی یک متر دور. مادرش بود
 .بغل گرفته بود

 عباس چرا نمیای؟-حاج خانم
 محسن میگه برا آزمایش باید ناشتا باشم -عباس

ها ممثل یتی ..خوب شد حواسش بود. پاشو برو اون اتاق لباس بپوش حاضر شی بری.-
 گیرم بعد آزمایش بخوریبرات لقمه می ،زل نزن به ما

 من هم نیم خیز شدمتا عباس بلند شد، 
 تو کجا پسر؟ -پدرعباس
 سفره پهنه از پای برکت خدا بلند نشو-حاج خانم

 برم پیش عباس ..صبحانه خوردم ممنون.-
 چی خوردی؟ -حاج خانم

 بیسکوییت و نسکافه-
 تونه حاضر بشهاین هم شد صبحانه؟ بشین. اون پسره خودش می -پدرعباس

 .واقعی خوردمها صبحانه بعد مدت، خدا خیرشون بده
 چند دقیقه بعد عباس از اتاقش بیرون اومد

 عاطی پاشو دیره -عباس
رسیده زیر و به عقلم ن دم اومد تمام مدت جلوم نشسته بودعاطفه که بلند شد یا
 .چشمی نگاهش کنم
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شون تا جلو در بدرقه ...حاج خانم به هر کدومشون یه ساندویچ داد و راهیشون کرد
ولی چیزی تعجب کرده بودن مادر و پدر عباس از موندنم . تمکردم ولی از خونه نرف

 وقتی در بسته شد و وارد شدن فرصت رو مناسب دیدم. نگفتن
 با شما صحبت کنم؟ببخشید حاج خانم وقت دارین -
 ؟تونی صبر کنی تا سفره رو جمع کنم. فقط می..آره-
 بله ممنون-

 کنمتو جمع کردن سفره کمک کردم که زودتر بتونم صحبت 
 امروز شرکت نمیری؟ -پدرعباس

 کنم چیکارموندم  ،یه هفته مرخصی دارم. شما هم جای پدرم-
 حاج خانم که صدام رو شنید از آشپزخونه بیرون اومد

 چی شده؟-
دیشب از طرف شرکت یه مهمونی کاری گذاشته بودن. رئیس شرکت بهم گفت که -

 سهامش رو فروخته و از ریاست کنار کشیده
 یعنی االن شرکتتون مدیری چیزی نداره؟ -پدرعباس

گفت با سهام دارها جلسه گذاشتن تا یه مدیر مشکل همین جاست. آقای کاشفی می-
یاست م گرفتن پست ردیگه انتخاب کنن. بدون اینکه خبر داشته باشم خودشون تصمی

نه  ،نه دوست دارم رئیس جایی باشم ،دونممن نه چیزی از مدیریت می؛ رو به من بدن
 .ترجیح میدم ردش کنم! م چرا من رو انتخاب کردنکنمیک در 

 ها کارمندهای الیق و تحصیل کرده رو مقام میدنتو همه شرکت -پدرعباس
برای انتخاب مدیر هم  ،ولی حاج آقا هر شرکتی صاحب امتیاز داره که رئیس اون آدمه-

. نکنمیتخاب گاهی استخدامی میذارن و بین فارق التحصیل های مدیریت یکی رو ان
یت . این موقع..این کارشون مثل اینه که یه بچه سه ساله رو بکنن کاپیتان تیم ملی

آورده است. دوست ندارم قبولش کنم ولی گفتم قبل از اعالم کردنش یه  زیادی باد
 م این جایگاه دادنشون بی دلیل باشهکنمیفکر ن ،مشورتی هم با شما بکنم

  بگی برات بد نمیشه؟اگه به رئیست نه  -حاج خانم
م ولی حقوقش به اندازه کنمییه جای دیگه هم کار  ،من نگران اخراج شدن نیستم-

م این شش ماهه که رئیس کنمیاینجا نیست. من شش ساله دارم تو این شرکت کار 
اج نکنه هر عوض شد اول از همه کارمندها رو اخراج کرد. همه کار کردم که من رو اخر

اش هبهان ..ه مهمونی ها و مجالسی که ربطی به کار نداشت.ب ،رفتم جایی گفت دنبالش
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زد نه کاری با من داشت. برای همین کسی با من حرفی مینه ترجمه کردن بود ولی 
اگه رئیس شدنم مساوی باشه با رفتن به این جور  ،ه کار جدیدافتادم دنبال ی

 سرم رو پایین نگه دارم ها اصال نمیخوام رئیس باشم. تا یه جایی میتونممهمونی
 هایی بوده؟مگه چه جور مهمونی -حاج خانم

ارزید ولی زیادی ا میهاش سطح باال بودن. دکمه سر آستینشون کل زندگی مآدم-
خانواده ما جوریه که صبح  پ،نکردمیهر کاری  ،خوردنچیزی میهر  ،مختلط بودن

م زاجبخونیم. اینجور آزادی ها به م پشت بابام نماز کردمیسحر مادرم همه رو بیدار 
حاال شما بگین من ریاست همچین شرکتی رو  ،م پولم حرومهکنمی. فکر ..سازهنمی

 قبول کنم درسته؟
 ای! برم یه چای دم کنم براتون بیارمحقا که شیر پاک خورده -حاج خانم

 حاج خانم رفت تو آشپزخونه
 نگفتین حاج آقا! من اومدن ازتون کمک بگیرم-
م اگه عباس ما کنمیدونی چه کاری درسته. دارم فکر بهتر می ..خودت عاقلی باباجان.-

د خونه اومبا یه جعبه شیرینی می کردمیبود به هیچ کدوم از این چیزها که گفتی فکر ن
 دادخبر ریاستش رو می

 عباس رو دست کم نگیرین! عاقل تر از این حرف هاست-
امه زنی. عباس بچهداری این حرف ها رو میرو حساب رفاقتی که باهاش -

 شناسمش. شعور هیچی رو نداره. باز هم خوبه تو پشتشیمی
 ببخشید-

 ام رو امروز تموم کنمرفتم آشپزخونه انگار آماده شده بودم تمام کارهای کرده و ناکرده
 االن فرصت دارین صحبت کنم؟-
 راجع به چی؟-
 

 آوردمرفتم نزدیک تر و صدام رو پایین 
م. خانواده ام شهرستانن. اینجا غیر از شما کسی رو کنمیشما میدونین من تنها زندگی -

  خواستم برام مادری کنین.ندارم. می
 چی شده پسرم؟-

 !کاش عباس بودم
 !کاش این خجالت از بچگی با من نبود
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ه تا بتونم مثل عباس به مامانم بگم دونم چه جوری بگم... من نمیمن خب... من نمی-
ولی... من  ؛... میدونم بی ادبیه... جسارتهمجبورم خودم صحبت کنم ،شما زنگ بزنه

دونم لیاقتش رو ندارم ولی اگه اتون هم نمیام... خودم میاگه شما بگین دیگه خونه
خواستم بگم... خسته شدم نمیدونم من راستش فقط می نگم مدیون خودم میشم...

 .چی بگم
 .فهمم حرف حسابت چیه محسن جانتا درست نگی که نمی-
اگه راضی نبودین بین خودمون بمونه من قول میدم هر کاری شما گفتین انجام بدم -

 فقط زود نگین نه... اگه شما بگین با مامان و بابام میام
 منتظر بودم چیزی بگه ولی انگار اون هم منتظر بود حرفم تموم بشه

عاط... یعنی دخترتون رو خواستگاری  خواستممیدونم تنهایی درست نیست ولی می-
 کنم

 [!]ُمردم خدایا
پرسم ببینم چی میگن بهت من باید با باباش حرف بزنم بعد از خودش می: حاج خانم

 میگم
  ممنون... پس من برم... خدا از بزرگی کمتون نکنه-
 کجا؟! صبر کن به حجت بگم ببینی چی میگه بعد برو-
  بت کنین. فردا صبح دوباره میاممن میرم. شما با ایشون صح ؛نه-

 مبیرون زد یه خداحافظی کوتاه با پدر عباس کردم و از خونه ...مکردمیعمال داشتم فرار 
 دونم کجا باید برم؟تازه فهمیدم نمی

 تنها تو خونه طاقت نمیاوردم
 ی عمومی که تونستم خودم رو به خونه رسوندمبا هر وسیله نقلیه

های دارالترجمه رو ریختم تو یه کوله و رفتم سمت پارک هدفون و یه کتاب و متن
 .کوچیکی که همون حوالی بود

هاشون رو آورده بودن هایی که بچهتمام نیمکت های پارک توسط پیرمردها و خانم
یه نیمکت خالی دور از همه نشستم و هدفون به گوشم زدم و . بازی، گرفته شده بود

کار ترجمه متونی که بهم داده بودن با کاری که تو ... مشغول خوندن و نوشتن شدم
 .م زمین تا آسمون تفاوت داشتکردمیشرکت 
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م که انبار کردم رجوع کنم تا طولی نکشید که فهمیدم باید به تمام کتاب های قدیمی
این یعنی با چهار برابر کار یک چهارم حقوق  .بتونم یه کار خوب تحویل دارالترجمه بدم

 !مکردمیکاش راهی بود با شرایط عادی تو شرکت کار ؛ گیرممیشرکت رو 
 سالم اسمت چی بود؟ محسن؟ ...اِ -

 همون پسر تو سوپری ،ساعد بود
 سالم آره-
 خونی؟ها تو پارک درس میچرا مثل بچه کنکوری-

 هدفون رو برداشتم
 دن. صبحها رو ترجمه کنم ولی خیلی گیجم کرباید این متن ...خونم. کارمهدرس نمی-

 مغازه نبودی
 ساعت چند بود؟-
 فکر کنم شیش و نیم-
 یکنمی چیکارکی حوصله بیدار شدن داره اون موقع؟ از دور دیدمت گفتم بیام ببینم -
 با همین کارها مشغولم-

 خوش باشی: ساعد
 تو متاهلی؟-
 طور؟نه چ-
 پس هیچی-

 چرا پرسیدی؟: ساعد
  تا حاال خواستگاری رفتی؟-
 آره خب-
 رد شنیدن چه جوریه؟ جواب-
 بستگی داره از کی بشنوی-
 یعنی چی؟-
ا شناسیش یچی یعنی چی؟ یعنی اینی که رفتی خواستگاریش دوستش داری؟ می-

 نه؟
 رفتم خواستگاریشناختم که نمینمی-

 پس جواب رد بشنوی داغونی: ساعد
 مرسی که روحیه دادی-
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 شکست عشقی همینه دیگه !جدا میگم-
 افسردگی و تکیه بر درخت و خودکشی و رگ و تیغهحتما بعدش هم -
تا حاال قریب بر هیفده بار دچار  ،کشه. همین خود مننه بابا به اون جاها نمی-

 تنم نساخهر جا رفتم خواستگاری با شغل ..بینی که رو پام.شکست عشقی شدم. می
 مگه شغلت چیه؟-
 مهندس راه ساختمانم-
 خب اینکه بد نیست-

 ولی میگن جزو مشاغل به حساب نمیادمیدونم -ساعد
 یعنی چی؟!-
فهمم چرا فقط نمی ؛رم. میشه مهندس راه و ساختمانشمها رو میراه میرم ساختمون-

 جواب رد میدن
 شون غیر قابل درکهراست میگی واقعا تصمیم-
 متلک انداختی-
 نه اصال-

 که تو پارکیاخراج شدی حتما  ؟تو چه کار کردی-ساعد
ولی با اخراج فاصله ای ندارم فعال این یه هفته میخوام  ؛ای مرخصی دارم نه یه هفته-

 به زندگیم برسم
 یعنی انقدر سختته رئیس بشی-
 دادم چرا نمیخوام قبول کنماتفاقا صبح داشتم به دو نفر توضیح می-

 خب به ما هم توضیح بده بفهمیم-ساعد
 دیشب به اندازه کافی توضیح دادم-
 وکنهمین که میگی مشک-
 مشکوک کلمه درستیه برای این وضعیت-
 ی شرکتتون تو کار خالف باشه؟کنمیفکر -
م رئیسم دنبال بهانه است اخراجم کنه با این کنمینه بابا منظورم این نبود که... فکر -

 حرف ها میخواد امتحانم کنه
 یعنی این موضوع فقط بین تو و رئیست بوده؟-ساعد

 علنی اعالمش کردم کنمیحاال که فکر  ؛نه-
 پس تو کار خالفن-
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ته. شون درسحساب کتاب ..م خالفی ندیدم.کنمینه من شش ساله تو این شرکت کار -
. االن فقط ..اصال این چیزها رو ولش کن؛ هایی که میخرن قانونی وارد میشهقطعه

 میخوام به این برگه ها و فردا صبح فکر کنم
 فردا صبح چه خبره؟: ساعد

  عشقی بخورم قرار شکست-
 کی خواستگاری کردی که جواب رد بشنوی-
 امروز صبح-
 آفرین چه سرعت عملی-
 ی؟کنمیدقت کردی خیلی سوال -
 مگه مجبوری؟ جواب نده-
 یا زیادی خوشحاله یا پر حرفه د شمدونم چرا با هر کی میام از در رفاقت وارمن نمی-
 و سر به زیر باشه از رفیق که شانس نیاوردی امیدوارم این دختر آروم-

 اون هم یکیه لنگه داداشش شر و شوخ
 شاید باشه-

 تا کی اینجا هستی؟-ساعد
 ظهر از خونه میزنم بیرون. بعداز..ام تا ماشینم برسهیرم خونهساعت دو م-
 کجا میری؟-
 خیابون یا کوه یا بازار-
 چه گزینه های شبیه به همی-
ت شلوار درست کردم. دلم برای لباس جوون پسند کم دارم یه کلکسیون کامل ک-
اگه دیدم  ..برای همین میخوام برم بازار. ،شرت های زمان دانشجویی تنگ شدهیت

 ؛هر و نزدیک به شب خیلی خلوت میشهظبعداز ..و حال خرید ندارم میرم کوه. حس
 البته فقط اونجایی که من سراغ دارم

 عادت داری با خودت خلوت کنی؟-
 ولی این جایی که میرم منظره قشنگی داره ؛مکنمیت من همیشه با خودم خلو-

 ستبه جوون به سن تو انقدر دل مرده عجی-ساعد
 چوب حماقت شنیدی؟ شدم دختر فراری-
 خواستن به زور شوهرت بدنمی-
 دقیقا... تو کار نداری اینجا واستادی؟-
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 خوای؟کمک نمی-
 های رو پام اشاره کردبه برگه

 سر در نمیاری-
 تو بپرس حاال-ساعد

 تریپانازوم چیه؟-
 چیه؟ متنت راجع به یه جور انگل خونی بافتیه. ..باید لغتنامه تخصصی بگیری.-ساعد

 جنگ ویتنام-
 تریپانازوم این وسط چی میخواد؟-
 دونمنمی-
 ی؟ ترجمه کن دیگهکنمی چیکارشش ساعته نشستی -
 مکردمیقبل از اینکه بیای داشتم همین کار رو -
 حافظآهان خب خدا-

 ...فرصت نکردم حرف دیگه ای بزنم رفت
 فهمیدم شوخه یا جدی؟نمی ،آدم عجیبی بود

 ؛ پرسیدممن نه کنجکاو بودم نه می کردمیانقدر که اون سوال 
  .تمام روز سرگرم ترجمه شدم... البته تقصیر اون نیست من یه عمره کم حرفم

از خوندن و نوشتن دل کندم و  ساعت ده شب بود که .بازار رفتنم برای خرید کتاب بود
 . غیر یه بطری نوشابه نصفه چیزی پیدا نکردم ..رفتم سراغ یخچال.

صدا از خونه بیرون برم که پرم به پر صاحب م چه جوری بی سروکردمیشتم فکر دا
  !خونه گیر نکنه که صدای در غافلگیرم کرد

 ...با شک در رو باز کردم
 عباس بود

 ...ویه تنه بهم زد و اومد ت
 داد!به همین برکت قسم بوی غذا می

 علیک سالم-
 خوام برمگیریم سالم. بیا برات کباب گرفتم کوفت کن می -عباس

 خودت شام خوردی؟-
 نایلون دستش رو گذاشت رو اپن و خودش رو پرت کرد رو تک مبلی که داشتم
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رستوران میام عاطی رو . از صبح انقدر خرج کردم پوستم کنده شد. االن هم از ..آره بابا-
 رسوندم اومدم اینجا ماشینت رو بدم

 اتوناومدم خونهفردا خودم می ،واجب نبود-
 اش خونه ما ِولی؟تو اداره نداری همه-
 هت؟یه هفته مرخصی دارم. حاج خانم و حاج آقا چیزی نگفتن بِ -
 در چه مورد؟-
 ؟هستیاینجا هیچی ولش کن. امشب -
 کی حوصله داره این موقع شب برگرده؟، جهنم... باشه وامیستم-

ف هش تعاربا اشاره ب ...روش نشستمورده بود ریختم تو یه بشقاب و روبهغذایی که آ
 .کردم سر تکون داد که نه

 اصال حوصله غذا خریدن نداشتم ،خوب شد دست پر اومدی-
 خوری چه جوری زنده ای؟مونی. هیچی نمیگشنه میشناسمت! همیشه من که می-
 اتون تماسی نداشتی؟ حرفی نزدی؟صبح با خونه از-
 مشکوکی ها چه خبره؟-
 ی؟کردمی چیکارنه بابا همین جوری پرسیدم. ببینم از صبح تا حاال -
 آخ نپرس! داغ دلم تازه شد. مثل چی پشیمونم زن گرفتم-
 با نازنین مشکل داری؟-
 نازنین خانم...-
 باشه حاال...-
م زن گرفتن انقدر خرج داشته باشه. تو کردمیفکر ن دونی مشکل کجاست؟ مننه! می-

 ..فقط گوش کن... صبح رفتیم آزمایشگاه کلی منتظر موندیم چون دیر نوبتمون شد.
ها کلی پول آزمایشگاه شد؛ بعد کلی پول کالِس زباله بعد آزمایشگاه شد. بعد خانم

، اون دوتا عجوزهء باز هم اگه من و نازنین بودیم خوب بود ،افتاده فرمودن فشارشون
نار. ها به کاین ..اشون شیرینی و بستنی خریدم.... واسه همهندنبالمون رو اعصاب بود

 ..خانم فرمودن بریم خرید حلقه فالن بازار... تا ظهر هر چی گشتیم نظرش نگرفت.
... ظهر شد نهار هوله ها به کنارپول هله  ،وسط دید زدن طالها هوس تنقالت کردن

 ..کلی هم اونجا خرج کردن. ،خواستن حتما باید برن رستوراننمی ساندویچ که
ت نگین داش ...حلقه برنداشت که برج ایفل بود ..ظهر دوباره رفتیم خرید حلقه.بعداز

گیره این سنگینه! گفت نه عادت دارم! دست راستش گفتم انگشتت درد می !این هوا
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گفتم بله حق داری.  ..چه بزرگی.رو نشون داد باباش براش یه انگشتر خریده بود به 
وقتی باباش مالحظه نداره همچین چیزی براش میخره معلومه نصفش رو از شوهر 

تا همین  ...بیکارش توقع داره دیگه؛ بعد فرمودن میخوان برا بله برونشون لباس ببینن
گردوندن. تازه یه سرویس طال هم ها میاالن داشتن مِن خاک بر سر رو تو خیابون

یدن که باید برم براش بخرم. روز بله برون بدم بهش. خاک دو عالم بر سر من که پسند
 هیچی ندارم و میرم خواستگاری. خاک...
 با دست راستش ضربه ای به سرش زد

 ؟دقت کردی چقدر یواش میزنی-
 خاک...-

 این دفعه دو دستی زد تو سرش
 خب این شد یه ضربه درست!-
ترین قسمت ماجرا چی زشون نگذره. میدونی مزخرف. خدا ا..پوستم رو کندن امروز-

 بود؟ اینکه تمام مدت داشتم لبخند میزدم. اه... تف به این زندگی...
 اونجایی که تف کردی خودت باید تمیز کنی-
 باشه بابا یه جوری میگه انگار موکتش قالی کرمونه-
 هر چی هست جات امشب همونجاست-
 بار اولم نیست-
 خواستگاری رفتن خیلی کار سختیه؟عباس این -
 خواد یه زبون چرب و نرمهنه بابا تنها چیزی که می-

 ...که من ندارم
 م میدن؟ابه نظرت من برم دنبال مامان و بابام سگ محل-
 مگه حاال ..ن.کنمی چیکاربرو دنبالشون ببین  ،کشنت که. نمی..امتحانش ضرر نداره-

 خوای بری خواستگاریمی
 !ترسیدمباس میخیلی از ع

 ولی یه روز که میرم باالخره ؛نه-
شنوی زودتر برو شهرتون بلکه چشمت به جمال دختر خاله ات هم روشن از من می-

 بشه ما بفهمیم جریان این ارادت خاصت چیه؟
آدم بد  ،برادر خواهر رضایی اعتقاد نداره میگه به ..ه.کنمیشوهرش زیاد با من حال ن-

من و شیرین از وقتی چشم باز کردیم جلو  ،دیدمش رو اعصاب بودیه از اول که بین
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ام یادمه یه بار رفته بودیم مسافرت اون موقع ده سالم بود مدام خاله ...چشم هم بودیم
گردین؟ آخر سر کاشف به عمل اومد از روزی که ما رفتیم شیرین زد چرا بر نمیزنگ می

ن شوهدیگه هم من این بساط رو واسمسافرت نرفته برگشتیم یه بار  ..مریض شده.
جایی میرن ما رو جدا نکنن؛ بعد  ،درست کرده بودم قشنگ براشون تجربه شده بود

 ...زد که کنارم نشینهببین چه حالی شدم وقتی اون مرتیکه شوهرش سرش داد می
 اصال یکی از دالیل اومدنم اینجا ندیدن ریخت اون عوضی بود

ین شما دوتا بوده از من شنیده زودتر برو دنبال کس و میگم با این احساساتی که ب-
 ؟ از دوری هم نمردین خیلی کاره!رت چه جوری زنده موندی تا حاالکا

 بشقاب خالی رو بردم آشپزخونه
 عباس خودت یه چیزی پیدا کن بپوش فقط کمد رو به هم نریز-
 باشه بابا-
 خوری؟چای می-
 نه باشه فردا االن خسته ام-

عین پیرمردهای هشتاد ساله خرخر . صبح هر کاری کردم عباس بیدار نشدبرای نماز 
ام تا تونستم برای خونه ،برای بیرون رفتن زیادی زود بود ولی رفتم سوپری ...کردمی

 .برام روز مهمی بود... چیزی خریدم تا یخچال رو پر کنم
 .کردمیولی خدا رو شکر خرخر ن ؛وقتی برگشتم خونه عباس هنوز خواب بود

 .از شب قبل ذهنم درگیر شیرین بود
دلم  ،کردمیشنیدم که داشت بهش پرخاش  اون روزی که صدای شوهرش رو

خواست بکشمش ولی هیکلش خیلی درشت بود. پلیس بودنش هم یه دلیل دیگه می
اش باال بود و صدتای من رو حریف بود چه با قدرت درجه ..بود که بالیی سرش نیارم.

بود و من هیچ کاره به حساب  شیرین قدرت اجتماعی و البته شوهر بدنی چه به
یه روز که موقعیت رو خوب دیدم کشیدمش  ...اومدم؛ ولی نتونستم ساکت باشممی

کنار تا مثال باهاش اتمام حجت کنم که رفتارش رو با شیرین درست کنه ولی کارمون به 
و بر شیرین نرم تا کاری به دعوا کشید. آخرش هم رسید به اینکه تهدیدم کرد دور 

ته حرفش رسید به اینکه اگه شیرین رو نبینم رفتارش درست  ..کارش نداشته باشه.
میشه و تنها دلیل دعواشون منم. سعی کردم کمتر با شیرین برخورد داشته باشم ولی 

یدن هر روز زنگ میزد. از طرفی هم مامان و بابا مید مونخونهاومد اون هر روز می
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خواستن من رو زندگی شیرین داره خراب میشه حال من هم خرابتر به اصرار خاله می
 .کنن -دختر عموم-مجبور به ازدواج با طاهره
اون روز ها فشار عصبی ، اومدم اینجا... رفتم یه روز بی خبر. شماره ام رو عوض کردم

 ولی ترجیح دادم فکر کنم دلیل فرارم در رفتن از زیر بار مسئولیته؛ زیادی روم بود
 فقط دعام اینه زندگی شیرین خوب باشه؛ چهار ساله تو تبعیدم

 یه نفس بگیر نمیری. نوشتن پیشکش!-
 بیدار شدی؟-
ها یکیش رو برداشتم دو تا چای هم خوردم. دیدم یک ساعته زل زدی به این برگه-

خط کشیدم البته غلط امالیی بود. رفتم نون گرفتم دیدم هنوز تو اشتباه داشتی زیرش 
 ات کردم بیای صبحانه بخوری. اون نسکافه هم دیگه خورده نمیشهزنده ..هپروتی.

 پس بریم صبحانه که بعدش بریم خونه شما-
 آهان... راستی جریان این یه هفته مرخصی چیه که ننه بابای من خبر دارن من نه؟!-
 گفتن؟چیزی بهت -
از دیروز که زنگ نزدم دیشب یه پیامک فرستادم واسه مامانم گفتم نمیام جوابم رو -

 نداد
 حتما کار مهمی داشتن ناراحت نشو-
 خوای بگی؟دونی نمیببینم تو چیزی می-
 من؟ نه...-
 دونمبنال ببینم این چیه که من نمی ،تو مشکوکی ...چرا-
 هیچی نیست بریم صبحانه بخوریم-
 قور بیا تا همین جا شکمت رو سفره نکردممثل آدم م ..خودتی.خر -

 بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه
 گفتم که هیچی نیست-
 نمیگی نه؟-

 گرفت و کشیدم طرف خودش و دستش رو دور گردنم حلقه کرد مواز پشت بلوز
با یه دست ... وهام خم شدزان... شدمیگردنم داشت بین بازوش و ساق دستش له 

 تونستم بکنمهیچ کاری نمی. مهارم کرده بود کامال
 میگی یا نه؟ -عباس

 عباس خفه ام کردی برو از خود بابات بپرس من نمیگم-
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 بشکنم  گردنت رو میگی یا-
 فشار دستش رو بیشتر کرد

 خیلی خری این چه طرز شوخی کردنه؟!-
 من کی گفتم با تو شوخی دارم؟! زر بزن چی به بابام گفتی-

 های گردنم به صدا اومده بودقدرت به گردنم فشار آورد تمام مهرهبا تمام 
؟! آشغال... بنال تا از رم چه خبرهبفهمم دور و ن انقدر گاوم که نمیفکر کردی م-عباس

 .زیر زبونت حرف نکشیدم
مشغول ماساژ دادن  ،افتادم رو زمین... وقتی دید به خر خر کردن افتادم آزادم کرد

 پشت به من رو مبل نشست عباس... گردنم شدم
تو  ..من خودم تو رو بزرگ کردم. !موندم تو چقدر من رو خر فرض کردیتو این  -عباس

گفتی فهمیدی؟ باید اول به من می ،بی اجازه من اسم خواهرم رو آوردیغلط کردی 
 ام حرف بزنیبعد بری با ننه

 راست میگی حق داری-
 ببند دهنت رو-
 م خوشبخت باشهکنمیولی باور کن هر کاری  دونم لیاقتش رو ندارممی-
 بندی دهنت رو یا بیام پر خونش کنم؟می-
لی به مادرت هم که گفتم ک !بهت بگم شدمیبه خدا روم ن ،تو فقط بگو پشتمی ..باشه.-

 همت کردم.
 دونی چه گندی زدی به اعصابم! االن فقط خفه شو!نمی-

 کردمیگردنم واقعا درد  گلوم و... رفتم آشپزخونه دو قلپی آب خوردم
یه لیوان آب دیگه برداشتم جلو ! دونستم عباس تا این حد عصبی و غیرتی میشهنمی

 عباس ایستادم
 بیا آب بخور آروم شی!-
 گفتی؟د المصب اگه خواهر خودت هم بود همین رو می-
اگه فکر  ،جلو چشمم شوهرش زد تو صورتش ...من یکی عزیزتر از خواهرم عروس شد-

 ی من به بی شعورِی همایونم همین االن من رو با همه وسایلم آتیش بزنکنمی
 خفه شو-

 .خودم رو سرگرم لباس هام کردم... رفتم سراغ کمدم
  کردمینیم ساعتی گذشت عباس همچنان سرش حصار دست هاش بود و فکر 
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  رفترو به کبود شدن می... چشمم به گردنم افتاد ،موهام رو تو آینه مرتب کردم
 م عباس همچین زوری داشته باشهکردمیفکر ن! اینجور کتک خوردن شرم آور بود

 پاشو بریم عباس-
 من نمیام-
 پاشو خودت رو لوس نکن-
 ام بکشمتدرست حرف بزن االن دنبال بهانه-
 تو پاشو بعد بزن بکش-

 تنه محکمی بهم زد و از خونه خارج شد ...با شدت از جا بلند شد
عباس با قیافه شاکی تو ماشین  ...کردم و با آرامش از خونه بیرون اومدمخونه رو چک 
ردنم گ! با حرص نشستم پشت فرمون. دوباره کثیف شده بود و ماشین نشسته بود
های ساعد راجع به حرف. جرات نداشتم با عباس حرف بزنم! کردمیشدیدا درد 

ین هم بهش اضافه شده ناراحتی برای وضع شیر... رفتشکست عشقی تو سرم رژه می
 شیرین خیلی به من وابسته بود. وری کرده بودآعباس خیلی چیزها رو بهم یاد... بود

همین کارها حسادت . گذروندبا اینکه ازدواج کرده بود وقت زیادی رو با من می
که به هم  ایشوهرش رو دوست داشت ولی وابستگی !شوهرش رو بیدار کرده بود

 درد و دلش پیش من بود؛ از همایون گله داشت. ودداشتیم نابود نشدنی ب
 و اتوبوس و از شهر زدهبدترین اتفاق وقتی بود که بی خبر از شوهرش نشسته بود ت

اون موقع هنوز خونه ای . اومده بود جلو در دانشگاه منتظر من مونده بود ...بود بیرون
دم رفت شوهری هم انقدر از دیدنش خوشحال شدم که یا .نداشتم و تو خوابگاه بودم

ن شیری! وقتی گفت تنها اومدم غافلگیر بشی خوشحال شدم که سالم رسیده ...داره
وقتی دست تو دست هم آخر شب رسیدیم شهرستان قیامت . اصال مالحظه کار نبود

 صورت اشک آلود شیرین از ذهنم پاک نمیشه شد.
 ؟عباس تو از کجا فهمیدی؟ مگه نگفتی با مامان بابات حرف نزدی-
صبح، عاطفه زنگ زد دنبال فرصت بودم فِکت رو بیارم پایین. عاطفه زنگ زده بود -

، هکنمیمن رو آدم حساب  ...گیره.اجازه می ،خواهرم با شعوره ...کنه چیکارببینه باید 
 فهمی اجازه یعنی چی؟می ...شعورفهمی بیمی
رو ازت خواستگاری اومدم خواهرت بس کن عباس. تو چه جوری انتظار داری من می-

 ؟کنم. تو خودت نازنین رو از داداشش خواستگاری کردی
 نازنین خانم...-
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 وقت گیر آوردی؟-
 تونستی بدییه خبر که می-
 گفتم؟مثال چه جوری بهت می-
 ات چه خبرهفهمیدم، تو اون مغز کم کار کردهمن خر باید زودتر می-

چی  فهمیدم تو سرشنمی، ندگی باشهای کشیدم و سعی کردم تمرکزم به رانپوف کالفه
 گذرهمی

 یه سوال بکنم راست و حسینی جوابم رو میدی: عباس
 چی؟-
 برای چی دیگه با خانواده ات تماس نگرفتی؟-
 ولی بعدش روم نشد ؛ولش یه دلخوری و ترس مسخره داشتما !حماقت-
  این دختر خاله ات که باعثش نبود؟-
 منظورت چیه؟-
 ازدواج دختر خاله ات با یه مرد دیگه تارک دنیا شدی؟یعنی به خاطر -
 شیرین خواهرمه-
 ین؟کنمیاین چه جور خواهریه که از دوری هم تب -
حق داری حتی  ..م.کنمیببین اگه از خواستگاری من از خواهرت ناراحتی من درکت -

گیرم دهنی ولی حق نداری حرف مفت پشت سر شیرین بزنی. ِگل می ؛من رو بکشی
 .به شیرین تهمت بزنه که

برای همین گوشه اتوبان نگه ... م نیاز دارم بالیی سر عباس بیارمکردمیواقعا حس 
 دعباس پیاده ش. چند دقیقه گذشت ...اعصابم ضعیف شده بود. داشتم و اومدم بیرون

 بیا بشین بریم-
دل کندن سخت  ...همین تهمت رو به من و شیرین زدن همایون و خانواده اش هم-

اومدم اینجا به قول تو تارک دنیا شدم تا حرفی پشتش نباشه.  !بود ولی دل کندم
شوهر عوضیش رو دوست داشت! خودم رو گم و گور کردم تا مجبور نشه بین من و 

وران ولی از همون د ؛خوای بزنی تو دهنم بزن. عباس میاون یکی رو انتخاب کنه
چون بچه بود پا پیش نذاشتم. برام مهم نیست چه  ؛دانشجویی دلم پیش عاطفه بود

منی که به خاطر  ؟ی ولی حق نداری حتی اسم شیرین رو بیاری فهمیدیکنمیفکری 
 ام زدم از خیلی چیزهای دیگه هم میتونم بزنمشیرین از خانواده

 ؟حتی از عاطفه-
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کر تنی بود فاگه عاطفه گذش ،زدمتونستم بگذرم حرفی به مادرت نمیاگه از عاطفه می-
یلی پِی خ ،ونافتادم که برگردم شهرستان. اونجا رفتن یعنی دوباره دیدن همایاین نمی

 .چیزها رو به تنم زدم که از عاطفه نگذشتم
 .بیا بشین بریم-
 .خودت برون-
گردنت کبوده با این رنگ و روت خوشم  ،از تو داشبورد یه چیزی بردار بریز تو حلقت-

 .شیرینی کنینمیاد جلو بابام خود 
تمام مسیر طبق یه قرارداد نانوشته سکوت . هیچی نشده شمشیر رو از رو بسته بود

  !وقتی رسیدیم تازه فهمیدم چقدر از جواب خانواده عباس مضطربم. کردیم
 انگار یه شی کثیفه و وارد ،سویچ رو طوری به سمتم پرت کرد ...عباس پر اخم پیاده شد

 پدر عباس یک دهم این باشه پاک از زندگی ناامید میشماگه رفتار ... خونه اشون شد
 پدر و مادر عباس در حال چای خوردن بودن. ا... گویان وارد خونه شدم یا

 حاج خانم اولین کسی بود که جوابم رو داد. با صدای پایین سالم کردم
 سالم محسن جان بیا بشین برات چای بیارم-

 کنار پدر عباس نشستم
 سالم حاج آقا-
 علیک سالم گردنت چی شده؟-
 چیزی نیست خوبه-
 کسی کتکت زده؟-
 نه خوردم زمین-

 !چه دروغ مشهودی
 دیروز خیلی زود رفتی فرصت ندادی صحبت کنیم-
 جسارتا من امروز مزاحم شدم فقط برای شنیدن صحبت های شما-
 فرصت زیاده اول باید عباس و سمانه بیان-

 انداختم پایین موبه نشونه موافقت تکون دادم و سر سری
 !این اخالقت خوبه-

 به حالت پرسش سرم رو باال آوردم
 همین که بچه محجوبی هستی...-
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حس  ..ای نتونستم انجام بدم. سرخ شده بودم.غیر پایین انداختن سرم کار دیگه
  م از تو داغم.کردمی

رسما داشتم از خجالت  .حاج آقا نشست حاج خانم آمد و بعد تعارف کردن چای کنار
 مشدمیآب 

 با عباس دعواتون شده؟ -حاج خانم
 طور مگه؟چ-
 از راه اومد ناراحت بود. هنوز از اتاقش بیرون نیومده-

 با عباس زد و خورد کردی؟: پدرعباس
 نه... یعنی... من برم عباس رو صدا کنم-

 الزم نکرده بشین جواب من رو بده...: پدرعباس
 آره محسن؟ دعوا کردین؟ -خانم حاج

 چرا لباس یقه اسکی نداشتم؟
 حق داشت ولی با هم حرف زدیم حل شد-

ه؟ االن هم مثل طلبکارها چپیده تو کردمیات حل شده که داشته خفه: پدرعباس
 اتاقش؟

 ؟سرچی بحثتون شد آخه: حاج خانم
 غیرتی شده بود...-

ن ببینم جریا ،که باید به زور حرف کشیدپاشو برو صداش کن از زیر زبون تو : حاج آقا
 چی بوده

  فکر کنم تو حال خودش باشه بهتره ...مهم نیست-
  آخه این جوری که نمیشه باید ببینیم چش شده یانه: حاج خانم
االن هم از من عصبانیه که نمیاد  ...فتاداتفاق دیگه ای هم نی ،د بروزش داد_ناراحت بو

  فتهمن نیحتماال ترجیح میده چشمش به ا
  آخه زد و خورد کردین: حاج خانم

ی که به شما یعباس از حرف ها دخانم مطمئن باشیحاج  _من دستم روش بلند نشد
امروز صبح فهمید و حق هم داشت که ناراحت بشه االن فقط  ...زدم بی اطالع بود

  البته اگه حرف من رو قبول دارین ؛عصبیه مشکل دیگه نداره
  خوای بامن حرف بزنیفقط یعنی واقعا عباس خبر نداشت می_نه این چه حرفیه 

  خبر نداشت و نداره سک _نه هیچ
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 ؟_پس پدر و مادرت چی
خوام مخفی کنم من چهار سالی هست که نمی ،دونه_شما خبر ندارین ولی عباس می

  رم دنبالشونام ندارم ولی اگه شما بگین میدهارتباطی با خانوا
  زندگی می کنم ولی نگفته بود با خانواده ات قطع رابط*ه کردی_عباس گفته بود تنها 

 ؟چرا خانواده ات رو ول کردی: حاج آقا
کر ف.. . حس استقاللم زیادی باال بود...مکردمیمن اون موقع بیش از حد بچگانه فکر -

خواستم با مدرک دانشگاهی م چون خونه و کار دارم دیگه مشکلی ندارم. نمیکردمی
ختری خواست با دمامانم هم می ..خواست رو ادامه بدم.که بابام می شغل آزادی

ردم ولی رویی به دو ماه نکشیده فهمیدم اشتباه ک ،ازدواج کنم که دوستش نداشتم
االن هم که جسارت کردم و پا پیش گذاشتم برای دخترتون...  ؛برای برگشتن نداشتم

گین چهار سال تنهاییم رو ول هاست. اگه شما بدونم که لیاقتش بیشتر از اینمی
اگه شما  ؛ ولیبوسم میارمشون رسما خواستگاریم میرم پای پدر و مادرم رو میکنمی

طور که همیشه دیدین و شناختین من رو قبول داشته باشین همین ،همین جوری تنها
دلم  ،یه چیزی دارم بهشون بگم ،ا دست پر میرم دنبال مامان بابامدلم خوشه که ب

خوشه چند نفر اینجا پشتمن که اگه چهار سال تو تنهایی بودم حداقل یه کاری برای 
یه دل خوشی به من بدین که امروز دست خالی از اینجا بیرون نرم. هر  ،زندگیم کردم

فقط من رو از اینی که هستم خالی تر نکنین. این چهار  ؛قبوله هشرطی بذارین نادید
ست اگه عباس که ظاهرا به خونم تشنه  ،واده شما بودهسال همه دوست و آشنام خان

 !ه ام بزنین دیگه هیچی ندارمهم دست رد به سینشما 
 من و این همه حرف زدن بی مکث؟!

 پدرعباس بلند شد و سمت اتاق عباس رفت
 .ت سرد شد محسن جان بده عوضش کنمچای-حاج خانم

 جوری خوبهممنون همین-
 بدون مادر پدرت؟ یکردمیکار یاین چند سال چ-
تو هیئت امام حسین بزرگ  ،اهل خالف نیستم ...شناسینحاج خانم شما من رو می-

بعد از مامان بابام دیگه روی پا گذاشتن تو مجلس عزای  ،ه زن و مداح بودمشدم سین
ه از هفت روز هفت .تنها بودم ولی پام رو کج نذاشتم ،آقا رو نداشتم ولی بی دین نشدم

 من رو قبول نداشته باشین پسر خودتون رو که قبول دارین ...پنج روزش با عباس بودم
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پرسم عباس چشه میگی من دست روش بلند تو چرا سوال نپرسیده جواب میدی؟ می-
ی میگی اهل خالف نیستم. من نگران خودتم سوال کردمیکار ینکردم. میگم تنهایی چ

 م...کنمی
برای همین پشت هم منطق ردیف  ،منتظر بودم یه ایرادی ازم بگیرن تمام مدت

 انقدر غرق فکر شدم که متوجه برگشت پدر عباس نشدم. مکردمی
 راست میگه؟ ،هایی میزنهعباس یه حرف -
 راجع به چی؟-
 دختر خاله ات-

 یعنی رفیق نامردتر از عباس وجود نداره
 به شما چی گفته؟-

حاج آقا از هر چی بی خبره خبر دار  ،و مثل قبل منطق بیارمترسیدم بیشتر حرف بزنم 
 بشه

 عباس میگه مردونگی کردی پای آبروی خواهرت، خودت رو آواره کردی؟-
 شرمنده عباس شدم

 ی یا نه؟ گفت از تو مردتر ندیدهکنمیاز عباس پرسیدم رفیقت رو تضمین -پدرعباس
 پس چرا از اتاق بیرون نمیاد؟-
میری دنبال خانواده ات؟  خوام بدونم کیاالن می ،مشکل رو حل کنینبعدا خودتون -

 طور که معلومه باید یکی باشه جات حرف بزنهچون این
 یعنی شما مخالفتی ندارین؟-
 دونیم به خودش مربوطهولی نظر عاطفه رو نمی ؛از طرف ما مشکلی نیست-
 تونم از نظر ایشون با خبر بشم؟من کی می-

 رفته دانشگاه ،ساعت دیگه کالسش تموم میشهتا یه -حاج خانم
 عباس ناگهانی از اتاقش بیرون اومد

 پاشو بریم دنبال عاطفه-
 تحت تاثیر حالت عباس فرز از جا بلند شدم

 من هنوز با محسن حرف داشتم-پدرعباس
 خاطر جمع باشین ،میارمش که حرف بزنین-عباس

 ...از خونه زد بیرون
 ه خودم اومدم جلو در دانشگاه بودیمتا ب. با عجله پشت سرش رفتم
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 عباس به عاطفه پیام داد که جلو در منتظره و دوباره با اخم به رو به روش زل زد
 عباس-
 خب؟ حتی یه کلمه هم حرف نزن ببین تا اطالع ثانوی صدات رو نشنوم-
 فقط خواستم تشکر کنم که من رو پیش بابات خراب نکردی-
رینی ها رو بذار واسه ننه بابام! تنها دردی که االن ببین جوجه سوسول! این خود شی-

 خوری اینه که اون دهن گشادت رو ببندیمی
 باشه-
 خفه-

عاطفه از دانشگاه بیرون اومد ! با حرص به بوق ماشین ضربه زد توجه همه جلب شد
با عاطفه  کردمیظاهر قضیه این طور بود که تالش ... ولی یه پسر هم دنبالش بود

 مشخصا مزاحم بود. صحبت کنه ولی اون عالقه ای نداشت
 !خونم به جوش اومد

 !بیشتر از اون از سیب زمینی بودن عباس عصبی بودم
 از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت عاطفه صدام رو باال بردم

 چی شده عاطفه خانم-
 چادرش رو کشید جلو و مرتب کرد

 ین؟کنمیکار یشما اینجا چ-
 مزاحمه؟-

 اینجا بود که پسره به حرف اومد
 خانم آذران من فقط یه فرصت از شما میخوام...-

 به ماشین اشاره کردم
 عباس منتظره ،برید تو ماشین-

طفه بره با کف دست تا دیدم پسره میخواد دنبال عا... با سرعت به سمت ماشین رفت
 اشهکبوندم رو سین

 دیگه نبینم مزاحمش شدی !ببین بچه-
 جنابعالی کی باشین؟-
 تر از شمامهر کی باشم بزرگتر و صاحب اختیار-
 آری من فقط دو کلمه حرف باهاش دارمبین آقا الزم نیست فردین بازی درب-
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خواست گوش کنه. سرت به َدرست باشه! برای خودت دردسر درست ظاهرا دلش نمی-
 نکن؛ مزاحم ناموس مردم نشو!

 عاطفه هنوز ننشسته بود که بیام. …برگشتم سمت ماشین
 به محض اینکه نشستیم عباس شروع کرد به غرغر

 این پسره که هنوز دنبالته-
 م عباس. تو دخالت نکن!کنمیخودم درستش -
 شدمیذاشتی همون روز اول دهنش رو سرب داغ بریزم اینجوری ناگه می-
 داداش تو رو خدا... کوتاه بیا-
میگی چشم! اون وقت دخالت  ت کنه بگه برو تو ماشیند صدا کلفمحسن بیا چطور-

 ما اخه؟
  ماشین رو راه انداخت

آدمین  …خواد هر دو تاتون رو یه جوری بزنم که تا سه ماه کما بمونیندلم می: عباس
 شماها؟
 حاال مگه چی شده؟: عاطفه

 !کردنخواستگاری این قزمیت موافقت امان بابا با م من میگم ..این که بِز الله.-
  .تونم تحت نظر بگیرمتون باید برمنمی ...نازنین زنگ زده ،منتظرن تو جواب بدی
 جلو یه پارک نگه داشت

تموم شد  ،زنینبینین؟ میرید اونجا! حرف هاتون رو میاون نیمکت رو می: عباس
برسونمتون خونه باید برم... برای چی لفت میدین؟ برین پایین! حوصله ریخت هیچ 

 !رو ندارم. ده دقیقه بیشتر وقت ندارین... هنوز که نشستین. گمشین بیرونتون کدوم
 عاطفه زودتر از من به خودش اومد و دوید بیرون

 من هیچی، با خواهرت درست صحبت کن-
 برو پایین حوصله ات رو ندارم ..اون هم یکی لنگه تو.-

 ...در رو باز کرد هلم داد بیرون
بود نشسته بود و به صفحه خاموش گوشیش نگاه  عاطفه روی نیمکتی که عباس گفته

 !دل شوره به جونم افتاد لعنت به این خجالتی بودن .کردمی
 دکرمیعباس با یه اخم غلیظ تماشا  .و عباس بودمبین نیمکت و عاطفه و ماشین 

 ام رو جمع کردم با فاصله سه وجب از عاطفه نشستم.اراده
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به عباس نگاه ... زدمون باید حرف میباالخره یکیولی ! اون هم با حیا و خجالتی بود
 کردمیبا همون چهره سابق نگاه  ،کردم

خواین چیزی بگین؟ عباس فقط ده دقیقه فرصت داده االن هم داره نگاه شما نمی-
 هکنمی

 چی بگم؟: عاطفه
 نظرتون در مورد من چیه؟-
 بابام چی بهتون گفته؟-
 گفتن نظر شما رو بپرسم-
 نم چی بگمدومن نمی-
 اگه سوال دارین بپرسین-
 دونم! شما سوال ندارین؟نمی-
 من نه... فقط جواب شما مثبته یا منفی؟-
 هر چی بابام بگه-
 این یعنی مثبته؟ چون خانواده اتون مشکلی ندارن-

 !سکوت عالمت رضاست دیگه... سرش رو پایین انداخت
 لبخندم ناخواسته بود

 اعترافی بکنم راستش عاطفه خانم من باید یه-
 چی؟-
 اتون رو از گوشی عباس کش رفتممیدونم کارم اشتباه بوده ولی شماره-

 لبخند قشنگی رو صورتش نشست
 اشکال نداره.-
 تونم از این به بعد تلفنی تماس بگیرم؟پس می-
 دونم کار درستیه یا نهنمی-
 گیرماش رو میپس من از پدرتون اجازه-
 ممنون-
 مزاحمتونه؟ اون پسره چند وقته-
ز ا خواد بیاد خواستگاری. صد بار بهش گفتم دستاز اول ترم. میگه شماره بابا رو می-

یه بار وسط کالس چنان با کیفم زدم تو سرش پخش  !سرم برداره ول کن نیست لعنتی
 راست ولیححتی سپردمش دست  ؛شعور باز هم بلند شد دنبالم اومد. بی ..زمین شد
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 !رسم بسپارمش دست عباس... وای خداتمی ..گوشش نمیره.خیلی سیریشه. حرف تو 
 ام میگه دروغ میگی.یگه رو دوست دارم زل زده تو چشمحتی بهش گفتم یکی د

 اسمش چیه این یارو؟-
 امیرخانی-
 یه سوال بپرسم-
 آره چی؟-
 گفتی یکی دیگه رو دوست داری شخص خاصی تو سرت بود؟وقتی بهش می-

شوخ و شنگ و خجالتی.  !دختر واقعا دوست داشتنیه خت. اینهاش گل انداگونه
من رو ابرهام با این برداشت  ..کجایی ساعد که راجع به شکست عشقی موعظه کنی.

 آزادی که از رفتار این دختر دارم
تون داری نه؟ برای همین اون شب شک کردی که اشتباه شما شماره من رو تو گوشی-

 گرفتی. درست میگم؟
سیو کرده بودم شما رو دوست داداش برای همین فکر کردم اشتباه عباس رو داداش -

عباس خودش شماره شما رو به من داد که اگه یه وقت گوشی خودش جواب  ..شده.
 نداد به شما زنگ بزنم

 لبخندم پت و پهن تر شد
 اگه من از پدرتون بخوام نامزد کنیم تا بعدا خانواده ام رو بیارم شما ناراحت میشی؟-
اتون برای خواستگاری رسمی نمیان؟ ما رسم داریم همه بزرگترها لی مگه خوانوادهو ؛نه-

 نکنمیجمع میشن دور هم تعیین مهریه 
 ها پدر و مادرم رو بیارممتوجهم ولی من برام مقدور نیست به این زودی-
 آخه چرا-

 اومدم جواب بدم که جای خالی ماشین رو دیدم
 عباس کو؟-
 !؟نیست ...ِا آره کو-

 شماره اش رو گرفتم
 چی میگی؟: عباس

 کجایی؟-
مامان زنگ زد  ..به تو چه. هر وقت حرف زدنتون تموم شد خودتون برگردین خونه.-

 نگران بود
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 ...قطع کرد
 چی شد؟ چی گفت؟: عاطفه

 گفت خودمون برگردیم فقط یه تماس با مادرتون بگیرین نگران نشن ،مثل اینکه رفته-
 اداداشم ته غیرته به خد-
 گیرم بریم خونهبیاین یه مقدار پیاده بریم بعد یه دربست می-

 تا رسیدن به خونه تمام گذشته و فکرهام رو با عاطفه شریک شدم
نکته جالب این بود که برای عاطفه، خجالتی  ...تمام گذشته ام، خاطره هام، تنهایی هام

درباره نامزدی نه بگه که ام ترسیدم به خواستهمی …ترسیدمنداشتم ولی از پدرش می
  .اگه بگه هم حق داره

 گاه دوباره سرم پایین افتاد.آ ناخود... عاطفه زنگ خونه رو زد و وارد شد
  !برخورد پدر و مادر عباس بر خالف تصورم خیلی خوب بود

و کور اش، نطقم راز اونجایی که عباس نبود تا با قیافه عصبی و رگ پیشونی بیرون زده
 پدرعباس گفت باید فکر کنن چون. نهار موضوع نامزدی رو مطرح کردمکنه، بعد از 

 .شندرحال حاضر درگیر عباس و مراسم
م م تا سر فرصت تکلیفکردمیپس فردا قرار عقد گذاشته بودن و من بیچاره باید صبر 

 .مشخص بشه
 !تر باشهبرام تعیین نکردن که وضعیتم روشنهیچ زمانی 

  .شدمیبابام باهام بود این طوری ن م اگهکردمیتمام مدت فکر 
چهره بابا، با اون سبیل کلفت و شکم بیرون زده و ابروهای پر پشت و اخمالودش و 

داد رو حرفش حرف بزنه. تو تمام عمرش ش به آدم اجازه نمیاون جزبهء همیشگی
  من و مامان. ..فقط دو نفر لبخندش رو دیده بودن.

ولی به من  کردمیمن رو یه جور دیگه دوست داشت. بقیه بچه ها رو با کتک تربیت 
اش رو بزرگ کرد و یه عمر با حقوق کارگری هفت تا بچه .حتی پرخاش هم نکرده بود

 چیکش! بی انصافی من و نارو زدنم!خم به ابرو نیاورد و جوابش شد نامردی بچه کو
  کردمیبودنم خونه عباس دیگه دردی رو دوا ن

عصر بود که راه برگشت پیش گرفتم. تمام مسیر تو فکر یه پیام خوب بودم که به 
  سر کوچه که رسیدم چشمم به دو نفر افتاد. ...گوشی عاطفه بفرستم

 زدندر حد مرگ همدیگه رو کتک می
  ،شون رد شدمبدون هیچ دخالت یا حتی نگاه کوچیک از هشت متری! برام مهم نبود
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انگلیسی پیام بدم هزار  شدمیاگه  ..هام رو زیر و رو کردم.ونه رسید کتابپام که به خ
 .لنگیدجور حرف و شعر داشتم ولی فارسیم می

 فقط یه شعر بلد بودم
 بی تو مهتاب شبی باز آن کوچه گذشتم

 اومد.به لطف مسخره بازی عباس مصرع دوم یادم نمی
 رسید تایپ کردمبعد از کلی فکر کردن اولین چیزی که به ذهنم 

 بی تو مهتاب تنهای دشتم
 بی تو خورشید سرد غروبم

 بی تو بی نام و بی سرگذشتم
 بی تو خاکسترم

 بی تو ای دوست!
 مهتاب داره ئه،نو شعردلم خوش بود 

 ...های عالم رو نثار خودم کردمتا پیام رفت تمام فحش
دادم که صدای رفتم آشپزخونه الکی دور خودم چرخیدم و باز هم به خودم فحش 

 ..گوشیم بلند شد
 پرش زدم رو گوشی
 یه پیام از عباس بود

 : نوشته بود
اگه جونت رو دوست داری دفعه  ،عوضی فکر نکن نفهمیدم به خواهرم پیام دادی

 !آخرت باشه
 !حقیقتا ترسیدم

سعی کردم وقتم رو صرف مطالعه کنم ولی به ثانیه نکشیده فکر جواب مثبت عاطفه به 
 زدفکرها تو سرم زنگ می... شدمیرسید و قند تو دلم آب ذهنم می

 ...خرید خونه
 ...عروسی
 ... مامان
 ...بابا

 ...بچه خودم و عاطفه
 ...های عاطفه مثل عباس آبیهچشم
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م که صدای شدمیاز جلو سوپری رد ... زدم بیروناز خونه ! مشدمیداشتم دیوونه 
 ساعد رو شنیدم

 حاج محسن؟ برادر بایست!-
 ی انگار پنجاه سالمه تو هم حجره داریکنمییه جوری صدا -
 همچین فرقی هم نداره. رفتی خواستگاری چی شد؟-
 ی؟کنمیتو چی فکر -
 عجیبه انقدر زود جوابت رو دادن ؛ ولیمعلومه شکست عشقی نخوردی-
 ؟چطور-
 گیرنکم دو هفته وقت فکر کردن می دخترهای امروزی کمِ -
 چه ناجور-
 تون چه خبر؟از شرکت-
 ام تموم نشه خبری ندارمتا یه هفته مرخصی-
 سر کوچه دعوا بود-
 گردی نه؟دیدم. تو مغازه زیادی بیکاری که دنبال سوژه می-
 ری؟ای نیست. کجا میچاره-
 چند دست لباس بگیرم. اگه بتونم هم حلقه یا انگشتر-
 دونی از کجا حلقه بگیری بهتره؟می-
 نه تا حاال از این خریدها نداشتم-
 خوای؟نویسم برو اونجا. آدرس لباس فروشی نمیصبر کن االن یه آدرس می-
  نه اون یکی رو کار کشته شدم-
 هات مارک عالی بودنهمیشه لباسآره این چند باری که دیدمت غیر شب اول -
 هام فقط خرج لباس و کتاب میشهپول-
 مدت خوبهآومه درمعل-
 ای همچین. تو از شعر و ادبیات چیزی سرت میشه؟-
 بستگی به شعرش داره-
 دونمبی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم... بقیه اش رو نمی-
 گشتمفکر نکن یاد تو بودم بیکار بودم ول می-
 من کال از دوست و رفیق شانس ندارم نه-
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همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم. -
 شدم آن عاشق دیوانه که بودم

زیر آدرس طال فروشی این شعر هم بنویس  !حیف یادم نبود بفرستمش ..ا.قشنگ بود-
 دستت درد نکنه

 باشه. گردنت چی شده؟-
 کار رفیقمه-
 چه رفیقی!-
 رفتم خواستگاری خواهرش غیرتی شد-
 میرم آدرس رو بیارم-

خواد یه حرفی از زیر م میکنمیزنم مدام حس ش حرف میاوقتی باه !آدم مرموزیه
ه هم یه کنمیاینکه ناگهانی بحث رو قطع  دونم چی!زبونم بکشه بیرون ولی نمی

 !جورهایی مشکوکه
کلی  ..فروشنده خوش برخورد و صبوری داشت.رفتم به آدرسی که ساعد داده بود. 

ها و مراسمات بهم داد. به پیشنهاد خودش یه حلقهء توضیح مفید راجع به حلقه
 نگین و پر نقش و نگار برداشتم.بی

 با هزار امید و آرزو حلقه رو تو یه جعبه شیک گذاشتم و از مغازه بیرون اومدم.
از فکر اون حلقه تو  ؛ ولیفهمیدمو میتازه داشتم حرف عباس راجع به خرج عروسی ر

 انگشت ظریف عاطفه، حاضر بودم همه دنیا رو براش بخرم...
راهی بازار و خیابون شدم تا برای خودم لباس بگیرم ولی نگاهم مدام روی شال و 

هام تو جیبم اولین باری بود که پول... های زنانه بودها و لباس مجلسیروسری
 .کردمیسنگینی 
 دیدم که لباسهای مختلف پوشیده بود.عاطفه رو می همه جا

ها احساس تا بعد از مدت ...بعد از کلی گشت زدن، یه شلوار لی و تی شرت خریدم
  جوانی بهم برگرده.

 م دوباره زنده شدم.کردمی حس
 من هم نبودم. ..مردهای کمی رو دیدم که اهل خرید باشن.

خرید. از وقتی وارد دانشگاه شدم و بعد کار ن میگرفتم یا ماماهام رو یا کادو میلباس
 ف شخصیته!رِّ عَ پوشی تا چه حد مُ پیدا کردم تازه فهمیدم لباسی که می

 دیدگاه هر فردی تو دیدار اول فقط به لباست بستگی داره.
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 کردمیچون زبونش خوب کار  ؛کردمیها رو جلب عباس با چهره جذابش توجه خیلی
  های رنگارنگ بود.رش پر از رفیقبدور و 

زیون خاموش زیاد یمثل تلو ؛ ولیهای موجه بودمن هم تنها راهی که داشتم زدن تیپ
 م.کردمیجلب نظر ن

 شال فروشی، بوتیک، بوتیک، بوتیک و بوتیک...
بی مجلسی سمت مخالف خیابون، یه پیراهن آ... اومدی به نظرم نمیااصال چیز دیگه 

 .خرمبا خودم گفتم این یکی رو دیگه می... زنانه توجهم رو جلب کرد
سعی کردم حتی االمکان با ؛ نشدمیها با سرعت رد خیابون خلوت بود و ماشین

 .شدمیدرست وسط خیابون بودم. از هر دو طرفم ماشین رد  ...احتیاط رد بشم
 نه راه پس داشتم نه راه پیش

زنه بین خطوط حرکت کنه ای به سرش نمیم که هیچ رانندهکردمیداشتم خدا رو شکر 
 که دقیقا همون موقع، یه پژو سفید رنگ از نوع بی پالک با سرعت به طرفم اومد

 ای جز دویدن ندیدمچاره
ولی انگار فرمون راننده روی هدفی که من باشم تنظیم شده  ؛دویدم سمت پیاده رو

 بود.
 اومد طرفم.یه راست می

تو پیاده رو ولی پام گیر کرد گوشه جدول طی حرکت با سرعتی که ازم بعید بود پریدم 
و تمام هیکلم افتاد رو دست چپم. اون هم دست چپی که مچش نود درجه تاب 

 به زحمت خودم رو جمع و جور کردم... خورده بود.
 عجیب این بود که یه نفر نگفت خرت به چند من!

  رسید!به دادم نمی سکشد زیر ماشین نرفتم وگرنه هیچ خوب
 .از برخورد با سنگ فرش پیاده رو زخمی شده بود !کردمیرد مچ دستم د

ولی حلقه سالم  ؛جعبه حلقه عاطفه شکسته بود... خریدها رو از رو زمین جمع کردم
 بدون یه لحظه مکث برگشتم خونه. !اعصابم داغون شده بود بود.

 نکردم.اولین کاری که کردم نمازم رو خوندم با دو رکعت نماز شکر اضافه که تصادف 
 موقع وضو گرفتن متوجه شدم مچ دستم تا چه حد ورم کرده.

 تقریبا سیاه شده بود دردش به کنار!
های دستم ترسیدم نمک خواستم با آب گرم و نمک ماساژش بدم ولی به خاطر زخممی

تو همین گیر و دار . هام تموم شدهجو فهمیدم مسکنوبعد از کلی جست. بهش بخوره
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وقتی باهاش سر و . مکنمیراغم که چرا دو روزه انقدر رفت و آمد صاحب خونه اومد س
 از درد سرخ شده بودم.زدم کله می

 بعد از کلی چک و چونه راضی شد بهم مسکن بده و بره.
 تونم جم بخورم.در خونه اشون چفت در خونه منه نمی
 تا ظهر هر جور بود تحمل کردم... صبح، موقع نماز با درد دستم بیدار شدم

های ظهر خبر رسید که پس فردا جشن بله برون نازنین و عباسه و ماشینم نزدیک
 اومددیگه داشت از مرخصی داشتن بدم می ...مونههمچنان دست عباس می

 به قصد دکتر رفتن از خونه بیرون اومدم! کردمیدستم افتضاح اذیتم 
 ؛ای باشه و بودنهبه نظرم ظاهر دستم اونقدر ترسناک بود که دکتر رفتن کار عاقال

با دست گچ گرفته برگشتم خونه و به  .چون دستم شکسته بود و خودم خبر نداشتم
 شونزده سالگیم فکر کردم.

حاال هر بالیی سرم  !قدر مامان و شیرین نازم رو کشیدنسر یه مویه کردن ساق پام چ
 بیاد خودم باید به داد خودم برسم!
 اطفه فرستادمباالخره شعر بی تو مهتاب رو برای ع

 : انتظار داشتم مثل دیروز جواب نده ولی داد
 این ساحل خسته را تو پیدا کردی
 این موج نشسته را تو بر پا کردی
 من خاموش و خسته، خفته بودم
 ای یار. مرداب دل مرا تو دریا کردی

 های رنگی شد.تو یه لحظه انگار کل خونه کوچیکم پر از نور افکن و ریسه
این همه نور و آواز، تو یه لحظه من رو برد یه  یکی ویولن... زد.می یکی ساز دهنی

اصال معنی شعرش رو ؛ با یه لبخند مسخره رفتم تو افق و محو شدم، دنیای دیگه
 ولی پر رو شدم؛ همین که جوابم رو داده بود از سرم زیاد بود... فهمیدمنمی

 :یه پیام دیگه فرستادم
 تابم کنیآمدی با تاب گیسو، تا که بی 

 زلف را یکسو کردی تا غرق مهتابم کنی
 آتش از برق نگاهت ریختی بر جان من

 ها آبم کنیخواستی تا در میان شعله
 فکر کنم چرت و پرت نوشتم چون دیگه جوابم رو نداد
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 ...ساعت نه و نیم شب بود. وردمآخودم فهمیدم زیاده روی کردم شورش رو در
ولی با خودم گفتم وقت  ؛کنم. نسبتا موفق هم بودمم رو ترجمه متنم کار کردمیسعی 

 و گوشیم رو برداشتم و از خونه بیرون اومدمل کیف پو... استراحته
 !و که از ساختمون بیرون گذاشتم همه وجودم تعجب شدرپام 

 ...اومدبارون می
 امان از خونه بی پنجره!

بفهمم چی شده؛ جلو خونه جو هوای بارونی زد به سرم. قبل از اینکه مغزم کار کنه و 
 با اتوبوس واحد اومده بودم ولی تمام هیکلم خیس آب بود. عباس بودم!

 از خونه اومده بودم بیرون که شام بگیرم؛ حاال سر از کجا در آورده بودم!
 باید بکنم. چیکاردونستم خیس آب، جلو در خونه ایستاده بودم و نمی

  گوشیم کار کنم. دنبال جایی برای پناه گرفتن گشتم تا با
 بارون، دیدم رو کور کرده بود.

رسید. مسیر اون سه پله یه سقف یه خونه اون حوالی بود که با سه پله به در می
 .گوشیم هم نم داشت... وردمآرفتم زیرش و گوشیم رو در کوچیک داشت.

 :م که جواب دادشدمیشمارهء عاطفه رو گرفتم. دیگه داشتم از جواب دادنش ناامید 
 بله؟-
 سالم بارون رو دیدی؟-
 سالم. بله-
 دورت شلوغه؟ آره؟-
 عباسه و مامان بابا ،نه زیاد-
 اتونممن جلوی خونه-
 چی؟!-
 امتونستی بیای بیرون ببینمت بعد برگردم خونهکاش می-

 مکثش طوالنی شد
 الو؟-
 گین؟!راست می ،من ای وایِ -
  چی رو؟-
 در دسترس نیستعباس. آقا محسنه پشت خط میگه گوشیت -

 زدصدای عباس رو نشنیدم ولی عاطفه بلند حرف می



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 6 

 

 سن زنگحتیم حواسم نبود اشتباهی به آقا مگشاز اون سری که دنبال گوشیت می-
 !دونم شاید زنگ خرابهبنده خدا پشت دره... نمی مثل اینکه ،ها رو ولش کنزدم. این

از پناهگاهم ! ام گرفتود خندهاز این همه دروغ تابلویی که پشت سر هم ردیف کرده ب
 ...بیرون اومدم و پشت در ایستادم

 در باز شد. تا پام رو داخل حیاط گذاشتم، میخ دیوار کنارم شدم!
 چهرهء عصبی عباس رو تشخیص داد. شدمیند هم تتو اون بارون 

با ساعد دست دیگه اش به دیوار میخم  ...امکف دستش رو چسبونده بود به چونه
 کرده بود
عد زنی بمگه به تو نگفتم بار آخرت باشه؟! چرا بهش پیام میدی؟ چرا زنگ می: عباس

 ندازی پایین میای اینجا؟مثل بز سرت رو می
 صدای حاج خانم نجاتم داد

 چرا نمیاین؟ تو بارون خوش و بش نکنین مریض میشین! بیاین تو!-
 اندازه دو سانت ازم فاصله گرفتعباس 

 فهمیدی؟ ،بینیبی نرو که بد میآبه کارهات هست. زیر ببین بچه پررو! حواسم-
 تند تند سر تکون دادم

 جلو رفت تو خونه ام آورد و سرم رو پرت کرد و جلوفشاری به چونه
 من هم که با خاک یکسان شده بودم با سر پایین رفتم تو.

 خاک به سرم این چه قیافه ایه؟ دستت چی شده؟ عباس برو براش لباس و: حاج خانم
  حوله بیار. رنگ به رو نداری. بیا یه چیزی برات بیارم بخوری

 هاش توجه بقیه رو هم جلب کرده بود. نگاهم به عاطفه افتاد.با شلوغ بازی
 برای دیدن اون این همه راه اومده بودم.

 دستت چرا تو گچه؟ دوباره با عباس دعواتون شده؟: پدرعباس
 یه کم مچ دستم ضرب دیده ..چیزی نیست تصادف کردم.-
خواسته ری پیش هم گفتی زمین خوردی بعد کاشف به عمل اومد این پسره میسِ -

 خفه ات کنه.
 عباس همچین کاری کرده؟: عاطفه

 درگیر عروسیشه ،ت نداره سر من رو زیر آب کنهکار عباس نیست. عباس بیچاره وق-
ری عوض کنی. دستت که چرا با این گچ دستت اومدی تو بارون؟ مجبو: حاج خانم

 زخم نیست هست؟
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 چند تا خراشه-
ه. آماده باش بارون بند اومد با عباس برید گچ رو کنمیهات عفونت زخم: پدرعباس

 عوض کنین
م گفتم شدمینه فردا صبح خودم میرم االن هم مزاحمتون نمیشم داشتم از اینجا رد -

 خواین کمک باشمبیام اگه برای جشن فردا کمک می
قربونت برم محسن جان! همین که ماشینت رو دادی دست عباس، کلی : خانم حاج

ی نه امروز تو بارون کردمیشرمنده ات شدیم. اگه ماشینت دستت بود نه تصادف 
 کار کنی؟یخوای چاگه خدایی نکرده مریض بشی، دست تنها می ..موندی.می
 ماشین قابلش رو ندارهها چیه؟ عباس تو رفاقت چیزی برام کم نذاشته. این حرف-

 بسه به اندازه کافی خود شیرینی کردی بیا بهت لباس بدم! -عباس
 نه، من میرم خونه. بیشتر از این مزاحم نمیشم-
 ترسونمت بچپی تو آغلبعد شام می ،خودت رو خر نکن-

 عباس...: پدرعباس
 زنی داداش؟چرا انقدر بد حرف می: عاطفه
! تو هم برو تو اون اتاق بهت لباس خونه کمک مامانت نکن! برو آشپزتو دخال: عباس
 .بدم

 ها رو پرت کرد تو صورتم و رفت بیرون.رفتم اتاق عباس، لباس
شام رو با اوقات تلخی خوردیم ولی تنها چیزی که برام مهم بود صورت عاطفه بود که 

 اومد گریه کرده.سرخ بود و به نظر می
 جو سنگین بود و هوا کم.

تم برم، بعد از خداحافظی از همه، عباس رو صدا کردم تا بیاد بیرون و خواسوقتی می
بارون بند اومده بود و زمین  ..ساعت یازده شب بود. .خودم تو کوچه منتظرش موندم

 خیس بود. انعکاس نور چراغ روی آب پاکی و روشنی رو با هم مخلوط کرده بود
 حرف حسابت چیه؟: عباس

همم. م پپه و نفکنمیببین فکر نکن اگه چیزی بهت نمیگم و اخالق سگیت رو تحمل -
. تو عالم رفاقت هر چی بهم بگی زیر دارممون رو نگه میدارم احترام هشت سال رفاقت

شینم. تونم ساکت بم ولی اگه ببینم عاطفه رو ناراحت کردی، دیگه نمیکنمیسبیلی رد 
 سری خور نیستم. ی توکنمیاون قدرها که فکر 

 اسم خواهر من رو بی پس و پیش به زبونت نیار بزمجه!-
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تیشم بخوای نخوای من خواهرت رو دوست دارم. حاال که فهمیدم اون هم مثل منه آ-
 این رو تو گوشت فرو کن ...کشمهم بزنی پام رو عقب نمی

 غلط کرده با تو-
 اتهفعال که آش کشک خاله-
 ببینم رو گوشیش خونت حالله ات رویه بار دیگه شماره-
  خیالش نمیشمبشین نقشه قتل بکش! بی-

 چند قدمی دور شدم که صداش رو شنیدم
  اشهدت رو بخون ..ذارم.ات نمیزنده !کشمت محسنمی-

 خواست؟ی از کجا اومد و چی میذدونم این لبخند مونمی
 بدون اینکه برگردم راهم رو ادامه دادم

گشتم. انقدر سرم داغ بود که تمام مسیر تا خونه رو پیاده میها سوت زنان تو کوچه
 رفتم.

همین خوشی زاید الوصف باعث شد حتی وقتی یه آجر از باالی ساختمون نیمه کاره 
  جلو پام افتاد بیخیال بهش بخندم و رد بشم.

خورد ولی حال خوشم رو هیچ چیز افتاد به سرم میاگه یه سانت جا به جا می
 خراب کنه.تونست نمی

 .این روزها انگار رو دور شانس بودم
 لی کردم.تمام مسیر تا خونه مثل دیوونه ها بلند خندیدم و مثل بچه لی

فردای اون روز، رفتم درمانگاه نزدیک خونه تا گچ دستم رو عوض کنم. تو راه درمانگاه 
د عقچون مراسم  ؛شونخونهتماس گرفت و گفت بیام  بودم که مادرعباس با گوشیم

 عباسه...
  کار گچ دستم که تموم شد و دکتر از اتاق بیرون رفت.

حواس همه به  با خودم فکر کردم که امروز بهترین فرصته که حلقه رو به عاطفه بدم.
 .مکنمینازنین و عباسه تو یه لحظه کادوم رو میدم و محل جرم رو ترک 

 با روپوش سفید، آمپول به دستکتم رو برداشتم تا از درمانگاه بیرون بیام که یه خانم 
 وارد اتاق شد.

 دکتر گفت این رو براتون تزریق کنم-
 به من که چیزی نگفت. چی هست این؟-
 مسکن-



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 9 

 

 من دردی ندارم. احتماال اشتباه متوجه شدین-
 ]همینه دیگه وقتی درمانگاهشون خلوته به مردم سرویس مجانی میدن![

. من هم از فرصت استفاده کردم و در ..اومد تو دو قدم اومد جلو که در باز شد و یه نفر
 خونه که رسیدم اول از همه، تیپ مناسب مجالس عروسی زدم.. رفتم

  برای اینکه سریع تر برسم آژانس زنگ زدم .حلقه عاطفه رو برداشتم
به این فکر  ..هنوز دو دقیقه از قطع کردن تلفن نگذشته بود که زنگ خونه رو زدن.

زود رسیده ولی تا رسیدم جلو در با چهرهء در هم عباس رو به رو  م که سرویسکردمی
  شدم
 مامان گفت بیام دنبالت: عباس

 سالم-
 گیریم علیک! تن لشت رو بنداز تو ماشین! دیرم شده. اون ور همه منتظرن-

 بردم! مقصر خودش بود.از حرص خوردن عباس لذت می جدیدا
 زنگ زدم سرویس نفرستن با نیش باز نشستم تو ماشین. به آژانس هم

 تا اینکه رسیدیم به چراغ قرمز معروف... تا یه مسیری سکوت بود
 خریدماگه عباس نبود حتما یه گل می

 ؟هدفت چیه از این کارها: عباس
 کدوم کارها؟-
 همین تیپ پلو خوریت-

 یه نگاه به عباس انداختم دیدم حق داره اون داماد بود ولی تیپ من شاهانه تر بود
 دارم میرم عروسی دیگه خب-
 ی؟کردمیعروسی منه یا تو؟ دست کم اون افسار رو از گردنت آویزون ن-
 بینی که با کت شلوارم ستهزنم. میمن همیشه کروات می-

 دهنش رو کج کرد
 با کت شلوارم سته!-
 های دبستانیهرفتارت عین دختر بچه-
 دبستانی یا دبیرستانیش به تو ربط نداره-
 اومد چرا پیش بابات ازم تعریف کردی؟انقدر از من بدت میتو که -
 از تو بدم میاد دلیل نمیشه خودم رو خراب کنم! دلیل زیاده به تو ربط نداره-
 .زنیبه طرز افتضاحی دخترانه حرف می-
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 ...دیگه صحبتی نکرد. خودش رو سرگرم گوشیش نشون داد که من هم حرفی نزنم
ای که خریده بودم لمس دستم رفت سمت جیبم و حلقه جلو در که رسیدیم بی اختیار

 !فرصتش پیش بیاد و بدمش به عاطفه مکردمیخدا خدا  کردم.
شناختم. عاطفه رو حسابی شلوغ بود. فقط پدر و مادر عباس رو می ..وارد خونه شدم.

 گوشه سالن پیدا کردم. از زیر چادر رنگیش شال سفیدی پوشیده بود.
م و همه رو بهم معرفی کرد. پدر و مادر نازنین آخرین نفراتی بودن حاج خانم اومد کنار

ای م، حاج خانم گوشهکردمیکه معرفی شدن. بعد از مراسم معارفه که زیاد درکش ن
 دورتر از بقیه صدام کرد

 کاری با من داشتین؟-
 خواستم جدی باهات صحبت کنمآره. فعال تا عاقد بیاد یه نیم ساعتی وقت هست می-
 رماییدبف-

 پدرعباس هم اومد کنارمون.
 تون رو با عباس شنیدههای دیشباصل کالم اینکه حجت، حرف: حاج خانم

 هامون رو شنیده بود!حاجی حرف
 همه اش رو؟-

 قسمت عمده اش رو: پدرعباس
 زد ولی نگاهش به سمت ما بود.برگشتم سمت عباس، نازنین داشت باهاش حرف می

دونیم می ..ناراحت باشه. من و حجت بهت اعتماد داریم.عباس حق داره : حاج خانم
کارت درست نیست. عاطفه هم احساساتیه. اینکه بهش پیام  ؛ ولییکنمیخطا ن

افتی جلو در خونه ما، انقدر سر به میدی، زنگ میزنی، نصف شب تو بارون راه می
 م اون رو.ی هکنمیشکنی... هم داری خودت رو اذیت زنی دستت رو میهوایی که می

 خوای بری دنبال خانواده ات؟کی می: پدرعباس
من نگران این چیزها بودم که پیشنهاد نامزدی رو دادم. شما یه جواب قطعی به من -

 بدین. من فردا میرم شهرستان.
ن ات روشما که به شما گفتیم تکلیف عباس روشن بشه، تکلیف خانواده: حاج خانم

 زنیم.ف میبشه بعد راجع به مسائل دیگه حر
م همین فردا یه کنمیپس تکلیف من چی حاج خانم؟ من اینجوری مدام فکر -

خواستگار از من بهتر که تکلیف همه چیزش مشخصه میاد و عاطفه از دستم میره. شما 
به من نگاه کنین به محسن سپهری با این ویژگی ها دختر میدین؟ بی کس و کار 
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 ن. منکنمیشون یه ایل ازم استقبال سراغ وقت که برمم فقط ازشون دورم. هرنیست
م تا شما کنمیحتی شده جونم و اعضا بدنم مهریه عاطفه خانم  ؛هرقدر شما بگین

حتی جرات ناراحت کردنش رو ندارم. شما فقط به من فرصت  ؛خیالتون راحت باشه
بدین! سخته بعد این همه سال بی مقدمه برگردم. باید دست کم خاطرم از این طرف 

دوست ندارم  ..خوام.راحت باشه. خود من هم بهترین چیزها رو برای دخترتون می
ره ام میرم هم جنازهام عروسی بگیرم. شما یه تضمین بهم بدین! اگه بمیبدون خانواده
 ام. دل خودم پر میزنه برای دیدن بابام.دنبال خانواده

حرف من و حجت اینه که شما دو تا نا محرمین. گناهه فکرتون پیش هم : حاج خانم
 باشه

کنم؟ از  چیکارشما بزرگتر ما، پدر و مادرم نیستن. شما جای اون ها دلسوز. االن -
. اهل خالف و ..اتون رفت و آمد داشتم. خونه..گذرهدوستیم با عباس هشت سال می

خرم. حقوقم هم به حمدا... کافیه. تا چند وقت دیگه خونه هم می ..گنا ه نیستم.
ام هم گفتم. شما بگید فردا میرم دنبالش. کوچیکه ولی پولش رو دارم. راجع به خانواده

ماد ندارین بگین من شما به آدمی مثل من با این شرایط اعتماد دارین یا نه؟ اگه اعت
 هر تضمینی بگین میدم تا اعتمادتون جلب بشه

 پدر و مادر عباس نگاه پر معنی به هم کردن
فتین من گفتم تو این مدتی که میری دنبال برای اینکه به گنا ه نی: پدرعباس
ات صیغه محرمیت بخونین ولی سمانه میگه اینجوری تو فامیل زیاد درست خانواده

سپاریم دستت. فردا اگه نمکدون یم دخترمون رو میکنمینیست. امروز بهت اعتماد 
 که م... اعتماد امروزمون برای اینهکنمیشکستی قبل عباس خودم روزگارت رو سیاه 

 .درست بودنت بهمون ثابت شده
 ...این رو گفت و رفت

معن جبه بزرگترها شرایطت رو گفتیم، مشکل نداشتن. گفتیم امروز که همه : حاج خانم
یم ات قطع رابط*ه کردی. گفتفقط نگفتیم با خانواده ؛عقد کنین که حرفی توش نباشه

  یم.کنمیراهشون دور بوده نیومدن. بعد از عباس و نازنین شما و عاطفه رو عقد 
تا به حال  ووافتاد بیرون. فکر اینجاش رو نکرده بودم.هام داشت از کاسه میچشم

 همچین چیزی به عمرم ندیده بودم.
 واقعا؟! من؟ مهریه چی؟ ببخشید اصال هر چی شما بگینولی... چیز... حاج خانم... -
 هر چی برای نازنین گفتن همون رو برای عاطفه میگیم-
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 کم نباشه یه وقت-
 یم چیزی. من برم عاقد اومدکنمیکم بود هر چی دوست داشتی اضافه کن ولی کم ن-
 نه نه حاج خانم یه لحظه...-
 چی شده؟-

 مدست کردم تو جیبم حلقه رو در آورد
 من این رو برای عاطفه خریدم خوبه؟-
 ام حلقه و نشونگرفت بچهرحمت به شیری که خوردی پسر... دلم داشت آتیش می-

 نداشت... خیالم رو راحت کردی.
 حاج خانم رفت تا دو دقیقه میخ ایستاده بودم که چی بود و چی شد.

  ، همه رفته بودن اتاق عقد.متا به خودم اومد
ها و حرکات رو مثل کامپیوتر به ذهنم بسپارم تا نوبت خودم حرف م تمامکردمیسعی 

 تا به حال همچین مراسمی نیومده بودم. که شد سوتی ندم.
ود که دیگه تو هیچ جمع خانوادگی ب سالم ۲۲..هجده سالم بود که دانشگاه قبول شدم.

 شرکت نکردم.
 م.از بچگی به خاطر خجالتی بودنم تو مراسمات حضور کمرنگی داشت

ها برام جالب و تازه بود. فهمیدم هر چی کتاب خوندم برای این برهه زمانی این صحنه
 به کار نمیاد.

 خواست.این لحظه فقط پدر و مادرم رو می
 اسمت چیه پسرجان؟-

 مادر حاج خانم بود
 محسن. مادر جان-
 ایچه کاره-
 کارمندم-
 چرا مادر پدرت نیومدن؟-
  شهرستانن ،برای مجلس ان شاءا...-
ه ن بعد واسکردمیها رو خبر تربه سمانه و حجت گفتم کارشون اشتباهه. باید بزرگ-

 نکردمیدخترشون شوهر پیدا 
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گرنه اون بنده خداها حاج خانم. من خیلی اصرار کردم؛ و این جوری نیست -
من باید .. .اشتباهی هم بوده از طرف من بوده خواستن همه چی رسمی باشه. اگهمی
 .ذرت بخواممع
سر خود شدن. تا چوب  ..ها دیگه احترام بزرگتر سرشون نمیشه.نه پسر جان این-

 .فهمن چه خبطی کردنکارشون رو نخورن نمی
 ین خبط و خطا نیستمکنمیحاج خانم من اونقدرها هم که فکر -
دختر یکی یه  ..شناسم.اوا خاک به سرم! منظورم تو نبودی مادر. حجت رو می-

نگاه کن پسر  !خوابه زیرش آب برهاره. جایی نمیسپاش رو دست آدم ناجور نمیدونه
 بی سر و پاش، با چه خانواده با کماالتی وصلت کار شده

 ]من به این موجود چی بگم آخه؟[
 خونندارن خطبه رو می-

ک گفتن. از ها که رد و بدل شد همه رفتن جلو برای تبریها که گفته شد. حلقهبله
 ترسیدم پس جلو نرفتم که چیزی بارم نکنه.عباس می

خانم که چادر سفید سر عاطفه کرد، ها فاصله گرفتن، حاجنازنین و عباس که از صندلی
  فهمیدم نوبت ماست...

 دونم چی جوابش رو بدماگه ازم بپرسن اون لحظه چه حسی داشتم نمی
 بیشتر خالی بودم...

قرآن باز کرد. عاقد شروع کرد. همه این چیزها انقدر ناگهانی عاطفه کنارم نشست و 
پیش اومده بود که به واقعی بودنش شک داشتم. صدای بله گرفتن عاطفه رو که 
شنیدم باالخره یه حس به سراغم اومد که اسمی نداشت ولی شیرین بود... من هم 

ن بود که حلقه اندازه ای گفتم و حلقه رو از جیبم بیرون آوردم. تمام توجهم به ایبله
 .دست عاطفه باشه و بود

 پدرش دست به دستمون داد و تازه فهمیدم چه مسئولیت سنگینی رو دوشم افتاده.
 دیگه پسر خجالتی و فراری نبودم... دیگه ته تغاری خانواده سپهری نبودم.
ولی  یدونم تالفی بود یا دلخور نمی ،سراغم اومد اعتماد به نفسی که یه عمر نداشتم به

ای که انگار طوری گفت که عباس طرفم نیومد فقط در گوش عاطفه چیزی گفت. جمله
 بشنوم.

 کشمش نترس!دیگه نمی-
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چهرهء عاطفه باز شد و به صورت من لبخند اومد. خواستم خودم به سمت عباس برم 
 ولی توی شلوغی عقب گرد کرد.

 ش تشکر کردم.دست پدر عاطفه رو به گرمی فشردم و برای چندمین بار از
وقتی حاج خانم صورتم رو بوسید تازه فهمیدم چقدر جای مامانم خالیه و بابام نیست 

  که عروسش رو ببینه
نازنین و عباس رفتن برای امضا و محضری کردن ازدواجشون ولی ما تا آزمایش 

 تونستیم ازذواجمون رو رسمی کنیم.دادیم نمینمی
 کارچیدونستم باید تونستم چشم از عاطفه بردارم. نمیخونه شلوغ بود ولی من نمی

کنم که پدرعباس به کمکم اومد و پیشنهاد داد من و عاطفه بریم بیرون و برای مجلس 
 بیایم خونه نازنین.

ها پراکنده چند دقیقه بعد هر کسی که تو خونه بود مسیری رو پیش گرفت و مهمون
خیالی نشست تو ماشین من و با پدر و مادرش و نازنین در کمال بیشدن. عباس هم 

 رفتن
 من موندم و عاطفه پیاده تو کوچه

 حاال کجا بریم؟-
 دونمنمی: عاطفه

 خوب شد چادرت رو عوض کردی با چادر سفید تو خیابون ناجور بود-
 کردمیعروس داماد پیاده، حسابی جلب توجه -
 ات رو دوست داری؟حلقه-
 خیلی قشنگهآره -
 باز هم اگه چیزی دیدی که بیشتر دوست داشتی بگو-
 نه من تا حاال دست هیچ کس شبیه این رو ندیدم خیلی شیکه-
 فردا بریم برای آزمایش؟ ..خوشحالم که خوشت اومده.-
 آره فردا صبح کالس ندارم-

 شروع کردیم به قدم زدن
 عباس به نظر راضی نبود-

 دلخور بود: عاطفه
 همم دقیقا از چی ناراحتهفمن نمی-
 باید بریم برای شما هم حلقه بگیریم-
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 خوای االن بریم؟اصال می-
 نه برای شما، ما باید حلقه بگیریم-
ریم با اصل نشان تعهده که االن می ..چه فرقی داره؟ جواهر به این با ارزشی بهم دادن.-

 خریم.هم می
 !دوست دارم

 !این لبخند رو لبش رو دوست دارم
 :ل دومفص

 ساعت یازده و نیم شب بود.
 ...انقدر تو مجلس عباس، سوال پیچ شده بودم که فشار عصبیم به اوج رسیده بود

 ،نشدمیدیوارهای خونه داشتن رو سرم خراب ! حاال دوباره تو خونه تنها بودم
ده یهای معنی داری که شنفضای سنگین و حرف. یه چیزی عین بختک روم افتاده بود

 !حالم رو داغون کرده بودبودم 
روی تخت دراز کشیده بودم و نگاهم به سقف بود. به همون لکه زرد زشت که حاال 

 ریزه.خواستم به این فکر کنم که سقف رو سرم میشش بود اما نمییبزرگتر از هفته پ
 .م سوزش داشتم سنگین شده بود و معدهسینه

 ...بار زیادی رو دوشم بود
 .فشار دادمگوشیم رو تو مشتم 

 !دو دل بودم که چه کاری درسته
 آخر سر تصمیمم رو گرفتم.

  انتظار...

  انتظار...
 باالخره صداش رو شنیدم

 زنی؟الو... الو... چرا حرف نمی-
 مامان...-
 علی جان تویی؟ چی شده این موقع شب؟ نفیسه خوبه؟ امین خوبه؟-
 محسنم مامان...-

 خیس شداراده صورتم اومد. بیصداش نمی
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-میدونی امشب چند نفر ازم پرسیدن مادر !ردم مامان... دلم برات تنگ شدهغلط ک-
دست و  ،فتم به پاتخوام بیخوام بیام اونجا. میمی پدرت کجان؟ به خدا دلم پره...

 پات رو ببوسم. چرا هیچی نمیگی؟ به موال فهمیدم اشتباه کردم!
 محسن؟-
بیام  خوامکه الیقشم! پشیمونم مامان. می جانم مامان! اسمم رو نگو! فحشم بده-

فته به جونم. هر چی از اول عمرم کتکم نزدین بزنین. اش بیبابا با تسمه ..اونجا.
کردم؟ میدونی کجا بودم؟ همین روزها با عروست میایم دست  چیکارمیدونی امروز 

 ی؛ ولنشدمیبدون شما و بابا راضی ن ...نشدمیبوست. مامان و باباش راضی ن
ه تغاریت داماد شده؟ اسمش باورت میشه محسن ت !باالخره امروز رضایت دادن

چرا هیچی نمیگی چرا فحش  ی!لی خانمه. مامان، ُمردم از تنهایخی ..ست.عاطفه
 نمیدی؟

 محسن!-
 م دادیایه چیزی بگو مامان دق-
 کجا رفتی؟ چرا رفتی؟ سالمی؟ کجایی؟-
 !غلط کردم-
دیروز سالگردش  !ق کرد از رفتنت. چهار ساله نیستید ..محسن نبودی. ..بابات ُمرد.-

منتظرت بود محسن. نبودی  ..گفت.هاش رو بست اسم تو رو میبود. تا وقتی چشم
ببینی عموت چه آبرو ریزی راه انداخت. ندیدی شیرین کارش به بیمارستان کشید. 

مرده فرقی نداشت. اگه  با ،همایون مردونگی کرد طالقش نداد. چند ماه حرف نزد
 شدمیاش نبود حاال حاالها خوب نبچه
 مامان، بابا خوبه نه؟ وقتی من رفتم مریض نبود-
دست آخر طاقت  ،مریضش کردی. انقدر ریخت تو خودش که من حرص نخورم-

 !نیاورد
 هام از دستم در رفته بود. صدای گریه ام باال رفته بود.اختیار اشک

 چیزها رو به من نگو!نگو مامان! این -
گفت تقصیر ما ات میچی رو نگم؟ تو که ندیدی اینجا چه خبر بود مامان جان؟ خاله-

معلوم نبود سالمی یا نه. حاال زنگ زدی  ..بوده که فرار کردی. شیرین دیوونه شده بود.
خبر دامادیت رو بدی؟ خوشبخت بشی مامان جان. خدا برای زنت نگهت داره. من رو 

 کردی...که بیوه 
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 تم اینجوری باهام حرف نزنان من بچهمام-
 قربونت برم مادر! چی دوست داری ازم بشنوی؟-
 خوام بیام اونجامی-
 بیا سر خاکش کم دستِ  ...ات رو خورد جون دادبیا مادر جان بیا. بابات انقدر غصه-

 !رو قطع کردم ولی اشک هام قطع نشدگوشی 
 ...چهره بابا مدام جلو صورتم بود

 ...های مامان مثل خنجر تو قلبم فرو رفته بودحرف
ایه سر بی س …فرقی نداره کی باشی و چند سالت باشه.. .یتیم شده بودم و خبر نداشتم

 .انگار یکی از اعضای بدنت نیست
ی برام مهم نبود ک م رو پایین بیارم.تونستم صدای گریهد بود ولی نمیصدای در بلن
 ...پشت دره

 ...بابام مرده بود
 ...ش دادمامن دق

م رو به تو در رو... من چه گناهی کردم خونهآقای سپهری... پسرجان... باز کن این -
 زیون خاموش بود.یتلو.. زیونت رو کم کن! مادر زنم ترسیده.یصدای تلو ،اجاره دادم

 .هر چند سست ولی بلند شدم و در رو باز کردم
 ،ام پر از ترس و تعجب بودصاحب خونهبود ولی تو صورت  چطورام دونم قیافهنمی

فقط یه نفر رو  ،برام مهم نبود کیه... اش اعصابم رو بیشتر تحریک کرددیدن چهره
 خواستم بهم دلداری بده.می
 چت شده پسرجان؟-

 منتظر همین سوال بودم. زانوهام سست شد و جلو در نشستم
ملکی، من خیلی بدبختم...  بابام... بابام، آقای ملکی... من خیلی بی شعورم. آقای-

 !گفتن بابام اینجوری مردهرفت بهم نمیکاش کل هیکلم زیر خاک می
روی زمین کنار مبل  ..تازه به خودش اومد. زیر بغلم رو گرفت و کشیدم تو خونه.

 نشوندم
ش ولی بود. همه ؛کشتمون؟ کاش بابام بود من رو میحاال با چه رویی برگردم خونه-

 و یکی درس خون از آب در اومدی... من خیلی نامردم آقای ملکی!گفت خوبه تمی
 یه لیوان آب اومد جلو صورتم

 خوابهشتریه که در خونه همه می ..آروم باش پسرجان مرگ حقه.-
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خواستم عروسش رو ببرم دست بوسش. حاال باید بریم سر مزارش... من نبودم. می-
خاک بر سرم که نبودم! شما  ..ه.کردیمگفت منتظرم بوده. اسم من رو صدا مامان می

 هم برو من حقمه تنها بمونم. یه عمر خودم مرهم خودم بودم حقمه تو غربت بمیرم...
  سمت در رفت و به لیوان رو گذاشت رو میز

 پس یکم یواشتر گریه کن! این مادر زِن من، مریضه غر میزنه-
 ...خاموش کردموقتی رفت به هر سختی بود از جا بلند شدم و گوشیم رو 

بیش از حد خودم رو تنها  ...دم زار زدمسرم رو تو بالش فرو کردم تا صبح به حال خو
 دیدم.می

های مامان و لحن پر از غمش گرفتم حرفحساب زمان از دستم در رفته بود. تا آروم می
 ه چیزی توی ...شنیدمصدای اذون صبح رو می.. دادم.اومد و اختیار از کف مییادم می

 !سوختم میهقفسه سین
 ...به زحمت از جا بلند شدم

 ؛تونستم درست رو پا بایستموضو گرفتن و شستن صورتم خوب بود اما نمی
 !کمرم زیر بار غصه شکسته بود

 !م نمازم رو باالجبار نشسته خوندمرکعت دو
اد . یافتادم. بابا، پیش نمازمون بودهایی که تو خونه داشتیم میمدام یاد نماز جماعت

  .کردمیولی تالشش رو  ؛نداشت با صوت و ترتیل حمد و سوره بخونه
 خاموش بشه! شدمیلرزش و رسا بود. یه همچین صدایی نبی.. صداش تو سرم بود.

 هام رو هم افتاد.به محض اینکه سالم آخر رو دادم، سرم نشست زمین و پلک
 فهمید چه ساعتی از شبانه روزه شدمیهام باز شد ولی روی ظاهر خونه نچشم
 ...زدهام نبض میشقیقه
 ...سوختهام میچشم

 ...بدنم لرزش محسوسی داشت
 به زحمت خودم رو رسوندم به آشپزخونه و کنار یخچال نشستم.

سعی کردم رو پا بلند بشم و خودم رو به ، از در نیمه باز یخچال شیشه آب رو برداشتم
به محض اینکه گوشی رو روشن کردم، شروع کرد به  ،برسونمگوشیم که روی اپن بود 

ای پیدا با دیدن شماره عاطفه روح تازه. زنگ خوردن و از دیدن ساعت محروم شدم
 خواستم عاطفه نگران بشه.دونستم حالم رو به راه نیست ولی نمیکردم. می

 الو؟-
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 کدوم گوری هستی؟: عباس
 با شنیدن صداش تمام امیدم ناامید شد

 ه؟کنمیکار چیگوشی عاطفه دست تو -
 کجایی؟ ..دختره از صبح انقدر گریه کرده هالک شده.-
 ام. عاطفه خوبه؟خونه-
 هر چی در زدم باز نکردی. ..غلط کردی! االن اونجا بودم.-
 اماالن خونه-
 وای به روزت اگه اونجا نباشی ،گردمدارم برمی-
 خواد بیاینمی-
 کجایی؟-
 بیا ولی تنها!-
 چرا؟-
 فهمی؟بیای می-
 نمیشه. عاطفه باهامه.-
 پس نیا!-
 هات خوب باشه نازنین هم هست.دیر گفتی رسیدیم. لباس-
 نیا عباس! نیا!-
 نیستی یا واسه لباس میگی؟-
 ام.خونه-
 در رو باز کن رسیدیم-

 دیگه واقعا کالفه شدم. ..ساعت هشت شب بود. !کالفه گوشی رو قطع کردم
در رو باز کردم و کنار در .. خوردم. کشون کشون خودم رو به در رسوندم.یه قلپ آب 

 رفتن رو شنیدم.پنج دقیقه بعد صدای پای افرادی که از پله ها باال می نشستم.
  با کمک دیوار بلند شدم.

 م زودتر برسن تا زانوهام خم نشدن.کردمیخدا خدا 
 م باز هم نیاز به خواب دارم.کردمیحس 
 سر ناسازگاری برداشته بود. م هممعده

 بدون اینکه نگاهی بهم بندازه یه راست رفت تو آشپزخونه.... اول از همه عباس اومد تو
 پشت سرش نازنین و عاطفه هم وارد شدن.
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 سالم-
 چی شده آقا محسن؟: نازنین

 هیچی نشده راحت باشین-
 جیغ بنفش نازنین پیچید تو گوشم ...زانوهام سست شد و نشستم

 عباس... آقا محسن مرد. بیا...: یننازن
 عباس هول خورده از آشپزخونه بیرون اومد

 من خوبم. خسته بودم نشستم. خونه کوچیکه فرق نداره کجاش بشینی...-
 چرا چرت و پرت میگی؟ چت شده؟ از صبح کجا بودی؟: عباس

 خونه بودم-
 پس چرا در رو باز نکردی؟-
 خواب بودم-
 ای؟پس چرا میگی خسته-
 وب نخوابیدمخ-
 ی؟کردمیکار یاز صبح چ-
 خواب بودم-

 حالت خوبه؟: عاطفه
 آره خوب میشم-

 افتاد که جیغ نازنین بیدارم کرد.هام دوباره داشت رو هم میپلک
 میرهعباس یه کاری بکن این داره می-

 انقدر مرده مرده نکن ببینم چش شده!دختر : عباس
 ضربه محکمی به صورتم زد ،رو به روم نشست

 ی عباس؟کنمی چیکار: عاطفه
 فهمم چه مرگشهتا به هوش نباشه که نمی: عباس

 تسلطم رو از دست دادم
 بزن عباس! بزن! هر چی بزنی حقمه-

 گریه نکن مرد گنده! درست بگو ببینم چه غلطی کردی!: عباس
 موندیشب زنگ زدم خونه-
ده یا دختر عموت گوشی رو برداشت؟ شیرین دری وری بارت کردن؟ بابات عاقت کر-

 جانت نشناختت؟
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 .ش دادم عباساگفت من کشتمش. من دقبابام مرده عباس... مامان می-
 صدای در مانع شد کسی چیزی بگه
 نازنین در رو باز کرد. آقای ملکی بود

ه ب ات زنیکه رو انداختیهمین یه کار مونده بود دیگه؟ اون از دیشب که با صدای گریه-
 این از االن که دختر آوردی. روز اول باهات شرط نکردم از این خبرها نباشه ..جون من.

مشکلی پیش اومد زنگ بزنی؟ نگفتم این بچه  ام رو به تو ندادممگه من شماره: عباس
 ه خبرم نکردی؟کردمیاونوقت از دیشب تا حاال داشته خودخوری  ..تنهاست. ..غریبه.

 ی این نره غولم؟ فعال که انقدر خوب هست که دختر آوردههلِ لَ مگه من نگهبان و -
ها زن و خواهر منن تو هم اگه نگهبان نبودی دم به دقیقه اینجا دختِر چی؟ این-

نبودی. این از دیشب تا حاال جنازه شده یه لحظه با خودت فکر نکردی سکته کنه چی 
 میشه؟

 تخلیه کن برو زودتر ..م رو به آدم مجرد اجاره نمیدم.من خونه-
 ...در رو به هم زد و رفت

 عباس، حاال چه کار کنیم؟: نازنین
شما الزم نیست کاری کنی برو بشین... عاطفه برو یه آب قند درست کن بعد بیا : عباس

 کمک ببریمش رو تخت!
 م. شما ببرینشکنمیقند درست  من آب: نازنین

 تونمخودم می-
 عباس زودتر بهم رسید و با کمک عاطفه رسیدم به تخت. ...سعی کردم بلند بشم

قند نیاز داشتم چون بعد از خوردنش  انگار واقعا به آب ؛نازنین لیوان به دست رسید
 حس بهتری داشتم.

ت . صور..کردمیعاطفه گوشه تخت نشسته بود و بی توجه به عباس، دستم رو ول ن
 کردمیخیسش اذیتم 

 هگریه نکن خانم! حالم خوب-
 میری یه زنگ بزنی؟هر مرگت میشه، می: عباس

 از فردا باید برم دنبال خونه-
 هنوز قراردادت تموم نشده با این یارو: عباس

 خوام یه خونه بخرم خالص بشم.از دستش خسته شدم. می -
 وردی؟آم چه جوری کار کردی انقدر پول درمن آخر نفهمید: عباس
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بیشتر پس اندازم بود. دوران دانشگاه  ؛ ولیبودها حقوقم خیلی زیاد شده این آخری-
 پول بابام برکت داشت... وای بابا... ..فرستاد.بابام برام پول می

اصال  ی...کردمیی یه کم خرج خورد و خوراکت کردمیاین همه با سیاست پول جمع -
 پنجره هم نداره  که فتوسنتز کنیات خونه؟ از صبح چیزی خوردی؟ آدمیتو 
ها تابستون ..اومد.. بابام خیلی از تاریکی بدش میخرم پر پنجره باشهمی یه خونه-

گرفت... بارون و سرما براش تو فضای بسته نفسش می ..نشست.مدام تو حیاط می
 دوست داشت بیرون خونه باشه. عباس تو هم میگی من کشتمش؟ ..مهم نبود.

تو حلقت نمیری! حوصله جه مویه ندارم. پاشو یه چیزی بریز ضخفه شو! حوصله -
 نعش کشی و بیمارستان هم ندارم

 خیلی بدی عباس! این چه طرز حرف زدنه؟: عاطفه
. لوس و نچسب... نازنین پاشو بریم شام بگیریم تا نزن و شوهر عین همی: عباس

 ها هم تموم شدهبرگردیم لوس بازی این
 خوش به حالت عباس تا حاال داغ ندیدی-
ی مثل تو از صدتا داغ بدتره. نازنین خانم پاشو بریم دیگه عزیز سر و کله زدن با گاو-

 من!
 گردیم آقا محسن...زود برمی: نازنین

 عباس و نازنین که رفتن خونه دوباره سکوت شد
خوام! تو دلش هیچی نیست. یاد نداره دلداری من از طرف عباس معذرت می: عاطفه
  بده.

 یرهگی ناراحته تا یه گندی باال نیاره آروم نمیاشکال نداره عادتشه! هر وقت از یه چیز -
آره راست میگی! پارسال عروسی دختر عموم، دوست نداشت بیاد. وسط عروسی دعوا -

 داماد بیچاره تمام مجلس صورتش کبود بود ..راه انداخت.
خواسته با یکی دیگه فرار کنه ها هم نیست که میگی... داماد اون شب میاینجوری-

 شده بودهعباس متوجه 
 واقعا؟!-
 واقعا.-
 خوشم اومد ..ت قشنگه.خونه !دونستمنمی-
 ا یه جور دیگه باشهخواست بار اولی که میای اینجمی دلم-
 خوای برات بیارم؟چیزی می-
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 نه همین جا باش-
 هستم-

 .پوست سفیدش سرخ شده بود ...به صورتش نگاه کردم .دوباره سکوت شد
اگه دوست نداری اصراری  ...تا حاال موهات رو ندیدم داری؟ منات رو بر میمقنعه-

 .نیست
 ...دستش رفت سمت حجابش

 تونستم انجام بدمخواست از جا بلند بشم ولی کاری جز چشم دوختن نمیدلم می
 مقنعه از سرش افتاد و لبخند کمرنگی به لبم نشست

 مدل موهات سلیقه کیه؟-
 ؟چطورخودم -
 جالبن-
 مرسی-
 کوتاه؟چرا انقدر -
 کوتاه باشه راحت ترم-
 های بافتنیهای روی کالهپفیفته. مثل این پفاآدم یاد جوجه رنگی می-
 دست شما درد نکنه دیگه-

 ولی بخندم ،جونلبخند رو لبش باعث شد هر چند بی
 میای نزدیک تر؟-

 ...ام. دستم نشست رو موهاشهسرش که نشست رو سین
ت صاحب اکردم. عباس دو بار اومد در خونهدات امروز خیلی ترسیدم تا پی: عاطفه
داد. گوشیت هم که خاموش بود. داشتم سکته ات بهش جواب سر باال میخونه
م کجایی؟ چه بالیی سرت اومده؟ هیچکی نبود کردمیاش با خودم فکر م. همهکردمی

بتونم ازش سراغت رو بگیرم. چی شد که حالت انقدر بد شد؟ میدونی چی کشیدم تا 
 پیدات شد؟

 !هاش خیس شدشرتم از اشکصداش بغض داشت تی
اگه تو  ..گریه نکن! بذار آروم بشم. از دیشب که با مامان حرف زدم دیوونه شدم.-

 آوردم.نبودی به صبح نرسیده یه بالیی سر خودم می
 اینجوری نگو! خدا نکنه!-
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! من دونی عاطفهتو نمی ..هات.حاال که هستی خوبه! فقط گریه نکن! حیف اشک-
 ام گریه نکنگریه مال تو نیست. تا زنده ..هات شدم.عاشق خنده

 لبه تخت نشست
 ی؟کردمیکار یاز دیشب تا حاال چ-
 نمیدونم. خواب بودم-
کشه. از دیشب چی خوردی؟ شاید مگه میشه؟! آدم اگه غش کنه هم انقدر طول نمی-

 مسموم شدی
 برداشتم ولی نشد بخورم. کردمیخانمی خرما خیرات از مجلس که بیرون اومدم یه -
 بریم دکتر؟-
 نه الزم نیست بخوابم خوب میشم-
امون، فشارش باال بود تو خواب همسایه سیما خانم! یه وقت بخوابی خطرناک نباشه-

 سکته کرد
 فشارم باال نیست نترس-
 یه چیزی بیارم بخوری؟-
 هیچی-
 ریختنهء عباس بود از در و دیوارش شپش میات خیلی تمیزه. اگه اینجا خوخونه-
 چرا همه عالقه دارن من رو با عباس مقایسه کنن-
 ولی خیلی فرق دارین ؛شاید چون با هم دوستین-
 گاهی اوقات خودم هم همین مقایسه رو دارم-
 خوای بخوابی بخواباگه می-
  نه فکر کنم حالم خوب نیست باید برم-
 کجا؟-

 شدم و خودم رسوندم سرویس بهداشتیبه سختی از جا بلند 
 با حال خرابتر از قبل اومدم بیرون و کنار در نشستم... ام نبودهیچی تو معده

 خوبی؟ چی شدی؟: عاطفه
 دونم چم شده!نه عاطفه! نمی-
 االن عباس میاد میریم دکتر-

 صدای در نشون از اومدن عباس و نازنین داد.
 رو برای عباس تعریف کردعاطفه در رو باز کرد و تمام ماجرا 
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زدن گفتن  رفتیم بیمارستان و بعد از آزمایش و معاینه و این در و اون در زدن یه سرم
 !باش تا حالت خوب بشه

 عاطفه داشت با گوشیش ،عباس تو اتاق نبود ،دوازده شب بود. نازنین رفته بود ساعت
 حرف میزد.

 ،شدِ َش کِ ه بود و هیچ کس نبود بِ سُرم تموم شد. دوست داشتم عباس زودتر بیاد و بریم
 بیشتر از ده بار زنگ باال سرم رو زدم ولی انگار خراب بود.

  دکتر اومد. ،م و برم دنبال یکی که کمکم کنهم خودم بلند شکردمیداشتم فکر 
 مون لحظه تلفن عاطفه هم تموم شد... هاومدچهره دکتر به نظر آشنا می

 یدکنمیسالم آقا نریمان. نازنین نگفته بود تو این بیمارستان کار : عاطفه
 سالم! شیفت من نبود. نازنین زنگ زد اومدم-

 برادر نازنین بود
 الزم نبود خودتون رو زحمت بدین-

. ..نکردمیاومدم حاال حاالها جواب آزمایشتون رو حاضر نالزم بود. اگه نمی: نریمان
 ی؟کنمیشما کجا زندگی 

 ؟ورچط-
 تو خونت زهر پیدا شده...-

 از شدت تعجب سر جام سیخ نشستم
 یعنی چی؟ زهر چی؟: عاطفه
 ات مار ندیدی؟معلوم نیست هنوز... تو خونه: نریمان

 نه! خونه من آپارتمانیه. حتی پنجره هم نداره که از در یا پنجره حیوونی بیاد-
مقدارش خیلی کم بوده و  به هر حال یه چیز آلوده خوردی. خدا رو شکر کن: نریمان

 بالیی سرت نیومده
 یعنی چی میشه؟-
 اتونهیچی. سرمت که تموم شده پاشو برو خونه-

 پس تکلیف این زهری که گفتین چی؟: عاطفه
 زنیم که خاطر شما جمع بشه... این داماد ما رو ندیدین؟یه پادزهر بهش می: نریمان
 دونم کجا رفت. االن میادنمی: عاطفه

 برم دنبال داروها و دکتر بخشپس من -
 بکشید؟ وتونید این سرممی-



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

8 6 

 

 بکشه و همسر راه میگم یکی بیاد اون-
 چند دقیقه بعد از رفتنش یه پرستار اومد و از شر سرم راحتم کرد

 منتظر نریمان بودیم که عباس اومد تو
 یعنی تف به ذاتت محسن! آبرو برام نذاشتی جلو خانواده زنم!-

 ده؟چرا چی ش: عاطفه
 اومدم نریمان رو دیدمسر راه می: عباس
 آره جواب آزمایش رو آورده بود. حاال مگه چی شده؟: عاطفه
گفت شوهر خواهرت خیلی سوسوله. خیلی با . می..خندیدمرتیکه داشت می: عباس

حرف  !خندهه به ریش من و این عتیقه مینمک حرف میزنه! تو چشم من زل زد
 خوبش ملوس و گوگولی بود.

 من که چیزی بهش نگفتم!-
افیه تا مشخص بشه چه سوسول و نازک نارنجی و بچه کدو کلمه حرف بزنی : عباس

ننه و در کل آدم مزخرفی هستی. هر قدر که من از این بشر بدم میاد، تو هم با این 
 هات آتو دادی دستش که اعصابم رو به هم بریزهژیگول بازی

 صحبتی با این آقا نداشتم ها؟ میگم من اصالکدوم ژیگول بازی-
ها مال چیه؟ یعنی چی من با این آقا صحبتی همین دیگه... این لفظ قلم حرف زدن-

 میری بگی با مرتیکه حرف نزدمنداشتم می
 خوای بگی اینکه بی نزاکت و بد دهن نیستم بده؟می-
 جونم؟! نزاکت؟ حرف زدن با تو آب تو هاون کوفتنه. آدم نیستی-

 اداش!ا... د -عاطفه
قرار  ..هاتون رو میدین! با محضر هم هماهنگ کردم.فردا صبح میرین آزمایش: عباس

 بود امروز برین
 عباس، تو خونه آقا محسن مار دیدی؟: عاطفه

انگار عاطفه  ؛ایاومد تا متعجب یا هر حس دیگهصورت عباس به نظر عصبانی می
 .حرفی گفته بود که بهش بر بخوره

 ،بیرون اومدیم حالم با قبل بیمارستان هیچ فرقی نکرده بودوقتی از بیمارستان 
ریخت من رو رسوندن خونه و دوباره من موندم از صورت عاطفه و عباس خستگی می

 و خونه تنگ و تاریکم.
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 ..زبونی بودم.م. من از هر جهت آدم خسته کننده و بیکردمیهای عباس فکر به حرف
 از اینکه با خواهرش ازدواج کرده بودم ناراحت بود.

 در کل به جایی از زندگی رسیدم که غیر از خودم به همه حق میدم.
*** 

 فردای اون روز انقدر سرم شلوغ شد که دیگه وقتی برای مریض موندن نداشتم
 .تمام مدت با عباس بودم

زدیم ها بعد از آزمایش عاطفه رو رسوندیم دانشگاهش. خودم و عباس سری به امالکی
  اتفاقا پیدا هم کردیم. ؛تا یک خونه مناسب پیدا کنیم

ظهر بود که رفتیم دانشگاه، دنبال عاطفه و اونجا دوباره چشممون افتاد به همون بعداز
فه جلوش رو گرفت که کاری پسر مزاحم. عباس بد جوری داغ کرده بود ولی باز هم عاط

 نکنه.
تا رسیدیم به مشاور امالکی که مد نظرمون بود اعصاب عباس همچنان داغون بود و غر 

  ذاشتیم بره و پسره رو بزنه و انقدر غر نزنه.م کاش میکردمیزد. با خودم فکر می
 قخونه ای که پسندیده بودیم به عاطفه نشون دادم خونه نقلی و کوچکی بود یه اتا

 بیشتر نداشت ولی پنجره داشت وروشن بود همین عالی بود.
عاطفه که رضایتش رو اعالم کرد تاخیر بیشتر رو جایز ندونستم و همونجا رفتیم دنبال 

خونه رو به اسم عاطفه کردم. قرارشد کارهای محضری .. مالک و قولنامه امضا کردیم.
 ته خوب قضیه این بود که آخر اونباشه برای یک وقت دیگه تا سند رو به نام بزنیم. نک

ولی تا پام رسید خونه آقای  ؛روز باالخره عباس رضایت داد و ماشین رو بهم پس داد
ن ییم وقتی گفتم تو همکنمیاش رو تخلیه ملکی جلوم ظاهر شد و گیر داد کی خونه

ل اص ..مثل اینکه قصد داشت بره سفر. ار هفته دیگه!ذهفته اتفاق جالبی افتاد گفت ب
اش باشم ولی عادت کرده کارش هم بامن همین بوده که تو این یه هفته مواظب خونه

 هاش با من ایراد گیری باشه!که شروع صحبت
 فردا صبح اون روز خانواده آقای ملکی چمدون به دست گرفتن و رفتن.

ها رو گرفتم و عصر به اتفاق بعد از رفتن خانوادهء ملکی، رفتم آزمایشگاه و جواب
 نواده عباس و عموش رفتیم محضر.خا

. انقدر زود که وقت پیدا نکردم ..ها خیلی زود انجام شدکارهای دفتری و امضا زدن
ام بود و باید انجامش حس خاصی داشته باشم. انگار مسئولیت کاری به عهده

 دادم.می



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

8 8 

 

  ام، انگار بار بزرگی از رو دوشم برداشته شد.اسم عاطفه که رفت تو شناسنامه
 ...باشه یقذاشت شادیم زیاد عملی بابا نمیتمام مدت توی محضرجای خا
 ...اما حاال ؛نزدیکم نیست ولی هست ..قبال دلم خوش بود که هست.

تمام روز در کنار خانواده عباس گذشت و حتی یه فرصت کوتاه هم به وجود نیومد با 
 عاطفه تنها بشم.

ام تونم شب وقتی تو خونهفتم و میدلم به این خوش بود که تو محضر ازش عکس گر
 تنها شدم با نگاه کردنشون دلگرم بشم.

ساعت یازده و نیم شب بود که بعد از یه خداحافظی طول و تفسیر دار از خونهء عباس 
  بیرون اومدم.

رو بستم اکوی صدای در، توی فضای  شونخونهکوچه انقدر ساکت بود که وقتی در 
 رفتم که صدای باز شدن در رو دوباره شنیدم.دو قدمی جلو .. کوچه پیچید.

صلش خیره شد. أنگاهم به صورت مست ،ون اومده بودعاطفه بیر ..برگشتم سمت در.
 صورتی که با چادر سفید گل دار قاب گرفته شده بود.

 چی شده عاطفه؟ چرا اومدی بیرون؟-
 ...اومدم بدرقه ات خب-
 مامانت گفت بیای؟-
 اش کنمشوهرم داره میره بیرون باید بدرقهنخیر! خودم بلدم. وقتی -

 از شنیدن کلمه شوهر قند تو دلم آب شد.
 امون رو پر کردم.نگاهی به دور و بر انداختم و دو قدم فاصله

 اش زدمهولکی رو گونه دست عاطفه رو گرفتم و یه بوسهء هول
 بینهزشته یکی می: -عاطفه

 بی توجه به حرفش کشیدمش سمت خودم
 نشست رو سرش و صدای نفسش تو گوشم پیچید.ام چونه

 آرامشی که از صبح گم کرده بودم برگشت.
 هیس...! هیچکی نیست نترس!-

 !هنوز معذب بود ...تر کردمآغوشم رو تنگ
 یه چیزی بگم؟ -عاطفه

 بگو!-
 اتمامان گفت بیام بدرقه-
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 میدونم. صداتون رو شنیدم گفتی برم دنبالش که چی بشه؟-
 . فقط...به خدا من..-
 جوجه ماشینی خنگ خودمی! ..ولش کن! من همین جوری دوستت دارم.-
 اوهوی دیگه قرار نشد.-

 ام جدا کردهسرش رو با اخم از سین
 ..از موقعیت سو استفاده کردم.

 !ها وقتی حالل باشه دل نشین ترهناولی
 نوقتی با خنده سمت ماشی !با هر دو دست صورتش رو پوشونده بود و شوکه بود

سه ساده بسنده کنم ولی تو کوچه و جلو در خونه دوست نداشتم به یه بو... رفتممی
 .اشون جای مناسبی نبود

 ...تمام اون شب ذهنم درگیر بود
 !خندیدمافتادم و سر خوش میسه شیرینش میگاهی یاد چهره عاطفه و بو

 ...گاهی یاد بابا و مامان
 !کردمیام حتی فکر شرکت تو مراسم بابا دیوونه

هایی رو به رو بشم که از دیدنم افتادم که باید برگردم شهرم و با آدمیاد این می
 .حتی شیرین هم راضی به دیدارم نیست؛ نشدمیخوشحال ن
 شیرین...

 هام بریدم؟واقعا چی مونده از هدفی که به خاطرش دل از همه دل بستگی
 غیر حسرت هیچی نمونده!

 دست آوردن عاطفه بوده پس پشیمون نیستم. ولی اگه بهای این حسرت، به
خواست همون جا روی زمین دلم می.. نماز صبحم رو بین خواب و بیداری خوندم.
 هامخودم رو پرت کردم رو تخت و چشم... بخوابم ولی تخت تو فاصله یک قدمیم بود

 اومد که صدای در از جا پروندم.تم. باالخره خواب داشت سراغم میسرو ب
 تونه پشت در باشه.فهمیدم این موقع و ساعت کی میکی که سفر بود و نمیآقای مل

 ...رفتم جلو در
 مکردمیاومد که دستگیره در رو پیدا نانقدر خوابم می

هام تا با دیدن کسی که پشت در بود، چشم. به هر ضرب و زوری بود در رو باز کردم
 آخرین حد باز شد.

 چی... ؟موقع خانم زاهدی؟! شما... اینجا؟ این-
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 حرف اضافه نزن برو تو!-
 چی؟!-
 برو تو خونه بهت میگم-
 شرکت اتفاقی افتاده یا... آدرس من رو از کجا پیدا...-

هام از سردی جسمی که نشست رو صورتم صدام رو خفه کرد... کم مونده بود چشم
 !حدقه بیرون بزنه

 ...هلم داد تو خونه و در رو بست
 !شدمیباورم ن

 ...تونستم موقعیت به وجود اومده رو هضم کنماصال نمی
 منشی شرکت روم اسلحه کشیده بود!

 خانم زاهدی چی شده؟ کسی دنبالتونه؟-
 خفه شو! برو بتمرگ یه جا!-
 میشه این اسلحه رو کنار بکشین؟-
 خفه شو برو اون گوشه ..نه نمیشه.-
 خب شما به من بگو چی شده؟-
 ام زدهای به سیناش ضربها سر اسلحهب
 هاش رو خالی کنم تو شکمت؟تمرگی یا همهء گلولهمی میری-

 ای جلو پام انداختجایی که اشاره کرد نشستم. بسته
 این چیه؟-
 فهمیبازش کن می-

 ...بسته رو باز کردم
 فهممیعنی چی؟ نمی-
 زنی یا من بزنم؟میرگت رو  -
 یعنی چی؟-
 خودت بوده پس با زبون خوش...ببین... بلدم چه جوری بزنم که فکر کنن کار -
 ها که میزنی؟بسه... بسه! یعنی چی این حرف-
ات ازهجن و ات کنمتونم همین جا تیکه تیکهات نکردم! میصدات رو بیار پایین تا خفه-

ات رو دست م که جنازهکنمیولی دارم بهت لطف  ؛رو بندازم جایی که عرب نی انداخت
ه ات رو خالی کنیم کتونیم خونه همسایهمی ..ات.ونهکم پیدا کنن. کسی ندیده بیای خ
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پس بی دردسر رگت رو  ؛تو رو هم انقدر بزنیم که جون بدی ه وبود یفکر کنن دزد
 ذارم ِقصر در بریبزن... امروز دیگه نمی

 حالت خوش نیست؟ قرصی چیزی زدی خانم جان؟-
 پس فقط ؛فتهات بیادهخانو و اون رفیق چلغوزخوام یه جنازه داغون دست ببین نمی-

 دهنت رو بسته نگه دار!
ریت رو قبول نکنم ولی برای اخراج یخواستم مددیگه داری شورش رو در میاری! می-

 .مکنمیکردن تو یکی هم شده قبول 
 ریت؟!یببند بابا! اسکول ساده... مد-

ند و پیچوام رو از جا بلند شدم تا از خونه بیرونش کنم که تو یه حرکت دست شکسته
 ...اش رو گذاشت پشت گردنمچسبوندم به دیوار و اسلحه

 !اومد یه زن انقدر قوی باشهبا عقل جور درنمی
 ...چربیدهر قدر تقال کردم زورش بهم می

 ...م خودم رو آزاد کنم صدای در بلند شدکردمیتو همین گیر و دار که سعی 
 پشت در اومدصدای عباس از ! ترسیدم که یه روانی دیگه باشهمی
 ای گرفتم! پخت اول بود.بیا در رو باز کن چلمن! بیا ببین چه کله پاچه-

 فرصت رو مناسب دیدم و صدام رو بردم باال
 عباس!-

 ...برای گرفتن دهنم دیر اقدام کرد
 چته؟ بیا در رو باز کن! حالت خوبه؟: عباس

 برداشتای هل داد دو قدم به سمت در دستم رو ول کرد و به طرف دیگه
 ...ام کردیندیگه خسته-

 در رو باز کرد، عباس رو کشید تو و دوباره در رو بست.
دهن باز کرد چیزی بگه که اسلحه به سمتش  ...کردمینگاه عباس بین ما گردش 

 نشونه رفت
 برو کنار اون رفیقت!-

 سیاه بازیه؟ این کیه محسن؟: عباس
 بازوی عباس رو کشید و هلش داد طرف من

 ی خانم؟ محرم نامحرم سرت نمیشه؟کنمی چیکار: عباس
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قابلمه دستش رو گذاشت رو اپن و رو کرد به  !انگار باور نکرده بود قضیه جدیه عباس
 اشزاهدی و اسلحه

کن شما هم بیا سر سفره! محسن برو خدات رو شکر  ،رو بذار کنار اون اسباب بازی-
اهر احتماال فرشته خو ..سنت از شیرین بیشتره. !نه ؟شناسمت... شما شیرین خانمیمی

 محسنی
دونم چرا عباس از رو نمی ،شنیدمهای عصبی زاهدی رو میمن داشتم صدای نفس

 رفت تو آشپزخونهخیلی خونسرد در قابلمه رو باز کرده بود و داشت می... رفتنمی
 صدا...همه کارهاش سریع و بی محسن نگفته بود قراره بیاین. عوضی-
م. تو چرا انقدر خر شانسی خفه شو دیگه! از دست شما پت و مت خسته شد-

 سپهری؟
 حاال دیگه نگران عباس خنگ هم بودم

خواین؟ با اسلحه اومدین اینجا فقط تهدید خانم زاهدی، شما به من بگین چی می-
 ینکنمی
 خوام بمیریخفه خون بگیر با اون طرز حرف زدنت رو اعصابم نرو! فقط می-
 هء محسنی؟چیکارحرف دل من رو زدی آفرین! فقط نگفتی : اسعب
 بینی؟های کورت رو باز کن اون اسلحه رو دستش نمیعباس چشم-

 اتون کو فرشته خانم؟ها بچه همسایهء ما هم داره. بچهاز این: عباس
اش واقعیه... سرت رو از تو اون قابلمه کودن با یه دید میشه تشخیص داد اسلحه-

 زنمبیار دارم با تو حرف میکوفتی در
 شنوم بار الها! محسن بسی سخنان ناخوشایند از خودش خارج کرد!چه می: عباس

داشت که یه تیر نشست وسط کاسه و هزار تیکه شد. داشت برای خودش کاسه برمی
 صدای داد عباس پیچید تو خونه

 این کیه اینجا چه خبره؟-
 اش رو سمت من گرفتزاهدی اسلحه

حاال تو کشتن هیچ خری قد تو گاف ندادم... نه مسموم میشی نه زیر ماشین میری تا -
خوره... انقدر سگ شانسی که هر وقت اومدیم کلکت رو بکنیم یکی نه آجر به سرت می

ات، دیگه عاصی شدم. جفتتون رو سر رسید. تو بیمارستان، تو آژانس، تو راه تو خونه
 ودهکشم یه جوری که انگار درگیری بمی

 خفه شو زنیکه! تو کی هستی؟: عباس
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خیلی لفت دادم دیگه نمیشه کاریش کرد اگه امروز یه کاری نکنم بقیه دست به کار -
 میشن
 ها یعنی چی؟چی میگی این حرف: عباس
ای نیست. بیا بشین سپهری باید یه چیزهایی رو چاره.. کشه.دیگه مغزم نمی: زاهدی

 برات روشن کنم!
 روانی نداره. اصال این کیه؟ این تعادل: عباس

 منشی شرکت-
اونجا شش ماهه شرکت نیست. یه پوشش مسخره بود برای راحت تر کردن : زاهدی
های مزاحم رو دور تو هم یه مترسک بودی که بدون اینکه بخوای کالغ ..کارها.
ی حاال که پوششون دیگه کاربردی نداره باید یه جوری مترسک رو نابود کنن که کردمی
 زرعه نسوزه.م

 نیما یوشیج نخون! درست بگو بفهمم جریان چیه؟: عباس
هام بهت نرسه تا جریان اینه که همین امروز یه جا گم و گور میشی که دست آدم-

مت. کششون کنم نکشنت. اگه تا عصر امروز تو این شهر باشی خودم میبتونم راضی
پلیس زنگ بزنی یا زرنگ  اگه بخوای به ،. تلفنت شنود میشه..شوخی باهات ندارم

ار سال بعد هم ندازم جلو سگم که تا هزبرم میی سرت رو بیخ تا بیخ میبازی دربیار 
گور شدی... خطابم به تو هم هست طبل تو خالی... تو رو که کسی نفهمه کجا گوربه

پس آدم باش و  ؛م سپهریکنمیپوف کنن ُمردی نیاز به دلیل ندارم... دارم بهت لطف 
های شجاع رو در نیار تا کاری که بهت میگم رو انجام بده! یه مدت از شهر برو! ادای آدم

م به خاطر یه دلیل کنمیوگرنه خونت گردن خودته... کمکت  ،اوضاع رو آروم کنم
 پس پشیمونم نکن ؛مسخره

ه ی سر باز سر و ته این تهدیدهات هیچی نفهمیدم. اول گفتی رگت رو بزن بعد گفت-
 ای چیزی هستی؟ی حاال میگی فرار کن نکشنت! دیوونهکنمینیستم 
 حسابش دستت هست من چند وقته تو اون مثال شرکت استخدام شدم؟: زاهدی

 دونم شاید یه ماهنمی-
ه هم ...شدمیخواستم کلکت رو بکنم ولی نااالن یه ماهه که مامور کشتنت شدم. می-

خوام بکشمت. از ریز وری در رفتی ولی االن دیگه نمیجا یه مزاحم بود. همیشه یه ج
میگی  های شرکت از جمله اونی که بهشدونم صاحبجزئیات خبر ندارم ولی می

باید شرکت رو بی سر و  ..اق رئیسشون خوش نیومده.ذکاشفی یه گندی زدن که به م
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چی  ن تا به اسم واردات قطعات کامپیوتری هرکردمیهای عادی پاک صدا از آدم
دوست دارن وارد کنن. یه مهمونی بود که قرار بود تو اون یه محموله بزرگ معامله 

قبل مهمونی بهشون خبر میدن که قراره رئیس اونجا ترور بشه یه خرگوش به  ...کنن
و خرگوش  شدمیخواستن که رئیس معرفیش کنن. معامله انجام عنوان طعمه می

 شانس ؛ ولیاش بریدهکی بهتر از تو ... یه بچه شهرستانی ساده که از خانواده ،مردمی
های خودشون مزخرفت کمکت کرد و تو اون مهمونی نمردی... بدل خوبی بودی. با آدم

دادی و رئیس واقعی یه جای امن نشسته بود. تا یه ماه پیش زدی مانور میحرف می
خواستن. های ناراضی جنازهء رئیس رو میکه شرایط عوض شد. چند تا از زیر دست

دیدن از سوراخشون ن ولی تا جنازه رئیس رو نمیشدمیها داشتن مشخص خائن
کش از بیرون باند ها یه آدمو اون شدمیات الزم اومدن. اینجاست که جنازهبیرون نمی
چون شرکت تحت نظر پلیس بود و تو هم یه آدم  ؛ن که من باشمکنمیاستخدام 

... دهر کاری کردم نش ؛ ولییکی از اعضای مرتبط کلکت رو بکنه شدمیسابقه بودی نبی
قرار بود تو اون مهمونی آخر، جلوی همه بمیری و  ،مردیباید به مرگ طبیعی می

ات پیدا نشه ولی تو از اون گیالس لعنتی هیچی نخوردی. جا نماز آب کش! چرا جنازه
ی؟! این چند روز مخم رو سوزوندی کردمیت نهای کوفتی هیچی کوفتو این مهمونی

این چند روز مدام دورت شلوغ بود. از همه  ...تا یه هفته پیش، هیچ کس رو نداشتی
داد... به خاطر نکشتنت تو ات رو میبدتر اون همسایه فضولت، مدام کشیک خونه

ره؟ اون مهمونی نزدیک بود سر خودم رو به باد بدم. به خاطر دو تا شاخه گل مسخ
خواستم با ماشین  ..لعنت به من! گند زدم واقعا گند زدم. خونم رو به جوش آوردی.

از روی یه ساختمون نیمه کاره بلوکه پرت کردم که  ،زیرت بگیرم فقط دستت شکست
زنگ زدی به آژانس جلو در منتظرت بودیم این دوستت  ..مغز پوکت منفجر بشه نشد.

چه تا قاطی بشی و یه ضربه بخوری بمیری ولی مثل سر رسید. دعوا راه انداختیم تو کو
از همه بدتر اون پسرهء وراج مشکوک اون شب تو کوچه مدام تحت  ..گاو رد شدی.

خواست یه آمپول بهت بزنه که همه فکر هام مینظرت داشت. تو درمونگاه یکی از آدم
آدم  ردکمیر در رفتی. اون پیرزنی که خرما نذر ساز غم و تنهایی سکته کردی ولی ق کنن

ه قبرستون بودی ولی باز هم خوردی االن سینخرما لعنتی رو میاگه اون  ،من بود
شانس خرکیت گل کرد و خرما از دستت افتاد. از اون همه سم فقط سهمت یه لیس 

ن اال ..تونستم راحت بکشمت.زدن انگشت و یه شب بیمارستان بود. امروز دیگه می
دو  ..کشم. برو یه جا خودت رو گم و گور کن. یه جا دور از شهر.تونم ولی نمیهم می
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فقط اگه سراغ پلیس بری یا دست از پا خطا کنی  ؛سه روزی قایم باش تا خبرت کنم
 م.کنمیم تو شهر پخش کنمیات رو چرخ جنازه ..کشمت.می

 ...رفتم از خونه بیرون رفت و در رو به هم زد. روی زمین وا
 صدای عربده عباس بیشتر عصبیم کرد.

  خوای چه غلطی بکنی؟لنگه... حاال میمن که به تو گفتم یه جای کار این شرکت می-
 داد نزن بذار فکر کنم-
  ؟شدمیمردی چی بفرما فکر کن! میدونی اگه می-
 ؟شدمینه... چی -
 آشغال شدمیمن بیچاره  خواهر بدبختِ -
 م... عباسکردمیچته؟ مگه تقصیر منه که... اصال نفهمیدم چی به چی شد من فکر -

بعد جوابت رو  ،جان عزیزت دو دقیقه آروم بگیر بذار فکر کنم چه خاکی به سرم شده
 میدم!

  رفتم تو دستشویی و در رو بستم.
 خواست ساکت بشهعباس انگار نمی

آخه االغ! اگه بالیی بدتر از مردن سرت میاوردن چی؟ شهاب نخودی رو یادته؟ وکیل -
های پلیس که مامور مخفیاز گفت یکی شده. همین چند روز پیش داشت بهم می

شناسایی شده بوده رو برای اینکه دهنش رو ببندن یه جوری زدنش که مجنون شده تو 
 .تیمارستان بستری بوده

 اومدم از دستشویی بیرون
 اگه مامور مخفی بوده شهاب از کجا فهمیده چه بالیی سرش اومده-
تو تیمارستان خودکشی کرده بوده. خانواده طرف از تیمارستان شکایت کرده بودن که -

شون نبودن و شهاب رو استخدام کردن که... اصال این چرندیات رو ول مواظب مریض
  مردی؟دونی اگه امروز نرسیده بودم میکن می

پس  ؛بینم چقدر ساده بودمم میکنمیپایین -شم تازه دارم باالکِ عباس، من دیگه نمی-
 خواهشا زبون به دهن بگیر! بذار مغزم آروم بگیره!

 تو قبر آروم بگیر بزغاله! مگه نشنیدی چی گفت؟ جمع کن فرار کن!-
 من اینجا خیلی کار دارم-
 از جونت که واجب تر نیست-
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کاری بهم نداره بیا بریم سند خونه رو به نام عاطفه بزنیم که اگه مردم امروز رو که گفت -
 اش رو داده باشم.دست کم مهریه

ات نکردم! حالم از این لحن همیشه آرومت به محسن، خواهشا خفه شو تا خفه: عباس
 خوره تو این هاگیر واگیر، مهریهء عاطفه، چه جوری به عقلت رسید؟هم می

گفت تا هایی که زاهدی می. چه بخوام چه نخوام. این آدمحق شرعیشه. گردنمه-
 تونم عاطفه رو ندیده جایی برمنمی ،نکشنم راحت نمیشن

های احساسی تو نداره... دارم میگم چرا انقدر آرومی؟ اگه حرف من ربطی به جمله-
راهی به اون شیرین جونت گفته بود زمین و زمان رو به هم االن یکی یه بد و بی

 حالیوختی ولی پای خودت و آبجی بیچارهء من که میرسه عین یخ، خنک و بیدمی
ولی  ؛شنوهفقط صدای دردش رو کسی نمیمونه یخ هم آب میشه، چیزی ازش نمی-

 ی.کنمیداری با اعصابم بازی  ...تو دیگه اسم شیرین رو نیار
 خودشه شیرین...-
 عباس...-
خب لیسه؟ مگه نگفتی درجه داره؟ نه جدی میگم... مگه نگفتی شوهر شیرین پ-

حتما یه راهی داره که پلیس، هوامون رو داشته  ؛خرش خیلی میره. میریم پیش اون
 باشه

 مگه نشنیدی؟ گفت سراغ پلیس نرم-
گفت تلفنت شنود داره. به یکی زنگ بزن! هر کی بود. بگو داری میری شهرتون واسه -

 زنیمحرف می ات با شوهرشآشتی! بعد میریم خونه دختر خاله
 بریم چی بگیم بی مدرک؟-
 مدرک داریم-
 چی؟-
 من شاهدم دیگه-
  هکنمیشهادت تو چیزی به اون آدم ثابت ن-
 از دست رو دست گذاشتن که بهتره-
  مکنمیخودم یه فکری -
 گوشیت کو؟ زنگ بزن به عاطفه! بگو داریم میریم شهرتون!-
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عاطفه رو نبینم هیچ جا نمیرم. باید یه زنم ولی بهش میگم بیاد محضر... تا زنگ می-
. الناس به گردنم باشهخوام حقشون بدم نمیها رو تحویلسر به دارالترجمه بزنم و برگه
 تهفدوست ندارم کسی به دردسر بی ..رم.در ضمن هر جا برم تنها می

االن شوهر خواهرمی هر گوری بری میام که اگه  ،ها ندارمکاری به رفاقت و این حرف-
 ُمردی دست کم خبر مرگت رو به عاطفه بدم

 اگه جفتمون رو کشتن چی؟-
 خوان نه من روها تو رو میاون-
 حوصله ندارم باهات بحث کنم-
 چرا میری سمت کمد؟-
باید به کار و زندگیم برسم. فقط عباس... اگه نموندم، مهریهء عاطفه رو بذار اجرا! غیر از -

ماشین هم هست  ست.ر هم پول رهن این خونه، یه مقداپول خونه که امروز میدم
 ستاش مال عاطفههمه

تو دستشویی تنها موندی به وصیت و مرگ و میر فکر کردی؟ من  ،دو دقیقه هم نشد-
 نی...ز. مثل پیرمردهای نود ساله حرف میدنبال راه فرارم تو هم دنبالش باش

فرار کنم معلوم نیست به مریض سرطانی میگن چقدر وقت داره ولی من اگه امروز -
 خوام حقی به گردنم باشهباید کارهام رو درست کنم نمی ،چقدر وقت داشته باشم

. انگار نه انگار داری راجع ..؟ از اینکه هنوز هم مودبیگیرهدونی از چی تو لجم میمی-
خواد ات معلومه ترسیدی ولی همچین آرومی که دلم میبه مردن حرف میزنی. قیافه

 رد کنمقابلمه کله پاچه رو تو سرت خاون 
 ذاشتم توها رو میحرفش که تموم شد لباس پوشیدن من هم تموم شد. داشتم برگه

 کیفم که عباس بازوم رو از پشت کشید
 ی شش صبحی؟کنمیزنم چی جمع دارم با تو حرف می-
ی مدت باید بهشون بگم میرم سفر یه ..دارالترجمه اون سر شهره. تا برسم هفت شده.-

زنم بیاد محضر زودتر نیستم. از اونجا میرم دنبال عاطفه. به آقای زمانی زنگ می
و  مکنمیاز اونجا که اومدم وسایلم رو جمع  ،کارهای سند رو بکنم و پولش رو بهش بدم

ها کتک میخورم که . پام برسه اونجا انقدر از فامیلمونخونهگیرم و میرم بلیط می
 شلوغ میشه که تو جمع، کسی نتونه بکشدم بمیرم یا انقدر دورم
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االن هر گوری  ...یکنمیفکر همه جاش رو کردی ولی بدون هیچ غلطی ن ،خوبه دیگه-
م. نهار با عاطفه بیاین خونهء ما! از اونجا کنمیمیخوای برو! من وسایلت رو جمع 

  گیریمات رو میمیریم شهرتون. هر کاری غیر اون بکنی اون دنیا من و آبجیم یقه
 خوام هر دومون رو به کشتن بدمباشه ولی من خونه شیرین نمیام. نمی-
 با ماشین خودت نمیریم؟ ،زنیمبذار وقتی رسیدیم اونجا حرف می-
  ترسم ردمون رو بزننمی-
 گیری؟اتوبوس می-
 آره-

 کیفم رو برداشتم
 االن برای چی کروات زدی؟: عباس

 عادت کردم-
پوشیدی این شرت دوهزاری میاگه تی ،دردسر شد دیگههمین شیک بودنت برات -

 هات پنج برابررسید تو رو جای رئیسشون جا بزنن. لباسها به عقلشون نمیعوضی
ها شدی. هیکلت قیمت داره با اون مدل موی شلوغ و ته ریشت عین صاحب کارخونه

 گت شدچه مر پوشیدی. یهو هن یقه دیپلمات میاها که من دیدمت شلوار لی و پیراول
کال رخت و  ..؟ اثرات مرتضی بود؟ اون عوضی مایه دار بود.هاافتادی دنبال این حرف

ات باهات رفیق شدم تو دیگه چرا؟ من به خاطر سر و ریخت ساده ..لباسش شیک بود.
 گند زدی به سر و شکلت

 ؟می به خاطر رفاقت با تو نباید اونجوری که دوست دارم لباس بپوشکنمییعنی فکر -
 دونم دوست نداری این ریختی لباس بپوشید مشکل اینجاست که من می-
 یکنمیاشتباه -
 که دوست نداری سنگین لباس بپوشی؟چی؟ این-
 ی رفیقم بودی...کنمینه اینکه فکر -

 دستت درد نکنه! بعد این همه...: عباس
ات بودم. هر وقت تو دردسر من برات رفیق نبودم نوچه ..حرفم ادامه داشت.-

هات نزدیک بود تو و دختر بازیاومدم جلو واسه کمک. به خاطر افتادی من میمی
ی؟ ی تو چشانس آوردم پرونده دار نشدم ول ..فتم زندان. یه شب تو بازداشگاه بودم.بی

وخی هر ش ،هر چی گفتی تایید کنم ،فتم تا قیافه بگیریخواست دنبالت بیدلت می
 چیکاربرات مهم نبود من  ..جلب توجه کنی و من زیر دستت له بشم. ،کردی بخندم
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یادته چهار سال پیش بهت گفتم میخوام همه چی رو ول کنم بیام اینجا؟ چی  !مکنمی
رفیق این جور موقع ها آدم رو نصیحت  ..بهم گفتی؟ گفتی جربزهء این کارها رو نداری.

کرده ام نروزی نبوده مسخره گذره،ه. برات از شیرین گفتم شش سال از گفتنم میکنمی
ولی من باز هم پای رفاقتم  ؛حتی من رو قبول نداشتی شوهر خواهرت باشم ؛باشی

 تونستم از خودمی نمیکردمیام ی روزی که تو این خونه داشتی خفهکنمیموندم. فکر 
م چون کردمیصدتای تو رو حریفم. کاری ن ..شهرستانم.دفاع کنم؟ نارفیق، من بچه 

ام کنی ولی راضی ر بودم خفهدادم. حاضچون بهت حق می ؛دونستم غیرتی شدیمی
و منِکی  تو ولی ؛عاطفه رو به من بسپاری. مرگم رو به رضایت تو ترجیح دادم ،باشی

 ... فقط.بینی؟ فقط واسه به چشم اومدنهدرک کردی؟ این تیپ و قیافه رو می
خیلی بی انصافی! برو ریختت رو نبینم! یه لحظه خودت رو بذار جای من! انقدر بهت -

بعد فهمیدم چشمت دنبال خواهرم بوده.  ،اماطمینان داشتم که راهت دادم خونه
خودت باشی روانی نمیشی؟ تو روم واستادی بهم میگی نارفیق؟ بدبخت اگه من نبودم 

 دام آویزون من بودیکه از تنهایی پوسیده بودی م
راست میگی... آویزونت بودم که از تنهایی نپوسم نمیرم. واگرنه تو به هیچیت حساب -

م. سه روز کامل تو بیمارستان بودم اصال کنمینمیاوردی من دارم اینجا چه غلطی 
دونی بی همراه بودن تو ست؟ میاصال یادت هست منظورم کدوم موقعفهمیدی؟ 

 ،گفت باید بیشتر بمونمسخته؟ تنها بودن چقدر سخته؟ دکتر میبیمارستان چقدر 
تو خونه افتاده بودم. همین مرتضی که میگی مایه داره  ..التماسش کردم مرخصم کنه.

و تیپم رو خراب کرده، اتفاقی گذرش افتاد و یه سر بهم زد دو روز پیشم بود... تو اصال 
 !. باز هم مرام مرتضی..ته بهت زنگ نزدمها رو نفهمیدی. برات مهم نبود چرا یه هفاین

 ِکی رو میگی؟: عباس
 پوزخندی زدم

همین دو ماه پیش. یادته بهت زنگ زدم؟ غرورم رو شکستم بهت گفتم حالم خرابه -
گردم ببینم چته... بعد ده روز برگشتی با هیجان برام نرو شمال! گفتی نمردی که برمی

  ن!ایچطور های شمال تعریف کردی دختر
 برای چی بیمارستان بودی؟-
 مهمه؟-
 لوس نکن خودت رو... چت بود؟-
 زخم معده بود. نترس! حالم خوبه. شوهر علیل نصیب خواهرت نشده-
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 مگه چقدر حالت خراب بوده که سه روز نگهت داشتن-
رفتم دکتر گفت خونت گردن خودت! اگه مرتضی نبود امکان عمل کردم. وقتی می-

نگران باشی! این منم که نارفیقم. منم که نارو زدم و مثل  تو ادخوولی نمی ؛مردنم بود
آدم های شریف اومدم خواهرت رو از پدر مادرت خواستگاری کردم... االن هم دارم 

اجی دنبال زنم نیام! احتیمیگم، دنبال من نیا! اگه زنده موندم انقدر بی شرف نیستم که 
 نگران نباشفتی دنبالم. اگه مردم خبرم رو میارن نیست بی

 خوای برو! ظهر خونه مایی!هر گوری می-
 سرم رو به عالمت باشه تکون دادم و از خونه بیرون اومدم.

 تو ماشین نشستم و سرم رو گذاشتم رو فرمون
 ...کردمیمغز سرم دام دام 

 ...سوختام میهسین
 !هنوز هم گیج بودم

 ...هنوز هم درگیر درست و غلط بودم
 نگاهم به آینه افتاد ...سرم رو بلند کردم

 !زدکروات لعنتی بدجوری روی لباسم برق می
 عباس حق داشت!

تر از این لباس این همه زرق و برق، بیخود بود. کارمندهای دیگه صد درجه ساده
خبر نداشتم پول خونم رو  گرفتم واین شش ماه حقوق زیادی می... پوشیدنمی
 گیرممی
 خوای چه غلطی بکنی؟میچقدر خر بودی محسن... حاال -

 هام گرفتمسرم رو تو دست
خواستم زندگی کنم... خدایا چرا این کار رو با من کردی؟ کنم؟ من تازه می چیکارخدایا -

 کنم؟ چیکارحاال 
 با حرص کروات رو از خودم جدا کردم

 تونمتونم بمیرم. حاال که عاطفه مال منه نمینمی-
دوباره چشمم به دختر . فتم که به چراغ قرمز خوردمانقدر ر... ماشین رو راه انداختم

 بچه گل فروِش شیرین زبون افتاد
 !دلم پر از حسرت شد

 ،خواست یه دختر بچهء بانمک که همه چیزش شبیه عاطفه باشهدلم یه بچه می
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 .د شبیه بابام باشم پدر خوبی میشماگه یه درص
 آقا گل میخری؟-
 هات رو میخرمآره... امروز همه گل-

 خوره؟اگه قرار باشه بمیرم پول به چه دردم می
 کارم تو دارالترجمه تموم شده بود.

ها سرد باشه. قبل از اینکه تو ماشین ماشین رو تو سایه پارک کرده بودم که جای گل
 .پیچیدتو گوشم صدای شادش ... بشینم شمارهء عاطفه رو گرفتم

 و لبخندش... های سرخیاد لب*
 ی؟چطور سالم -
 همیشه به خوشی... چه خبره اونجا؟-
 یمکنمینازنین اومده. داریم غیبت شما دو تا رو -
 خوش باشی خانمم!-
 دارهزنیم بر نمیاز عباس خبر نداری؟ صبحی اومد پیش تو ولی هر چی زنگ می-
  هات رو بپوش دارم میام دنبالتخونه منه. نگران نباش! لباس-
 کجا؟!-
مونه نترس! کار واجب باهات ودش میاد. نازنین تنها نمیفهمی حاال... عباس خمی-

 .دارم. باید با هم حرف بزنیم
 باشه-
 نیم ساعت دیگه رسیدم-
 منتظرم-
 بینمتمی-

 ،تمام مسیر سعی کردم افکار منفی رو از خودم دور کنم و فقط به عاطفه فکر کنم
اجازه رو لبش ای که بی سه*به بو، هاشبه سرخی دیشب گونه، به چهره معصومش

 نشوندم
 اما...

 وحشت همه وجودم رو گرفت
 اگه دیگه نبینمش!

 ای نباشه!اگه بو*سه
 ...من تازه عشق رو پیدا کردم
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 ...نداشتن، مرگ دوباره است
 ،بعد از تماسی که با عاطفه گرفتم از خونه بیرون اومد. جلو در خونه نگه داشتم

 .ه بودها شدمثل فرشته، نگاهم به شال سفیدش افتاد
 .هنوز مات صورت خندونش بودم... در باز شد و کنارم نشست

 سالم صبح بخیر!: عاطفه
 لم!گشوسالم خانم خ-

 ...به سختی نگاه ازش گرفتم و به دستش که روی کیفش بود انداختم
ر به نظ ،ای به دستش زدمبو*سه... دستم رو بهش رسوندم. حلقه من تو دستش بود
 .ای ولی برای من یه عمر گذشتکوتاه بود و چند ثانیه

 هاش بود رو دوست داشتمبرقی که تو چشم. گلهایی که خریده بودم بهش دادم
ست دوست داشتم برات دسته گل سفارشی ادهدوستشون داری؟ شرمنده زیادی س-

 بگیرم ولی وقت نداشتم
 ها خیلی قشنگناین-
 هات قشنگهچشم-
 ال از این کارها بلد نیست. طفلک نازنین!عباس اص-

 خوش به حال نازنین و عباس! نه عاطفه...
 حاال کجا میخوایم بریم؟: عاطفه

 بریم خونهء خانم رو سند بزنیم-
 مونخونه-

 از لحن تاکیدیش غم به دلم نشست
 آره عزیزم-
 م ناراحتیکنمیحس -
 بینمت. برای همونهیه چند وقتی نمی ،باید برم-
 خوای بری؟می کجا-
 شهرستان-
 بخشنتتر میچه خوب! من هم میام. اینجوری زود-
 .خوام تنها برمفت میاد ولی من میگعباس هم می-
 چرا؟-
 باید تنها برم... اگه شد دنبال تو هم میام-
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 ِا چرا کرواتت رو انداختی این پایین؟-
 زنمدیگه کروات نمی-
 باکالسهچرا؟! من عاشق کرواتم خیلی شیک و -
 زنماگه تو بگی می-
آره بزن! خدا رو شکر زیر پام نرفت خاکی نشد. حیفت نمیاد به این قشنگی؟ اتو داره. -

سنجاق به این شیکی بهش زدی، بعد میندازی زیر پا؟! من گره زدنش رو بلد نیستم بیا 
 خودت ببند

 .ای به دستش نزنمجلو خودم رو گرفتم که بوسهء دیگه
 ...ات شدممشغول بستن کرو

 ..ترسیدم شوهرم شکل عباس بشه.اش میخیلی خوبه ظاهرت مرتبه من همه: عاطفه
همیشه چرکه. من موندم نازنین عاشق چیش شده؟ میکروب واقعیه. اگه اسپری نزنه 

 اگه چیزی بهش نگیم از خداشه با لباس زیر بگرده! ؛رفتطرفش اصال نمیشه 
 کرواتم رو بستم و ماشین رو روشن کردم

 این جوری ها هم نیست دیگه!-
فهمید قراره بیای با سرعت نور سر و ریختش رو درست . تا می..چرا همین جوریه-

  . حالت عادی مستعد شپش گذاریهکردمی
 از لحن کالمش لبخند رو لبم اومد ماشین رو بی هدف جلو بردم

 خوای بری؟حاال کی می: عاطفه
 امروز-
 چرا انقدر زود؟-
 جان مجبورم عاطفه-
 چیزی شده؟-
 خوری؟نه... بستنی می-
م. کردمیگیری معجون بگیر صبحانه زیاد نخوردم. داشتم بزک دوزک اگه هله هوله می-

 ببین...!
 قشنگ شدی.-
به زور مجبورم کرد آرایش کنم.  ،تقصیر مامانه ،یه رنگهنخیر... شبیه تابلو شدم. هر جا -

 میگه خوبیت نداره زن با صورت رنگ پریده بره جلو شوهرش... زور میگه همش!
 لبخند کمرنگی زدم
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 تو دوست داری من آرایش کنم؟: عاطفه
 نکنمیبدم نمیاد ولی نه تو خیابون بقیه نگاهت -
 عباس، نازنین رو مجبور کرده جلو بقیه آرایش کنه-
 همچین کاری کرده؟با چه منطقی -
 خوام همه بفهمن زن من از بقیه سرهمیگه می-
 زن من از بقیه سر هست نیاز به اثبات و بی غیرتی نیست-
 ای وای...! یعنی میگی عباس بی غیرته؟-
 ه آره!کنمیاگه همچین کاری -
 یه سوال بپرسم؟-
 بپرس!-
 تو دوست دخترهای عباس رو دیدی؟-
ه فقط دوست داره کنمیم کاری نکنمیشون رو از خودش شنیدم. فکر نه، ولی تعریف-

 خیال بافی کنه
 تو چی؟-
 من چی؟-
 دوست دختر داشتی؟-

 !های عاطفه در همین حدهخدایا شکرت که دغدغه
 !خدایا شکرت از همه جا بی خبره

 اگه عمرم کوتاهه بهترین زمان اعتراف االنه
 دیدرو نمیخواستم هم چشمم دخترها من اگه می-
 چرا؟!-
ات جلو چشمم بودی. عاطفه از چون مدام تو با اون شلوارک صورتی و موهای شلخته-

 همون روزی که با اون وضع پریدی تو اتاق عباس عاشقت شدم
 مکردمیمیدونی؟ بعد از اون سوتی ناجورم تا یه هفته گریه -
 من کسی هم خبر دار نشد گریه چرا؟ تو که خبر نداشتی من تو اتاقم. خدا رو شکر غیر-
 خیلی خجالت کشیدم-
  هنوز اون شلوارک رو داری؟-
 نه، برای چی؟-
 خواد یه بار دیگه تو اون شلوارک ببینمتدلم می-
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 یکی شبیهش رو دارم-
 پوشی؟ظهر که رفتیم خونه برام می-
 م؟ئی پرروکنمیباشه... یه چیزی بگم فکر ن-
 ی فکر کنم پررویی؟میشه چه جور  وری سرخخانم کوچولو وقتی صورتت اونج-
یعنی اول مامان فهمید بهم گفت حواسم باشه جلوت  ؛دونستم دوستم داریمن می-

 سنگین رنگین باشم
 چه جوری فهمیده بود؟-
کشیدی ولی .خوشم میاد خجالت می..معلوم بود. زیادی رو من زوم بودیرفتارهات -

نگین بود هر چی خودم رو کوچه ی! انقدر هم نگاهت سکردمیباز هم کار خودت رو 
. از همه بدتر اون سری بود که من از دهنم در رفت از رنگ شدمیزدم نعلی چپ می

 سبز خوشم میاد... وای محسن چرا سر تا پا سبز پوشیدی؟ خیلی ضایع بود!
 !ای کردمخنده

 گفتراست می
 بدترین تیپی بود که تو عمرم زده بودم-
خیرت بده سبز ارتشی پوشیده بودی ولی شبیه سربازهای  آره به خدا... باز هم خدا-

 آفریقایی شده بودی.
ولی جنابعالی هم معلومه توجهت کم رو این جانب نبوده ها...  ؛هر چی میگی درست-

 سبز ارتشی و اینا... خوب یادت مونده
 هاش به آنی سرخ شدگونه

 خواستی بستنی بگیری؟ِا... مگه نمی-
 خانمم معجون بگیرم ولی خوب بحث رو پیچوندی آفرین!خواستم برای نه. می-

 ذاشتحال بودم اگه افکار مزاحم میها خوشاون لحظه
ها ن و کمر به قتلم بسته بودن به این راحتیکردمیهایی که انقدر دقیق تعقیب آدم

 زاهدی آب پاکی رو روی دستم ریخته بود... داشتندست از سرم بر نمی
 خودم رو مرده به حساب میاوردمعمال . هیچ راهی نبود

، تمام مدت تو محضر، تمام مدت تو راه، تو کردمیتمام مدتی که عاطفه شیرین زبونی 
 ماشین، همه چیز رو تو وجودم ذخیره کردم.

 ...عطرش رو
 ...لبخندش رو
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 ...صداش رو
 ...حضورش رو

 تمام وجودم چشم شده بود که عاطفه رو ببینم
 زدن خونه برگشتیم.بعد از محضر و به نام 

 عاطفه از همون بدو ورود رفت کنار نازنین و مشغول صحبت شدن
رفتم تو آشپزخونه تا با مادر عاطفه دربارهء . عباس هنوز نیومده بود. پدرشون هم نبود

 رفتنم صحبت کنم.
از شنیدن این خبر، خوشحال شد چون دوست داشت برای دخترش بله برون بگیره و 

 بود. منتظر خانواده من
بارید، وارد آشپزخونه شد و هامون، عاطفه با صورتی که شیطنت ازش میبین صحبت

دور از چشم مادرش چشمکی به من زد و رفت... وقت رفتنش چشمم به شلوارک پاش 
 افتاد

 !هام اومدلبخند تلخی به لب
 اش خوشی بودزندگی با این دختر همه

مامانم صحبت کنم که عباس با یه  با چطورکه  کردمیمادر عاطفه داشت نصیحتم 
 ساک وارد خونه شد.

 و رفت تو اتاقش« ها وسایل محسنهاین»: قبل از سالم یه جمله گفت
 زدداشت کمدش رو به هم می... نگران از جا بلند شدم و به دنبالش رفتم تو اتاق

 ی؟کنمیکار  چه-
 افتیمبعد نهار راه می ،م بریم دیارتونکنمیدارم وسایلم رو جمع -
! من ات باشبهتره بمونی عباس؟! نازنین از صبح اینجا منتظر تو بوده. پیش خانواده-

 گردمهم هر وقت زاهدی زنگ زد و گفت امن و امانه خودم برمی
سوما  ،دونم چه کاری درسته... دوما دهنت رو ببند! خودم بهتر مینازنین خانماوال  -

 االن حرف از ایمنی میزنی؟ی چی شده کردمیجنابعالی که صبح وصیت 
 من ترجیح میدم نیای-
 من ترجیح میدم به حرفت گوش ندم... چیزی که به کسی نگفتی؟-
 نه-
 افتیمخوبه پس بعد نهار راه می-

 بحث کردن با عباس بی فایده بود



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 0 7 

 

 پشت بهش سمت در رفتم که صدام زد
 برگشتم و سوالی نگاهش کردم

 جدا دو ماه پیش بیمارستان بودی؟-
 مهم نیست عباس زیاد بهش فکر نکن-
 برای چی زخم معده گرفتی؟ آشغال خوردی یا حرص خوردی؟-
 زیادی هیچی نخوردم-
 االن عملت کردن حالت خوبه دیگه؟-
پرسی ولی گذشت دیگه... من هم اگه درست غذا من خیلی ممنونم که حالم رو می-

ارزید. ذهنت به دردش نمیخورم بالیی سرم نمیاد. خاطرت جمع! بخورم که حتما می
 رو درگیر نکن

 حرفت رو میزنی بعد میگی ذهنت رو درگیر نکن-
 صدای نازنین از اتاق عباس نجاتم داد

 آقا محسن، عاطفه کارتون داره-
برای نازنین که با لبخند دندون نمایی جلو در ایستاده بود، سری تکون دادم و سمت 

 اتاق عاطفه رفتم
 ش بود برای لحظه ای لبخند به لبم آوردعروسکی که روی در اتاق

 ..دو ضربه به در اتاق زدم و رفتم تو.
 مات صحنه رو به روم شدم

 مون خریدمش.قشنگه؟ برای بله برون: عاطفه
 ..درخشید.مثل ستاره می

ند و مدل دار بیشتر خودش رو نشون لموهای کوتاهش باعث شده بود اون پیراهن ب
 !بده

 !تش بیش از حد میومدرنگ طالیی لباس به پوس
 ...وقت طالیی رو به عنوان یه رنگ قبول نداشتمچهی

 ...امدوقت طالیی به نظرم شیک نمیهیچ
 !دیدم ورای تصوراتم بودولی چیزی که می

ست. من عاشق این دامن پف پفیشم ولی اگه تو بگی خوب نیست دکلته: عاطفه
 یم...کنمیعوضش 

 !کردمین زبونم کار. جلو در خشکم زده بود
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 خواستم حرکتی کنم. خواستم برم جلو... اما صدای عباس مانع شد
 باز که اون گونی رو پوشیدی!-

 خیلی بی شخصیتی عباس!: عاطفه
 ه جز زن...کنمیگفت. کمر مرد رو هیچی خم نداش آکل راست می: عباس
 چه ربطی داشت؟ -عاطفه

 فهمی...ربطش رو بعدا می-
 ام زد و دور شد ولی صداش رو شنیدمدو ضربه روی شونهعباس از کنارم رد شد و 

 به کی بگم مرجان؟ عشق تو من رو کشت!-
 های عباس.حتی حرف ؛دیگه به چیزی اهمیت ندادم... رفتم تو اتاق و در رو بستم

 !خواستمبا تمام وجودم عاطفه رو می
 ه فشردمهام عاطفه رو به آغوش کشیدم و به سینه تمام حسرتبه انداز

 کنم که فکری مثل برق از سرم گذشت.سه خواستم صورتش رو غرق بو
 ه.کنمیاگه عمرم به دنیا نباشه این کارها عاطفه رو وابسته تر 

 .ناگهانی دست کشیدم. دو قدم عقب رفتم.
 .نگاهش رو به زمین انداخت! صورتش سرخ شده بود

 بیرون زدم اش زدم و با سرعت از اتاقشای به سر شونهسهبو ..جلو رفتم.
 ...قلبم به درد اومده بود

 ...ترین نقطه اتاقش نشستم و زانوهام رو تا کردمدم رو رسوندم به اتاق عباس و کورخو
 !ترس همه وجودم رو گرفت. سرم نشست رو زانوهام

 !بغض بود که گلوم رو فشرد
 !شکستم

 !اشک، صورتم رو خیس کرد
اینکه صاحب صدا، عاطفه باشه به . از ترس شدمیصدای پایی رو شنیدم که نزدیک 

 ...سرعت صورتم رو پاک کردم و سرم رو بلند کردم
 به صورت عباس افتادتا نگاهم از پا 

 چرا غمباد گرفتی؟-
 خوام بمیرم عباس...!من نمی-
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خب نمیر عوضی! من وقتی عاطفه رو تو اون لباس دیدم بر عکس تو دوست داشتم -
شیرین ازت بدت میاد. سر و شکلت رو مرتب کن بیا بمیرم. تازه فهمیدم چرا از شوهر 

 نهار! بعدا یادم بنداز داش آکل رو برات بذارم دست کم اون دیالوگش رو گوش کنی
 !دید نداشتم ولی حرفش حق بودهایی که میای به فیلمعالقه

 ه جز زن...کنمیکمر مرد رو هیچی خم ن
 ،اون شب مامان یه جور دیگه هایه، حرفکنمیندیدن عاطفه یه جور کمرم رو خم 

 .گفت من بیوه اش کردممی
 ...من بابا رو دق دادم
 !مکنمیحاال خودم دارم دق 

 دستی به صورتم کشیدم و بعد دو تا نفس عمیق از اتاق بیرون اومدم
 چقدر دیر کردین آقا محسن! بفرمایید سر سفره! غذا سرد شد.: نازنین
 کردمیممنونی گفتم و کنار عاطفه نشستم. با سر پایین با غذاش بازی  زیر لب
 دونستم چرا!خواهی کنم ولی نمیازش عذرم باید کردمیحس 

 ...کمی خودم رو کج کردم و کنار گوشش یه ببخشید آروم گفتم و دوباره صاف نشستم
 نگاهم رو به عباس دادم

 ون بیاد پایین؟حاج خانم میشه با عباس حرف بزنید از خر شیط-
 چی شده مگه؟: نازنین

 اصرار داره با من بیاد شهرستان-
 اصال ازت انتظار نداشتم... !عباس...؟: نازنین

 من هم بهش گفتم فکر شما باشه-
خوام بیام. نامردها تنها تنها کجا میرین؟ . من هم می..بودبله که باید به فکر می: نازنین

آقا  ..نقدر دوست دارم ببینم مامانتون چه شکلیه.مهمونی شهرستان خیلی فاز میده. ا
 محسن من هم ببرین!

 با تعجب به صورت جدیش نگاه کردم
 زبون نفهم و گیج. ،یکی لنگه خودش رو پیدا کرده بود عباس

 هاتون برسه که لنگه همین!خدا به داد بچه-
 حاج خانم با صدای بلند خندید ولی چهره عباس و نازنین در هم شد

 با عباس بری بهتره. خیال ما هم راحت تره که هوای هم رو دارین: خانمحاج 
 ای به خودش گرفتعباس قیافه پیروزمندانه
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 ...سری به نشونهء تاسف تکون دادم و مشغول غذا شدم
 ؛عباس، زودتر از بقیه از سر سفره بلند شد و رفت اتاقش

 چند دقیقه بعد نازنین هم به اتاق عباس رفت.
سفره رو جمع کنه و من همه توجهم روش بود. وقتی  کردمیعاطفه به مادرش کمک 

 ...توجه به من رفت سراغ ظرف شستن از جا بلند شدمدیدم بی
 .کردمیبهش گفته بودم امروز میرم ولی از کنار من بودن فرار ! دلگیر شدم

 .وضو گرفتم و آماده نماز شدم
گفتم خدایا هر چی صالحه به آسمون و می بردمهمیشه بین دو تا نمازم دست می

 ...همون بشه ولی اون روز حرف تو دهنم ماسید
 !ترسیدم

 با خودم گفتم اگه مردنم صالح باشه چی؟
 .خواستماین رو نمی

 ...با خدا خلوت کردم
 ...خوام باشمگفتم می

 ...خوام با عاطفه باشممی
 ...خوام زنده باشممی

 خواستم باشمفقط می؛ رو نداشتم طاقت رفتن و دوری از عاطفه
 عباس رو دیدم که آماده رفتن بود به محض اینکه نمازم تموم شد

 حرف ساکم رو ازش گرفتم.بی
چادر سفیدش  !خوندماز صورت عاطفه چیزی نمی. خانم آب و قرآن آماده کرده بودحاج

 رو سرش کرده بود و آماده بدرقه بود
 ...رفتننازنین و عباس سمت در می

 کسی متوجه من و عاطفه نبود
 مطرفش نر کردمی. مامان مدام نصیحتم ..یاد شیرین افتادم. وقتی تازه عقد کرده بود

اومد خونه می کردمیتا با همایون باشه ولی شیرین دیوونه تا شوهرش چشم چپ  
م همایون حق داشت ازم متنفر باشه. اگه عاطفه و عباس همچین کنمیحاال که فکر ، ما
 ن...کردمیری کا

 ای روی پیشونی بلندش زدمسهبازوهای عاطفه رو گرفتم و بو
 خیلی مواظب خودت باش!-
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زد و حاج خانم شاهد ساک به دست وارد حیاط شدم. نازنین داشت به عباس غر می
 بحثشون بود

 محسن جان خیلی هوای این سر به هوا رو داشته باش!: حاج خانم
. مون ماشین اینجا باشه بهترهزیون تا برگشتنیمیز تلوچشم...! سویچ رو گذاشتم رو -

 اگه حاج آقا خواستن مدارکش تو داشبرده.
 رین؟با ماشین خودت نمی-

 نه. داداِش محسن میاد دنبالمون: عباس
 هر جور صالحه-

با من و عباس رو بوسی کرد و بعد از خداحافظی، چند قدمی که از خونه دور شدیم. 
برگشتم و برای هر سه نفر دست تکون . روی زمین رو شنیدیمصدای پاشیده شدن آب 

 دادم. دست عاطفه رو دیدم که بلند شد ولی عباس کشیدم و با خودش برد.
 قانعم کنه بریم خونه شیرین. کردمیتمام مسیر عباس سعی 

خواستم برم اونجا. اول اینکه دلتنگیم برای مامانم بیشتر از چیزی بود به دو دلیل نمی
م خونهء شیرین راهمون بدن. به عباس کردمیه شیرین فکر کنم؛ دوم اینکه گمون نکه ب

ایی هخبر بود. یکی از علتگفته بودم شوهر شیرین پلیسه ولی از درجه و مقامش بی
  ..که دست و پای من رو برای دیدن شیرین همیشه بسته بود همین بود.

تم برم دیدن شیرین و ونستنمی !سوختمخورد و من میبه شیرین نمیسنش 
م. شدمیرفتم از هفت خاِن رستم رد هر بار که تنها به سمت اون خونه می !سوختممی

  اش بود.کلی محافظ اطراف خونه
خواست من رو راضی کنه ولی از فکر لشگر گفت و به خیالش میگفت و میعباس می

  دور همایون و بازرسی شدن متنفر بودم.
مروز های اباالخره عباس ساکت شد و تونستم به تک تک لحظهتو اتوبوس بودیم که 

 فکر کنم.
 ؛هاش حقیقت باشههنوز شک داشتم حرف ...به زاهدی و تهدیدهاش و لحن قاطعش
 ولی ترس جونم باعث شده بود فرار کنم.

بار تو زندگی یه آدم پیش میاد با اسلحه تهدید بشه؟ اون هم آدم آروم و بی مگه چند
خورشید در  ..رفت.ل من. عاطفه با اون لباس طالیی از مغزم بیرون نمیای مثحاشیه

 مقابلش سرد بود.
 خوای بلند شی؟رسیدیم محسن. نمی-
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 ...ساکم رو از زیر پام کشیدم و از جا بلند شدم
 اومد.ذاشتم ولی هیچ چیز به نظرم آشنا نمیها پام رو تو زادگاهم میبعد از سال

 کدوم طرف بریم؟: عباس
 دونمنمی-
دونی؟! شهر شماست. لوس بازی رو بذار کنار! تا اون یکی دستت هم نشکستم. نمی-

 خونه شیرین کدوم وره؟
 شیرین؟-
 نه پس ننه قمر!-
 موند تا بیاماومد منتظرم میشیرین همیشه اینجا می-
االغ، تو که دلت واسه اون دختره تنگ شده، واسه شوهر پلیسش نه، واسه خودش -

 بیا بریم
 راه افتادم سمت خروجی

  کجا میری حاال؟: عباس
نه. فرار ک شونخونهگشت از دونی؟ خونه شیرین خیلی بزرگه. مدام دنبال بهانه میمی-

ش یا نه! به خاطر همون ددونم هنوز دارنمی ..یه نهال گیالس براش کاشتم تو حیاط.
 همایون شانس آورد. شونخونهگشت ب برمیدرخت گیالس هم که بود؛ شبها قبل غرو

 ..گفت بچه دار شدن.تونست مدام بیاد خونهء ما. مامان مینهارها نبود و می
یر م شگفتن سههمه می ،مه. همه صورتش دو تا لپ گنده بودهای شیرین رو یادبچگی

از ده سالگی به بعد  ..چون من پوست و استخون بودم. ؛من رو خورده انقدر چاق شده
ها و افتاد دنبال رژیم و تناسب اندام ولی من مثل ن شد خانم خانمبود فکر کنم... شیری

 کردمیاش دعا خوردم چنان هیوالیی شده بودم تماشایی! مامان همهخرس غذا می
 هام بزنه به قدمقدم بلند شه چربی

 میشه بگی این زرهایی که زدی چه دخلی به وضع االنمون داشت؟-
 خونه شیرین همین نزدیک هاست-
 شد حرف حساب! این-
م حق داشته. کارهای من و کنمیخورد ولی االن فکر قبال حالم از همایون به هم می-

بهانه و با بهانه شوهرش رو بی ..تونه باشه.شیرین خدایی رو اعصاب هر شوهری می
 اومد پیش من.می کردمیول 
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رفت خر میخاک تو سر جفتتون...! اگه نازنین دم به دقیقه پیش اون نریمان نره -
م که تا هفت نسل پشتش، فرق داداش و شوهر یادش کردمیاش جوری شش طالقه

 نره
 حتما همایون درخت گیالس رو قطع کرده-
 زنیها رو به افق حرف میببین مطمئنی مخاطبت منم؟ چون داری مثل روانی-
ش ریم خونه شیرین ولی از االن دارم بهت میگم یه کلمه هم از دردسری که تومی-

 افتادم به همایون نمیگی! فقط به خاطر شیرین دارم میرم اونجا
 خوای بری تجدید دیدار کنی؟خواد بریم. میاگه اینجوریه که نمی-
اش هوی صد بار گفتم فکر مریضت رو پاک کن! شیرین خواهرمه اگه دارم میرم خونه-

 بینمبرای اینه که وساطت کنه بدون کتک کاری و دردسر بتونم مامان رو ب
 باشه بابا قانع شدم-

 تر کردمهام رو تندچیزی نگفتم و قدم
 آقا یه سوال...!: عباس

 چی؟-
های در هم برهمی که بلغور کردی من اینجوری استنباط کردم که تو و از این خاطره-

های ما فوق طبیعی دارین که ای از این ارتباطات مثل دوقلوهای افسانهدختر خاله
 ه تو آواره میشی.کنمیوقتی تو میری سفر اون مریض میشه وقتی اون شوهر 

 منظورت چیه؟-
م...! اگه تو انقدر شیرین رو دوست داری که کنمیلبته فکر ا ؛ببین من رفیق صمیمیتم-

 ای از خودش نشون بدهزنی اون هم باید یه مایهبه خاطرش قید همه چی رو می
 منظور؟-
بافتی به ذهن منظور اینکه اون موقعی که داشتی راجع به چاقی و الغری اراجیف می-

 پر فسفر من یه فکری رسید
 چی؟-
دونم که از اول این ریخت و هیکل و شناسمت میدانشگاه می منی که از سال اول-

 تیپ و قیافه رو نداشتی. بیا با هم یه شرطی ببندیم
 صد بار گفتم شرط بندی حرومه-
ذاریم. پولی که نیست. خودت رو خر بندیم. یه قول و قراری میباشه بابا شرط نمی-

 نکن!
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 اصل حرفت رو بگو!-
 شناسدتببیندت نمی من مطمئنم شیرین جونت االن-
 برام مهم نیست-
برا من مهمه. خوشم نمیاد شوهر خواهرم به خاطر یه آدم بیخود ذهنش درگیر باشه. -

اتی. اعصابم از این خورد میشه که یه روز شناسمت دم به دقیقه فکر دختر خالهمی
 بخوای خواهر من رو با اون مقایسه کنی

تو قلب من محکمه. یه بار دیگه هم بهت  خوای به کجا برسی عباس؟ جای عاطفهمی-
 گفتم، خوشم نمیاد به شیرین توهین کنی

 شناسدت؟زنی بعد این همه سال میه مین شیرین که انقدر سنگش رو به سینهمی-
دونم شیرین هم خیلی عوض شناسه. میگفتم... برام مهم نیست ولی مطمئنم می-
حتی از گوشه شالش  ؛شناسمشمیمتری هم ده ولی من از پشت سر تو فاصله صدش

 هم تشخیصش میدم
که انقدر خاطرش رو تونه تویی طرف حسابم اون خانمه. اون هم می ..به تو کار ندارم.-

 متری و پشت سر نه، چشم تو چشم بشناسه؟خوای از صدمی
شناسه. تو چیزی از ما شناسه. هر قدر هم عوض شده باشم اون من رو میمی-

 دونینمی
 نادون. بیا یه کاری کن بهم ثابت بشه شما دو تا چقدر خاصین آقا من-
 کنی؟ چیکارخوای می-
خوام تو یه کاری کنی. االن میریم خونهء شیرین اگه شناختت من قول من نه، می-

میدم مرید حس محبت شما دو تا بشم تا آخر عمرم دهنم رو ببندم ولی اگه نشناختت 
 ن کنهموزنم تا کمکمن با شوهرش حرف می

 این همه حرف زدی به اینجا برسی؟-
بینم اون بچهء هجده ساله روز اول تو دانشکده ای که من از تو میدقیقا! این قیافه-

زنی. حاال که نیست. هردومون جا افتادیم ولی تو یه ذره بیشتر. سی و چند ساله می
د تو که زخم م به خاطر مریضیت و غذا نخوردنت الغر هم شدی. آخه گوسفنکنمینگاه 

  زی تو حلقت...؟!یمعده داری برای چی مدام بیسکوییت و نسکافه میر
 خوبی عباس؟-
 رد شد. از بحث دور نشیم! پایه این شرطی که گذاشتم هستی یا نه؟یهو اعصابم خ-
 با اینکه گفتم از شرط بندی بدم میاد بدم میاد ولی تو این یه مورد استثناء قائل میشم-
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 ها رو بزنینایول! پس بیا ا-
 چیا؟-

 دست برد سمت ساکش و یه جعبه بیرون آورد
 این چیه؟-
 لنز رنگی-
 چه کار من میاد اونوقت؟-
 خوام یه کاری کنم شیرین نشناسدت شرط رو ببازیمی-
 از قبل نقشه ریخته بودی نه؟-
م. تا در یه کردمیفکر کردی صبح برای چی در دسترس نبودم؟ داشتم فکر چاره -

دونست از تو بخاری بلند هم رفتم ولی اون زنیکه روانی خفتم کرد. اون هم میکالنتری 
ازم پرسید تو کجایی؟ چاخان اومدم بعد دارالترجمه  ...نمیشه من رو تعقیب کرده بود

ات. بعد که دیدم هنوز دنبالمه تو مترو پیچوندمش... حاال مهم نیست. االن رفتی خونه
اش حرف بزنم بلکه درجه دار اسدت با شوهر عتیقهخوام یه کاری کنم شیرین نشنمی

 باشه بتونه از این مخمصه درمون بیاره
 خیالت راحت درجه داره-
ها بیا لنز رو بزن کرواتت هم که شکر خدا زدی موهات هم که مثل این جوجه مهندس-

 شناسدتشلوغه عمرا نمی
 حقیقتش این بود که خودم هم به وجد اومده بودم

 دونم قیافه شیرین با دیدنم چه شکلی میشه.دوست داشتم ب
اومد ولی دوست داشتم با قبال فرق داشته های عباس خوشم نمیاز سوسول بازی

 باشم. لنز رو گذاشتم و حتی بهش اجازه دادم موهام رو به هم بریزه
 چند دقیقه بعد جلو خونه شیرین بودیم.

تو خیابون وحشت داشتم که من فقط خوشحال بودم که بی دردسر رسیدم. تمام مدت 
کسی بشناسدم و اینکه سالم رسیده بودم خونه شیرین یعنی اونقدر عوض شدم که 

یادمه یه زمانی تو این شهر با دو قدم راه رفتن هشت تا  .شاید شیرین هم نشناسدم
  دیدمآشنا می
 ...فامیل
 ...دوست
 ...آشنا
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 ...معلم
 ...هم کالسی

نه شیرین با اینکه چهره آشنا زیاد دیدم ولی چیزی تو ولی اون روز از ترمینال تا خو
 نگاهشون ندیدم

 ترسونداین موضوع من رو می
 فراموش شدن وحشتناکه!

 حکت چیه؟ زنگ رو بزن دیگه! مونالیزا شده.ضمیشه بپرسم معنی این لبخند م: عباس
 دستم سمت زنگ نرفته بود که صدای شیرین رو از انتهای کوچه شنیدم.

  محسن؟-
سرم با تعلل چرخید. از خونه تا جایی که شیرین ایستاده بود، هفت متر فاصله بود. دو 

 ای گوشهء چادرش رو گرفتهتا محافظ، پشت سرش با فاصله ایستاده بودن و پسر بچه
نن ها کاری بکقبل از اینکه محافظ ..بود. دست خودم نبود که قدم به سمتش برداشتم.

سمتم. چادرش از سرش سر خورد و بعد از پرواز  و جلوی شیرین رو بگیرن دوید
تر به سمتش برم کوتاهی روی زمین افتاد. دویدن شیرین بهم جرئت داد که سریع

  هام از هم باز شد.گاه دستآ دستم افتاد و نزدیک رفتم. ناخود ساکم از
  ..رسیدم.

  ..باالخره رسیدم.
فرو رفت تو گردنم.  هام دور اون حجم خاطره و دلتنگی حلقه شد و سرشدست

  . خود خود شیرین بود. با همون عینک و شالی که همیشه چروک بود...شیرین بود
  اش بیشتر به جیغ کشیدن شبیه بود.صدای گریه

  چه کار کرده بودم؟
این چه بالیی بود که سر خودم و شیرین آورده بودم؟ این چه دردی بود که به جون 

  ای بگه.ست کلمهتونشیرین ریخته بودم؟ حتی نمی
ها دور بازوهام حلقه به دقیقه نرسید که دست محافظ ..مهلت عقده گشایی کوتاه بود.

شد و کشیدنم عقب و مجبورم کردن زانو بزنم. شیرین اما از خود بی خود شده بود. 
 ...هاصداش باز شده بود و شروع کرده بود به زدن محافظ

 اومد.مقدمه مینباید انقدر بی
 ...بدی بود اشتباه
 ولش کنین! ..ها! داداشمه.ولش کنین کثافت: شیرین
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نگاهم به عباس افتاد. چسبیده بود به دیوار و به رفتار هیستریک شیرین با تعجب 
 ترسیده بود. ... نگاهم از عباس به سمت بچهء همراه شیرین کشیده شد.کردمینگاه 

 بسه شیرین! آروم بگیر!-
دونستم هیچ چی جلو اش رو فقط یک بار دیده بودم و میشنید. این حد آستانهنمی

که برم سمتش، اگه شیرین به اندازهء ده  کردمیدارش نیست. اگه محافظ مزاحم ولم 
ها برسه و توضیحی بدم، اگه عباس مثل تا صدام به محافظ شدمیثانیه ساکت 

ه ها کتونستم برم و شیرین رو آروم کنم. محافظشاید می ؛کردمیماست فقط نگاه ن
 قدر که شیرین روگزید. هرزد ککشون هم نمیهایی که شیرین بهشون میانگار از کتک

ای نداشت. وسط این نمایش تراژدی بودیم که در خونه باز شد و م فایدهکردمیصدا 
 همایون بیرون اومد.

یب بود. ظاهرش آشفته بود و معلوم بود خواب اینکه این موقع روز تو خونه بود عج
 ها بیدارش کرده.بوده و سر و صدا یا یکی از محافظ

 چه خبره اینجا؟: همایون
 ..شیرین دوید سمت همایون.

 بگو محسن رو ول کنن! بگو ولش کنن لعنتی!-
دید. ینگاه همایون مات و شگفت زده بود. مطمئنا من رو به چشم بالیی آسمانی م

اش پیدا شده. بچه به یان نکرده بود و حاال سر و کلهغکه خیلی وقت بود ط سیالبی
 هاش رو به پیراهن همایون گرفت.پای همایون چسبید و دست

 خیله خب! آروم باش! کاریش نداشتن که... ولش کن آرش! آشناست.: همایون
 شیرین دوید سمتم. ..دستم که آزاد شد ایستادم.

 بیا بریم تو!: شیرین
 م شیرین آروم بگیر!میا-

ها همیشه مراقب از این گیج بودم که چرا دو تا محافظ، همراه شیرین بودن. محافظ
  خونه و همایون بودن.

به عباس اشاره کردم که نزدیک بیاد. شیرین به دستم چسبیده بود و طوری رفتار 
انگار اگه ولم کنه امکان داره فرار کنم. ساکم رو از روی زمین برداشتم.  کردمی
دونستم که قبل از ورود به این خونه باید بازرسی بشم. ساکم رو گرفتم سمت یکی می

ها. هنوز دستش به ساک نرسیده بود که شیرین ساک رو از دستم چنگ زد و از محافظ
 رو کرد به همایون.
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ذارم دست هیچ کدومتون بهش بخوره. با همین کارها دیش. نمیذارم بگرنمی: شیرین
 فراریش دادین.

 مسئولیتش با خودم. بازرسی الزم نیست.: همایون
صدا و شوکه بود و حق داشت که از درگاه گذشتیم اما عباس رو بازرسی کردن. بی

 متعجب باشه.
 جریان این همه محافظ چیه؟ قبال یک دو نفر بودن.-

 ماهی هست وضعیت ویژه اعالم کردن.چند : همایون
دونستم که همایون هم توضیحی نمیده. چند حوصلهء بیشتر پرسیدن نداشتم و می

 مون.قدمی به رد خونه مونده بود که عباس دوید طرف
 صبر کنین من هم بیام!: عباس

بی توجه به عباس وارد خونه شدیم. عباس هم نفس زنان از دویدن طول حیاط 
ام چسبیده بود و انگار نه قصد مد. شیرین همچنان به دست شکستهمون اودنبال

  حرف زدن داشت، نه ول کردن دستم.
 همایون...!-

 رفت ایستاد.ها میهمایون که به سمت مبل
 میشه شیرین رو ببرم تو اتاق؟-

 الزم نکرده! االن میگم پرستارش بیاد بهش آرامبخش بزنه.: همایون
 ستار یا هر کی خواستی بیار.برمش بعد پرمیتا اتاق -

شناختمش. بردمش اتاق و خوابوندمش. انگار نمی !این حالت شیرین برام عجیب بود
هاش بسته شد از اتاق اصال چرا نیاز به پرستار داشت؟! وقتی چشم ..زد.حرفی نمی

 بیرون اومدم.
گرفته بود و جلوی در  باس مستاصل ساکش رو بغلهمایون رو مبل نشسته بود و ع

 ایستاده بود.
 رفتم نزدیک و روی مبلی رو به روی همایون نشستم.

 این کیه دنبال خودت راه انداختی؟: همایون
 برادر زنمه-

همیشه توهم این رو داشت که من و شیرین عاشق همیم و حاال از دیدن رنِگ تعجب 
 بردم.هاش لذت میتو چشم
 شدی؟!توچرا انقدر عوض : همایون
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. رگ خواب مامان دستشه. مامان االن عصبیه. به حرف ..اومدم با شیرین صحبت کنم-
  خوام عروسش رو بیارم دیدنش. شیرین باهاش حرف بزنه بهترهده میمن گوش نمی

نیستی.  کردمیویی که شیرین رو خر قنه، تو عوض شدی. اون بچه ری: همایون
 .تر شدیخطرناک

ام . االن اگه اینج..ت کم برای تو و شیرین خطرناک نیستیممن خطرناک نیستیم. دس-
 فقط به خاطر مامان و زنمه.

 شینی؟تو چرا نمی: همایون
ای که عباس از شوک در اومد و کنارم نشست، به در و دیوار خونه نگاه کردم. تو فاصله

 هیچی مثل سابق نبود.
 اتون کجا رفت؟بچه-

 ا خوشش نمیادهتو اتاق خودشه. از غریبه: همایون
 پوزخندی به کلمهء غریبه زدم. عباس سرش رو آورد نزدیک گوشم.

این یارو اگه پلیسه و انقدر درجه داره که این همه محافظ داره چرا به موجود گوگولی -
  مثل تو میگه ترسناک؟

ن به خونه زندگی آدم. مثل موش کنمیبعضی موجودات گوگولی، حمله  -همایون
  ناموذی
  !شنید اِ : عباس

  دو دقیقه هیچی نگو -
 دق باال آوردم انقدر هیچی نگفتم: عباس

  برادر زنت زیادی خردساله: همایون
 یا همایون شدمیگفتم یا عباس خراب هیچ واکنشی نشون ندادم هر چی می

چرا همه چی عوض شده؟ تا جایی که یادمه این خونه رو من و شیرین طراحی کرده -
 بودیم.
زد. همه چی رو زار می کردمیبه خاطر تو عوضی! شیرین به هر چی نگاه : همایون

 فقط اون درخت منحوست رو نگه داشتم ؛عوض کردیم
 اصال حواسم نبود اون درخت هست

 تصادف کردی؟: همایون
 اش به دست شکسته ام بوداشاره

  تقریبا.-
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 با خودت دردسر که نیاوردی؟: همایون
 منظور؟-
 کبود یعنی دردسر دست شکسته و گردن-
 ولی گردن کبود حاصل خواستگاری کردن از خواهر رفیقمه ؛دونمدست شکسته رو نمی-

 امکان نداره از این استخونی خورده باشی: همایون
 ناغافل از پشت اومد-
 آره از ردش معلومه.-

 ای سکوت شد. دوست داشتم برم تو اتاق و سری به شیرین بزنم.چند دقیقه
 مدت که نبودی از همه چی بی خبر بودی یا جاسوسی چیزی داشتی؟این : همایون

 رسوندمداشتم دست کم خودم رو به بابا میکاش یه نفر رو برای خودم نگه می-
 اگه کسی رو نداشتی، فوت آقای سپهری رو از کجا با خبری؟-
  هاش گفت.بین حرف ..م.تبه توبره بست ،چند شب پیش زنگ زدم به مامان-
بهش گفتم شکایتش جنبه  ن،واست ازت شکایت کنه. اومد پیش مخعموت می-
گفت دخترش رو اغفال کردی، ست. مینونی نداره. حسابی به خونت تشنه قا

 داداشش هم کشتی.
 چه جالب! اغفال...!-
 خالصه، گفتم بدونی دست عموت بهت برسه خونت حالله-

 ه؟کنمیدخترش رو دستش مونده انقدر ِعز و ِجز : عباس
 مایون خندیده
مونده. اون هم چه موندنی! این محسن، سوگولی فامیل بود همه از حسن اخالق و -

زدن بعد یهو شب قبل از خواستگاری از این دختره یه تحصیل کرده بودنش حرف می
خبر باشن. این ها یعنی چی؟ یعنی دختره جوری در میره که تا چند سال همه ازش بی

سر به زیری مثل محسن سر به کوه و بیابون گذاشته که  یه ایراد تپل داشته که پسر
 ش. دیگه کی میاد خواستگاریش؟دنگیر

 حاال این فرار کرد شماها نباید دنبالش بگردین؟!: عباس
فقط من و آقای سپهری خدا بیامرز، خبر داشتیم. تا  ؛گشتیم. اتفاقا پیداش هم کردم-

در خونه اش رفتیم. همون موقع بیرون اومدی تعقیبت کردیم رفتی حسینیه 
اتون. بابات گفت از همون جا برگردیم دیگه هم سراغی ازت نگیریم. من هم محله

اید بولی بابات گفت شیرین  شدمیداشت راهی آسایشگاه روانی  ...نگران شیرین بودم
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یاد بگیره، محسن همیشه نیست. حرفش حق بود ولی شیرین دیگه اون شیرین سابق 
 نشد.

 حال شیرین خوبه؟-
 فقط زیادی سنگه زیاد حرف نمیزنه. ؛خوبه -همایون

 همایون، من اگه رفتم برای این بود ک...-
ر اخوش ندارم جلو برادر زنت حرف بزنی! تریپ فداکاری برند ،دونم واسه چی رفتیمی-

 یکردمیموندی مثل آدم رفتار تو اگه آدم بودی می
 راست میگی حق داری!-
 تو هم یه چیزیت هست! تو هم یخ زدی.-

 تنهایی بهش ساخته: عباس
 تو و شیرین تا جون من رو نگیرین راضی نمیشین: همایون

 من فقط رفتم که شیرین راحت زندگی کنه-
تونستی به بابات بگی برای ادامه تحصیل میتونستی یه جور دیگه بری. می: همایون

هایی که بهشون ظلم ای که دلت خواست نه عین اونبفرستت خارج یا هر غلط دیگه
 خبر بری.شده نصف شبی ساک جمع کنی بی

  با ای کاش گفتن چیزی درست نمیشه بهتره فکر االن باشیم-
 بدبخت خاطره باز! ،گفتها رو به خودت مینگکاش یکی بود این جمله قش: عباس
خواست یه چیزی بار عباس کنم ولی صدای در نگذاشت. شیرین بود که از اتاق دلم می

بیرون اومد. گیج بود و شالش رو سرش شل شده بود. قبل از همایون رفتم سمت 
 شیرین و شالش رو جلو کشیدم.

 فکر کردم خواب دیدم.: شیرین
دیدم اونی که جلوی در تم. شیرینی که میدونم این لبخند لعنتی چرا اومد رو صورنمی

 شناختم.. این شیرین رو می..دیدم نبود
 دونستم باالخره میایمی: شیرین

 ای عمه پتاهنوز هم شلخته-
 ات کنمخواد خفهدلم می-
 ولی زن داداشت رو بیوه نکن! ؛تونیدونم. بخوای میمی-
 مکنمیزن گرفتی آشغال؟ پوست از سرت -



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 2 2 

 

فرصت حرکت پیدا کنم حمله کرد سمتم. هیچ جوری انتظار این واکنش رو قبل از اینکه 
  کشید انگار برگشتیم به پنج سالگی.زد و مو میجوری می ..ازش نداشتم.
د و من هم که با یه دست حریفش نبودم زهای بی درد میخورد و کتکاون حرص می

 دکرمیی که هنوز جیغ جیغ خندیدم تا اینکه همایون اومد و شیرین رو در حالفقط می
حتی علت ؛ خندیدممثل گلدون زد زیر بغلش و بردش اتاق دیگه ولی من همچنان می

 دونستمام رو نمیخنده
 این!جفتتون روانی و دیوانه: عباس

 اومدصدای شیرین از اتاق می
از زندگی  ..کشمت.می ..م.کنمیهای زنت رو از جا فتی محسن! گیسمگه گیرم نی-

 م. کثافت، نگفتی آبجیم رو عروسی دعوت کنم؟کنمیساقطت 
 اومدم دعوتت کنم بله برون.-
 یعنی هنوز عروسی نکردین؟-
 ا بدون تو صفا نداشتبنه با-
 ای بابا همایون ولم کن! کاریش ندارم.-

 از اتاق بیرون اومد خواست بیاد طرفم که چشمش به عباس افتاد
 این کیه؟-

 هاش پر از تعجب بود.سر شیرین ایستاده بود تو چشمهمایون پشت 
 گفت نبود.، شیرین سنگی که همایون میاین شیرین

 شناختمایه که من میاین همون شیرین پر شر و شور و بی مالحظه
 برادر زنمه-

شینه پا میشه به من هشت ساله رفیقشم. می ..این محسن خیلی عوضیه.: عباس
 برادر زنمه. ه میگهکنمیهمه که معرفی 

 یعنی برادر زنش نیستی؟: شیرین
 هستم ولی...: عباس
 پس حرف اضافه نزن!: شیرین

 ام بلند شدشلیک خنده
رم شوتو هم نخند اعصابت رو ندارم! عکس زنت رو بیار آشپزخونه تا میوه می: شیرین
 ببینمش

 قدمی برنداشته بودیم که صدای پسربچهء شیرین توجهمون رو جلب کرد.
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 ده؟چی ش-
 بیا جلو میالد جان! دایی محسن و برادر زنش اومدن. سالم کن به داییت!: شیرین

 ام بلند شد.دوباره خنده ...خاصی گفت ضبرادر زن رو با غی
 جلو پای میالد نشستم

 نه دست بده به دایی ببینم!وسالم! مرد-
 تر شدای کف دستم زد. لبخندم بزرگبا تمام زورش ضربه

 زدت؟ چرا مامان: میالد
 ر.خ ،نفهم ،عقلبی ،اجازه از خونه رفته بود بیرون. بیشعوربرای اینکه بی: شیرین
 گیره.بسه شیرین! بچه یاد می: همایون
 خودم فحش بلدم: میالد

 من هم دنبالش راه افتادم ..شیرین با بیخیالی رفت تو آشپزخونه.
 همایون از کنارم رد شد و کنار عباس نشست

 یخچال بود.شیرین تا کمر تو 
 خوای بهمون بدی دخترخاله؟شام چی می-
 کوفت!-
 عالیه! من که عاشقشم-
 از رو نری یه وقت-
 تو از رو نری یه وقت؟! تا از شوک در اومدی شروع کردی به مو کشیدن.-
شعوری حقت بود. تازه دیدم دستت شکسته رحمت کردم واگر نه... اصال کدوم بی-

 دستت رو شکسته؟
 خوردم زمین.-
 پس کار خودته-
 شعور؟غیر مستقیم بهم گفتی بی-
عکس زنت رو نشونم بده! راستی این لنزه هم خیلی  !بی شعور ..مستقیم هم میگم.-

 بهت میاد.
 لبخند دندون نمای بزرگی روی صورتش نشسته بود.

های عاطفه رو پیدا کردم و گوشی رو دست شیرین دادم. با اخم زل زده یکی از عکس
 . همین طور که نگاهش به عکس بود از آشپزخونه بیرون اومدبود به عکس

 داره چیکارروی کانتر خم شدم تا ببینم تو سالن 
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 رو به روی عباس ایستاد
 عباس با تردید سرش رو بلند کرد

 کشی؟تو خجالت نمی: شیرین
 ببخشید؟!: عباس
 این!حیفت نیومد خواهر دست گلت، دختر به این نازی رو دادین به : شیرین

 این به درخت میگن-
همچین فرقی نداره. جفتتون درختین. خصوصا جنابعالی که به خاطر رفاقت : شیرین

 خواهرت رو حروم کردی.
 تو آبجی منی یا عاطفه؟-
م کردمیدونستی؟ اصال فکر ناسمش هم قشنگه! خیلی عوضی تشریف داری می-

 ات به این خوبی باشهسلیقه
 ر بد دهن شدی شیرین؟تو چرا امروز انقد: همایون

چون سهم فحش شما رو هم به من  ؛بددهن بود. شما این روش رو ندیده بودی-
 داد.می

 .خاله اگه این عاطفه خانم فرشته صورت رو ببینه بی چک و چونه بخشیدت: شیرین
ی . در گوش..دوباره اومد تو آشپزخونه و پشت به سالن کردیم و به کانتر تکیه زدیم

 شروع شد.حرف زدنمون 
 اون دختری که دوران دانشجویی دوست داشتی چی شد؟: شیرین

 برم خواستگاریش. شدمیهمین بود. منتها اون موقع بچه بود ن-
پس رفتی پی دلت شیطون؟ خوب کردی! انقدر از اون طاهره کثافت بدم میومد که -

 نگو! خوب پوزش خورده شد.
 االن خوشحالی؟-
طاهره ترشیده. از هشت سالگیش خواب تو رو  خوشحال؟ دارم ذوق مرگ میشم،-

شون سوراخ هاست که لپدید. خاک تو سرش! ولی این عاطفه خیلی نازه. از اینمی
 میشه؟

 آره-
  گفتی بره خواستگاریشکاش همون دوران دانشجویی به عمو می-
 تازه نوزده سالش شده اون موقع بچه بود.-
 غلط کردی به بچه دل بستی!-
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 بستم؟دل میبه طاهره -
 چیز خوردی به اون عفریته دل ببندی!-
اش بددهنی هستی. کار دست جلو همایون رعایت کن! اون که نمی- دونه چه فح 

 خودت میدی ها!
زنم. این آقای شوهر که اصال حرف زدن بینی که دارم خیلی هم پاستوریزه حرف میمی-

ای های فیس و افادهاین زنمن رو ندیده. هر وقت من رو دیده یا مریض بودم یا از 
که دنبال قیافه درست کردن و خریدن. خوب شد اومدی حالم داشت از خودم به هم 

  خورد.می
بلندتر خندیدم. لپش رو کشیدم  ،هاش رو گرد کرد زد پشت گردنمریز خندیدم. چشم

 که صدای آخش بلند شد
 خوردمبه خاطر همین کارهاتون حرص می: همایون

 اومدسالن می صدای بلندش از
 !شرمنده شدم
 حق داشت.

 از شیرین جدا شدم و رفتم تو سالن و کنار عباس نشستم.
 ...لبخند از صورتم رفته بود
زد. همه جا ف نمیکس حربازیش وارد سالن شد. هیچ اسباب میالد، همراه با ماشین

ه ها از آشپزخونفقط صدای ماشین میالد و به هم خوردن ظرف ؛زیادی ساکت بود
 اومد.می

  ریختسکوت چیزی بود که همیشه اعصاب عباس رو به هم می
 چند سالته عمو جون؟-

 خودت چند سالته: میالد
 .جوابی شیرین رو به ارث برده بود مثل اینکه حاضر

  اومدبا اینکه از ضایع شدن عباس لذت برده بودم ولی هیچ لبخندی به لبم نمی
نگاه همایون به کار کردن شیرین تو آشپزخونه.  نگاهم به صورت پر اخم همایون بود.

 ستزیون نشیهای قالی به تلو. نگاه عباس از گل..زیون رو روشن کردیوقتی میالد، تلو
ن داشت. عباس هم که عاشق کارتون بود، خودش رو با کارتون و میالد وشکر خدا کارت
  سرگرم کرد.

 ..شیرین اومد.
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 خواست پیش دستی بچینه.می
  شدم کمکش کنم که نگاهم به همایون افتادنیم خیز 

 اون هم انگار رو من تمرکز کرده بود
ه ام شروع بههام نگاه کردم. سینوسی به جورابدوباره سر جام نشستم و با اخم نامحس

 سوزش کرد.
ای هاخم ..همایون بلند شد و کار پذیرایی رو انجام داد. نیم نگاهی به شیرین انداختم.

 ود. کنار همایون نشست.اون هم در هم ب
 ی؟کردمیکار یاین سالها چ: همایون

 هیچی-
 خواستی با شیرین حرف بزنی تا مادرت رو راضی کنهمگه نمی: همایون

 ات رو خوردی وسایل رو بردار بریمم. عباس میوهکنمیخودم یه کاریش -
 کجا بریم؟: عباس

 میریم خونه حسین-
 ات رو ببینهخبر، قیافهبیکشدت اینجوری حسین می: همایون

 اشکال نداره-
 همایون نیشخندی زد.

دست کم اون لنزهای مسخره رو بردار که اگه با این قیافه ببیندت بیشتر جوشی -
 میشه
 نه بر ند... -شیرین

 جمله اش رو نصفه گذاشت به همایون نگاه کرد و سرش رو پایین انداخت
 پاشو بریم عباس!-

 با هم از جا بلند شدیم
 خواستی بمونی؟پزه؟ مگه نمیتو مگه از شیرین نپرسیدی شام چی می: همایون

 اشتباه کردم ببخشید!-
 به شیرین نگاه کردم

 ریختهای درشت اشک از چشمش میبدون اینکه پلک بزنه قطره
 خم شدم و ساکم رو برداشتم.
 شدمیتر گشت. صورتش هر لحظه کبودیرین مینگاه همایون بین من و ش

 رسیده بودم که صدای فریاد همایون جلوم رو گرفت به در
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 کشین!شما دو تا آخر، من خاک بر سر رو می-
 با عصبانیت رفت تو یکی از اتاق ها

 برو پیشش شیرین!-
 هاش رو پاک کرد.اشک

 خوام آبگوشت درست کنمنرو! می: شیرین
 تو بگی نمیرم-
 چی درست میشه.زنم. همه نرو! امشب باش! فردا صبح با خاله حرف می-
 باشه... فعال برو همایون رو آروم کن!-

  نکردمیچند دقیقه بود که شیرین و همایون تو اتاق با هم صحبت 
به فکرم رسید به عاطفه زنگ بزنم ولی یه لحظه . خوردخیالی میوه میعباس با بی

 فکری از سرم گذشت
 عباس!-

 هان؟! چیه؟: عباس
 ما چرا با ماشین خودم نیومدیم؟-
 گیرنچون جنابعالی فرمودین رد ماشین رو می-
  پس چرا گوشیمون رو آوردیم؟-

 عباس ترسیده از جاش بلند شد
 یم شاید هنوز دیر نشده باشه!کنمیخاموششون -

 ها رو خاموش کردیمگوشی
  شیرین از اتاق بیرون اومد. هنوز صورتش از گریه سرخ بود

 برو تو اتاق با تو کار داره!: شیرین
 اس با تلفن خونه یه زنگ به عاطفه و حاج خانم بزن، نگران نشن!عب-

 وارد اتاق شدم.
 همایون پشتش به در بود

 در رو بستم
 شیرین گفت با من کار داری.-
به چشم شما دوتا من ِشمرم نه؟ من بهتون گفتم نخندین؟ من بهتون گفتم با هم -

حدود نگه دارین! بین شما حرف نزنین؟ من گفتم غمباد بگیرین؟ من فقط میگم حد و 
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خوام دوتا بچه گیر افتادم. حرف حساب تو سر هیچ کدومتون نمیره. من فقط می
 درست رفتار کنین. با هم خوب باشین، بگین، بخندین! ولی درست رفتار کنین!

 باشه-
ای مرگ باشه! درد باشه! باشه هم میگی یه جوری میگی انگار داره بهت ظلم میشه. -

 تو بدتر، اشکش دم َمشکشه! درست رفتار کنین! اون شیرین از
 یه لبخند موذی به لبم اومده بود برای اینکه همایون متوجهش نشه از اتاق بیرون زدم

 شیرین انگار جلو در فالگوش واستاده بود تا من رو دید پرید جلوم
 گفت؟چی می: شیرین

مایون و خواهرش هیچی! ولش کن! حق داره بنده خدا. خودت رو بذار جاش! اگه ه-
ترکی از حسادت. یه روی خوش که نشونش یه درصد کارهای ما رو بکنن به خدا می

 کردمیخندیم اگه عاطفه بود داغ کر کر می ههامون تو گوش همدی، یه ربع دماغنمی
 یه وقت قصد نداری همه چی رو بندازی گردن من؟-
 خوام.نه ولی یه راهنمایی ازت می-
 چی؟-
 عاطفهراجع به -
  اوه اوه خانم گیجت کرده-
 اون هم چه گیجی-
خوان مار پله زنیم. این رفیقت خوب با میالد جور شده میبیا آشپزخونه حرف می-

 کننبازی 
 ...رفتیم آشپزخونه

اش همایون هم از اتاق بیرون اومد و کنار عباس نشست تا میالد با بازی مار و پله
ای که صدای بازی همایون و ی شدن. اون لحظهرسید و صلح بر پا شد و مشغول باز 

باید با عاطفه رفتار کنم که  چطورگفت شنیدم و شیرین برام میعباس و میالد رو می
ه دگی هر کسی باشهای ساده و معمولی تو زنمون بیشتر بشه، شاید لحظهمحبت بین

 باشه.تونه داشته ترین و بهترین دقایقی بود که یه نفر میولی برای من گرم
 ها نگاه نکن گوشت رو بده به من!به بازی اون: شیرین

 ترشی هم داری؟-
خوری. برو یه آب به سر و صورتت بزن آره بابا یادمه! آبگوشت رو با ترشی بی پیاز می-

 همین چهار کلمه رو گفتی عین لبو سرخ شدی. تازه داماد خجالتی!
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 میرم وضو بگیرم-
 به موقع بخون! جای مهرها رو که خودت بلدیآفرین پسر خلف خاله! نمازت رو -
 همه چی رو عوض کردی.-
ه دکور عوض کرده همه چی سر جاشه فقط رنگ و مدلش کنمینه بابا! همایون فکر -

 عوض شده.
 همون شیرین لجباز همیشه است.

 خواد. خیلی ناراحتهتربیت میبا همایون بهتر باش! اون هم دلش شیرین کله خر و بی-
 حرف میزنی. باهاش سردی نکن!که کم 

همایون باید تنبیه بشه! من همه جوره پاش بودم ولی از اینکه بهم شک داشت -
داد، این همه سال بدجوری دلم شکست. اگه انقدر بد دل نبود و به من و تو گیر نمی

بینه. ی. تا شک وامونده تو دلش نمیره روی شادم رو نمیشدمیآالخون واالخون ن
 م. طاقت شک شوهرم رو ندارم.امونم. من زن خوبیخشک می همین شیرین

لجبازی رو بذار کنار! همایون مرد صبوریه. یه روز پشیمون میشی که جواب مهربونیش -
 رو با لگد دادی از ما گفتن!

 ..وضو گرفتم و وارد اتاق خواب شدم.
  مهرها تو کشوی کنار تخت بود.

 کت و کرواتم رو روی تخت گذاشتم.
 به عکس باالی تخت خواب افتاد. نگاهم
دونستم که همایون رو دوست دونستم شیرین اگه بخواد میتونه خوب باشه، میمی

 داره ولی دلیل لج کردش برام قانع کننده نبود.
  ها بود که دردسر ساز نشن.قامت بستم ولی فکرم سمت گوشی

اون پرستار و ولی وقتی یاد  ؛های زاهدی چرندنگفت حرفیه چیزی ته مغزم می
م شدمیافتادم وادار مسکن دستش، اون آجر و حال خرابم به خاطر مسمومیت می

 هاش رو جدی بگیرم.حرف
  نمازم تموم شده بود ولی هنوز رو به قبله دو زانو نشسته بودم و تو فکر بودم.

 به خودم اومدم و از اتاق کردمیبا صدای بلند و جیغ مانند شیرین که میالد رو صدا 
 بیرون اومدم

 م ها...!کنمیمیالد...! شش ساعته دارم تو رو صدا : شیرین
 بذار پوز عباس رو بزنم میام!: میالد
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 ترت درست حرف بزن!صد بار گفتم با بزرگ: همایون
 مکنمیخوای پوز من رو بزنی؟ سوسکت تو می: عباس

 جفتتون ساکت! فعال که مهره من باال تره: همایون
 ولی صدای بلند جیغ شیرین نذاشت نزدیکش بشمرفتم آشپزخونه 

 گیرین؟ بیا اینجا میالد!ین یا کشتی میکنمیمار پله بازی -
  مون نکرده!برو بابا جان تا مامانت سالخی: همایون

 خب تو که داری جیغ میزنی کارت هم بگو!-
 صداش رو آورد پایین

 خواماز انباری ترشی می-
 اونجا نمیرمترسم من از انباری می: میالد
 بهانه نیار لوس!: شیرین
 هکنمیمن برم عباس تقلب : میالد
 م.کنمیمعلومه که : عباس
 تون با هم میرین. شیر فهم شد؟جفت: شیرین

 های خطاکار شده بودقیافه عباس شکل بچه
 نگاهی بهم انداخت

 شون ترسناکه ظاهرا.تو نمیای؟ انباری: عباس
 خندیدم

  شون ترسناک نیستانباریبرو اونقدرها هم -
 عباس و میالد از خونه بیرون رفتن.

 و کردمیهای روی میز نگاه جلو در آشپزخونه ایستادم و به همایون نگاه کردم. به مهره
 هاش در هم بود.اخم

 محسن...! پیست...! بیا اینجا!: شیرین
 چرا رفتی پشت اپن؟-
 بیا روانی! کار یواشکی باهات دارم-

 نارش پشت اپن نشستمخندیدم و ک
بیا بذار تو جیبت! برو اون اتاق بخور! به میالد و همایون و اون رفیقت هم : شیرین
 نده!

 خودت چی؟-
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 تو که میدونی همیشه یواشکی لواشک قایمی دارم-
 دست بردم تو جیبم و شکالتی که قبل از حرکت تو ترمینال خریده بودم بهش دادم

 هنوز یادته؟!: شیرین
  گیرییادته انتظار داری من یادم بره؟ لواشک بدی شکالت میوقتی تو -
 بچگی خیلی خوب بود !ن روزها تنگ شدهدلم واسه او-
 ات نمیدیهات رو به بچهلواشک ... لجبازی...ایتو هنوز هم بچه-

شیرین خواست حرفی برای دفاع از خودش بگه که صدای همایون مانع شد. داشت 
خواستم از جا بلند بشم که سرم خورد به سنگ باالی اپن . کردمیمحافظش رو صداش 

 صدای خنده شیرین باال رفت.
 از همون سنگ گرفتم تا بتونم رو پا بلند بشم

محافظ همایون وارد خونه شد. همایون خم شده بود و زیر مبلی که قبال روش نشسته 
 کردمیبود رو بررسی 

  آرش این چیه؟: همایون
 بایستین!قربان عقب : آرش

 بیشتر رو اپن خم شدم تا بتونم زیر مبل رو ببینم.
 محسن، همون جایی که هستی بشین!: همایون

 کشید که دوباره بشینمشیرین شلوارم رو می
 اشونه!ولشون کن کار همیشه: شیرین

 دست محافظ زیر مبل رفت. همایون دو قدم عقب ایستاد و...
 همه چیز تو یه لحظه اتفاق افتاد.

 ...مهیب صدای
 ...اومدهایی که به سمتم میو شعله

 ..و نیرویی که همراه با موجی سوزنده به عقب پرتم کرد.
  ...ضربه

 ...سوزش
 : فصل سوم

 چی شده؟-
م ردکمیاین سوالی بود که از وقتی به هوش اومده بودم به صورت هیستریک تکرارش 

 بود و انگار کسی نبود جوابم رو بده. تمام صورتم باند پیچی
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 هام بسته شده بودچشم
 ...همه جا سیاه بود

چی »: پرسیدمولی فقط می ؛هام غیر قابل تحمل بودسوزش پوستم و درد چشم
 «شده؟

 ...اومد خونه منفجر شدیادم می
 دیدم که همایون و محافظش...
 تو یه لحظه تیکه تیکه شدن...

  کرد ولی... وقتی به خاطر انفجار پرت شدم سرم از عقب به چیزی برخورد
  چی شده؟ پرسیدمباز هم می

علوم ما اصوات نااز بین سیاهی که همه جا رو گرفته بود ب... از بین باند پیچی صورتم
 چی شده؟ ...پرسیدمفقط می
 ای که دیده بودمصحنه
 !وحشت کرده بودم... تو شوک بودم... هایی که به سمتم اومده بودشعله

 .از همه بدتر سیاهی بود
 هام رو بسته بودن؟!چشمچرا 

 ؟به هوش اومدی-
 چی شده؟-
 تونی جواب بدی؟خوان ازت سوال بپرسن میها اومدن میپلیس-
 چی شده؟-
ای که به سرت خورده زیاد محکم نبوده ولی سوختگی چیزی یادت نمیاد؟ ضربه-

 صورتت شدیده. بهتره دکتر رو صدا کنم
 این کی بود؟
 این کی بود؟
 این کی بود؟

 ون...همای
 شنوی؟صدای من رو می-
 چی شده؟-
ها فکر نکنم از لحاظ روحی آمادگیش رو داشته باشی بهت توضیح بدم. پلیس-

  هاشون رو بگیرن. بگم بیان؟منتظرن جواب سوال
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 !هام به شدت درد داشتچشم !از تکرار سوالم خسته بودم
 ا سوت میزد.گوشم از اون صد... تنها چیزی که تو سرم بود صحنه انفجار بود

 ام کرده بودسوزش پوستم دیوونه
 ها یکی پیدا بشه و بهم آرامبخش بزنه.دوست داشتم مثل تو فیلم

 خواستم مامانم رو ببینم.می عجیبه ولی... دلم اون لحظه...
 گرفتم بگه زود خوبهام رو بگیره و مثل وقتی که آنفوالنزا میخواستم بیاد و دستمی

 میشم.
یستریکم تشدید شد و زبونم قفل های های که شنیدم حالتدیگه با صدای ناشناس

 شد
 آقای سپهری...؟-

 جوابی ندادم
 آقا من که گفتم وضعیت بیمار مناسب نیست-
باید  ،جناب دکتر من هم خدمت شما عرض کردم. یکی از همکارهای ما ترور شده-

شنوی؟ ما با دوستت صحبت تحقیقات انجام بشه. آقای سپهری صدای من رو می
م حال شما مساعد نیست فقط با آره و نه جواب بدین! بعد از کنمیکردیم. من درک 

 هامون کامل جواب بدین!بهبودی دوباره باید بیاین آگاهی و به سوال
 هام بسته نبود!کاش چشم
 ه خبره!دیدم دور و برم چکاش می

 کاش عباس بود!
 فهمیدمزد رو نمیهایی که مییه کلمه از حرف

حتی وقتی پرسید واقعا اسمم محسن سپهری هست یا نه، ؛ فهمیدمهاش رو نمیسوال
 نتونستم جوابی که مد نظرش بود بهش بدم.

فقط جمله اول مرد رو شنیدم که ؛ مغزم قفل شده بود، من تازه به هوش اومده بودم
 ده بودگیجم کر

 !اون گفت همایون ترور شده
 ...م زاهدی اون بمب رو گذاشتهکردمیمن فکر 

 ولی زاهدی گفته بود یه روز آزادم؛ م هدف من بودمکردمیفکر 
 گفته بود باید جوری کشته بشم که پای پلیس وسط نیاد.

 یعنی من تو زمان نامناسب جای نامناسب بودم و هدف بمب همایون بوده؟
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یه که خیلی وقت بود باهام اهزش ناشی از سوختگی نیست، درد معدقط سوف؛ درد دارم
. درد غیر قابل ..های پیش این بار دردش عصبی بودعجین شده بود و بر عکس دفعه

 .کردمیهام تشدیدش تحملی که سوزش چشم
*** 

ام با هر حرکت های سوختهشنیدم . لبای نمیودم صدای دیگههای خجز صدای ناله
 ن.کردمیدردی رو به مغز و استخوان مخابره 

. مامورتون که جلو در هست، هر وقت ..جناب من که گفتم مریض وضع مناسبی نداره-
 موقعیت مناسب بود بهتون خبر میده. مریض تازه عمل کرده با مسکن ساکته.

و توان فریاد زدن نداشتن درد داشتن ! هام فاجعه بودته بودن چشمبس! ندیدن بده
 ..وحشتناکه.

 بهت مورفین زدن سعی کن بخوابی!-
 صاحب این صداها...

 چه اهمیتی داره؟
 چیزی جز ترس نصیب من نشده.

لطف چی بود که  شدمیدونم با وجود اون تصویرهای وهم آوری که از مغزم رد نمی
 گیجی و خواب به سراغم اومد.

 محسن...! محسن جان!-
 عاطفه؟-
 ام.منم محسن جان. فرشته-
 همایون...-
همایون رو کشتن از خدا بی خبرها... بمیرم برات داداش جان! بعد چهار سال اومدی -

اینجوری بال سرت اومد. الهی درد و بالت بخوره تو سرم تو رو اینجوری نبینم! شیرین 
. به رفتناشتن ببینمت. برادر زنت هم گذا نمیهبدبخت که زبونش بند اومده. پلیس

تونستم بیام ببینمت. مامان گفت ما نمیگن چی شده. اگه امیر منصور نبود نمی
 دونیمن رو فرستاد. نمی،خواست بیاد نتونست.فتی. خودش می. گفت زن گر..میای

اون بیرون چه جوری محشر کبری شده. همه به جون هم افتادن. این چه مصیبتی 
 تو رو چه به لنز زدن؟ محسن خودتی؟ ها چی میگن؟ آخهبود سر ما اومد؟ این

 فرشته؟-
 الهی قربون صدات بشم این چه بالیی بود سر خودت آوردی؟-
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 چقدر پراکنده حرف میزنه

 چه بالیی فرشته؟-
 نگفتن بهت؟!-
 چی شده فرشته؟-
اومدی و سالم بودی! خوب بودی و اومدی داداش جان! کاش نمیکاش نمی-

 اومدی!نمی
 چی شده فرشته؟-
 تونم.. نمی..تونم بگم محسن جانن نمیم-
 فرشته!-
شماره خانمت چنده گلم؟ شماره خانمت رو بده! زنگ بزنم بیاد. میالد گفت این پسره -

نه. اش زنگ بزکه گرفتنش برادر زنته. امیر منصور میگه پلیس اجازه نمیده به خانواده
 شمارهء خانمت رو بده بگم بیان!

 چی شده فرشته؟-
 تونم.فقط شماره رو بده! میگن بهت... من نمیمحسن جان -

هاش چیزی نفهمیدم به هر جون کندنی شنیدم. از نصف حرفاش رو میصدای گریه
 بود شمارهء عاطفه رو گفتم.

 اسم خانمت چیه محسن جان؟-
 عاطفه.-
 بمیرم براتون! دختر طفلک سیاه بخت شد.-
 ام چرا میگی سیاه بخت؟فرشته من هنوز زنده-
 قربونت برم! اگه بتونم باز هم میام-
 فرشته!-
 میام گلم. بعدا میام.-

شنیدم ولی توانی برای بلند صدا کردنش نداشتم. هاش رو میصدای دور شدن قدم
 منظورش چی بود؟

 چرا گفت خودم سر خودم بال آوردم؟
 ؛وم بود مقصر مرگ همایون من نیستماز لحنش معل

 جریان چیه؟ پس...
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 دوباره شروع شده بود.سوزش پوستم 
 های دیگه رو شنیدم.صدای قدم

 فرشته؟-
 بیداری؟ درد داری؟-
 ؟چه بالیی به سرم اومده-
د انفجار افتادی پشت کانتر صورتت سوختگی درجه دو و سه داره. شانس آوردی بع-

 ای که گفتم خیلی جزئیه ولی باید عمل بشهنه. سوختگی درجه سهوآشپزخ
 ؟ست؟ میشه بازش کنیدا هام بستهچرا چشم-
دونم شنیدنش سخته ولی... سوختگی حاد قرنیه داشتی ببین آقای... سپهری...! می-

 هات آسیب رسونده.فقط به خاطر لنزی که گذاشته بودی... لنز حرارت دیده و به چشم
 هام نبض دار شده بودههایی که شنیده بودم شقیقاز حرف

 حرف تو دهنم ماسیده بود
 هام هم باید عمل بشه؟نی... چشمیعنی... یع-
ما همه تالشمون رو کردیم ولی آسیب و سوختگی عمیق تر از چیزیه که... احتمال کمی -

و اما اسمتون رو ت ؛ه... احتمال موفقیت زیر سی درصدهداره با پیوند بهبودی حاصل بش
که  اییهنویسم. تا اون موقع یه مرکزی هست تو تهران به اونلیست انتظار پیوند می

تونم ه تا با مشکلشون کنار بیان اگه بخواین میکنمیبه تازگی نابینا شدن کمک 
آدرسش رو بهتون بدم. بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدین برید اونجا من 

 م.کنمیتون رو سفارش
 ... دیدم؟دیگه نمی

 ...؟مرکز
 ...؟پیوند

 ...ها یعنی چی؟این حرف
 ...کور شدم؟

 ی آقای سپهری؟ نباید از جا بلند بشی!کنمی چیکار-
 کور شدم... کور شدم... من... من... کور شدم...-

 ام از کجا اومده بودجم نیرو برای داد زدن و خراشیدن هنجرهحدونم این نمی
 فهمیدم هیچیهیچی نمی
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ه رفتم. مدام باز جا بلند شده بودم و بدون اینکه مسیر مشخصی داشته باشم راه می
  زدمخوردم و داد می. به در و دیوار می..مکردمییزی برخورد چ

 زدمایستادم و به هوا چنگ میخوردم دوباره میزمین می
 زدمآرزوی مرگ داشتم ولی بی هیچ حرفی داد می

  مغزم قفل کرده بود
 قفل بود

م شدت ضربه رو بیشتر کردمیحتی وقتی به دیوار برخورد ؛ خواستممرگم رو می
 مکردمی

 ...هایی اسیرم کردنتا اینکه دست
 ...تا اینکه نفهمیدم از چی گیج شدم

 .بی حال افتادم و سردی زمین رو حس کردم.
*** 

 بانداژ صورتم نبود.
 هام بسته بود.فقط چشم

  اومدحرکت و طاق باز روی تخت افتاده بودم و کاری جز اشک ریختن ازم بر نمیبی
 ..ته ته خط... .خط که میگن اینهته ! رقت انگیز شده بودم
 ریختمبی صدا اشک می

 شدمیهام که بیشتر توجه به درد چشمبی
 مریختاشک می کردمیهای پوستم ایجاد توجه به سوزشی که شوری اشک روی زخمبی

 آرزوی مرگ داشتم
 خواستم جز مرگ.هیچی نمی

 ...ندیدن
 ندیدن و فقط همین.

 ..رو از بین برده.همین فعل معنی تمام زندگی 
اون روزی که سر نماز دعا کردم زنده بمونم، اون روز که دعا کردم باشم هر طور که شده، 

م بعضی دونستم بودن معنی بدبختی بده. نمیکردمیباشم ولی کنار عاطفه باشم، فکر ن
 دونستم عاطفه با بودن من سیاه بخت میشه.. نمی..ها از مرگ بدترهموندن

 ای بود که فرشته به کار برده بود.ن عین کلمهسیاه بخت؟ ای
 تصویر عاطفه با لباس طالیی تو ذهنم نقش بست.
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 ..ندیدن.
، شدمیهایی که به قول شیرین سوراخ های چراغونیش، عاطفه و لپعاطفه و چشم

... خجالت سرخ میشه... وای عاطفه عاطفه و لبخندش، عاطفه و صورتش وقتی از
 !عاطفه
 ..ندیدن.
 ..وقت ندیدن.هیچ 

 ست.زندگی من تموم شده
لباس طالیی، بله برون، عاطفه، شیرین، مامان، مزار بابا، همه چیزهایی که آرزوی 

  برم.دیدنشون رو به گور می
 ...من کتاب خریده بودم

 ...همه زندگیم، خوندن و نوشتن بود
واستم خمی ،یرمخواستم زودتر عروسی بگمی ،خواستم با عاطفه ببینممی ..منزوی بودم.
 ..رو بسازیم. مونخونه ،بریم مسافرت

 های عاطفههای عباس، رنگ چشمرنگ چشم آبی...
 ...آبی

 آبی خیلی به عاطفه میاد.
 ...ندیدن

 !دیگه هیچ رنگی معنا نداره
 ...ندیدن

 محسن...!-
  ه فرو ریختنیدن صدای پدر عاطفه قلبم تو سینبا ش

 ببخشید بابا! ببخشید...!-
ی؟ کنمیی؟ چرا گریه کنمیمحسن آروم باش پسرجان! برای چی معذرت خواهی -

  برات خوب نیست. بچه شدی؟
 . عاطفه رو بدبخت کردم...بدبخت شدم بابا-
نیاوردمش بیمارستان. این چه وضعیه؟ محکم باش! مرد باش!  کردمیعاطفه گریه -

زدم. حاال که زندگی تلخ شده جا زدی؟ حاال که من همیشه برای عباس تو رو مثال می
باید نشون بدی چقدر مردی به هم ریختی؟ تو باید عاطفه رو آروم کنی! من و مادرش 
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ن. نکمییید نکنی آزادش نهاش رو تااز پسش بر نمیایم. عباس رو گرفتن تا تو حرف
  ی؟کنمیبعد تو نشستی مثل دخترها گریه 

. این صورت دیگه برام صورت نمیشه. ..بهت نگفتن بابا؟ کور شدم. بدبخت شدم-
 تونه زندگی کنه.با منی که کورم نمی ..تونه.عاطفه با من نمی

م کن! با خودش باید تصمیم بگیره. تو خودت رو جمع و جور کن! این اوضاع رو تمو-
 شرایط کنار بیا! من با دکترت صحبت کردم. صورتت درست میشه. بس کن!

 نمیشه. شما متوجه نیستین.-
 ...شعار دادن آسونه

پسرم  ..چی رو متوجه نیستم؟ وضعیت ما هم سخته. پای دخترم، پاره تنم وسطه.-
ه رت سوختبرای من هم سخته، اینجا واستم به صو ..زندانه، دامادم گوشه بیمارستانه.
امی مثل عاطفه و عباس و ات نگاه کنم. تو هم بچهو سر شکسته و دست سرم زده

نازنین. غمت غم من هم هست ولی یه چیزی تو وجودت بود که همیشه دوست 
االن توکلت کجا  ..با خدا بودی. ..داشتم، عباس داشته باشه... خدایی بودی محسن.

  رفته؟
 فهمماالن هیچی نمی تونم.نمیبابا من... االن داغونم. االن -
ها رو بده تا عباس بیرون بیاد و مالقاتت آزاد به خودت بیا! دست کم جواب پلیس-

 زنم عاطفه بیاد.بشه! من هم زنگ می
 چرا عباس رو نگه داشتن؟-
اشون یه آقایی فکر کنم شوهر خواهرت بود، گفت چون یکی از مامورها عالی رتبه-

 ننکمیاگه حرف تو و عباس یکی باشه آزادش  ،نکنمیخورد کشته شده انقدر جدی بر
 عاطفه کجاست؟-
 عاطفه و سمانه خونه مادرتن-
 شما، مادرم رو دیدین؟-
آره. بنده خدا خیلی اصرار داشت بیاد ولی اینجا مامور گذاشتن. من هم با سفارش -

 حت کن!هاشون رو بده خودت و عباس رو راشوهر خواهرت تونستم بیام. جواب سوال
 کجان االن تا جوابشون رو بدم؟-
 به همین مامور جلو در میگم صداشون کنه. خودم میرم عاطفه و مادرت رو بیارم-
 تونم درست صحبت کنمسوزه نمیمیشه دکتر هم خبر کنید؟ صورتم می-
 باشه پسرم.-
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 های بابای خودم رو نداشتها رنگ پدرانهاین پسرم گفتن و پدرانه
 بی حرمتی که به بابام کردم. . تقاص..که سرم اومده تقاصه دونم بالییمی

 صورتم رو بانداژ کردن.
 .ام بیش از حد شده بوددونم چند وقته غذا نخوردم ولی سوزش معدهنمی

حاال به خاطر یه درد بدتر  ؛ه اتاق عمل کشیدهتازه دو ماهه به خاطر زخم معده کارم ب
 دوباره تو بیمارستانم

 جناب سپهری...-
 حدس اینکه صدای پلیس رو شنیدم سخت نبود

 سالم-
االن آمادگی  ..تون مساعد نبود؛ من طاهری هستم از آگاهی.بار اول که اومدم شرایط-

 دارین به سواالتم جواب بدین؟
 بپرسید!-
 تون با همایون افشار چی بوده؟نسبت-
 شوهر خواهرمه-
 ؟یعنی شیرین امیرخانی خواهر شماست آقای سپهری-
 ام هستندخترخاله.. واهر برادر رضایی هستیم.خ-
 عباس آذران چه نسبتی با شما دارن؟-
 برادر خانممه-
 روز حادثه به چه قصدی خونه سرهنگ افشار رفتین؟-
 برای دیدن شیرین رفته بودم یه مسئله خانوادگی بود-
 ذاشتید؟تنها بودین وقتی پا به خونه سرگرد می-
  عباس هم همراهم بود.-
 وقتی انفجار صورت گرفت، شما کجا بودین؟-
 تو آشپزخونه-
 خانم امیرخانی کجا بود؟-
 تو آشپزخونه پشت اپن-
 ؟چطورعباس آذران -
 عباس و میالد تو انباری بودن-
 بمب کجای خونه کار گذاشته شده بود؟-
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 زیر مبل-
 ترین کابوسیه که میشه دید.اون صحنه جلو چشمم بود. خوف آور هنوز

هاتون اینجا ثبت شده آقای سپهری ولی برای تکمیل پرونده بعد از بهبودی باید حرف-
 بیاین اداره!

 عباس االن کجاست؟-
 ایشون هم احتماال امروز آزاد میشن-
 خوبه-

 هاش...دار گفتنش رو شنیدم و صدای دور شدن قدمهصدای خدانگ
 ...صدا

 یعنی از حاال زندگیم تو صدا خالصه میشه
*** 
 ...ی رو به رو نمیشهعباند پیچیه و عاطفه با صحنه فجی حالم که صورتمخوش
خوام باعث وحشتش بشم یا ترحمش رو جلب دونم وضع صورتم ترسناکه، نمیمی
 خواستم با فکر باز تصمیم بگیره.می ..کنم.
 وقت راضی به آزار دیدن عاطفه نیستم. زندگی با یه مرد کور عین آزار دیدنه.هیچ

 م حتی گذشتن ازش.کنمیبه خاطر عاطفه هر کاری 
زد که عاطفه رو با چنگ و دندون برای خودم ولی دل خود خواهم مدام تو سر عقلم می

 نگه دارم.
*** 

 ...صدایی به گوشم نمیرسه
  و اتاق تنهامت

 ...خودم رو باال کشیدم و روی تخت نشستم
 ..تو یه لحظه از بلندای تخت ترسیدم.

  !ردن ترسیدماز زمین خو
 ...خوردن به آدم میده سرگیجه گرفتم از فکر تحقیری که زمین

 ...واست بیام پایین و رو زمین بشینمخدلم می
از پایین اومدن، از  ؛ ولیخواست زمین رو لمس کنم تا مطمئن بشم جام امنهدلم می

 ارتفاع مجهول تخت هراس داشتم.
 ترس...
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  ترسم؟که از همه چیز می من چه جور مردی میشم از این به بعد
  مردی میشم برای عاطفه که انقدر عاجز شدم؟ چطورمن 

 محسن جان...-
 این صدا...

 صدای اون کسی بود که حتی وقتی کنارم بود حسرت شنیدنش رو داشتم.
صدای اعتراض بقیه  کردمیهاش بیشتر محبت همون کسی که اگه به یکی از بچه

  .شدمیها بلند بچه
ط زدم و فقتموم این سالها به عقده شنیدن صداش با تلفن عمومی زنگ می همونی که

تونم ببینمش که از دیدنش ولی االن حتی نمی؛ مکردمیبه صدای الو گفتنش گوش 
 .خوشحال بشم

 حتی لبخند به لبم نمیاد. ؛، االن که صداش از دو قدمیم میاداالن که دوری به سر اومده
یه عمر لقب بچه ننه روم نشسته بود ولی حاال که یاد اون . ..ته تغاری خانواده بودم

 چرا اون روز دعا کردم نمیرم؟ ام نمیاد.افتم حتی خندهروزها می
 محسن جان، مامان!-

 چی داشتم بگم؟
گرمی دستش روی دستم نشست. صدای سالِم گرفتهء عاطفه رو شنیدم و طاقتم طاق 

 شد.
خوام خودم دیدنت؟ برو مامان! عاطفه رو ببر! میبینی چه جوری عروست رو آوردم می-

ته به فم. دوست داشتم بابا با کمربند بیبیام. دوست دارم بیام منت کشی، بزنی تو گوش
. میام عوض بابا هم بزن! اینجوری االن از خودم بدم میاد. ..جونم. خودم میام مامان

 اش رو ندارمبرو مامان! عاطفه رو ببر! طاقت گریه
  اومدان هنوز رو دستم بود ولی صدای عاطفه نمیدست مام

 ...جای عباس خالیه از حرف زدنم ایراد بگیره
 ...هکردمیجاش خالیه ببینه درست فکر 

 ...ام کنه چون لیاقت خواهرش رو ندارمببینه حق داشته خفه
 مامان...-
ط ی فقی. اون شبی که فرار کردشدمیگفت باید دختر مسعود خدا بیامرز همیشه می-

 یه جمله گفت خوب شد دختر نشد!
  مامان، من ُمردم اون شبی که گفتی بابا رو من کشتم-
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اش اینجوری گوشه بیمارستانه! مادر جان، این غم تو خوب شد ُمرد و ندید جگر گوشه-
آخر من هم مثل بابات به کشتن میده. از وقتی بچه بودی تو مظلوم کردن خودت 

 ی که آدم بگه خوب کردی.کنمیکه میرسه یه کاری پای تنبیه  ..استاد بودی.
 عاطفه کجاست؟-
باباش بردش بیرون یه هوایی بخوره، یه آبی به صورتش بزنه، دختر بیچاره انقدر از -

 صبح گریه کرده هالک شد.
 عروست رو پسندیدی؟-
 هزار الله اکبر عین قرص قمره!-
 ای ازش نیست ولی موندمگفت گلهالبته راست می ؛شده گفت سیاه بختفرشته می-

 کندن دارم نه دوست دارم با من کور زندگیش خراب بشهکنم! نه دل دل چیکار
سازه. تو هم مرد زندگی باش! زن اگه زن زندگی باشه با بد و خوب شوهرش می-

دم ای که من دیصبوری کن! شده از جونت مایه بذار، فکر نکنه چیزی کمه! این الهه
. فکرهات رو بکن مادر جان! یه راهی پیدا کن نگهش داری! نذار بره! یه ..سختی ندیده

پیچونم که اینجوری ته زندگی براش بساز نفهمه نقصی داری! گوش اون فرشته رو می
 دلت رو خالی کرده.

 نه مامان...-
 نمدردی که یکباره به صورتم پاشیده شد باعث شد کلمه ها رو بریده بریده ادا ک

 ته... دلم رو... خالی... نکرد. واقعیت رو... گفت-
 خوام پسر خلفی برای بابات باشی. دیگه کلمه کور رو ازت نشنوم!فقط می-

م تو ترسیددوست داشتم بیشتر حرف بزنه ولی می !دوست داشتم بیشتر حرف بزنم
ه صدام درد باشه و قالب محکم بودنی که مامان برای خودش ساخته بشکنه که اگ

 مونه.مامان بشکنه هیچی ازم نمی
  چرا انقدر دستت سرده مامان جان؟-
 هیچی. هیچی نیست.-
  درد داری؟-
 نه... نه...-
 داری. میرم دکترت رو صدا کنم بعد بگم زنت بیاد حالت رو خوب کنه-
 نه مامان من باید با عاطفه جدی صحبت کنم. االن...-

  صدای آخ گفتنم رو خفه کردم
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  تونماالن نمی-
م اگه زندگیت رو کنمیم اگه دختره رو فراری بدی. حاللت نکنمیمحسن حاللت ن-

 خراب کنی.
حسی قبلی رو رفت! بیای بود که دردم رو به فزونی میدونم چرا چند دقیقهنمی

 م فراموشم شده بودانقدر که معده ...شدمیصورتم هر لحظه داغ تر . نداشتم
 ...درد و درد و درد ...مکردمیحضورش رو حس ن... شنیدمنمیصدای مامان رو دیگه 
خواستم خالیش کنم فقط نفسم رو حبس ام داشتم که نمیهیه فریاد دردناک ته سین

 ؛امان نیست تا حال خرابم رو ببینهدلخوشیم این بود که م. م که صدام باال نرهکردمی
 یدمفهمفقط دردم رو می ..حتی نفهمیدم چرا بی حرف رفت.

 !مثل اینکه چاره ای نیست-
 پدر عاطفه بود

 چی چاره ای نیست؟-
گفت باید صبر کنی تا دکترت بیاد. اثر مسکن رفته برای همین درد داری. پرستار می-

 یکم تحمل کن!
 عاطفه کو؟-
  تو محوطه پیش مادرته-
 خوام برممی-
 کجا؟-
 میشهخوام... اینجا... باشم... عا... عاطفه... اذیت... نمی-
  تو فکر خودت باش! من هوای بقیه رو دارم.-
  فکر... آه... چیم باشم؟-
 چیزی الزم نداری؟-
  باید... یه... چیزی بخورم-
 تونی بخوری بابا جان؟و صورت سوخته چی می با اون لب-
  خوام ...فقط... یه درد... داشته باشمدونم... ولی... زخم معده دارم... میمی-
 تونم بکنممی چیکارمیرم ببینم -
 بابا، مامان و... عاطفه رو بفرست برن!-
 فکر نکنم مادرت بره.-

 یعنی عاطفه میره؟
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 میرممی اگه عاطفه بره...... نه خوام عاطفه بره؟واقعا می خواستم؟مگه همین رو نمی
دوست داشتم انقدر به ... م نفس عمیق بکشمکردمیسعی  ...چند دقیقه گذشت
ولی کاری جز  ؛اش کنده بشه و راحت بشمکه پوست سوخته صورتم دست بکشم

 حتی جرات خیس کردن لب؛ تونستم انجام بدممشت و چنگ زدن به پام نمی
 گرفتمبرای خاموش کردن صدام لبم رو از تو گاز می ...ام رو نداشتمسوخته

 سالم-
 !؟عاطفه-
 این رو دادن که برات بیارم-
 ه؟چی رو؟ تو... چرا نرفتی... خون-
 کدوم خونه؟ آقامون اینجاست.-
 عاطفه!-
 اش؟دونم کی رو فرستادن پیببخشید دیر شد! نمی-
 عاطفه... من...-
 یعنی چی ؛نکنمیخوشم میاد مثل بقیه نمیگی عاطی... واال... اسم آدم رو بد تلفظ -

خرفی... آب زوردنی آوردم. اون هم چه خوردنی معاطی؟ عاطی مثل قاطی... بیا برات خ
نگفته بودی  ..آبلیمو. َاه حالم به هم خورد! ولی شما مجبوری بخوری.ادویه بیمرغ بی

 زخم معده داری! خطرناکه؟
 عاطفه مگه تو...-
خوام بعدا مفصل بهم بگو جریان این زخم معده چیه خب؟ االن دهنت رو باز کن می-

 نی بذارم توش... بگو آ...
 عاط...-

 بزنم نی رو گذاشت دهنم و نذاشت حرف
پسر خوبی باش بخور! بعدا حرف بزن! از بی مزه بودنش هم شکایت نکن که اوضاع -

خواستم ببینم موهات کز کرده چه حاال حاالها همینه! این چیه کشیدن سرت؟ می
جوریه؟ یه بار شعله گاز زده صورت عباس؛ چشت روز بد نبینه مژه و ابروهاش سوخته 

  رفت.ود. تا چند وقت از خونه بیرون نمیاش خیلی خنده دار شده ببود قیافه
 نی رو از دهنم بیرون آوردم

 یعنی میگی من هم خنده دار شدم؟-
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ات رو ببینم شاید خندیدم. حیف بو کله پاچه االن که نه ولی وقتی موهای کز کرده-
. من که باهاش موافقم. با اون ..گفت چشمت کردننمیدی! راستی...! مامانت می

ی، کنمیهای دختر کش درست زدی و موهات رو مدلنابعالی میهایی که جتیپ
 معلومه چشمت میزنن! بخور دیگه دستم شکست بابا!

 بدش به خودم!-
 میتونی؟-
 آره-

 ...هاش از دور ظرف آزاد شددست
اش مسخره کردن اینجور جای عباس خالی! سرگرمی مورد عالقه: عاطفه

 ت؟گفت به نظرهاست. اگه بود چی میموقعیت
 گفت بی مژه و ابرو شبیِه ای تی شدممی-
  ای تی کچل و سفید بود فقط مژه و ابرو نبود که...-
 نکته رو گرفتم مرسی!-
 من که منظورم این نبود که تو سیاهی-
 باشه-
 ات خیلی قشنگه.آبجی فرشته-
 عاطفه!-
 بله؟-
 تونم ببینممن دیگه نمی-
 باشه-
  ات حرف نداره!روحیه. ..هات رو کردیمعلومه کامل گریه-
 خوای اشکم رو در بیاری؟خیلی نامردی! می-
 نه به خدا... گریه نکنی عاطفه!-
 ذاری؟مگه تو می-

 صداش بغض داشت
 من که چیزی نگفتم!-
 ات رو بخور!هیچی نگو! اون آبگوشت بد مزه-
 باشه-
 م ها...کنمیمظلوم نشو! گریه -
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 کار کنم!یتو بگو من چ-
خوام به هیچی فکر کنم. اگه به هیچی فکر آبگوشتت رو بخور! االن نمی ..دونم.نمی-

 کم درست میشه.نکنیم بهتره. همه چی کم
 دونی چه بالیی سرم اومده؟عاطفه تو می-
خوام. در ضمن جنابعالی که اول . نمی..خوام فکر هیچی رو بکنممحسن، من االن نمی-

  وپ آبگوشت انقدر سرحال شدی؟اومدم نای حرف زدن نداشتی چی شد با دو قل
 تو اومدی دردم یادم رفت-
خوام به خوبه که... دردهات رو فراموش کن! به هیچی فکر نکن! مثل من که نمی-

 هیچی فکر کنم
رای من کور از قیافه افتاده ب !تو حیفی ..نمیشه عاطفه جان. صورتم داغون شده.-

  ولی نمیشه بهش فکر نکنم ؛ها رو میگمبه حضرت عباس دلم آتیشه این !حیفی
 ؛ ولیبا هم. هر مشکلی راه حل داره ..یم.کنمیهیچی نگو نمیخوام بشنوم. درستش -

خوام هیچی نگی و اون آبگوشت کوفتی رو بخوری! سر وقتش که رسید االن می
یم. االن وقت فکر کردن نیست. هر وقت دکتر برای صورتت گفت فکر کنمیفکرش رو 

کنیم؛  چیکاریم کنمیوقت از بیمارستان مرخص شدی فکر یا نه؛ هر یم عملت کنیمکنمی
خوام یم. االن فقط میکنمیهات فکر وقت نوبت پیوند شد به خوب شدن چشمهر

 های خوب بزنی تا دکتر لعنتی بیاد و مسکن بهت بزنهحرف
 ؟عاطفه-
 بله؟-
بذاری من دیگه دونم حرفم خود خواهی ولی... میشه ولم نکنی؟! اگه بری تنهام می-

 هیچی ندارم.
گفت زن ایرانی به وفاداریش معروفه. نباید وقت سختی کجا برم؟ استادمون می-

به موقعش اوضاع  ..خیالی نیستی.دونم تو آدم بیپشت شوهرم رو خالی کنم. من می
 خوای بکنی.کار مییفقط منتظرم ببینم چ ؛یکنمیرو درست 

 نمیشی؟مطمئنی از حرف های امروز پشیمون -
 ی. االن تو این لحظه از هیچی پشیمون نیستمکنمیبستگی به کاری داره بعدا -
 لبم خونی شده؟-
 چی؟!-
 فکر کنم با نی لبم رو بریدم خونی شده؟-
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 ای وای االن دستمال میارم-
 م اومدصداش از دو سانتی

 ها که همش زخمه کجاش رو میگی؟این-
  دستمال رو بده دست خودم-
 رو دادم لبت رو بریدی بسههمون نی -

  سرم رو عقب کشیدم
  عاطفه جان کور شدم فلج که نشدم-
 من... من منظورم این نبود-
روزهای دیگه بدتر  ..خوشم نمیاد از همین اول کاری مدام به روم بیاری. امروز هیچی.-

شاید به خاطر  ؛شاید وسایلت رو شکستم ؛میرم تو دیوار ..خورم زمین.میشه. می
نت بهت صدمه بزنم. سخته عاطفه ولی به روم نیار! روز اوله من اینجوری شدم ندید

 هنوز زوده واسه منت گذاشتن و سرزنش کردن
 خواستم مراقبت باشممن... محسن... ببخشید... من فقط می-
خوام مردت باشم. من باید مراقب تو باشم، نه تو با من اینجوری نکن عاطفه! من می-

  مراقبت من.
 االن میاممن -
 بیرون خطرناکه ،خوای گریه کنی همین جا گریه کنمی-
 کنمنمامانتون گفته جلوت گریه -
 جلو من گریه کنی بهتره تا بری بیرون کسی مزاحمت بشه-
 باشه...-

 ولی من خنده ام گرفته بود ؛اش باال بودصدای گریه
  ببینهاش زود بود تلخی زندگی رو برای عاطفه و این روحیه بچگانه

 بسه عاطفه!-
چرا محسن؟ چرا ما؟ هنوز یه هفته هم نیست... هنوز یه هفته هم نشده عقد کردیم. -

خونم چرا خدا با من اینجوری کرد؟ چرا آخه تو باید من که همه نمازهام رو می
رسه، تو که از ( بشی؟ تو که آزارت به مورچه هم نمیChokeslamاینجوری ُچکس َلم )

 ری.من هم با خدا ت
 عاطفه جان این چکس لم رو از کی شنیدی؟-
 عباس.-
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 دختر ساده...
 قابل حدس زدن بود. عاطفه تو بیست سالته دیگه؟-

 فین فین کرد
 نونزده-
 نوزده نه نونزده-
 هر چی!-
 ات تموم شد اون دستمال رو بده من!هر وقت گریه-
 ای وای خاک تو سرم! پانسمانت خیلی خونی شده-
  نداره نترس!باشه اشکال -
 پس چرا دکتره نمیاد؟-
 بیاد هم کاری نمیتونه بکنه-
 پس دراز بکش!-
 گیرهکشم سرم درد میزیادی که دراز می-
 آره گفتن سرت هم شکسته-

 دوباره صدای گریه اش باال رفت
  چرا اینجوری چکس لم شدی؟-
 خیلی از این کلمه چکس لم خوشم میاد ولی میشه به کار نبریش؟!-
ه . ب..هکنمیه سرم! حرف زشته؟ گفتم این عباس یه جمله رو بیخودی تکرار نخاک ب-

 من گفت اصطالح پزشکیه
 نه حرف بدی نیست. میشه اون دستمال رو بدی من؟!-
 ای وای آره ببخشید!-
 تونم بخندم!حیف که نمی ..اشکال نداره.-

 نرمی دستمالی که تو دستم گذاشت رو حس کردم.
 دستمال کاغذیه؟-
 ؟چطورآره. -
های دستمال کاغذی الی هیچی، فقط تو این اوضاع گل و بلبل گیر کردن تیکه-

 هام زیاد جالب نیستزخم
  ای ندارمچی کار کنم خب؟ دستمال پارچه-
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مهم نیست دکتر بیاد میگم پانسمانم رو عوض کنه. تو هم برو! دوست ندارم وقتی -
  ن اینجا باشی.کنمیپانسمان رو باز 

 آخه؟!چرا -
 خوام بترسی. عاطفه االن روزه یا شبه؟نمی-
 ظهره وقت مالقاته-
 خوام بخوابم ولی سرم نبض دارهمی-
 به پشت نخواب!-
 خوره به بالشصورتم می-
 خوادگفت صورتت عمل میدکترت می-
 آره یه چیزهایی به خودم گفته بود-
 ترسی؟نمی-
 از چی؟-
 اتاق عمل-
 اش رو داشتمتجربه-
 آپاندیس داشتی؟ ..چه باحال.جدی؟ -
 زخم معده-
ها خون باال آوردی آره؟ خیلی خون باال آوردن چه جالب انگیز حتما مثل تو این فیلم-

 باحاله
 طرز فکرت قابل ستایشه!-
 مگه چیه؟-
 هیچی عزیزم خوش به حالت انقدر دیدت مثبته-
 حتما خیلی اذیت شدی آره؟-
 کم نه.-
ها اذیت پزشکی خیلی پیشرفت کرده مثل اون موقعنگران نباش االن تجهیزات -

 نمیشی. چند سالت بود عمل کردی؟
 دو ماه پیش بود-
خون زدم به یمریض شدی من باورم نشد. آخه شب گفتای وای! عباس بیچاره می-

خواد بره شمال ولی به مامان بابا گفته بود تو مریضی گوشیش دیدم با یه دختره می
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اومده بود  اپس واقع ؛یشت بمونه. ساک هم جمع کرده بودپخواد یه چند روزی می
 پیش تو، بیچاره عباس!

 آره بیچاره عباس-
 االن خوبی؟ یعنی... یهویی خون باال نیاری... گفتم باحاله ولی ترسناکه-
 ام رو خالی نگه دارمخوبم فقط نباید معده-
 چی دوست داری برات بیارم بخوری-

 ای که نوک زبونم بود رو نگمداشتم جمله خدا میدونه چقدر خودم رو نگه
 آخه این چه سوالیه دختر؟

 همون که آوردی خوب بود !مرسی ..تونم چیزی بخورم عاطفه جان.االن نمی-
 نفسم رو بیرون فرستادم

و تو  زدنهای صورتم از درد جیغ میتمام سلول عاطفه دیگه چیزی نگفت و من...
 .زدنهام انگار سوزن میچشم
ساعت بعد دکتر اومد و به بهانه پایان ساعت مالقات و گرفتن برگهء همراهی نیم 

 چقدر برای این کار ممنونش شدم ...عاطفه رو از اتاق بیرون کرد
م دردم رو فراموش کردمیهاش سعی زد و من با گوش دادن به حرفدکتر حرف می

 !دلم پر از حسرت بود. کنم
 مکنمیشون نحسرت چیزهایی که دیگه هیچ وقت حس

 !حسرت رانندگی کردن
 !حسرت خوندن

خواد، رسه و عاطفه عروسی میحسرت نوشتن، دیدن عاطفه، روزی که باالخره می
تونم حاال با این وضعیت چه کاری می.. کار کردن... بینمش.مجلس عروسی که نمی

 انجام بدم؟
یعنی پشتوانه، یعنی  ؛طفه باشم؟ مرد یعنی نون آور خونهخوام مرد عابا چه جراتی می

 حاال چه جوری بگذرونم؟ .همه پس اندازم پای خریدن خونه رفت.. سرپرست خانواده.
 با چه پولی زندگی رو بچرخونم؟ با چه پولی برای عاطفه عروسی بگیرم؟

ن، نکمین، مجانی که کمک نکنمیدکتر میگه یه موسسه هست که به امثال من کمک 
 ن؟کنمی

 خط کشید صدای دکتر رو افکارم
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باید یکم صبر کنیم بعد رو عمل فکر کنیم. دکتر رستگار آدرس موسسه رو به برادرت -
 داده حتما به اونجا سر بزنین!

 باشه-
دستم رو باال آوردم تا باهاش دست بدم خوشحال شدم وقتی . فکرم گیر کلمه برادر بود

 و داشته باشماز این به بعد باید حسرت این کارهای معمولی ر.. دستم فشرده شد
 پرسیدهای بچگانه میشنیدم. داشت از دکتر سوالصدای عاطفه رو می

ولی این سادگی  ؛زیون دیدهیم تو عمرش نه کتابی خونده نه تلوکنمیگاهی فکر 
  خوامبچگانه رو با جون و دل می

محسن، من باید برم آقا حسین اومده قراره تا صبح پیشت بمونه. ببخشید : عاطفه
  ! فردا دوباره میامدیگه...

 عاطفه!-
 بله-
 حسین اومده؟-
 پرسید. تو میدونی درون وریدی یعنی چی؟آره از دکتر کلی سوال عجیب غریب می-
 حسین کی اومد؟-
  تربیت.همون موقع که دکتر من رو انداخت بیرون، بی-
 از عباس خبر نداری؟-
 خوبه؟نه... خبری شد به فرشته میگم به داداشت زنگ بزنه. -
 آره-
 پس من دیگه میرم-
 عاطفه-
 بله؟-
 دست ندادی-

تم تا مطمئن بشم انگار به همین دست دادن ساده نیاز داش... دستم رو بلند کردم
های کوتاه قوت قلب بیشتری این لمس ...صدا کافی نبود ،رم هستنبهایی دور و آدم
  خودم شدمهای دست عاطفه که رو دستم نشست متوجه سردی دست .دادمی

 ...خداحافظی گفت و دور شد
  شدمیهای زنانه هر لحظه دورتر صدای کفش

 !قلبم فشرده شد از این رفتن
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 وقتی بود خوب بود
  اون سادگی بچگانه یه عامل حواس پرتی بود، یه مسکن که دردم رو فراموش کنم

 سالم بچه ننه!-
 ...حسین بود

 سالم قلدر!-
 زدم تو درگاه ایستاده باشهدس میاومد حصداش از چند قدمیم می

  مثل اینکه هنوز آدم نشدی: حسین
 آره. از ظاهرم معلوم نیست؟-
تمام این سالها برام سوال بود با این گندی که زدی با چه رویی، چه جوری  ..چرا اتفاقا.-

جوری فنا شده و قربانی و مظلوم م اینکردمیخوای برگردی؟ اصال فکرش هم نمی
 الیق جایزه نوبلی.جلوه کنی. 

 زنی؟هنوز هم عطر مشهد می-
 زندگیم زیر و رو شده ولی این یکی ثابته-
 چه زیر و رویی؟ چی شده؟-
 زنی.. سوسول شدی؟ لنز می..شب درازه میگم-
 زدم. یه حرکت احمقانه بود.نمی-
 تو هم که عادت داری به کار احمقانه-
 احمقانه. حاال چرا نمیای نزدیک؟های ناگهانی عادت دارم نه کار به تصمیم-

 هاش نزدیک شد.صدای قدم
 ترسیدی؟یادته شش سالت بود از جن می-
هام رو بسته بودین و انداخته بودین تو زیر زمین به خاطر اینکه تو و سعید چشم-

 پنجره خونه عمه سماء و صدای جک و جونور در آوردینبی
بعدش هم که کارت به بیمارستان  دیدم خودت رو خیس کردی پشیمون شدم خدایی-

 کشید
 شنیدمات رو میپس من اشتباها صدای خنده-
 خندیدم؟نه درست شنیدی. میدونی به چی می-
 چی؟-
رسید اون چشم بند رو برداری ببینی خنگ بودی. تمام مدت تو زیر زمین عقلت نمی-

 من و سعید داریم صدا درمیاریم
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 ی خر نیستمکنمیمن اونقدرها که فکر  ..اری.االن بیست ساله یه مشت به من بدهک-
چشم بند رو همون اول که انداختینم تو زیر زمین برداشتم. شما دوتا رو هم شناختم 

ها درست حسابی شما دو تا من رو با اون مالفه ..مالفه سرتون کشیده بودین.
  دیدیننمی

 پس از چی اونقدر ترسیده بودی؟-
یه چیزی خیلی وقت بود  ... از جون شماها ترسیدم.از اون چیزی که دیدم ترسیدم-

گوشه انباری عمه سماء بود و کار به کار کسی نداشت ترسیدم بالیی سر شما دو تا ابله 
 ؟شونخونهاومدم وقت نمیفکر کردی برای چی هیچ بیاره.

 خوای بگی واقعا جن دیدی؟می ..داری چرند میگی.-
تونم یه از ترسش نمی ،ها میاد سراغمموقعپشت سر سعید بود. هنوز هم بعضی -

  ...لحظه نمازم رو ول کنم
بیست ساله منتظرم همون  دید قیافهء ترسیده حسین رو؟هام میچشم شدمیچی 

تو اون انباری تو اون زیر زمین بدجوری من رو ، قدر بترسونمش که اون ترسوند
شش ساله بودم با قوه  های رو سرشون ترسیدم یه بچهاز همون ملحفه ...ترسوندن

تخیل باال و داداشم و پسرعموم یه جوری ترسوندنم که کارم به تشنج و بیمارستان 
 کشید

 ها رو میگی؟چرا االن داری این-
  چون حرفش رو پیش کشیدی ؛ات همین جا بودچون پیش پ-
 بینی از کجا فهمیدی؟تو که نمی-

 تیری در تاریکی زدم
 هم اتاقی که ندارم دارم؟-
 نه-
 یکی اومد و گفت حسینتون ادامه تحصیل داده و رفت-

 شناختم با دیپلمپرسیده و حسینی که میگفت حسین از دکتر سوال میعاطفه می
 دادتجربی اصال به خودش جرات پرسیدن نمی

 فرشته بهت گفته؟-
 اصال تو چرا بحث زیرزمین رو پیش کشیدی؟ ؛هاش رو کرد و رفترشته اومد گریهف-
ولی طبق معمول  ؛هایی که از بابام خوردم برات بگمخواستم از کتکسرم میخیر -

 خودت رو مظلوم کردی نشد.



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 5 5 

 

 هایی که خوردین حقتون بودهتا جایی که من یادم میاد کتک-
وقتی رفتی  ..من فقط دو سال ازت بزرگتر بودم ولی عشق اول و آخر بابا تو بودی.-

ناهید ازم طالق گرفت، گفتم  ..خواستم اظهار وجود کنم. نشستم به درس خوندن.
اشکال نداره پسر درس خون بابا، خود شیرین بابا حاال منم چون از اولش هم از ناهید 

زد به قاب عکس لعنتی تو. دید. صبح تا شب زل میاصال نمی ؛ ولیاومدخوشش نمی
فتن گتو بستر بود همه می ..ه بودی رو کرده بود آینه دق ما.اون ادکلنی که براش خرید

د المذهب تو چی داشتی  ..گفت محسن بفهمه ناراحت میشه.مونه فقط میزنده نمی
  دید؟که بابا غیر از تو هیچکی رو نمی

 حاال چی خوندی؟-
 فوریت پزشکی-
 ی؟کنمییعنی با آمبوالنس کار -

 شد. انگار کنارم نشسته بودتخت تکونی خورد و صداش نزدیک تر 
 خودم رسوندمت بیمارستان-
 شیرین حالش خوبه؟-
 ..اش ترسیده. تازه فهمیده تو راهی هم داره.بچه ..خوب؟ شوهرش تیکه تیکه شده.-

 بینی؟تو هم که اینجوری... محسن جدی جن می
 بینمدیگه نمی-
  شنویصداش رو که می-
  مهم نیست زیاد نمیاد-
 برات دعا بگیرهبه مامان بگو -
 باشه بهش میگم-

 خواستم بترسونمش ولی دردسر شد.فقط می
دونی چه جوری خودم رو رسوندم. وقتی آدرس خونه شیرین رو شنیدم. نمی: حسین

سوخت. روی دوش آتش نشانی زودتر از آمبوالنس ما رسیده بود ولی خونه هنوز می
ترسیده بودم. نشناخته بودمت و وحشت کردم. هنوز  ..ها بودی.نشانیکی از آتش

تمام خونه پر از  ،رسید که دوست همایونیبه این می ته فکرم .دونستم تویی.نمی
فهمیدم کشه؟ انگار میولی تو... شنیدی میگن خون، خون رو می ؛خون و گوشت بود

 نشانهشاینی که با سر و صورت سوخته و لباس نیمه سوخته، غرق خون رو دوش آت
ذاشتمت تو آمبوالنس که یکی از یه ربطی به من داره. رو برانکارد بودی، داشتم می
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بیمارستان که رسیدم گفتن باید منتقل بشی  ..مامورهای پلیس اسمت رو آورد.
فکر  !ا رسوندمت، خودم صدبار سکته کردمهات. تبیمارستان مجهزتر به خاطر چشم

رانندگی برام هزار سال گذشت. دلم برای بابا تنگ اون دو ساعت  ..میری.م میکردمی
باید هوات رو داشته باشم. عجیب دلم  ،. تازه یادم اومده بود برادر بزرگترم..شده بود

خواست طاهره یا عمو دم دستم باشن تا کتک کاری راه بندازم. حالم از خودم به هم می
 زدم.خورد که به جای اینکه پشتت باشم مدام زیر آبت رو میمی

 ..سکوت کرد.
اید ش ؛یا اصال چرا سر صحبت رو باز کردهها چه برداشتی بکنم دونستم از این حرفنمی

شاید حاال که وضعیتم اینه، حاال که بابا نیست،  ؛هکردمیها رو دلش سنگینی این حرف
 شاید دلش سوخته و مطمئنا ترحم برانگیزم. ؛هکنمیدیگه چیزی برای حسادت پیدا ن

 ط زد رو تمام افکارمصداش خ
ام رو از مامان جدا کردم ولی یه سال خونه ..محسن...! بد عادت شدی. خودسر شدی.-

خواست. خود وجود دلم بوی غذا می ..ام.م از نبودن زن تو خونهشدمیدق مرگ 
عادت  ..ام ولی تو بد عادت شدی.رفتم خونهخواستم فقط واسه خواب میمامان رو می
ه اگه ی ،ت نبود چقدر برای بابا عزیز بودیات رو آدم حساب نکنی. حواسکردی خانواده

 آوردخوای بابا اسمش رو نمیگفتی طاهره رو نمیکلمه می
 فقط واسه طاهره نبود که رفتم-
  خوای بگی واقعا به خاطر شیرین رفتی؟یعنی می-
 که بشینه پای ،کنده بشهبی خبر رفتم که امیدش  ...شدمیداشت از زندگی ساقط -

دادم اگه حتی به یه نفرتون آدرس می ،شناسیش چقدر تیز و زرنگهمی زندگیش.
 . دوست نداشتم تهمت و انگ بهش بزنن..زدفهمید. دوباره از زندگیش میمی

سکوت طوالنی، شک به دلم انداخت که ... هایی که گفتم سکوت بودجواب تمام جمله
 تو اتاق باشه

 حسین؟ رفتی..؟ چه بی صدا رفت!-
های حسین که تو گوشم پیچید فهمیدم که بازوهایی که دورم پیچیده شد صدای نفس

 هست.
ذارم حیرون شی. فکر . دیگه نمی..قربونت برم داداش! خودم حواسم بهت هست-

 مکنمیهیچی رو نکن! خودم همه چی رو درست 
 ش دادی؟ناهید زن خوبی بود چرا طالق-
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  ش، بعد بیست و شش سال نیاز ندارمانگار فهمید به این محبت یهویی ،ازم جدا شد
از  ..اش شده بود بچه نداشتن.بهانه ..آورد.های بیخود میزد بهانههای جدید میحرف-

یه سال و  ..گفت ایراد از منه.رفت میاون هم هر جا می ،اومددکتر رفتن خوشم نمی
 ای ندیدیم.نیمی هست شوهر کرده ما که بچه

 ی!کردمیرفتی دکتر ساکتش می-
 خواستمشدیگه نمی-

 اون سکوت کرده بود و شاید ذهنش درگیر گذشته بود و من مغزم درگیر یک کلمه بود.
 ...بچه

 میشه؟ چطورآیندهء بچه من و عاطفه 
 درد نداری؟: حسین

 میشه نداشت؟-
 فهمی چقدر داغون شدی؟دوختم. میو زمان رو به هم میمن بودم زمین -
ه ولی کنمیسوزه، گزگز ترجیح میدم صدام رو بلند نکنم االن بیشتر گیجم پوستم می-

 هکنمیاذیت ن
 مال مورفینه-
 هر چی هست خوبه. از درد بهتره-
 خوای بخوابی؟نمی-
 ،گیره مثل اینکه شکستهسرم درد می-
  تونم بذارمش رو بالشنمی 
 من موندم تو با این همه نازت چه جوری این سالها دووم آوردی؟-
 به سختی!-
یادته اون موقع که استیشن داشتیم؟ علی ماشین رو دزدید. اول از همه از رو پای تو -

 رد شد؟
 پام له و لورده شده بود. بعد تو میگی یادته؟-
 وردی که...آولی انقدر کولی بازی درشده بودی ن طوریمشکل اینجاست که -

م چی میگه سرم رو گذاشتم رو بالش. این دفعه دیگه دردی تو سرم کردمیگوش ن
وقت خودم رو انقدر هیچ ؛ای به شنیدن صدای حسین نداشتمقهعال .مکردمیحس ن

خواست که اگه ازش بیدار دلم فقط یه خواب طوالنی می ...بی حوصله پیدا نکرده بودم
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اومد خالی کردن م برمیاما تو اون لحظه تنها کاری که از ؛م مایه خوشحالیم بودشدمین
 اومد خوابیدن بود.تنها کاری که ازم برمی.. مغزم بود.

*** 
 با صدای ناله کردن خودم بیدار شدم.

 بیدار شدن چه معنی میده وقتی با درد و چشم بسته باشه؟
 محسن؟ چی شده؟-

 تحمل بوداین بار درد خارج از 
  گیرهدرد دارم حسین. پوست صورتم داره آتیش می-
 از صبح درد نداشتی؟-
 جوری نبود... ای خدا...خیلیه از صبح... این این همه نه... آخ... این-
 احتماال... میرم دکتر رو پیدا کنم. من گفتم این سکوتت عجیبه !-

هام کدوم از دست خواستم بشینم و دوباره عذاب شدم وقتی یادم اومد به هیچ
 یکی تو گچه و اون یکی سرم بهش وصله ...تونم تکیه کنمنمی

تونی ن. یه یک ساعتی میکنمیمحسن داداش... نزدیک صبحه دارن شیفت عوض -
 تحمل کنی؟ االن هیچ کدوم جواب درست نمیدن

 میشه بریم؟اصال  -
 برمت خونهیکم صبر کن می-
 خوام برماالن می-
 دندون رو جیگر بذار میریمنمیشه. یکم -
 سوزهام میمعده-
از دیروز عصر که خوابت برد صد بار تا حاال خواستم بیدارت کنم مامان گفته بود زخم -

  معده داری ولی گفتم بخوابی بهتره.
 میرم حسین... بریم...تونم. میمن رو ببر حسین! اینجا نمی-
 ی؟ یکم تحمل داشته باش!کنمیجوری تو چرا این-
 کشم اینجوریبدبخت شدم حسین. نمی-
تونی بری. یه یک ساعت طاقت بیار! با دکتر حرف چه کار کنم برات داداش؟ االن نمی-

 ذاره ببرمت؟زنم ببینم میمی
سعی کردم صدام رو خفه کنم  .سوزوندم رو بیشتر میاههای سوختهای داغم، لبنفس

 .تا بیشتر از این جلو حسین نشکنم
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 سُرمت چرا خونیه؟: حسین
 خونی چطوراینکه ببینم سرمم خونی شده؟ یا اینکه بفهمم  واقعا چه انتظاری داره؟

 شده؟
 م برات!کنمیصبر کن درستش : حسین

  شنیدمصدای جا به جا شدنش رو می
ها انقدر مونم، بعضی موقعفهممت محسن. بعضی مواقع تو صبرت مینمی: حسین

 کم میاره. عجول میشی که دختر بچه جلوت
 از بیمارستان و مریضی متنفرم-
. خودت هم میدونی. باید مدام ..تونی بری. وضعیتت خیلی خاصهحاال حاالها نمی-
مردن همایون و مریضی تو و روزه سکوت گرفتن .. کی کنارت باشه. االن خونه جهنمه.ی

ینیم نیم ببشیرین... کل فامیل به هم ریخته. نمیشه بری. اینها به کنار! باید صبر ک
دکترت چی میگه. مامان برای خوب شدنت خیلی ذوق داره. از وقتی زنت رو دیده 

. چند سال بود مامان رو انقدر خوشحال ندیده بودم. اصال ..مدام تو فکر عروسی گرفتنه
ه. دیشب که خواب ئها در مورد توهمه حرف ..انگار نه انگار اون همایون بدبخت مرده.

عمو و طاهره رفتن عمو، زن ..مثل اینکه همه جمع بودن اونجا. بودی فرشته زنگ زد.
شناسیش چقدر با نمک ماجرا تعریف شنیدی! میاونجا. کاش از خود فرشته می

های عمو بدجوری ه. وقتی عمو اومده زنت تو اتاق بوده ولی برادر زنت از حرفکنمی
و محمود رو که میدونی احمد  ..رسیده.کار داشته به کتک کاری می ،داغ کرده بوده
ن...! این وسط رضا و امین منصور حکم سپر بال رو داشتن که یه وقت اچقدر جوشی

عمو صداش رو برده بوده باال که مگه این دختره چی زنگفت دعوا سر نگیره. فرشته می
داشته که محسن دختر دست گل من رو ول کرده رفته سراغش. یه چند تا از کماالت 

گفته و اینکه تو بد نامش کردی. مامان هم عصبانی... دست زنت رو  نداشته طاهره
ال حا ..عمو واستاده گفته دهنت رو ببند.رخ تو رخ زن ..گرفته از اتاق بیرون کشیده.

عمو چه جوری بوده! به عمو هم گفته به نظرت محسن دیوونه بوده فرض کن قیافه زن
زن عمو که اینها رو شنیده دوباره شروع  اب تو رو بگیره؟*این رو ول کنه بیاد دختر خر

مامان هم که از قرار معلوم آمپر  ..ابی و لیچار بار کردن.*ه به سر صدا که چه خرکنمی
چسبونده بوده آمار همسایه باالیی و همسایه پایینی و بقال سر محل و خالصه هر کی 

ین ننه بعد هم ع ،اهاش داشته رو گذاشته کف دست عموطاهره یه گوشه چشمی ب
  رو کرده به رضا و علی و محمود و احمد گفته اینها رو از خونه بندازین بیرون ،هادالتون
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زنی گفت بچه زر زرو...! چقدر حرف مفت میفهمم چرا سعید بهت میحسین، االن می-
 سرم رفت!

 کارهای خدا عجیبه-
 واقعا...!-
  یه آقایی خانمش رو آورده بود بیمارستان-

  و خش دار بودصدام با بغض 
 میشه ساکت شی!-
  زنم تو ساکت میشیچون وقتی حرف می ؛نه-
  گیرماگه قصدت پرت کردن حواس منه دست بردار بیشتر سر درد می-

 بی توجه به حرفم ادامه داد
ولی پول مسافرت رو سر  ؛به زنش قول داده بوده ببرتش مسافرت پولش هم داشته-

بینه میاد خونه به زنش بگه بیخیال مسافرت بشه می. ..قمار و شرط بندی به باد میده
زنش دراز افتاده رو زمین. حاال باید چند برابر پول مسافرت رو خرج دوا درمون زنش 

 کنه
 خفه شو حسین! فقط خفه شو!-
دادی ه. تو که دیروز متین بودی ترجیح میکنمیها معجزه ها و آرامبخشاین مسکن-

 زدیی از جن و انس حرف میکردمیای گوشه دار هصدات رو باال نبری، چاخان
 میشه بری عباس رو برام بیاری؟-
بچه باحالیه کم حرف میزنه  ..های دو اومد بیمارستان.چرا نمیشه؟ اتفاقا دیشب طرف-

 ولی به جا میگه.
 دردم یادم رفت!
 عباس کم حرفه؟!

پشت سرش  های دانشگاهتنها خصلتی که عباس نداشت به جا حرف زدن بود. بچه
وقت از دهنش های زشت و کثیف هیچمومی چون حرفگفتن توالت عبهش می

  حاال حسین چی میگه؟. افتادنمی
 عباس، برادر زنم رو میگم!-
هاییم خودش گفت . معلومه بچه عاقلیه. دید ما درگیر عزاداری و این حرف..آره همون-

  زنم بیادمیاش رو گرفتم زنگ خواد امشب پیشت بمونه شمارهمی
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انقدر ذهنم درگیر عاقل شدن عباس شده بود که نفهمیدم کی حسین رفت و کی دکتر 
هام گاهی به خاطر درد یکی از جراحتبین افکار در همم، هراز ..  اومد کی چی گفت.

 م که صدای آشنای عباس سنگ شد و شیشه افکارم رو شکست.کردمیای ناله
 سالم-
 خوبی عباس؟-
 شپل اوت شدیمن خوبم؟ تو -
 تنهایی؟-
 آره-

 صدای بسته شدن در و نزدیک شدن عباس رو شنیدم
 ها که چیزی نگفتی؟به پلیس-
میدیم چی شد همگه قرار بود چیزی بگم؟ اومده بودیم خونه یه آشنا مهمونی که نف-

 همه چی به هم ریخت. تو چی گفتی به پلیس؟
 من هم همین-

 صداش آروم تر شد
 . من گند..اتتقصیر من بود. من گفتم بریم خونهء دختر خاله ام محسن!من شرمنده-

  زدم. من مجبورت کردم لنز بذاری.
 . تو و همه رو انداختم دردسر..نه عباس تقصیر خودم بود-
ت به آدم نرفته. آدم عادی وقتی یه اه باز لفظ قلم حرف زدنش شروع شد! اصال هیچی-

آدم  ..اشه.های واموندهبستن چشم اولش )واکنش(کشنا چیزی به طرفش میاد ری
 که سوختن؟ شدمیهای وزغیت بسته نفضایی یا زامبی، چیزی هستی؟ اون چشم

 عاطفه خوبه؟-
 آره بابا دختره چشم سفید حیا رو خورده یه آبم روش-
 چه کار کرده مگه؟-
خوام حرفش رو بزنم. محسن این دختر عموت چه کفتاریه! خدایی حق اصال نمی-

  از دستش در بری.داشتی 
 من چیزی ازش ندیدم-
 بینیتو خوبی همه رو خوب می-
 واقعا نظرت درمورد من اینه؟-
 نه همین جوری گفتم فکر کنی خیلی باحالی!-
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  ته عذاب وجدانت همون شرمنده محسنی بود که اول گفتی؟-
 خودت این مخمصه رو راه انداختی ،کال عذاب وجدان ندارم ..نه اون هم دکوری گفتم.-
 تو حسین رو دیدی؟-
آره. ببین ناراحت نشی ولی خیلی این داداشت اسکل و رو اعصابه! عین دختر -

ه، آنرماله. بیش کنمیاش خالی اش رو سر کارنامهکه تجدید آورده و عقده دبیرستانی
  فعال هم میزنه.

 این مثال دختر دبیرستانی رو درک نکردم-
یه لحظه قیافه دختر دبیرستانی رو در حال جیغ زدن و پاره  ..صال درک نداری.تو ا-

 های بلند تصور کن!اش اون هم با دو تا دست و ناخونکردن کارنامه
 باز هم نفهمیدم چه ربطی به حسین داره-
ها عین دختر دبیرستانی ..ابروهاش باریکه. ... دماغش بزرگه...داداشت سبیل کم داره-

 . اینه شباهتش!..ف میزنهمدام حر
 باشه بابا تو راست میگی-
  هات نیستیای؟ کال شبیه داداشمطمئنی بچه این خانواده-
 اگه مسخره بازی در نمیاری برات میگم-
 بفرما!-
 بابام پنج تا پسر دیگه غیر من داره. میدونی دیگه؟-
 خب؟-
  باشهخواست غیر فرشته یه دختر دیگه هم داشته همیشه دلش می-
 خب؟-
بردش پای یه درخت و میگه بینه تو یه باغ سیبه. مامانم مییه شب بابام خواب می-

این درخت ماست. باید مواظب باشیم که میوه خوب بده! فردا شبش دوباره بابام 
بینه این دفعه درختها شکوفه داده بودن. درخت بابای من همون باغ رو خواب می

شیش تاش سفید بوده ولی یکیش به طرز عجیبی هفت تا شکوفه داده بوده که 
بینه تا اینکه باالخره بنفش و طالیی بوده. بابام چند شب دیگه همین خواب رو می

هاش ها سیب سرخ شده بودن، بعضیبینه بعضی شکوفههای درختش رو میمیوه
 سیب بهاری ولی اون شکوفه رنگیه هنوز میوه نداده بود و دیگه بابام این خواب رو

این  ..بینه.بینه تا یک سال و نیم بعد از تولد حسین که دوباره خواب باغ رو مینمی
ها رو از درخت دفعه یه سیب بنفش و طالیی هم رو درخت بوده. بابام همه سیب
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 فرداش ..بینه رو درخت نیست.چینه ولی تا میاد اون سیب متفاوت رو بچینه میمی
ه که نکمیست. بابام خوابش رو اینجوری تعبیر حامله ه بابا خبر میده که من رومامانم ب

واسه همین همیشه زیاد از  ..ولی جوون مرگ میشه. ؛یه بچه اهل صالح گیرش میاد
حد هوای من رو داشته. از این خوابش هم فقط من و مامان و شیرین با خبریم. فکر 

ه همه چیز تموم شد کنم وقتی گم و گور شدم بابام تعبیر خوابش رو فهمید. االن هم که
به نظرم اشکالی نداشت تو هم از موضوع با خبر بشی. اینجوریه که من قیافه و رفتارم 

ن جوون مرگ میشم کردمیهام فرق داره چون بابا مامانم فکر و کارهام با داداش
گفته این اش پسره میبابام قبل از اینکه بفهمه بچه ..حسابی برام سنگ تموم گذاشتن.

خواست . می..دختردار میشه کردمیخواد از خدا بگیره. فکر ی یه هدیه میخواب یعن
خواست بذاره نعمت شانس آوردم مامان اسمش رو بذاره هدیه. اسم من هم می

 مانعش شد.
 سکوت اتاق زیادی بود

 عباس...-
 هان؟ چی؟ چی شده؟-
 زدم!داشتم با تو حرف می-
ه آروم و آهنگین آدم ئاستان شب تو رادیوشرمنده خوابم برد. صدات شبیه این یارو د-

بری عالم رویا! من هم که دیشب جام عوض شده بود نتونستم درست بخوابم رو می
 بازداشگاه بهتر از تخت خونه شما بود.

 یعنی یه کلمه هم نفهمیدی چی گفتم؟-
 صداش رو برد باال

رفیقم گوش م که به درد و دل اچی راجع به من فکر کردی؟ یعنی انقدر عوضی-
 م؟کنمین
 مردی بگو چی گفتم؟-
 هات نیستیدادی چرا شبیه داداشداشتی توضیح می-
 خب چرا؟-
 بیست سوالیه؟-
 فرض کن آره! کامل توضیح بده!-
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گفتی بابات خواب دیده یکی بهش سیب داده فرداش هم تو رو جلو در خونه پیدا -
ذارم مونه. نمین خودمون میای ها! بیکرده. من ناراحت نشدم فهمیدم فرزند خونده

 عاطفه بفهمه. رفیقیم خاطرت جمع!
  خوای بگو!یعنی عمال دهنم باز نشده تو خواب بودی. بچه بابامم برو به هر کی می-
 چرا آمپر چسبوندی؟-
کم حرفی و گزیده  کردمیمن فقط موندم جلو حسین چه ریختی رفتار کردی که فکر -

 گو!
 هات افتاده فحش دادن یاد گرفتی؟ه فامیلیده گو یعنی چی؟ چشمت بگز-
 خاک بر سرت!-
 به همچنین!-
 خوام بخوابممی-
 خواب به خواب بری ان شاءا...! تو که طبق آمار رسیده مدام خوابی-
 حسین میگه مال مسکن هاست-
 مفنگی نشی یه وقت!-
 عهد کالسکه نیست کسی با مسکن معتاد بشه-
 دم شده!کپه ات رو بذار بابا! واسه من آ-

 دست کم حرف زدنش عوض نشده. ...همون عباسه
  گذشت.روزهای سرد و سخت بیمارستان و مریضی به کندی می

 همه برای دیدار و عیادت اومدن حتی عمو! ...همه سعی در روحیه دهی داشتن
از هر کی سراغش ، حتی یک بار هم نیومد؛ ولی یک بار هم صدای شیرین رو نشنیدم

  دادجواب سر باال میگرفتم رو می
 ..یک ماه گذشت.
از موندنش با من راضی  ،پیشم مونده بود. مادرش راضی نبودعاطفه .. خونه بابا بودم.

از بودن عاطفه با من راضی  وقتی دوران نقاهت، برای همیشه و هیچ. نه برا..نبود
 شه.نبود و چقدر مدیون پدر عاطفه شدم که این اجازه رو بهش داد که با من با

 گفت به خاطر نازنین مجبوره برگرده اما عاطفه موندعباس می
حسین به خاطر حضور عاطفه کم به خونه سر میزنه ولی . مامان همیشه خونه است

ها نزدیکه و اینجا به هر حال شهرستانه و خونه... بقیه هر روز وقت و بی وقت هستن
 هم خونه مادرشون و بزرگ فامیل بود.
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*** 
در اومده و صورت داغونم به خاطر عمل هنوز باند پیچیه اما احساس دستم از گچ 

م که صورت ترسیده کنمیفقط خدا رو شکر  ؛دارهپوچی و حقارت دست از سرم بر نمی
 حتی جرات ندارم دست به سمت صورتم ببرم.؛ بینمعاطفه رو هر روز نمی

  د.تنها چیزی که برام عجیب بود بی خبر بودن از زاهدی و شرکت بو
  انگار یادشون رفته باشه من وجود دارم...! هیچ تماسی ازشون نداشتم

 از دارالترجمه زنگ زدن که کجایی و چرا نمیای؟
اون بیشتر از من با این شرایط  ،فقط عباس رو به جای خودم معرفی کردم من هم که...

 به کار نیاز داشت
  و من...

شده بودم و وابسته به بقیه و غیر از این زبون ، اختیار زندگیم دست بقیه افتاده بود
 چاره ای نداشتم

*** 
 صدای زنگ در خونه بلند بود و کسی قصد باز کردنش رو نداشت.

 ...با دست شروع به گشتن کردم ،همین صدا باعث بیدار شدنم شده بود
م خواب بود ولی حاال چیزی که از دیشب خاطرم بود این بود که عاطفه رو تشک کناری

  ترسیدماز سر پا ایستادن بدون کمک می... شک بود نه عاطفهنه ت
 اومدصدای زنگ هنوز می

 ...عاطفه و مامان رو صدا زدم کسی جواب نداد
م در قرار داره رفتم و با کف دست کردمیچهار دست و پا به سمت چپ و جایی که فکر 

 گم کردم.دستم که به دیوار صاف خورد فهمیدم در رو ... زمین رو دست کشیدم
جلوتر از خودم روی  وخودم رو به دیوار چسبوندم. دستم.. اومد.صدای زنگ هنوز می

خودم رو روی زمین کشیدم و امتداد دیوار حرکت کردم تا اینکه  ...دیوار حرکت دادم
 دیگه دستم دیواری رو لمس نکرد و فهمیدم به در رسیدم.

شدم که متوجه قطع شدن صدای از موفقیتی که به دست آورده بودم انقدر خوشحال 
  از اتاق بیرون اومدم ولی خودم و با همه وجود به دیوار کنار در چسبوندم. زنگ نشدم.

تر آیفون کجا سعی کردم خاطرم بیاد چهار سال پیش وسایل کجا بودن از همه مهم
احتمال اینکه تو این . زدجای آیفون رو که یادم اومد ولی دیگه کسی زنگ نمی ،بوده
  ها جا به جا شده باشن صد در صد بود.ها وسیلهسال
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رفتم متوجه مکان تو این مدت که خونه اومده بودم چون با کمک بقیه جایی می
تمام عمرم کمک  ...دوباره عاطفه و مامان رو صدا زدم.. ها نشده بودم.درست وسیله

  خواستن نداشتمای جز کمک خواستن از بقیه رو یاد نگرفته بودم و حاال چاره
  با خودم گفتم شاید اونی که پشت دره زیاد دور نشده باشه .انگار کسی خونه نبود

 دوباره در امتداد دیوار شروع به حرکت کردم و خودم رو زمین به جلو کشیدم
دوباره حس حقارت بهم هجوم  .قبل از دستم سرم خورد به چیزی که مطمئنا میز بود

های بیاد و من رو چهار دست و پا گیر کرده بین میز و صندلی از فکر اینکه یکی ...آورد
 .کار کنمیدونستم چدیگه نمی !نهار خوری مامان ببینه

سرم گیج رفت و از افتادن ترسیدم ولی دوباره  ..با کمک دیوار سر پا ایستادم.
  ننشستم.

 دست راستم رو به دیوار چسبوندم و با دست چپم تو هوا دنبال یه مانع بودم
به جایی رسیدم که زمین خوردن رو به چهار دست و پا راه رفتن . گشتمدنبال میز می
انقدر به هوا چنگ زدم و باال پایین رو گشتم که دستم به جسم سفتی ... ترجیح دادم

 .با یه دست شروع به لمس کردن کردم تا ماهیتش رو تشخیص بدم ،خورد
یا پیش برم و در رو برای کسی که  ،ی بیادحاال دو راه داشتم یا بشینم تا یک.. صندلی.

تن ساز صدای شک ،ترسیدماز گم شدن تو تاریکی می .احتماال تا به حال رفته باز کنم
ها همه ترس بود ولی دوست از اینکه پام گیر کنه... این ،های مامانیکی از یادگاری

ت به نی عادبودن یعیه عمر کور . حاصلی باشهحتی اگه کار بی ؛داشتم خودم رو بسنجم
ها مثل دیوار محکم صندلی .مکردمیباید بهش عادت  ؛های بزرگ و کوچکریسک

  .مکردمینبودن ولی باید دستم رو از دیوار جدا 
 .ام دوباره شروع به گشتن کردمیگهیه دستم رو چفت صندلی کردم با دست د

 ...متو ذهنم شروع به محاسبه کرد... ای خورددستم به صندلی دیگه
پنج تا  ،ها دو طرف میزندو تا از اون ،اگه میز نهار خوری دوازده تا صندلی داشته باشه

  پس باید هفت تا صندلی طی کنم تا دوباره به دیوار برسم ؛طرف دیوار
به عدد هفت که رسیدم از  .شمردمم و میکردمیها به نوبت دستم رو چفت صندلی

 ؛لبم اومد شادی یه موفقیت کوچیک دیگه خنده به
 اما...

 ...تا دستم به دیوار رسید پام رفت روی جسم تیزی ...قدم آخر رو برداشتم
  بیشتر از درد پام به فکر خونی بودم که ممکنه فرش مامان رو نجس کنه
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 از تالشم پشیمون شدم... ل شدئکمک طی کرده بودم زاسافتی که بیتمام خوشیم از م
ه پام رو تو دستم گرفتم که اگ. رفتن عاجز شده بودمروی زمین نشستم. دیگه از بیشتر 

صدای فرشته رو ضعیف . مکردمیاحساس بدبختی ... خونی هست رو فرش نریزه
  .شنیدم حدسم این بود تو حیاط باشهمی
 دستت درد نکنه پسر جون!-

دلم  .حدسم درست بود چون صدای بسته شدن در حیاط رو به وضوح شنیدم
از تیررسش دور بشم ولی دوباره همون ترس گم شدن تو سالن خواست بلند شم و می

  .بزرگ مامان نذاشت
 تونستم برم؟کجا می

 خاک به سرم چی شده؟!-
 فرشته بود که ظاهرا وارد خونه شده بود

 چیزی نیست.-
  پات چی شده؟ چرا اینجا نشستی؟ مامان و عاطفه کوشن؟-
 و پام. تو مگه کلید نداشتی؟دونم. اومدم در رو باز کنم یه چیزی رفت تنمی-
 جا گذاشتم خونه. بذار ببینم پات چی شده! مامان اینا کجا گذاشتن رفتن اول صبحی؟-

 هاش دستم رو کنار زدبا دست
  شده! یخدا من رو مرگ بده! ببین چ-

 باز هم سرم به سمت پام خم بود ،دیدمدونم چرا با اینکه نمینمی
 شده فرشته؟ یچ-
  زیادی خونیه پاشو بریم بشورمش! ،دونمنمی-

 رو یه پا بلند شدم ...کردمیدستش که تو دستم بود خیالم رو راحت 
 فرش مامان کثیف نشه!-
آخ راست میگی! خوبه چیزی روش نریخته! بیا داداش بشین رو همین صندلی! االن -

  میام.
 دستم رو ول کرد و صداش دور شد

 صندلی؟
 کدوم صندلی؟

 م مامان باند و چسب ها رو کجا گذاشته!دوننمی: فرشته
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کشه دوباره سر جام رو زمین نشستم از رو یه پا ایستادن و فهمیدم اومدنش طول می
 بالتکلیفی بهتر بود.

 ای وای تو که...-
  صدای تق تق و دوباره دستش نشست رو دستم

 پاشو کمکت کنم بشینی رو صندلی! ..ببخشید داداش حواسم نبود.-
 اش باعث شد بشینم روی صندلی.های کمک کنندهاش و دستصدای راهنم

 محسن جان از اتاق تا اینجا رو بی کمک اومدی؟!-
 خواستم در رو باز کنم-
 خوردی به گلدون کاکتوس مامان قربونت برم!دو قدم بیشتر میومدی می-
 آیفون کجاست؟-
 بعد گلدونه-
 چند قدم بعد گلدون؟-
 به قدم تو سه تا-

 میز گلدونه سه قدم بعد گلدون آیفوندو قدم بعد 
 چی رفته تو پات اینجوری بریده؟: فرشته

 دونم! زنگ بزن عاطفه ببین کجان!نمی-
 بذار پات رو ببندم! میرم.-

 همراه با سوزش پام بوی بتادین زیر دماغم زد
 بدون کلید چه جوری اومدی تو؟-
 پسر خانم فتاحی رو فرستادم رو در-
 فرشته!-
 !جانم داداش-
 من اگه بخوام برگردم تهران تو جلو مامان پشتم در میای-
 گفت. قول همکاری دادنای که میباید بری! حسین زنگ زده به اون موسسه-
 خوام برمنه فرشته... کال می-
 خوای بری؟ی میچطور یعنی چی؟ -
اون  ...ها که معلومه نمیتونم برم ولی باید برم. دانشگاه عاطفه اونجاستبه این زودی-

میرم  ،موسسه کوفتی هم اونجاست. وقتی یاد گرفتم چه جوری راهم رو پیدا کنم
  فقط باید دوباره کار پیدا کنم. ؛خونه هم خریدم ..اونجا.
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 ها نیست محسن جانبه این سادگی-
باالخره که چی؟ نباید دست عاطفه رو  ؛ ولیستدونم فرشته. من هم نگفتم سادهیم-

بگیرم بریم سر خونه زندگیمون؟ میدونم مامان دوست داره اینجا باشیم ولی من تهران 
 ام اونجاستم خونهکنمیتر کار پیدا راحت

 .اته محسن. پیش مامان بمون! از وقتی اومدی حالش خیلی بهترهاینجا هم خونه-
 به هم خوردن در حیاط مانع شد. خواستم چیزی در جوابش بگم که صدای

 فکر کنم مامان اینا اومدن: فرشته
 های عاطفه ته دلم رو خالی کرددهصدای خن

 تا نیومدن بریم تو اتاق!-
 هنوز پات رو نبستم صبر کن!-

 حرفش تموم نشده بود که صدای بلند مامان به گوش رسید.
 خاک به سرم چی شده؟-

 مادر و دختر عین همن!
  پاش بریده مامان جون. چیزی نیستیکم : فرشته

 طوری؟ با چی؟چ-
 فرشته جواب نداده صدای عاطفه بلند شد

 ای وای چی شده؟-
 کالفه شدم ولی ساکت موندم تا فرشته توضیحاتش رو کامل کنه

  ببینم پات رو مادر جان... چی بوده بریده؟: مامان
 ولش کن مامان! مهم نیست.-

امان و بسته شدن پام بودم که صدای فین فین تو گیر و دار راحت کردن خیال م
 عاطفه خط کشید به اعصابم

 ی؟کنمیعاطفه خانم برای چی گریه -
 اش تقصیر منههمه-

 ی؟کنمیبی خودی گریه  ،وا! چه ربطی به تو داره مادر: مامان
 این رفته تو پاش-

 ای بابا...!: مامان
 حواست کجا بوده دختر؟: فرشته

 گرفت.گریه عاطفه شدت 
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 ای که توش مرد مجرد میره میادجای این چیزها روی قالیه؟ اون هم خونه: فرشته
 چی شده؟-

  گل سر خانمت پات رو بریده: فرشته
کارت  ،ه خانم بیا کمک کن بریم اون اتاقاین همه شلوغ کاری برای هیچی؟ عاطف-

 دارم!
 ببخشید محسن!: عاطفه

  بریم اون اتاق کار خصوصی دارم.من که چیزی به شما نگفتم. بیا کمک -
م از فضای کردمیحس  ..دست عاطفه نشست رو بازوم با کمکش وارد اتاق شدیم.

 بزرگ سالن خارج شدیم
 بندی خانمم؟در رو می-

 هاش مخلوط شده بودصدای بسته شدن در با فین فین
 تر!بیا نزدیک-

 حتما کنده از سرشبه خدا زده بودم سر ریحانه... خب اون هم کوچیکه : عاطفه
 باشه عزیزم اشکال نداره االن بیا نزدیک! دستت رو بده من!-

  هام اسیر کردمدست ظریف و کوچیک عاطفه رو با انگشت
  ه؟کنمیخیلی پات درد : عاطفه

 هام رو دورش حلقه کردمکشیدمش طرف خودم و با احتیاط دست
 ی؟کنمیریه تو میدونی من چقدر دوستت دارم؟ برای چی مدام الکی گ-
 من گل سرم رو ننداختم تو خونه-
خواد زودتر ی؟ من دلم میکنمیدونم دختر کوچولو. برای چی خودت رو ناراحت می-

 ون رو عین فرششیه کامیون گل سر برات بخرم همه مون مشخص بشهتکلیف زندگی
. مون. کل داراییم رو برای خودت لباس و لوازم آرایشی بخریپهن کنی وسط خونه

 حتما شلوارک صورتی بپوشی! ؛بینمت ولی باید به خودت برسیدرسته من نمی
 ی آرومش به گوشم خوردصدای خنده

 ات رو بشنوم باشه؟همیشه بخند! دیگه دوست ندارم صدای گریه-
 باشه.-
 گل سرت شکست؟-
 آره.-
 تا بهترش رو برات میخرم. دماغت؟ صد-
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 ؟برای چی-
 س کردم بکشمشهو-
  گذاشتممن هم -
 ذاری؟نمی-
  ذارممعلومه که نمی-
  خوام حرف جدی بزنمم... االن بیا بشین میکنمیبعدا تالفی -

  هاش رو ول کردم همون جایی که بودیم روی زمین نشستمشونه
 گوش میدی عاطفه جان صحبت کنم؟-
 اوهوم-
 شما مگه دانشگاه نداری؟-
 به نیلو گفتم به استادها بگه چرا نمیرم-

 ست! همه دنیا رو پر کرده که شوهرش معلوله و نیاز به مراقبت دارهکه چقدر بچه وای
به فرض محال که نیلو غیبت شما رو برای استادها موجه کنه؛ خود شما نباید فکر -

 اصال درس خوندی تو این یه ماه؟ ؛درست باشی؟ امتحانات کی شروع میشه
 ها میرممیانترمست خب... نیلو بهم میگه قبل خونه کتاب هام-
ای نداره. من راضی نیستم عاطفه جان، اینجا بودنت غیر قوت قلب دادن به من فایده-

  ت بزنی.شما به خاطر من از درس
 ور تو ،ولی من که نمیتونم بزنم به طبل بی عاری برم برای خودم راحت زندگی کنم-

 .اینجا تنها بذارم
فکر کنی! همین روزها برگرد تهران! بشین  من تنها نیستم. شما هم باید رو حرفم جدی-

ت! من هم ببینم کدومشون سرش خلوت میشه با رضا یا حسین میام یه سر پای درس
زنم. باید خط بریل یاد بگیرم باید برگردم کار پیدا کنم! عاطفه جان به این موسسه می

رو  این کارها خیلی طول میکشه. شما باید فکر خودت هم باشی! من همه کارهام
درست کرده بودم برات زودتر عروسی بگیرم ولی با موقعیت پیش اومده اصال 

 تونم.نمی ...نمیشه.
 صداش رو باریک و بچگانه و لوس کرد

 خواست برامون بله برون بگیره من لباس خریده بودمولی مامان می-
 دونم. لباس خوشگلت هم دیدم ولی شما یه نگاه به وضعیت من بنداز! با اینمی-

هام بهتر ن. صبر کن یکم زخمکنمیهاتون وحشت صورت بیام مجلس که همه مهمون
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مخلص شما و  ،بشه! دکتر گفت یه عمل دیگه هم الزمه یکم صورتم شکل بگیره
 مامانتون هم هستم. هر وقت دوست داشتین جشن بگیرین.

 محسن؟-
 جان-
 زنی؟تو چرا همیشه آروم حرف می-
 بده؟-
 نه ولی عجیبه-
 عجبیه؟چیش -
و ن ولی تکردمیرفت زیر پای بابا یا عباس کلی دعوام خب میدونی... اگه گل سرم می-

ها م یکی از این سر به هوا بازیکنمیهیچی بهم نگفتی انقدر که من جلوت خرابکاری 
 ذاره!رو جلو مامانم داشته باشم مو رو سرم نمی

 برسی و اگه شد کارهای جشنت باید زنگ بزنم بابا بیاد دنبالت بری به درس و مشقت-
 رو بکنی!

راست میگی؟ وای عالی میشه یه بله برونی بگیرم چشم نازنین و تکتم از کاسه دراد! -
 م بمیره از حسودی!کنمیدختر عموت هم دعوت 

واقعا موجود ... اومدعوض نازنین و تکتم و طاهره چشم من داشت از کاسه درمی
 ن؟اهمه زنها اینجوری عجیبیه!

 من رو از بهت و عاطفه رو از رویا بیرون کشید ،ای درصد
 بله؟: عاطفه
 بیاین صبحانه! شیرین هم اومده.: فرشته

گاه دست عاطفه رو رها کردم و از جا بلند آ ین من رو از دنیا جدا کرد. ناخوداسم شیر
 شدم.

 شیرین اومده؟-
 پیدا نکردم.فرشته پیامش رو داده بود و رفته بود و من جوابی برای سوالم 

 ی!نکمیبریم ببینیم این شیرین کیه که اینجوری براش دست و پات رو گم : عاطفه
 داد ولی برام مهم نبودلحنش بوی حسادت می

 ی بریم بیرون؟کنمیکمک -
 آره بریم.-

  زدغر می رفتیم شنیدم که زیر لببیرون میحینی که از اتاق 
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 انگار حاال کی هست...پره میگه شیرین اومده یه جوری از جا می-
 دیگه طاقت نیاوردم

 عاطفه خانم، من که راجع به شیرین کامل با شما حرف زدم نزدم؟-
  شدمیشون که اینجوری نرفتی خونهچرا ولی... اگه نمی-

  از حرکت ایستاده بودیم
 خوام کسی حرف هامون رو بشنوهاالن کجاییم؟ نمی-
 سالنیم ولی کسی نیست-
 بل از دیدن شیرین باید یه چیزهایی رو برات روشن کنمبریم تو اتاق ق-

خواست زودتر برم آشپزخونه و وای که اصال حوصله نصیحت کردن نداشتم! دلم می
 حال شیرین رو بپرسم.

 صدای بسته شدن در اتاق رو شنیدم.
مردم همایون من می کردمیاومد خونه ما گاز نشتی ببین عاطفه! اگه همایون می-

ه نظرت منطقی بود شیرین بهت تیکه بندازه؟ استغفرالله! دختر تو دانشگاه موند بمی
زنی؟ اگه های کوتاه فکر حرف میات باال رفته چرا مثل آدمرفتی تربیت اجتماعی

دادم ولی چرا به خاطر مشکلت صمیمیت من و شیرین بود تا حدودی بهت حق می
افتاد تو مقصر و خونه ما میی؟ اگه این اتفاق تکنمیسرنوشت، شیرین رو مالمت 

بودی؟ من رفتم اونجا تا شیرین کمکم کنه، رفتم که با مامان حرف بزنه تا قبولم کنه... 
بی رحم نباش عاطفه! مثل اسمت باش! اگه اینجوری باشی تحمل من هم برات سخت 

تر از چیزیه مون سختولی زندگی ؛میشه. عاطفه من میدونم برات زوده سختی دیدن
ه همه رو اندازه خودت، انداز ..باید با من و اتفاقاتی که افتاده کنار بیای. ؛یکنمیر که فک

مون آدمیم. شیرین پدر بچه اش رو از ات دوست داشته باش! همهخانوادهمن، اندازه 
  میالد یتیم شده اونوقت تو... اینجوری نباش عاطفه! نذار ازت بترسم! ...دست داده

  ی!کنمیمن... آخه... داری خیلی موضوع رو بزرگ -
 ی فردا منکنمیاین موضوع بزرگ هست عاطفه. تو امروز شیرین رو بی گنا ه محاکمه -

ذاشتم آب تو دلت رو... باید طاقتت رو باال ببری اگه موقعیت یه جور دیگه بود نمی
  متکون بخوره ولی با این اوضاع مجبورم توقعم رو ازت باال ببر

 صدای فرشته نذاشت عاطفه حرفی که تا نوک زبونش اومده بود رو بگه
 بچه ها بیاین چای یخ کرد!-
 پاشو عاطفه!-
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ترسم این بار هم به خاطر اومد! میاش میوای خدا که دوباره صدای فین فین و گریه
  هاش کوتاه بیام و عادت بشه برامونگریه

کنی... صورتت رو پاک کن! بریم صبحانه بخوریم عاطفه خانم، هیچ دلیلی نداره گریه -
 جلو مامان اینا زشته!

 ی بعد میگی گریه نکن جلو مامانم زشته؟!کنمیاول دعوام  ...خیلی بدی-
 خودت بگو االن من به شما چی بگم؟ اصال صدای من باال رفت یا حرف بدی زدم؟-
 خوای بگو! تعارف نکن!هر چی می-

 تر نشدن اوضاع دیگه حرفی نزنمکردم برای خراب فقط سرم رو تکون دادم سعی
 صاحب خونه اجازه هست؟-

 صدای شیرین بود...
 بیا تو دختر خاله!-

 صدای باز شدن در رو شنیدم
ته بچه پررو...! صد بار گفتم به من نگو دختر خاله...! سالم عاطی دختر خاله عمه -

 جون...!
صداش بغض داشت ولی انگار برای عاطفه با صدای آهسته جوابش رو داد هنوز هم 

  شیرین مهم نبود
ش بیمارستان پیش این پسرهء اها ببینیم؛ همهشما رو تو مجلس سعادت نشد: شیرین

 لوس بودین.
 نشد دیگه...: عاطفه
  بیخیال اشکال نداره!: شیرین

 خودت چرا نیومدی اینوری؟-
رو ببینم نداشتم. مامان همایون حالم خراب بود دیگه... دل اینکه بیام قیافه داغون تو -

خواد دلم می ..خواد من و میالد مدام ور دلش باشیم.هم چون دختر نداره دلش می
ام رو بگیرم بیام تهران... پس فردا چهلم همایونه... ِا عاطی بعد این ماجراها دست بچه

و ت ی یه پنج دقیقه من رو با شوهرت تنها بذاری؟! کار خصوصی دارمکنمیجان لطف 
  نباید بشنوی...! خودم میارمش سر سفره. تو برو!

 دونستم بخندم یا حرص بخورمنمی
 باشه من میرم.: عاطفه
 قربون دستت در هم ببند: شیرین
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 صدای به هم کوفته شدن در گوشم رو به زنگ زدن انداخت.
 چه بی اعصاب...!: شیرین

 گفتی عاطی!انداختیش بیرون هیچی؛ دست کم بهش نمی-
 ؟میاد بدش-
 خیلی...! تازه فکر کنم روت حساس هم شده-
فهمه شوهر کردن ای انگار اصال نمیصداتون رو شنیدم. دختره لوس عقده ..دونم.می-

 یعنی چی!
 از قصد حرصش دادی؟-
معلومه که از قصد حرصش دادم. این همه سال خون دل خوردیم بزرگت کردیم که -

شونمش سر جاش که دیگه رو جیگرت کنه؟ میای کوچولو بیاد خون به این چشم گربه
 اعصابت راه نره!

 غریبه شیرین. اذیتش نکن!-
 کار کنم.یواسه من تعیین تکلیف نکن آبنبات! خودم بلدم چ-
  ه من کار نداشته باشین!بفقط شما هم  ؛ها کار ندارمما زناصال من به کار ش-
ول مهر انتقالیم رو انجام میدم از ا باشه. بذار حرفم رو بزنم...! فکرهام رو کردم کارهای-

 فقط منتظرم بعد چهلم یه جوری به مامان همایون بگم که جنجال نشه. ؛میام تهران
 به نظرت میشه؟-
ام یکم مشکل پیش میاد. اون هم که بهشون خاطر خدا کنه بشه...! فقط چون حامله-

 جمعی میدم که سه ماه آخر مامان میاد پیشم.
ری با این کوری کنار بیام. مامان رو راضی کنم برگردم تهران دنبال من هم باید یه جو-

 کار بگردم.
میرم ولی محسن... من دارم می ؛خونه تهران همایون که ارث پدریش بود یه نام منه-

 م همایون وقتی رفت ازم دلخور بودکنمیاز عذاب وجدان! مدام فکر 
  عشق بود. حرص خوردنش هم از سر ،همایون دوستت داشت شیرین-
 به خدا من هم دوستش داشتم-
 شیرین محض رضای خدا تو دیگه گریه نکن!-
 ذاری بزنمت؟می-

 تعجب نکردم
 همایون دلخور مرد به خاطر حضور و وجود من... شیرین حق داشت عقده گشایی کنه!
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 بزن شیرین جان! حق داری. بیا بزن!-
صدای نفس نفس  ...مکردمی خورد حسه و بازوها و شکمم میهایی که به سینضربه

 اش مخلوط شده بود.زدن شیرین با گریه
 ات باش!چه دست سنگینی داری دختر! فکر من نیستی فکر بچه-

تمام وزنش روی گردنم  ..هاش دور گردنم حلقه شد. زانوهاش سست شده بود.دست
هام رو با احتیاط دورش حلقه کردم. صدای هق هقش افتاده بود. ناچارا نشستم دست

  بلند شد
 ! همه چی درست میشهبسه! بسه شیرین-
 م.کنمیخودم... درستش ... -
 باشه یه نفس بگیر!-
 حالم بده محسن-
 پاشو یه آبی به دست و صورتت بزن!-
 با هم بریم-
 میریم.باشه با هم -

ه ام فشرد. با سر انگشتهام دنبال سرش گشتم خواستم با ولی خودش رو بیشتر به سین
اش باالتر رفت و شروع کرد به نوازش آرومش کنم ولی نتیجه عکس داد. صدای گریه

 !«تقصیر تو بود»: زدمدام داد می ،مشت زدن به کمرم
دونم عاطفه بود یا نه نمی ...صداش انقدر باال بود که مامان و فرشته رو کشوند اتاق

خواستن شیرین رو شنیدم فقط صدای مامان و فرشته بود که میچون صداش رو نمی
حوض، تو حیاط و خودم صورتش رو  بردمش لبم! میدیدکاش می آروم کنن!

هاش بهش های دیگه به خاطر گریهخورد زمین و بچهشستم. مثل وقتی که میمی
بردمش بقالی م، میکردمیهایی که تنهاییش رو پر وقت زدن، مثلانگ لوس بودن می

خریدم و با صورتی که هنوز اشکهاش خشک نشده و لباس سر کوچه و براش پفک می
پاشیدم که بهش میحوض و انقدر آب  بردمش لبهای پفکی میخاکی و دست

 !غمش یادش بره
 !ها خوب بودچقدر بچگی

 پاشو محسن جان!: فرشته
 رفت؟شیرین کجا -
  خوب میشه ،مامان بردش بهش جوشونده بده-
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 میالد باهاش نبود؟-
 خونه خاله خواب بوده نیاوردش-
 ترسیدخوبه اگه بچه بود می-
 چی بگم واال؟-
 عاطفه کو؟-
  خوره... ور پریده از جاش تکون نخورد ببینه چی شده!تو آشپزخونه داره صبحانه می-
 های زنانههمه بدبختی حوصله سیاست محض رضای خدا بس کن فرشته! وسط این-

اتون هم درازه کم نمیارین! کارتون بیخ و درگیری شماها رو ندارم. ماشاءا... زبون همه
له هم ک و قتی من هستم با هم رفیق باشین هروقت نبودم بزنین سره. تا وکنمیپیدا 

 ت کنین!ی راه بندازین! ولی جلو من خواهشا رعایدیگه رو بشکنین! خون و خونریز 
. تو فامیل یه زن ذلیل داشتیم اون ..عین آقام خدا بیامرزی. همه اخالقات به اون رفته-

 . کپی برابر اصل بابایی...هم بابا بود
 بابا با اون سبیل کلفت و شکم بزرگ و قد کوتاهش کجاش شبیه منه؟-
  اوی داداش کوچولو! حواست به حرف زدنت باشه بابا خیلی هم خوشتیپ بود-
 این رو میگی چون همه میدونن به بابا رفتی.-

 مشتش نشست به بازوم
 جونت میخاره ها ته تغاری!-
  من رو ببر آشپزخونه ببینم این خانم ما از چی دلخوره!-
 منت کشی نکنی ها محسن!-
 خودت با امیر منصور بحثت میشه نمیری منت کشی؟-
 اگه اون مقصر باشه نه-
ازک شده؛ چند وقتی مامان باباش رو ندیده؛ زود ناراحت یکم باهاش تندی کردم؛ دل ن-

  میشه.
 دل نازک نه نازک نارنجی-
 هر چی شما بگی... فعال بیا بریم آشپزخونه!-

 چون ؛حال شیرین مثل اینکه خیلی بد بود ...به همراه فرشته وارد آشپزخونه شدیم
شنیدم که با شیرین صحبت . صداشون رو از سالن می..فرشته هم رفت کمک مامان

از صدای برخورد چاقو یا  شدمیخورد. این رو ن و عاطفه بیخیال صبحانه میکردمی
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ر هایی غی. فرشته حق داشت. این رفتار عاطفه یه جور..قاشق به ظرف صبحانه فهمید
 عادی و آزار دهنده بود!

 ده؟!عاطفه جان میری بیرون ببینی شیرین چش ش-
 به من ربطی نداره. ؛نه-
  ست. استرس براش خطرناکه. برو ببین حالش چطوره!شیرین حامله-
 گفتم که به من ربطی نداره-
ها ربطی به من نداره پس خواهشا به شیرین و فرشته هم گفتم اختالفات شما خانم-

ه یه مورد ناگه از شیرین یا فرشته ناراحتی دق دلیت رو جلو من بروز نده! چون تو این 
 م نه برام مهمه!کنمیدخالت 

  تون بد گفتم داغ کردی؟وقتی به شیرین خانم چطور-
ولی راست  شدمیهام مربوط به خودم و خودت خودت هم میدونی بیشتر حرف-

 گفتم که با زبون تند و تیز شیرین رو به رو بشی!میگی... نباید چیزی می
 نیست االن نشدم!-
خواستم با شیرین صحبت کنم مراعاتت رو بکنه ولی با این میباشه خودت خواستی. -

کدوم حق گله فش بشی بهتره! فقط االن میگم هیچوضعیت فکر کنم خودت حری
 شکایت کردن پیش من رو ندارین!

 از جان گذشتگی کنی!شما خواد نمی ؛از پسش برمیامخودم -
 جوری نبودی عاطفهتو این-
 چه جوری؟ من همینم.-
ینجوری نبودی که تا وقتی با دلت راه اومدم خوب باشی ولی تا خالف میلت نه تو ا-

  حرف زدم احترامم رو زیر پا بذاری
 من بی احترامی نکردم-
 ی؟کنمیواقعا این طور فکر -

ین کاش ا ؛هیخته تا آخر عمر برام رویا میشه]فکر کنم تصور زندگی با یه زن عاقل و فر
  داری کنم![سر تق و یه دنده به نحو احسن نگهن بچه افتاد تا از ایاتفاق برام نمی

 نچ نچ چرا صبحانه نخوردی آب نبات؟-
 صدای شیرین بود.

 خوبی شیرین؟-
 آره بابا! خاله و فرشته شلوغش کرده بودن: شیرین
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  گیریبگیر بشین دختر جان! باز سرگیجه می: فرشته
ندادی گلم؟ همین کارها  بفرما نشستم...! عاطی جون چرا به شوهرت صبحانه: شیرین

شینی سر جات سهم داداش ما رو رو کردی انقدر گرد و قلمبه شدی دیگه... می
ه چرا؟ شما دیگ الهی قربونت برم محسن جان! چقدر الغر شدی... خاله  ..خوری.می

ه دادین، نه کباید به شوهرش برسه، شما باید یادش می چطورست نمیدونه عاطی بچه
 خودش...! ولش کنین به حال

. االن داشتیم ..نخیرم. من مواظب محسن بودم. از اون روزها که شما نبودی: عاطفه
 زدیم.حرف می
! ددادی کافی بوات یکی به این بچه میخودت میگی داشتیم از هر سه تا لقمه: شیرین

  فرشته جون یه چای میدی دست داداشم؟
 ها به هم تیکه انداختن!این صبحانه نبود چیزی که خوردم زهر مار بود انقدر که

دونست باید طرف کی رو بگیره مثل من ساکت بود. فرشته هم با مامان هم که نمی
 ،عاطفه و شیرین رو ساکت کنه کردمیتوجه به تذکری که بهش داده بودم فقط سعی 

زد که قلب من به جای های بحث کم میاورد ولی بعدش چنان نیش میعاطفه اول
خونه شده بود میدون  ...اومداون هم از خجالت عاطفه درمی شیرین گرفت ولی

  مامان در گوشم گفت که بهتره بریم جنگ.
 من و مامانم اومده بودیم بیرون ولی هنوز شیرین و عاطفه در حال ستیز بودن.

توجه به صدای عاطفه و شیرین، حرف با ای با مامان صحبت کردم و بیچند کلمه
 مسئله تهران رفتن.مامان رو کشوندم به 
ترسید پسر نابیناش به خودش صدمه بزنه. بهش اطمینان دادم تا مخالف نبود ولی می

تونم تا اون حدی که باعث ترس مشکالت حل نشده بخوام هم نمی وقتی همه جوره 
 همچنان مامان در حال نصیحت کردن من بود که فرشته سر رسید. بشه مستقل بشم.

 ن؟اها دیگه کینام کردن! ایوای خسته-
 ن االن؟کنمیچه کار  -
  نکنمیشورن ولی در حین ظرف شستن همدیگه رو سوزن سوزن ظاهرا ظرف می-
 مطمئنین اینها قبال هم رو ندیده بودن؟-
  آره-
فهمم شیرین که عکس عاطفه رو دید خیلی خوشش اومد. گفتم حتما با هم من نمی-

  !کردمیعاطفه اظهار عالقه  گفتمرفیق میشن چون وقتی از شیرین می
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  اون مال قبل از این بود که پای تو وسط بیاد-
 به من چه ارتباطی داره؟!-
  اینها جفتشون تو رو دوست دارن دلیل بحثشون هم همینه.-
 .ر بگذرهفقط خدا کنه بخی-
 ی؟کنمیی دم کنم. مامان تلویزیون رو روشن من برم یک چا-
  ین چی شده!سر و صداشون خوابیده برو بب-
 راست میگی...-

 ای طول کشید تا فرشته با چای برگشتچند دقیقه
 ن فرشته؟کردمی چیکار-
 هر کدوم یه طرف نشسته بودن به گریه کردن-
 ای بابا!-
ولشون کن! من که خسته شدم خوب شد بهم گفتی... اگه قرار بود من هم یه چیزی -

ن حرف ااصال معلوم نیست کدوم طرفی ؛کشیدنمشون به چهار میخ میبگم جفت
  شون چیه!حساب
 همون بهتر دخالت نکردی. محسن جان شما هم کار به کارشون نداشته باش!: مامان
  بیا داداش! برات چای سرد کردم: فرشته

 با یه تشکر زیر لبی لیوان رو ازش گرفتم
 ؟لب

 اند آزارم میدهاین که بقیه مجبور به تحمل این چهره
 وابسته نبودم ولی حاال... سکخدا به هیچغیر 

فقط دلم ؛ های خدا دارماز به یکی از بندهحتی کوچکترین کارها نی ؛برای همه کار
خواد زودتر با کاربرد اون عصای سفید آشنا بشم تا از این وابستگی به بقیه خالص می

 نشونم بده!. از این که یکی باید راه دستشویی رو ..از این حقارت بیزارم بشم.
  خاله... بیا یه چیزی به این عروست بگو...!: شیرین
 خاک عالم... چی شده؟: مامان
 به من میگه سیاه...: شیرین

 خب راست میگه دیگه خاله سوسکه...-
  محسن مگه نگفتم چیزی بهشون نگو؟: مامان
 دمت گرم محسن...!: عاطفه
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  ین شش ساعته؟کنمیکار یبیاین تو سالن دیگه چ-
 ای به بازوم خورد و پشت سر صدای شیرین رو شنیدمبهضر
 حاال دیگه من خاله سوسکم؟-
  اینه تو خاله ریزه-
 خاله ریزه اون زن شیر برنجته آقا موشه-
 تو هم مادر نخودی میشی ،زنم خاله ریزه ...اگه من آقا موشم-
 بیاردش.آخ خوب شد گفتی برم یه زنگ بزنم اگه میالد بیدار شده باشه، شهریار -
 برو نخودی رو بیار ببینم!-
  میرم ولی یادت نره قبول کردی زنت شیر برنجه!-
  باشه-

  ِا... محسن!: عاطفه
های بیخودی رو ول کنین بیاین مثل حرف ..یه کاری کردم نه سیخ بسوزه نه کباب.-

 دوتا دختر گل کنار هم بشینین روی همدیگه رو ببوسین!
 دوباره صدای شیرین اومدبعد از چند دقیقه سکوت 

 ده دقیقه دیگه میالد و شهریار هم میرسن.-
 خوبه.-
 خیلی زنت بانمکه محسن...-
 طور؟چ-
 ست گنا ه داره!ندازه. اذیتش نکنی زیادی بچهمی هاش گلخوره لپحرص می-
 شنوه دختر دوباره دعوا میشه.می-
 شنوه تو اتاقهنمی-
  نمیشه این جدل رو تموم کنی-
خندیم؟ همون موقع که بهم گفتی خاله شد بابا. ندیدی از کی داریم با هم میتموم -

 خندیدم.ریزه داشتیم می
 ...نه ندیدم

 فکر کردم جزو دعواتونه.-
 نه دوست شدیم با هم.-
 خدا رو شکر!-

 : فصل چهارم
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 مکردمیبا دقت به صداشون گوش 
-repeat 
-organization  
-sajad... Just you... Say again! 
-orgazination 
-you say wrong boy. Say again! 
-orgazination 
-it's not orgazination. is organization  

 صدای در نظم کالس رو کامل به هم زد.
 بفرمایید!-
 آقای سپهری... آقای کریمی گفتن بعد کالس برید دفترشون!-
 !بگید میام-

  تلفظ اشتباهش برسمدر رو که بست دوباره تونستم به سجاد و 
  پنج دقیقه بعد، صدای زنگ هشدار گوشیم ندای پایان کالس رو داد

وقتی از خروج همه مطمئن شدم عصای سفید رو از روی میز برداشتم. از حالت تا شده 
  خارجش کردم. صدای عصا راهنمام شد تا از کالس خارج بشم

 سالم آقای سپهری!-
 سالم خانم مجد...-
 آقای کریمی؟میرید دفتر -
 گفتین با من کار دارن-
  دوستتون منتظرتون بود-
 پایینه؟-
 آره-
  ممنون اطالع دادید-

راهم رو به سمت دفتر مدریت ادامه دادم. چند ضربه به در زدم بعد از بفرمایید گفتنش 
 وارد شدم

 سالم!-
  خسته نباشید آقای سپهری! بفرمایید بشینید!-
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رسیدم روی صندلی چند بار دست کشیدم تا مطمئن  جلو رفتم تا به صندلی همیشگی
 بشم چیزی روش نباشه و بعد نشستم

  الحق اومده بود آموزشگاهامروز، آقای ضیاء-
 پدر شایان؟-
خواست تشکر کنه که زود متوجه گرفتگی نفس پسرش شدین ولی کالس آره. می-

 بودین
  االن حالش خوبه؟-
 . جلسه دیگه میاد؟ش رو یادش رفته بودهاآره فقط اسپری-
 این یعنی اخراج نیستم؟-
تم ید اگه من گفکنمیببینید آقای سپهری... شما سه ساله دارید برای موسسه ما کار -

کم  نابینا وها هم به خاطر این بود که این بچه ،دبیر این کالس بودن به صالح نیست
گ با مر  بشه. مثل شایان کهفته کسی نیست که متوجهش بینان اگه اتفاقی بی

 ی نداشتافاصله
یه لحظه صبر کنید آقای کریمی...! قضیه شایان که حل شده است. درمورد اتفاقات -

پیش بینی نشده هم داخل کالس قبال یه مراقب حضور داشت که خودتون به خاطر 
  سود بیشتر حذفش کردین

که  هبه هر حال من ترجیح میدم کسی که بیناست دبیر این کالس باشه. برام عجیب-
ه م. حرف من اینکنمیزنید. دبیر با بار علمی باال مثل شما پیدا نشما حرف از اخراج می

 که یه کالس با شرایط متفاوت رو قبول کنید
این  بدعارم هم درست انجام میدم ولی مبرای من فرقی نداره. کار من تدریسه. ک-

 مونه. منباقی می روش تدریس من بودم. با یه دبیر دیگه فقط تدریس از روی کتاب
های عادی نداشته دادم که فرقی با آدمها زبان آموزش میداشتم جوری به این بچه

 باشن.
ذارم اگه با من موافق م. یه نظر سنجی بین اولیا میکنمیمن تالش شما رو درک -

بودن از ترم دیگه صالح اینه که کالستون عوض بشه. شما خط قشنگی داری فکر 
  راتون داشته باشه کجا تدریس کنید.م فرقی بکنمین
 هام رو گفتم... اجازه مرخصی میدین؟هر جور صالحه من حرف-
 بفرمایید!-
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ای استخدام ه تا معلم دیگهکنمیدونم آخرش هم دو تا کالس رو یکی ]من که می
 نکنه.[

پس هر تصمیمی گرفتید زودتر به من اطالع بدین تا خودم رو با شرایط جدید تطبیق -
  م!بد

از جا بلند شدم و خودم رو از اتاقش دور کردم با خانم مجد خداحافظی سرسری کردم و 
. بیست و دوتا ..به سمت کابوس هر روزم، راه پله رفتم. دوباره شروع کردم به شمردن

  پله... آسانسور دو ماهه که خرابه.
 بیست و دو ... بیست و یک...بیست-

 ای نبود. پنج قدم به جلو...کردم. دیگه پلهیعنی االن رو زمینم؟ با عصام چک 
 خسته نباشی مهندس...!-
 پاینده باشی آقا ظفر!-
 هوا سرد بود دوستت تو ماشین موند.-
  مکنمیشما هم برید اتاقکتون، سرما نخورید! من خودم راه رو پیدا -
این چه حرفیه مهندس؟ تا در ماشین میام باهات! خیابون شلوغه یه وقت ممکنه -
 اشین رو پیدا نکنیم
 ی؟کنمیلطف -

با این وجود، به دستش که تو دستم بود اطمینان نکردم و با عصا و تیز کردن 
 هام راه رو پیدا کردم. هر چند راهنمایی ظفر هم بی تاثیر نبودگوش

 مواظب جوب باشین!-
  صدای عباس بود

 حواسم هست.: ظفر
جواب تشکرم خداحافظی کوتاهی  . در..تو ماشین که نشستم خیال ظفر هم راحت شد

  با من و عباس کرد.
 صدای استارت ماشین خبر از دور شدن از آموزشگاه و ظفر داد.

 خب دیگه چه خبر؟: عباس
 هنوز حرفی نزدم میگی دیگه...-
  خواستم یه جواب به جز هیچی بشنوم-
 گمون کنم از ترم دیگه کالسم عوض بشه-
 گذره؟باز چی تو سر مرتیکه می-
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  فهممها بیاد نمیرفش اینه که من کورم اگه یه بالیی سر بچهح-
  کار کنه؟یخواد چحاال این کالس رو ازت بگیره می-
یه چند سالی تبلیغات آموزشگاه رو این بود که به زبان آموزهای کم بینا و نابینا -

شون جداست. به کریمی گفتم این کار اشتباه محضه. تحصیالت ویژه میدن و کالس
ا این اد ..ها فرق بذارن ولی تو گوشش نرفت. حاال رسیده به حرف من.نباید بین بچه

گفت ها رو ادغام کنه. حامد بدبخت میها هم برای اینه که دو ترم دیگه کالساصول
ها رو هم ه. شهریهکنمیها رو کم و پر جمعیت کالس ..خواد.همین روزها عذرش رو می

  بره.باال می
 یه وقت تو رو اخراج نکنه؟ عجب دزدیه!-
  ولی بهتره چندتا آموزشگاه دیگه هم سر بزنم ؛ذاشتامروز که هندونه زیر بغلم می-
گفت  ،تدریس صحبت کردم خیلی خوشش اومد با استاد صادقی راجع به این روش-

 زنه شاید بشه به نام خودت ثبتش کنی. گفت یه زنگ بهش بزنی!با چند نفر حرف می
 زنماش رو بزن تو گوشیم! بعدا بهش زنگ میشماره فکر خوبیه.-
 باشه...-
 حاال چرا داری میری خونه بابا؟-
 ای شدی ها از کجا فهمیدی؟حرفه-
موندی تو ترافیک؛ غر زدنت رفتی دوباره جلو اون دبستان میاگه سمت خونه می-

 شدمیشروع 
 رفتممیرفتم خونه خودمون، شاید از یه مسیر دیگه خب شاید می-
م تونی خر فرضفقط این رو بدون که دیگه نمی ؛عباس. حوصله توضیح ندارمام خسته-

  خوای ببری!کنی هر جا می
  ایت! یه حموم عمومی رفتن این ادا اطوارها رو نداره!خاک تو سر کینه-
 اون سری رو میگم که رو کوه ولم کرده بودی-
 صد بار گفتم تو رو یادم نرفته بود-
نرفته بود؟ پس از قصد من بیچاره رو یه شب تا صبح تو کوه کمر ول کرده یادت -

 بودی؟
  دونم چی به خوردم دادن خوابم برد.یه روز مونده بود به عروسیم. ُرَفقا هم نمی: عباس

 مردهء این مسئولیت پذیریتم! اصال چرا من رو با خودت بردی؟-
 ها دلشون برات تنگ شده بودبچه-
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 عقربه اون نیش از ینکردمیها که اگه یه ساعت دیگه دیر قربون دل تو و اون بچه-
 بود؟ نرفته یادتون میگی رویی چه با. مردممی
 دیدی که به موقع هم رسیدم ..ها رو نگفتم خودم رو گفتم. یادم نرفته بود.اون-
 آره درست موقعی که باالخره یه بالیی سرم اومده بود-
فهمید زهر چه نس آوردی قیافه عقرب یادم مونده بود وگرنه تا میولی خدایی شا-

 خورد. شانس آوردم گرگ نخوردتعقربی بوده مرده بودی دامادیم به هم می
 حاال خونه بابا چه خبره؟-
 مامان همه رو دعوت کرده-
 عاطفه اونجاست؟-
عترافی آره خودش اومد... میگم محسن حاال که بعد پنج سال بحثش شد باید یه ا-

 بکنم!
 چی؟-
ها زهر ماری به خوردم دادن ولی راستیتش من خودم فراموشت کرده درسته که بچه-

  بودم که البت تقصیر خودته! بس که ساکتی اصال حضورت حس نمیشه
  یکنمیمن هم که پنج ساله همین رو میگم کتمان -
 ها هله هوله بخریم!های خونه برای بچهیادم بنداز نزدیک-
 میخری، نمیشه بذاری وقتی رفتی خونه خودتون؟ االن کلی خوراکی غیر مجاز و مضر-

 گنا ه داره بچه! ،ذاره معراج لب بزنهعاطفه نمی
 راست میگی با این وضع براش خوب نیست-
 من زیاد حساس نیستم عاطفه خیلی... منظورت چی بود گفتی با این وضع؟-
  بردش دکتر...ه عاطفه میکنمیخورده تب  مثل اینکه ظهر بعد رفتن تو معراج یه-
 االن حالش خوبه؟-
. هول نکن! من که میومدم یکم بی حال بود، اون هم احتماال مال اون دو تا ..آره بابا-

 آمپولیه که خورده
 دو تا آمپول خورده؟!-
خورن. مال بنیهء ضعیفشونه. همین آرون و آیدا ها همه مریض میشن آمپول میبچه-

شون خرج رو دست من گذاشتن! ولی شماها های الکیسر این مریضیانقدر 
 دونستین معراج به پنی سلین حساسیت داره نه؟نمی

 ه ام حبس شدنفس تو سین
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 عباس، معراج چش شده؟-
هیچی بابا یه تست ازش گرفتن دیدن حساسیت داره کار به جاهای باریک نکشیده -

  کشنش یه مقدار شدید بودها ولی ری
 ام بدی؟خوای سکتهحرفت رو لقمه لقمه نکنی؟ می میشه-

 ای کشید.پوف کالفه
اتون قطعه؛ اون عاطفه خنگ هم بخاری تقصیر خودته مرد حسابی! دو روزه گاز خونه-

اش رو از روی برقی رو نمیزنه؛ اون بچه هم که انقدر لطیف مطیفه، به خدا من کلیه
شما دو تا اسکل، فکرهاتون رو ریختین رو بینم انقدر که نرم و شفافه، بعد پوستش می

های کوفتی رو بریزن بری قبض رو پرداخت کنی! هم که به کسی چیزی نگین تا حقوق
 یه ذره هم فکر بچه رو نکردین که تو این یه هفته بال سرش نیاد.

خواستم بهت بگم بیای برامون کرسی بذاری ولی ترسیدم معراج دست و پاش رو می-
ترسه معراج نزدیکش بشه. هوا هنوز ن بخاری برقی هم عاطفه میاو ..بسوزونه.

ام که سردش نشه. هباز هم دو روزه چسبوندمش تخت سیناونقدرها سرد نشده 
خواستم از حامد پول بگیرم که یا قبض رو بدم یا کپسول بخرم که دیدم از من ندارتر 

  خواستم با کریمی حرف بزنم نشدشده. دیگه امروز می
ماشین وامونده رو از من بگیر بفروش بزن به زخم زندگیت. به هر چی همین -

  برم میارمتپرستی به خاطر این ماشین نیست میام دنبالت میمی
ات رو در یه چیزی میگی عباس...! خودت میدونی با این ماشین دست کم کرایه خونه-

د. اون هم به میاری. من هم این ماه استثناء بود که دخل و خرجمون جور در نیوم
 خواداین ماه پول دستم بیاد درست میشه. دلم نمی ..ها بود.خاطر تعمیر لوله کشی

 دیگه اسم فروش ماشین رو بیاری
 ؟زاز اون رو دیکردمیچه جوری غذا درست -
 پیک نیک و ماکروفر-
 باز هم خوبه پول برق رو نمونده بودین-
م کردمیآب باشه، گاز و تلفن نباشه. فکر نبا عاطفه فکرهامون رو ریختیم رو هم؛ برق و -

 ه؟چطورمعراج مریض بشه. االن حالش 
 خوبه خونه مامان اینان... مامان اصرار داشت تا گازتون وصل نشده اونجا بمونین-
 جریان پنی سلین چیه؟-
 اتون حساسیت دارههیچی! فقط حواستون باشه که بچه-
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 یعنی خوبه دیگه؟-
 مواظبش باشید خوب میشه ؛ ولیبچهخوب که... مریضه دیگه -

ه داد تا یسکوت عباس بیشتر آزارم می.. دست خودم نبود که سرم پایین افتاده بود.
 موضوع جدی پیش نیاد این طور ساکت نمیشه

  بیشتر نگران معراج شدم
 عباس تو رو جون آیدا اگه اتفاقی برای معراج افتاده بگو!-
فقط  ؛کشی؟ بهت که گفتم سالمهمی عجب خری هستی! چرا پای بچه رو وسط-

 مریضه.
 مریضه یعنی چی؟-
 بی حاله، با نق زدنش سرمون رو خورده. آب دماغش هم مدام آویزونه-

 نفس آسوده ای کشیدم
 پس چرا دمغی؟-
 تو از کجا فهمیدی دمغم؟-
 از لودگی نکردنت-
 یعنی انقدر آدم ضایعی بودم خبر نداشتم؟-
 از این هم بیشتر-
 نازنین اسمت رو چی گذاشته؟دونی می-
 ؟رو من اسم گذاشته-
 آره-
 چی-
 آقای آرامش-
 برای چی همچین لقبی بهم داده؟-
  از هر جهت نگاه کنی من یکی بهش حق میدم-
 سوپر مارکت دیدی نگه دار، آب میوه و کمپوت بگیرم!-
 شناسم میوه ده درصد زیرخواد با جیب خالی ول خرجی کنی! یه جا میحاال نمی-

 خریم هم میوه است، هم آبمیوه، هم کمپوت.فروشه پرتقال تامسون میقیمت بازار می
طبق یه قرارداد نانوشته تا رسیدن به میوه فروشی هر دو سکوت . حرفش حق بود

تمام مدتی که عباس من رو تو ماشین تنها گذاشته بود ذهنم درگیر توصیفش  ...کردیم
و ساله و نیمه لطیف باشه چیز عجیبی نیست. من اینکه پوست یه بچه د ،از معراج بود
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و عاطفه جفتمون پوست سفیدی داشتیم و معراج هم مطمئنا همین طوری باید باشه 
 گفت اغراق آمیز بودولی چیزی که عباس می

 ها گرون بود معمولی خریدمپرتقال تامسون-
 فقط آبدار باشه که بتونن آبمیوه بگیرن-
 آبداره ولی دونه دار-
 ال ندارهاشک-

 دیدمش![کاش خودم می ؛باشه]اگه پوست معراج انقدر نازکه ممکنه خطرناک 
 زنم نکبت!با تو حرف میدارم : عباس

 ببخشید حواسم نبود!-
 ی؟کردمیبه چی فکر -
 به معراج...-
 ای بابا...! به پیر، به پیغمبر حالش خوبه!-
یعنی... اونجوری که گفتی پوستش بینی به نظرت سالمه؟ عباس، تو که معراج رو می-

تونم بپرسم هر چی باشه شفافه یه وقت مریض نباشه. آخه میدونی از عاطفه نمی
 مادره... به نظرت معراج طبیعیه؟

ی... من که نگفتم معراج عیب و ایراد داره؛ کنمییعنی آدم رو مثل سگ پشیمون -
فتین پی یگه تنهایی نیاگه مشکلی داشتین دگفتم حساسه بیشتر مواظبش باشین که 
 ستولی ناقص الخلقهحلش؛ نه که تو بشینی فکر کنی اون گوگ

 یعنی مشکلی نداره؟-
 اگه آبریزش بینی امروزش رو فاکتور بگیری از من هم سالم تره.-
 ای خوب نیست جلوشون این طوری حرف بزنی!انقدر بددهن نباش! بابای دو تا بچه-
دونم های خودمن خودم بهتر میخفه بمیر! بچه جلو بچه تو که بددهنی نکردم پس-

 چه جوری تربیتشون کنم
 چقدر مونده تا خونه؟-
 رسیمپنج دقیقه دیگه می-
 امکاش مسیر طوالنی تر بود! امروز زیادی خسته-
ات برای تو ماشین خوابیدن به اندازه کافی خراب هست؛ بگیر بخواب تو که سابقه-

 دیرتر میریم خونه!
  مسخره بازی و دروغ جوابم رو میدی؟نداره... یه سوال بپرسم بینه لزومی -



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 9 0 

 

 تا چی باشه...-
اطفه ه؟ عئیا شبیه تو ،عملاز قبل  ه؟ یعنی... شبیه عاطفه شده یا منمعراج چه شکلی-

هاش ماشیه... ماشی یعنی چی رنگی؟ عاطفه مدام از پوست سفیدش میگه چشم
درست توضیح نمیده موهاش مثل عاطفه میگه یعنی یه ذره هم سبزه نیست؟ عاطفه 

 بوره یا مثل من مشکی؟
 ذاری دو کلمه هم من بگم؟می-
 پرسیدم که بگی!-
هاش یه چیزیه بین مامان و بابا. دماغش متاسفانه به تو چشم ..پنج وجب قدشه.-

 ای زیادی روشن بد رنگه و.... پوستش به عاطفه، شیر برنجه. موهاش هم قهوه..رفته
 فرفری...-
های خودم همین فرفری بودنش جای تعجب داره. این رو به کی رفته...؟! قربون بچه-

 برم، دست کم سر اینکه به کی رفتن ما رو گیج نکردن!
 به کی رفتن؟-
 شون...دایی شغال-

تم خاطر داشبه تا جایی که  .دونستم بخندم یا واسه این طرز فکرش تاسف بخورمنمی
م همین برتری نریمان، حسادت کنمیای بود. فکر رهد معقول و خوش چهمرنریمان 

 هکنمیعباس رو تحریک 
 پیاده شو ته خطه!-

  لبخند بیخودی که رو لبم نشسته بود، با فکر مریضی معراج پر زد.
. عرض خیابون رو طی ..با توجه به سکوت کوچه از ماشین بیرون اومدم و در رو بستم

صدای دزدگیر و بعد خش خش نایلون حاوی .. کردم و منتظر موندم تا عباس برسه.
 شدمیهای عباس که بهم نزدیک پرتقال و قدم

 بریم...!: عباس
تیک عصا با هم مخلوط شد تا وارد خونه شدیم و صدای خش خش نایلون و تیک

 صدای پدر عاطفه از رو به روم با فاصله نزدیک شنیدم
 خوش اومدی بابا جان...!-

  شده بود به گرمی فشرده شددستم که به سمتش دراز 
 صدای سالم آروم مادر عاطفه رو هم شنیدم و با صدای بلندتری جواب دادم

 سالم مادر جان!-
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 ام رو آزار میدی آقا محسن...!این انصاف نیست اینجوری دختر و نوه-
 قلبم فشرده شد

ات، زن و بچهء این بینوان مامان جان! شش ساعت بادمجون دختر و نوه: عباس
د حال شزدیم که بهت گفتیم چیزی به محسن نگی؟ اون عاطفه بدبخت بیاکس میو

انقدر گریه کرد چیزی به روی شوهرش نیاری. شما هم که ظاهرا به لزوم این کار پی 
 بردی و یه کلمه هم به محسن نگفتی. آفرین واقعا ممنون!

صدا چرخید. پشت  گاه به سمتآ نازنین سرم از حالت افتاده ناخودبا صدای سالم آروم 
، شدمی. با صدایی که به سختی شنیده ..سرش صدای سالم آرون و آیدا هم شنیده شد

  جوابشون رو دادم.
ام رو اتون همینه! ندیدی حال بچهظهر کار همهواسه من شعار نده عباس که از بعداز-

 چقدر خراب بود؟
دردی رو دوا ای که میگی بس کن! با نیش زدن تو رو جون همون بچه: عباس

 ی...کنمین
 مادرجون ما که با هم حرف زده بودیم، عاطفه که گفت تو پارک سرما خورده: نازنین

 ه شوهرش رو بشورهخواست گناهم باور کردم! فقط می اون گفت من-
امون جون ه چی؟ من و محسن از صبح تا بوق سگ داریم برا زن و بچهگنا: عباس
تونه خرج زی، این خاک بر سر که یه قرونش هم نمییم. حاال من رو بگی یه چیکنمی

 خودش کنه که سر کوفت بهش میزنی.
خواد پوست از سرت بکنم! این چه رخت و لباسیه تن تو یکی هیچی نگو که دلم می-

 ها کردی؟این بچه
 بس کن زن! دیگه داری شورش رو در میاری.: پدرعاطفه

  ف بده؟هاشون برسن حرشور چی؟ این که میگم به بچه-
ها باالست مادر من. مدرک کوفتی فوق لیسانسم به . کار نیست. خرج..نیست: عباس

همین یه قرون دو هزار هم که در میارم از صدقه سر  ..درد کاغذ توالت هم نخورد.
 همین محسنه که به چهار میخش کشیدی.

 محسن اگه بیل زنه باغچه خودش رو بیل بزنه-
  زن! زبون به دهن بگیر: پدرعاطفه

 از شما انتظار نداشتم حجت خان!-
 دیگه طاقت نیاوردم ساکت بمونم
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حرم شش گوشه من کم گذاشتم. به  !بس کنین! مادر جون شما حق دارید تو رو خدا-
. من االن نگران معراج و ..به خاطر من اینجوری به هم نریزین !امامام حسین شرمنده

ام. خیال من رو راحت کنید بعد هر چی شما بگین، هر کاری بگین صالحه، من عاطفه
  مکنمیهمون کار رو 

عاطفه و معراج تو اتاق کوچیکه خواب بودن؛ البته اگه با سر و صدا بیدار نشده : نازنین
 باشن.

 کشید.عباس بازوم رو گرفت و تا اتاق با عصبانیت دنبال خودش 
  .من میرم مامان رو روشن کنم: عباس

قبل از اینکه فرصت کنم چیزی بگم با سرعت از کنارم رد شد طوری که شدت هوای 
 در اتاق رو باز کردم و ..گذشتنش همراه با بوی عطرش با شدت به صورتم خورد.

 آهسته صدا کردم
 عاطفه جان...؟-

 به جای عاطفه صدای معراج رو شنیدم
 بابایی!-
 ان بابایی!ج-

 جلوی در زانو زدم
 بابایی ببینم! چت شده بود؟ بیا بغل-

 هور گردنم حلقه شد. سرش رو به سینهای کوچیکش دچند لحظه طول کشید تا دست
  فشردم

 چی شده بود باباجون؟-
 ام به گوشم رسید.[هو تو دماغیش از یه جایی وسط سین ]صدای نازک

 دکتر بده...-
 آمپول خوردی؟-
 بده...آمپول -

 دستم رو روی کمر و سرش حرکت دادم.
 سالم...: عاطفه

 سالم! خوبی خانمم؟-
 من خوبم. معراج امروز یکم مریض شده بود-
 عباس برام گفت. باید حواسمون جمع باشه که به پنی سیلین حساسیت داره-
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 وقت مریض نشه!هیچدیگه . خدا کنه ..امروز مردم و زنده شدم-
 سرد نبود چه جوری مریض شدهخونه اونقدرها هم -
. بردمش این پارکه که وسطش یه استخر بزرگ داره. زیادی ..کردمیاز صبح پارک پارک -

و روشن کنم، هوا هم شیطونی کرد، عرق کرده بود. قبل رفتن یادم رفته بود بخاری ر
  ه پهلو کردهری دیدم تب کرده. مامان میگه سینظهسرد بود، بعداز

 خوابیده!نگاه کن ببین -
 هاش بازهنه چشم-
 زیادی مظلوم شده-
 بی حاله. شربت خورده... محسن من باید یه چیزی بهت بگم-
 چی؟-
  راستش من یه جا کار پیدا کردم-
 کجا؟ چه کاری؟-
ام بیام اشکال نداره. باالخره گفت چون بچه دارم با بچهتو یه مهد کودک. مدیرش می-

 ردم بخوره؟این درس خوندنه باید یه جا به د
خوام تو و معراج راحت باشین. اگه این شغلی که میگی برات ناراحتی من فقط می-

 ایجاد نکنه من مشکلی با کار کردنت ندارم... فقط... اون جا مربی میشی دیگه؟
 آره-
 خوبه... شهریه مهد کودک معراج رو پس باید بذاریم کنار؟-
  دارننه از رو حقوقم یه مقداری بر می-
گیری مال خودته عاطفه جان. خرج خونه ی و حقوقی که میکنمیشه. فقط کاری که با-

  به عهده منه
 فکر کنم بهتره بریم تو سالن!-
 بریم!-

ام حلقه هام انداختم. دست عاطفه دور بازوی دیگهوزن معراج رو روی یکی از دست
 عصا و کیفم رو به عاطفه سپردم و به اتفاق از اتاق بیرون اومدیم. ..شد.

  بشین عاطفه جان! براتون چای میارم: نازنین
صداش گرفته. فکر  ،خوام برای معراج شیر گرم کنممی قربونت! خودم میام االن.: عاطفه

 کنم گلو درد داره.
 هاعباس، پرتقال خریده. بیا آبش رو بگیریم برای بچه: نازنین
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 روی مبل نشستم معراج به بغل
 کیف و عصات رو کنارت گذاشتم باشه؟: عاطفه

 برو راحت باش!-
  میرم یکم شیر گرم کنم برای گلوش بهتره-

سرم رو تکون دادم و چند دقیقه بعدی به سکوت عجیبی گذشت. انقدر ساکت که 
 اومدهای خش دار معراج به نظرم بلند میصدای نفس

 معراج بابایی؟-
 هوم-
 نخوابی مامان برات شیر بیاره باشه؟-
 خورم...جی نمیجی-

 خندیدم
 دونم بزرگ شدی شیر لیوانی...می-

 جی که خیلی خوبه...!جی: آیدا
 ]چی شد؟![

 آیدا برو از عمه برای خودت آبمیوه بگیر! بدو!-
  هاستجی مال بچهدونه جیولش کن عمو! خنگه. نمی: آرون

 برای اعتراض بلند شد.[]صدای جیغ مانند آیدا 
 خودت خنگی.: آیدا
 تو خنگی.: آرون

 خودتی-
  تویی-
 تویی-
 تو-
  تو-

گرفتم. صدای جیغ آیدا که بلند شد انگار بحثشون تمومی نداشت. داشتم سرسام می
عصام رو برداشتم و به سمت اتاق حرکت کردم ولی به در که رسیدم متوجه صدای جر 

راه رفته رو برگشتم و دوباره رو همون مبل  شدم.و بحث عباس و پدر و مادرش 
دستی به سر معراج .. توجه به جو متشنج دور و برم بشم.نشستم. سعی کردم بی

 کشیدم و نشوندمش روی پام.
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  !ه؟کنمیبسه دیگه! چه خبرتونه؟ نگفتم هر کی دعوا کنه خدا سوسکش : نازنین
 ک شدن؟!بابا جون سوس-یعنی االن بابا و مامان جون: آرون
 ای خدا...!: نازنین

 همون لحظه عباس هم از راه رسید
 اومد؟چه خبره صداتون تا تو اتاق می-

  ها بگو! من حریفشون نمیشمعباس یه چیزی به این: نازنین
 دعوا سر چیه؟: عباس

نازنین و آرون و آیدا با هم شروع به حرف زدن کردن و من از کالفگی سعی کردم به 
  چیزی گوش نکنم

 بابا...: معراج
 جانم بابا؟-
 بریم خونه-
 میریم بابا جون. بذار مامان بیاد شام بخوریم میریم-
 خونه شام بخوریم.-

صدای نازنین از صدای آرون و آیدا . ظاهرا سر و صدا، معراج رو هم کالفه کرده بود
عباس مونده بود کدوم یکی از این سه تا بچه رو ساکت کنه! فقط  ..بلندتر بود.

 تونستم براش آرزوی صبر مضاعف کنم!می
 معراج، مامان، بیا اینجا! بابا رو اذیت نکن! بیا شیر بخور!: عاطفه

 معراج یه اینچ هم تکون نخورد
 عاطفه جان... معراج یه مقدار کالفه است اگه راضی هستی یکم زودتر بریم-
شنوه ولی صدای مادرش م صدام به حدی آهسته است که فقط عاطفه میکردمیکر ف

 ام پشیمون شدمرو که شنیدم از گفتن جمله
 هام رو جایی ببریذارم بچهکجا؟ من نمی-

برای چند ثانیه همه سکوت کردن و این  ،هر لحظه منتظر بودم جر و بحثی پیش بیاد
 دونستم چی باید بگمنمی ..سکوت با صدای گریه عاطفه شکسته شد.

هات رو بپوش عاطفه! نازنین، تو هم بچه ها رو حاضر کن! اینجا دیگه برو لباس: عباس
  جای موندن نیست

 های جیغ داشتصدای مادر عاطفه این بار ته مونده
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خوای برو! رفیقت هم با خودت ببر ولی حق نداری بچه من کجا حاضر شن؟ هر جا می-
  رو جایی ببری!

عر خر هم حساب نکنن جای موندن نیست... جایی که حرف آدم رو عر: سعبا
حاضر شین تا اعصابم داغون تر از این  ،تاین؟ شما دوکنمیواستادین چی رو نگاه 

 نشده!
 از کی تا حاال اختیارتون افتاده دست خودتون؟ سر خود شدین؟-

 اختیارشون دست من که هست... برید بابا جان...!: بابا
از روزهای سخت پنج  یه روز ریه معراج ترسیده بیشتر خط به اعصابم انداخت.صدای گ

سال پیش بود که مادر عاطفه تنها اومد به دیدنم. حرف از خواستگار داشتن و طالق 
حرف اینکه زندگی عاطفه با من خراب میشه ولی حرف عاطفه چیز ، زددادن عاطفه می

 .زدتلفنی داشتم و عاطفه حرف از دلتنگی میطفه مکالمهء اای بود. هر روز با عدیگه
حتی گفتم اگه عباس از اون  ؛ت ایستادم که از عاطفه جدا نمیشممحکم و سخ

همین مخالفت با خواست .. ذاره.اشون نمیخواستگارهای احتمالی با خبر بشه زنده
 وقت روی خوشش رو ندیدم.باعث یه عمر نفرتش شد. دیگه هیچ مادر عاطفه

*** 
های پنج سال پیش مادرعاطفه و برخوردهای فعلیش غرق بودم و بار بین صحبت

نشستم تو ماشین و بین راه چه  چطورهاش انقدر سنگین بود که متوجه نشدم حرف
تو زیر پ لباس عوض کردم و کی معراج به بغلصحبتی شد و کی رسیدیم خونه و کی 

 خزیدم.
  خب یه چیزی بگو محسن!: عاطفه

 یز من؟چی بگم عز-
 خواستم مامان اینجوری کنهبه خدا نمی-
 دونم خانمم... بخاری رو روشن کردی؟می-
 آره االن خونه گرم میشه-
 خودت هم بیا زیر پتو سرما نخوری!-
دونم چه جوری معراج رو ل کنم... نمیسردم نیست... برم یه چیزی برای شام سمبَ -

 راضی کنم ساعت دوازده بیدار شه دارو بخوره
فقط عاطفه جان، معراج بدجوری از دکتر ترسیده یه وقت این موضوع رو تو تربیتش -

 دخیل نکنی



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 9 7 

 

 یعنی چی؟-
 نه دکتر آمپولت میزنه!یه وقت نگی دست تو دماغت نکن وگریعنی -

  صدای خنده آرومش چراغ دلم رو روشن کرد
 تونی برای معراج سوپ درست کنی؟عاطفه جان، می-
 . فردا یه سر هم باید برم مهد بگم میام..م. االن هویچ نداریمکنمیبرای فرداش درست -
 اگه دیدی کار سختیه یا خسته شدی خودت رو اذیت نکنی!-
نه... خودم دوست دارم برم. معراج دیگه اونقدرها نیاز نداره چهار چشمی مواظبش -

 گیرهباشم. اونجا برم هم خودم سرگرمی دارم هم معراج یه چیزی یاد می
 جور صالحه...هر -
ی انگار مامان حق داره؟ به کنمیمحسن...! چرا هیچی نمیگی؟ چرا یه جوری رفتار -

خدا منی که دخترشم حرصم از کارهاش در اومده. چرا تو انقدر ساکتی؟ بابا امشب تا 
 دیدمت ناراحتی، صورتت سرخ شده بود ولی هیچی نگفتی. می..مرز سکته رفت

 نگرانه عاطفه جان-
چی؟ اگه نگران معراجه که من و تو بیشتر نگرانیم. اگه نگران منه که باید ببینه نگران -

 هاش چقدر خوشبختمبدون حرف
 بیا دیگه فکرش رو نکنیم!-

صدای زنگ اجازه بحث بیشتر رو بهمون نداد. عاطفه که رفت در رو باز کنه من هم از 
 گرم بودن جای معراج مطمئن شدم و از زیر پتو بیرون اومدم.

 کی بود عاطفه جان؟-
 شیرینه...-

 از اتاق بیرون رفتم. صدای شاد شیرین تو خونه پیچید.
سالم! سالم! من و شنگول و منگول اومدیم امشب پیشتون بمونیم ولی شما -

ی مغزی هم نکنین! یز نرتون هم باال پایین نره! خوخواد بترسین! فشار خوننمی
  فتینبا خودمون آوردیم که تو زحمت نی مون روشام
 ات پاک کن مامان!سر جدت این کلمه شنگول منگول رو از لغتنامه: میالد
 برو تو بچه! واسه بزرگترت تعیین تکلیف نکن!: شیرین
 خوش اومدین! ماندانا جان، اون بخاری دستت رو نسوزونه مواظب باش!: عاطفه

 سالم-
 سالم دایی!: ماندانا
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 ،ماندانا رو تو دست گرفتم و بعد از اون میالد بود که باهام دست داد دست کوچیک
 ثلشیرین بود که م.. میالِد ده ساله این روزها بیش از حد احساس بزرگ شدن داشت.

  ش گرم جواب سالمش بود.همیشه به جای دست دادن یه آغو
 کار خوبی کردی اومدی!-

 . معراج کو؟..دونمخودم می: شیرین
 ش احوالهیکم ناخو-
 چی کار کردین بچه رو؟-
  سرما خورده. االن که خوابه.-

  شیرین، هوای ماندانا رو داشته باش خیلی نزدیک اون بخاری نره: عاطفه
 هنوز گازتون قطعه؟: شیرین
 بساطی داشتیم چهامروز بیا برات بگم : عاطفه

فه شیرین و عاطود با صدای صحبت بون که احتماال میالد روشنش کرده زییصدای تلو
  داد.تلفیق شده بود و عجیب بوی زندگی می

بعد از خوردن شام بود که شیرین همه رو سرگرم بازی کرد و صداشون انقدر باال رفت 
. تو فواصلی که عاطفه مشغول معراج بود، شیرین از اتفاقاتی ..که معراج هم بیدار شد

هی لبخند به لبم آورد و باالخره که طی روز براش افتاده بود تعریف کرد و خواهی نخوا
  زبون من هم باز شد و از استاد صادقی گفتم که از روش تدریسم خوشش اومده.
 همین که عاطفه و شیرین تشویقم کردن، شد انگیزه که برای ثبت کارم تالش کنم

 ...فردای اون روز، تماسی با آژانس گرفتم و از خونه بیرون اومدم
م که دردسرهای آموزشگاه کریمی رو نداشت. کردمیکار  ایها تو موسسه دیگهصبح

  م.کردمیرفتم و تو یه کالس عادی تدریس مثل یه دبیر ساده با عزت و احترام می
هی شون میاد گااوایل هر ترم با زبان آموزهای جدید یه دردسرهایی دارم چون خوش

 کالس برقرار میشه و استفاده کنن ولی خیلی زود نظمءسرکارم بذارن یا از ندیدنم سو
  گیرم چون کارم رو دوست دارم.کنترل کالس رو به دست می

صدای  ..پام رو که تو موسسه گذاشتم اول از همه سکوت بیش از حد متعجبم کرد.
 سالم منشی رو که شنیدم به طرفش برگشتم

 سالم آقای سپهری! چه خوب که زودتر اومدید!-
 اتفاقی افتاده؟-
 آره بازرس اومده-
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 بازرس؟!-
ها همه ه لیست ها، اسامی، نور پردازیکنمیآره. میگن کارشناسه. همه چیز رو چک -

 چی... اتفاقا اسم شما رو تا دید گفت قبل کالستون برین دفتر!
 االن کجاست؟-
 یسش امتیاز میدهرنشسته سر کالس خانم امینی به تد-
 پس من میرم دفتر-

دای با ص ..عت تا شروع کالسم باقی مونده بود.ای بود منتظر بودم. نیم ساچند دقیقه
وی میز گذاشتم و از جا بلند گفت و گوی نفراتی که وارد دفتر شدن لیوان چایم رو ر

 صدای بحثشون قطع شد... شدم.
 وقت بخیر!-
 خواین ببینینایشون آقای سپهری هستن که گفتید می-

 صدای مدیر آموزشگاه بود.
 فقط تشابه اسمی بوده.م اشتباه کردم. کنمیفکر -

 این صدا برام آشنا بود.
 اگه با من امری ندارین جناب حاتم، من برم کالسم تا بچه ها نیومدن-
عرضی نیست. آقای رستگار با شما کار داشتن که صرف نظر کردن. نیم ساعتی بعد از -

 شروع کالستون برای بازدید میایم کالستون...
 مشکلی نیست.-

  شتم ولی فکرم درگیر فامیل جناب کارشناس بود... رستگار...کیف و عصام رو بردا
 ؟شناختمتا رسیدن به در، تمام پس و پیش مغزم رو بررسی کردم. چندتا رستگار می

  درست وقتی که دستم به دستگیرهء رسید ذهنم رو یه اسم موند.
  دستم از دستگیره جدا شد. دو دل بودم بپرسم یا نه.

 زودتر متوجه مشوش بودنم شد -مدیر آموزشگاه-حاتم
 اتفاقی افتاده آقای سپهری؟-

 چرخیدم سمت صدای حاتم
  ببخشید! فامیلیتون چی بود؟-

 دوباره همون صدای آشنا رو شنیدم
 رستگار-
 مرتضی رستگار؟-
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 از سکوتش جوابم رو گرفتم
 م انگلیس خوش تریکردمیپس برگشتی؟ فکر -
 محسن خودتی؟!-
 چند روزی که پیشم موندی تشکر کنم قبل رفتنت نشد بابت اون-
 چه بالیی سرت اومده؟ چشمهات؟ چرا انقدر عوض شدی؟-
دو تا کالس دارم. بعد کالسم سوال پیچم کن! من هم  ..اینجا نمیشه صحبت کرد.-

 سوال زیاد دارم
من میرم بیرون راحت باشین.  ..ای مونده.تا شروع کالس، بیست و چند دقیقه: حاتم
 د...نمیا توکسی 

صدای بسته شدن در که اومد قبل . از خدام بود حاتم بره ،دو قدمی از در فاصله گرفتم
 از اینکه فرصت کنم سوال از مرتضی بپرسم بازوهای قویش اسیرم کردن.

 پیر نشدی... هنوز هیکلت ساخته پرداخته است-
 کار کردی؟یکار کردی با خودت؟ چیچ-

 از حصار بازوهاش بیرون اومدم
 شش سالی هست-! پنجبیخیال-
 شش سال؟ یعنی درست بعد رفتن من؟-پنج-
 یه سه ماهی بعدش-
 چه بالیی سرت اومده؟-
 ی؟کنمیکار یباشه بعدا... تو مگه نرفتی اون ور مدل بشی اینجا چ-
 از غربت خسته شدم-
 هنوز مجردی؟-
 آره بابا... کو دختر خوب؟ تو چی؟-
 من یه بچه دارم.-
  خونه زندگی میشی از اول معلوم بود اهل-
 !مونخونهام رو داشته باش! یه شب حتما باید بیای شام شماره-
 آره... دیگه عمرا دست از سرت بر دارم-
 تو رفتی نباید یه شماره یا آدرس به ما بدی؟-
 به عباس شماره دادم. قرار بود باخبرت کنه!-
 دونستی عباس دل خوشی ازت نداره؟تو نمی-
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  فهمیدم.بست باید زودتر میهایی که به ریشم میپولدار" گفتناز اون "بچه -
 گفت تیپ من هم خراب کردیتازه می-]خندیدم[

 خوای بشینیم؟می-
 شون ماجرا میشه.ها برم رد شدن از بیننه باید برم کالسم اگه قبل از بچه-
 از عباس خبر نداری؟-
 بردار زنمه-
 چه جوری زنده موندی تا حاال؟-

 بعد کالس میاد دنبالم اگه خواستی بمون که ببینیش-عمیقتر شد[ ]لبخندم
 ات چند سالشه؟بچه-
ا بگیر! بی-از دو سال بیشتر. عکسش تو گوشیم هست]گوشیم رو از جیبم بیرون آوردم[-

 ات هم بزن توش!شماره
 ]گوشی از دستم بیرون کشیده شد.[

 همینه که بک گراند گوشیته؟-
 ه خودشهایاگه موهاش فر و قهوه-
 اش کنی یه خبر بهم بده!خودشه پس... با نمکه. خواستی مدل یا هنرپیشه-
 حتما-
 ام رو سیو کردم حتما یه زنگ بهم بزن!شماره-
 حتما! من برم کالسم...-
 های سخت بپرسمو. من هم میام که از شاگردهات سوالبرآره -
 رس!غیر از سه تاشون از بقیه مطمئنم بیا هر چی دوست داری بپ-

*** 
ها صدای سالم یکی از بچه ..وارد کالس شدم. دو تایم یک ساعت و نیمه کالس داشتم.

ها گذشتم و کیفم رو روی رو شنیدم که ظاهرا زودتر از بقیه رسیده بود. از بین صندلی
میز گذاشتم. ماژیکی از جیب جلوی کیفم خارج کردم و با احتیاط سمت تخته قدم 

 رو نوشتم و پشت میزم جاگیر شدم. gerundبرداشتم و کلمهء 
منتظر موندم تا صدای زنگ گوشیم خبر از شروع  ...شدمیها بیشتر کم صدای بچهکم

هام ها انجام شد و تمام مدت گوشحضور و غیاب توسط یک از بچه تایم کالس بده.
 رو تیز کرده بودم مبادا کسی از قلم افتاده باشه.
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. اومد ولی سوالی نپرسید. ..ت که مرتضی اومدگذشنیم ساعتی از شروع کالس می
ن کردمیزدن و همه تالش شاید محیط کالس گیجش کرده بود. همه حرف می

صداشون به گوش من برسه. کالس من بیش از حد پویا بود چون کسی که تو این 
 عمال حضور نداشت. کردمیکالس صحبت ن

دم تا کالس خلوت بشه و بعد ساعت یک و نیم بود که هر دو کالس تموم شد. صبر کر
مرتضی تو دفتر منتظرم بود. به محض ورودم به دفتر بحث راجع به  ..از جا بلند شدم.

روش تدریسم شروع شد. مرتضی و آقای حاتم مشغول نقد و بررسی شدن و پای رفتنم 
. نیم ساعتی نگذشته بود که صدای گوشیم بحث حاتم و مرتضی رو قطع ..رو بریدن
 گفته بودم که صدای عصبانی عباس تو گوشم پیچید.کرد. الو ن

 ُمردی الحمدا...؟! بیا بیرون دیگه! هزارتا کار دارم به خاطر تو عالف شدم.-
 االن میام-
 زودتر!-

تماس قطع شد. از جمع عذرخواهی کردم و از ساختمان آموزشگاه بیرون اومدم. به در 
 رسیده بودم که مرتضی همراهم شد.

 بود؟عباس : مرتضی
 آره-
 بینمش. کو؟نمی-
 داره.همیشه جلوی در نگه می-
 این که ماشین خودته. ..دیدمش. یکم دورتر پارکه.-
 ات خوبه.حافظه-

کتفم رو گرفت و به سمت راست کشید. دو قدم بیشتر برنداشته بودیم که صدای 
 مون شد.عباس باعث توقف

 به خاطر این نکبت من رو دم در کاشته بودی؟-
 علیک سالم رفیق قدیمی!: مرتضی

 خواست ببینه.[دید یا نمی]عباس انگار مرتضی رو نمی
 خواستم ببرمت خونهء خودمونزنت زنگ زد گفت تا بعد از ظهر مهد کودکه. می-
 نه من مزاحم شماها نمیشم. میرم خونهء خودمون.-
 من هم دیگه قصد ندارم ببرمت با رفیق قدیمیت خوش باش!-
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ماشین رو شنیدم و صدای  رد. صدای کوبیدن ..ت خاصی گفتقدیمی رو با غلظ
 کشیده شدن الستیک به آسفالت نشون از رفتنش داد.

 جدی رفت؟-
 من آخر نفهمیدم مشکلش با من چیه!: مرتضی

کشی یه تاکسی برام بعضی کارهاش بچگانه است ولی دلش پاکه... یه زحمت می-
 بگیری؟

مهمون کنیم. عباس که گفت خانمت تا بعد از ظهر  مون رویه روز که لیاقت داریم رفیق-
 رسونمت خونهنیست. یه امروز رو با من بد بگذرون بعد خودم می

 خواستم خودم دعوتت کنممی کردمیاگه عباس کج خلقی ن-
 خیال عباس! بیا بهت نشون بدم چه عروسکی خریدم.بی-
 هنوز هم ماشین بازی؟-
 ردم...بیا بهت بگم لندن چه کارها که نک-

هوا سرد و پاییزی بود اما با وجود روحیهء  سر تکون دادم و موافقتم رو اعالم کردم.
های قدیمی مثل گنجن. از رفیق.. هاش مثل ظهر مرداد گرم بود.شاد مرتضی و حرف

فقط رفیق واقعی میتونه حال آدم رو  ؛شون شاد میشی و با غمشون غصه دارشادی
 عوض کنه.

ای ای درست کرد که از هر کباب برهو به عنوان نهار املت سوختهرفتیم خونهء مرتضی 
به اندازهء پنج سال حرف برای گفتن داشتیم. تا وقتی که مرتضی از .. تر بود.خوش مزه

گذشت. مثل اینکه کار مدلینگ . همه چی به خنده می..گفتخاطرات انگلستانش می
میرسه که از همه چیز بیزار  یه روز.. براش خوب بوده ولی ناگهانی خسته میشه.

 های عجیب، غربت و همه چی.ها، لباسشروب، بدنسازی، دوربین*میشه... دختر، م
م نباید از خودم بگم تا مرتضی و روحیهء شادش به هم نریزه اما پرسید و کردمیحس 

 .شدمیهام درمان چشم: ته تعریف تمام اتفاقات یه خبر داد
 ن.نکمییر مات میدن و سیگنال ضعیف به مغز مخابره گفت که تصواز پروتزهایی می
فهمیدم خوند و من با اینکه نمیزد و ظاهرا از روی متنی تو اینترنت میاون حرف می

نور امیدی بود که زود خاموش شد. .. منظورش چیه، نور عظیمی به دلم تابیده بود.
رویای دور از دسترسی .. .ها با ما فاصله داشتدرمان آزمایشی بود و تو کشوری که قاره

صدای مرتضی .. اومدم.بر نمی مونخونهبود. خصوصا برای منی که از عهدهء قبض گاز 
 که هیجان داشت. دمشنیرو همچنان می
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.خودم باهات میام. خودمون ..یمکنمیگردیم همین دکتره رو پیدا ریم میمی: مرتضی
 ریم آمریکا. چه شود؟!دو تا به بهانهء درمان می

 نمیشه مرتضی-]صدام از ته چاه عمیقی بیرون اومد[
 نه نیار دیگه! این تنها راهشه-
 تونم بیام. بحث رو عوض کن!نمی-
یعنی چی بحث رو عوض کن؟! به من بگو مشکلت با کجای این قضیه است؟ ببین! -

دونم چیه... ات هم نباشی من راهش رو میبرای اینکه عالف نشی و نگران زن و بچه
برت م بعد خکنمیم و راضیش کنمیدتر میرم با پروندهء پزشکیت. دکتر رو پیدا من زو
 م که بیای.کنمی
فهموندم مشکلم چیه؟ کل زندگیم هم بفروشم بلیط سفر به آمریکا جور طور بهش میچ

تونه من رو با حرف راضی می کردمیمرتضی فکر  نمیشه چه برسه به هزینهء درمان!
 ام.ت گذاشت روی شونهکنه. کنارم نشست و دس

ت یالسهحلهء آزمایشه اگه داوطلب بریم، تببین! اینجا نوشته این روش هنوز تو مر-
 خاص بهت میدن.

 زنی به نظر ساده میاد ولی نشدنیه مرتضی...اینجوری که حرف می-
مرتضی خواست باز هم دلیل بیاره اما زنگ گوشیم مانعش شد. ریتم زنگ خاصی که 

 گوشی رو جواب دادم. ..عاطفه پشت خطه.داد نشون می
 بله خانم جان؟-
 تو کجایی محسن؟ دلم هزار راه رفت-
 برای چی نگران شدی؟!-
 خوای نگران نشم؟ات میوقتی خونه نیستی، عباس هم میگه ندیده-
عجب آدمیه! اومد دنبالم آموزشگاه. گفت شما بعد از ظهر میای من هم با دوستم، -
 م.کنمیفتم میام خونه کامل برات تعریف اش. االن راه میارتضی اومدم خونهم
 زود بیا من منتظرم!-
 چشم. خداحافظ!-

 ]تماس رو قطع کردم.[
 یه زنگ میزنی آژانس؟ عباس، معلوم نیست چی به عاطفه گفته نگران بود-
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زن جماعت، شوهرش هر شرایطی داشته باشه نگرانه. شوهره سالم باشه زنگ میزنه تا -
نکرده یکی مثل تو هم، مدام زنگ خور داره که مطمئن بشه  بشه خی*ان*تمطمئن 
 نمردی!

 ذاشتی این بین!یه دور از جونی می-
. تو چاله نیفتی، تو ..مش برات خطرهدیگه دور از جون نداره. از خونه میری بیرون تما-

رد و ر دفتی، از باال چیزی نخوره به سرت، ماشین نزنه بهت، هزاچاه نیفتی، تو جوب نی
 مکنمیمرض دیگه... بیا رضایت بده بریم آمریکا! خودم همه چی رو درست 

 م مرتضی. االن یه زنگ بزن آژانس، من برم خونه!کنمیروش فکر -
 رسونمتخودم می-

تمام مسیر تا خونه ساکت بود و این عجیب بود. با یه تعارف کوچیک راضی شد بیاد 
آمد گویی عاطفه بود. پنج دقیقه بعد از خوشخونه و شام بمونه و این عجیب تر 

. به محض ورود شروع کرد به صحبت با عاطفه و از ..فهمیدم قصد مرتضی چی بوده
آمریکا و درمان گفت. عاطفه چنان ذوق کرده بود که انگار متوجه هیچی نبود اما 

 پرسیدم.ها میسوالی پرسید که باید خودم زودتر از این
 گید خیلی سنگین میشه نه؟ملی که میهزینهء این ع: عاطفه
 فقط پول سفر و اقامته. ؛ای بگیرنی درمان فکر نکنم هزینهبرا: مرتضی

 تونستم ساکت باشم.[]بیشتر از این نمی
 هکنمیعاطفه خانم میشه یه سر به معراج بزنی؟ داره گریه -

 ای وای! آره.: عاطفه
 مرتضی رو مخاطب قرار دادم.صدای حرف زدن عاطفه با معراج که از اتاق اومد، 

مرتضی جان... همین هزینهء سفر و اقامت شاید برای شما رقمی نباشه ولی برای من -
تونم چند ماه کارم رو ول کنم و بیام پول کلونیه. اگه اون پول هم جور کنم باز هم نمی

یا هر ظس داشتم! روزهای دیگه صبح و بعدازسفر. به امروزم نگاه نکن که فقط صبح کال
آموزشگاهم یا تدریس خصوصی، خونهء مردم. اگه چند ماه کارم رو ول کنم دیگه 

 تونم شغلی پیدا کنم.نمی
وای! وای! محسن مغزت تا کجاها رفته؟ همین تو نبودی خونهء من نماز خوندی؟ -

ات هم باش! امیدت به خدا باشه مرد! بقیه چیزها رو بذار پای من! فکر زن و بچه
تونم با سه برابر حقوقی ء زبان درجه سه در شأن تو نیست. من میتدریس تو موسسه
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گیری تو شرکت بابام استخدامت کنم. تو فقط یا علی بگو، دستت رو بذار تو که االن می
 رسونمت!دست من، ببین کجاها می

 ها برای من زیادی بزرگ بود.. این امید و این وعده..ذهنم درگیر شد
 باید پاسپورت بگیری. بعدش میرم دنبال دکتر. ..ال کارهات.از فردا میرم دنب: مرتضی

 همچنان دوست داشتم بگم نرو اما حضور عاطفه و معراج اجازه نداد.
 به عمو سالم کن معراج!: عاطفه
 به چه پسری! از عکسش هم بهتره. بزرگ بشه چی بشه پدر سوخته!به: مرتضی
 ؟محسن جان هواش رو داری من شام درست کنم: عاطفه

 آره...-]سر تکون دادم[
 سنگینی معراج نشست روی پام. دستم رفت سمت سرش، سمت موهای فرفریش.

های سبزش، چشم.. .شدمیحال نخورد و انقدر بیاگه گاز داشتیم بچه سرما نمی
 موهای روشنش... میشه دید؟

 خوای فکر کنی؟تا کی وقت می: مرتضی
ولی مرتضی من سرپرست  ؛مکردمیث مخارجش نبود همین حاال موافقت حاگه ب-

 تونم به اما خدا ولشون کنمام. نمیاین خانواده
پای من. خودم همه چی رو حل  ..عجب ها! من که گفتم غصهء هیچی رو نخور.-

ذارم خاطرت شناسی؟ تعارف ندارم. دِر جبران رو برات باز میم. من رو که میکنمی
 تخت!

 های مرتضی فکر کنم.صدای زنگ خونه نذاشت بیشتر به حرف
 م عاطفه خانمکنمیمن باز : مرتضی
 باعث زحمت! ممنون!: عاطفه

 صدای شاد شیرین پیچید تو خونه.
 سالم! باز هم مثل هر شب ما اومدیم... خاک تو سرم! مهمون داشتین؟-سالم-
 ستمهمون نیست مثل خودت صاحب خونه-

 ماندانا و میالد همزمان سالم دادن.
 سالم دایی!-
 ست شیرین.راحت باشین! عاطفه تو آشپزخونه علیک سالم دایی جان! بیاین تو-

 پس من هم میرم پیشش. شما دو تا هم بشینین پای درستون!: شیرین
 با ده دقیقه تاخیر دست مرتضی روی پام نشست.
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 محسن داداش؟-
 چی شده؟-
 یه سوال بکنم خدا وکیلی قول میدی قضاوتم نکنی؟-
 بپرس!-
 خواهرته؟این خانم -
 رور شده.*امه. خواهر رضاییمه. همونی که برات گفتم شوهرش تدختر خاله-
 بعد از اون خدا بیامرز، دیگه ازدواج نکرده؟-
 نه-
 آها!-

نه ناراحت شدم نه غیرتی. وقتی .. گفت دختر خوب پیدا نمیشه.انگار نه انگار صبح می
شیرین مطمئن بودم که خوب  پرسه یعنی قصد بدی نداره. از طرفمیاد و از خودم می

 خواد.بلده از خودش مراقبت کنه و آقا باال سر نمی
 بابایی...!: معراج

 جان بابا؟-
 خواممی چای-

دم... از االن دارم بهت میگم خبر داشته باشی بیا عمو جون! من بهت چای می: مرتضی
 م یا بازیگرکنمیمحسن؛ من این بچه رو یا مدل 

 راه مغز و بازوش پول در بیاره نه تیپ و قیافه ام ازدوست دارم بچه-
ای گیره. فکر نکن هر کی خوشگله یه کارهمدل و بازیگر هم داره پول مغزش رو می-

 میشه
 سمت خالف و گنا ه نره؛ نون حالل خوردن از هر راهی باشه عار نیست!-
ن، کنیمها هر کاری دوست دارن چقدر این طرز فکرت این روزها مشتری داره؟ بچه-

 نکنمیبه حالل و حروم و رضایت مادر و پدر فکر ن
م که حالل و حروم سرش کنمیام رو جوری تربیت های مردم ندارم. من بچهکار به بچه-

خوام آدم تحویل جامعه بدم نه گرگ. از می ..بشه. برام مهم نیست پولدار بشه یا نه.
 وقتی به دنیا اومده قرآن تو گوشش خوندم که عادت کنه.

 خوای قاری تحویل جامعه بدی؟نکنه می-
اگه بخواد قاری بشه هم سعادته ولی نه... من هم دوست دارم دکتر و مهندس بشه. -

باید زندگی کنه ولی بر م درست باشه دین همهء زندگی آدم رو بگیره. آدم کنمیفکر ن
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پایهء دینش نه که از زندگی غافل بشه برای ادای بی رویهء دین. همین که نمازش رو 
 ای ازش ندارم.سر وقت بخونه عالیه. انتظار دیگه

 سازم خوبه؟!ازش بازیگر با خدا می-
 حرف نداره!-
 ره؟اخالقش مثل خودت بشه عالیه... این بچه نصف لیوان چای خورد اشکال ندا-
 چای خیلی دوست داره ..نه کم هم هست. سرما خورده بدنش آب نیاز داره.-
 ها عاشق چای و پنیرنایرانی اصیله. ایرانی-
 پنیر؟ نه فکر نکنم-
 آمار رسیده این رو میگه-
 ها آمار غلط دادن دستتاجنبی-
 غلط یا درست شنیدم که به این پنیر خوری معروف شدیم-

 ن مفیدمون رو قطع کرد.صدای شیرین بحث نه چندا
 محسن...-
 بله؟-
 وضعیت نارنجیه.-
 میالد میره؟-
 آره. حله-
 بیا میالد این رو بده مامانت!-

 دستم سمت جیبم نرفته بود که مرتضی به حرف اومد.
 اگه چیزی الزم دارین من میرم خرید: مرتضی
مهمون! پس زنیم شما چیزی نفهمین آقای خیر سرمون داریم رمزی حرف می: شیرین

 بفرمایید راحت بشینید، به روی خودتون هم نیارین چیزی فهمیدین!
صدای قهقههء مرتضی بلند شد. کیف پولم رو بیرون آوردم و به سمت جلو گرفتم. 

 دستم که خالی شد تونستم پایین بیارمش.
 هکنمیدایی معراج داره دفترم رو پاره : ماندانا

 عمو نشون بده! ات رو بیار بهمعراج، برو دوچرخه-
خب الحمد ا... عاطفه کاری نداشت بده دستم. جریان این درمان آمریکایی : شیرین
 چیه؟

 درمان صد در صد نیست. فقط یه تصویر مات میده: مرتضی
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 همون هم عالیه اگه بشه: شیرین
 چی شده؟: ماندانا
 هاش رو خوب کنهخواد چشمدوست دایی می: شیرین
 ه از شما بهترهکنمیبینه باور م رو میواقعنی؟ بعد خط: ماندانا

 ندیده قبول دارم خطت از مامانت بهتره دایی جان-
 ای نامرد!: شیرین

مهم این بود که خونه گرم  ؛ ولیای اون شب داشتیم. عدس پول با ماستشام ساده
 امون امید بود.داد و تو دل همهبود و بوی زندگی می

*** 
ای که تدریس خصوصی داشتم. عباس رو رسوندم خونهفردای اون روز، با آژانس خودم 

ای راضی نبودم. چاره شدمیرک گفته بود که نمیاد و از اینکه پولم باید خرج آژانس 
های غریبه اعتماد کنم و با تاکسی و اتوبوس برم! تونستم به آدم. نمی..نداشتم
 شناسم کمک بگیرم.تونستم از کسی که نمینمی

. یک کالس بیشتر نداشتم و ..ه رسیدم موسسه آموزش زبان حاتمساعت دوازده بود ک
 باید برگردم خونه. چطورم که بعد از کالس کردمیبه این فکر 

ساعت دو بود که قصد کردم برم خونه. به عباس زنگ زدم و بی تعارف بهم گفت برم 
  بمیرم!

 ناشناسی پشت میز منشی ایستادم تا ازش بخوام به یه آژانس زنگ بزنه که صدای
 صدام کرد.

 جناب سپهری...-
  با احتیاط سمت صدا برگشتم.

 بله؟-
 شما من رو یادت میاد؟-
 شما؟-
 ساعد. یادت نمیاد؟-

 ببخشید! به جا نمیارم
 چند سالی گذشته حق داری... سروان وحدانی هستم از پلیس آگاهی-
 چه کمکی از من برمیاد؟-
 بیاین!ای توضیحات باید همراه ما برای پاره-
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تونم کارتتون رو ببینم. اشکالی نداره تماسی با خونه بگیرم که نگرانم متاسفانه نمی-
 نشن؟

در ضمن به -گیریم.]صداش رو آروم و از جایی کنار گوشم شنیدم[زیاد وقتتون رو نمی-
 صالح نیست تو این مرحله کسی از دیدار ما با خبر بشه

 میشه بپرسم چی شده؟-
 تون!م خدمتکنمیض تشریف بیارید، عر-

ذهنم رفت سمت آموزشگاِه کریمی که نکنه آقای ضیاء الحق پدر شایان شکایت کرده و 
 دونستم.نکنه بالیی سر شایان اومد و نکنه من مقصر اتفاقی بودم و نمی

 دم؟تونستم انجام بتونستم از خونه بیرون بیام چه کار خالفی میمنی که بی کمک نمی
 نمبیبردن که شاهدتم مستند نیست چون چیزی نمیمن رو می حتی اگه برای شهادت

 از این طرف آقای سپهری...-
اگه قراره با ماشین ادارهء شما جایی بریم جسارتا از آموزشگاه دور بشیم! اینجا ممکنه -

 شاگردهام ببینن و مشکل ایجاد بشه
 نگران نباشید! همراه من بیاین-

شنوم سیم بهام رو تیز کردم بلکه صدای بیگوشبا راهنماییش داخل ماشینی نشستم. 
 و مطمئن بشم همراه پلیسم ولی چیزی به گوشم نرسید.

م. این کردمیحضور کسی که خودش رو سروان وحدانی معرفی کرده بود، کنارم حس 
 .کردمیای رانندگی یعنی کس دیگه

ساعد رو کجا شنیدم . به مغزم فشار آوردم که یادم بیاد اسم ..خوف به دلم افتاده بود
 اومد.ولی چیزی خاطرم نمی

 ماشین از حرکت ایستاد و از ماشین بیرون اومدیم.
با شنیدن صدای همهمه و شلوغی از اینکه وارد یه نهاد دولتی یا اداره شدم مطمئن 

 شدم اما استرس و آشوب دلم تموم شدنی نبود.
 از این طرف...-

م رو پیدا کنم که دست کسی زیر آرنجم به سمت صدا برگشتم. خواستم با عصا راه
  نشست.

 مکنمیمن کمکتون -
صدای همون سروان وحدانی بود. سعی کردم با یه لبخند مصنوعی ازش تشکر کنم 

 دونم تا چه حد موفق بودم.ولی نمی
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رفتیم همهمه از چند پله و مسیرهای پیچ در پیچ گذشتیم. هر چی بیشتر پیش می
. تا به جایی که فقط صدای قدم ها تو یه ..رسیدیمکوت میو بیشتر به س شدمیکمتر 

 فضای خالی شنیده شد.
 بفرمایید داخل!-

 ها یعنی من بازداشت نیستم یا خالفی نکردم.این با احترام رفتار کردن
 پیچید.تیک عصا میهام و تیکقدم جلو گذاشتم. صدای قدم

 گردم.بشینید! تا چند دقیقه دیگه برمی-
دست سروان از دستم جدا شد. صدای دور .. دراز کردم. صندلی رو به روم بود.دستم رو 
هاش رو شنیدم و دری که بسته شد. اول روی صندلی دست کشیدم تا شدن قدم

مطمئن بشم چیزی روش نیست و امنه، بعد نشستم. عصام رو تا کردم و روی میز 
 گذاشتم.

 فتن!م که چرا کیف و گوشیم رو نگرکردمیبه این فکر 
 خطره و نیاز به بازرسی نداره.ن آدمی با شرایط من بیکردمیشاید حس 

کیفم رو گذاشتم روی میز .. دوباره شک به دلم افتاد که جایی که اومدم کالنتری باشه.
 کنار عصا.

 ها به ذهنمهای بازرسی تو فیلمبه فکر رسید گوشی رو بیرون بیارم اما شمایل اتاق
ها از سمت مخالفش مجرم رو زیر نظر داشتن. یک طرفه که پلیسهای اومد. اون آینه

 تونست دردسر باشه.گوشی می
حرکت باشم و به صداهای اطراف گوش کنم تا چیزی دستگیرم بشه اما سعی کردم بی

از انتظار و سکوت بیش از حد، خسته شده بودم که صدای در سکوت رو .. نشد.
مدن. صدای کشیده شدن صندلی و هایی به سمتم اوشکست و پشت سرش قدم

 صدای نفس عمیق.
 خب... آقای محسن سپهری!-
 اینجا واقعا ادارهء آگاهیه جناب سروان وحدانی؟-
 ؟چطوربله -
 چی باعث شد جلوی در بازرسی نشیم؟-
خوشم میاد ازت. چند سال پیش هم هر چی به  ..چون با من اومدی بازرسی نشدی.-

 گفتیرسید میذهنت می
 نیست کجا دیدمتون. یعنی تا به حال سر و کارم با پلیس و آگاهی نبوده...خاطرم -
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 اش دلشوره به جونم انداخت.صدای خنده
 آره پلیس ها فقط با شما کار دارن شما کاری بهشون نداری-
 من رو برای چی اینجا آوردین؟-
 تونی کمک کنی یا نه...که یه حقایقی رو برات روشن کنم و ببینم می-

من از شدت اضطراب  ونستم چی باید بگم، پس حرفی نزدم. سکوت کرده بود ودنمی
گفت که یه چیزی . حسی بهم میشدمیام داغ و سرد هقفسهء سین !عرق کرده بودم

. مطمئنا خبرهای خوبی در راه نبود. باالخره سکوت شکسته ..این وسط درست نیست
 شد.

 شناسی؟عباس آذران رو می-
 فی کرده؟ با ماشین به کسی زده؟ چیزی تو ماشین پیدا کردین؟برادر خانممه. خال-
های من رو کوتاه و مفید بده تا زودتر بفهمی جریان چیه... شما فقط جواب سوال-

 خانم شیرین امیرخانی چه نسبتی با شما دارن؟
 امهدختر خاله-
 شما شواهدی داِل بر ارتباط این دو نفر داشتید یا نه؟-
که صبح تا شب سرکاره. شیرین هم که... چرا باید ارتباط داشته نه... آخه عباس -

هاشون شون رو پای بچهباشن؟ اصال چه نوع ارتباطی؟ این دو نفر همه زندگی
  گذاشتن

 شلوغش نکن! گفتم که همه چی معلوم میشه فقط جواب کوتاه و مفید بده!-
معده در مزمن و م. دل آشوبی که داشتم تبدیل به کردمیداغ شدن صورتم رو حس 

 قدیمی شده بود.
 شناسی؟سرهنگ همایون افشار رو می-
 رورش رو باز کردین؟*راجع به همایونه؟ دوباره پروندهء ت-
 . شرکت تجاری شاهین کامپیوتر رو یادته؟..بسته نشده بود که باز بشه-

  نفسم حبس شد. چیزی که پنج سال فراموش کرده بودم یادم اومد.
اول،  گفتم ازدادم؟ شاید بر عکس؛ باید میتم؟ نباید چیزی بروز میگفنباید چیزی می
  همه چی رو.

 مکردمیچند سالی اونجا کار -
 و چی شد که دیگه کار نکردین؟-
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بعد از اون انفجار و جراحتم برگشتم تهران. به عباس گفتم سری به شرکت بزنه ولی -
رگیر بیماریم بودم پیگیر چند خبری ازش نبود. شرکت رو جمع کرده بودن. من هم که د

 و چون قضیه نشدم.
 ی اومدیکردمیکه این طور! یعنی به همین راحتی از شرکتی که شش سال توش کار -

 بیرون؟
 چاره ای نداشتم-
 چرا چاره نداشتی؟-
 کردمیشرایط ایجاب -
 جالب جواب میدی... شغل شما تو اون شرکت چی بود؟-
 مترجم بودم-
 یز مشکوکی متوجه نشده بودی؟تمام این شش سال چ-
 چه چیز مشکوکی؟-
 چیز مشکوکی دیدی یا نه؟-
 من یه کارمند ساده بودم-
 تا کی یه کارمند ساده بودی؟-

  دونست. شک نداشتم که خبر داشت. انکار فایده نداشت.می
]نکنه انفجار به خاطر من بوده؟ چرا دیگه سراغی از من نگرفتن؟ مگه دستور کشتن 

 ه بودن؟[من رو نداد
 این سکوت شما چه معنایی داره جناب سپهری؟-
 شما من رو بازداشت کردین؟-
 کاری ادامه بدی شاید بازداشت بشیاگه به این پنهان-
 اگه بگم پنج سال پیش چه اتفاقی افتاده امکانش هست که بازداشت بشم؟-
 بستگی به گفته هاتون داره-
 رور همایون ربطی به من داره؟*ت-
 بعد از تعریف شما راجع بهش صحبت کنیم.بهتره -
دونستم که یه روزی میرسه که باید به یه باید می؛ داشتمید انتظار این لحظه رو میبا

  نفر بگم.
م کردمیهای زاهدی تمامش رو گفتم و در حین صحبت حس از مهمونی تا حرف

اتفاقات داره  ها، مرورم بعد از سالکردمیحس  ..تر میشه و هوا کمتر.فضای کوچیک
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های زاهدی تو سرم زنگ حرف ..م قاتل همایونم.کردمیحس  ..ه.کنمیگرهی رو باز 
 ص بشه و اون بدل من بودم.الخواست از شر بدل رئیسش خی که میزد. باندمی

حرف هام تموم شده بود ولی سکوت اتاق بیش از حد آزار دهنده بود. حضور افرادی رو 
 به دلم انداخت.م ولی سکوت شک کردمیحس 

 جناب سروان؟-
ذارم... گوشیت اگه زنگ زد جواب بده ولی نگو که اینجایی! چند لحظه تنهات می-

 موضوع مهمه.
 ای هم اینجا هست، نه؟غیر از ما دو نفر کس دیگه-

 ای مکث کرد.چند ثانیه
 هاش باش!ای که وارد شدی اینجا بود... مراقب تماسان ملکی از لحظهوست-

ام کرد. از اون لحظه تا به حال که از پشت سرم شنیدم شوکه« بله قربان»صدای 
م اما حتی صدای نفس کشیدنش هم کردمیسنگینی حضور و نگاهش رو حس 

 نشنیده بودم.
ترسیدم به خاطر جرم نکرده بازداشت های طوالنی، تنها روی صندلی نشستم. میدقیقه
  بشم.

  زندان؟
 تاب چطور؟ ننگ این قضیه رو شدمیلیف معراج و عاطفه چی رفتم زندان تکاگه می

لعنت به دردهای عصبی که هر موقعیتی رو آزاردهنده تر از چیزی که هست  میاوردم؟
 ند!کنمی
پلک هام رو به  ..هام تکیه دادم.هام رو روی میز گذاشتم و سرم رو به کفت دستآرنج

 م.هم فشردم شاید کمتر متوجه درد معده و سرم بش
ا چیزی برگشت ام ..همون چند دقیقه بالتکلیفی تا برگشتن سروان برام یه عمر گذشت.

 گفت. کالفه شدم.نمی
 قصد دارین بازداشتم کنین؟-

 نفسش رو با صدا بیرون فرستاد.
این قضیه که تو رو به جای رئیس باند جا زدن حقیقته ولی نه واسه هر دلیل -

هایی که اون به . حرف..تلف کردن وقت ماای که به تو گفتن فقط برای مسخره
شنید و همین نفوذی ما رو گفت رو کسی نمیاصطالح مهندس کاشفی در گوش تو می

خبر بودیم اشون بیدونستیم یه قصدی دارن ولی از نقشههم گیج کرده بود. ما می
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برای همین خودم مداخله کردم و اگه یادت باشه شب مهمونی تو سوپری سر 
تو به نظر خیلی  ..ن خودم رو ساعد معرفی کردم و سر صحبت رو باز کردم.اتوکوچه

ر حتی تو انگشت ؛مدی و باز هم چیزی دستگیرمون نشداوربط با اون باند میخیلی بی
یزی تر از چاشون حساب شدهخانمت شنود کار گذاشتیم ولی بی فایده بود چون نقشه

یقین رسیدم که تو یه عامل گمراه یم. وقتی من به این کردمیبود که فکرش رو 
ها از روت برداشته شد اون خانم اومد سراغت و رفتی سمت سمت ای و توجهکننده

 خونهء سرهنگ افشار و انفجار.
 ای؟چه نقشه ..من گیج شدم.-
رور سرهنگ همایون افشار بوده و تو برای این کار خیلی *هدف اصلی این باند ت-

 ؟چطوردونی کمکشون کردی. می
 فهمم.چه کمکی من نمی-
 ب رو بردی خونهء سرهنگ*تو بم-
 زنینامکان نداره. شما دارین تهمت می-
 ی وشدمیب توی ساک تو بود وقتی وارد خونهء سرهنگ *. بم..نه این تهمت نیست-

 .تنها کسی که اون روز بازرسی نشد تو بودی
 من بازرسی نشدم چون شیرین نذاشت. من بمبی نداشتم-
رور بود. بازرسی *بازرسی نشدی چون شیرین امیرخانی هم جزوی از نقشهء تتو -

نشدی چون عباس آذران اون بمب رو توی ساک تو گذاشته بود و به شیرین امیرخانی 
خبر داده بود که اون نمایش رو بازی کنه. بازرسی نشدی چون مغز متفکر قتل 

ا بود؟ بیرون خونه. شیرین سرهنگ، همین شیرین امیرخانیه. زمان انفجار عباس کج
شیرین  چطورامیرخانی کجا بود؟ پشت کانتر. تو هم پشت کانتر بودی و اینکه 

 نتونسته وادارت کنه پناه بگیری هنوز درک نکردم.
 تر از حد معمول بود.عصبی بودم و صدام بم

ها چرند و ست نیست. تمام این حرف*روری*شیرین قاتل نیست، شیرین ت-
 شیرین شوهرش رو دوست داشت.محمالته. 

 خونسرد جواب داد.
دونن که تو، انگیزهء قوی بودی که شیرین، سرهنگ رو بکشه. تمام اون شهرستان می-

چند بار هم اقدام کرده بود و برای همین برده بودنش بیمارستان روانی و اینکه 
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ما  اریها تونسته بودن به همچین دشمن خانگی دست پیدا کنن از کم کست*ی*ترور
 های سرهنگ بوده.و محافظ

 مبی نداشتم.*مب چیه. من ب*فهمه بعباس اصال نمی-
 ای بلند بود که بشنوم.صدای پوزخند زدنش به اندازه

هه! عباس آذران بیشتر از ده ساله که فعالیت غیر قانونی داره و مدرکی برای گرفتنش -
 خواست تا حاال مرده بودی.یم. احتماال اگه شیرین تضمین جونت رو نمیکنمیپیدا ن

اه حتما شما کال اشتب ؛تونن همچین کاری بکننمیداری چرند میگی. عباس و شیرین ن-
گرفتین. اصال از کجا معلوم اینجا کالنتری باشه؟ از کجا معلوم خود تو همدست کاشفی 

و زاهدی نباشی؟ تو رو تازه یادم اومد. خیلی سنت باشه بیست و هشت سالته. به 
ین کنمیخواین سرم رو زیر آب کنین؟ چون کورم فکر خوری. میها نمینسروا
 فهمم اومدیم ناکجا آباد؟نمی

خونسردیت رو حفظ کن! از مرحلهء انکار بیا بیرون! هر چی بهت گفتم راست بود. در -
ضمن من بیست و هشت سالم نیست و سی و هشت سالمه از اون موقع هم که من 

مون کنی جلوی . االن هم اگه اینجایی برای اینه که کمکرو دیدی پنج سال گذشته
 یم.کنمیعباس و شیرین رو بگیریم. االن پنج ساله که داریم تالش 

  چرنده. ..دروغه. ..حرف هاتون عجیبه.-
 حالت خوبه آقای سپهری؟-

 فتم زندان، تا یک ساعت پیشترسیدم بی. تا بیست دقیقه پیش میخوب نبودم ..نه.
بودم که با چی برگردم خونه، تمام روز فکرم مشغول کفش های بندی معراج نگران این 

 بود که دیگه اندازهء پاش نیست و حاال...
 مگه من چیزی غیر از یه زندگی آروم خواستم تا حاال؟

 ور؟ باند؟ پلیس؟*ر*قتل؟ خالف؟ ت
ر اون من فقط میخوام برگردم خونه ام؛ یه لیوان چای کنار زن و بچه ام بخورم و کنا

فقط میخوام زیر اون ، اج سرش رو بذاره رو پام و بخوابهبخاری برقی بشینم تا معر
 سقف باشم و صدای دوچرخه بازی معراج و صدای حرف زدن عاطفه رو بشنوم.

 میخوام برم خونه-
 تا ازت مطمئن نشم نمیذارم بری-
 چی از من میخواین؟-
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و شیرین امیرخانی  عباس ..کنی.میخوام من رو به عنوان دوستت به عباس معرفی -
ن انگار این پول گرفتن و کشتن تبدیل به کنمیرور سرهنگ *تر از تدارن کاری فرا
شون شده. پنج سال پیش سرهنگ رو برای یه باند کشتن و االن با یکی شغل دائمی

 تو تنها کسی هستی که میتونی ما رو به این دو نفر نزدیک کنی ..دیگه قرارداد بستن.
 شناسه...اس، همهء دوست های من رو میعب-
تو فقط صبر داشته باش و اول از همه سعی کن موضوع رو  ..فکر اونجاش رو کردم.-

متوجه  ..کس.کس در این باره صحبت نکن! هیچبا هیچ ابدا ...مسکوت نگه داری
 شدی؟

فقط سر تکون دادم که دست از سرم  ؛سوخت و نفس هام سنگین بودمعده ام می
شیرین با اون عینک بزرگ و هیکل استخونیش با اون ذات مهربون  . گیج بودم...برداره

عباسی که حتی یاد نداره  و روحیهء شوخ طبعش، خیلی دور بود از قتل و خونریزی.
مهتابی سوخته خونه اش رو عوض کنه، عباس بی دست و پایی که تو تربیت بچه 

 ه، کجاش به قتل میخوره؟کنمیهاش مونده، عباسی که صبح تا شب مسافرکشی 
م بنای زندگیبینم، دنیام تاریک شده اما آدم ها تیره نشدن. منی که همه جا رو سیاه می
 باور کنم به جای دیوار به تل خاک تکیه زده بودم؟ چطورست هروی اعتماد به بقی

 بهتره گوشیت رو جواب بدی آقای سپهری!-
لرزید وقتی گوشی رو جواب دادم. صدای بلند گوشی رو نشنیده بودم. دست هام می

 خود عباس بود.
 هنوز نرسیدی خونه اتون چلغوز؟-
 سالم عباس...-

نی رو شنیدم که به سمتم اومد و نفسش به صدای قدم های با عجلهء سروان وحدا
 خواست بهم دیکته کنه چی به عباس بگماین یعنی می ..گوشم خورد.

 گیریم که علیک! کجا موندی؟ ُمردی یا زنده ای؟: عباس
 بگو یکی از دوست هام رو دیدم با اون اومدم: سروان

 اممی از دوستسم با یکریکم دیرتر می-
 مرتضی رو میگی؟-

 بگو همکالس دبیرستانه: سروان
 شناسیش از دوست های دوران دبیرستانمهنمی-
  یکنمیخوبه دیگه! هر روز یه رفیق جدید پبدا -
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 کار دارهیبپرس چ: سروان
 تو که گفتی برم بمیرم چی شد زنگ زدی؟-
 هنوز هم میگم فقط مامان زنگ زد، گفت بیام دنبال تو و عاطفه نهار بریم اونجا. مثل-

 خواسته دوباره همه رو دور خودش جمع کنه ،فتار اون شبش پشیمونهاینکه از ر
 بگو میای: سروان

 باشه میام-
 آدرس بده بیام دنبالت!-

 مدرسونبگو رفیقم می: سروان
 با دوستم میام-
 آره بیارش! مشتاقیم ببینیمش. اسم نداره یارو؟-
 ساعد-
 شناسمنمی-
 گفتم که...-
 درگیری پیش نیاد!پس زودتر بیای که دوباره -
 باشه-
 ستحالت خوبه؟ صدات همچی گرفته-
 هکنمیمعده ام درد -
 از صبح چیزی خوردی؟-
 آره-
 پس زنده برس!-
 باشه خداحافظ-
 خداحافظ-

 تماس رو قطع کردم. سروان ازم فاصله گرفت.
 حاال چی میشه؟-
رفی به حفقط به این شرط که ساکت باشی و  ؛گران نباش! برات مشکلی پیش نمیادن-

 شون به حساب نیایکسی نزنی و کارهایی که گفتم درست انجام بدی که همدست
 و لحنش دوستانه نبود.[ کردمی]داشت تهدید 

 من فقط میخوام به کسی صدمه نرسه
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م! فتیهتره راه بیگفتم که... نگران نباش! به مرور زمان همه چی بهت ثابت میشه. ب-
 ید بکنیکار بایبین راه بهت توضیح میدم چ

 من دروغگوی خوبی نیستم-
 م. مثل وقتی که...کنمی. همهء کارها رو من یننباش! اصال قرار نیست تو کاری بک-

 صدای گوشیم نذاشت بگه مثل وقتی که تو رو گول زدم و نفهمیدی...
. به سرعت ذهنم شروع کرد ..ام کرد ملودی مخصوص شیرین بودولی چیزی که شوکه

زدن به دو شب پیش. وقتی مادر عاطفه دعوا راه انداخت به  به پردازش و فلش بک
محض اینکه عباس رفت و ما اومدیم تو خونه، شیرین اومد یا شب قبل که عباس من 
رو نرسوند و مرتضی خونه ما بود و شیرین باز هم بی خبر اومد تا خبر بگیره. کی جز 

 تونست به شیرین گفته باشه ما رو تنها نذاره!عباس می
 جواب بده تا شک نکردن!: وانسر

 دکمهء اتصال رو زدم و صدای شاد شیرین تو گوشم پیچید.
 ی؟چطور سالم آب نبات! -
 مرسی...-
 ست؟صدات چرا گرفته-
 چیزی نیست-
 مطمئنی؟-
 آره نگران نباش!-
 خوام بیام اونجاهستین خونه؟ مرخصی گرفتم می-
 نه عاطفه احتماال مهده من هم هنوز نرسیدم خونه-
 کجایی بال؟ راستش رو بگو!-
 دیدم با اونم وریکی از بچه های دبیرستان -
تا جایی که یادمه تو فقط پسر آقای عبدی  ...دوستی نداشتیاصال م رفیق؟ تو که کدو-

 شناختی که برام ازش کتاب تست بگیری.رو می
 شناسی نه؟نصف شهر رو می-
 آره. راستش رو بگو! کجایی؟-

 روان هم ساکت بود و همه بار رو روی دوش من انداخته بود.دونستم چی بگم سنمی
 اون پسره رو یادته که وسط های سال باباش مرد و از شهر رفتن؟-
 ؟عمرانی بودشون یفامیلآره. -
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 نمیدونم بذار بپرسم-
 . شب خونه هستی؟..نه بیخیال مهم نیست-
 ا...ان شاء-
 با شنگول و منگول میایم اونجا-
 قدمت روی چشم-
 خداحافظ آلو سیاه-
 آلو سیاه، آلو بخارا شده دیگه. جون رو شاخه موندن نداره-
 یادت نره من هم مال همین باغم-
 میخوای دعوتش کنم خاطرت جمع بشه؟-
 بینمتسیاهی نداری پس! شب می-
 باشه خداحافظ-

 تماس اینبار از طرف شیرین قطع شد
 گفته بودی دروغگوی خوبی نیستی: سروان

 آوری کردم خودش برداشت غلط کردیادرو دروغی نگفتم. اون پسر -
 تا حاال نفهمیدی دورت چه خبره؟ چطوربا این همه هوش و زکاوت -
باید مطمئن بشم که حقیقت رو میگین؟ من هنوز شک دارم تو ادارهء  چطورمن -

 پلیس باشم
 بگم یه دلیل برایفکر کنم در حال حاضر به اندازهء کافی بدبین هستی که هر چی من -

 دروغ بودنش پیدا کنی
 میخوام یه نفر رو امیِن خودم بیارم-
 این کار اشتباهه-
م. تایید صالحیتش با شما. تا اون موقع هیچ همکاری با کنمیمن یه نفر رو معرفی -

م. نزدیک شدن شما به عباس یعنی وارد خانواده ام شدین و من به این کنمیشما ن
 اجازه بدم کسی به خانواده ام نزدیک بشهراحتی نمیتونم 

 خیله خب! بگو کی منظورته تا ببینم میشه کاری کرد یا نه...-
مناسب باشه. سر دردناکم،  تو پس و پیش مغزم دنبال کسی گشتم که برای این کار

فر فقط یه ن ؛فامیل و خانواده کسی نزدیکم نیستاز  تر شد وقتی فهمیدم غیردردناک
 به ذهنم رسید

 مرتضی رستگار-



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 2 1 

 

 آدرسی ازش داری؟ کی هست این آقا؟-
عباس دل خوشی  ... از دوستان قدیمی منه. تازه برگشته ایران...شماره اش رو دارم-

 ازش نداره. اطالعات کافی بود؟
 صدای خندهء بلندش باعث تعجبم شد.

 بیشتر مفید بود تا کافی-
 من باید برم-
 رسونمتمی-
 دمنه ترجیح میدم تنها برگر-
پس من  یدگرت. به عباس گفتی با دوستت برمیاینجا ترجیح شما مالک نیس-

 .رسونمت. دیگه جایی برای اشتباه نداریممی
 نمیذارم صحبتی با اعضای خانواده ام داشته باشین ؛ ولیباشه-
گیرم. با اون آقا که امین قرارش دادی هماهنگ کن تا بیاین و فردا باهات تماس می-

 و دیگه مانع تراشی نکنیمشکل حل بشه 
مانع تراشی؟ خودتون رو بذارین جای من! اگه بهتون بگن خواهر یا برادرتون آدم -

 کشته باورتون میشه؟
ها رو تایید کرد مشکل ما هم با شما رفع ه اون آقای مرتضی رستگار این حرففردا ک-

 میشه
 میشه زودتر بریم؟-

تا زمانی که از ساختمان بیرون اومدیم و  طاقتم برای موندن تو اون فضا طاق شده بود.
صحبتی رد و بدل نشد. این بار غیر از من و سروان وحدانی کسی  ،تو ماشین نشستیم

ه معنی ب ،ود که میلی به شکستن سکوت نداشتمتو ماشین نبود. ذهنم انقدر درگیر ب
ین یادش این بین خاطرم اومد از عمرانی نامی که شیر واقعی جمله به هم ریخته بودم.

اش هشت تاش راجع به خودکشی بود. این پسر عجیبی بود. از هر ده کلمه.. کرده بود.
ست؛ چه روشی خو*نر*یز*ی زیاد داره و روشی بی درده و چه روشی وحشیانهکه چه 

کدوم روش منجر به بیماری سخت میشه. تنها هم صحبتش من بودم چون فقط 
حرف بزنه. به نظرم مشکل روانی داشت ولی  دادم و میذاشتمدادم و نظر نمیگوش می

ه نفعمه چون ب زدم. بعدها ناظم مدرسه برام گفت فاصله گرفتن ازش بهتو ذوقش نمی
اش از شهر خودشون اومدن وفرنی داره و به همین خاطر خانوادهطور خفیف اسکیز

 اینجا که پسرشون رو از محیط قبلی دور کنن. ظاهرا آخرین رفیقش رو با خودکار
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نوجوون بودم و ترسو. ازش فاصله گرفتم ولی همین که ناگهانی از .. مجروح کرده بود.
چون به من صدمه ای نزده بود. مدام فکر  ؛مدرسه رفت عذاب وجدان گریبان گیرم شد

ز هاش ام نامردی کردم و یه آدم مریض رو تنها گذاشتم. شیرین تونست با حرفکردمی
های اون پسر راجع به خودکشی هیچ وقت از سرم ولی حرف ؛عذاب وجدانم کم کنه

 بیرون نرفت.
تو این لحظه، تو این موقعیت که یه پلیس کنارم نشسته و همهء باورهام به گند 
کشیده شده و از اینکه انقدر ناتوان و عاجزم که از کور بودنم سوء استفاده میشه و 

دیگه  ،نه نمیاددیوو حس حقارت تو وجودم موج میزنه، دیگه به نظرم سهیل عمرانی
پریش های بی حاصل یه آدم روانش چرند نیست، دیگه اطالعاتش، حرفحرف ها

هایی که امروز م که اگه فردا مرتضی حرفکنمینیست. تو این لحظه به این فکر 
 شنیدم رو تایید کنه تا چه حد حرف های سهیل عمرانی کاربردیه.

ریزم و ظاهرم رو آروم نگه رو تو خودم می جنگم. پنج ساله همه چیزپنج ساله دارم می
اگه عاطفه و معراج نبودن ... دیگه خسته شدم... دیگه تحمل تنش ندارم ..دارم.می

م، ااین پنج سال انگیزه ای برای زنده بودن نداشتم. به شنیدن صدای عاطفه هم راضی
 ..آسمونیه.ذهنم از معراج یه موجود بهشتی ساختم. و ت.. به لمس پوست نرم معراج.

رین تت بگن باعث بانی این ندیدن نزدیکندیدن این صورت افسوس داره. این که به
 کسته جنایته.

 گفتم روزهایدونستم دردش منم و بهش میو می کردمیام شبهایی که عاطفه گریه مت
گنجید که یه ؛ ِکی تو باورم میشدمیگذره و هر روز سخت تر از دیروز سخت می

 هایی رو بشنوم.همچین حرفهمچین روزی، 
هاش خیلی قشنگ به نظر میاد. . تو این لحظه حرف..سهیل عمرانی دیوونه نبود

 صداش تو سرمه.
رگ زدن قبال یه ارج و قربی داشت ولی االن هر جوجه سوسولی تو وان خونه اش رگ »

شون شاهرگ . یه زمانی برای نشون دادن غیرت..ه خیلی مردهکنمیمیزنه و فکر 
 «شون خط بکشن و ادای از دنیا بریده ها رو دربیارنزدن نه که رو مچ دستمی

اینکه بهم پیشنهاد .. بین آدمهایی که تا به حال دیدم سهیل عمرانی جالب ترینشه.
اگه یه روز خواستم خودکشی کنم روشی رو انتخاب کنم که با یه جنازهء متالشی  کردمی

 ام نشم!شده باعث ناراحتی خانواده
 ی آقای سپهری؟کنمیتونم بپرسم داری به چی فکر می-
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 به اندازه کافی درگیری فکری دارم که قابل گفتن نباشه-
یکی از اون افکاری که ذهنت رو درگیر کرده به عنوان دوست درمیون بذار شاید -

 تونستم کمکت کنم
رسیده به هیچ عنوان آدم قابل اعتمادی به نظر نمی اومد. مطمئن بودم سوالی که پ

 صرفا جهت این بوده که به ماموریتش خدشه وارد نشه.
 فکر کنم اطالعات پزشکی خوبی داشته باشی-

چرا همچین فکری کردی؟ مطمئنم تو سوالم حالت رو نپرسیدم که متلک : سروان
 انداخته باشی

 آخرین باری که دیدمت یه اطالعاتی راجع به یه نوع انگل بهم دادی-
ث شد بیشتر به این نتیجه برسم که مشکلی تو وجودش صدای خندهء بلندش باع

 هست.
 آره یادم اومد. فکر کنم تریپانازوم بود-
 فقط خواستم بدونم اطالعات پزشکی داری یا نه؟ ؛خاطرم نیست-
 طور؟زیاد نه. چ-
 میدونی فرمالدئید نمکی چیه؟-
یاد  چطورآره... تو کارهای آزمایشگاهی استفاده میشه. چه ذهن مشوشی داری! -

 همچین چیزی افتادی؟
 س کنه مقدار قابل توجهی ازش بخوره چی میشه؟اگه یکی هو-

 صداش بلندتر از حد معمول بود.
 یا علی! باورم نمیشه به همچین چیزی فکر کردی!-
صرفا جهت این گفتم که بدونم. در ضمن اون عمرانی که شیرین ازش یاد کرد همیشه -

ه که مرگش کنمیگفت اگه بخواد خودکشی کنه با فرمالدئید نمکی این کار رو می
 تخصصی و خاص باشه

واقعا؟! چه آدم عجیبی! بیشتر ازش برام میگی؟ همچین آدمی با همچین تفکراتی -
 باید خیلی تک باشه

 هم تک بود هم تنها ..تک؟ آره خب.-
 فکر کنم تو باید ذات مهربونی داشته باشی.-
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من آدم خودخواهی بودم. به آزار  ای رسیده بود.به همچین نتیجه چطورنم دونمی
هایی که شاید بدون حضور ام راضی بودم تا کنار خودم باشن. آدمهای مورد عالقهآدم

 من شادتر باشن.
 طور؟چ-

این آدم تک و تنها با این طرز فکر حتما ماخولیا یا مازوخیسم داشته ولی اینجور که 
رم این به نظ ،یعنی مثل بقیه تنهاش نذاشته بودیاین  ،هکردمیو صحبت معلومه با ت

. حاال یه چیزهایی داره دستم میاد که چرا عباس آذران بعد از ..اخالقت قابل ستایشه
 هاش چرند می اومد.هنوز هم به نظرم حرف اون ماجرا چندتا از اعضای باند رو کشت.

 تو بچه داری؟-
میدونی تا حاال چند نفر این سوال رو ازم پرسیدن؟ به خدا آدمم. حالیمه شما هم -

 م که امنیت خانواده شما تامین بشه.کنمیخانواده دارین ولی من هم کار 
 بچه داری یا نه؟-
 نه-
ها به هم ریخت. مشخصه چینی! تمام تصورم راجع به پلیسچقدر صغری کبری می-

 نداشتیچرا تا حاال ترفیع درجه 
 دوباره بلند خندید.

 گذره بیشتر ازت خوشم میاد. باید بریم سمت خونهء پدری عباس؟هر چی می-
 اگه لطف کنین-
 ستوظیفه -

 اجازه نداد سکوت بیشتر از پنج دقیقه دوام داشته باشه.
های همکار زیاد نه زن دارم، نه بچه، نه هیچ احساس عشقی تا حاال تجربه کردم. خانم-

بینم به نظرم مشکل اخالقی دارن. نیستن. دخترهایی که بیرون اداره میچشم گیر 
ه زیادی چشم و گوش بسته اند. از زن خنگ بدم کنمیدخترهایی هم که مادرم معرفی 

 خواد تیز و بز باشه و با شغلم مشکلی نداشته باشه ولی پیدا نمیشهدلم می ..میاد.
 و بز و مشتاق توبه پیدا کنی شاید تو باند تبهکارها بتونی یه دختر تیز-

یا  دشمیدونم متوجه لرزش صدای گرفتهء من ناین بار با صدای بلندتری خندید. نمی
 زنم.براش مهم نبود که با چه ترس و اکراهی دارم حرف می

 چند سال پیش یکی پیدا کردم با همین مشخصات ولی نشد که بشه-
 شوهر داشت یا حبسش طوالنی شد؟-
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 اعدامش کردن-
 حتما ضربه سختی خوردی!-
 چون فهمیدم بچه داشته ؛نه-
 ه نیستابچه داشتن که گن-
 ه بوداش گناشدن و فروختن بچهراه بچه دار ولی  -
ه ازدواج کن! از کنمیای که مادرت پیشنهاد با یکی از دخترهای چشم و گوش بسته-

 مجردی بهتره
 مکنمیحتما روش فکر -
 بقیهء مسیر رو خودم میرمرسیدیم سر کوچه نگه دار! -
فردا همین ساعت دوستت رو آماده کن! میام و این مشکل رو برای  ..هر طور راحتی.-

 م. بلکه اعتماد تو هم جلب بشهکنمیهمیشه حل 
حرفی نزدم. ماشین ایستاد و با راهنمایی سروان وارد کوچه شدم. به سختی و به ناچار 

نگ خونه رو زدم. صدای ظریف آیدا رو شنیدم با پرس و جو در خونه رو پیدا کردم و ز
 «االن میام»: گفتکه از پشت در می

 و در باز شد.
 سالم عمو جون!: آیدا
 سالم! دست بده ببینم کجایی؟-

 اومد.ضربهء کوتاهی به کف دستم زد. دستش به نظر خیس می
 دستت چرا خیسه آیدا؟-
 ببین چه خوشگله!یم. بیا کنمیداریم با آرون و معراج دریاچه درست -

 گوشهء کتم رو کشید تا مجبور بشم دنبالش برم. وارد حیاط شدیم.
 سالم عمو جون!: آرون

دونستم تو این این حیاط کوچیک کجاش دریاچه اومد ولی نمیشر آب میصدای شر
 شده.
ه. ماشین معراج هم تو سیل گیر کرده. آرون داره کنمیببین عمو! نازگلی داره شنا : آیدا
ش بیرون. عمو به معراج بگین قایقم رو بده! کاغذیه مچاله میشه. دکشجرثقیل میبا 

 آبشار رو ببین عمو!
 شنیدم.آبشار، سیل، قایق... من فقط صدای شرشر آب رو می

 معراج، بابایی بیا اینجا!-
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هام رو باز کردم تا معراج نزدیک بیاد. هر دو زانوم خیس روی زمین زانو زدم و دست
. بغلش ..هام نشستم نبود تو حیاط چه خبره. دستهای معراج روی دستشد. معلو

 که کردم متوجه شدم تمام هیکلش خیسه.
 چه کار کردی بچه؟ تازه یه ذره بهتر شده بودی...-

هام رو در آوردم چند قطره آب روی سرم راهم رو به سمت خونه پیدا کردم. تا کفش
 .دشمیریخت. وارد سالن شدم. صدایی شنیده ن

 عاطفه... عاطفه خانم؟-
 رفتن بیرون نون و سبری بگیرن: آیدا
 اشون با هم؟همه-
 نچ! مامان من دستشوییه-
 شیر آب رو ببند، با آرون بیاین تو! بیرون سرده.-

 عصا زنون راه اتاق خواب رو پیدا کردم و معراج رو مخاطب قرار دادم.
 به دکتر بکشه؟خوای باز کارت چرا آب بازی کردی معراج خان؟ می-
 دکتر بده...-

 وارد اتاق شدم. در رو بستم و معراج رو زمین گذاشتم.
 تکون نخوری! خب؟-
 باشه-
 همون جا بشین!-

. سمت کمد کردمیازش بعید بود تکون نخوره ولی بسته بودن در خاطرم رو راحت 
ی وهای ترفتم و لمسش کردم اولین کشو مال عاطفه بود. با لمس نرمی انبوه لباس

 حاصل حوله و اولین لباسی. کالفه از گشتن بی..کشو فهمیدم کار سختی در پیش دارم
 که دستم اومد برداشتم و دوباره روی زمین نشستم.

 معراج بیا اینجا!-
تقی اومد. به سمت صدا چرخیدم و به هوا چنگ زدم. بازوی معراج چند صدای تق

های خیسش رو در آوردم و لباس. کشیدمش طرف خودم. ..لحظه بعد به دستم اومد
 با حوله موهاش رو خشک کردم.

 یچطور ببین چقدر خیس شدی! نمیگی مامانت ببینه ناراحت میشه؟ اصال موندم -
عقلی کردن و شما سه تا رو تو خونه تنها گذاشتن. بود و نبود زن داییت هم که بی

 ظاهرا فرقی نداره
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کردم. کتم رو بیرون آوردم و روی ام بود، تن معراج لباس گشادی که روی شونه
تم و های خیس رو روی زمین جا گذاشاش انداختم تا احساس سرما نکنه. لباسشونه

ام چسبوندم و از اتاق بیرون اومدم. بیشتراز سرماخوردگی معراج از همعراج رو به سین
فکرم  ..روی مبلی نزدیک بخاری نشستم. ترسیدم.دار مادر عاطفه میهای نیشحرف
م سر ناسازگاری برداشته بود. با این مصیبت جدید ر تمام اتفاقات امروز بود و معدهدرگی

 اومدم؟کنار می چطور
اقعیت و دروغ گیر کرده بود. باور اینکه وبین .. از آغوشم فرار کنه. کردمیمعراج تقال 

عباس  ن وتر از این بود که به این فکر کنم شیریسروان یه آدم بیکار و عالف باشه ساده
  نقشه قتل همایون رو کشیدن.

شیرین، همایون رو  !شیرین از مرگ همایون ناراحت بود ..های شیرین افتادم.یاد گریه
  دوست داشت. خالف بودن عباس مثل جوک بود.

 بذا برم!: معراج
 خوای پیش من بمونی؟نمی-
 نه-
 خوبه که دو رویی نداری... مهد کودک خوب بود؟-
 بذا برم!-
 اومدن مامان پیش من بمون!تا -
 خوامنمی-

تونستم بذارم بره. صدای آیدا بیشتر به با اون وضع نامناسب پوشش معراج نمی
 اعصابم خط انداخت.

 عمو، شیر آب بسته نمیشه-
م ولی باید قول بدی دستشویی داشتی بگی! خونه مامانی رو کثیف کنمیمعراج ولت -

 نکنی که ناراحت میشه!
 مواظبشم جیش نکنهمن : آیدا
 مواظبش باش از خونه بیرون نیاد! شیر دستشویی رو باز گذاشتین؟-
 آره-
 آرون تو حیاطه؟-
 آره-
 ای خدا!-
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نفس عمیقی کشیدم و از جا بلند شدم. معراج رو سپردم به آیدایی که خودش بپا الزم 
 داشت و وارد حیاط شدم.

 آرون بیا اینجا!-
کرد یعنی مقادیر زیادی آب کف حیاط جمع  صدای شلپ شلپی که دویدنش ایجاد

 شده.
 ه!شدمیندو! بیا دستم رو بگیر، ببر، ببینم کدوم شیر بسته ن-

ام رو گذاشتم روی دست دیگهدستی که عصا داشت رو گرفت و به طرف جلو کشید. 
ام تونستم منکر سرگیجهم. تپش قلبم باال رفته بود و توانم کم شده بود و نمیمعده

 ترسیدم که این سرگیجه باعث بشه تو تعیین مسیرم اشتباه کنم.بشم. می
 اونه عمو. هر کار کردم بسته نشد: آرون

 خونسردیم پر کشید
 بینم بچه جان. بیا دستم رو بگیر، بذار روی شیر تا ببندمش!من که نمی-
 آخه خیس میشم برم نزدیکش-
 ال اله اال ا... همین جا واستا بگو کدوم طرف برم!-
 فهمی نزدیکش شدی یا نهم شما میکنمیان! مثل تو مهد کودک من بوق بوق آه-
ها بوق بوق بازی کن االن درست بگو ببینم کدوم شیره. دستشور یا بعدا با بچه-

 دستشویی؟
 دونم چرا یهو منفجر شد.همونی که شلنگ بهش وصله. نمی-
 یعنی چی منفجر شد؟!-
 آیدا ترکوندش-
 کار کردین؟نگفتم کی؛ گفتم چی -
 داد ما هم دریاچه درست کردیم، آب میکردمیهمین جور قیژ قیژ -

 فهمید. شدمیهاش نهیچی از حرف
 جا واستا تکون هم نخور، شاید کاِرت داشته باشم.همین-

عصا زنان رفتم سمت توالِت حیاط. به محض اینکه در رو باز کردم متوجه صدای آب 
خورد. با دست دنبال شیر آب گشتم. تمام هیکلم میشدم که به شدت به در و دیوار 

  خیس آب شد تا متوجه شدم شیر کال از جاش کنده شده.
از دستشویی بیرون اومدم و دستی به صورت خیسم کشیدم. محتویات داخل جیبم رو 

 بیرون آوردم.
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 آرون...-
 بله عمو-
ن تر از دستشویی بیاد بیروها رو بذار تو خونه! به مامانت بگو زودبیا اینجا! این وسیله-

 خوام آب رو قطع کنم. بعد زود برگردی!می
درست جلوی در بود.  ..تا اومدن آرون سعی کردم با عصا جای کنتور آب رو پیدا کنم.

دری که وقت اومدن نیمه باز گذاشته بودمش. روی زمین خیس نشستم و سعی کردم 
 در کنتور رو باز کنم.

 عمو... عمو جون!: آرون
 اش،دستم رو از در کنتور جدا کرد.ی بلند و ترسیدهصدا

 ی؟کنمیچی شده؟ چرا گریه -
 حاِل... مامانم... خوب... نیست-
 یا خدا! چی شده؟-

 دونم...نمی-]صداش بین جیغ و گریه بود.[
 بیا کمکم کن بریم خونه!-

ونه رفتم. با ورودم به خدستم رو گرفت و کشید. به خاطر قد کوتاهش خمیده راه می
 متوجه گریهء آیدا و معراج شدم.

 مامانت کجاست آرون؟-
 تو اتاق-
 خودم میرم. تو برو گوشی من رو بیار!-

فقط کافی بود صدای گریه رو دنبال کنم تا به اتاق مدنظر آرون برسم. به درگاه اتاق 
 ای به در زدم.رسیدم. چند ضربه

 یاا... نازنین خانم؟-
 بابا کردن. ناچارا بغلش کردم.-کرد به بابامعراج چنگ زد به پام و شروع 

 آیدا، مامانت کو؟-
 افتاده مرده-
 یا ابوالفضل! چی میگی بچه؟ ببین نفس میکشه!-
 از کجا بفهمم؟-
 عین باباتون غیر سکته دادن کاری بلد نیستین. برو یه آینه کوچیک پیدا کن!-
 تو کیف مامانمه-
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 خب برو بیار!-
 نزنممامانم گفته دست به کیفش -

جوری بگیر جلو دماغ مامانت، ببین دستت رو این-ام[]دست آزادم رو گذاشتم روی بینی
 از دماغش هوا میاد یا نه!

 آره میاد... آخ جون زنده است!-
 آرون کجا موندی؟ بیار اون گوشی رو...-]صدام رو باال بردم[

 بابا... جیش دارم!: معراج
 آخه االن وقتشه؟-
 جیش دارم-
 من کاِرت رو بکن! گند بزن به این زندگی! بیا رو سر-

 گذاشتمش زمین
 آیدا، بیا معراج رو ببر دستشویی! هیچ کار دیگه الزم نیست بکنی-

 بلد نیستم: آیدا
 کتم رو از تن معراج بیرون آوردم.

 هیچ کار الزم نیست بکنی. فقط ببرش تو دستشویی پیشش بمون که تنها نباشه!-
رم اومد گوشیم تو جیب کتم بوده. آنا  گوشی رو بیرون کتم که به دستم رسید، خاط

آوردم و عدد یک رو گرفتم تا تماس با عباس برقرار بشه. بعد از کلی بوق خوردن جواب 
 عدد دو رو گرفتم ولی گوشی عاطفه هم خاموش بود. ..نداد.

 آرون بیا اینجا!-
 گوشیت نیست عمو-
بده، ببین بیدار میشه! ]صدای دویدنش خودم پیدا کردم. بیا اینجا مامانت رو تکون -

 خوری زمین. حوصله گریه تو یکی رو ندارمندو! می-خط انداخت به اعصابم[
 بیدار نمیشه عمو-
 بزن به صورتش شاید بیدار شد!-
 بابا گفته مرد نباید دست رو زن بلند کنه-
 برو آب بیار بریز رو صورت مامانت-

شماره عباس رو گرفتم و همچنان جواب  فواصل رفت و برگشت آرون چند بار دیگه
 داد.نمی
 نمیشه... مامانم مرده. ربیدار نمیشه عمو... بیدا: آرون
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ای ندیدم جز زنگ زدن به اش بیش از حد بلند و آزار دهنده بود. چارهصدای گریه
آرون و آیدا رو فرستادم جلوی در تا اگه  ..اورژانس. آدرس دادم و از اتاق بیرون اومدم.

شون کنن و خودم رفتم سرویس سراغ معراج. حسابی والنس اومد راهنماییآمب
خودش رو کثیف کرده بود و مجبور بودم چند بار بشورمش تا مطمئن بشم واقعا 
شستمش. صدای زنگ حیاط رو که شنیدم دوباره کتم رو دور معراج پیچیدم و از 

  سرویس بهداشتی بیرون اومدم.
 آرون در رو باز کن! دکتره.-

 دکتر بده: معراج
 با تو کار نداره.-

 جلوی در سرویس مستاصل ایستادم.
 آیدا...-
 مصدوم کجاست؟-
 سالم! تو اتاق ته راهرو سمت چپ-
 شون چیه؟مشکل-
 هوشهدونم. ظاهرا بینمی-

ود و جالب نبود با مجبور بودم معراج رو بغل* بگیرم چون غیر از کتم چیزی تنش نب
ی تاخیر سمت اتاق رفتم تا مطمئن بشم مامورهای اورژانس تو ه. با کمراون وضع راه ب

 اتاقن.
 حالش خوبه؟-
 زنیم خوب میشه. چیز مهمی نیست.فشارش پایینه. یه سرم بهش می-
آرون، آیدا کجا -زحمت کشیدید ممنون]بی صدا بودن آرون و آیدا مشکوک بود.[-

 موندین؟
 صدای آیدا از سالن به گوشم رسید.

 ودتقصیر آرون ب-
 دروغ میگه: آرون

 ال اله اال ا...! باز چه گندی زدین؟-
ش کشیدم درد بیشتر تو بدنم پخدستی به سینهء دردناکم کشیدم. با هر نفسی که می

با چاقوی آشپزخونه کلک  کردمی. اگه پنج دقیقه دیگه این وضعیت ادامه پیدا شدمی
 دم.کنمیخودم رو 
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 بارداری بدهفکر کنم بهتر باشه خانمتون یه تست -
 خانمم؟ بله باشه.-

 ام نشست.دستی سر شونه
 ست. تو که وضعیتت اینه دیگه این همه بچه نیار!م برادرانهکنمیاین توصیه که بهت -

 ام نذاشت لبخندم انقدرها بزرگ بشه.هدرد سین
 تون!ممنون از نگرانی-

ه تو این پنج سال با صدای جیغ مانند و نگران مادر عاطفه ته دلم خالی شد. انقدر ک
 من از این زن ترسیدم از عزرائیل نترسیدم.

 ها چیه؟خواد؟ خونه خرابم کردین؛ این آبچی شده؟ آمبوالنس دم در چی می-
 بیاین اینجا مادر جان!-

 متری پشت سرم اومد.صداش از یک میلی
 خاک تو سرم! چت شده نازنین جان؟-
 هوشه مادرجان نمیتونه حرف بزنهبی-
 بینمنیستم. دارم میکور -

 طاقتم برای خودداری و سکوت تموم شده بود.
 خوش به حالتون-

 تر از قبل از اتاق بیرون اومدم ولی صداش رو شنیدم.با اعصابی داغون
 آره برو! سیاه بخت دخترم!-

قبل از ازدواج با عاطفه هشت سال با عباس دوست بودم و تو این خونه رفت و آمد 
و این پنج سال چی تو وجود من تغییر کرد که رفتار مادر عاطفه دونم تداشتم. نمی
حال روی حوصله و بیوارد سالن شدم و عاطفه رو صدا کردم. کالفه و بی.. عوض شد.

  مبل نشستم.
 وای خدایا! چی شده؟-
 اومدی عاطفه؟-
 چه خبر شده اینجا؟-
  بیا معراج رو بگیر، یه لباس تنش کن! من برم آب رو قطع کنم.-

دوباره تو حیاط درگیر پیدا کردن درپوش کنتور شدم. در رو باز کردم ولی هر چی 
 م که ببندمش.کردمیگشتم شیری پیدا نمی
 خوای کمکت کنم؟می-



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 3 3 

 

 همون صدایی بود که بهم نصیحت برادرانه داد.
 مکنمیخوام شیر رو ببندم ولی پیداش نید. میکنمیلطف -
 بندم.بیا کنار! من می-
 رد نکنه!دستت د-

از جا بلند شدم و برای بار هزارم تو این روز جایی که معده قرار داشت رو فشردم ولی 
کم ضعف و تهوع هم بهش اضافه همچنان درد با شدِت رو به فزونی ادامه داشت و کم

 .شدمی
 جسارته! مسکن دارید؟-
و رت رات. بیا بریم تو! بشین، فشاهم پریده. دیدم دستت میره سمت سینرنگت ه-

 بگیرم!
  نه ممنون. فقط معده درده.-

]همین رو کم داشتم که جلوی مادر عاطفه معاینه بشم و بیشتر حرف بشنوم و زخم 
 بخورم.[

  م.کنمیضرری نداره. فقط فشارت رو چک -
 خوام تو خونه کسی نگران بشه.میشه بریم بیرون این کار رو بکنی؟ نمی-
 کنم؟خوای تا بیرون کمکت باشه... می-
 ممنون میشم-

با کمکش از حیاط خارج شدم و نشستم عقب ماشین امداد و فشارم رو گرفت. 
ه شد به اعصابم.می  خواست دارو تزریق کنه که صدای آرون مت 
 چی شده عمو؟-
 هیچی عمو جون. برو تو!-
 کار بد کردی، دکتر آمپولت میزنه؟-
 آره. تو فقط برو تو!-
 بد کردی االن به عمه عاطفه میگم کار-
 نرو! این تو روح بابات!-

 صدای دویدنش یعنی رفت که خبر کشی کنه
 ات نبود؟مگه بچه-
. بی زحمت زودتر تزریق کن، برم ماین اگه بچهء من بود تا حاال صد بار سکته کرده بود-

 جلوش رو بگیرم تا خرابکاری نکرده!
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 زادی نابینا نبودی نه؟مادر-
 نه ولی کاش بودم!-

 تم فرو رفت.سوزنی تو دس
 تونی امضا کنی؟فهمم. میفکر کنم منظورت رو می-
 آره-

دستش رفت سمت آستینم. پیش قدم شدم و آستینم رو مرتب کردم. مشغول امضا 
 زدن بودم که عاطفه از راه رسید.

 چی شده محسن؟-
-هیچی خانم. شما برو تو! من هم االن میام.]خودکار رو سمت مامور امداد گرفتم.[-

 باشید!خسته ن
 مکنمیخواهش -

 تو رو خدا اگه چیزیت شده به من بگو!: عاطفه
 گفتم که چیزی نیست. برو خونه به زن داداشت برس!-

 محسن؟!-]صداش بغض داشت و ناباور بود.[
 ای برای منت کشی نداشتم.اش باال رفت و ازم دور شد. حقیقتا حوصلهصدای گریه

 بهتره بری استراحت کنی!-
 باشه ممنون-

 ؟ چرا من انقدر گرفتارم؟شدمیچرا عاطفه بزرگ ن با سر افتاده رفتم خونه.
 ام رو در آوردیخدا ازت نگذره اشک بچه-

 نرسیده شروع شده بود.
 عاطفه کجاست؟-
 ام بخورهذارم دستت به بچهبه تو ربط نداره. دیگه نمی-
 ال اله اال ا...! آرون بیا اینجا!-

 بله عمو؟: آرون
 بگیر ببر پیش عمه عاطفه!دست من رو -

 عاطفه از هم جدامون کرد. ردست آرون تازه به دستم رسیده بود که ماد
 های من بزنیم به بچهکنمیدستت رو قلم -
 عاطفه جان، بیا بریم خونه!-
 کجا؟ هستن حاال. عاطفه هیچ جا نمیاد-
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 آرون، معراج رو میاری؟-
 های من نخورهگفتم دستت به بچه-
 منه نه شما. آرون برو معراج رو بیار!معراج بچهء -
 کدوم با تو جایی نمیاننه عاطفه، نه معراج، هیچ-
! یکنمیم شما بیشتر من رو پپه حساب کنمیمادر جان هر چی من بیشتر سکوت -

عاطفه زن منه، حق منه. از زندگی با من ناراحت نیست اگه شما بذاری نفس بکشیم. 
 که نیازی به دخالت شما نداره. اگه گریه کرده یه مسئلهء خصوصی

 سیلی که به صورتم خورد اولین و ناحق ترین سیلی بود که به عمرم خوردم.
 از خونهء من برو بیرون!-
ام هم برای حتما میرم. جایی که حق رو ناحق کنن جای موندن نیست ولی زن و بچه-

 همیشه با من میان
 من هم دادم بردی؟!-
 معراج میای اینجا یا من برم دیگه رنگم رو نبینی؟ عاطفه خانم، همین االن با-
 ه!کنمیبرو گمشو! چه تهدید هم -
 ها رو نشکن مادرجان! ظلم نکن! تاوان داره.حرمت-

رفت. صدای تیز و ریز مادر عاطفه بیشتر تشدیدش سرم به طرز عجیبی گیج می
 .کردمی
 رو گرفته که خیر ندیدیترسونی؟ من مادرم. یه عمره آهم گریبانت من رو از چی می-
 برای من آه کشیدی یا بچهء خودت...؟ عاطفه اگه تا سه ثانیه دیگه اینجا نباشی...-
 خوای بکنی مثال؟چی؟ چه غلطی می-

ام رد شد. از مادر عاطفه رو برگردوندم که برم ولی راه هدردی مثل صاعقه از پشت و سین
  .خروج رو گم کرده بودم و عامل اصلیش سرگیجه بود

 عاطفه من دارم میرم-
 بری دیگه برنگردی!-

 صدای هول خوردهء عاطفه، نوری به قلبم تابوند.
 م.کردمیکجا میری؟ نرو تو رو خدا! اصال تقصیر من بود. نباید جلوی نامحرم سوال -
 منت این مرتیکهء بی همه چیز رو نکش عاطفه!-

 بسه مامان! دیگه شورش رو در آوردی: عاطفه
 ت باشم.نتونستم ساک
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عاطفه جان، شما حرمت مادر رو نشکن! من میرم. شما شب بیا خونه. ببخش تندی -
 کردم!
 محسن نرو!: عاطفه

 ی؟کنمیتا جلوی در کمک -
 دست عاطفه دور بازوم حلقه شد. صدای مادرش دوباره بلند شد.

 واقعا که االغی دختر!-
چون تو میگی؟ برای بار صدم ام رو ول کنم چه انتظاری ازم داری؟ شوهر و بچه: عاطفه

 مکنمیمیگم من همچین حماقتی ن
 دار مادر عاطفه گوشم رو وادار به سوت زدن کرد.صدای جیغ و خش

ورها پیدات نشه! یا من یا این مرتیکهء خوای برو! فقط دیگه اینبرو! هر گوری می-
 ِشمر معلول!

 ور حال انقدر احتراممچ احدی تا به نفس کشیدن فراموشم شد. تحقیر تا چه حد؟ هی
ام تیر کشید. هیچ کس تا به حال جرات هرحمی دوباره سینبود. از این بی زیر پا نبرده

 نکرده بود شخصیتم رو خورد کنه.
 معلومه که میرم! صبر کن محسن، برم معراج رو بیارم!: عاطفه

ه یار، باختخواستم بگم نرو ولی دردی که ناگهانی همهء وجودم رو گرفت مانع شد. بی
 سمت جلو خم شدم.

 چی شد محسن؟: عاطفه
 نترس! کمک کن من برم!: نفس بریده جوابش رو دادم

وهام سست شد و روی دو زانو نننشسته بود که زاام دست عاطفه روی کمِر خم خورده
خواستم ولی جلوی مادر عاطفه شکستم. صدای هین کشیدن جیغ ماننده افتادم. نمی

 عاطفه توی گوشم پیچید.
 ای خدا! چی شدی محسن جان؟: عاطفه

 ای بگمام حبس کردم تا کلمههبه زحمت نفس تو سین
 خوبم عاطفه-

 بیا ببرمت اون اتاق بخواب!: عاطفه
 باز هم مادر عاطفه نتونست ساکت بمونه

 فیلمشه متمارض بدبخت!-
 صدای عاطفه خش دار و با بغض بود
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 بسه مامان! بسه!-
بم رو به بازی گرفته بود. یه تصویر آزاردهنده از آگاهی فضای متشنج ایجاد شده اعصا

بست و شیرین هاش رو میتا اون لحظه تو ذهنم بود. تصویر شخصی که عباس دست
 زد.و تصاویر فلش می شدمیصداها تو سرم کوبیده .. کشتش.می

 محسن!: عاطفه
ام به عاطفه نبود داد. اگه تکیهسعی کردم نیروم رو جمع کنم ولی درد این اجازه رو نمی

 م. صدای گیج و منگ نازنین به گوشم رسید.شدمینقش زمین 
 چی شده؟!-

 میرهعمو داره می: آرون
 اوا! خدا نکنه!: نازنین

 تو کجا بلند شدی با اون ِسُرم؟: مادرعاطفه
 اومدم ببیــ...: نازنین

 رفش رو خورد و هین بلندی کشید.ح
 خاک تو سرم! صورتتون کبود شده. عاطفه بخوابونشون رو زمین!-

ن اومد. دوباره نازنینفسم به زور باال می ..قدرت نه گفتن نداشتم. خوابوندم روی زمین.
 نابغه شروع به ایده دادن کرد.

 م. تو یه بالش بذار زیر پاهاشون!کنمیقند درست  االن آب-
هام به هم کیپ ها نکنید ولی دندونخواست بگم نادونزمین چنگ زدم. دلم میبه 

منی که تا چند دقیقهء قبل مشکلم فقط یه معده درد عصبی بود چرا با  شده بود.
هایی که به بین نفس چهارتا کلمه حرف تکراری مادر عاطفه به این حال افتادم؟!

هن کنان پاهام رو باال داد و بالش اومد حس کردم که عاطفه هنرفت و میسختی می
  زیرشون گذاشت.

 کنیم؟ چیکارای وای! خون دماغ شد. حاال : نازنین
 برو زنگ بزن به عباس!: عاطفه

هام رو بیشتر به هم فشردم. چه تر کرد. پلکصدای بابا گفتن معراج حالم رو خراب
لحظه جونم کنده بشه و ای از بیچارگیم درست شده بود. دعام این بود که همون مرثیه

 همه جوره راحت بشم.
خوای کار مییاش تقصیر شماست. چی مامان خانم؟ همهکنمیچی رو نگاه : عاطفه
 بکنی؟
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بالش زیر پام برداشته شد و زیر سرم بلند شد. جریان خونی که از بینی به سمت حلق و 
لمهء قتل رو م باز هم ککردمیرفت متوقف شد ولی بوی خونی که استشمام کامم می
حتی یه درصد هم امید نداشتم به اینکه  ؛رت شیرین و عباس بهم یادآوری کردکنار صو

حسم این رو  ..اومد.های سروان رو رد کنه. همه چیز با هم جور درمیمرتضی حرف
  گفت که دروغی درکار نیست. چند سال از زندگیم پای دروغ رفته بود؟می

ه تیکه شدن همایون و و ذهنم ثبت شده، تیکای که برای همیشه تآخرین صحنه
 محافظش بود.

 کشم.[]دیگه تاب و توان خودداری ندارم. دیگه نمی
 نفس بکش بچه جان! آروم بگیر!: مادرعاطفه

 . بمیرم..ها انقدر آزارم بده که بمیرمخوام آروم بگیرم. دوست دارم این فکر و خیال]نمی
 ها تموم بشه.بمیرم و این وابستگی ..بمیرم و همه راحت بشن. ..و راحت بشم.

با صدای ترسیده بابا  ..های لطیف و کوچیک معراج نشست روی دستم.دست
 اجازه از گوشه چشمم جوشید.گفت. یه قطره اشک، بیمی

 خوره.ببر بچه رو عاطفه! غصه می: مادرعاطفه
 خوردنشی؟خوره؟ تو این بال سر باباش آوردی حاال نگران غصه غصه می: عاطفه
 عباس گفت نزدیکه. االن میرسه نگران نباش!: نازنین

 نفسم از ..فهمیدم چرا همیشه سرش شلوغ بود.اسم عباس حالم رو بدتر کرد. حاال می
 راه نفس بسته شد. ..چیزی که بود سنگین تر شد.

های بابات رو همون جا وانستا اشک بریز عاطفه! برو اون قرص زیر زبونی: مادرعاطفه
 ار!بی

 نه خطرناکه: عاطفه
عاطفه و مادرش در حال بحث بودن که از دنیا جدا شدم. گوشم غیر از یه صدای سوت 

 ممتد چیزی نشنید و تنم بی حس شد.
*** 

که هوشیاریم برگشته بود. اول گیج بود ولی حاال از صدای اطراف  شدمیای چند دقیقه
وخت و سام میه. همچنان سینبه اسم بیمارستانم تونستم تشخیص بدم تو جهنمیمی

توانم تحلیل رفته بود اما بهتر بودم. ماسکی روی صورتم بود و سنگینیش رو حس 
 م.کردمی
 محسن؟ محسن جان بیداری؟-
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 عاطفه؟-
دونم برای این دنیا حیفی جوری نکن! من میجانم؟ الهی بمیرم محسن! با من این-

 میرم.ولی فکر من هم باش! تو بری من هم می
 گریه نکن!-
 مردی محسنداشتی می-
 یه دور از جونی بگو خب!-

دار هاش صورتم نمهاش نشست رو پیشونیم. از اشکاش بیشتر شد.لبصدای گریه
 شد. ماسک مزاحم رو برداشتم و دست بردم سمت سرش.

جوری شدی؟ تو که صبرت باال بود. تو که انقدر کم طاقت نبودی. خوب چرا این: عاطفه
ام سکته کردی... معراج بچه کردمیم مامان قرص زیر زبونی بهت بده! فکر شد نذاشت

 لی؛ واومد. عباس رو ندیدی چه دعوایی راه انداخته بودانقدر گریه کرد نفسش باال نمی
محسن! ُمردم و زنده شدم تا چشم باز کردی. این یارو دکتره فکر کنن از پشت کوه، 

 دونی چه...مدرک گرفته بود... نمی
 با صدای عباس، حرفش نصفه موند.

دو دقیقه اون فکت رو ببند دخترهء وراج! مگه دکتر نگفت عصبیش نکنی؟ بذار بعدا -
 آمار بده!

 عاطفه خودش رو ازم جدا کرد و دور شد.
 معراج االن کجاست؟-

اون ماسک رو دکوری ندادن بهت. بزن به صورتت! جای اون مو فرفری از تو : عباس
 مع!بهتره. خاطرت ج

 ن؟کنمیساعت چنده؟ کی مرخصم : محسن
 ن. بعد از اینجا قراره بری تو بخش اعصاب و روان بستری بشیکنمین-
 باید برم. ساعت شش کالس داشتم-

هات رو کنسل کردن... زنگ زدن به گوشیت. گفتم حالت بد شده کالس: عاطفه
 محسن، این دختره واقعا منشی آموزشگاه بود؟

 دنیای عاطفه خیلی آلبالویی بود. بی اختیار خندیدم.
االن واقعا به عقلت رسیده که کسی این تحفه رو ازت بگیره یا اونقدر شیرین : عباس

 گیره؟ی غیر خودت چشم کسی این رو میکنمیعقلی که فکر 
 نخیرم! همین جوری پرسیدم: عاطفه
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 دونی شوهرت مالی نیست.آهان! همین جوری! خوبه که زیر پوستی می: عباس
 میشه زودتر من رو ببرین خونه؟-

 نه امشب هستی. چیزی الزم نداری؟: عباس
 اگه اینجوریه، برید خونه! اذیت میشین.-

 دونیم چه کار کنیم بهترهتو استراحتت رو بکن! خودمون می: عباس
 ست؟فردا جمعه-

 تو تنها موردی که شانس آوردی همینه: عباس
 گیرن!هاش رو باال میبه زنت یاد بده اونی که غرق میشه پا-

 بله... واسم تعریف کردن سه تایی با هم چه گندی زدن.: عباس
 شیر آب توالت ترکیده بود.-
 بابا یکی رو آورد درستش کرد-
 ساعت چنده؟-
 یازده-
 عاطفه رو برسون خونه!-

 خوام بمونممی: عاطفه
 برهه داره. خوابش نمینامعراج گ-

االن خوابه. زیر  ..جدا بشم. قاچاقی آوردمش تو. اممن که دل ندارم از بچه: عاطفه
 چادرم قایمش کردم.

 زنت دکتر الزمه محسن: عباس
 خواهر خودته-

 ام رو بذارم خونه باباخواست بچهخیلی بدین! مگه چیه خب؟ دلم نمی: عاطفه
 مراقب باش، صداش بلند نشه! دردسر میشه-

ه مرور کنمید ردرو بکن! هر موضوعی اعصابت رو خ محسن، خوب فکرهات: عباس
کن! اگه سکته و غش و ضعف داری همین االن خالیش کن که سری بعد معلوم 

 نیست کسی تحویلت بگیره یا نه!
زبونم رو نچرخوندم.  ؛ ولیخواستم بگم درد من تویی... تو و اون شیرین از تو خرترمی

 بگزم و چیزی نگم دادم لبترجیح 
استی... تو قبل از رفتن خونهء ما حالت خراب بود. نگو نه که صدای ر: عباس

 ات رو یادمهنخراشیده
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 آره آمبوالنس که اومده بود آرون گفت آمپولت زدن ولی از زیرش در رفتی: عاطفه
از زیر در نرفتم حوصلهء توضیح نداشتم. یه معده درد معمولی بود از صبح وقت نکرده -

 بودم چیزی بخورم
 چرا مواظب خودت نیستی؟ :عاطفه
 هندی بازی نکنین اعصاب ندارم! بگیرین بخوابین!: عباس

فردا صبح که دکتر اومد معنی حرف نصفه کارهء عاطفه رو فهمیدم.طبابتش مشکل 
زد انگار با یه نداشت اما از لحاظ رفتاری واقعا ایراد داشت. با عباس طوری حرف می

 ام که به تهکه انگار موجود قابل ترحمی کردمیر سواد طرفه و با من طوری رفتاآدم بی
 خط رسیده!

نزدیک ظهر بود که عباس رسوندمون خونه و خودش بعد از خوردن چای، کار رو بهانه 
رفت. تحمل کرد و رفت. خوشحال شدم که مثل همیشه داشت زودتر از حد معمول می

 حضورش و راز نگهداری خیلی سخت بود.
*** 

بودم و گوشم رو داده بودم به عاطفه. انگار منتظر بود عباس بره تا  در حال وضو گرفتن
 مجوز حرف زدنش صادر بشه.

گیرم. سهیال هم بی اعصاب... گفت ...خالصه که خانم شریفی گفت من که گردن نمی-
ها رو ندیده نکنه انتظار داری من گردن بگیرم؟ وای محسن! من تا حاال دعوای زن

. افتاده بودن به جون هم صورت سهیال رو چنان ناخونی کشیده بودم. چقدر ترسناکه..
ها دیم بچهکنمیاومد. من و خانم کریمی که فقط داشتیم جون بود از لپش خون می

های عمرم بود. سهیال بدبخت هم ترین اتفاقرو برگردونیم کالس... ولی یکی از عجیب
ام باهام اینجوری مربی بچه به نظر من که مدیر حق داشت. خود من اگه ..اخراج شد.

 رفتار کنه خیلی ناراحت میشم
  خوام مسح پا بکشمیه ذره عقب تر میری؟ می-
 آهان آره... راستی یه چیزی...-

  کمر راست کردم. دست عاطفه دور بازوم حلقه شد.
 چه چیزی؟-
 بعدا یادم بنداز از عباس یه آهنگ بگیرم!-
 رو میگی؟ اگه یادم موند چشم! حاال کدوم آهنگش-
 دونم. همونی که شادتره توش شیپور میزنناش رو نمیخواننده-
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 اش شادههای عباس همهآهنگ-
خوام. داشتیم آره ولی این یکی که تو ماشین گذاشته بود رو برای معراج می-

بردیمت بیمارستان، معراج بدجوری ترسیده بود. اون آهنگ که شروع شد یهو می
 ساکت شد

 دادن!بودم این ها تو ماشین آهنگ گوش میمن رو به موت 
 پرسم ببینم آهنگ پس زمینه حرکت به سوی بیمارستان چی بودهبعدا ازش می-
کشید کیف کردم روند. چنان بین ماشین ها الیی میخدایی عین این فیلم ها می-

 اصال... محسن یه روز بریم شهربازی؟ خیلی وقته نرفتیم
 ریم.از رو بدم، چشم! میحقوقم رو بگیرم، پول قبض گ-
خواد... وای محسن سه تایی با هم سوار چرخ و فلک دلم رنجر و سورتمه و ترن می-

 بشیم خیلی رمانتیکه
 میای کنار، برم تو اتاق نمازم رو بخونم؟-
ای ای وای! یادم رفت. آره. بریم که بعد نمازت با هم یه چای دبش بزنیم. روز جمعه-

 ات درد بگیرهدارم ناراحت بشی یا معدهدور همیم. دیگه دوست ن
 چه مهربون شدی!-
 بودم-
 حق با شماست-

. زندگی تو این ..خونه کنار عاطفهء ساده و خوشحال بودن خوبه ..خونه بودن خوبه.
 خونه این لحظه با افکار عاطفه یعنی بهشت.

 شیطون! یعنی شک داری من مهربونم؟-
 عاطفه االن چی تنته؟-ش رو شنیدم[نه... ما غلط بکنیم. ]صدای خندهء ریز-
 طور؟چ-
 خوام بدونممی-
 نمیگم سر نماز حواست پرت میشه-

ها یه خندهء ته دلی سراغم اومد اما صدای گوشیم به آنی ترس به دلم بعد از مدت
 ریخت.

ل آسایشم ن  !شدمیکاش یه امروز دست کم چیزی ُمخ 
 سپهری من گوشیتون رو میارماتون بشینید آقای شما اینجا رو سجاده: عاطفه

 به چه خانمی!به-
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. نشستم و دست دراز کردم. تسبیحم رو به روم جای ..ای زد و صداش دور شدقهقهه
 همیشگی بود.

 شماره ناشناسه محسن: عاطفه
 بیار ببینم کیه!-

م. دکمهء اتصال رو زدم. کردمیگوشی تو دستم نشست. حضور کنجکاو عاطفه رو حس 
 شناختم. صدای سروان رو

 خدا بد نده جناب سپهری!-
 خدا که بد نمیده ساعد جان-
 کسی اونجاست؟-
 رسونهخانممه سالم می-
 آهان! هنوز فرصت نکردی با امینت قرار بذاری؟-
 زنمشما قطع کنی بهش زنگ می-
 زنمباشه من نیم ساعت دیگه دوباره زنگ می-
 خداحافظ-
 فعال-

 تماس قطع شد.
 ی شماره مرتضی رو بگیری؟کنمیعاطفه جان لطف -

 گوشی رو گرفت.
 کی بود؟: عاطفه

های قدیمم بود. دیروز دیدمش قول داده بودم با مرتضی و عباس آشناش از دوست-
 کنم برای همون زنگ زده بود.

 من برم غذا درست کنم. این هم شماره... داره بوق میزنه-
 موبایل رو به گوشم چسبوندم.

 ر آورد!باد آمد و بوی عنب: مرتضی
 سالم-
 خوامزدم کارت داشتم. مدارکت رو میزدی خودم میعلیک سالم! زنگ نمی-
 امروز وقت آزاد داری؟-
 ست بابا! تا دلت بخواد وقتم آزادهجمعه-
 زنم میگم کجا هم رو ببینیمیه نیم ساعت دیگه بهتر زنگ می-
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 مشکوکی! نیم ساعت دیگه چرا؟-
 ا اون هماهنگ کنمخوام یه نفر رو ببینی باید بمی-
 کی؟-
 یکنمیآدم جالبیه ضرر ن-
 منتظرم...پس  ؛باشه-

بعد از یه خداحافظی مختصر تماس رو قطع کرد. چند لحظه بی هیچ کاری رو سجاده 
م که از این به بعد چی میشه؟ چه بالیی سر عباس و کردمینشستم. به این فکر 

 کردن!شیرین میاد و اصال چرا عباس و شیرین همچین کاری 
تکلیف کردن برای خدا رو چشیده بودم و این -یه بار به بدترین طرز ممکن، طعم تعیین

 بار دیگه به چند و چون قضیه فکر نکردم فقط گفتم هر چی خدا صالح بدونه.
  از جا بلند شدم و قامت بستم. دلشوره از دلم رفت.

هام. شده بودم شونه. سجده رفتم که سنگینی وزن معراج افتاد روی ..رکعت دوم بودم
رفت. از جا که بلند شدم چنگ خندید و از سر وکولم باال میمی ..اسباب بازیش.

خوندم که نمازم فته. ذکرها رو کوتاه و سریع مییهام و موهام که نانداخت به گوش
 زودتر تموم بشه و بالیی سر معراج شر و شیطون نیاد.

تا دید سالم میدم پا به فرار گذاشت.  م.کردمیزرنگ تر از چیزی بود که فکرش رو 
 اومد.اش از سالن میصدای خنده

 فتی وروجک!مگه گیرم نی-
 اش برام خط و نشون کشید.اش مخلوط شد. با زبون نصف و نیمهصدای جیغ و خنده

 بیا من رو بگیر!-
 مثل باباهای دیگه دنبالش بدوم شدمیکاش 

 االن میام نیم وجبی...-
 سالن تنظیم کردم. قدم ها رو به سمت

 کجا قایم شدی؟-
 اومد.معلومی میصدای دویدنش از جای نا

 م.اونوقت یه لقمهء چپ میشیکنمیباالخره پیدات -
 چه زود نمازت تموم شد!: عاطفه

 هنوز یکیش مونده. این موش کوچولو رو ندیدی؟-
 به بابا بگم کجا قایم شدی معراج؟: عاطفه
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 نه: معراج
انقدرنزدیک به هم شنیده میشه واضحه که پشت عاطفه قایم شده. با وقتی دو تا صدا 

 کمک دیوار رفتم سمت آشپزخونه اما صدای زنگ خونه حرکتم رو متوقف کرد.
 دیروز زنگ زد بیمارستان بودیم گفت میاد خونه. ..حتما شیرینه.: عاطفه
قعی اکثر مواای برای رویارویی با شیرین رو نداشتم خصوصا که شک برده بودم حوصله

  اومده با خبِر عباس بوده.که خونهء ما می
بدون اینکه دنبال معراج بگردم برگشتم اتاق. صدای سالم و احوال پرسی رو که شنیدم 
نمازم رو شروع کردم. خاطرم جمع بود که معراج سرگرم بازی با ماندانا و میالد میشه و 

 سراغم نمیاد.
 ..ذهنم دوباره درگیر شد.

 دلیلی میتونه داشته باشه برای کشتن همایون؟شیرین چه 
 قصدش انتقام بوده؟

 از اول همایون رو دوست نداشته؟
 گفت چند بار میخواسته همایون رو بکشه.سروان می

 کشتن همایون هم منطقی باشه ارتباطش با عباس منطقی نیست.
 ..عباس چرا باید همچین کاری بکنه.

 ..اینکه قاتل باشه عجیبه.عباس کله شق و عصبی هست ولی فکر 
 مگه میشه من تا به امروز چیزی نفهمیده باشم؟

 یعنی انقدر باهوشن که پنج ساله مدرکی دست پلیس ندادن؟
 خوندم. چطورنفهمیدم نمازم رو 

  برای جلوگیری از برخورد با شیرین دوباره قامت بستم تا نماز قضا شده شبم رو بخونم.
 ..شنیدم.سالم که دادم صدای شیرین رو 

 از کی تا حاال نماز ظهر سه رکعتی شده؟-
 قضای مغرب دیشب بود-
 حالت خوبه پسر خاله؟-
 خوام بخوابمنه شیرین... اصال خوب نیستم. نماز خوندنم تموم شدم می-
 آها! یعنی مزاحمت نشم دیگه؟-
 مودبانهء همین که گفتی-
 حاال دیگه ما مزاحم شدیم؟-
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 ه کار بردیاین اصطالحی بود که خودت ب-
 چته محسن؟-
 هیچی-
تو بلد نیستی عصبانی بشی چه برسه به اینکه به  ..شناسمت.نه. نگو هیچی! من می-

خاطر حمله عصبی راهی بیمارستان بشی. این لحن حرف زدنت یعنی از یه چیزی 
 خوای بگیدلخوری نمی

 ام شیرین. دیشب چشم رو هم نذاشتم بذار بعدا بازجویی کنخسته-
 یی؟! غریبه شدم دیگه؟بازجو-
 هر وقت صالح دونستم بهت میگم. االن دست از سرم بردار!-

 دوباره مشغول نماز خوندن شدم اما صدای شیرین رو شنیدم.
 خوبه حالت بده و این ههمه خم و راست میشی!-

م بود م ولی درست فهمیده بود. دلخورکردمیاولین بار بود که با شیرین بد برخورد 
هیچ حرفی بزنم. از عباس شاید انتظار هر کار عجیبی رو  خواستم تا اطالع ثانوینمی

 ای حساب کرده بودم.داشته باشم ولی روی شیرین و عقلش طور دیگه
چرخوندم که گوشیم نمازم تموم شده بود و بدون ذکر گفتن تسبیح رو دور دستم می

ادم. سروان بود و قرار بر این شد که بیاد زنگ خورد. توی جیبم بود و بالفاصله جواب د
 دنبالم و بریم خونهء مرتضی.
 ناچارا از اتاق بیرون اومدم.

 عاطفه جان، میای دوباره شمارهء مرتضی رو بگیری؟-
 سالم دایی!: میالد

 سالم دایی جان خوش اومدی!-
 سالم: ماندانا

 علیک سالم دختر گل... عاطفه خانم!-
 دستم بند غذا بود... گوشی رو بده!اومدم ببخشید! : عاطفه

تونستم همزمان با حرف زدن تمرکز کنم و برم تو اتاق شماره مرتضی رو گرفت. نمی
 پس باالجبار وسط سالن ایستادم.

 سالم چی شد؟: مرتضی
 سالم! خونه باش! من و رفیقم میایم اونجا-
 نمیخوای بگی رفیقت کیه؟-
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 بینیشاومدیم می-
 پس فعال-
 برام بفرست!آدرست رو -
 ِا راست میگی آدرس نداری. اشکال نداره پیامک کنم؟-
 نه خوبه-
 بینمت!میپس  -

 تماس قطع شد.
 خوای بری محسن؟می: عاطفه

 گردم. مجبورم برمزود برمی-
 مگه حال جنابعالی بد نبود: شیرین

 کارت تموم شد زود بیا کمکم که االن میان دنبالم ..من تو اتاقم عاطفه.-
 م لباس عوض کنی. قول شرف میدم اذیتت نکنم این دفعهکنمیمن کمک : شیرین

 نتونستم جلوی لبخند نیم بندم رو بگیرم.
 باشه بیا!-

اصرار زیادی داشت از حال  ..یه ربع بعد سروان رسید. از روحیهء شادش متعجب بودم.
م کردمیهایی مثل خوبم، بهترم و مرسی از سر بازش من آگاه بشه. هر چقدر با کلمه

رات فشار خون باال و کوتاه نمی اومد تمام طول مسیر تا خونهء مرتضی داشت از مض 
های جامعه امروز با فشار خون و ارتباط فشار خون با حمالت قلبی و تاثیر درگیری

 رسیدم که دکتره و پلیس نیست که با کلمهء. داشتم به یقین میکردمیعصبی صحبت 
خاتمه داد. هنوز از ماشین پیاده نشده بودم که گوشیم به بحث « رسیدیم»دلنشیِن 

 بی جواب گذاشتش. شدمیزنگ خورد. عاطفه بود و ن
 جانم عاطفه؟-
 محسن تو چیزی به شیرین گفتی؟-
 چی منظورته؟-
 فکر کنم ناراحت بود-
 ؟چطور-
 االن رفتن-
 زنماشکال نداره بعدا بهش زنگ می-
 گردی؟تو کجایی؟ ِکی برمی-
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 گردم.. زود برمی..دم خونهء مرتضیتازه رسی-
 رفتزنه... کاش دست کم شیرین نمیدونم چرا! محسن دلم شور مینمی-
زنیم. مواظب معراج باش سمت بخاری برقی نگران نباش! میام خونه، با هم حرف می-

 نره! من باید برم.
 باشه... خداحافظ-

 فتیم.تماس رو قطع کردم و همراه سروان تا جلوی خونه مرتضی ر
رو تو خونهء مرتضی به گوش دادن به حرف های سروان و صدای پر  های بعدیدقیقه

 بهت و ناباور مرتضی گذروندم.
تر داد که باور موضوع رو براش سادههایی رو به مرتضی نشون میظاهرا سروان عکس

 .کردمی
 ..خسته بودم.

 خواست یه راه حل پیدا کنم.دلم می
ام داشتم برگشته بود و حالی برای گوش دادن هپشت و سین احساس دردی که دیروز

 های عجیب نداشتم.دوباره به اون حرف
من هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم ولی راضی به صدمه دیدن عباس : مرتضی
 نیستم.
عباس چند تا از اعضای باند رو کشته اگه دست ما زودتر از اونها بهش نرسه : سروان

 دتر سرش میادمطمئنا بالی ب
 میشه یه لیوان آب بهم بدی مرتضی؟-

 خوبی محسن؟: مرتضی
 ام. میشه زودتر بگین نقش من این وسط چیه؟آره فقط خسته-

 همین که بتونیم...: سروان
 صدای زنگ خونه حرف سروان رو قطع کرد.

 این کیه دیگه؟: مرتضی
 ظاهرا مرتضی رفت که در رو باز کنه.

 این قضیه به جاهای خوبی میرسهنگران نباش! ته : سروان
 فکر نکنم-

 گردم.من تا جلوی در میرم و برمی: مرتضی
 اتفاقی افتاده؟: سروان
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 نه... مثل اینکه قبض آوردن: مرتضی
گفت آدم درستی پشت در نیست. صحنهء ام بیشتر شد. حس غریبی بهم میدلشوره

 انفجار خونهء شیرین همچنان تو سرم بود.
 نرو مرتضی!-

 چیزی نیست. میام االن!: یمرتض
شمردم که از رفتن مرتضی سی ثانیهء طوالنی سکوت شد. سی ثانیه چون تو سرم می

 چقدر گذشته.
ها ذارم بالیی سر کسی بیاد. دیشب هم که بچهتو نگران چی هستی؟ من نمی: سروان

 خبر دادن بستری شدی خیلی ناراحت شدم
 هکنمیناراحتی و تاسف شما دردی رو درمون ن-
 آقا محسن گل! تو این لحظه، شما، از من آدم قابل اعتماد تری سراغ داری؟-
 شناسمتمن نمی-
 ای داد! من این همه صبر کردم. این همه راه اومدم که اعتماد تو جلب بشه.-
 مرتضی دیر کرد-
 میرم سراغش-

 کهصدای به هم خوردن در نشون از رفتنش داد. سعی کردم به خودم آرامش بدم 
 فته.اخونه مرتضی امنه و اتفاقی نمی

  ای گذشت و خبری از مرتضی و سروان نشد.چند دقیقه
 نگران شدم.

از جا بلند شدم و صداشون کردم ولی جوابی نشنیدم. دو قدمی جلو گذاشتم. با شنیدن 
 صدای پایی از حرکت ایستادم. با شک صدا زدم.

 مرتضی...-
لی شناختم وکشیده شدم. این بو، این عطر رو میدستی به بازوم نشست و به سمتی 

  امکان نداشت... امکان نداشت اینجا باشه.
 فهمیدم چه خبره.دوباره بازوم رو کشید که همراهش برم ولی مقاومت کردم. باید می

 مرتضی کو؟ عباس خودتی؟-
 بیا بریم محسن!-

 خود عباس بود.
 نجام؟ چرا اینجایی؟دونستی ایی؟ از کجا میکنمیکار یتو اینجا چ-
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 انقدر سوال نکن! بیفت جلو؛ برسونمت خونه پیش زنت! مایهء دردسر...!-
 دوباره بازوم رو کشید.

 مرتضی کو؟-
 ات، عاطفه بهت میگه چه خبره!بیا برسونمت خونه-
 عاطفه؟!-

این بار با شدت بیشتر کشیدم و مجبورم کرد دنبالش برم. به خاطر شنیدن اسم عاطفه 
  دونستم خبر داشت.ای که ظاهرا از خیلی چیزهایی که من نمیودم. عاطفهتو بهت ب

انقدر دستم رو کشید که از ساختمون خارج شدیم و نشوندم تو یه ماشین و در ماشین 
 رو بست. صداش رو شنیدم که از کنار گوشم و پشت در بستهء ماشین اومد.

 برسونش خونه ناتاشا! من میرم گندش رو جمع کنم.-
 طر جمع باش! برو!خا-

شناختم. تمام عمرم فقط یه زن با همچین صدای کلفتی سراغ داشتم. این صدا رو می
 همه چی از همین زن شروع شده بود.

  ماشین راه افتاد و دیگه نتونستم ساکت بمونم.
 م.شدمیداشتم دیوونه 

 خبره؟خانم زاهدی...؟ با شمام. اینجا چه -اینجا چه خبره؟!]جوابم رو نداد[-
 ه.کنمیخبری نیست. بیخیال! عباس درستش -
 ه؟کنمیچی رو درست -
بخواد خودش بهت میگه. البته فکر نکنم دلش بخواد. از من شنیده فراموش کن! -

 خواده که دلش نمیکنمیشناسی اعصاب درست نداره یهو یه کاری عباس رو که می
 شناسی؟ همدستین؟شما عباس رو از کجا می-
وری که پا پیچ من شدی با عباس رفتار کنی حتما همونی میشه که نباید اگه اینج-

بشه. از من دیگه سوال نکن! جوابت رو نمیدم. صبر کن خود عباس جوابت رو بده. 
 البته اگه بخوای معراج کوچولو، بی بابا نشه بهتره ازش سوال نکنی.

دونی؟ و از کجا میی؟ اصال اسم معراج رکنمیتو به چه جراتی داری من رو تهدید -
 تو و عباس کجای این ماجرایین؟-]حرفی نزد[

 . فهمیدم که نمیشه ازش جوابی گرفت...باز هم چیزی نگفت
حدسی بزنم. فکرهایی که تو خواست هیچ دوست نداشتم به هیچی فکر کنم. دلم نمی

  .کردمیبار شده بود حس خفگی رو بهم القاء نسرم تل
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و صدای باز شدن قفل رو شنیدم در رو باز کردم و پیاده  به محض اینکه ماشین ایستاد
 شدم و پشت به ماشین راه افتادم.

 محسن جان، صبر کن، بیام کمکت! مرسی ناتاشا جون زحمت کشیدی!: عاطفه
 هات باش، دردسر درست نکنن!مواظب بچه-

 شناخت.سرجام میخکوب شدم. عاطفه هم این زن رو می
 . به هم ریخته بودم. فشار مغزیم به اوج رسیده بود...شددست عاطفه دور بازوم حلقه 

پام که رسید خونه دیگه صدای بابا گفتن معراج برام دلنشین نبود. عاطفه بهم بدهکار 
اندازهء یه عمر  ..دلیل شناختن این زن رو بدهکار بود. ..یه توضیح بدهکار بود. ..بود.

 زندگی بهم بدهکار بود.
 ان! االن برات چای میارمبیا بشین محسن ج: عاطفه

 صدام ناخواسته باال رفت.
دونستی عباس و شیرین دارن شناختی؟ تو میچای؟ عاطفه تو، اون زن رو از کجا می-

 ن؟کنمی چیکار
 حرص نخور محسن! دوباره حالت بد میشه-
دونم؟ تو هم با عباس و ام نکن! چی این وسط هست که من نمیعاطفه... دیوونه-

تونی... تو خبر داشتی... تو نه تو نمی-هم آدم کشی؟ ]مستاصل شدم[شیرینی؟ تو 
 دونستی همایون چرا مرد؟می
 زدی!نباید با پلیس ها حرف می-

صدای بابا گفتِن یه ریز معراج، اعصابم رو بیشتر به هم ریخت. مدام پاچهء شلوارم رو 
 کشید.می
 کار کردین؟یشماها چ-
بینی. مدام باید مراقبش من... معراج رو که می یعنی م؛به خدا من باهاشون نبود-

 باشم وقتی برای این کارها ندارم.
کشم، م، میکنمیچرت و پرت تحویلم نده عاطفه! حاشیه نرو! خودم رو گم گور -

 اتون راحت بشینهمه
م میام کنمیگیره ها! تو رو خدا بشین! من معراج رو آروم ام مینگو اینجوری! گریه-

 بهت میگم. به جون خودت من هیچ کاری نکردم. پلیسه چی بهت گفته؟همه چی رو 
 شناسین؟هیچ جا نمیری! باید توضیح بدی! تو و عباس از کی این زن رو می-
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میگم. باشه! تو آروم باش! بیا بشین! به خدا میگم. کتت رو در بیار! به جون خودم -
 ات مثلمیرم. قیافهمن میاش رو میگم. جون عاطفه بشین! اگه بالیی سرت بیاد همه

 ترسم. بشین!دیروز شده. من می
ترجیح دادم بشینم. به محض نشستنم  ..سوخت.ام میهرفت و سینسرم گیج می

 معراج خودش رو تو بغلم جا کرد.
 خوام فقط حرف بزن!بگو عاطفه! هیچی نمی-

 چند لحظه ای سکوت شد.
 بگو!-

 ست.پیچیدهم از کجا بگم برات! خیلی دوننمی: عاطفه
 شناسی؟از اون زن... زاهدی... ناتاشا... اون رو از کجا می-
 عباس بفهمه بهت گفتم عصبانی میشه-
 به جهنم که عصبانی میشه-
 خطرناکه-

 عاطفه...-هام اسمش رو صدا کردم[]با تمام حرصی که تو وجودم بود از بین دندون
 ناتاشا... خب... زن عباسهترسه. جوری نباش! معراج میباشه میگم. این-

 چی؟!-]با شنیدن این حرف انگار زبونم فلج شد[
اول دوست بودن فقط... بعد خب... ناتاشا بزرگتر بود. بعد هم که عباس نازنین رو -

داشت دیگه... ولی انقدر با هم وقت گذروندن، انقدر با هم تفاهم داشتن، همکار بودن 
طفلکی ناتاشا خیلی غریب  ؛ ولین دیگهخب، فکرهاشون مثل هم بود، عروسی کرد

هایی که میگم به کسی این ..عروس شد. بمیرم براش! ولی خیلی رمانتیک بود محسن.
شون انقدر قشنگ بود. دونیم. عروسینگی ها! فقط من و عباس و ناتاشا و شیرین می
 کنار دریاچه... آِخی...! ظهر گرفتن تو کالس بودی.

ین؟ انقدر لقمه لقمه حرف نزن! این زن شش کنمیار کیشناسیش؟ چچند وقته می-
 دونستی؟سال پیش به من گفت مامور کشتنمه. تو می
 انگار با یه احمق طرفه. کردمیصدای پوف کشیدنش رو شنیدم. طوری رفتار 

 .کردمیناتاشا اون موقع برای عباس کار -
 یعنی چی؟-
سرگرم کنم دوست ندارم این چیزها مثل اینکه مجبورم بگم دیگه... صبر کن معراج رو -

 رو بشنوه
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 گذاشتم بره و معراج رو ببره.
 ه؟کردمییعنی چی ناتاشا برای عباس کار 

  کار عباس چی بوده؟
گیره. گذاشتمش تو اتاق دوچرخه بازی کنه. بخاری رو نیم وجبی آروم نمی: عاطفه

 . خاطرت جمع...خورهآوردم سالن بهش نمی
 . حرف بزن!ام کردی عاطفهکالفه-
. از خیلی قبل تر... وقتی ... از اول دوستت داشتم..محسن من خیلی دوستت دارم-

شدت. تونستم بذارم بککنه نتونستم ساکت بشینم. نمی چیکارخواد فهمیدم عباس می
قرار بود تو رو بکشه تا همایون رو برای تحقیق بکشونه اینجا و خودش رو به همایون 

هایی بهت زده. مامور کشتنت عباس بود نه گفت چه حرف نزدیک کنه. ناتاشا بهم
تونست کشت ولی طفلکی از ترس مامان و بابا نمیگرفت و میناتاشا. پول می

؟ یادته شدمی. یادته یه پسری تو دانشگاه بود که مزاحمم ..هاش رو خرج کنهپول
ش. تکشتواقعا می کردمیترسیدم که عباس سمتش نره؟ اگه عباس دخالت چقدر می

دونست دور از جونت البته... می ..یه روز عباس اومد پیشم گفت باید تو رو بکشه.
دوستت دارم گفت قیدت رو بزنم. خیلی جون کندم جلوش رو بگیرم ولی کار خودش 

اومد. . با مامان حرف زدم گفتم دوستت دارم ولی کاری از دستش برنمیکردمیرو 
بگم حتی شغل عباس رو. وقتی خواستگاری کردی و مجبور شدم همه چیز رو به بابا 

عباس هم اسم نازنین رو آورد بابا زود کارها رو انجام داد بلکه عباس از خر شیطون بیاد 
دیم به پلیس ولی خیلی وقت بود که پایین. چند بار تهدیدش کردیم که تحویلش می

اش رو عوض کرد. ترسید. بعد از عقد ما عباس نقشهکارش همین بود، از هیچی نمی
اولش شیرین راضی  ..پای زندگی خواهرش وسط بود. ناتاشا رو فرستاد سراغ شیرین.

ولی بعدش که فهمید پای جون تو و میالد وسطه کوتاه اومد.  ؛به کشتن همایون نبود
زیاد دل خوشی از همایون نداشت. خیلی سخته با یکی زندگی کنی که دوستش 

چون فهمیده بود به خاطر زندگی  ؛قط به خاطر تو بودشش مونده بود فنداری. اگه پی
خواست خرابش کنه ولی همایون رو دوست نداشت. قرار شد عباس، اون رفتی، نمی

میالد رو نجات بده و شیرین تو رو. بالیی که سر تو اومد خارج از برنامه بود محسن. 
مب *بتونه ب خواست توجه همایون رو به خودش جلب کنه کهعباس با اون لنزها می

همه چی  شدمیمب تو ساک تو منفجر *رو از ساک تو بیرون بیاره و کار بذاره. اگه ب
رفت. معلوم نبود موقعیتی گیر بیاد که حواس همایون پرت بشه و عباس بتونه لو می
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مب رو کار بذاره. اون لنزی که تو چشمات بود آلوده بود محسن. نقشه ساده بود *ب
ی و همایون هم سرگرم تو چون خودت شدمیو سرگرم لنزت  گرفتهات درد میچشم
ذاشت ولی مب رو کار می*تونستی اونها رو خارج کنی و تو این فواصل عباس بنمی

 رو اون لنزهاب رو زودتر کار گذاشت و *وقتی تو و همایون رفتین تو اتاق عباس بم
. از ترس اینکه ماجرا همیدیم لنزها به چشمت صدمه زدهف رفراموش کرد و بعد از انفجا

ن و هات سوخته. شیریها دروغ بگه چشملو نره ناتاشا دکتر آشنا پیدا کرد که به پلیس
ای شده بودن دوست داشتن سر یکی تالفی کنن. به خدا من عباس به خاطر تو کینه

لی و شدمیکشتن دلم خنک م! درسته وقتی اعضای باند رو میکردمیبهشون کمک ن
ها به خاطر تو بود محسن. ما دوستت داریم ن نداشتم. همهء اینکاری به کارشو

ها نزدیکت زدی! خوب شد شیرین فهمید پلیسنباید با پلیس حرف می ..محسن.
 !شدمیشدن وگرنه فاجعه 

 شنیدمهایی که از زبونش میلرزید. لحن خونسرد عاطفه اصال به حرفتمام بدنم می
 دم خورها گیر کرده باشم.آخورد مثل این بود که تو جزیرهء نمی

زد انگار آبنبات پزه و زن ظریف و حساسم طوری از قاتل بودن برادرش حرف می
  خواهرم کم از یه مریض روانی نداشت.

 حاال چای بیارم برات آقای سپهری؟: عاطفه
 رده؟ با مرتضی؟کار کیاون پلیسه... سروان وحدانی... ساعد... عباس باهاش چ-
فهمه. ذاره کسی بنمی ..کار کنه.یکشدشون. تو نگران نباش عباس میدونه چاحتماال می-

 کارش رو بلده.
 ها کی بودن؟تونستم داد بزنم. این آدماز شدت ترس، حتی نمی

ات رو ناراحت کردی. غصه نخور خوای برات رانیتیدین بیارم؟ حتما باز معدهمی: عاطفه
ذاریم کسی آرامشمون رو خراب کنه. ه خدا چیزی نشده. ما نمیمحسن جونی! ب

ناراحت نباش دیگه! من که آروم بهت گفت هول نکنی.... فقط سه نفر دیگه موند که 
یم. اصال امشب میگم عباس و شیرین کنمیباندشون از هم بپاشه. بعد راحت زندگی 

ه چند وقتیه بی ه؟ فقط عباس یچطورخودشون برات بگن. هان؟  مونخونهبیان 
 کل نکنی! باشه؟اعصاب شده باهاش کل

 عاطفه؟!-
زودتر بهت بگم. االن هم رفتم اون اتاق  شدمیجانم! ناراحت نباش دیگه! به خدا ن-

  عباس اجازه داد بهت بگم که دوباره خرابکاری نکنی
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 اتون دیوونه این!]از جا بلند شدم.[ای زن... همهتو دیوونه-
 میدی بی تربیت؟ ما فقط خواستیم تو آرامش داشته باشیچرا فحش : عاطفه

ها؟ بیاین من هم بکشین! مِن خر همهء غمم این کار کردین روانییمن هم بکشین! چ-
کردین؟ فیلمنامه ساختین؟  چیکاربود که اون بچه رو با نون حالل بزرگ کنم. شماها 

م. یه زِن بساز، یه کردیمرفتم. من با یه گله صورتک زندگی من تو میدون مین راه می
خواهر خوشحال، یه رفیق دلسوز... بگو بیان من هم بکشن! چی ساختین برام؟ چی 

ه ی چه جوری راجع بکنمیگذاشتین برام؟ تو که واسه صدای بلند من یه روز کامل گریه 
  کشتن آدم ها انقدر راحت حرف میزنی؟ تو کی هستی اصال؟ بیاین من هم بکشین!

 ر پایین محسن! معراج ترسیدهصدات رو بیا-
باید هم بترسه! از این مادر، از این دایی، از این عمه، باید بترسه! من هم ترسیدم. -

. معراج هم ..شماها هیوالیین. من میرم... با شماها انگار تو پارک ژوراسیکم. من میرم
 برم. نباید اینجا بمونه.می

 دنبال کردم تا به در برسم.صدای گریهء معراج از اتاق می اومد. صداش رو 
خوام! به خدا خوای کجا بری؟ من معذرت میکار کنی؟ مییخوای چمی: عاطفه
دونستم ناراحت میشی. ببخشید بهت گفتم بی تربیت! تو رو خدا نرو محسن! یه نمی

  بالیی سرت میاد.
ین در اتاق رو باز کردم. معراج دوید طرفم و به پام چسبید. خم شدم که از روی زم

 بلندش کنم ولی عاطفه از پشت کشیدم و مانع شد. بازوم رو با هر دو دستش گرفت.
حق نداری بری! نباید بری! من همه این کارها رو کردم، این همه صبر کردم که با هم -

ذارم بری. حاال که همه چیز رو فهمیدی به عباس میگم بهمون پول خوش باشیم. نمی
 بده اینجوری راحت تریم.

 رو از حصار دست هاش آزاد کردم ولی معراج رو گم کرده بودمخودم 
 معراج بیا اینجا!-

 خوای بری پیش پلیس؟خوای بری؟ میکجا می: عاطفه
 معراج؟-
 حکمش اعدامه محسن. تو راضی میشی ما رو بکشن؟-
 معراج!-

 شنیدم. از اتاق بیرون اومدم.صدایی از معراج نمی
 هاگیرم جانیمعراج رو ازتون میگردم. میام میرم با پلیس برمی-
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 ناتوانی تا چه حد؟! متنفر از خودم، متنفر از همه، پر از نفرت سمت در رفتم.
 محسن نرو!: عاطفه

 . سه قدم بعد از کاناپه سمت راست دره..شمردمتو سرم می
 بهت میگم واستا!: عاطفه

ادم اصابت کرد و افت سه قدم به در مونده بود که شیئی به سرم دستم از کاناپه جدا شد.
 زمین.
خدا من رو بکشه! تقصیر خودته. تو رو خدا هیچ کار نکن تا عباس بیاد! الهی : عاطفه

 بمیرم سرت خونی شد! بشکنه دستم! االن باند میارم صبر کن!
 کار کردی؟یچ-

سعی کردم بشینم. سرم منگ شده بود و سوزش داشت. راه تنفسم بسته شده بود. 
اش . دستش رو پس زدم. صدای گریه..بغلم رو گرفت که بلندم کنه عاطفه بود که زیر
 دوباره بلند شد.

هوشت که جایی نری...! یاد خواستم بیغلط کردم محسن...! ببخشید...! به خدا می-
 نداشتم کجا باید بزنم... خیلی درد داری...؟ ببخشید...!

ا ید پس زدم. پاهام رو تبوسهاش صورتم رو میتونستم بشینم. عاطفه رو که بین حرف
دادم، دست راستم رو به سرم گفتم و دست چپ رو اهرم تنم کردم. نفس تنگی نداشتم 

 ولی درد و سوزش سرم سرسام آور بود. زنگ خونه، دست عاطفه رو ازم جدا کرد.
 خاک به سرم! کیه تو این وضعیت؟: عاطفه

 رو شنیدم.نفهمیدم کجا رفت و دور و برم چه خبره. تا صدای نازنین 
 وای خدا! اینجا چه خبر بوده؟-

 خواستم اینجوری بشهبه خدا باباجون من نمی: عاطفه
 ام نشست و صدای پدر عاطفه رو شنیدم.دستی روی شونه

 دستت رو از روی سرت بردار محسن! بذار ببینم چی شده!-
 با احتیاط دستم رو برداشتم.

 که با تو صحبت دارم عاطفه. بندم بعد میاماول زخم محسن رو می: پدرعاطفه
 : فصل پنجم

. ..کوبید. روی تخت تو اتاق خواب دراز کشیده بودمذهنم پر از صدا بود. مغزم می
ی اگه حت ؛بسته بودن که اتفاقی چیزی نشنوم توانی برای شنیدن نداشتم. در اتاق رو

پدر  وقتی ..خواستم دیگه چیزی بشنوم. دیگه گنجایش نداشتم.تونستم هم نمیمی
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عاطفه و نازنین تنها به خونهء ما میان یعنی اوضاع غیر عادیه و من اصال آمادگی با 
همه  ..خبر شدن از یه موضوع ناخوشایند و جدید رو نداشتم. دیگه هیچی نداشتم.

  چیز رو باخته بودم.
 از چند نفر رو دست خورده بودم؟

 عباس چه کاره بود؟یه مزدور؟
  جا بود؟ یعنی مرده بود؟ یعنی عباس کشته بودش؟مرتضی چی شده بود؟ ک

 ساعد چی؟
گردونه یه زن قاتل گفت با یه قرون دوهزار کردن روزگار میعباسی که به من می

 داشت.
 چی برام مونده بود؟

  سوزش قلبم از همیشه بیشتر بود. ..هام بسته.سرم سنگین بود و چشم
 ضح شنیدم.با باز شدن در صدای عصبانی پدر عاطفه رو وا

دونی زنم. تو سِر تو و اون نره خر چه خبره؟ میکدوم گوری میری؟ دارم با تو حرف می-
 تون آوردین؟چه بالیی سر زندگی

 بابا تو رو خدا یواش! االن میام.: عاطفه
 ام قرار گرفت.دستش رو حس کردم که روی شونه

برمت بعد خودم می محسن جان خوبی؟ مواظب معراج باش تا من بابا رو آروم کنم،-
 دکتر! باشه؟
اون لحظه به نظرم  ؛ ولیمثل بت بود برام، سمبل خوبی ..پرستیدم.عاطفه رو می

ترین چیزی بود که روی صورتم نشست. از اتاق رفت بیرون و من و اش کثیفسهبو
 معراج رو تنها گذاشت.

 .کردمیمعراج ترسیده بود و گریه 
 بابا! بیا باباجان! معراج؟ بیا بغل-

 شنیدم. سعی داشت از تخت باال بیاد.صداش رو می
 ؟شدمیاین بچه چی 

 ؟شدمیاین زندگی از این به بعد چی 
 آیدا و آرون...

 امون بی برکت بود.. زندگی همه..مون انقدر بی برکت بودبرای همین زندگی
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تفاق بره یا همه چیز رو فهمیده بودن یا اپدر عاطفه بی خودی صداش رو باال نمی
 بدتری افتاده.

 وزن معراج روم افتاد و سرش تو گودی گردنم فرو رفت.
گریه نکن معراج! گریه نکن باباجان! میریم از اینجا. میریم یه جایی که فقط من و تو و -

 خدا باشیم.
 اوخ شدی؟-
 آره معراج. بدجوری اوخ شدم.-
 دکتر اوخت کرده؟-
 نه باباجان-
 دکتر بده-
 ستمن دستش باشه فرشته که دوای درددکتری -

فقط معراج  ؛اش پر کشیدهی، عشق، شادی... همهفقط معراج برام مونده. سالمت
 زندگی کنم؟ چطورمونده. با این خنجری که تو قلبمه 

 برد!کاش بابام بود! کاش می اومد و من رو با خودش می
 معراج خوابیدی؟-
 آره-

  فقط معراج مهمه. ؛نباشه! هیچکی نباشه
ها رفت که شمارهء پلیس رو رو از جیب شلوارم بیرون آوردم. دستم رو دکمهگوشیم 

 بگیرم ولی تو یه لحظه پشیمون شدم.
 عاطفه با پیراهن مجلسی طالیی تو ذهنم مجسم شد.

آخرین تصویری که از عاطفه به یاد داشتم دختر معصومی بود که چادر رنگی سرش 
 داد.ن میهاش سرخ شده بود و برام دست تکوبود و لپ
  . معراج ثمرهء عشقم به عاطفه بود...ای که یه عمر همدمم بودعاطفه

 تونستم.بی عاطفه نمی
 ذاشت بمیرم!کاش می ای عباس مامور کشتنم بود و عاطفه نجاتم داده بود.

عاطفه چی میشه اگه پلیس بیاد این خونه؟ جرمی نکرده ولی جرمی رو مخفی کرده. 
 فهمه.نمیاگه چیزی نگه کسی 

میالد و  شیرین چی؟ اگه پای پلیس وسط بیاد، اگه بازداشت بشه، حکمش چیه؟
 کار کنن؟یماندانا باید چ
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 قد یه کوه درد رو قلبم بود.
کار کنم؟ چه اعتمادی میتونم بهش داشته باشم. از کجا مطمئن باشم یبا عباس چ

کجا مطمئن باشم  ذاشت تو چشمم هدفش چی بوده؟ ازای که اون لنزها رو میلحظه
که واقعا فراموش کرده اون لنزها رو بیرون بیاره؟ پای عذاب وجدانش بوده که این 

  همه سال کمکم کرده؟
  مگه میشه عباس مرتضی رو کشته باشه؟

 مگه میشه همهء زندگیم دروغ باشه؟
 مگه میتونم زنگ بزنم پلیس و بیان همه چیز رو آتیش بزنن؟

 ی که تو هوشیاری زدم رو خراب کنم؟تتونستم همهء توهمامگه می
تونستم به پلیس زنگ بزنم ولی تحمل این وضع هم از توان . نمی..گوشی رو فشردم
 شمارهء پنج رو فشردم و منتظر موندم تا صدای حسین رو بشنوم... من خارج بود.

 الو؟-
 سالم-
 ی؟چطور چه عجب یه یادی از ما کردی! -
 یای دنبال من و معراج؟تونی بخوام بیام اونجا. میمی-
 چی شده؟ با خانمت و برادر خانمت نمیای؟-
عاطفه کار پیدا کرده نمیتونه بیاد اگه میتونی بیا من رو از اینجا ببر! دل معراج برای -

 مامان تنگ شده
 حالت خوبه محسن؟-
 آره فقط اگه تونستی زودتر بیا!-
 شش ساعت دیگه میرسم-فتم. پنجااالن راه می-
 منتظرم-
 اوضاع اونجا ردیفه؟ با زنت دعوات شده؟-
 نه. فقط زودتر بیا!-
 مطمئنی خوبی؟-
 انقدر سوال پیچم نکن حسین!-
 زنیم. فعال!باشه باشه میام با هم حرف می-

  گوشی رو قطع کردم.
 فرار کردن تنها راهه. ..دور شدن خوبه. ..اینجوری بهتره.
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 معراج؟-
 ]این بار انگار واقعا خوابیده بود.[

. .م یه جایی که آرامش داشته باشیم.میری ..میریم که راحت بشیم. ..میریم مو فرفری.-
میریم شاید رنگ خوشی رو  ..میریم یه جایی که توش عمق فاجعه معنی نداشته باشه.

میریم یه جا که اعتماد بوی حماقت  ..میریم یه جا که آدمهاش یک رنگ باشن. ..ببینیم.
 نده.

ت. ای نداشام بود آزاد بشه اما فایدههیدم تا دردی که تو سینفس عمیق کشچند بار ن
  زخم سرم سوزش داشت.

ام بود و فشار هام رو بین موهای معراج حرکت دادم. تمام وزنش روی معدهانگشت
بالش روی زخم سرم اما دوست نداشتم حالتم رو عوض کنم. بغضی که مثل سنگ 

  ه امید اینکه حالت تهوع خفیفم از بین بره.بزرگ راه گلوم رو بسته بود قورت دادم ب
  .شدمیصدای سر و صدا و دعوای پدر عاطفه همچنان از پشت در بسته شنیده 

سرم منگ شده بود و دیگه حالی برای بلند شدن نداشتم که برم و بفهمم جریان چیه. 
فس ن ای کاسهء چشمم پر شد اما نذاشتم اشکی بریزه.. برای لحظه..دوباره فکری شدم
لب بشه باید طاقت میاوردم غاذاشتم ضعف جسمی و درد روحی بهم عمیق کشیدم و ن
 تا حسین برسه.

  ای صداهای سالن خوابید.برای لحظه
 ترسیدم؟به کجا رسیده بودم که از سکوت می

ا بلند که ب معراج رو کنار گذاشتم و سعی کردم بشینم. سرم انگار یه کاسه پر از درد بود
  رده بود و شدتش بیشتر شده بود.واخلش هم خشدنم درد د

. در باز شد و صدای عاطفه رو شنیدم که رنگ و بوی ..لبهء تخت نشستم و نفس گرفتم
 واهمه داشت.

 محسن جان حاضر شو بریم!-
 کجا؟-
 . عباس رو گرفتن. گفت باید فرار کنیم...ناتاشا زنگ زد-
 ما هیچ جا نمیریم-
 ها سراغ ما هم میانپلیسچی میگی؟ پاشو! االن -
خوای بشنوی؟ بهت گفتم ما هیچ جا نمیریم. ما کاری نکردیم که فرار شنوی یا نمینمی-

 کنیم
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م! نسته که گفته. پاشو قربونت بردوناتاشا گفت باید از شهر خارج بشیم. یه چیزی می-
 اشو بریم!پ
ه دستگیر شده حقش گور پدر ناتاشا! من و تو کاری نکردیم که فرار کنیم. عباس اگ-

. مطمئن باش چیزی از من و تو نمیگه که الیق زندان باشیم. خدا رو شکر ..همین بوده
. تو هم برو بشین، نگران چیزی نباش! تا وقتی هیچی ..ها افتادکه عباس گیر پلیس

 نگی کسی چیزی نمیفهمه
 فهمی محسن. باید بریمتو نمی-

کردم کل خاندان عباس و ناتاشا رو به ناسزا اعصابم رو به بازی گرفته بود. دهن باز 
 بکشم که صدای پدر عاطفه مانع شد.

ات، حرف اضافه هم نزن! مقصر گند . بشین خونه..محسن راست میگه عاطفه-
 های عباس ما نیستیمکاری
 خوام.تونم بابا... من طالق میبا این وضعیت نمی: نازنین

یم. االن معلوم نیست عباس کجاست. هر وقت تکلیفش کنمیبعدا صحبت : پدرعاطفه
 مونی! فهمیدی؟ات می. تو خونه..یم. ما میریم عاطفهکنمیروشن شد صحبت 

نفهمیدم عاطفه چه جوابی به پدرش داد. توان سرپا ایستادن و بحث کردن نداشتم. 
ذشت گ ایگرفتم. چند دقیقه وباره دراز کشیدم و معراج رو بغلبرگشتم سمت تخت و د

 تا دوباره صدای عاطفه رو شنیدم.
 بابا اینا رفتن محسن. پاشو! ناتاشا و شیرین تو راه اینجان. باید بریم!-
 گفتم هیچ جا نمیریم-
 ها بهم برسه چند سال زندان دارهمحسن تو رو خدا درکم کن! اگه دست پلیس-
 خواد بترسی!نمیمن که هیچ جا ندیدم خانواده خالفکارها رو بندازن زندان. -
محسن من کسی رو نکشتم خب؟ ولی کمکشون کردم. من باید برم! االن ناتاشا و -

 تونم. بیا با من بریم! به خاطر معراجخوام تنها برم. بدون تو نمینمی ..شیرین میرسن.
خوام ساکت فقط می کار کردن.یکار کردی و چیاسم معراج رو نیار! برام مهم نیست چ-

دار رفتار کنی! فکر کنم ِه خانهکس هیچی نگی و مثل یه زن بی گناچباشی و به هی
 تظاهر کردن اونقدرها برات تازگی نداشته باشه

 تونم بشینم اینجا تا دستگیرم کننکنایه نزن محسن! من نمی-
 ام نشسته بود.معراج رو بلند کردم و سرجام نشستم. چونهء معراج روی شونه
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. بین من و معراج و رفتن با اون ..فه. این حرف آخرمهی عاطکنمیام داری کالفه-
 ذارم معراج رو ببریخبر یه راه داری! نه من میام نه میدخترهء از خدا بی

ها دارن میان. اگه برم زندان دیگه وقت کمه محسن تو رو خدا اذیتم نکن! پلیس-
سیاب افتاد ها از آمن میرم محسن. هر وقت آب ..تونم تو و معراج رو ببینم.نمی
 االن میرم ؛ ولیگردمبرمی

مون! از این بیشتر گند نزن به این سرابی که برای نرو عاطفه! آتیش نزن به زندگی-
 خودمون ساختیم!

خواست بلند شم و یه جا حبسش کنم صدای جا به جا کردن وسایل رو شنیدم. دلم می
ر به لش بگردم. معراج رو بیشتدونستم کجا باید دنباتا نتونه از خونه بیرون بره اما نمی

الب ترین غسرگیجه،  ..خودم نزدیک کردم تا دست کم اون رو نبره. از جا بلند شدم.
ام بود. صدای بوق ماشینی از خیابون و زیر پنجرهء اتاق خواب به حس اون لحظه

 گوش رسید.
 گردم.. معلوم نیست کی برگردم ولی برمی..محسن جان من میرم: عاطفه

 م دیگه رنگ من و معراج رو نبینیکنمیعاطفه از این در بیرون بری کاری -
سه زدن. تنها چیزی که به چنگم اومد قسمتی از لباسش بهم نزدیک شد. به قصد بو

 بود.
 باید برم محسن!-

هر چی سادگی کردی، هر چی -]دست خودم نبود که صدام باال رفت و هوار کشیدم.[
 مِن خر گوش کن! از خونه بیرون نرو...! حماقت کردی، بسه! به حرِف 

 معراج بیدار شد و ترسیده شروع به گریه کرد.
 ولم کن محسن! دیر میشه-
 چرا انقدر زبون نفهمی زن؟ هیچ گوری نمیری فهمیدی؟-

هاش خشی پشت به زور لباسش رو از مشتم بیرون کشید و حین این کار با ناخن
 به هم خوردن در رو شنیدم.چند ثانیهء بعد صدای  ..دستم انداخت.
 ...به همین سادگی

 ...تو یه روز
 ...تمام زندگیم به تل آواری تبدیل شد

 حماقت یا بدشانسی؟
 اسم این عاملی که باعث شکست و تباهی شد رو چی میشه گذاشت؟
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 کی مقصر این همه اشتباهه؟
زیر نظر  ..حسین همه چیز رو فهمید. ... ساعد زنده بود...ها اومدن. پلیس..عاطفه رفت

ها پلیس بودم تا دو روز بعد که عاطفه و شیرین و ناتاشا رو گرفتن. خبر دستگیری اون
 که بهم رسید دیگه نخواستم تو اون شهر بمونم و دیگه نخواستم چیزی از کسی بشنوم.

 رفتیم خونهء مامان و زخمی و خسته سنگر گرفتیم.
تا چند ماه از خورد و خوراک  ..انگیزه زندگی میشه ولی نشد. م معراج برامکردمیفکر 

  و امیدی به فردا نداشتم. کردمیها داغونم افتادم و نطقم کور شد. خاطره
ای های بی سر و ته حسین و هیچ چیز دیگهتنهایی معراج، نگرانی مامان، حرف

 نتونست انزوام رو بشکنه.
رو دعوت کرد  کردمیارستانی که توش کار های بیمتا روزی که حسین یکی از پزشک

 ورد که آبروش میره اگه من از اتاق بیرون نیام و من رو کشوند تو سالن.آخونه. بهانه 
ن بی مالحظهء یحسابینای حسین شروع به سوال کرد و دکتر هم با دیدن برادر ن

ون بیزار داد و تمام ماجراهایی که از شنیدنشحضور من، یه ریز به دکتر اطالعات می
بودم رو تعریف کرد و این بین دکتر حرفی زد که زیر و روم کرد. اگه تل آور بودم خاک 

 شدم.
 ...هام درمان داشتهچشم

ها، تحقیرهای مادر عاطفه، خندهء شاگردها، شش سال ها، بلند شدنزمین خوردن
 نوبت پیوندی داشتم که عباس پنهانش کرده بوده و رد شده بوده. ندیدن...

 ه.کنمی. گفت میره و از همه اشون شکایت ..ین که فهمید به هم ریختحس
. رو همه چیز خط ..به پوچ محض ..به صفر مطلق. ..اما من به یه نقطه رسیدم.

کشیدم. زبونم باز شد و دیگه نذاشتم کسی راجع به عاطفه و عباس و شیرین حرفی 
  باهام بزنه.

هام از اون پیش بیاد. شعله زدم به همه غصهبه مرزی رسیدم که دیگه ممکن نبود بدتر 
 تفاوتی رسیدم.و به حد بی

  به خاطر اینکه دیر اقدام به درمان شده بود فقط بینایی یک چشمم کامل برگشت.
از همون لحظه که تو بیمارستان برای بار اول معراج رو دیدم، تمام گذشته رو دور 

 ریختم و از نو شروع کردم.
 ام یه آموزشگاه زبان زدم.و با کمک پسر عمه تو شهر خودم موندم

*** 
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برف همه جا رو پوشونده بود و از صبح سحر، مه،  ..یه روز از روزهای سرد بهمن بود.
همه جا رو گرفته بود. زمین و زمان یک رنگ سفید بود ولی نه برای منی که چند سال 

. معراج کالس دوم ..ودتر از قبل باز نعمت دیدن محروم بودم. برای من هر روز رنگی
اش هیچ چیزی نداره که من رو یاد گذشته دبستان بود. خوشحال بودم که تو چهره

 بندازه.
های ظهر بود. جلوی در مدرسه معراج منتظر تعطیل شدنش بودم تا با هم بریم دمدم

 قبل از معراج گلوله برفیش بود که به سمتم اومد. ..خونه.
امان یک کوچه فاصله بود که تمامش با برف بازی طی از مدرسهء معراج تا خونهء م

  شد. صدای خندهء معراج تو گوشم قشنگ ترین آوایی بود که بشر شنیده.
اومدم و همین مسیر کوتاِه بین خونه و مدرسه رو همراهیش هر روز دنبال معراج می

 ترسید که معراج رو از دست بده.گاهم میآ انگار ضمیر ناخود ..م.کردمی
هایی که از هیجان سرخ بود وارد خونه شدیم. مامان و سرما خورده با صورتخیس 

 خونه تنها بود و حسین سر کار.
 ...مامان جون چای: معراج

 ن پسر!کنمیاول سالم -
مامان که انگار قبل از اومدن ما رو مبل نشسته خوابش برده بود، با سر و صدای ما 

شد. از رفتارش متعجب بودم ولی اولویت  هبیدار شد و بی هیچ حرفی وارد آشپزخون
به زحمت و با اصرار زیاد فرستادمش حموم تا دوش  ..اولم سرما نخوردن معراج بود.

ای از اتاق بیرون رفتم. اصال دوست نداشتم آب گرم بگیره و خودم با تاخیر چند دقیقه
وارد آشپزخونه شدم.  ..مامان حرف ناخوشایندی داشته باشه و روزم رو خراب کنه.

 و تو فکر بود. کردمیمامان به پنجره نگاه 
 خوام معراج سرما بخورهین چای دم کنید؟ نمیکنمیلطف -مامان؟]با تاخیر برگشت[-

فقط سر تکون داد و من مثل کسی که قصد فرار داره به سرعت وارد سالن شدم و 
  زیون رو زیاد کردم.یصدای تلو

 کردمیتر شده بود و به خاطر من و معراج روحیه اش رو حفظ این چند سال مامان پیر
هر وقت خبری از  ..شناختم.اما رنگ نگاهش اون روز رنگ عجیبی بود. این رنگ رو می

 .کردمیرفتارش این تغییر محسوس رو  شدمیآدم های بی انصاف گذشته 
 صدای بلند معراج از داخل حموم به گوش رسید.

 بابا...: معراج
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 ده؟چی ش-
 ام افتاد زمینحوله-
 حولهء من رو بردار!-

 مامان بود که از آشپزخونه بیرون اومد و باال سرم ایستاد.
 ذاری حرف بزنم؟محسن می: مامان
خواستم حتی یه کلمه نمی ..گرده.دونستم اصل حرفش به چه موضوعی برمیمی

 بشنوم.
 من برم ببینم معراج چه کار کرده-

خودم رو رسوندم اتاق. معراج خودش رو تو حولهء بزرگم پیچیده نذاشتم حرفی بزنه. 
 گشت.هاش میبود و دنبال لباس

 برات گذاشتم رو تخت-
 هاش رفت.خودش رو بیشتر تو حوله پیچید و به سمت لباس

 ظهر بریم دنبال ماندانا برف بازی کنیدلباس بپوش، بعداز-
 عمو حسین گفته طرف دخترها نرم-
 ین رو گوش کن ولی کاری که درسته بکن!های عمو حسحرف-
 از ماندانا خوشم نمیاد-
 خوای بری بیرون دیگه؟ظهر نمییعنی بعداز-
 با ماندانا نه-
 هات رو بریم، چای بخوریم!اشکال نداره. بپوش لباس-
 تونم دکمه این رو ببندمنمی-

د وقتی سر رو به روش زانو زدم و دکمهء پیراهنش رو بستم. دستم هنوز روی دکمه بو
های . رگه..هاش گل انداخته بودبلند کردم و صورش رو دیدم. از حموم اومده بود و لپ

برد به روزهای فراموش شده. زد عجیب من رو میهاش برق میآبی که تو سبزی چشم
دونست . خودش نمی..بی اختیار کشیدمش طرف خودم و بین بازوهام اسیرش کردم

 وجودش عزیزه.فهمید چقدر وقت نمیو هیچ
 چی شده؟: معراج

بپر باال بریم پیش -هیچی!]حصار دستم رو باز کردم و نشسته پشت کردم بهش.[-
 مامان!
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ارد . و..روی کولم سوار شد و دست هاش رو به گردنم قالب کرد. لبخند به لبم برگشت
 سالن شدیم و جلوی بخاری دراز کشیدیم.

 امروز مدرسه چه خبر بود؟-
. میثم خورد زمین یه ریگ به این ..فوتبال بازی کردیم. دو تا گل زدمورزش داشتیم. -

 داد نگاه کردم.[هاش که اندازهء سنگ رو نشون میدرشتی رفت تو پاش] به انگشت
 کار کردی بچه جان؟یامتحان رو چ-
 من بچه نیستم. امتحان ریاضی هم خوب بود-
 خب خدا رو شکر!-
 مامان نهار چی درست کرده؟-
 ماکارونی بود.گمونم -
 ایول-
 ات رو بیار ببینم فردا چی دارین!بعد نهار دفترچه-
 باشه-
زیون رو خاموش کرده؛ برو روشنش کن؛ ببینم فوتبالی، کارتونی، چیزی یمامان تلو-

 نیست!
 زیون[ی]از جا بلند شد و رفت سمت تلو

 هکنیمر نگاه گفت مدام اخبازیون ببینن. مییذاره تلوگفت باباش نمیسعید امروز می-
 خورهاخبار به درد من نمی-

که مامان کنارم نشست. به ناچار از حالت دراز کشیده  مزیون دیدن بودییدر حال تلو
 فتهسعی کردم نگاهم به صورتش نیبیرون اومدم و پاهام رو جمع کردم اما 

 محسن، من باید امروز حرف بزنم! بسه هر چی بی خیالی طی کردی!: مامان
 هندی رو دیدی؟ این فیلم-
تو رو به ابوالفضل محسن! بذار حرف بزنم! پنج سال گذشته تا االن باید آتیشت -

 خوابیده باشه.
 برم چای دم کنم. شما که ظاهرا قصد نداری امروز به ما چای بدی-

 . انگار دیگه قصد سکوت و مراعات نداشت...از جا بلند شدم. مامان هم دنبالم اومد
رد تو ات دق کی به کیه. خالهکن نیومدی. اصال نخواستی بدونی ریتشییع جنازهء شی-

پرسی چرا. مراسمات هیچ کدومشون نیومدی. حسین میره تهران و میاد اصال نمی
 بینمت، موهات سفید شده از غصه چرا...می
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 پریدم وسط حرفش.
ه داره. یه یری مامان؟ حسین هیچی، دختره گناخوای بگعروسی حسین رو کی می-

 ندازیقب میه به بهانهء مرگ و میر بقیه عروسیش رو عسال
. خودم رو مشغول دم کردن چای و چیدن استکان ها ..ای مامان ساکت شدبرای لحظه

 کردم. قندون رو میذاشتم تو سینی که صدای مامان ماتم کرد.
 عاطفه داره آزاد میشه-

ون ام رو نششدهقندون رو تو مشتم فشردم. انعکاس صورتم توی سینی، صورت سرخ 
 داد. قندون رو تو سینی گذاشتم و پشت به مامان همراه سینی وارد سالن شدم.می
 کار کرد معراج؟یپسره چ-

 دختره هم باهاشه ..ه.کنمیداره فرار : معراج
 ]کنار معراج نشستم و سینی رو زمین گذاشتم.[

 مامان شما قوری رو بیار! من ببینم آخِر این فیلم چی میشه-
 مامان بی توجه به حرفم کنارم نشست و بازوم رو گرفت.

 خواستی برای چی این همه سال طالقش ندادی؟اگه دختره رو نمی-
 ام مامان. از صبح کالس داشتم. یه چای هم به ما نمیدی؟خسته-
پس فردا که من سرم رو گذاشتم -به فکر خودت نیستی به فکر این بچه باش! فردا-

خواستی چرا طالقش ندادی؟ طالقش ون کنه؟ اگه عاطفه رو نمیزمین، کی تر و خشکت
دادی دست کم تکلیفت با خودت مشخص باشه! قربون شکلت برم! من بدت رو می
دونم خوام. ناراحت بودی، حق داشتی، هنوز هم آتیش دلت روشنه. حق داری. مینمی

سر نیومدی سر هنوز یادت نرفته. تو که جونت به جون شیرین وصل بود تا االن یه 
شیرین مرد رفت ولی عاطفه  ..ست. فراموش نکردی.داغت هنوز تازه ..خاکش.

. دور از ... این همه سال تو زندان بهش خوش نگذشته..خوادست. زندگی میزنده
 ای نباش مادر! تکلیف دختره رو روشن کن! تاوانش رو پس دادهکینه.. اش بوده.بچه
 مامان؟-
 جان مادر؟-
هر چی رو خاک کنم اون شش سال ندیدن رو  ..تونم.بی تو نیستم. نمیمن به خو-

. میشه دست از سرم برداری؟ برام مهم نیست چی شده و کی رفته و کی ..تونمنمی
 مرده فقط هیچی بهم نگو! بذار زندگی کنم!

 ]خم شد و پیشونیم رو بوسید.[
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 دیگه ..از حرف نزدنت.همین دو کلمه ای که گفتی برام بسه. دق کردم این چند سال -
 دونی.چیزی نمیگم مادر جان. خودت می

 از جا بلند شد.
 ِکی آزاد میشه؟-
. دشمیگفت حاال حاالها آزاد نمثل اینکه بهش عفو خورده وگرنه اینطور که حسین می-

تو این هفته خیلی خودخوری کردم حرفی نزنم. من که  ..سه روز دیگه آزاد میشه.
به خودت و دختره ظلم نکن! اون هم کم سختی  ..دونم هنوز دوستش داری مادر.می

 پشیمونه. به فکر معراج باش! ..نکشیده.
 سه روز فرصت برای فکر کردن. ..سه روز تا آزاد شدن عاطفه. ..سه روز.

. آینده رو با ..کردمیلی چیزها رو دلم سنگینی روز اول تماما تو خودم فرو رفتم. خی
 دیدم.وجود حضور عاطفه روشن نمی

روز دوم تصمیم گرفتم به روال سابق برگردم و فراموش کنم مامان حرفی زده و اصال 
 ای وجود داره.عاطفه

رو  ام به کار افتاد. معراجروز سوم گیج بودم. از شب قبلش زبونم بند اومد و فقط بینایی
. تمام این ..دیدم که چقدر شبیه عاطفه بود و حرف زدنش چقدر شبیه عباس بودمی

. انگار خود عاطفه بود. ..مشدمیو منکر این شباهت  کردمیسالها جلوی چشمم رشد 
 هاش...پوست سفیدش، رگه های آبی داخل چشمش، خنگ بازی

  خوند.میالیی وقتی با متن اشتباه برای معراج الیاد صدای عاطفه افتادم 
زد و من انقدر خسته بودم که بین . شب ها یه ریز حرف می..صدای عاطفه تو سرم بود

هایی برد. صدای عاطفه عضو جدا نشدنی از خاطرههای بی سر و تهش خوابم میحرف
 دونستم چه حسی نسبت بهشون دارم.بود که نمی

 داشتم؟ تونست این همه حرف بزنه و یه کلمه نگه نوبت پیوندمی چطور
یعنی انقدر داداشش رو دوست داشت که حاضر شده بود این همه سال مراقب یه مرد 

این همه سال نقص من رو تحمل کرده که بدون خودش  نابینا باشه و برادرش لو نره؟
 و عباس نتونم جایی برم؟

 هدفش چی بوده؟
 این دوست داشتنه؟

 این همه سال زندگی مشترک بی عالقه ممکنه؟
 ها رو کی غیر عاطفه میتونه بده؟مجهول جواب این
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 گرفتم.باید تصمیم می ...شدمیمهلتم داشت تموم 
. مثل دوباره از ..دیدن عاطفه برام معنی خوبی نداشت. مثل رفتن به قتلگاه بود

 سرگذروندن تمام اتفاقات بد.
* 

 ..دل به دریا زدم.
 .شدمیآزاد  هفت صبح.. ساعت و مکان آزادی عاطفه رو از حسین پرسیدم.
پتو پیچ شده گذاشتمش تو ماشین و  ساعت دوازده شب بود و معراج غرق خواب بود.

 هاش رو برداشتم و به سمت تهران روندم.لباس
*  

های ماشین ..ساعت شش صبح بود. نشسته بودم تو ماشین و نگاهم به در زندان بود.
به جای برف، نرمه .. شیدم.کانگار فقط من نبودم که انتظار می ..ای هم بودن.دیگه
  بارید.های کوچک از آسمون مییخ

 داد فضای بیرون از ماشین رو تجربه کنه.سرما به کسی جرات نمی
  ذهنم مثل تمام این سه روز جایی بین گذشته و حال و آینده گیر کرده بود.

 تصویرش با اون لباس ..پیش خودم اعتراف کردم؛ دلم برای دیدن عاطفه تنگ شده.
  طالیی هنوز تو سرم بود.

 تصویرش اولین بار که به اصرار مادرش آرایش کرده بود.
 تصویرش وقتی تو اون پارک برای اولین بار هم صحبت شدیم.

 تصویرش وقتی با اون شلوارک صورتی بی هوا وارد اتاق عباس شد.
هایی که . گونه..شدمیهایی که وقت خنده سوراخ اون صورت گرد موهای کوتاه، لپ

اون آبی براق که تو صورتش خودنمایی .. ن.شدمیوقت هیجان و خجالت سرخ 
 ..هاش چراغ داشت.انگار تو چشم .کردمی

 ...قرص ماه بود
 ..ای که عاشقش بودم.عاطفه

 چی کارمون رو به پشت در این زندان کشوند؟
 ِکی کارمون به اینجا رسید؟

. موهای شدمییه چشم و قسمتی از موهام دیده  ..نگاهم به آینهء ماشین افتاد.
های گوشه چشمم، خط چین و شکن.. .کردمیسفیدم بیش از حد معمول خودنمایی 

 سنی نداشتم و دنیا بد تا کرده بود... های روی پیشونیم.



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 7 0 

 

این همه سال تظاهر به بی خیالی، توان رو ازم گرفته بود. خبر اعدام شیرین ضربه 
  نهایی بود.

 ا موندن با این همه اتفاق سخت بود.سر پ
 کجاییم؟-

 دونستم چه توضیحی بهش بدم.معراج بیدار شده بود و گیج بود. نمی ..برگشتم عقب.
 هات رو عوض کن! همون جا گذاشتم. دستشویی نداری؟لباس-
 کار؟یدارم... اینجا اومدیم چ-
 اومدیم یکی رو ببینیم-
  میدونم یعنی زندان. ..اونجا نوشته ندامتگاه.-
 آره یعنی زندان.-
 خوایم ببینیم پلیسه؟اونی که می-
 نه-
 پس برای چی تو زندان؟-
 وقتی اومد از خودش بپرس! لباس گرم بپوش ببرمت دستشویی!-

رفتیم پارکی که نزدیک زندان بود و وقتی معراج از دستشویی بیرون اومد، دیگه 
ست داشتم روی نیمکت خالی، رو به روی در تونستم تو ماشین آروم بگیرم. دونمی

زندان بشینم اما برف سنگین شد و صورت سرخ شده از سرمای معراج وادارم کرد 
تم تونساومد و به سختی میبرف با سرعت بیشتری می.. دوباره برگردیم تو ماشین.

بیرون از ماشین رو ببینم. به سمت در ماشین خم شده بودم و مدام بخار روی شیشه 
 ساعت از هفت رد شده بود و هنوز کسی بیرون نیومده بود... م.کردمیرو پاک 

 امه باباگشنه-
 از تو داشبورد برای خودت خوراکی بردار!-
 ام سر رفتبریم خونه! حوصله-
 گوشیم رو بردار بازی کن!-

 در آهنی بزرگ باز بشه. نمنتظر بودم او . هر لحظه..شدمینگاهم از در کنده ن
ولی سعی کردم  ؛کردمیخش باز کردن پاکت کیِک دست معراج ناراحتم صدای خش

 ...خونسر باشم. مسئول خرابی اعصابم معراج نبود
 ستخوام. کیک خالی بد مزهچای می-
 گیرم. االن نمیشهیکم صبر کن؛ برات می-
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 نگاهی به ساعت کردم. طاقتم طاق شد.
 تو ماشین بمون معراج! درها رو از تو قفل کن!-

گفتن حکمش تازه اومده و چند دقیقه  دنبال کسی گشتم که بتونه بهم اطالعات بده.
هایی که روی ماشین نشسته بود برنگشتم تو ماشین. از بین برف.. دیگه آزاد میشه.

برف هنوز سنگین بود ولی من .. خورد.معراج رو نگاه کردم. همچنان داشت کیک می
گذشت بیشتر از اومدنم باز کردم. هر چی بیشتر میهای پالتوم رو داغ کرده بودم. دکمه

 م.شدمیپشیمون 
بینیش انقدر نمی ..گیری.گاهی اوقات جدایی انقدر طوالنی میشه که باهاش خو می

 ی.کنمیکه به دیدنش آلرژی پیدا 
  .کردمییه صدای مزاحم تو سرم به فرار دعوتم 

ام رو به تکیه ..مت ماشین.هایی که روی موهام نشسته بود تکوندم. رفتم سبرف
. دستم رفت سمت ..ماشین دادم و دستی به صورتم کشیدم. پاهام میل فرار داشت

دستگیره در ماشین که صدای در آهنی متوقفم کرد. انگار زمان ایستاد و دیگه برف 
  نیومد.

 تر شد و نگاهم زوم شد روی کسی که از زندان بیرون اومد.قدرت دیدم قوی
 ...نشناختمش

 پرستیدم کجا و این زن الغر و به هم ریخته کجا؟اون بتی که می
 ..قطع به یقین عاطفه نبود.

 سرگردون و بی هدف جلوی در زندان ایستاده بود.
 کس دنبالش نیومده بود؟چرا هیچ

 تر دیدمش.فاصله رو طی کردم و درست
 ...تونستم انکار کنماون یه جفت ستارهء آبی رو نمی

 فهمیدم چه حسی دارن.خاموش شده بودن. سرد بودن و نمی هایی کهستاره
 ...ها افتادهاش شل شد و ساکش از دستش روی برفدیدم که دست

 تر از چیزی بود که از بین بره.مون حجیمهاش به من بود و سکوت بینچشم
 انگار اون هم میلی به پر کردن این فاصله یا شکستن سکوت نداشت.

دونم چند سال گذشت تا به زحمت، زبون سنگینم رو نمی.. یم.حرفی برای زدن نداشت
 تکون دادم و یه جمله گفتم.

 معراج تو ماشین تنهاست.-



 

 

 رمانسرا مجازی رمانسرا کتابخانه –به جرم بی گناهی 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 7 2 

 

ماشین که رسیدم برگشتم و  ردهایی سریع سمت ماشین رفتم. به مجلوتر و با قد
ساکش رو از روی زمین برداشت و لنگان لنگان سمت ماشین اومد. به .. نگاهش کردم.

 نکه نشستم پشت فرمون صدای معراج از کنارم بلند شد.محض ای
 خسته شدم. این خانمه کیه؟-
 خوریماالن میریم یه جا چای می-

 در عقب باز شد و نشست. بی هیچ حرفی ماشین رو راه انداختم.
 خوام. بریم خونه!چای نمی: معراج

 باشه-
بود و حرفی مسیری به سکوت گذشت. انگار معراج هم متوجه سنگینی فضا شده 

 ای نگذشته بود که صدای گریه کردن عاطفه سکوت رو شکست.زد. چند دقیقهنمی
خواست برگردم سمت عاطفه. سرم دلم نمی ..ای نگه داشتم.بی اختیار ماشین رو گوشه

 رو گذاشتم روی فرمون تا مغزم آروم بگیره.
 چی شده؟: معراج

 برگشتم سمت عاطفه
 تونم.نمیخودت یه توضیح بهش بده! من -

از ماشین بیرون اومدم. انتظار داشتم خلوت عاطفه و معراج به درازا بکشه ولی 
از  زد.سرم برگشت طرفش. پاش لنگ می.. بالفاصله بعد از من عاطفه هم بیرون اومد.

ام با عاطفه نزدیک شد و رو به روم ایستاد. از آخرین مکالمه ..جام تکون نخوردم.
نگاه اون اما صامت به صورتم  ،ترجیح دادم خودش حرف بزنهداشتم. خاطرهء خوبی ن

  م.کردمیچقدر شکسته شده بود ملکهء زیبایی که براش رویا بافی  بود.
سرم به تاسف تکانی خورد و نگاه از صورتش گرفتم. باالخره راضی شد سکوتش رو 

 بشکنه.
 ذاری بغلت کنم؟محسن... تو... فقط... می-

یر دستم رد شد و سرش نشست رو م چیزی بگم دستهاش از زقبل از اینکه فرصت کن
  ام. صدای شکستن چیزی از درونم بلند شد و قلبم لرزید.هسین

 خصوص، مقاوتی نداشتم.ل این زن، این موجود، این فرد بچرا در مقاب
 اش شدیدتر شد.گریه ..دستم رفت سمت سرش. ..تفاوت باشم.نتونستم بی

 باز هم حرفی نزدم.
 بینیخیلی خوبه که دوباره می: عاطفه
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 با هر دو دستم دورش کردم. ..اسم دیدن که اومد دوباره تیره شدم.
 ترسهبریم تو ماشین! معراج می-

 ...ت تو ماشینبه سرعت نشستم تو ماشین اما نگاهم به راه رفتن عاطفه بود. نشس
 فتم برگشتم سمتش.از اینکه راه بیل قب
 میری؟پات چی شده؟ چرا سخت راه -

 مهم نیست: عاطفه
 کار تو زندگی من و معراج جا ندارهآدم دروغگو و مخفی-

 موقع فرار تیر خورد به قوزک پام-گزید[ ]نگاهی به معراج انداخت و لب
 گم بود.گیج و سردر  ... سرم برگشت سمت معراج...نفسم رو بیرون فوت کردم

 تا برسیم خونه!مامانته. برو کنارش بشین  ..این خانم مادرته معراج.-
تر خواستن بیشکار کنه؟ مییخواست چگفتم؟ تا برسیم خونه؟ تا اون موقع میچی می

  آشنا بشن؟ با این مادر تازه آزاد شده از زندان چه کاری داشت؟
نگاه معراج بین من و عاطفه در گردش بود. صدای گریهء عاطفه پس زمینهء 

 ود.ای برای موقعیت به وجود اومده بآزاردهنده
 برو عقب معراج! دل مامانت تنگ شده.-

. قبل از اینکه معراج از شوک بیرون بیاد و حرکتی بکنه. ..خم شدم و درش رو باز کردم
و ر ..عاطفه مثل پرندهء از قفس آزاد شده از ماشین بیرون پرید و به سمت معراج رفت.

 رد شدن عاطفه نباشم.رگردوندم که بیشتر از این شاهد خب
بگیردش.  ی نداشت و عاطفه اصرار داشت بغلبهت بود و واکنش معراج تو

  خواستم تماشاگر شکست عاطفه باشم.نمی
 با صدای معراج برگشتم و نگاه از خالِی پشت شیشه گرفتم.

 بابا...-
 مستاصل و معذب بود و حق داشت.

 ..عاطفه هم حق داشت.
 ه!حق داشت دلتنگ باش

 !اج باشهنوازش معرحق داشت اینطور تشنهء بوسیدن و 
 ترسونیبسه عاطفه!داری معراج رو می-

 شیدم.ام کهام نشست. دستی به پیشونی به عرق نشستهنگاه مغموم عاطفه به چشم
 بی خبره. فرصت بده! ..فقط هشت سالشه.-
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 تو فرصت میدی؟: عاطفه
یم خوره. میرهمین که تنها نیومدم یعنی فرصت... در رو ببند! سوز میاد؛ سرما می-

 زنیم.خونه حرف می
  اومد؟کنار می چطوربیشتر از هر چیزی نگران معراج بودم. با این مادر تازه پیدا شده 

ای صدای گوشیم سکوت رو برای لحظه.. رفت و سکوت حاکم بود.ماشین پیش می
خوش »: فقط گفت ؛ران بود. گفتم همراه عاطفه میایممامان بود و نگ.. شکست.

 حرف دیگه تماس قطع شد.بی « اومدین مادر!
 ام دیر شدهمدرسه: معراج

 زنگ میزنم به مدیرتون. امروز الزم نیست بری!-
 ولی امتحان داشتیم-
 به معلمت میگم بعدا ازت امتحان بگیره-
 دیشب کلی درس خوندم. خودت ازم پرسیدی-
 ه کی ازت امتحان بگیرن؟کنمیاگه یاد داری دیگه چه فرقی -
 ارم داشتعلی دیشب زنگ زد ک-
 رسیدیم خونه بهش زنگ بزن-
 میشه تندتر بریم؟-

یه عمر جوری بردم و آوردمش که آب تو دلش تکون نخوره. از هر عاملی  !ترسیده بود
ل آسایشش بود دور نگهش داشتم. از هر آدمی که رنگ آشنا نداشت، هر  ..که مخ 
 آدمی که ناخالصی داشت دور بود و حاال...

 این بین حق من چی بود؟اما ؛ حق داشت بترسه
نگاهم از جاده به صورت رنگ پریدهء معراج رسید. دستی به سرش کشیدم و زورکی 

 ترین لبخند عمرم رو پاشیدم به صورتش.
 دن سوپر مارکتی که بین راه بود؛ راضی از خالصی موقت؛ ماشین رو پارک کردم.یبا د
و کیک هم بخر که من و  برو معراج! هر چی دوست داری بردار! سه تا شیر کاکائو-

 مامانت هم صبحانه خورده باشیم.
معراج انگار از خداش بود از ماشین بیرون بره. پول رو از دستم گرفت و دوید سمت 

 خطاب قرارش دادم. ،وقتی به در مغازه رسید بدون اینکه برگردم سمت عاطفه ..مغازه.
این دل من یه ذره قرص بشه فقط با آره و نه جواب میدی که  ..پرسم.چندتا سوال می-

خوام نه جواب و زودتر برم بیرون که فروشنده کاله سر معراج نذاره. نه بحث اضافه می
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خوام هم دونم جرمت چی بوده که افتادی زندان. نمینمی ..فقط آره و نه. ؛سر باال
س خاطره تعریف وقت هوپس هیچ ؛کس جز معراج مهم نیستبرام هیچ ..بدونم.

  من یا معراج به سرت نزنه! خصوصا برای معراج. کردن برای
 یعنی چی؟-
از زندان و دایی معراج و هر کاری که کردین و کردی یا نکردی حتی یه کلمه هم به -

 تونی؟می ..معراج نمیگی.
 باشه-
کسی که دنبالت نیست؟ منظورم آدم خالف یا پلیس یا هر چی و هر کی که از نظر -

 من شک و شبهه داره؟
 نه-
تونی بهم قول بدی دیگه دردسری رو سرمون هوار اگه امروز با هم بریم خونه، می-

 نمیشه؟
 آره-

 برگشتم سمتش و زل زدم تو چشم هاش
ته... حاال هر چی... من از چشم ففردا اگه یه اتفاق عجیب دیگه بی. ..گفتی آره عاطفه-

ساختم خراب بشه. خوام هر چی شینم. نمیبینم اون وقت دیگه ساکت نمیتو می
 فهمی؟می
 آره-
 م سراغ معراج؟بر-
 بذار من برم!-

 دستش نشست روی دستگیره.
 ...عاطفه-

 دوباره نشست.
مب ساعتی بهت نگاه *خواد به چشم بدوست ندارم آرامشمون به هم بریزه. دلم نمی-

 .کنم
ُمرد محسن. گفتی نگم من هم نمیگم چی بهم  کردمیعاطفهء خنگی که اذیتت -

ه ن ،فقط این رو بدون دیگه غیر از تو و معراج هیچی ندارم. نه سر پر باد دارم ،شتهگذ
تا قبل از اینکه جلوی در زندان ببینمت  ..نه حوصله نقش بازی کردن. ،دل شاد بودن
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زنی برای بینمت االن که باهام حرف میم هیچی ندارم ولی االن که میکردمیفکر 
 همهء عمرم بسه

 از مگوی خطرناکی نداری؟مطمئنی دیگه ر-
 . این رو مطمئنم...هر چی بوده تموم شده-
 برو معراج تنها نمونه!-
 یه چیزی بگم؟ دیگه هیچی نمیگم-
 بگو!-
تهش فقط به  ..به همه چی. ..تمام این سالها تو تنهایی و سختی، خیلی فکر کردم.-

تونستم بهش تکیه کنم. بزرگترین ترین آدمی بودی که میاین رسیدم که تو محکم
اشتباهم، بدترین کاری که تو عمرم کردم این بود که به حرفت گوش ندادم. دوست 

بودم که اگه بودم االن همه چی یه داشتن خالی کافی نبود. باید همه جوره باهات می
رفتم درسته که باز هم دادم و نمیحظه اگه به حرفت گوش می. آخرین ل..جور دیگه بود

من یه  .کردمیتر م ولی اینکه تو پشتم بودی شاید خیلی روزها رو سادهشدمیدستگیر 
معذرت خواهی تا آخرین لحظه عمرم بهت بدهکارم. هر روز و هر وقت که بخوای تا 

 اتم. نه واسه کارهاییهوقتی بتونم و جون داشته باشم میگم محسن من خیلی شرمند
کردم چون قبل از تو شروع شده بود برای اینکه تو رو دیدم و مثل تو نشدم؛ دیدم و 

خجالت نکشیدم و باز هم کار خودم رو کردم. وقتی انتخاب کرده بودم با تو باشم باید 
 مکردمیخودم رو اصالح 
 ..رو برگردوندم.

 دیگه برو عاطفه!-
لین بار تو دونستم اوهات نمینه ولی من در مورد چشم ی یاکنمیدونم باور نمی-

سپارم به خوام بگم از این به بعد همه چی رو میفقط می ؛دادگاه از حسین شنیدم
 خودت و... خیلی دلم برات تنگ شده بود.

معراج جلوی قفسهء  ..اومد.نگاهم همچنان به بیرون از ماشین بود. دیگه برفی نمی
  خاب بود. صدای به هم خوردن در ماشین رو شنیدم.ها مشغول انتخوراکی

  عاطفه رو دیدم که کنار معراج ایستاد و مشغول حرف زدن شدن.
 ترسیدم و. هنوز از حضور عاطفه می..هنوز پر از سوال بودم. هنوز پر از شک بودم

اما از یک چیز مطمئن بودم. اینکه اگه عاطفه  ؛ای آرومم نکرده بودهاش ذرهحرف
. لحن حرف زدن عاطفه انقدر جدی ..فت تو چه حالیهگاک بود؛ مامان بهم نمیخطرن
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عید شناختم بای که به سادگی و لودگی میاین لحن از عاطفه ...کردمیبود که متعجبم 
شاید روزهای خوب در راهه و من قدرت حس کردنش رو ندارم اما شناختن این  ؛بود

 اش برمیام یا نه...عهده دونم ازعاطفهء جدید کار سختیه که نمی
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