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 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

 این رمان فروشی می باشد 
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 یگل محمد  میقلم: مر به

 

 قلم، بانو فروغ فرخزاد. یبا معشوقه کنمی را قسمت م شیهاعاشقانه

 

 

 :مقدمه

ماجرا  کیوسط   کنندی و پرتت م  رندیگی که دستت را م یشوی رو به رو م  ییهابا آدم   یدر زندگ یگاه
 . روندی و م کشندی راحت راهشان را م  یلیو بعد خ 

 .دهدیآزارت م یلیخ  بتشانینداشت اما غ یتیکه حضورشان اهم ییهاآدم
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 . کنندی م غیرا هم در  ؟«ی»زنده ا ؟«،یی»کجا ؟«،ی»خوب  کی گرید

 . امدندیوقت هم ن چیکه انگار از اول نبودند و ه  روندی م یجور 

 !ی و بگذر  یبرو  یتوانینم  گریکه د یتو هست ن یا یول روندیم هاآن

 مرداب! کیبه  یشوی م لیو رفته رفته تبد ستادهیا انیکه از جر یرود یشویم

 .ی آور ی کردن در م یزندگ یادا یفقط کم ٬یکم  ،یبلکه فقط کنار ُمردگ ،یکنی نم  یزندگ  گرید

 .دیآی ربات ساده هم بر م کیکه از پس  گرید یکارها یل یو خ یخوابی م ،یخور ی م ،یروی راه م مثال؛

 ! یدار یبه ب  یلیو نه م یدار  ینه خواب راحت  گرید

 ... نه!یباز بخند ینخواه کهنیهمان آدم، نه ا یو بشو یبرگرد ینخواه کهنیا نه

 !یتوانی نم شود،ی اما نم  تیهابا خنده یگوش فلک را کر کن  خواهدی اصال دلت م ،یبخند یخواهیم

 ؛ یشنوی نم گریرا هم د ت یهاهیگر یصدا یحت

 ! یکن هیگر یحت  یاگه بتوان البته

با   خواهدی دلت نم گرید ستند،یو ماهانه هم کارساز ن یهفتگ یهای دوست و آشنا و دورهم گرید
سکوت پر   توانندیهم نم های شلوغ نیا یدانی چون خوب م ٬ینی دورت را شلوغ بب ای یحرف بزن یکس

 کنند.شلوغ ذهنت را پر 

 ، یشویرا از َبر م  شیهاکافه  یتمام شهر فقط نشان  از

قسمت   ن یترکوچک در گوشه زی و پشت آن م یِبرو یتوانیبسته هم م یهابا چشم یکه حت یطور 
ده  ایسال گذشته، دو سال گذشته و  کی در  یرو به رو و غرق شو  یبه صندل یو زل بزن  ین یکافه بنش

 سال گذشته...! 

از دردشان به   یهنوز گاه ،یکنیدلت حس م یرا رو شانی رد پا  یکه گذشتند اما هنوز جا ییهاگذشته
 ، یچی پی خودت م



 حوض   یب یماه

4 
 

ماهر  یدروغگو کی، فقط ها گذشتهگذشته دیگویکه م  یکس  ،یرسی باور م نی به ا هیلحظه و ثان هر
 دارد؛ انیوقت نگذشته و جر چیاست و گذشته ه

 و کابوست!   ایرو  ت،یداریو ذهنت، قلب و روحت، خواب و ب  فکر در

و   شودیبند م  تیبه پا رشیکه زنج  یصد هزار ُتن  یوزنه  هی شودی بلکه م گذرد،ی وقت نم  چیه گذشته
 گوشه! کی  یو پرتش کن  یبلندش کن یتوانی رمقه نم چی و تو ه کندی قلبت جا خوش م  یخودش رو

و در جواب »قهوه تون سرد  ییآیبه خودت م یچکافه یکه با صدا  یشوی قدر غرقش مآن  یحت یگاه
 . یدهی نفس باال م کی ات را و تمام قهوه یدهی تکان م  یشده، عوضش کنم؟«، سر 

و  یشوی بلند م  یچمتعجب کافه یهاچشم یو جلو شودیگم م گرید یهای تلخ  ن یب اشی تلخ
 ٬یرویم

 ...!یبود امدهیکه انگار از اول هم ن یطور 

 

 *** 

 

. سکوت  ستینگری پر دود شهر م  یبود و به منظره ستادهیشهر، پشت پنجره ا  یاهویو دور از ه  تنها
آور اما انتخاب خودش بود؛  که سرد بود و گاه خفقان  یسکوت کرد؛ی را نوازش م شیهااتاق گوش 

 از سر جبر روزگار.  یانتخاب

 .دیپای را م  شیپا ری رو به رو و ز ابانیخ  یکه ابتدا و انتها ستی ندمبار چ دانستی نم

را   شیهاشدن  یو زخم دنیو دو دن یکه قرار بود مزد هشت سال جنگ یسازش بود؛ روز سرنوشت  روز
 . ردیبگ

 حبس شد.  اشنه یشد، نفس در س ابانی که وارد خ نیرنگ مع دیهاچبک سف دیپرا دنید با

 آمد! باالخره
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. دیعقب کش ستاده،یکه پشت پنجره ا ییاو دنیو توقفش مقابل ساختمان و د نیمع دنیاز رس قبل
  ی لیمستط زیپنهان کرد. سمت م یرا پشت نقاب خونسرد جانشی وجود ه ن یاضطراب داشت، با ا

اش را  زده خی یهارنگش نشست. دست   یعسل  یصندل یسمت چپ اتاق رفت و رو  یکرم رنگ گوشه 
را شکست، در همان حال و در دل طبقات را همراه با باال آمدن آسانسور   شیهالنج ق و چاندیدر هم پ

 شمرد. 

 ... دو... سه... کی

 فرستاد.  رونیهم گذاشت و نفسش را محکم ب  یرو چشم

 ... چهار

 تاپش را فشرد.پاور لپ  یدکمه

 ...پنج

 در بلند شد.  یتقه یصدا ستم،یس ندوزیمحض باال آمدن و به

 را گشود.  یلیفا هدفی ب

 . دییبفرما -

در چهارچوب ظاهر شد. برخالف   نی و قامت کوتاه و الغر مع دیپاشنه چرخ یرو ی رنگ به آرام  دیسف در
باعث شده بود او را به   نیداشت و هم یر ی نظیو جذابش، هوش و استعداد ب بایظاهر نه چندان ز

 . ردیدوست و همکار بپذ کیعنوان 

رنگ را سمتش گرفت و با   یاقهوه  یچرم یگذاشت. پوشه شیقدم پ ی اروزمندانه یلبخند پ  با
 گفت:  یسرخوش 

 . گمیم کیباالخره تموم شد... تبر -

به   خواستی آب شود! اصال دلش م یخوش نیکم مانده بود تمام دلش از ا چ،یدلش که ه یقندها
 و بچرخد و برقصد و بخندد و بخندد و بخندد...  ستدیپنجه با یرو ایهوا بپرد! 

 !نیبه جلد پوشه انداخت... هم   ینگاه کوتاه ها،نیا یبرخالف همه  اما



 حوض   یب یماه

6 
 

 اش گذاشت. در هم قفل شده  یهاو مقابل دست  زیم یرفت و پوشه را رو  جلوتر

 !ری خانِم مد  دییبفرما -

در دل با خود تکرارش کرد... خانِم  که چند بار  ی! طور نی ری هم ش یل یبود، خ نی ری لفظ ش نیا دنیشن
 !ریمد

 پوشه را لمس کرد... »آمود«  یرو یانگشت سبابه اسم حک شده  با

 رو داشته باش.  جان یحاال ا -

 را گشود و مقابلش گرفت.  یچند برگ یاول پرونده  یصفحه

 بخون.  -

او  یهالب  یداشت به جا شیهاانداخت. انگار لب  نیبه لبخند پهن و صورت بشاش مع  ینگاه مین
 !دیخندیهم م

 ها سوق داد.نوشته  یرا رو نگاهش

  یتجار  ،یادار  ،یداخل یهاون یانواع دکوراس یو اجرا یطراح یآمادگ د؛یمفتخر است اعالم نما »آمود
 چه که شما...«مجرب آن یزمان ممکن توسط کادر  نیتررا دارا بوده و در کم   یو شخص

بفشارد اما  نهیتک نک حروف و کلمات را با چشم ببلعد و تمامشان را به س خواستی م دلش
 کرد و صفحه را بست! شانیرها

 بود.  یکاف  نیتمام شده بود، او برنده شده بود! هم زیچ همه

 چه طوره؟ خوشت اومد؟ -

  تینقطه و موفق نیبه ا توانستی هرگز نم را کنارش نداشت،  ینام نیاگر مع شکی بلند کرد. ب  چشم
 برسد. 

 فرصت تشکر کردن را از او گرفت.  ،یعسل  یچرم یهایاز صندل  یکی  یبا پرت کردن خودش رو نیمع
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دنبال   دیبر  شه،ینم  گفتیم دادمی نشون م  یازم دراومد؟ به هر ک یاسم چه پدر  نیسر ا یاگه بدون -
 دراومد. امی و... خالصه پ سارهیفالنه و ب نیا گه،یاسم د هی

 بود. اشی پر چانگ  نیهم ن،یبد مع دیبارز و شا  اتیخصوص  از

 تشکر بلند باال و جانانه بود.  کیرا به صورت او دوخت، منتظر  اشیمشک یهاچشم

 ممنونم.  -

 !نیهم

 ممنونم؟! کیقدر بود؟  نیذوق و شوقش هم تمام

 از کند که تند گفت: کم شد، خواست دهان ب نیمع  یابروها نیب یفاصله 

 مهمون من. یها رو خبر کن... شام همگبچه  -

 : د ینگاه کردن، پرس رهیخ  رهی خ  یاز لحظات بعد

 آره؟ گه،ید نمینحست رو بب ختی ر خوامی پاشو گم شو، نم یعنیاالن  -

آسوده و   یال ی او را دک کند تا با خ خواهدی دانست در واقع م  ی نداشت؛ خبر از دل او نداشت و نم خبر
 کند و بخندد! یشاد ،یروز ی پ نیبه پاس ا خواهدی طور که دلش مآن

 و از جا برخاست.  دیرنگش را با حرص کش یاکت اسپرت سرمه یهالبه

 ... واقعا که! یعنی -

 غر زد:  و

د حاال... خوشحال بع ،یرو راه بنداز   تی شرکت کوفت یبعد اون همه سگ دو زدن و پاره شدن، تونست -
 !احساسی و ب   خمکی قدرن ی! آخه آدم ا؟یستین

 بود.  رهینگاه خ کیفقط  جوابش

 : د یباال برد و پرس دست
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 ته هنر احساست همون دعوت شامه؟ ؟یندار  یحس  چیناموسا االن ه -

 ...رهی خ  یهم نگاه باز

را به   «یاحساسیب ی متاسف لقب »خدا یو نگاه دهیبرچ ییهابه چپ و راست تکان داد و لب  یسر 
 او چسباند و پا کوبان رفت. 

هم گذاشت.  یفرستاد و چشم رو رونیاش را ب شدن در، نفس حبس شده دهیمحض کوب به
  کی... ریاحساسش بود! فقط مد ر ینبود، او فقط مد خمکی ن؛یبه قول مع ای ذوقی نبود، ب  احساسی ب

 ! خبره در خفه کردن و کشتن احساس ریمد

 

 *** 

 

 یرواده یدوش مرتب کرد و به راه افتاد. عادت به پ یرا رو فشیشلوغ و پر تردد، ک   ابانی به خ توجهی ب
و  ی ابر  ک،ی تار ایسرد، روشن است  ای گرم است  زند؛یم  ینداشت هوا چه ساز  یفرق شیداشت و برا

 . مهم راهیآفتاب  ای ستی باران 

 

قدر هم نامشخص! فقط راه برود، راه برود، راه برود... آن یمشخص! البته گاه ری مس کیرفتن بود!  
 شود!  هوشی ب ی از فرط خستگ د،یبه خانه رس یکه وقت

 

گذاشت.   اشی لیمستط یآشپزخانه  یگوشه یکوچک گرد دو نفره زیم یرا رو  دیخر یهاسهیک
چند  یااش حکم وزنهزهوار در رفته  کمر و گردن یها برانبود اما همان  شتریچند پاکت ب شی دهایخر

 داشت.  ییلویده ک
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دوش آب گرم   کیسمت اتاق به راه افتاد. دلش  داد،یکه با هر دو دست، گردنش را ماساژ م یحال  در
  نییرا پا  رهیآرام، دستگ یااما قبل از آن، راه سمت اتاق دوم کج کرد. بعد از تقه خواستی و خواب م

 کش آمدند.  شیهاباز و خندانش، لب  یهاچشم دنیبا د د،یبه داخل کش یفشرد. سرک

 خانمم!  یبی سالم ب -

 لبخند و... سکوت! کیشد   جوابش

 زد. اشده یچروک یهابه دست  یاتخت نشست. خم شد و بوسه  یرفت، کنارش و رو  جلوتر

 قربونت برم؟  یبهتر  -

 چنان سکوت بود! شدند اما هم انی نما دندانشی ب یهاکه لثه یعمق گرفت، طور  لبخندش

 سکوت خوش بود! نیسکوت کر کننده خسته بود اما دلش به هم نیا از

 کرد. ترک یرا نزد  خودش

کنم... حاال امروز همون روزه    دتیرو سف  خوامیشرکتم؟ گفتم م هیگفتم دنبال راه انداختن  ادتهی -
 شدم! ریخانم مد ؟یبی ب ی دی! شنری. امروز باالخره شرکتم رو ثبت کردن... شدم خانِم مدیبی ب

گاز   کی شدی اش ضعف رفت. کاش م آلود و برآمدهگوشت  یهابراق و گونه  یهاآن چشم  یبرا دلش
 ! ردیازشان بگ یاساس

 گذاشت.  اشی شان یپ  یرو یرا محکم و طوالن  شیهابار لب  نیشد و ا خم

 من! یِ ب ی هات بقربون خنده  -

و    یمیاحساساتش نداشت، در همان اتاق و کنار تخت قد یرو یکه کنترل  ییبشود گفت تنها جا دیشا
 بود.  اشیبی ب  یآهن

گرفت و    یقی و دم عم دیو خودش را به زور در آغوشش جا کرد. دستش را بوس دیدراز کش کنارش
 اش...خضاب شده یهاس یمست شد از عطر خوش گ
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 یتن زد. موها یداشت، همراه با شلوار جذب مشک ره یت ده اسپرتش که خطوط پراکن دیسف زیشوم
انداخت و دل   نهیبه آ یدارش که چندان بلند هم نبودند از باال و محکم بست. نگاه کوتاه و اجمال نم

  کیبود! تنها   یشیاز هر لوازم آرا ی خال ششیآرا زیم یکند! برخالف اکثر دختران هم سن و سالش، رو
شکلش قرار   یضیب ینه یبود، سمت راست و کنار آ  یعطر تلخ و خنک یرنگ که حاو  یکاربن یشهیش

 ! نیداشت... هم

 آمد. رونی از اتاق ب زدی را تا م شیهان یکه آست  یرنگش را پا کرد و در حال ی سبک مشک یهاکالج 

 قهوه تلخ دعوت کرد.  کیخودش را به  شیهامهمان  دنیرس تا

  یتاپ رورنگ نشست. خم شد و لپ   یزرشک یمبل تک نفره  یو رو دیاز سر فنجانش نوش یاجرعه 
و    نترنتیبه ا یحال سرک  نیخاص بود اما با ا یهادهیمقابلش را روشن کرد. ذهنش پر از ا یعسل
 کند.  یخود طراح یتر برانوتر و خاص  ییهادهیتا ا دیکش گرانید یهاطرح 

 انی م یاش بلند شد. از درد اخمخشک شده یهامهره  یکمر راست کرد که صدا  یطوالن قیاز دقا بعد
  دنشیو خواب ستادنیکه دکتر بارها و بارها در رابطه با نحوه نشستن و انشست. با آن اشی شانیپ

 شانی عمل هدکه بخوا افتادی نم ادشیدکتر  یهااصال گفته یعنی. کردی تذکر داده بود، باز مراعات نم 
 هم کند.

پا   یتاپ را روبار لپ  نیرا پخش کرد. ا یکالمی ب کیشرکتش، موز  یاستخدام برا یاز ثبت آگه بعد
تک تک آن  دنیکش یبرا کرد،ی نگاهشان م هدفیخودش را باز کرد. ب  یهاطرح  لی گذاشت و فا

و بشود اسمشان را طرح گذاشت. تمام آن   رندیبگ یا افه یصرف کرده بود تا شکل و ق  یها عمر خط 
 بود.  دهیبود که حاال به آن رس یانقطه  ن یبه هم  دنیرس یبرا های دار یو شب ب  زهارو

که سرد  یاگذاشت. تازه چشمش به فنجان قهوه  زیم یتاپ را رو به صدا در آمدن زنگ خانه، لپ  با
  ینیجان را برداشت و از جا برخاست. ح عادت کرده بود. فن یپرتحواس  نیبه ا گریشده بود، افتاد. د

تک   ،یش. بدون برداشتن گودینفس نوش کیاش را تر شدهسرِد تلخ  یقهوه  رفت،ی م فونیکه سمت آ
به در قفل   ی ُاپن گذاشت، از همان جا نگاه  یداشت، فشرد. فنجانش را رو د یکه عکس کل یادکمه
  یفقط برا یب ی نشان دهد. ب یرا به کس اشی بی وجه دوست نداشت ب  چیانداخت. به ه یبی ب یشده

 او بود... فقط او!
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که چشم   یز یچ ن ینسبتا بزرگ شدند. اول اطینبودند با سر و صدا وارد ح  شتریکه چهار نفر ب دوستانش
بود.  آبی درختان خزان زده و حوض ب یروح ی و ب یسرد کرد،ی را مجذوب خودش م یانندهیهر ب

اما  شدندی ها خود درختان، سمج بوده و سبز مسال ن ینداشت انگار! در تمام ا  عتیبه طب یاعالقه
  کیآن خانه فقط  یی. گوشدندینمانده بود و زود به زود زرد و پژمرده م شانیبرا  یینا گریاواخر د نیا

 بود! ز یی فصل داشت و آن پا

و بلندش حرفش را    زیت یبا آن صدا داشت یبود و سع  نیمعمول عاطفه در حال بگو مگو با مع  طبق
با خنده و گاه با تاسف  نی اس یو  هیمرض گریبنشاند. سمت د  یکرس یدهد و رو نیبه خورد مع
 .کردندی نگاهشان م

  نیا یو چرا، اما دلبسته یاز ک داندی دست تکان داد. نم  شی اش شد و برامتوجه هیزودتر از بق هیمرض
 دختر ساکت و مرموذ بود.

  شی به سر تا پا  یرساند و به سرعت باال رفت. نگاه یورود یبلند خودش را به چند پله ییهاقدم  با
 هم بود! دنشیعاشق نوع لباس پوش یانداخت، حت

 مد -

 

 !پیتخوش  ری

 گرفت.  یرنگرا با لبخند محو و کم   فشی تعر جواب

 .یخوش اومد -

 اش سالم کرد و گفت: بم و مردانه  یرد. با صداب  شی جلو رفت و دست پ نیاسی

 . یموفق باش  دوارمی... امیدیرس یقشیکه ال یز ی. خوشحالم به چگمیم کیتبر -

 تکان داد.  شیبرا یسر 

 ممنونم.  -

 بود.  دهیکش نشانیب  ینامرئ   یاخالق او مرز  یسرد نبود اما سرد شانرابطه 
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 کنار رفت.  نی اس یعاطفه،  یصدا با

خاطر قد نداشت اما به  یشد. وزن چندان  زانیو از گردنش آو  دیکرد، پر دایپ  یتا مجال عاطفه
 گردن او متحمل بود. یفشار رو  شتریشده و ب  زانیکوتاهش، از او آو

 ! زمیبهت عز گمیم کیتبر   یقدر خوشحالم! کلچه یدونی که نم یوا -

  مچهی ن ش،یهاواب بال بال زدن . در جستادیعاطفه را از گردنش باز کرد و صاف ا یهادست  گره
 داد.  لشیتحو یلبخند

 نازک کرد.  شیبرا   یاستقبال، پشت چشم یحجم از احساس و گرم  نیا یبرا عاطفه

به اسم احساس و عاطفه   یز یچ ن ی کلهم اجمع نه؛یبشر هم  نینکن. ا  یچشم و چالت رو چپک خودیب -
 نشده. فیتعر  ستمشیتو س

 شد. دهیدندانش د یرو یهازد که براکت  یینما لبخند دندان  عاطفه

 خب!  شمیمرغ زیاخالق چ نیمن عاشق هم  -

  یلیف یهاکرد. چهار نفر سمت مبل  تشانیداد و به داخل هدا لیرا تحو اشمهی لبخند نصف و ن  همان
 رفتند و نشستند، خودش هم به آشپزخانه رفت. 

چهار نفر، چهل نفر حضور دارند.   یبه جا ییسر گذاشته بودند که گو یسالن را رو یطور  دوستانش
  یکالفه و عاص  دند،یخندیهم م وار یبه جرز د  یو حت گرفتندی م یرا به شوخ  زیهمه چ  کهن یاز ا یگاه

به  غصهها شاد باشد و غم و همانند آن توانستی م خواستی دلش م شهیحال هم نیاما با ا شدیم
 دل راه ندهد.

به   یلیتما چی . هشدی رد و بدل م نشان یب یسالم یبودند که گه گدار  یکالسهم  کیاول فقط  یروزها
خصوص آن سه نفر خجسته دل! اما با شروع  را نداشت، به  یشدن به کس  کیو نزد ی صحبتهم

شکل گرفت و رفته رفته مستحکم   نشانیب یاناخواه رابطه  ایخواه  یدانشگاه یاهو پروژه  قاتیتحق
 شد.

و نق   های فرسا اما با تمام گوشت تلخمثل او دشوار بود و طاقت  یآدم سخت و سرد کیآمدن با  کنار
 هم شمرده شد. تری میو صم  زتریعز یکنار آمدند، حت شیهازدن
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 گذاشت.  زیم  یرا رو  ینیری و ظرف ش یچا ینیس

 . دییبفرما -

 گذشت.  کیو تبر یاول به احوالپرس یقهیبود، نشست. چند دق  زبانیم یکه برا  یمبل زرشک  یرو

 : دیاز شربتش را خورد و پرس  ی کم هیمرض

 م؟یکنی کارمون رو شروع م یحاال از ک  -

 تندتند سر تکان داد و هوم هوم کرد.  ین یریبا دهان پر از ش  عاطفه

 عاطفه سر به هوا و عجول بود.  کرد،ی رفتار م  خانمانه هیچه مرض هر

 مبل گذاشت.  یمخمل یدسته یپا انداخت و دست راستش را رو یرو پا

 زدم.  یکه براش آگه   یو آبدارچ یمنش مونهیم ه،یکاف میکه هست ی چند نفر  نیفعال هم -

 

 .دی حرفش پر انیم نیمع

 گه؟ید میتا اون موقع ول معطل یعنی -

 .شودی و ساکت م کشدی لب م  یرو یفرض پیز  نیکه مع کندینگاهش م  یز ی اخم ر با

 داد:  ادامه

برن  گهیکنه و دو نفر د  یدگیکار رس نیمصاحبه. دو نفرتون به ا یبرا انیب یفردا احتماال چند نفر  -
 شرکت.  ازیمورد ن لی وسا دیسراغ خر

 . کنندیم  یچهار نفر با تکان دادن سر اعالم آمادگ  هر

 چرخاند. نشانی ب ینگاه

 یبرا   یها اسم و رسماون قیبشه از طر دیها هم قرار مالقات گذاشتم  شابا چند تا از شرکت  -
 .میری شرکتمون بگ



 حوض   یب یماه

14 
 

 : دیداد، پرس یگوش م  شیهاکه با دقت به حرف  نیاسی

اهّلل کار باهات   لی سب یکه ف کننی قبول م یکنی فکر م  ؟یباهاشون قرارداد ببند یخوای طور مچه -
 کار بدن؟ ایشراکت کنن 

 افزود:  دییدر تا  نیمع

  مونیکه از خواستت پش خوانیازت م  یز ی چ هیاگه بر فرض هم قبول کنن، مطمئن باش در قبالش  -
 نم پس بده.  رشونیکه ز خوابنی نم ییجماعت جا نی. ایش

 بندد.  یو چشم م کندی را مشت م شیهادست کالفه

 و... دونمی رو خودم م هانیا یهمه -

بود. هر   نی اس یو  نیهم نداشت، حق با مع  یدر نگذاشت تا حرفش را تا انتها بزند. البته حرف  یصدا
به  یگر ی د زی از شرکت بود و نه چ یتر که هنوز نه اسمقبل  یل یاز خ یچند خودش بارها و بارها، حت

 اند.نبوده یچندان کاربرد تی در واقع شیفکرها ایروزها فکر کرده بود اما گو نیا

برداشت   یمقابل ورود  یمیو قد ستادهیا یِ پولش را از جا کفش فیشال و ک فون،یآ یاز زدن دکمه  بعد
 رفت.  رونیاز خانه ب  یسفارش یو به قصد گرفتن غذاها

مدت آن چهار نفر با خود پچ   نیدر تمام ا دانستی . مدیطول نکش  شتریب قهیو برگشتش چند دق  رفت
ها را تا آن دیکش یرا طور  رهی. هنگام ورود دستگستی ن ندیکردند که به مزاق دل او خوشا ییهاپچ

 .ودها بشنو مدارا کردن آن یکلمه از دلسوز  کی یحت  خواستی دلش نم چیمتوجه برگشتش کند. ه

 . دیو از جا پرپرم شد  یهازودتر از همه متوجه دست  نیمع

 جلو آمد.   دیمالی را به هم م شیهاکه دست  یحال  در

 ! ییجون! عجب بو -

 یگر ید  زی اما ظاهرش چ دیرس  یبه عدد پنج م اشییغذا یهاهم شکمو. وعده  یلیبود، خ   شکمو
 بس که الغر بود. گفت،یم

 افتاد.  نییشدن دست عاطفه پشتش، پا دهیکه سمت پاکت غذاها آورده بود با کوب  یدست
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 . دیهوش از سرت پر یدی. باز تو غذا دنمی بکش کنار بب -

 نگاهش کرد.  متعجب

 تو؟ مگه مال باباته؟  یکنی م نیچرا همچ  -

 دست به کمر شد و گفت:  عاطفه

. حاالم  یو کار کن  ینیبچ   زیکه م یبت جناب عالدفعه نو نی اما طبق قرارمون ا ستیمال بابام ن ر،ی نخ -
 برس. اتفه ی برو و به وظ 

  یایآنان نداشت و در دن یهابرنامه  کی چیبود. کال خبر از ه  خبری قرار را گذاشته بودند، او ب  نیا یک
آخر   یهای نوردو کوه هایچند روزه و کافه گرد  یهای خودش غرق بود. کار به دورهم  یخاکستر 

 داشت. خودش بود و خودش... ن شانی هفتگ

  نیبه ا یل یشد. هر چند او م  میتسل  نیعاطفه، مع یهاو چشم و ابرو آمدن هاغ ی جغ یبعد از ج باالخره
 .گریسور دهد! اما عاطفه بود د خواستی کار نداشت، الاقل آن شب که مثال م

 

 *** 

 

لذت ببرد    زییپا ییابتدا یرفت. دوست داشت پنجره را باز کند و از هوا یقد یهاسمت پنجره  کالفه
سرد گذاشت. از صبح   یشهیش یمشتش را رو ی. عصبشدی مانع م یلعنت اهیو س  ظیغل یاما دودها

 چیسر در گم بود، ه گرینبود. از طرف د اشقه یو سل ل ی باب م کی چینفر آمده بودند اما ه نیچند
 اش را عنوان کند. برود و خواسته گرید یهاشرکت  رانیتا دست پر نزد مد دیرسی به ذهنش نم  یفکر 

از راه را آمده  یم یهم نبود. حاال که ن یره صد ساله نداشت اما آدم صبور  یشبه کی مودنیپ قصد
 برسد.  دیچه که بازودتر به آن خواستی بود، م

غرق در دود و مه چشم دوخت. بچه که بود آرزو داشت   الدیمشتش گذاشت و به برج م  یرو چانه
کوچک شده نگاه  یهاها و آدم بار هم که شده به آن برج بلند برود؛ برود و از آن باال به خانه کی یبرا
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که شد   ترزرگ اما ب  ندیرا کوچک بب  زی قدرت است که همه چ یکار نشانه  نیا کردی کند و بخند. فکر م
نه،   ای نندی بی م زیها هم او را ربه تبع آن ند،یبی ها را کوچک ماز آن ارتفاع آدم همان قدر که او   دیفهم

 ! نندشیبی اصال نم

شان شود اما کنار مردم بماند و هم قد و قواره ،یرفتن به بلند  یگرفت به جا میهمان زمان تصم  از
و  ی پست انیاش انداخت که گم شد مجاده یهاو خم چیاو را در پ یناگهان  یطور  یروزگار لعنت

 ... خودش را گم کرد!...شیهایبلند

 آمد.  رونی از فکر ب هیبلند مرض  یصدا با

 . گهید  زنمی حرف م   یدارم به زبون فارس د؟یشی چرا متوجه نم  -

 طرز صحبت کردنش، سمت در راه افتاد. نیاز ا متعجب

 شده بودند. جمع ه یمرض زیمراجعه کننده در سالن و دور م چند

 اش را جلب کرد. توجه  یمحزون یصدا

 اما... دیگیم  یچ فهممیبه خدا که م دونم،ی م -

 .دیحرفش پر نی ب  تی با عصبان هیمرض

 خدا!  یاما... ا گهیباز م  -

 کم شد.  شی ابروها نیب یفاصله 

 جا؟ ن یخبره ا یچ -

آمد و  رونی ب  زیباشد، از پشت م  دهینجاتش را د یکه انگار فرشته هی. مرضدندیسمتش چرخ  سرها
 سمتش قدم تند کرد. 

 شدم.  وونهیبده. من که پاک د یجواب هی  ایتو رو خدا خودت ب  -

 : د یشش نفر حاضر چرخاند و پرس نی ب ینگاه

 ه؟ یچ انی جر -
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 پشت سرش اشاره کرد، جو  به

 

 داد: اب

  یاستخدام شدن داره. هر چ بعد انتظار ،یاداره و نه تجربه و سابقه  یخانم نه سواد درست و حساب -
  یستیجا رو با بهز نیتوروخدا... ا گهیم  یو ه شهینم شی حال   خوره،ی و به درد ما نم شهینم گمیهم م
 اشتباه گرفته انگار.  تهیو کم

نشان از  هان یکند. ا نیتوه ایبشود   یعصبان طورنیبود ا دهید یتر زمان آرام بود و مودب، کم شهیهم
 .دادیاو هم م یکالفگ یخستگ

 تکان داد. دنیفهم یبه نشانه  یسر 

 کجا رفته؟ نیاسی -

 را خاراند.  شیابرو یگرفت و با انگشت شست گوشه یشان یبه پ یدست

 بخره.  یچ  هیناهار  یرفت برا -

 ذهنش!  یاو تمام مدت غرق در پوچ یعنی نیمتوجه زمان شد، ظهر بود و ا تازه

 گذشت، گفت:  یکه از کنارش م  یحال  در

 .کنمیم ی دگ یرس  یتو برو استراحت کن، خودم به باق  -

 حرص جواب داد: با

 شده، بذار...  دهیی. من که مخم جوشهینم -

 ساکت شد. نشیو نگاه خشمگ  یبرگشتن ناگهان با

به زور تا    هیداشت و قد مرض  یاده یقامت بلند و کش ستاد،یقدم برداشته را برگشت و مقابلش ا مین
 . دیرسیاش مشانه 
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 آرام اما محکم گفت:  یخم کرد و چشم در آسمان شب نگاهش دوخت، با لحن  گردن

 یی هان ی. ایحرف بزن طورنی من ا یهابا ارباب رجوع  یاما حق ندار  دونمی و کالفه، م یاخسته -

 که؟ یااومدن به دعوت خودشون نبوده، کار من و تو لنگشونه... متوجه که

 انداخت و خودکار را درون مشت فشرد.  ری سر به ز زدهشرم 

 . دست خودم نبود. خوامی معذرت م  -

 صاف کرد. گردن

 بهتره ِمن بعد دست خودت باشه. حاال هم برو استراحت کن.  -

 اتاق از سمت چپ شد.   نیکرد و سمت دوم  یلب  ریز  یتکان داد و رو به جمع عذرخواه یسر 

قدر در کارش  اما الزم بود بفهماند چه  کردی با او صحبت م طورنیا دیداد. نبا رونیرا با صدا ب   نفسش
 است.  یجد

 به جمع گفت:  رو

 لطفا.  دیی... بفرما خوامی بابت معطل شدنتون عذر م -

و  ی ر ی شد که داشت با سر به ز یمتوجه دختر جوان ،یکیپالست یهای صندل ینشستنشان رو با
 .رفتیم  رونیافتاده ب یهاشانه 

 د؟ی بری م فیخانم، تشر -

 مکث کوتاه و شک برگشت. با او بود؟! با

 از مخاطب قرار گرفتن خودش مطمئن شد، آهسته جواب داد: یوقت

 . خورمی همکارتون که گفتن، به دردتون نم -

 !هیو شب کی قدر نزدبارش نگاهش... چه یاشک جمع شده و آماده  ش،یصدا  لرز

 .دیورممکنه از نظر من به درد بخ -
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 حرف را به زبان آورد، او نبود!  نیکه ا ینبود؛ کس  او

  نیچن دنی. با ددیاش دوو خشک شده دیسف یهالب یو لبخند رو دیدر نگاهش درخش دیام نور
 هم انگار در دل او آرام گرفت.  یکس ،یاصحنه 

طور  چرا آن هیبفهمد مرض  توانستی . حاال مدیساعت طول کش کی با تک تک آن شش نفر،   صحبت
 رفتار کرد. 

  خواستی شده نم  رشیگبانی گر یمرض که از نوجوان  نیا ایبه درد آماده بود، گو یحساب  گردنش
 کند.  شیرها

مشتاق و منتظر   یو با چشمان  ستادهیا یاکه متوجه همان دختر شد. گوشه  دادی را ماساژ م گردنش
 .کردی نگاهش م

قدمت دارد،  یبود چند سال دا یپ  شیکه از رنگ و رو یاره ی ت یرا از نظر گذراند؛ مانتو  سیتا پا سر
 بود.  دهیپر اشهیاز رو  یکه کم  یخورده و در انتها کفش یدم پا با زانوها یشلوار مشک 

 کنه؟ی درد م یل یخ -

 نگاهش کرد. یسوال

 زد و به گردنش اشاره کرد.  ی نینمک  لبخند

 کنه؟ی درد م یلی... خگمیگردنتون رو م  -

 آورد و کوتاه لب زد:  نییبود، از هم باز کرد و پا دهیچی را که مثل مار دور گردنش پ  شیهادست

 نه. -

 دو دست و مقابلش گرفت.  انیرا م  فشی ک بند

 خوب بلدم.   یلیکار رو خ نیتا براتون ماساژ بدم. آخه ا دیبهم بگ دیدرد دار یل یاگه خ -

داشت   ش ی دخترک دوخت. لب ها شیآرا یساده و ب یگرفت و به چهره  یاز فرم استخدام چشم
 ...شیهااما چشم  دیخندیم
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 اشتباه باشد! داد،ی که در سرش جوالن م یبود فکر  دواریام

 آمدند. رونی از اتاق ب نیاسی همراه  هیچشمانش بود که مرض یره ی خ هنوز

 . دیآن دخترک سمج، ابرو در هم کش دنیبه محض د هیمرض

 ! روتو برم من! یی جان یتو که هنوز ا - 

. از  دندیچ ی در هم پ یچرخش ناگهان  نیگردنش از ا یهاکه حس کرد مهره  یضرب برگشت، طور  با
 و پلک بست. دیلب گز اشیاشدت درد لحظه 

 آمد.  شی متوجه حالش شد و با دو پ هیمرض

 . نمتی بب هو؟ی چت شد  -

 لب زد:   ار،یرد بس وجود د با

 خوبم.  -

 : دیبه هم گره زده  غر  ییبا ابروها نیاسی

 .نمی پاشو بب د؟یرنگ از رخت پر نی هم یبرا -

را گرفت و    هیکرد بلندش کند. با دست آزادش ساعد مرض یانداخت و سع شی بازو ریدست ز هیمرض
ترحم کند. خودش که نمرده   ایدل بسوزاند  شیبرا یشد کس ینم  لیدل نیکنارش زد. درد داشت اما ا

 و داغانش را به دوش بکشد! ضیتوانست جسم مر یبود، م

 گفتم خوبم.  -

 نازک کرد و گفت:  شی برا یپشت چشم د،یدی را از چشم آن دخترک م  زیکه همه چ هیمرض

 جا هم که... نیو جوابش رو هم دادم. ا  دمیخانم رس نیخودم به کار ا من

 . ستادیا د،یلرز یکه از تو داشت م ییپاها یو رو   دیکوب زیم یمحکم رو شد.  زیلبر  صبرش
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  یم یهمه چ یچشم رو ،یروند ادامه بد نیو به ا یرو تکرار کن  فتی اراج نی ا یبخوا گهیبار د هی -
 .زنمی باهات حرف م  دی طور که نبابندم و اون 

لحن تند و قاطعش باعث شد تا آن   ش،ی سرخ و گره کور ابروها یهااش، چشممشت شده  یهادست
 ک   چیانگار اما ه دیباری عقب بروند. از نگاهش آتش م یدختر قدم

 

 خشم چه بود؟  نیا لینزده بود، پس دل یکه حرف بد هیخودش! مرض یچرا؟ حت دانستندی نم دام

 ستادهیحال سخت و سفت ا نی گرفته بود و هر آن امکان سقوطش بود اما با ا شیهاعصب  تمام
 بود. محال بود ضعف نشان دهد.

به او انداخت و دستور   یآمد. نگاه کوتاه رونی ب  زیرا برداشت و از پشت م زیم یاستخدام رو یهافرم 
 داد؛ 

 . ایدنبالم ب -

 وارد اتاقش شد.  نیاسیو  هیاز مرض  یخداحافظ   ینماند و ب منتظر

نشست و سر به   یصندل  یانداخت و خودش هم رو های مقابل صندل  یاشهیش  زی م یرا رو هافرم 
 داد. هیتک اشیپشت

  یچرم یدسته یرا رو شیهاو بدتر شده بود. ناخن   شتریشدن، ب  یعصب  یگردنش حاال با کم  درد
 و با خود فکر کرد؛ کاش در خانه بودم! دیفرو کرد و لب گز یصندل

 پشت سرش. نیاسیرفت و   رونی بلند از شرکت ب ییهانگاه خثمانه با قدم  ک یبعد از  هیمرض

گفت بماند، دلش روشن   یو خلوت. خوف داشت؛ وقت  یسالن شصت متر  کی بود فقط او و  مانده
وحشت   ری خوشش آمد اما حاال از تنها بودن با همان مد بهیناشناس و غر ریاز مد لیدلی شد و ب 

 اما مجبور بود.  ماندی نم یافرار کند، اصال اگر با خودش بود لحظه  خواستی داشت. دلش م

 و عزمش را جزم کرد و به راه افتاد.  دیکش یانداخت، نفس پر  یبه دور تا دور سالن خال ینگاه
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نشسته و گردنش را محکم گرفته بود. انگار قصد خفه کردن خودش   یصندل یرو  ستاد،یدر باز ا مقابل
 را داشت! 

نشسته در  یبود با چهار صندل  یل یمستط زیگرفت و به اطراف نگاه کرد. سمت چپ ماز او  چشم
لوله شده و   یها قرار داشت که پر بود از کاغذهاپنجره  کیهم سمت راست و نزد یگر ید زیمقابلش. م 

 ساده بود! یادیبود اما ز تی ریدر هم. اتاق مد

 ؟ یستیجا واتا فردا همون یخوای م -

 عقب رفت.  یقدم مین  اریاخت ی و ب  دیپر شیهانهشا   ش،یصدا دنیشن  با

 او هم سر لج افتاده بود.  ایبه گردن پر دردش داشت تا قلنجش بشکند اما گو  یتاب

 ؟ یماساژ بلد یگفت -

 .ستادهیناشناخته ا یانگار در برابر موجود کردی نگاهش م  یو طور  دی گو یچه م دیفهمی نم

 : دیپرس  یبار عصب  نیا

 نه؟  ای یبلد -

 پته کنان گفت:  تته

 ب... بله. -

 دراز کرد. زی م ری را ز شیلم داد و پاها یصندل یرو

 شروع کن.  ایپس ب  -

جماعت پولدار مرفه   نیبود از ا زاریاو؟! ب  یحمال ایکار و استخدام آمده بود  یبرا گفت؟ی داشت م چه
 خودپسند! یزورگو

خودش آن قدر پولدار شود   یو آرزو داشت روز  کردیجماعت گله م نیاز ا شیدر جنگ با خدا شهیهم
 و کمک کند.  ردی ها، دست بگتا به جبران آن 
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مقابل او گذاشت و پشت سرش   یصندل   یرا رو  فیکرد و جلو رفت. ک  یخال فی را سر بند ک  حرصش
 او گذاشت.  یهاشانه یرا باال آورد و رو  شیهاهم فشرد و با انزجار و تنفر دست ی. لب روستادیا

  خوردی. حالش از خودش به هم مکردی اش مدر هم رفته بود، بغض داشت خفه  ی حساب شی اابروه
 دهد. یکار  ن یمجبور بود تن به چن  یکار لعنت کی یکه برا

 چند سالته؟ -

 به تو چه؟! دیبگو شدی م کاش

 نوزده.  -

 !زدی م حدس

 شد. رهی ماتش خ یه یو سا ریباز کرد و به تصو  چشم

 ؟ یترسی ازم م -

 زود به خود آمد و تند جواب داد:   یلیاما خ ستادیا حرکتی و ب دیدست از کار کش یالحظه 

 بترسم؟   دیچرا با -

 . لرزهی صدات م  -

 . کارش خوب بود!دیگرفته بود کش یآرام یگردنش که کم یرو یرا گفت و صاف نشست. دست نیا

 د؛ یاشاره کرد و پرس یصندل  به

 ؟یتا کالس چندم خوند  -

و تهش   دی بود که به همکارش هم پرس یهمان سوال نی. ادیلب ترم خورده و خشکش را گز یگوشه
 ها و رفتار. شد آن حرف 

 نگاهش کرد تا باالخره به حرف آمد.  منتظر

 دارم.  کلیس -
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 صورت در هم و ناراحتش چشم دوخت.  به

 ؟ یچرا ادامه نداد -

 ود؟ها الزم بسوال نیا واقعا

 خب، نشد. یدوست داشتم ول  -

 او ساکتش کرد؟  ن ینگاه غمگ ای دیاو ته کش یهاسوال دینفهم

  یکه حت ییبلند، ابروها یبا مژه ها  یدرشت و مشک ییهاسبزه، چشم یشد؛ پوست قیصورتش دق به
 . کیبار ییهاو لب یاستخوان  ینیتارشان کم نشده بود، ب کی

  خکوبی را برداشت و خواست بلند شود اما با برخاستن او سر جا م فشینگاهش موذب بود. ک ریز
 شد.

 گفت:  رفت،ی م زشیکه سمت م یحال  در

 ه؟ یاسمت چ -

 . دیکش یآرام پوف

 .یسمانه... سمانه مراد  -

 از درون کشو برداشت و سمتش رفت.  شکالت  چند

 ...ای یاومد  یگر ی منش یبرا -

 . دیحرفش پر انیم

 دارم.  کلیگفتم که س -

 . غرور داشت!اوردیشدن آمده بود اما دوست نداشت به زبان ب یآبدارچ  یبرا

برداشت اما او   یک ی  تعارفی نخورده بود. ب زی چ چیرا تعارف کرد. ضعف داشت، از صبح ه هاشکالت 
 گذاشت و کنارش نشست.  شی پا یهر چهار تا را رو



 حوض   یب یماه

25 
 

 جواب تشکرش، گفت:  در

 .مییخوای زده بودم مدرک م یتو آگه -

 نگاهش کرد.  پروای ب

 راستش... یول  دمیبله، د -

 کرد.  سکوت

 : د یباال انداخت و کنجکاو پرس  ابرو

 ؟ یراستش چ -

 !کردی . فوقش استخدامش نمزدی حرفش را م د ی. بادیکش یق یچشم بست و نفس عم کوتاه

ها شرکت  تو جلسه  اینقشه بکشه براتون   ستی . قرار نارهی و قهوه ببره و ب یقراره فقط چا یآبدارچ  -
 داره مدرک فالن داشته باشه؟   یکنه، پس چه لزوم یبخواد سخنران  ایکنه و 

 بود.  تی تر از آن مظلومجالب  شیبرا شیپروای ب یرو نی. اکردینگاهش م نهیبه س دست

 گفت:  د،یرا که د  سکوتش

 باشه اما از نطر من نه...  طورن یاز نظر تو ا دیشا -

 

طور  اون رو انجام بده. همون فیوظا  دیبا یآبدارچ طینباشه و تو اون شرا یاوقات ممکنه منش یگاه
  یسواد و مدرک دیمحترم با ی آبدارچ نیکارهاش رو انجام بده. پس ا دیدر نبود اون با یکه منش

 داشته باشه، درسته؟

 .دیدر هم کش ابرو

 .دیری و قهوه درست کردن بگ یهم تست چا های از منش دیبا پس   طوره،نیاگه ا -

 انداخت.  ری و سر به ز دی لب گز دیرا د اشره یبود! اما تا نگاه خ  جسور
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 .آمدی خوشش م تشیاما تازه داشت از شخص زدیسر او هم داد م دیبا دیشا

 را برداشت و برخاست.  فشیک

 من برم. با اجازه.  -

 باال انداخت.   ابرو

 ؟یبود ومدهی کار ن یکجا؟ مگه برا -

 جواب داد:  یر یهمان حالت سر به ز  در

 که من ندارم.  دییخوای مدرک م -

 حرفش، سر تکان داد و »هوم« کرد.  دییتا در

 شرط حاضرم استخدامت کنم. هیمن به  یول -

 گفت: »بنال خب« یم د،یترس ی ماند. اگر نم رهیباال آورد و به صورت سرد و خونسردش خ سر

 به حرف آمد.  یاز مکث طوالن  بعد

 . یر یبگ  ادیرو  گهیمربوطه د یو فکس و کارها  پیو تا وتریتا کار با کامپ دمیماه فرصت م  هیبهت  -

 دهد؟! ادی کار به او   خواستی شد، هاج و واج مانده بود. م شوکه

 ؟ یتونی م -

به او داد؟ در  یشنهادیپ نیبود اما چرا چن یدختر با استعداد و باهوش  توانست،ی که م توانستنش
  یبود اما همه از رو  دهینشن زیوسوسه برانگ یشنهادهای پ نیکم از ا گشتیمدت که دنبال کار م نیا

 کرد؟  یطور باور مقصد و غرض بودند. چه

 گذاشت.  یصندل یدسته  یرا صاف کرد و هر دو دستش را رو  شیپاها

  حی رو ترج دنیکش یماه سخت هی. کردمی تو بودم ردش نم یاما اگه من جا یقبول نکن  یتونی م -
 شدن... هوم؟ یبه عجز و ناله واسه آبدارچ دادمیم
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ها و کارگاه  ها یدیماه کم منت تول   کی نی. در اگفتیرا م قتیداشت و درد اما خب، حق شی ن زبانش
 و بعد ردش کرده بودند.  دهیهفته کار کش  کیآموزش،   یبود. در آخر هم به بهانه   دهیرا نکش

 شد و پشت به او کرد. بلند

 ...ا ی یکنی خب، قبول م -

 مردها که نبود!  یشنهادهایپ  یشرمی داشته باشد به ب یهر فکر و قصد  عتایزن بود، طب کی او

 لب زد:  دیدفشرد. آهسته و با تر فیدور دسته ک شتریرا ب  انگشتانش

 .کنمی ق... قبول م -

 جا خوش کند اما مهارش کرد. یهالب  یرفت تا رو  لبخند

راه دست نگه داشت.   انیبرداشت و سمتش گرفت اما م یکیها فرم  انیاز م ستاد،یا زشی م پشت
 دختر دوخت و آمرانه گفت:  دهی را به چشمان ترس اشی نگاه خونسرد اما جد

چون من اصال آدم   ،یار یرو به زبونت ن  یو هر چ  یباشه که مراقب حرف زدنت باش ادتیرو هم  نیا -
 ؟ی. متوجه شدستمین یصبور 

 تر کرد و سر تکان داد.  یلب

 بله. -

 . اری تموم که شد ب رونم،یو پرش کن. من ب   ریبگ  نویخوبه. ا -

در سالن   زیها مخشک شده بود، سمت تن شیآمد. گلو رونیبه نگاه هراسان او، از اتاق ب  توجهی ب
 یکاغذ وانیکه ل ی نیداد، در ح  هیتک  زی . به مختیر  یخودش آب جوش یرفت. فالکس را برداشت و برا

 شد.  رهیخ رونیبه ب رهیبلند و ت  مهی ن یهادو دست گرفته بود و از پنجره انیرا م

 اما غرق بود در فکر! کردی فکر نم زیچ چیه به

 تموم شد.  -

 سمتش چرخاند. فراموشش کرده بود!  سر
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 .ستادی گذاشت و صاف ا زیم  یرا رو اشی خال  وانیل

 .نمی بب اریب -

 خط خوشش، نگاه باال گرفت. به دست   یآمد و فرم را به دستش داد. بعد از نگاه کوتاه و اجمال جلو

 .یبر  یتونیباش. حاال هم م  جانیخوبه... فردا ساعت هشت ا -

  ایگفتن و نگفتن مانده بود اما باالخره دل به در نینخورد. ب یاخت اما تکاندوش اند یرا رو فشیک
 زد.

 رم؟ ی بگ ادی  وتری کامپ دیدیماه وقت م  هی دیگفت -

 سکوتش جواب داد. با

 خودم برم آموزشگاه؟  دیبا ای د یدی م  ادمیخودتون  -

 کند. د ییاول را تا ینهیکه گز زدیداد م شیهاچشم

 بده.  ادیها بهت از بچه  یک ی سپارمی . میآموزشگاه بر  ستی الزم ن -

 دور نماند. نشیزب ینشست، از نگاه ت شیهالب  یکه رو یکوتاه لبخند

 بود و انگار قصد رفتن نداشت.  ستادهیا همچنان

 بپرس. ،یدار  یسوال -

 گفت:  یاخفه   یانداخت و با صدا نییزد. سر پا یمحجوب و خجل  لبخند

 آموزش؟  یپا رهیماه م هی نی حقوق ا  یعنیبهم...  خب،  یعنیماه  هی نیا -

 ! آمدی ازش خوشش م شتریباال انداخت. داشت ب  ابرو

 قرار داد.  یگر یرا جلوتر از د  شی پا کیگذاشت،  زیم یرا لبه   شیهادست

 کنار تو؟  نهیبش خوادی نداره و تمام ساعت م  گهیکه قراره بهت آموزش بده، کار د یاون  یکنی فکر م -
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 منظورش نشد.  متوجه

 . دیکش یپوف

که   ینیهم ،ی ف یخانم شر  شی. از ده تا دوازده پیرسی خودت م  یو تا ده به کارها یای ساعت هشت م -
ساعت استراحت   نیا یتونیبده. دو تا سه هم وقت ناهاره، م ادی تا کار بهت  شش یپ یر یم ش،یدید
 حاال؟  یبا خودته... متوجه شد  ،یکن  نیتمر ای یکن

 کرد. ن ییرا باال و پا  سرش

 بله خانم. -

 لفظ خانم، لبش کش آمد.  دنیشن از

 .ست یمدرسه ن جانیا -

 گفت:  ،یگر یو قبل شروع بحث و سوال د بالفاصله

وقت، پس حواست رو خوب جمع   مهی اونم ن ،یماه فرصت دار  هیگفتم. فقط  ینره بهت چ  ادتی -
 برو.  گهیکن. حاال هم د

 !یبار واقع نیزد اما ا  لبخند

 نکنم... خداحافظ.  مونتونیپش دمیقول م -

 

 *** 

 

ها داشت.  از کله گنده  یک یبه قول معروف؛ با  ای دارانهی از سرما یک یبا  یپنج عصر قرار مالقات ساعت
 کرد. و تنها راه آرامشش باشگاه بود.  یتا آن ساعت آماده م  یخودش را از لحاظ روان دیبا
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که به  شدی م  یباز روز پر کار باشگاه است. چند سال دیفهم  آمد،ی که تا دم در م یادیز یسر و صدا از
نداشت. در کل آدم   ییهم به آشنا یلیو تما شناختیرا نم   یکس رش،یاز مد ریاما غ  رفتی جا مآن

 بود.  یو ساکت هر جمع هیحاشی ب

  قهیاش را از بافت شده  یرنگش را همراه با شلوار ِستش تن زد، موها یبلند خاکستر   نیآست شرتیت
و بست. حماقت بود اما    چاندی انگشتانش پ انیقرمز رنگ را هم دور مچ و م کی . باند باردیکش رونیب

! درا بشنو شیهاخرد شدن استخوان یبه استفاده از دستکش نداشت، دوست داشت صدا یاعالقه
را  شیهاخرد شدن گردن دردها و بغض  یبود که دارد صدا نیبود؛ مثل ا خشب یانگار انرژ  شانیصدا

 شنود.  یم

چشم در چشم  -باشگاه ریمد-آمد. در همان نگاه اول با شهرزاد  رونی که تمام شد از رختکن ب کارش
 تکان دادند. گریکدی  یسالم برا یبه معنا یشد. سر 

 بود! ریبداند اما نفوذ ناپذ زد،یجا سر م به آن یدخترک که گه گدار  نیاز ا شتریخواست ب  یم دلش

هم به چند گروه   یادادن بودند و عده نیدر حال تمر یبه دور و اطراف انداخت، چند مرب  ینگاه
قسمت رفت و مشغول گرم   نیتر شده و در حال مبارزه بودند. چشم ازشان گرفت و به خلوت  میتقس

از سقف رفت. چسب باندها را   زانیآو یسه یسمت ک راستک یشدن بدنش،  کردن شد. بعد از آماده
شروع به تاب خوردن کرد.   سهیکرد و چند بار آرام ضربه زد که ک میرا مقابلش تنظ سهیکرد، ک  ترکم مح

 . شدیهم به تبع با شتاب به عقب پرت م  سهیک شد،ی م شتریاش ب یمغز  یهاهر چه تعداد خوره 

نداشتن   ،ینداشتن سابقه، نداشتن پارت ،یکاف هیشرکت، نداشتن سرما یهای ف یبود؛ بالتکل  داغان
 نداشتن...  بان،یپشت

آن دختر...   دن ی. از همه بدتر ددندیجوی مغزش را م یهاواره یداشت که داشتند د یادیز یهانداشتن
 سمانه.

بعشان  یاعالقه چیکه ه شدندی م یتداع  شیبرا ییهاناخواه خاطره ایبودتش، خواه  دهید یوقت از
. کردی و رها نم  دیمکی و چون زالو خونش را م دهیچسب  اشی زندگ یگلو خیب های نداشت اما آن لعنت 

مثل   رستبه سرعت و د زیبازگشت مغزش را فشرده بود. همه چ یدکمه  یانگار با آمدن آن دختر، کس
  رونیاز فکرشان ب کردی . هر چه تالش مگذشتی چشمش م شیدور تند، از پ  یرو  یکه زده باش  یلمیف
 هزار بودند و او تک!  های چون آن لعنت توانستی . نم توانستی ... نمشدی نم د،یایب
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 . دیکوب  سهیبه ک  شتریضربه را با قدرت ب نیچشمش، آخر یدرشت عرق رو یسور خوردن دانه  با

و له کردنش، به   دنیاز کوب  که بعد یسرگردان را به حال خودش رها کرد، درست مثل روزگار  یسهیک
 کرد و رفت... شیحال خود رها

 اش را جلب کرد.توجه  ی کف زدن  یانگشت شست، عرقش را پاک کرد و برگشت که صدا با

سر داشت، نگاه   یهم رو یو کاله بوکس قرمز  دهیکه لباس مخصوص رزم پوش یازهی م زهیدخترک ر به
 کرد.

 . دیخسته نباش -

 ارتباط داشتند.  یدر برقرار  یو سع شدندی م لی نبود که تازه واردها به سمتش متما یاول بار

رفت. همانند جوجه   ین یتکان داد و از کنارش گذشت و سمت آدمک تمر یسر  ،یکالم چیه بدون
 به دنبالش راه افتاد.  یاردک

 د؟ی بودم. تازه اومد دهیباشگاه، شما رو تا حاال ند  نیمن تازه اومدم ا -

 جواب، خودش با خنده جواب داد:  افتی ز درا قبل

 . درسته؟ دیکنی وقته کار م یلیکردنتون معلومه خ نینه، از تمر یول -

 ها بود.حرف   نیتر از ادخترک را از سر باز کند اما سمج طور ن یا خواستیهم فقط سر تکان داد. م باز

دوست   شترینه؛ ب  ادا،یبدم بدوستش نداشتم. نه که کال  یول  کردمی کار م  کیمناست یژ یاز بچگ -
کردم تا اسمم رو نوشت کالس    یبابام رو راض ،یقهر و آشت یها با کل کار کنم. اون موقع یداشتم رزم
اسم  یاجازه نداد حت  گهیزد و دستم شکست. بعد اونم بابام د یخب، همون اول کار   یتکواندو ول

 . ارمیباشگاه رو ب 

 او، ادامه داد:  یبه گره ابروها توجهی کرد و ب  ی را پر و خال شیهالپ 

 و التماس تونستم مخش رو بزنم. یبدبخت  یهم با کل یسر  نیقدر غصه خوردم که نگو... ااون -
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دوران  کردی کند اما او داشت فکر م  افتیاز جانب او در یشد و منتظر ماند تا عکس العمل  ساکت
چه  شیآرزو  یمثال در ده سالگ ا ی و کجاست؟  ستیچ دانست ی چگونه گذشت؟ باشگاه م اشی کودک
 بود؟!

 : د یو با حرص پرس دی کوب شیبه بازو یمشت

 بزن خب.   یحرف هی ؟ی گینم  یچی تو چرا ه -

بداند با   خواستی م  ایکرد؟  یم فی باشگاه آمدنش را تعر یقصه ازیتا پ  ری از او داشت؟ س یانتظار  چه
 به آمدن کند؟  یتوانسته پدرش را راض یچه ترفند و قهر 

 مقابل صورتش تکان داد. دست

 ؟ ییکجا ،یه -

 جلو آمد و خطاب به او گفت:  های از مرب یک ی ،یکورتر شد اما قبل از هر توپ و تشر  شیابروها گره

 !هیاسمش چ دونمی نم  یمنه مرب  ی. حت زنهی حرف نم یتالش نکن. با کس خودیب -

 نگاهش کرد.  متعجب

 ا؟!واقع -

 گفت:  شد،ی م اشی ن یتمر فی که آماده مبارزه با حر ی زد و در حال   یپوزخند

 که. حاال برو بذار به کارم برسم. یدیشن -

و   شتریب شی توجه به حضور مزاحمش، مشغول شد. ضربات اول آرام بود اما رفته رفته ضربات پا یب
  یکونیلیآدمک س کرد،ی شان مله دیکه با اشی زندگ اهیمبهم و س  یهاتر شد. به جبران صورتک محکم 

  یضربه، غرش رکه در دل خفه کرده بود، کنار ه ییادهایمشت و لگد گرفته بود. به جبران تمام فر ریرا ز
 . به جبران... دیکوبی بود، آدمک را م دهیکه به دل آسمان و ماه کش  یخال یها. به جبران پنجه کردیم

 .رید ی لیشده بود... خ ریاما د کردی م  دیهم داشت که با یادیز یهاجبران
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  یو همان جا و مقابل آدمک رو  دیکشکه تمام وسع تنش ته  دیمحکم کوب  یضربه را به قدر  نیآخر
 .دینشست و دراز کش نیزم

عرق بود   سی تنش خ یهمه شد،ی م نییبا شتاب باال و پا اشنه یس کرد،ی را حس نم  شیپاها گرید
 .دیلرزیاما م

ها و که ساعت  یمثل کس زد،ی گذاشت و چشم بست. نفس نفس م  نهیس  یچپش را رو دست
عقب رفته بود و نه جلو اما مغزش برگشته بود به  یتفاوت که او نه قدم نی با ا  ده،یدو لومترهایک

  ختهیها اشک ربود و هم ساعت  دهیدو لومترهایفرار ازشان، هم ک یکه برا ییهادور؛ سال  یهاسال
 ... علفیخشک و ب  ریکو کیشده بود به   لینمانده و تبد  یدر بدنش باق یآب گریقدر که دبود... آن

قادر به   یبه دست شهیفرهاد ت چینفوذ که ه رقابلی تکه سنگ سخت و غ کیشده بود به   لینه، تبد ای
 نبود... دنشیتراش

 خندان رو به رو شد. یاجفت چشم قهوه کیکنارش، چشم باز کرد که بک   یحس نشستن کس  با

 : دیغر یخش دار  یضرب بلند شد و نشست. با صدا با

 ؟یخوای م یچ -

 تر شد. شل   ششیشد اما ن یناراحت م ای  دیترس یم دیبا

 . یبش میمرب  خوامی م -

 باال و مقابلش گرفت.  دواریرا تهد انگشتش

داره   یخراب شده هم مرب نیکارها رو دارم و نه وقتش رو. ا نیا یدخترجون، من نه حوصله  نیبب  -
 که بهت آموزش بده. 

 . ستادیشد و ا بلند

 .ای هم دنبال من ن گهید -

 کند اما دخترک سرتق بود و مصمم.  الشیخی تا ب ختیآخرش ر یجمله حرصش را در  تمام



 حوض   یب یماه

34 
 

 .ادی خوشم نم جانیا یهای من از مرب -

 گفت:  ظیو با غ بلند

 به درک!  -

 چند قدم بلند خودش را به او رساند.  با

  یبرم با اون  فرستنی منه تاز کار رو م ین یب  یم هویبدن.   نیتمر ستنی! اصال بلد ن گمیبه خدا راست م -
نشون بده، من بدبخت رو با   یخود کهن یا یکنم  خب، اون طرفم برا نیتمر کنه،ی که ده ساله کار م

 .کنهی زنه آش و الشم م یو م  رهیگ یبوکس اشتباه م  سهیک

 رختکن شدند. سمت کمدش رفت؛  وارد

 . یحرف بزن  یحت گهید یکه نتون زنمتی م یشک نکن جور  ،یفتی من ب ریگ -

  ضیرا تعو شیهابه ترسش زد. لباس   یبود که قدم عقب بگذارد. پوزخند یقدر کالمش آن  تیجد
 و ساکش را برداشت که سد راهش شد. فیکرد. ک

حق الزحمه هم بهتون بدم.   دمینکنم. اصال... اصال قول م تتونیحرف گوش کن باشم و اذ دمیقول م -
 ! گهید کنمی هان؟ خواهش م

 ت و کنارش زد اما باز هم مانع شد. دوش انداخ  یساکش را رو بند

 !کنمی خواهش م -

 .شدی م  یبود آرام شود اما بدتر داشت عصب آمده

 . دمیدارم قول م  گس؟ینم  یچ یچرا ه -

 ملتمس بود.  شیها. چشمدیرسی م اشنهیس  یقدش به زحمت تا رو ستاد؛یا مقابلش

 کرد آرام باشد و لطافت خرج دهد. یسع

 . یکار کن  یچ گنیبهت م ها،ی مرب شی برو پ -
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 و با بغض »اه« گفت و رو گرفت.   دیکوب نی به زم پا

 گذاشت.  فشی نح یشانه  یرو دست

هم کار    یهم ندارم، با کس یکار به کس   رم،یو م  امیم  یهر از چند گاه ستم،ی ن  جانیا شهیمن هم -
 بزن. باشه؟ تی برو و حرفت رو به مرب ،یعالقه دار   یل یاگه خ گم؟یم یچ ی شی. متوجه مکنمی نم

 سر باال انداخت.  تخس

 . خوامی نم -

 .شدی نم  اشی حال زادی زبان آدم ایگو ر، یخ

 کوره در رفت.  از

 زبون نفهم! یبه جهنم! به درک! دختره -

 تر از قبل پسش زد و گذشت.  محکم

 . دیسر شنگرفته اش را از پشت  یصدا

خونمونه. از  کی جا، چون نزد  نی. اونم فقط اامیکردن ب یالتماس و منت، بابام رو راض یبعد کل -
  نیتمر ی. جا رسنی م هاشونیم یو فقط به قد کننی بهم نم یااصال توجه  جانیا یهای شانسم مرب

بعد   رن،یبگ  یبوکس شاگردهاشون تا اونا برن مقام کوفت و زهرمار  سهیفرستن که بشم ک یدادنم، م
دوست دارم شما بهم  گمی. مفتهیکنم که بهونه دستش ن م یرو از چشم بابام قا هامی کبود یه دیمن با

 . دییجانیا یهای بهتر از مرب  یلیخ  یل یچون شما خ ،یآموزش بد

بغض    نیهم شیها. از نقطه ضعفستدیبا قهیدق  کی ینبود، محال بود حت   شیلرزش صدا اگر
 دخترانه بود!

. با آن کاله هم دیرسی به نظر م   یشد؛ دخترک آرام رهیاش خ و برگشت. به صورت گرفته دیکش یپوف
 به خود گرفته بود. یبانمک  یچهره 

 : د یرا پس زد و پرس شی فکرها
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 گفته من بهترم؟  یک -

 سالن و پشت سرش اشاره کرد.  به

قدر  . اوندمیهم د های مرب یو مبارزه   نیگفتن. تمر یچند نفر ازتون م م دمی. شندمیخودم د -
همه رو   یزنی م  ،یمبارزه کن نا ی. مطمئنم اگه شما با اخورنی که از شاگرد خودشون م انعرضهی ب

 .یکنی سوسک م

  لبخند هم باعث شد پر رو مچهی اش گرفت. همان نلحنش و لفظ به کار برده، خنده یناگهان   رییتغ از
 شود. زانشی شود و خودش را به او بچسباند و آو

 باشه؟  حانه،یقبول کن. جون ر -

 .آمدی بود! به صورتش م  حانهیاسمش ر پس

 و او را از خود دور کرد.  دیرا کش  شی بازو

 گفتم که، من... -

 . دیحرفش پر انیم

 ؟ ی. شما چ امیدو روز م یاهفته جانیمن ا -

 بود.  دهیهمانند او ند یابه حال دختر کنه  تا

 اوم  -

 

 .  ومدمیهم ن ی. شده هر روز اومدم و شده ماه ستی من مشخص ن ومدنیو ن دن

 . دیکش یاز سر خوش  یغ یج  بارهک یشد اما به   زانی اش آوو لوچه لب

چند تا   یول   ستایبزرگ و مجهز ن  ادیباشگاه داره. ز هیخونمون   نیرزمیمن تو ز یی دا ن،ی... بب دمیفهم -
.  میکن نی جا تمراون  میازش بخوام تا اجازه بده بر تونمی م کنه،ی داره. ازشون استفاده نم نایادستگاه

 خوبه، نه؟  ه؟یها؟ نظرت چ
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 جواب داد؛ قاطع

 نه. -

 نه؟! -

 .چسباندی داشت آمپر م باز

 خونمون؟   ایب یگی تو م  ام،یب کنمی وقت نم  جانیا گمیمن م -

 شود. اشی دخترک خودخواه مرب  نیچرا اصرار داشت ا دانستی کرد. نم رفته نگاهش وا

 دوش انداخت.  یرو  گریساکش را بار د یافتاده بند

پدرت نگران رفت و    ستین  ازین گهید طورن یبگو باهات کار کنه. ا  تییبه دا ،یست ین  یجا راض نیاز ا -
 . یخور ی هم کتک نم یآمدت باشه. از کس

 کرد به غم نشسته در نگاهش توجه نکند و برود. یسع

 شده.  رمید -

 چنگ زد.  شیهر دو دست، به بازو  با

  یسرکار. روزها هم کال تنهام. به خدا کس رهی. صبح تا شب مستیمن اصال خونه ن ییبه خدا دا -
 !کنمی. توروخدا! خواهش مگهیخونمون... قبول من د ادینم

 ود، مگر به دروغ. از دستش خالص ش  شدی نم  طورنیا

 باشه. قب...  -

شد و صورتش را بوسه باران کرد. با انزجار صورت   زانیو از گردنش آو  دیاز تمام شدن حرفش، پر قبل
 : دیو غر دیعقب کش

 اه! ؟یکنی م کاری چ -

 باز نگاهش کرد. شی ن با
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 تو همون نظر اول عاشقت شدم!  ه؟یچ یدون ی قدر خوشحالم. اصال مکه چه  یدونی نم -

 . دیقاه قاه خند اشمزهی به حرف ب  خودش

 دوش انداخت.  یبار سوم بند را رو  یبرا

 . رمی گ یحرفم رو پس م ،یر ی وقتم رو بگ طورن یقرار باشه هر بار ا -

 و تند گفت:  هول

کنم.همانند قرفره سمت کمد  ویات رو س. فقط صبر کن شماره رمی وقتت رو نگ دمینه، نه. قول م -
 برداشت.  ییجلو بیرا از ج  اشی . گوشدیکش رونی قرمز رنگش را ب یرفت و کوله   ییانتها

 خب، بگو.  -

 کرد. رهیجون« ذخ  ی که اسمش را »مرب دیاکراه شماره را داد. د با

 نگاهش کرد. فاتحانه

 .یبر  یتونی م گهیخب، د  لیخ -

 فرستاد و دست تکان داد. شیراب یارفت که در هوا بوسه یاغره چشم

 

 *** 

 

که با   دیسف یوارهای. دبایز  یبزرگ با طراح یآرام پا به داخل گذاشت. سالن یخرد اما ظاهر  یاعصاب  با
  یهاکه برج  یاشهیش  یبدل شده بود. تابلوها یارنگشان به کرم و قهوه ،ییطال یهاوجود هالوژن 

  ییانتها وارینصب بود. د وارهاید  یمختلف رو یزهایرا قاب داشتند سر تا سر سالن و در سا کریغول پ
  یفل یبرج ا گرش یبود و سمت د ییطال-د یسف قهیسمتش گلدان بزرگ عت کیبود،  شهیسالن سراسر ش
 یدهیبزرگ و کش زیم گرید یشده و سو دهیچ یچرم عسل یهاسالن مبل  یسو  کیبه همان رنگ. 

 داشت.  قرار یمنش
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 به هدف بخورد. رشیداشت ت  دیبه دور از عقل بود اما ام ییجا   نیگذاشتن به چن پا

شد. دخترک طرح   کینبود، نزد یک یپالست یهابه عروسک  هیشبی که ب  یاستوار به دخترک ییهاقدم  با
 داشت نازک باشد، گفت:  یکه سع یینشاند و با صدا اشیپروتز  یهالب  یرو  یلبخند

 . دییجانم؟ بفرما -

 گفت:  ییرسا یاو با صدا برخالف

 قرار مالقات داشتم.  -

 انداخت؛  شیرو  شیبه دفتر پ  ینگاه

 تا صداتون بزنم.   دیداشته باش فیجلسه دارن. شما تشر کیتاج  یبله، خانم مصباح... فعال آقا -

 یکه کار  کردی . صبر مکردی اما صبر م است یالیجلسه هم از همان نوع جلسات خ  نیداشت ا نیقی
 . توانستی جز صبر نم 

نگذشته بود  شتریب قهیآرام. چند دق یبود اما با ظاهر  ی پا انداخت، عصب  یمبل نشست و پا رو یرو
 گرفت.  یمنش ز یم ی. چشم از ماکت کوچک رودیچی در فضا پ اشیگوش فیضع یکه ملود

 تماس را برقرار کرد.  ن،یاسم مع دنید با

 ن؟ یبله مع -

 د؛ یهمهمه رس نیاز ب  شیصدا

 ؟ یالو... سالم، خوب  -

 دهد. صی کرد تا صداها را تشخ زی ت گوش

 ه؟یسر و صداها چ   نیا ؟یی خوبم. کجا -

 جا دور شد. مزاحم کم شد، انگار از آن  یصداها

 طرف رو؟  یدیشد؟ د یچ ؟ییشرکت. تو کجا میببر  م،یزنیرو بار م   لیوسا میدار -
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 اتاق انداخت.  یبه در بسته ینگاه مین

 اس.فعال که تو جلسه  -

 اش کرد و گفت: و جلسه ری نثار مد  یلب فحش  ریز نیمع

 ام؟ یب یخوای م -

 !شدی م کاش

 .خوادی نه، نم -

 لطفا.  دیی خانم مصباح، بفرما  -

خطاب به    رفت،ی که سمت اتاق م ینشد. بلند شد و در حال نی متوجه حرف مع ،یصدا زدن منش با
 گفت:  نیمع

 . امیبرم. شرکت بمون تا ب   دیمن با -

 کرد.  صدای را ب  یرا قطع و گوش   تماس

 به در زد. یامات گرفت و تقه  یاشه یکنار دِر ش  ییطال یاز تابلو چشم

 . دییبفرما -

  انسالی مرد م ید شد. نگاهش صاف رفت و روعجله کند، در را آرام گشود و وار یاکه ذره آن بدون
 مرد طرف باشد!  کیبا  کردی شد، فکر م  دهیاندام دختر کش یزاغش رو یهانشست. چشم زی پشت م

 اشاره کرد.  زشیزرد مقابل م یهامبل  به

 لطفا.   دییبفرما -

 نشست. یمبل تک  یرفت و رو یطناز  یامحکم و بدون ذره ییهاکرد و با قدم  یکوتاه تشکر

 دوخت.   اشی صورت بدون انعطاف و جد یرا رو اشره ی به هم قالب کرد، نگاه خ زی م یرو دست

 اس؟ازم ساخته  یخب، بنده در خدمتم. چه کمک -
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گفته و او همه را به جز دختر بودنش، مو به مو کف  یرا به منش  زیچه آمده. همه چ یبرا دانستیم
 خوی . م دیپرس یدستش گذاشته بود اما م

 

 کند.  یو نشانش را معرف نامی خودش و شرکت ب خواهدی طور مدخترک چه دینیبب  است

 شوکت آمود.   ریمصباح هستم؛ مد -

 چیه آمدی نم  ادشیدختر داشتند اما  نیمشابه ا یشنهادی سراغش آمده و پ یار یجوان بس  یرهایمد
 .مثالی است و ب بیرقیکه انگار شرکتش ب  یکند. طور  یبا غرور خودش را معرف  طورنیکدام ا

 کوبنده گفت:  یو با لحن  دیچرخ  یصندل  یرو یکم

 . دمینه اسم خودت و نه شرکتت رو نشن -

جماعت منفور را خوب  نی. اکردی حفظ ظاهر م نی هم یبرا ست،یقصدش چ دانستی م خوب
 . شناختیم

 شدم.تون مزاحم شما و جلسه  نیهم ی. براسهیبله، چون تازه تاس -

 ! گفتی م  دیمرد! با یم د،یکشی اش را به رخش نمنداشته یآن جلسه  اگر

 کش آمد.  شی و لب ها دیباال پر شی را نداشت. ابروها  یحرف  نیچن دنیشن انتظار

 اش؟ ... خب؟ ادامهیهست  یخوبه. دختر جسور  -

 .کردی داشت، او خونسرد برخورد م بیدر تخر یسع کی چه تاج هر

معتبر و سرشناس.   یحام  هیهست؛  بانی پشت کیبه  ازیشروع کار ن  یبرا دیدونی مطمئنا خودتون م -
 خودم و شرکتم اعتبار بخرم.  یبرا طورن یتا ا

 طرف کج شد. کیبه  شیهالب

 درسته؟  ،یبه اسم شرکت من، خودت رو باال بکش یبگ یخوای م -
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 کم شد.  شی ابروها نیب یفاصله 

 با شما و شرکتتون قرارداد ببندم.  خوامی نه. فقط م -

 ماند. شتریب  حیتوض  منتظر

 بود!  زاریب  د،یکاویکه وجب به وجب صورتش را م اشره ی نگاه خ از

الزحمه  رو به عنوتم حق یو فقط درصد میکنی شما کار م یبرا  ینی طبق قرارداد ما تا مدت زمان مع -
 . میکنی، از اسم و اعتبار شما هم استفاده مبله ن،ی. در کنار امیکنی م  افتیدر

 آمد.  رونی ب زی کف زد! سپس بلند شد و از پشت م شیو برا دیخند

 . یهست یخوشم اومد. دختر باهوش -

 و صامت نشسته بود. ساکت

 . کردمیاشتباه م کهن یمثل ا یول  یباش  گهید یمثل تازه کارها کردمی فکر م -

 مبل گذاشت.  یدو دسته یپا انداخت، دست رو ینشست و پا رو شیبه رو رو

حاضرن تا   ،یزور یقرارداد ساده و پ هیبستن  یکه برا دمید یادیز یها تازه کارهاسال نیتو تموم ا -
 بشه اما تو... دشونینصفه اعتبار از من و شرکتم عا هیکار کنن تا فقط   یآخر کار مفت و مجان

 نگاهش کرد؛ نیتحس با

 ستن قرارداد، گرفتن درصد، استفاده از اعتبار... از جسارتت خوشم اومد!ب -

 ابرو باال انداخت و مثل خودش جواب داد:  یتا

 . کیفقط به فکر کارمندهام هستم، جناب تاج ستم،یجسور ن -

 زد.  یشحندیر

 فقط کارمندهات؟! -

 باال انداخت.  شانه
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رو   نیمنه... ا شرفتیبرابر با ده قدم به سمت پ ها،قدم اون هیمنه. هر  شرفتیها، پاون  شرفتیپ -
 .دیدونی شما بهتر از من م

در هم گره خورد و پاها از   شیابروها کهی شد. طور  دهیدختر کش یدهیاندام کش یرو  گریبار د نگاهش
کوچک برداشت و   بیرنگش را از ج ییطال یهابا نوشته یرو هم برداشت. دست برد و کارت مشک 

 گفت:  ستادیای که م یگذاشت. در حال ز یم یرو

 منتظر تماستون هستم. -

 گفت:  یباال آمد. همراه با پوزخند  ریبا تاخ  نگاهش

 . یمطمئن یلیاز خودت خ  -

 آمد. رونیب نمتون«یبی را جواب داد و با گفتن »م  پوزخندش

 

 *** 

 

باز را  مهی رنگ ن   دی. در سفدیرسی به گوش م نیمع یهاو دستور دادن هالیوسا   ییجا به جا یصدا
 و دم و دستگاه بود. لیو فا  زیهل داد و وارد شد؛ سالن شلوغ و پر از م

 اش شد و سمتش راه افتاد.بود، متوجه ستادهیدر اتاق او ا یکه جلو نیمع

 سالم. -

 : دیرا با سر داد و سپس پرس  جوابش

 ؟ یدیهمه رو خر -

 جواب داد: خسته

 ؟یبرس  یتونست  ییشد؟ به جا یآره... تو بگو؛ چ  -
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 زد.  یچرخ لیوسا نیب

 . میزنی بعد حرف م -

 : دیبالفاصله پرس  و

 کجاست؟  لیراح  -

 کج کرد.   نییبه پا لب

 شد و رفت.  ادهی بهش زنگ زد، اونم همون جا پ  یکیچه بدونم. وسط راه  -

  ای صاحبه؟ی مگه ب جان یو بره؟ ا ادی اس که هر وقت خواست بنه خاله که رفت؟ مگه خو  یچ یعنی -
 فکر کرده من پول مفت دارم بدم بهش؟ 

 ...دیکش یهوف

 کردم آخه؟ یمگه من کم کار  ؟یکنی م یبه من چه؟ چرا سر من خال  -

 به هم فشرد. لب

 .میببند یهمه چ یبه خاطر رفاقت چشم رو  ستیکه باشه، قرار ن قتهیبره. رف یذاشتی م دیتو نبا -

 افزود:  دیبا تهد و

وقت من  اون د،یدی انجام م   هیبق  ایرو تو  گهیهر کس د ایکار اون  نمیبب هی کاف گهیبار د هیفقط  -
 ؟ید یو شما  فهم دونمیم

 که هنوز روکش داشت، اشاره کرد. ی در حدقه چرخاند. به صندل چشم

 . نیبش -

اش گذاشت. دلش خواب  خسته یهاچشم ید و کف هر دو دستش را رونشست. خم ش تعارفی ب
 و درد... فکری خواب ب کی  خواست،یم

 خانم؟  -
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 نگاه کرد. دیسف یسر باال آورد و به مرد رو به رو با موها یهمان حال، کم در

 سالن بود اشاره زد.  یکه گوشه   یبزرگ زیم به

 م؟ یرو کجا بذار نیا -

 نیچ  شانیهاچشم یبرگشت. گوشه رهی ت یبا پوست  گرینشست، نگاهش سمت دو کارگر د صاف
 تر از حد معمول بود.انگار بزرگ  شانیهاخورده بود و دست 

 م؟ یشد مش سل  یچ -

 برگشت و سوالش را تکرار کرد. جوابش را که گرفت، رفت تا به کارش برسد. نی سمت مع  میسل مش

 داد. هیتک ی مد پشت سر آب را دستش داد و به ک وانیل

 : دیاز خوردن آب، پرس  قبل

 بخورن؟  یداد یز یبنده خداها چ  نیبه ا -

 . خرمی نه، فرصت نشد. کارشون که تموم شد، م  -

 ی هنوز کار م یسن و سال  نیدر چن دی شد. چرا با دهیکش رمردی باز سمت پ نگاهش

 

 !یسخت نی به ا یآن هم کار  کرد؟

 . ارنیبراشون سفارش بده االن ب خورن،ی م  یچ نیبب  -

گذاشت و به   یکنار  زی م یجرعه رو کی یآب را بدون خوردن حت  وانیبند حرفش بلند شد، ل پشت
 اتاقش رفت. 

گاهش نبود، محال  یگاه و ب یها ی و مهربان های رحمدل نیتکان داد. اگر ا یاز کمد گرفت، سر  هیتک
نه... دوستش داشت! با تمام   ید. ولروز آن دخترک گوشت تلخ را تحمل کن  کی یبود حت

  ی! با... دوستش داشت، حتشیها ! با تمام ناهمراه بودنشیهابودن  خی! با تمام سرد و شیهای تلخ
 گاهش! یگاه و ب یهای مهربان  ونبد
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 .ستادیرفت و پشت سرش با فاصله ا بی به ج دست

 شد؟  یچ  یبگ یخوای هنوز نم  -

 بود.  رهیخ  شیرو به رو یبای پر دود اما ز یتابلو به

 . گمیبه وقتش م -

 . کردندیتابلو نگاه م کی. حاال هر دو به ستادیقدم فاصله را پر کرد و کنارش ا دو

و   یایها راه بالزمه با بچه  کمی ی کنی . فکر نمیکرد خیو توب  یداد زد هیهمه سر مرض  یجلو دمیشن -
اگه قرار باشه سرشون    یول ذارنی که برات کم نذاشتن و نم  یندوی . مبهیغر یاونم جلو  ؟ینکن  یتند

 .یمونی سرشون، تنها م   یپتک و بکوب  یرو بکن  تتیری و مد یداد بزن

 به تنها شدن؟! کرد؟ی م دشیتهد داشت

 نبود...  نی همراهش دوخت. اگر مع شهیرخ مرد هم میچرخاند و چشم ن  گردن

 !ن ی مرد بود... مع نیهم  د،یترسی که از نبودش و رفتنش م  یکس تنها

 کنه،ی م نی و توه زنهیسر ارباب رجوع داد م ایخودش   یپ رهی و م کنهیوسط کار ول م  یکی کهنیا -
 پا؟  شیو پ کهیکوچ  یبه نظرت خطا

 اول برگرداند.  یزد و گردنش را سر جا  پوزخند

 دمیو تهد یستیتا شب سگ دو زدم تا جلوم وا رفتنتون؟ من صبح ؟یکنی م  دیتهد یمنو با چ  -
  ال،یخی چشم ببندم و بگم ب  شهینم لیدل نیا ن،یاما آقا مع ستمیگربه کوره ن  د،ی... کمکم کرد؟یکن
و با ارباب رجوع سر و کله بزنم، که خودم فرم   نمی... جون نکندم که تهش خودم بشگهید قمهیرف

برسم تا   رش، یقدم شدناما زدن ز شیکه خودشون واس پ  یو به کار  امی ب ایاستخدام دستشون بدم 
 کنن.  دمیبرسن... که تهد شونیراحت به قرار شخص  الیها با خ اون

الاقل تند نرود اما نشد و از کوره در   ای ندهد  یکرد آرام باشد و جواب یسع د،یرا جو اشی ن ییپا لب
 رفت... 



 حوض   یب یماه

47 
 

حواسم باشه بهشون که  گمیاز رفتن گفت؟ من االغ دارم م یکرد؟ هان؟ ک  دتیتهد یک  ،یآخه روان -
چند  نی ا یبمون، مثل همه  قی باهاشون رف گمیخورن نشن، دل سرد نشن.من فقط موقت دل هی

 .یو مرئوس  سیتون، نه رئ باشه رابطه یسال... رفاقت

رو تحمل کنم.    یو کوتاه یکم کار  تونمی برم. از اول هم گفتم که نم شی با رفاقت پ تونمی من نم -
 و دوست جدا... نگفتم؟   قیگفتم کار جدا، رف

 . دیگز لب

 . یگفت -

 قدم برداشت.  زی به او کرد و سمت م پشت

 تو گوششون خوندم.  نیاس یانگار  یول -

 

 *** 

و   یمجاز  یمتعدد در فضا یهای . بعد از پخش آگه گذشتی شرکت م  یهفته از شروع رسم کی
نداشت و فقط   یچند قرارداد کوچک عائدشان شد که آن هم سود چندان گر،ید غات یروزنامه و هزار تبل 

 بود.  یمحض سرگرم 

فابشان   قیفبود. حق هم داشتند، دلشان خوش بود ر دهیروز از دور و اطراف طعنه و نق شن  هفت
 خوش بود! الی خ ایدر آن سرگرم شوند اما گو توانندی شرکت زده و همه م

طور هم بود. همان کیاز تماس تاج  یب ی عج نانیاطم کی داشت، ته دلش  دیها او هنوز امآن  برخالف
 شد...

  کی همان فراز تاج ای شرکت فرازسازه   ریقرار مالقات با مد کیهشتم انتظارش بود که دعوت به  روز
چندان  تواندی قرار نم نیکه ا دادی نشان م  نیدنج و معروف شهر بود. هم یکافه کیشد. قرارشان در 

 داشته باشد. یرسم یجنبه 
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رنگش را با   یطوس یزه ییپا یشده بود. پالتو ادیو سوز هوا ز دادینشان م یداشت خود زییکم پا کم
  یبی بلند از ب یو با صدا دیاش را پوشساق بدون پاشنه   مین یهاست کرد. بوت  یشال و شلوار مشک 

 کرد. یخداحافظ 

. همان حس  آوردی هر طور شده به چنگش م دیاش بود که بامهم بود، برگه برنده شی قرارداد برا نیا
 . دیلولی خودش م یهم آن گوشه و کنار برا یمثبت است اما ترس  جهی نت  گفتی م نانیاطم

 یشماره  دن ی. با دستادیا یگوش  یمقابل کافه گذشت. با صدا یپل چوب یرا حساب کرد و از رو هیکرا
 را خاموش کرد.  یو سپس گوش دیآن دخترک سمج ابرو در هم گره زد، فلش قرمز رنگ را کش

کرد. تا به حال   تشیگشود و به داخل هدا شیرنگ را برا  یشکالت  یدر چوب یجوان و خوش پوش مرد
 هاابان یخ دنیبه د  یلیم چیمنطقه نگذاشته بود، دوستانش بارها اصرار کرده بودند اما او هپا به آن 

و   یشهر  نیی پا یهادر همان کافه   دادی م  حی نداشت. ترج دهیو مردمان اتو کش  یان یع یهاو ساختمان
 بنوشد. یااش را به دور از هر ادا و اطوار مسخره ساده، قهوه

بلند   یهایبا صندل  یبود، سمت چپ بار کوچک رهیت یاو کفپوش همه از چوب و به رنگ قهوه وارهاید
گرد کوچک  یزهای با همان رنگ اما از جنس چوب با م یهای صندل   گریکرم رنگ بود. سمت د یچرم

  مهین فضاحال   نیشده بود اما با ا هیتعب  زانی آو یهالوژن یهاالمپ  ،یصندل  هر دو نیقرار داشت. ما ب 
 یهاکافه شتری. ب دانستی را نم  یکی تار نیا لیو دل آمدی فضاها خوشش نم  ن یاز ا چیروشن بود. ه

 سرگردان را دوست داشت! یهاآدم دنی. ددیپسندی را م رونی و رو به ب یقد  یهاروشن با پنجره 

 ی از گفتن نام م بعد

 

باال رفت. سالن باال   یسالن به طبقه  یانتها چیو مارپ یچوب  یهااز پله  شخدمتیپ  ییبا راهنما زبان،
شده بود   دهیچ یچرم  یعسل یهامبل  ،یصندل یبود. به جا یخصوص  یهاافراد خاص و مالقات  یبرا

 بود.  زانیسقف آو از یاسه یر یهالوژن، لوسترها یو به جا

گرفت   میتصم   نیهم ی. جسارتش را دوست داشت، براکردی از همان ابتدا داشت رصدش م کی تاج
 به دخترک پر مدعا بدهد.  یفرصت 

 .ستادیشد و به احترامش ا  زیخ  میشدنش، ن کی نزد با
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 بانو! دیخوش اومد -

اش را به  خوش خنده یهاو لب  آوردی را از کاسه در م شیهاکارش لنگ نبود، همان روز اول چشم اگر
 . دوختیهم م

 کیمبل تک نفره مقابلش نشست. جا خورد و  یتکان داد و رو یاو، سر  یخدمتبه خوش  توجهی ب
 ابرو باال انداخت.  یتا

 آمد. گرفتن سفارش  یبرا یشخدمت یپ ،یاز رد و بدل شدن کالم قبل

 قربان؟ دیدار لیم یچ -

 رو به او گفت:  کی تاج

 اول خانم.  -

کافه نشسته    نیتریو الکچر  نیدر بهتر کهنیو سوالش را تکرار کرد. ا دیرو به او چرخ  بارن یجوان ا مرد
 تلخ سفارش داد. یقهوه کی شهیمثل هم نیهم  یکند. برا ریی مزاجش تغ شدی نم  لیبود، دل

 کرد و دور شد.  یکوتاه میبعد از گرفتن سفارشاتش، تعظ  مردجوان

 بود!  زاری که او از آن ب  یز یچ د،ی باری مبل زد. از نگاهش غرور م  یبه پشت هیشد و تک نهیبه س دست

 ؟ ینیبی منو م یکه باز دار  شهیباورت م -

 زد.  یآشکار   پوزخند

 .نمتونیبی گفته بودم م -

 : د یکرد و با تمسخر پرس ی»هوم«

 ؟ یمالقات رو هم بگ نیا جهی نت  یتونیم  ،یکرده بود ینیبش یروز پ  نیه خوب اتو ک -

 خودش بود. یآشکار برا  یامر  نی. استرس داشت و ادیمبل کش یدسته یدستش را رو کف

 شرکتم، نه نوسترآداموس. هی ریمن فقط مد -
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حجم از   نیگردن سمتشان چرخاندند. ا شانی که زن و مرد پشت سر  یکرد، طور  یبلند یخنده  تک
 .آمدیجلف به نظر م  یبه سن او کم یمرد یبرا یسبک 

شد. به  ل یگرفت و به جلو متما هیقدر نگاهش کرد تا ساکت شد. تکآن  یالعملعکس  چیه یب
 شد. خی ها منعکس شده بود، مکه نور لوستر در آن  یاقهوه  یهالهیت

 دختر! ادی ازت خوشم م -

که دلش   ی! طور انداختی و اعصابش را خط م زدیختر نفرت داشت! حالش را به هم مد یکلمه از
نداشت،    یکه گناه  کیرا بردارد و فرق سر او بکوبد اما نه... تاج یاشه یگلدان کوچک ش خواستیم

 که او نبود! کی تاج

 تا از شر او و خاطراتش خالص شود و به حال برگردد.  افتی یها فرصتآوردن سفارش  با

نداشت.   ل ی م گریداشت اما او د  یمطبوع یقهوه و طرح برگ انداخت، ظاهر و بو یبه کف رو ینگاه
 ...گشتی زودتر برم دیبا

 راست رفت سر اصل مطلب.  کیبلند کرد و  سر

 .دیی... بفرماشنومی خب، م -

 : د یبه دهانش، پرس کیاز گذاشتن تکه کوچک ک قبل

 ؟یبشنو یدوست دار  یچ -

 را نداشت.  دنشانیکه او چشم د ییها. از همانبود و منفور  منجر

 چندان دوستانه جواب داد:لحن نه با

 هفته فکر کردنتون.  کی یجه ینت -

 گفت:  ی. با مکث نسبتا طوالندیکش  ینییلب پا  یرو زبان

 . ستیهشتاد، ب -

 ماند.  حیتوض  منتظر
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 خوردن برداشت و صاف نشست.   کیاز ک دست

 تو. ستیهشتاد من، ب -

 شد.  لیلبش رو به باال متما یگوشه

 کنم؟ی شرطتون رو قبول م  دیکنی فکر م -

 جواب داد:  رک

 ،یپشتوانه هم ندار  هی ی. حتینه سابقه و نه اسم و رسم  ،ی. نه تجربه دار یاگه قبول نکن  یعقلی ب -
 . یازش بهره ببر  یکن یو سع یسپاسگزار لطف من باش  دیپس با

 صورتش براق شود.   ینوبت او بود تا جلو بکشد و تو حاال

 خودت.   یَارزون -

 را چنگ زد و برخاست. فش ی ک یبدون معطل و

 . یهفتاد، س -

 شد.  اشره ی خ  یوحش ییهاجلو و سمتش برداشت. از باال و با چشم یقدم

و محاله ارزون   دمیدو یهامم از هوا تور نکردم، بابتشون کل. تجربه ستمیام اما کم تجربه نسابقه  یب -
 بفروشم. 

 گفت:  یداد و با لحن مضحک یشان یبه پ  ینیچ

 ؟ یفتیف ،ی فتی بگم ف یدار  انتظار

 صورتش پرت کرد.   یتو یز ی رآمی تحق نگاه

 .خوامی طور که لطفتون رو نم ازتون ندارم، همون یانتظار  -

 : دیو قبل از رفتنش پرس تند

 ؟یخوای م  یپس چ -
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 گفت:   یستیرو دربا یو ب  رک

 مشخص. یقرارداد کار  هی -

 .ندیکرد و اشاره زد بنش یمکث

 . نیبش -

آمده را از دست   شیپ  تیموقع ی با لجباز   دیمتعجب و کنجکاو را پشت گوش انداخت، نبا یهانگاه
 بدهد.

 شده بود.  یابرو انداخته و جد نیب یااز آن مرد شاد و شنگ نبود، حاال گره یخبر  گرید

اما  بندنی باال دست هم نم  یهابا شرکت  یکه انتظارش رو دار  یدرصد نیا  یدونی خودت هم م -
  دیاما قبلش با بندمیو با شرکتت قرارداد م رمیپذی رو م سکیر نیچون از جسارتت خوشم اومده، ا

 . یهام گوش بدخوب به حرف 

 

 *** 

 

بارها و بارها    کیتاج یهامدت به حرف  نی. در اگذشتی روز و سه شب بود که از آن مالقات م  چهار
 فکر کرده بود. 

 هام رو به تو بسپارم... پروژه ماهور.«از پروژه یک ی  تیری مد خوامی»م

ماهور   نی در دانشگاه، هم دیبارز اسات یهااز مثال  یکی باشد.  دهیبود که اسم ماهور نشن  یکس ترکم
 داخته بود.که رقبا را به هول و وال ان  کریپغول یابود. پروژه 

رو   شی ! تمامش رو نه، اما قسمت مهمیاتیگفت ح شهیم  یمهمه، حت یلیمن خ  یپروژه برا نی»ا
و خودت   اس نامهمه یجور ب هیشرکتته.  یندهیتو و آ یبرا ت یموقع  نیبهتر نیبه تو بسپارم. ا خوامیم
 .«ی شبه بر  هیره سد ساله رو،  یتونی . با ماهور م یدونی رو خوب م  نیا
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او را   شی به او دهد؟ تا چند روز پ  یشنهادیپ  نیچن کی تاج دیمطمئن نبود. چرا با شیهاده یشن به
 حاال چه شده بود؟  دانست،یم تجربهی جوان و ب  ریمد

 جواب گرفت:  د،یسوالش را پرس یوقت

کنم. کار من ساخت و ساز و   یاهّلل کار  لی سب یف  ایبه آب بزنم  گداری که بخوام ب  ستمیاحمق ن  قدر»اون
بودن و هستن که  های ل یاما جسارت تو... خ کنمی خودم فکر نم ریهم غ یز یسود کالن گرفتنه و به چ

 ای  نهست فکری مشت احمق ب هیشون ماهور من رو دارن اما همه یگوشه هیحسرت گرفتن 
طور اون کهنی! ایه حد باهوش تا چ یتو از اول نشون داد یمن رو دور بزنن ول  خوانی که م ییهاُکدن

به قول خودت، خودت رو   ایو  یدیو از حرفت پا پس نکش  یکرد فیتکل  نیی من تع یجسورانه برا
رو   شتو تمام تال  یندار  یست یرو در با  یبا کس تی به موفق  دنیرس یبرا  یعنی ،یارزون نفروخت

 که من دنبالشم.«   یهمون  قای. دقیکنیم

اما به همان اندازه  زندی ات را مبار در خانه کیکه  ییهاباشد، از آن   نیبهتر توانستی م  شنهادیپ نیا
حماقت    رفتنشی گفت پذ شدی. م دادی خسارت م  دیتمام عمر با شد،ی بود. اگر موفق نم ریپذسک یر

 . شیبار هم رو کی نیبود، ا سکیر اشی جوجه مهندس! اما او که تمام زندگ   کی یمحض بود برا

شده بود که  رهی رنگ خ یقدر به کارت کاربنچند روز آن  نیرا برداشت، در ا  یگوش یمعطل  بدون
 اش را از بر شد. شماره 

 را چرخاند.  اشی شهر گرفت و صندل یچشم از منظره ،یدر گوش شیصدا  دنیچی پ با

 ... مصباح هستم.کیجناب تاج  -

 بله، شناختم. -

 : د یپرس بالفاصله

 ؟ یرو گرفت   متیتصم -

 بوده.  زیچ  کیفکر هر دو مشغول  یعنیراست سر اصل مطلب رفتن،  کی نیا

 و قاطع گفت:  دیکش یق یعم  نفس
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 .کنمی قبول م -

 نشست.  ک ی لبان تاج یرو  لبخند

 . خوندمیهات م  رو تو چشم   ی... جاه طلبدونستمی م -

 زد.  یچرخ کوتاه میتکان داد و ن یصندل   یبه پشت کمر

 .هاستت ی موقع استفاده درست از ست،ین  یجاه طلب -

 بلندش نکرد.  یبه خنده  یاتوجه

 . کی ... روز خوش، جناب تاجرسمی بستن قرارداد خدمت م یبرا گهیتا دو ساعت د -

پهن   یاروزمندانه ی گذاشت، لبخند پ نشییلب پا یتلفن را رو  ییباال یرا قطع کرد، گوشه  تماس
 صفر برساند.   ریدرصد را به ز نیا توانستی که داشت، م ی صورتش شد. درصد خطر باال بود اما با فکر 

  چیرفتن، قدم سمت در گذاشت. سالن خلوت و ه رونی بلند شد و قصد ب زیهمان لبخند از پشت م با
 د.انداخت، ساعت آموزش آن دختر بو  وارید یرو یبه ساعت گرد چوب  ی کس در آن بود، نگاه

آمدن از موضع و بودن  نییهم الزم به پا یبود اما گاه  دیاو بع یر یگبه سخت  ری مد کیچند از  هر
 کنار دوستانش بود، نه کارمندانش.

به در اتاق زد و وارد شد.  یاتقه  گریدست داد و با دست د کیقهوه را به  یهاماگ  یحاو  ینیس
 . دیاز جا پر دنشیسمانه با د

 خب.  ومدمی خودم م دیگفتی! شما چرا خانم؟ میوا یا -

 .دی را عقب کش ینیآورده بود که س  شیپ دست

 و به کارت برس.   نیبرو بش -

 اما... -

چند روز   ن یبود برگشت و نشست. در ا هیاولش که کنار مرض یاش ساکت شد و سر جاچشم غره با
 را خوب ثابت کرده بود. اشیستگیباهوش بودن و شا
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 گفت:  یبا لودگ  عاطفه

 مهربون شدن؟   ریشده خانِم مد یچ -

 کش آمد.  یاندک  شیهاحال لب  نیابرو نشاند اما با ا انی م ینیچ

 داد. هیکار عاطفه گذاشت و از پهلو به آن تک زی م یرا رو  ینیس

 ره؟ یم  شی طور پکارها چه  -

 کردن، جواب داد: پیتا نیح

بود اسمش؟...    یشرکت... چ هی. مونده دشونییتأ یسهند رو تموم کردم و فرستادم برا  یهاطرح  -
ندادن که باالخره  یباهاشون تماس گرفتم اما جواب درست و درمون   ی. چند بار مرغیآهان، شرکت س

 نه؟  ای خوانی ها رو مطرح 

 را به دستش داد؛ ماگ

 چند روزه؟  -

 قهوه کرد و گفت:  بابت یتشکر 

 ه؟ ی. نه مرضشهیم یسه روز  -

 دادن به سمانه بود، سر بلند کرد.  حیکه در حال توض  هیمرض

 . شهیم یآره، گمونم همون سه روز  -

 شد. ک ینزد هیمرض زیبرداشت و به م گریماگ د دو

ن.  . شماره حساب بفرست و بگو طبق قرارداد، موظفن ضرر پرداخت کنیر یتماس بگ خوادی نم گهید -
 به خودم بگو.  ارن،یبهونه ب  خوانی م ای  رنیطفره م یدیاگه د

 آن شرکت پر مدعا خسته شده بود، فورا قبول کرد. ینظم یاز ب  یکه حساب  عاطفه



 حوض   یب یماه

56 
 

پسرها بود،   یکه برا  ییآمد. راه سمت اتاق انتها رونیمانده را هم برداشت و از اتاق ب  یماگ باق  دو
 رفت. 

 زد.   یسوت دنش،یبه محض د  نیباز را با پا هل داد، مع مهین در

 !هانهیا گن،ینمونه که م ریمد -

 داغ را از دستش گرفت.  یهابود به کمکش آمد و ماگ   ترک یکه نزد نیاسی

 دست  -

 

 درد نکنه.  ت

 ریشد، د دهیکش یخال زی زد. نگاهش سمت م هیتک  واریو به د ستادیگفت و همان جا ا یجان نوش
 نکند... البته اگر بشود! دا یسوزن انداختن پ یبرا  ییکه جا ینبود روز 

 رد نگاهش را گرفت.  نیمع

و اون رو    نیا یحمال میاما دار می مهندس شد م،یسرمون شرکت زد ر یادامه داره؟ خ یوضع تا ک نیا -
 . میکنیم

 با حرص افزود:  و

 خوشگِل بچه پولدار داره. ریمد هی ا یکه از دار دن یزور یشرکت پ  هی ؟یاونم ک -

 بود!  ییبایمرد جذاب و ز گذشت،یبود. از حق نم  ای شرکت ِارم  ریبه مد منظورش

حق به جانب نگاهش  نینشانده بود و مع ی شانیطبق معمول اخم به پ نیاسیسمتش چرخاند،  سر
 کرد.  تری . سکوتش او را جر کردیم

بشه؟ واال قبل زدن شرکت   یکه چ یدست رو دست گذاشت  طورن یهم ؟یبزن   یحرکت هی یخوای نم -
  یدونیچند تا قرارداد م نیهم یشد پس؟ برا  یشرکت... چ  ساری و ب ریسراغ فالن مد رمی م یگفتیم

 شلوارمون رو هم... دیبا گهید میبر  شیپ طورن یا مییبخوا  م؟یداد بیقدر از جچه
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 !نیمع -

 پرت کرد.  یصندل  یو خودش را رو سکوت کرد. پشت به او رفت ن،یاسیاخطار  با

را   نیدر دهان مع توانستی از اتاق خارج شد. دستش پر بود و م حرفی خاموشش را گرفت و ب  نگاه
به  شدی مطمئن نم یز ی به عجله کردن نداشت و تا از چ  یاعالقه  چیببندد اما او برخالف دوستانش ه

 .انندبه او بچسب   یالی خیانگ ب  خواهندیقدر هم م. حاال هر چه کردی نم یو کار  آوردی زبان نم 

 . یصبر کن ماه -

 . ستادیبلند خودش را به او رساند و مقابلش ا ییهابا قدم  نی اسی ستاد،یراه ا انیم

 تو ناراحت نشو ازش.  زنه،ی م  ادیحرف ز ش؟یشناسی . خودت که مریهاش رو به دل نگحرف  -

 بماند.  ره ی رنگش خ اهی درشت س یهاله یبه ت  دردسریب  توانستی و م نداشتند یچندان یقد اختالف

 اش، گفت: مردانه یو رصد کردن کامل چهره  یااز سکوت چند لحظه بعد

 خونه.   دییایشب ب  -

دادن پشت   ماتومیجور ُالت  کی دانستندی و م شناختندی همه خوب م گریها را ددعوت به خانه  نیا
 سرش پنهان شده.

 نداد و به اتاق خودش رفت.  یگر ی سوال و حرف د مجال

 

* 

 

 قرارداد زد و کمر راست کرد.  یبرگه ی امضا را هم پا نیآخر

 به هردومون.  گمیم کی همکار... تبر میشد -

 هم نداشت. یااما چاره  شیهای زبان بود تحمل کردن خوش  سخت
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 کرد. یب ل ری تکان داد و تشکر ز  شیبرا یسر 

 . ینکن عمی بار ضا  نیا دوارمیام -

انگشتانش   ی دستش که تا رو یو رو نییبه پا  نقصشی و ب دیسف یهادندان فی رد یرا از رو نگاهش
را درون دست گرم او گذاشت و پس    فشی بود، سوق داد. لب به هم فشرد، کوتاه دست ظر دهییمو رو

 . حس بدش را پشت لحن آرامش پنهان کرد؛دیکش

 . میداشته باش یخوب یهمکار  دوارمیام -

 !کردی آور فرار مخفقان  طیهر چه زودتر از آن مح دیبا د،یدی نم  زی را جا ماندن

 قرارداد برداشت.  یچرم یرا همراه پوشه فشیک

 . کیاز حضورتون مرخص بشم جناب تاج  دیبا گهیمن د -

وادار به کش   یب یو لبش را به طور عج آمدی گفتن دخترک به مزاق دلش خوش م کی جناب تاج نیا
 . کردیآمدن م

تر از  جوان  ی لیرنگش فرو کرد. ظاهرش خ یشلوار دود بیکتش را کنار زد و دست درون ج  یلبه
 ! یلیسنش بود، خ 

 م؟یر یروز اول قراردادمون رو جشن بگ یخوای عجله؟ نم نیحاال کجا با ا -

 زد. یااهرانه متظ  لبخند

 بعد... با اجازه.  یباشه برا -

 زد.  شی گرد که صدا عقب

 صبر کن دختر.  -

  نیرا داشت تا ا نیپوشه فرو کرد. کاش توان ا یبه هم فشرد و ناخن درون جلد نرم و چرم پلک
 جهان پاک کند!  یهانامهمنفور را از تمام لغت  یکلمه

 .یرو جا گذاشت  تی گوش -
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 ... گرید یتصنع  لبخند

 بله... تشکر.  -

 را ترک کرد. یاشه یآن اتاقک ش یو با گفتن »خدانگهدار« سرسر  نماند

 حاال حالش خوب بود و خوش اما... آورد،ی شده را به زبان نم   نینفر یآن کلمه یمردک لعنت  اگر

 به او!  لعنت

 دست تکان داد. یتاکس  نیاش داشت، به اولبه سکوت و آرامش خانه   ازین

 دربست؟  -

پرت کرد و در را   ن یرا درون ماش تشیتکان داد، جسم لرزان از عصبان  شیبرا ی سر  انسالیم یننده را
 هم به نگاه چپ چپ راننده نکرد.  ی او توجه  دیمحکم کوب 

 

* 

 

 انیو آرامش حرف زد و درد و دل کرد تا باالخره آرام شد و همان جا م   زبانی ب  یبی با ب قدرآن
سرش   ییچه بال دانستی هم نبود، خدا م مهینصف و ن رزنی آغوشش به خواب رفت. اگر همان پ

 !...آمدیم

ها هم تمام  رخت بسته و رفته بود. حتما تا کنون کار بچه   یز ییشد که آفتاب پا  داریاز خواب ب یوقت
 او بودند. یراه خانه شده و در 

کرد و گذاشت تا خوب آبشان  چی را حوله پ شیآمد. موها رونیگرفت و ب  یاقهی کوتاه و چند دق دوش
درش آورده بود، رفت. از   دیبه رنگ سف  یبا اسپر  شیکه چند سال پ یاشود. سراغ کمد قهوه دهیکش

  رونیب  یلوار جذب مشک بود، همراه ش  ریساده که از جنس حر یسرخاب زیشوم ش،یهالباس  انیم
 .دیشک
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کرد.   ضیپوش تعورا با تن  شیهالباس  اش،ی شگیاز دادن سفارش به رستوران مورد اعتماد و هم بعد
 آمد و سمت آشپزخانه  رونیکه مشغول بافتشان بود ب ین یدار شانه زد، حطور نمرا همان  شیموها

 سردرد نداشت.  گریبود و د   شیرفت. حالش بهتر از چند ساعت پ 

  یز یدست به کار شد، چ عی. سرچاندیو دورشان پ  دینوک موها کش یدور مچش را تا رو یمشک کش
 هوه یدوستانش نمانده بود. م دنیتا رس

 

داشت، در   ی نی رینوع ش  کی شهیاش هم. در خانه دیچ یستالی را شست و خشک کرد و درون ظرف کر ا
ها برق زد. مثل بچه  شیهاچشم  شان،یرو یهاو پسته های ن یریش  دنیرا باز کرد، با د ییمقوا یجعبه 

  قهیسل بارا هم  یرا از وسط نصف کرد و به دهان گذاشت، باق  یک یو   اوردی بود! طاقت ن ین یریعاشق ش 
بار   نیبرداشت و ا های ن یری دست از سر ش ساز،یچا کی ت  ی. با صدادیچ دارهی پا لیاست ی نیدرون س

 آمد. رونی شد. کارش که تمام شد، از آشپزخانه ب یمشغول دم کردن چا

  یکردن چند آهنگ، رو نییباال و پا. سمت پخش رفت و بعد از خواستی آرام م یق یموس کی دلش
 کرد. کیاش کلمورد عالقه  فیتصن

کردند. رفت و   قیتزر شیهااز آرامش درون رگ  یموج ییخانه، گو  یدر فضا یسنت  یق یپخش موس با
 پنجره نشست.  کیمبل نزد یرو

 ی دارم جاودان نهیدر س  یآتش -

 ی نامش زندگان ستی من مرگ  عمر

 سپارم یکن کز غمت جان م یرحمت 

 من طاقت هجران ندارم  نیاز ا شیب

 ؟ یاز وفادار  یپر  یا  یبر سرم پا ینه  یک

 یام زار تمام اشک من بس در غمت کرده  شد

 ی بود حسن و جوان بای ز ینوگل
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 ی آن گل رحمت است و مهربان عطر

 بود دل شکستن دهیناپسند

 گسستن یار یالفت و  یرشته

 ؟یگر ترک ستم ،یپر  یا یکن یک

 بارمآخر به چشم ژاله ینظر  یفکن یم

 چه ناز دلبران دل تازه دارد گر

 هم بر دل من اندازه دارد ناز

 بر حال زارم  یکنی نم  یترحم  گهچیه

 که بگذرد که بگذرد از چاره کارم  یدم جز

 به رحمت اما  یکه بر سرم گذر کن دانمت

 غم سر از مزارم...  اهیزمان که برکشد گ آن

 

 پرتاب کرد.  رونیاتمام آهنگ، نفس خسته و پرش را با صدا ب با

زنگ   یانبوه خاطرات، تمام نشده بود که صدا انیذهنش از م دنیکردن خود و کش دایفرصت پ هنوز
دو   یفرستاد، دست رو رونی نفسش را محکم ب گر یبار د ی برا  د،یصورت کش یرو یخانه بلند شد. دست

 شت و از جا برخاست. زانو گذا

به آمدن  یل یشده و آمده بودند. سمانه تما نی مع دیکه بود، هر پنج نفرشان سوار پرا یهر زور و زرب  به
ها  مدت کم ادب و نزاکتش به دل بچه نیکه در ا ییجااما از آن  دیکشی نداشت، در واقع خجالت م

 شان راهش دادند.خوش نشسته بود، به جمع دوستانه 

گرد به اطراف نگاه   یهاشده بود اما سمانه با چشم یچهار نفر عاد ینام برا اتیهوِت حآن بر دنید
آپارتمان لوکس   کیالاقل  ای  یانیع یخانه   کینبود. در تصوراتش   شیپا یو حواسش به جلو کردیم
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 یخانه  کی منضبط شرکت در  ریباور کند مد توانستیو نم  دیدی م الشیخ یورا یز ی بود اما حاال چ
 کند! یخزان زده زندگ  یاطی با ح یو کلنگ  یمیقد

تا   دیسرعت بخش شیهادرون حوض گرفت و به قدم  یهمراهانش چشم از گلدان چپه شده یصدا با
 از آن مورد توجه و تابلو نباشد.  شیب

جمعشان. آن چهار نفر با   دیبه عضو جد دیگفت تا رس  د یدست داد و خسته نباش  کشانی به  کی با
از مهمان بودن به عنوان  گریشدند و د  یسرش آوار م  یرو  انیبهانه و هر چند روز در م  یبهانه و ب
 .کردی م یبگ یدختر هنوز اول راه بود و غر نیدرجه گرفته بودند اما ا عی خانه ترفصاحب 

 برد.  شی کنج لب نشاند و دست پ یبودن، لبخند زبانیرسم م به

 .یمدخوش او -

 تشیطور که هنوز انگشتانش را در دست داشت، به داخل هدازد و تشکر کرد. همان یخجل   لبخند
 کرد و در را بست. 

تا   یمترشان کرم رنگ و مابق  کیکه تا  ییوارهایو به اطرافش تاخت؛ د ختیسمانه باز افسار گس نگاه
 قلماهیس یشده و تابلو  یبر گچ لیبه شکل مستط  یقسمت  یبود. سمت چپ کنار در ورود دیسقف سف

.  اوردیسر در ن یز ی تر نصب بود که او از نقش در هم و برهمش چکوچک  زیبه همان شکل اما در سا
ساده  یهاشه یاز ش نییتا پا یانیبود اما قسمت م یطرح ُاُرس شانیسالن که باال یچوب یپنجره ها

  یزرشک یهابا کوسن  رهی ت یشمی  یاش مبل هاگفت تنها عضو به روز خانه  شدی استفاده شده بود. م
 و نو نبود.  دیها هم چندان جدبود، هر چند طرح آن 

  شدیم هیمربع شکل رفت. از آن زاو یتا آشپزخانه یو عاطفه نشست. نگاهش همراه ماه هیمرض کنار
 . ندیرنگ را بب  یاقهوه  یفلز  یهانت یاز کاب یقسمت

 ؟ یدتعجب کر -

 زد و آهسته گفت:   ی. لبخند خجل دی کش هیسمت مرض نگاه

 به هم. ختیمعادالتم ر -

 : د یپرس  یبا لودگ  عاطفه
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 نه؟ ،یخدم و حشم بود  یعمارت با کل هی دنیمنتظر د -

 کش آمد. لبخندش

 تره.خانم از خودشون هم ساده ی... خونهکردمی هم فکر نم طورن ینه تا اون حد اما ا -

 داشت! یز یت یهاگوش 

 . یبگو ماه هینگفتم بهم نگو خانم؟ مثل بق -

 چشم و ابرو باال انداخت.  ی برداشته بود، با لودگ  ز یخ  زی م یکه سمت کنترل رو یدر حال نیمع

 . ینه، نهنگ آب  یماه -

 اش نشد.خنده فیاما باز هم حر دیانداخت و لب گز ری سر به ز سمانه

 هم گفت:  نیکمک بلند شد و در همان ح یبرا هیمرض

مغروره و    یلی... مثال ظاهرش خخوره ی به هم نم  شیچی گفت ه شهی. مبهی عج زی کال همه چ یماه -
اما فروغ و سهراب  کنهیو خشن کار م  یمثال ورزش رزم ایو مهربون.  یالعاده خاکسرد اما فوق 

 . خونهیم

 عاطفه به حرف آمد. بارنیا

بار بهش زنگ زدم، گفت باشگاهم. منم چون کارم واجب بود، ازش آدرس   هی... خود من گهیراست م  -
جاست  اون یفکر کردم بروسل  اد،یم وی عی یصدا دمی... رفتم تو دنهیگرفتم و رفتم. چشمت روز بد نب 

 به  یجور  شه،یخودمونه! باورت نم  یماه دمیبعد د یول

 

 .کردمی م سی داشتم خودم رو خ دنشیکه من از د زدی بوکس م  سهیک

 . دیخندیگرد شده بود اما م شیهاچشم

 آمد؛ یچا ینی با س همراه
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 . دیجمعتون نکردم که خاطره بگ -

 طرفه.  یطفل معصوم بدونه با چه جونور  نی تا ا هیسازجانم، شفاف   ستی: خاطره ن نیمع

 !دیخودش هم خند  یحت  بارنیا

طرز نشستن و   نیقدر اپا انداخت. چه یبود، نشست و پا رو زبانیم یکه برا یتک مبل زرشک یرو
 !آمدی دخترک تازه وارد جذاب م یاقتدارش برا

 : د یپرس نی اسیکه به گزارش کار گذشت،  یقیاز دقا بعد

 م؟ ییایب  یشده که گفت  ی چ یبگ یخوای نم -

 چرخاند. خودش آورده بود، در دست  یکه برا یاقهوه فنجان

 اتمام حجت.  یبرا -

  یماه یگذاشت و شروع به خواندن فاتحه کرد که با چشم غره  نیاسی یشانه  یدست رو نیمع
 مواجه شد.

 باش.  یلطفا جد -

 وسط گذاشت.  زیم یو رو   دیکش رونی تاپ گذاشته بود، بدر لپ  یکه ال یابالفاصله پوشه  و

واکنش نشان    هیو جلوتر از بق یمعطلی آشنا بود. ب  شیپرونده برا  یرو یچشم تنگ کرد، لوگو نیاسی
 . شدیتر مدر هم  شی داد و برداشت. هر لحظه ابروها

 : دیمتعجب پرس  عاطفه

 . نمینوشته مگه؟... بده بب یتو؟ چ یشد نیچرا همچ  -

 گرفت.  هیو مقابل خودش و مرض دیپرونده رو از دستش قاپ زی خ  کیبا  و

 ؟ یکنی م یشوخ  -

 نکرد. منتظر بود تا همه بخوانند، بعد.  افت یدر یاما جواب  دیسوال را پرس نیا نیاسی
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 عاطفه بلند شد. غی ج یصدا

 ماهور؟!  -

داشت آرام باشد اما  یسع د،ی صورتش کش  یو با ضرب بلند شد، دست رو اوردی طاقت ن نیاسی
 بود.  هودهیتالشش ب 

 ؟یکرد یکار  نی! چرا همچی... وایِ وونهید هی! یاوانهیتو د -

 که تازه موفق به خواندن شده بود، گفت:  نیمع

 . یکه روان یگورت رو کند -

. تنها شخص ساکت جمع  کردندیم  خشیاظهار نظر و توب  یشده بود و هر کدام به نحو جادیا همهمه
شده،  زده یهااز حرف  زیچ چیو ه  دیچرخ یم گرید یسو به سو کیاو بود و سمانه که مدام سرش از 

 . دیفهمی نم

 و حرف زدند و شماتت کردند تا خسته شدند.  دندیکش ادیفر قدرآن

را   زیم یرها شده رو  یخم شد و پرونده  تیصورتشان گرداند و در نها یهر حسش را رو یعار  نگاه
 برداشت. 

 لب گفت:  ریز  نیگذشت، مع ی درون آن پرونده م یز یکه او دنبال چ ین یح

  دیتا آخرت عمرت با اد؟یسرت م ییچه بال یدونیم  ،یدرصد... اگه نتون می درصد، اصال ن  هیاگه  -
 .یر یدست بگ ییگدا یکاسه

 رو به باال کش آمد.  لبش

برو با   ی گفتی که م ینبود یخود جناب عال نیبا فکر! مگه هم یرفته، آقا ادتی صبحت  یهاحرف  -
 ها حرف بزن و قرارداد ببند؟ شرکت 

 : دیپرس نیاس یبه  رو

 . گهیِد بگو د ؟یهان؟ چرا الل شد م؟یخرج کن  بیقدر از جنگفت؟ نگفت چه  -
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 و مالطفت وارد شود. یکرد از در دوست یسع نیاسی

 جان... ی گفت، گفت اما ماه -

 نگذاشت ادامه دهد. نیمع

نگفتم خودت رو بنداز تو چاه! گفتم شرکت، نگفتم ماهور! بابا چرا  یمن گفتم قرارداد ببند ول -
 . نوی!... بفهم ایوزن اسمش حت! هممیشیوزن اسم ماهور هم نمما رو جمع کنن، هم یهمه  یفهمی نم

  یو همه کس را از خودشان برتر و باالتر م زیکه همه چ ییهابود از آدم  زاری . بدیبه هم ساب دندان
 !دندید

 : دیزا نباشد، پرس داشت آتش  یا لحن محتاط که سعب هیمرض

دندون گرده.  یادیز  دمیآدم من شن نیگذاشت واست؟ ا یشد؟ چه شرط یطور راض الاقل بگو چه -
  ؟ یکرد ش یطور راضچه

 بود. نی مع یهنوز رو نگاهش

 خودش بود.  شنهادیپ -

 . ستادیدو زانو گذاشت و ا یکرد و سپس دست رو نییچند بار سرش را باال و پا نیمع

 کنه؟ ادهی پ خواستی تر از تو از کجا م احمق  گه،یآره د -

 بود. یبود، کاف دهی بود... هر چه شن یکاف

 . یبافی واسه خودت شر و ور م یدار  یکه ندونست ییاحمق تو -

و   اشنهی د که خورد به سو قرارداد را پرت کر ستادیا اشی قدم کیشد و سمتش راه افتاد، در  بلند
 افتاد.  شیپا یجلو

 گفت:  کرد،ی کنترلش نم  یبرا  یتالش چیکه ه ییبه جمع کرد و با صدا رو
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قدر احمقم که سر خم کنم و به هر کس و ناکس بگم چشم، باشه؟  اون  د؟یفکر کرد یمبا خودتون چ -
اما   دیکنیسواد م یکه ادعا یی. شماهادیحرف بزن دی که فقط بلد یی. شماهادیی... احمق شماری نخ

 .دیدیحد ترس  نیاسم تا ا هیکه از  یی. شماهادیدو خط رو کامل بخون دیشعورتون نکش

حبس   اشنهی که نفس در س یهمه آشنا بود، اال دخترک  یحالتش برا نی. ادیبار ی نگاهش خون م  از
 شان برود.به خانه خواستی شده بود و کودکانه دلش م

 . دیوسط کوب زی م یبار رو  نیبرداشت و اشد و قرارداد را  خم

حق دخالت در روند پروژه رو ندارن. با هر   گهیکس د چی و نه ه کینه تاج  ،یقرارداد کوفت نیطبق ا -
 بستم. گهی قرارداد د ایهم با شرکت ارم نی هم یبرا بندم،ی بخوام قرارداد م یک

 داد. ین یبه ب  ینیکه پشت سرش بود، چ نیمع

 . تی خانم... خر تهیخر ست،یبستن قرارداد با اون بچه پولدار افتخار ن -

 انگار قصد ساکت شدن نداشت!  نیمع

 . ستادیبه او ا رو

تو که تا گفتم ماهور، وا   یلنگه یاحمق هیچرا با اون بچه پولدار قرارداد بستم؟ چون اونم  یدونی م -
و چرا قبول کرد و تمام   چونی گم کرد و ب ترسو، برعکس؛ دست و پاش رو ینه مثل تو  یداد. منته

 هوش؟ با  یآقا یدیجز کار ندارم... حاال فهم یتعهد  چیه یعنیضررها را به عهده گرفت... 

 بل  یو صدا از کس کردندی هاج و واج نگاهش م همه

 

 و سرش رو به انفجار بود.  شدیم  نییبه شدت باال و پا  اشنه ی. سشدی نم ند

گرفت، پاکوبان سمت اپن رفت و به پاکت   نیسرگردان مع یهاله یرا از ت  اشی و وحش یعاص  نگاه
 ...گذاشتندی... نمگذاشتندی ترک کند اما نم خواستی چنگ زد. م  شیو فندک فلز گاریس یاسرمه

درون  یجز خاکسترها یز یچ گاریاز س یزد که در چشم بر هم زدن قیعم  یرا به قدر   شیهاپک
 نماند.  یاشه یش یگار یرسیز



 حوض   یب یماه

68 
 

کرده و بم    دایخش پ گار،یزده و س یخاطر دادهابه  شیخاکسترها چرخاند و فشرد. صدا یرا رو لتریف
 .دیرسی به نظر م 

نه   د؛یتالشتون رو بکن یهمه خوامی . تا اون موقع ممیماه فرصت دار  شینقشه، ش نیاول  لیتا تحو -
 . دیفرصت براتونه تا اعتبار جمع کن نی بهتر نی. اتونندهی واسه خاطر من و شرکت، واسه خودتون و آ

 ها زد.نگاه  انیم یگشت شیهاحرف  ریبه دنبال تاث نهیداد و دست به س هیاپن تک  به

 کرده؟! یحماقت  نیچن ای واقعا ارم -

 از او دلخور بود...  هنوز

هم داره که نخواد  یقدر . البته اونرهیرقبا سر باال بگ  شی اون فقط دنبال اسم ماهور بود تا باهاش پ  -
که   شهینم نیبر ا لیترس به دل راه بده اما... حاال اون داره و ضررها هم پاش نوشته شده، دل

 دادم، سر قولمم هستم. یقول هی. من میکن یکم کار  مییبخوا

 : د یپرس اطفهع

 ا؟ یارم ؟یقول داد یبه ک -

 فرستاد. رونی را ب  نفسش

 قبل از اون... به خودم. -

 

 *** 

 

  ن،یو مع  ن یاسیروال افتاده بود. برخالف اصرار و ممانعت   یرو زیو همه چ گذشتی ماه م کی
  دنیفرصت نوش یحال باز سر همه شلوغ بود و گاه  نی را به عهده گرفت. با ا ی و اصل هیپا یهانقشه

راه افتاده بود و حاال   یماه سمانه هم حساب  کی نیو قهوه را هم نداشتند. طول ا یفنجان چا کی
 .ندی بنش یمنش  زیپشت م  توانست یم
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 است. هی اول یهامنتظر نقشه صبرانهی بود که ب  دایاما پ کردی نم یدخالت چیه  کی قرارشان تاج طبق

  یکار  یمختلف بود. هنوز کس یها تماس شرکت  شد،یم شانیقوت و انرژ  یهیکه ما یز ی چ نیب نیا
نامشان   دند،یکشی م دکیچون ماهور را  یاالجثه  میعظ یکه اسم پروژه  نیبود اما هم دهیازشان ند

  یبه طور مضحک  دادند،ی و مالقات نم   داریفرصت د روزی که تا د ییهاشده بود نقل مجلس. شرکت 
 . کردندی عرض ارادت م

داشت خودش را   یدست ی»آخ«ش هوا رفت. دست  یدرد، گردن راست کرد که صدا دنیچی پ با
و دست و   سوختندی م شیهااستخوان ای شدندی م حسی تمام ستون فقراتش ب  ی! گاهکشتیم
 .کردی نم  ییو اعتنا دادی اما باز ادامه م رفت ی ضعف م شیپا

خراب بود   ی. اوضاعش به قدر دیچی را دور گردن پ شیهارها کرد و دست  زیم یرا رو  اشی طراح مداد
 مفاصلش نمانده بود که بخواهد بترکاند.  نیب  یحباب گریکه د

  جادی ا ییبای ز ری زرد و قرمز تصو یهاشد. چراغ  کیاز باران نزد سیخ یهاماساژ گردن به پنجره  نیح
 کرده بود. 

اما او دلش   ستادیای که چتر به دست مقابل مدرسه م یباران  یبه روزها  ؛یکودکرفت به دوران  ذهنش
. قدم زنان  نشستی م یتا حرفش به کرس کردی م یقدر پافشار ! آن خواستیشدن م  سی باران و خ

  کردیم فی را تعر شیهای روزمرگ   گفت،ی خاطره م زد،یحرف م   شیاو برا افتادند،ی سمت خانه راه م
اما َبر بود،   دانستی نم  شیاز معنا زیچ چی... هر چند که هخواندی او را م یاما دخترک در دل شعرها

 ... خواندیچون او م

 بودم!  زیی"کاش چون پا -

 بودم!   زییچون پا  کاش

 بودم!   زیخاموش و مالل انگ  زییچون پا  کاش

 شد ی زرد م کی کای میآرزوها یهابرگ 

 شدی زرد م دگانمید آفتاب

 شد یپر درد م امنه یس آسمان
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 زد ی به جانم چنگ م ی طوفان اندوه ناگهان

 زدی چو باران دامنم را رنگ مهم میهااشک

 بودم!  زیی بود پا بای... چه زوه

 بودم  زیآمو پر شور و رنگ یوحش

 خواند یدر چشم من م یشاعر 

 ی آسمان  یشعر 

 زدیکنار قلب عاشق شعله م در

 ی نهان یشرار آتش درد در

 من... ینغمه

 پر شکسته مینس یآوا چوهم

 خسته یهابر دل  ختیری غم م عطر

 ی تلخ زمستان جوان  یچهره میرو  شیپ

 ی ناگهان یسر آشوب تابستان عشق پشت

 ی منزلگاه اندوه و درد و بدگمان  امنهیس

 بودم!   زییچون پا  کاش

  بودم!"  زییچون پا  کاش

و از پنجره دور شد. بارها با خود گفته بود »گور  دیکش شهیبخار ش یرو  یسر انگشت سبابه خط با
  دایاش پسر و کله  یو هر از گاه داشتی پدر سوخته دست از سرش برنم یاما گذشته «یزندگ   یبابا

 و حرف... زدی و حرف م زدی حرف م   زیر کیآن باال باالها و   نشستی و م آمدی و م شدیم
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گذاشت. بعد از انداختن شال   وشیآرش فیکه الزم داشت درون ک  ییهارا مرتب کرد، نقشه زش یم 
 آمد.  رونیشده بود، ب  لیتعط  شی ها پکه ساعت  یدوش انداخت و از شرکت یرا رو   فشی دور گردن، ک

ماه مانده بود اما  کیمحض خارج شدن از ساختمان باد سرد به صورتش خورد، هنوز تا زمستان  به
 را باالتر آورد. دشیشدت سوز داشت. شال سف هوا به

 .خوردیبه چشم م یتر کس اما خلوت بود و کم رواده یبود، پ  کیشلوغ و پر تراف  ابانیخ 

 اما بعد از آن کوالک...  زدینق م شهیو هم آمدی چندان خوشش نم  یرواده یپ از

 ستگاهی داشت به ا دیشد. ام  یرواده یادامه مجبور به پ یپنچر شد و او برا اشی زندگ یدوچرخه 
  ابانیخ یقدر چشم به انتهاو آن اوردیاش نفس جا ب زنگ زده یآهن  مکتین  یبرسد و رو یاتوبوس

جا آن  زمهم نبود، فقط ا رشیببرد. مس ییشود و او را با خود تا جا شیدایبدوزد تا اتوبوس زرد رنگ پ
راه   ابیسنگ آس یکه رو یاخسته بود؛ درست همانند مورچه هادن یسو نر هاابان ی دورش کند! از خ

 ...دنیبدون رس رود،یم

 . یشکالت  یبود... کلبه ستادهیکافه ا یبه خود آمد که جلو  یزمان

 بو بود! چون او دوست داشت!  ن ی. عاشق ادیچی پ اشی ن یب  ریخوش قهوه ز یبه سالن گذاشت، بو  پا

به سالن و   ینگاه  کرد،ی که شال را از دور گردن باز م ین یبه پنجره نشست. ح  زیم نیترک ی نزد پشت
بود.  زیانگخاطره شینبود اما برا یالکچر  کی تاج یانداخت. همانند کافه یهاس شکالت یو صندل  زیم

 بود! زیانگبودن، خاطره خاطرهی ب  نیدر ع

چشمش زل زده   شیپ  یخال یندلنشسته بود، هزاران هزار بار به ص شیهای تک تک صندل  یرو یرو
 و رو کرده بود.  ریرا ز اهشیس یو گذشته

 اش را هم سفارش داد اما دل از فروغش نکند. قهوه  نیدوم

فنجان را  ،یگوش یکرد اما با روشن شدن صفحه  کیو به لب نزد چاندی فنجان پ یدور دسته انگشت
ها سابقه نداشت  سال  نیا یانداخت. ط یبه ساعت گوش یبرگرداند. قبل از پاسخ، نگاه شی سر جا

 !ردی با او تماس بگ یساعت  نیچن

 الو. -
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 . دیچ یپ  یدر گوش  هیمرض یمکث صدا با

 ... سالم. یماه -

 جدا کرد.   یگذاشت و کمر از صندل زیم یشعرش را دمر رو  کتاب

 اتفا...  لرزه؟یشده؟ چرا صدات م یچ -

 . دیکالمش پر نایم

 ؟ یینگرانت شدم... کجا ،ینه، نه. زنگ زدم خونه، جواب نداد -

 روشن بود. شیمثل روز برا نیو ا گفتی م  دروغ

 . رونمی ب -

 .دیآی خودش به حرف م دانستی به گفتن ماجرا نکرد، م  یاصرار 

 گرفته بود، گفت:  یرا به باز  یعسل ی رو یبافتن  یز ی که با ناخن رو م ینیح  هیمرض

 م؟ یحرف بزن  کمی  امیب  یرا... راستش زنگ زدم، بگم وقت دار  -

 در مورِد؟  -

 . دیرا مک ین ییپا لب

 تو.   شیپ امی رو ب ی. دلم گرفته بود، گفتم امشبدونمی نم -

 داد و رک گفت:  یشان یبه پ  ینیچ

 معما ندارم. ی. من حوصله ا ین  ،یکن دونمی نم دونمی و نم  یایاگه قراره ب  -

دوستانش او را انتخاب کرده   یباق  نیاز ب نیهم یزبانش تند بود، برا  شناخت،ی دوستش را م  اخالق
 . دیکوبی صورت م  یتو نهیرا مثل آ زیابا نداشت و همه چ تیبود. تنها او از گفتن واقع

 گفت:  هیحاصل از گر یتو دماغ  یصدا با
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 . گمینه، نم -

 زد. شیاز قطع تماس، صدا قبل

 ه؟ یمرض -

 جانم؟  -

 فکر نکن. من هستم. یچ یبه ه -

 تماس را قطع کرد.   یقبل از هر حرف و

 آرامشش را دوست داشت! اش،یی بای دوست داشت؛ نه به خاطر ز شتری را ب  هیهمه، مرض  نیب

 چهار راه مانده بود.  کیبه خانه فقط  دنیآمد. تا رس رونی ب ز،ی از پرداخت پول م  بعد

رو داشتند و در حال  شی پ یکه متوجه در بازش شد. به احتمال باز مسابقات  شدی مقابل باشگاه رد م از
 . نیتمر

کنار   دیسف یکه خواست قدم بردارد، پرده نی . همگذشتی بار رفتنش م نیبه دو  ماه از آخر کینزد
 رفت. 

 بود. ریدور شدن د یبرا

 شد.  کشیلبخند بر لب نشاند و نزد دنشید با

 ؟ یخوب   ست؟ی ازت ن ی. خبر لیسالم ستاره سه  -

 اش را داد.سپرد و جواب دست دراز شده گریرا به دست د ویآرش  فیک

 سالم. ممنون.  -

 . نداختیرنگ باخت اما باز خودش را از تک و تا ن  یلبخندش کم شیرو   شیدختر پ  یسرد از

 . میکردی م نیها تمربا بچه م یحاال داشتاوم... مسابقات شروع شده، تا   -

 ممکنه را داشت.  تی اهم نیترکم  شیبه او نداشت و برا  یارتباط  چیخبر ه نیا
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 . دیموفق باش  -

 : دیجنباند که تند پرس  یخداحافظ  یبه معنا یسر  سپس

 . ومدیداده بود و دنبالت م ری که اون روز بهت گ یهمون ؟یخبر دار  حانهیاز ر -

 داشت.  ادیبانمک اما اخالق کنه مانندش را خوب به  یچهره 

 کرده.  یسن خودکش نیکه تو ا گذرهی بهش م  یچ ستی معلوم ن چارهیبچه ب  -

 رنگ باخت.   یاش به آنکالفه نگاه

 !؟یچ -

 را تر کرد و مغموم گفت:  نشیریز لب

فوت پدر و مادرش   بعد  دمیها شناز بچه شناسمش،ی نم اد ی... منم زشهیم یکرده. چند روز  یخودکش  -
 نداره. یسوخت، آخه سن  یلی بوده. دلم براش خ یگرفته و تا چند وقت هم بستر  دیشد  یافسردگ

 : دیبالفاصله پرس  و

 .یدیجواب نم یول  زنهیبهت زنگ م  گفتی م د؟یدار یسراغت رو گرفت. با هم نسبت  یچند بار  -

قدر آن  گذاشتیم ای دادی اش، رد مصدا و خواسته دنی بار شن  کی یگرفته بود و او بدون حت تماس
داشت؛ عذاب وجدان  بیعج یحس اشی خبر خودکش دنیتا خسته شود. حاال اما با شن  ردیتماس بگ

  ار مارستانیانداخته بود. همان هم باعث شد لب باز کند و آدرس ب  شیبدجور چنگ به گلو ینبود ول 
 نه.  ای بپرسد، هر چند هنوز مطمئن نبود خواهد رفت

و شال گردنش را   فی. کدیبه خانه رس  د،یکشی از شماتت دست نم یاکه لحظه ی داغ و ذهن یاعصاب  با
! قول داده  دیشنی را م  شیبار صدا کی مبل پرت کرد و خودش هم کنارشان آوار شد. کاش الاقل  یرو

 بود اما...

 ... ی... وای... واشدی م اشی طور  اگر
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به خوِد نامرِد بد  یلب لعنت ر ی فرستاد و ز رونی و نفسش را محکم ب دیصورت کش  یدست رو کف
 قولش فرستاد. 

را   شیهازده و سبزه  هیگر ریو سرگرم شدنش بود اما او از همان بدو ورود ز هی به آمدن مرض  دشیام
 کرده بود. لیتکم 

 . اوردینتوانست طاقت ب  گریاز آن د شیب

 ...گذاشتندی ... نمگذاشتندی ترک کند اما نم  خواستیم

 . کردی م یخال  شیهاهیرا سر ر اشی و تمام دق و دل زدی و محکم م یدر پ یپ یهاپک

 تمام شد...  یاول

 دوم

 

 تمام شد...  ی

 بلند شد.  هی مرض  یرا خواست روشن کند که صدا یسوم

 رو؟  یزهرمار  نیا یکشیقدر م. چهگهیبسه د -

 جرقه بود تا منفجر شود.   کی منتظر

 پرتاب کرد و داد زد:  یرا سمت  گاریس

ات، سگ دق  نهیعر بزنه و بشه آ زیر  هیرو به روت و  نهیبش ادیب  یکینداره. توام اگه  یربط  چیبه تو ه -
تا اگه   ایگفتم ب  ام،یم ی... گفتیبر ی پناه م یو اون زهرمار  یزهرمار  نیبه ا ، یر یگی پاچه م ،یشیم

دارم که توام  ی ختگوش بدم. خودم کم بدب نتیبه زر و ف کهن یواست بکنم، نه ا  یتونستم به غلط
 بار بگو چته و خالص. هی ؟یر یگی چرا آبغوره م گهیبگو، د ؟یمشکل دار  ؟یبهش؟ درد دار  ین یریم

 هم خشک شده بود! هیاشک مرض  ینماند و ساکت شد. حت شی نفس برا گرید

 را برداشت.  شی مقابل پاافتاده  گاریس
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 ...گذاشتندی ... نمگذاشتندی ترک کند اما نم  خواستیم

اش  و سر افتاده هی. نگاهش را از مرضستادیشده بود، ا نهیکه حاال چون آ یابه او و رو به پنجره  پشت
 کور داد.  یاگرفت و به نقطه

 به منم بده. -

 : د یداد دود از دهان، پرس رونیب  نی زد و ح یق یعم پک

 ؟ یچ -

 . گفتیم انیخوب نبود و داشت هذ  چیبلند شد و سمتش رفت. حالش ه مردد

 . گاریس -

 کور نشد.  یآن نقطه  الی خیب  ینگاهش کند، حت برنگشت 

 بشه؟  یکه چ -

 باال انداخت.  شانه

 آروم بشم. -

 پشت سر اشاره زد. زیبه م  ،یو اخم و تخم  تیمخالفت و عصبان بدون

 جاست. اون -

و   ینی زم یاگر تمام بالها یآداب، حت  یبود و مباد  دیمق هی. مرضدیگویدارد چرت م دانستیم
 . داشتی خارج از چهارچوبش برنم  یباز قدم شد،یسرش نازل م  یآسمان

 یهابه مارک و نوشته  یرا برداشت، نگاه  گاریلرزان پاکت س  یهانگاهش کرد، با دست  شهیدرون ش از
پاکت را درون مشتش فشرد و له کرد و سمت   یو در چشم بر هم زدن دیاش لرزانداخت، چانه شیرو

 یِغل خورد. خودش هم دست رو شیخورد و کنار پا  یااو نشانه گرفت. پاکت گلوله شده به شانه 
 زد.  هیگر ریصورت گذاشت و بلند ز

 بود!  یروز نحس و دراز  بست و دست آزادش را مشت کرد. عجب پلک
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 ها گذاشت... آن خاموش کرد و برگشت. قدم سمت مبل   یرا رو گارشیشد و پاکت را برداشت، س خم

 روز انداختت.  نیکه به ا یبزن تو دهن اون ،ییپاکت مقوا هیزور بازو نشون دادن به  یبه جا -

 هق هقش کل فضا را در بر گرفته بود. یصدا

 ...تونم. ین... نم -

 بود.  ستادهیسرپا ا چنانهم

 نشد نداره. یکار  چیه -

 . دیران پا کوب  یپشت هر دو دستش را رو یعصب

 داره!  ؟یفهمی من داره... م یبرا -

 بود.  هیکاف ش یبرا هیدر حفظ آرامش داشت. همان داد اول یبود و سع  خونسرد

 خب نذار داشته باشه. -

 اشک بود.  سی سرخ شده و صورتش خ شیهاچشم

 ...یاما اون لعنت کنمیبا اومدن اسمش هم خودم رو گم م  یحت  یطور نذارم وقتچه ؟یطور چه -

 مجال نداد و ساکتش کرد.  بغض

 و صامت...مبل نشست. ساکت   یرو

 . دیکش شیهااشک  یدست رو کف

 باال بزنم. ن یواسش... آست خوامی م گهین گل پسرش رو آورده. ممامانش اومده و خبر عاشق شد -

 نگاهش کرد؛  مظلوم

 . یمردم... مردم ماه دم؟یشن  یشدم وقت یچه حال  یدونی م -

 و صامت...  ساکت
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... لعنت به  بردیدل م داد،ی من مانور م  یو جلو ومدیکه م ییاون روزا یلعنت بهش... لعنت به همه -
 ...یآدمه، اونم دوسم داره اما اون... اون عوض کردم ی ه لوح که فکر م من... به من احمق ساد

 

  یاگر خدا بود، ب دیکه دلش به لرزه در آمد. شا یزد و با درد خدا را صدا کرد، طور  شیبه موها چنگ
 !کردی گشود و اجابتش م یم شیبرو و برگشت آغوش به رو

 گرفت.  یق یعم دم

 و خدا خدا کردن، فراموشش کن.   نیلعن و نفر یبه جا -

 . دیباال کش  ین یسر و صدا آب ب پر

 ...تونم... من... من دوسش...ین... م -

 . دیحرفش پر انیتن صدا باال برد و م یکم

و چه  یای ب نیی پا ،یباال بر   ؟ینیب ی فقط خودت رو م ای ؟ یبه دوست داشتن اون فکر کرد ؟یاون چ -
رو  گهید  یکی . یستی... انتخاب اون، تو نیشی عوض نم یز یهم چ یخودت رو بکش  هیبدونم، با گر

 ! یدیبا ؟یفهم  یم ه،یدیاگه بدتر از زهر و شوکرانه. با یبفهم، قبول کن، حت  ن،ی رو بب  نیدوست داره! ا

 هم...  دی شا ای دانستی از عشق نم یز یدوستش چ نی شد. قطعا ا شتریاش بو لرز شانه  هیگر شدت

  ایواسه چزوندن تو   نیهم یبرا  ،یبهش حس دار  ،یتو دوستش دار  دونستی اون م ه،یمرض  نیبب  -
. اون داشت از احساسات تو سواستفاده دیچی پیطور به پر و پات ماون گه،یو هر قصد د ک یتحر

 گنج با ارزش.  هی یلو رفته یکتاب خونده شده، نقشه هی ی. شده بودکردی م حی تفر کرد،یم

 زد.  یپوزخند تلخ  هیگر انیم

 گنج! -

اما خب،   یاز هوس. لوش داد  یات بود، حس پاکت، عشق خالص و عار آره، گنج... گنج تو عالقه -
تون که پسرم رو به  در خونه  ومدیتو بود، مادرش م قی... اون پسره اگه الیخوشبختانه به دستش نداد

 ...کنمی بگه دارم دومادش م کهنینه ا  د،یقبول کن یغالم
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 . دیحرفش پر نایم

 رو نداشتم؟ اقتشیاز کجا معلوم من ل  -

 و گفت:  دیکش یپوف

 خودته. لی رو فکر کن که باب م  یز یفکر نکن... چ طورن یهم بوده باشه اما تو ا طورن یبر فرض ا -

 گفت:  یرا گرفت و تو دماغ  اش ی نیدستمال آب ب  با

 ست؟ ین میفرار کنم؟ سرمو بکنم تو برف و بگم حال تی از واقع -

 سخت بود!  یخوددار  قدرچه

 خب عوضش کن.  ،یگیتو م کهن یاگه ا تی. واقعارهیباز پا درت  تیواقع  ینه اما نذار تلخ  -

 رو عوض کرد؟   تیواقع شهیم یطور چه ؟یطور چه -

 کرد و سپس شانه باال انداخت.  یمکث

 .قشهیکه ال  یبشو اون -

 گفت:  یو گنگ نگاهش کرد. تا خواست جواب دهد، تند و با لحن منزجر  یسوال

 خودم رو قالب کنم؟  نهیمنظورت ا -

 را کم کرد.  شی ابروها نیب یفاصله 

 زدم؟  یحرف نی من همچ -

 ؟ یپس چ -

 شد.   لیاز مبل گرفت و به جلو متما هیتک

به احساساتت   کهن یاز ا بشه. از نخواستن تو، از پس زدنت، مونی خودش پش  یکن از کرده  یکار  -
ها آدم یهمه ه،یمرض نیکاش... بب  یهزار بار با خودش بگه ا یکن روز  یمحل نذاشت، از رفتن... کار 

هر جا بخواد صاحبش رو بز کش   تازونه،ی هر جا بخواد م  ست،ین یدل دارن، افسار دل هم دست احد
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. تنها  ستیتر از خود آدم نبا ارزش  یعشق چیه هیمرض  ،یعشق چیاما ه ن یزم کوبهی و م کنهیم
 .نیاس... همکه ارزش هر جور فدا شدن رو داره، خانواده یعشق

 : دیانداخت و آهسته پرس یبی به اتاق ب  ینگاه مین

 ؟یکرد تی بی ب یتو خودت رو فدا نی هم یبرا -

 تمام قلبش!  هیشب   یز یچ خت،یدرون قلبش فرو ر یز یچ

 .دیوف در ذهنش و کلمات پشت لبش ماس کالم از دستش در رفته و حر یرشته

 بود، زبان در دهان چرخاند.  یهر جان کندن  با

 ... تنها بمون اما نذار تنهات بذارن.هیتا ابد تنها بمون مرض  -

 ؟ ییتنها نی هم یبرا -

 داد. هیمبل تک  یپشت به

 آره.  -

 : دی پرس هیحاکم شد که مرض یکوتاه مدت  سکوت

 سخته؟  ییتنها -

 درد بود...  اشهیبه ثان  هینبود، ثان سخت

 عادت کردن راحته. -

 : دیپرس دیصورت پاک کرد و با ترد  یخشک شده بود، از رو  گریکه د ییهااشک

 ؟ یتا حاال عاشق شد -

 قاطع جواب داد: ،یااز هجوم هر خاطره قبل

 نه. -
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 چرا؟  -

 . َارزمیچون به دلم م -

 شپزخانه قدم گذاشت.بلند شد و سمت آ  اورد، ی از آن تاب ن شیب

 ؟ یخور ی م یچ -

 زد.  شیجواب، صدا یجا به

 ؟ یماه -

 شانه نگاهش کرد. یرو از

 چه بخوان و چه نخوان، پس ازش فرار نکن.  شن،یها عاشق مآدم یبه قول خودت؛ همه  -

 کوتاه کش آمد.  لبش

 .کنمی فرار نم یز یمن از چ -

 . یچون فرار کرد ،یکنی فرار نم -

 یالق َکنده و گوشه یهمانند دندان شیها پبود که سال یدل ینبود. صدا هی مرض  یصدا، صدا نیا
 پرت کرده بود. 

 

 *** 

 

بلند   یکرد و راه افتاد. مقابل سکو  دایرا پ  یپرستار  ستگاهیشد، با همان نگاه اول ا ادهیآسانسور پ از
 فت: بود، گ یاو رو به دختر جوان که سرش درون پرونده  ستادیا یسنگ

 کدومه؟ یملک حانهیخانم... اتاق ر دیببخش -

 کند. شیدایپ  دیطور باچه دانستی را گفته بود، وگرنه نم  اشی ل یکه آن دخترک فام خداراشکر



 حوض   یب یماه

82 
 

 جواب داد: یهمراه لبخند ستم،یدر س  یاز گشتن کوتاه بعد

 . هیسمت راست نی ... هم238اتاق  -

کدام   ییچنان بلند و محکم بود که گو شیهاکه اشاره کرده بود، رفت. قدم  یکرد و سمت اتاق یتشکر 
 اند!را آورده  زشیعز

جسم  یرا یتخت بود که پذ کی تنها  د،یدر کش یرو یچه یاز در یسرک ستاد،ی رنگ ا یر ی در ش مقابل
 بود. حانه ی ر فیکوچک و نح 

با آن دخترک داشت؟   یچه نسبت کرد؟ی کار م جا چهراه متوقف شد. او آن ن یباال آورد اما ب  دست
 دوستش هم نبود! پس...  یاش بود؟ حتکارهچه

 آمده بود. گریحاال که د  د،یکش یپر  نفس

باز شد.  ی آرام ژیق یدر با صدا د،یکش نییرا پا  رهیدستگ یبه در زد و بعد از مکث کوتاه یآرام یتقه
 نگاهش 

 

 نداشت! یاوقت مالقات بود اما مالقات کننده د،یدور تا دور اتاق چرخ  اریاختی ب

 یتکان مختصر  یحت  ای یکس را نداشت، بدون کنجکاو چیه یروزها حال و حوصله  نیکه ا حانهیر
 بود.  رهیخ  یز ییپا یو آسمان گرفته رونیبه ب

 سالم. -

 صاحب صدا را شناخت و برگشت. یکنکاش ناخودآگاه ذهن  ینشان نداد اما با کم یواکنش چیه

 اش جا خورد.شده  فروغیب  طانِ یش یهاو چشم روح ی صورت ب  دنید از

 ؟ یباالخره اومد -

 بود؟! منتظرش 

 مانده بود.  خکوبیتخت م یساقط شده و در چند قدم یاو بود که از هر واکنش حاال
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 ؟ یکنی نگام م طورن یچرا ا -

حال   یای بزند و جو یاحمقانه لبخند ای زم«ی عز  یچی»ه گفتی م د؟یچه داشت بگو گفت؟یم چه
 شود؟  انشیع

 کرده گفت:  بغض

... حاال یکرد ی خاموش م ای یکردی م  جکتیر ای. یدادم اما جواب نداد ام یبهت زنگ زدم و پ یل یخ -
 .یدید تی . انگار م یکنی نگام م طورنیا ،یهم که اومد

 زد و افزود:   یتلخ  لبخند

 ندارم.   تیهم از م یالبته دست کم  -

دست خود    یهم همانند عاشق یُمردگ داشت؟ دل ینه... چه فرق ای زده؟یس ایسالش بود؟ دوازده  چند
  یبار هم که شده عاشق کی یبرا خواهندی ها مآدم یاست که همه نی. تنها تفاوت در استیشخص ن 

 سن!...  نی. آن هم در اردیبم  ،یزندگ   نیدر ع خواهدی کس دلش نم   چیرا تجربه کنند اما ه

 .کردی که متعجب نگاهش م دیرا د  یشانه مرد جوان یدر سر به عقب برگرداند، از رو یصدا با

 : دیپرس یانداخت و رو به ماه حانهیبه ر ینگاه مین

 د؟ ییبفرما -

 رفته بود؟ یحرف بزند؟ چه مرگش شده بود؟ زبانش کدام گور  توانستی شده بود، چرا نم الل

 امرتون؟ د،ییخانم؟ بفرما -

 زودتر از او دست به کار شد.  حانه ی دهد که ر یاش را سر و سامانکرد ذهن آشفته  یزد و سع  یپلک

 باشگاهه.  یهااز بچه -

 کرده بود.  رهی جون« ذخ یداشت، اسمش را »مرب  ادیکه به  ییجا تا

 لب نشاند.  یرو یتکان داد و لبخند  یسر 
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 لطفا.  دیی... بفرمادیخوش اومد یل یخ -

  یصندل  یکرد به رنگشان فکر نکند. رفت و رو یگرفت و سع شیهااش را از چشمشده  نیسنگ نگاه
 تخت نشست.  نییپا  یچرم

 ک ی وانیکه ل یرد. در حالآو رونیب  یاوه یمآب خچالیباشد، از  حانهی ر ییدا زدیجوان که حدس م  مرد
 گفت:  کرد،ی را پر م   یبار مصرف

 . دیآورد فی تشر دیدیزحمت کش  -

 شد.  کشی نزد ین ی ریش یگذاشت و همراه جعبه یدار را درون بشقابگل یکاغذ وانیل

 . جان یا ستی ن ییرایپذ یلهی وس د،یببخش -

 . دیچرخ اشی گرم  کیزبان  باالخره

 تشکر.  -

 کرد. گردعقب 

 زم؟ ی شمام بر یجان برا حانهیر -

 نشاند. اشی شانیپ یرو یاشد و بوسه کشیتکان داد. لبخند بر لب نزد ن یبه طرف  یسر  حانهیر

 قدرشناسانه گفت:  کرد،ی را نوازش م  حانهی که دست ر طورهمان

  میریو م شهی. هر چند فردا مرخصش مدیدر آورد ییرو از تنها   حانهیر د،یاومد دیکرد  یخوب  یکار  -
 خونه.

 تلخ گفت:  اش،ییبرخالف لحن شاد دا  حانهیر

 شم؟یخالص م یزندگ   نیاز ا یک -

به هم  نهیشدند و در س  ج یطور گزد که آن شیهابر سر نفس  یمشت محکم  یکرد کس حس
 . دندیچ یپ
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انگار ورم   شی گلو بکیس صورت مرد برگشت. چشم بسته بود، یرو  حانه،یدار رنم یهااز چشم نگاهش
 کرده بود!

به   شی هالبش و برق اشک چشم یاز هم باز شدند. لبخند رو شیهانگاهش کرد تا پلک قدرآن
 خربزه و عسل کشنده بود!  بیترک یاندازه

 رو ببرم سفر... هر جا که دوست داشته باشه. امحانهیر خوامی گفتم ساکت رو ببنده، آخه م فهی به شر -

 !ام؟حانه یر

 !نی ریش قدرچه

 !بیغر قدرچه

 سپرد. اشنهیسر به س  هیبا گر  حانهیر

 .شمیدارم خفه م جان ی. منو فقط ببر خونه، اخوامی جا نم چیه -

از ساعد تا مچش نشست. با خودش چه کرده بود؟ داشت با آن مرد چه  دهی چ یباند پ   یرو نگاهش
 کرد؟ یم

دست   وانیبشقاب و ل  ستاد،یحس کرد مزاحم است. بلند شد و ا زدند،ی آهسته با هم حرف م آهسته
 گذاشت.  یهمان صندل یاش را رونخورده 

 نگاه ثابت مرد شد. متوجه

 لب زد:  آمد،ی که از ته چاه در م ییصدا با

 داحافظ. خ -

در حرف   چارهی قدر بقدر مبهوت، آن قدر سر در گم، آن بود؛ آن دهیحال ند نیبه حال خودش را در ا تا
 زدن و راه رفتن... 

 دختر؟!« یکرد  کاری خودت چ »با

 ! خواستی م دنیرا درون مشت فشرد. دلش هوار کش فیک یبه هم چفت شد، دسته شیهادندان
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 خانم... خانم، چند لحظه لطفا.  -

 ... کردندیاش مداشتند له  واریفرار کند، در و د خواستیم

 به پشتش سر خود انداخت و گفت:  ینگاه ستاد،یا مقابلش

 . رمی وقتتون رو بگ قهیچند دق تونمیم -

 .فتدی ها نکالهش هم آن طرف  یکه حت ینه و بعد برود، طور  دیبگو شدی م کاش

 اشاره کرد. ریکرد. با دست به مس یتلق   تیرا رضا  سکوتش

 قدمش شد!اما هم خواستی فرار م  دلش

 ها، به حرف آمد. آمدن از پله نییپا نیح

با   زد،یبدتر از حاال. اون موقع حرف نم  یل یداشت، خ دیشد یشده بود، افسردگ  طورنیقبال هم ا -
 فکر نکرده بود. یوقت به خودکش چیکس اما ه چیه

 نگاه کرد. رخشمیبودند، به ن دهیپاگرد اول رس به

 د؟ یدونی از کجا م -

 تکان داد و باز به راه افتاد. نیکه سر به طرف دینکش یاما طول ستادیحرکت ا از

 . ستین یف ی . دختر ضعشناسمیرو م  امحانهینه. من ر -

 .دی چرخ یبه تلخ زبانش

 . هیبستر یدگ خاطر سرماخوربله، االن هم به -

 کرد یصورت دخترک ثابت ماند. فکر م یرو یالحظه 

 

 . کردی اشتباه م ایاما گو  ستی و خجالت زبانی ب
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 گرفتند.  شیرا پ  یخروج  ری آمدند و مس  نییآخر را هم پا یپله

 زدی م ییهااتفاق حرف  نیاز کجا... قبل از ا دونمی نم یول  شهیجا پر م هیداره از  حانهیمن مطمئنم ر -
من عاشق ورزشه، عاشق   یحانهینبود. ر یشگیهم حانهی خودش نبود. ر یکه برا کردی م ییکارها ای

 . دادی جواب نم  دم،یپرسی رو هم م  لشیاون رو هم ترک کرد. دل گهید یباشگاهه اما حت 

ه نبودنش،  مورد توج ش،یهابوکس شدن  سهیبه قول خودش ک ایها او بداند؛ کتک خوردن دیشا
 که از او گرفته بود! یایواه دیهم ام دی... شااشیی تنها

 از باران چشم دوختند. سیخ یو به محوطه ستادندیها اپله  یاز ساختمان خارج شده بودند. باال حاال

 فوت شدن؟  یک -

 .ستادیو رو به او ا برگشت

 ا؟ یک -

 !شدی داشت مانع م یز یسخت بود. چ یول  گرفتی سر باال م دیبا دنشید یبلند بود اما برا قد

 کرد خوددار باشد. یسع

 . خبر نداشتم. دمیمن تازه خبر فوت پدر و مادرش رو شن -

 گفت:  شیکرد اما جواب نداد و به جا ی»آهان«

 .دی قبول کن دوارمیخواهش دارم که ام هیازتون  -

 عطر خنک او که احساس سرما داشت!  ایسوز هوا بود  اثر

 مانده بود.  رهیدر پشت سر او خ  یاوار فرو برده و به نقطهشل بیدرون ج  دست

خاطر همون  به  نمیا  شهیاخت م یتر کس منظورمه. کال با کم یم ینداره، دوست صم یدوست حانهیر -
... کنهی نم ی بگی تون باهاش خوبه، باهاتون غررابطه  یعنی  دنشید دیشما اومد کهن یا یول شهیماریب

تنها بمونه. سو تفاهم نشه  دینذار  د،ییایب  دنشیبه د یبگم اگه ممکنه هر از گاه  خواستمی راستش م



 حوض   یب یماه

88 
 

هر   ریهاش تحت تاثو مثل هم سن و سال دیبه تبع عاقل تر هم هست ،یتر اما خب شما ازش بزرگ 
 .دیکن  تری رابطه رو قو نیا خواستمی م نیهم ی. برادیریگی قرار نم یز یچ

 دوش انداخت و گفت:  یرا رو فشیک

 داره.  اجیدوست، به شما احت  هیاز  شتریاون ب کنمی من فکر م یول -

 .ستادیو رو به او ا دیمرتبه چرخ  دو

جنس  هم هی. اون به خوادیم  حانهی که ر شمینم یتالش کنم، باز اون دوست  یبله اما من هر چ  -
اون خألها رو پر   تونمی که حرفش رو، حسش رو بفهمه، درکش کنه. من نم یداره، به کس ازیخودش ن 

   د؟یشیکنم... متوجه منظورم م

 را چرا... حانهیاما حال ر دیفهم ینم  دیاو را شا یهاحرف 

 . دیفهمی را م اشه یبه ثان هیثان

 صورت دختر چرخ زد.  یرو نگاهش

 رو سر پا کنم؟  امحانهی تا ر دیکنی کمکم م -

 میاز آن م ینی ریاما حس ش   دانستی تعدادشان را نم ام؟حانه یبود؟ چند بار گفته بود ر چندم بار
 آن اسم، اسم او نبود. کهنی با ا گرفت،ی م  تی مالک

 خورد و گفت:   یپا تکان یرو

 ...یرو ازم خواسته بود اما من وقت کاف   نیا حانهی قبال ر -

 حرف بزند.  نگذاشت

تنها   دیو نذار دیفقط بهش سر بزن  یبندازمتون، گاه  یمزاحمتون بشم و از کار و زندگ  ادی ز خوامی نم -
 . فقط تا خوب شدنش... لطفا.هیبار هم باشه کاف  کیبمونه... چند روز 

 اما او مجال نداد.  گشتی اش مموجه  کیدنبال  نشیدر آست شهیهم یهابهانه  یدرون قفسه  داشت
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  ن یآورد و با خودکار شروع به نوشتن آدرس کرد. همان ح رونیب  اشزهیی پا یکت مشک بیاز ج  یکارت 
 هم گفت: 

  دوارمی. امسمینوی ام رو هم براتون ماس. شمارهآدرس خونه نیا یول  ستی من ن یکارت برا نیا -
 که...

آدرس و شماره را تند تند نوشت و   یمانده  یحرفش نصفه ماند. باق   لشیموبا یبلند شدن صدا با
 کارت را به دستش داد و عجول گفت: 

  ییجا هیعجله دارم وگرنه حتما تا  دی... ببخشکنمیلطفتون رو حتما جبران م  نیبازم ممنونم. ا -
 . یعل  ای... با اجازه، رسوندمتونیم

 شد!  دیاپدن ینه؟ رفت و در چشم بر هم زدن ایرا قبول کرده  شنهادشیپ دین یبب ستادینا

خودش بود   یخانه   کیدوخت. آدرس نزد شی کارت و خط خوش رو یو رو نییپا  ر،یرا از مس  نگاهش
دوست   کی به  اجیاحت  یاز هر کس شتریداشت، ب یو گرفتار  یبدبخت  کیخودش هزار و  رفت؟یاما م

 شود؟  اشحانه یر یو فرشته  یبا درک و فهم و شنوا داشت، بعد او انتظار داشت منج

 ...اشحانه یر

 ! امحانه یر   گفتی خوب م قدرچه

 لب زد:  اریاخت یلبش نشست و ب  یرو یمحو لبخند

 .امحانهیر -

 

 *** 

 

بماند و کنار   خواسته بود تا خانه  ه،یبد مرض یحال روح لیاز همه به شرکت رفت. به دل زودتر
 شدن کار خودش شده بود. شتریباعث ب هیمرض یروزه  کی بتیغ نیاستراحت، خوب فکر کند. هم
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 دم کرد و به اتاق رفت.  یاقهوه ش،یاز شروع کارها قبل

 : دیمتعجب پرس دنشیکه سمانه وارد اتاق شد. از د گذشتی نم شتریب قهیدق چند

 د؟ یاومد یک  ؟ییجان یعه! شما ا -

 و جواب داد: دیکش پی از تا دست

 ها اومدن؟منم تازه اومدم...بچه  -

 . ستادیگرد در را رها کرد و صاف ا یرهیدستگ

 . دیهست که بتونم انجام بدم، بگ ینه هنوز، فقط منم. اگه کار  -

 ها را. نیتر ی تخصص  ی... حت ردیبگ  ادیکه تمام چم و خم کارها را  ینبود روز  دور

 بهت.  زنمیسر م  امی. کارم تموم بشه، میاستفاده کن ستمشیاز س یتونی . مادی نم  هینه... امروز مرض -

ها و نرم افزارها در  سر از دکمه ش ینبود اما حاال که کم و ب  دهیتاپ ند. لپ دیخند یاذوق کودکانه  با
کند،   پیو بعد تند تند شروع به تا ردی و ژست بگ ندیبنش زی مدام پشت م خواستی آورده بود، دلش م 

 غلط غلوط.  یحت

 و فرز از اتاق خارج شد. از ا تند

 

به   هیشب  یچرا اما احساس دانستیتکان داد. نم  نیبه طرف یاش گرفت و سر هول و شوقش خنده نی
  گوششیباز  یتر که همه جا مراقب خواهرک مو خرگوشخواهر بزرگ  کی هی داشت؛ شب تی مسؤول
 است.

که  ی. هنوز طرح دیها رسنوبت به نقشه  ه،یمرض یاز تمام سر و سامان دادن به کارها بعد
  رهیخ به صفحه یطوالن قیدقا یاحرفه یبازهاکامل نشده بود. هر بار همانند شطرنج   خواست،یم
 . محتاط، آرام و با حوصله...کردی شروع به کار م  ار،یکردن بس  یهانیو بعد از سبک سنگ ماندیم
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داد و مداد سخت مخصوصش را کنار گذاشت. کمر   تیوقت ناهار و استراحتش گذشته بود که رضا از
  یاهیس  شیهاچشم د،یچ یگردن و کمرش پ یکه در نواح یتاباند و خواست عقب برود اما با درد

دستش سر   ریتوان ستون شدن نداشت و از ز  یکیکوچک پالست زی گرفت اما م زی رفت. دست به م
جوش  دارد سطل آب یکس  کردی. احساس مدیخم نیزانو و زم  یسست شد و آرام رو شیخورد. پاها

تنها درد داشت در    ند،یدرست بب توانستی تار شده بود و نم  یها. چشمزدی ر یم  شیهااستخوان یرو
 . دیچی پی سلول به سلولش م

 بار کامال واژگون شد.  ن یاز سر خورد و ا گریبار د زی کاملش، م آخر و قبل از سقوط یلحظه 

سمانه   شی پ یکه به دنبال کار  نی اتاق رفت. مع  رونیتا ب ش،یرو  لیوسا ختنی و ر زی برخورد م یصدا
  جانی ب یماه  دنیو با شتاب خود را به اتاق رساند. به محض باز شدن در و د  دیرفته بود، صدا را شن

 زد:  ادیو افتاده، وحشت زده فر

 ابوالفضل! ای -

 رساند، سمانه هم پشت سر...  نش یدو خود را به بال با

 صدامو؟  یشنوی م ؟یجان... چت شد تو؟ ماه یماه  ؟یما... ماه -

ها و زبانش  جواب بدهد، انگار تا پلک   توانستی اما نم کردی آرامش را حس م یهای لیس  د،یشنیم
 قطع نخاع شده بودند!

 همان وحشت سر بلند کرد و رو به سمانه گفت:  با

 رو صدا کن... زود.  نیاسیبرو  -

 . دندیو عاطفه هم سر رس نیاسیسمانه به خود بجنبد،  تا

 بخورد! نیکه محال بود زم یدوستش بود؛ دوست رانیگرد ح ییهابا چشم عاطفه

مانع شد و   ن یجدا کند اما مع  نیاش را از معجان شده مهیآورد و خواست جسم ن شیدست پ  نیاسی
 فشرد. نهیاو را به س شتریب

 رو روشن کن.   نیتو برو ماش -
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 .دیضرب بلندش کرد و سمت در دو کیانداخت و با  ش یزانو ریمتعاقب آن، دست ز  و

 

 *** 

 

بخورد اما   یکرد تکان  یهم نبود. سع هوشی نکرده بود اما ب دایگنگ بود و هنوز کامل خود را پ صداها
 تنش نشسته بود. یرو  یانگار کوه

 واضح شدند...  صداها

 و از حال رفته.  نیافتاده زم دمیرفتم د دم،ی... تو سالن بودم که صدا شندونمی منم نم -

 : د یبا بغض پرس هیمرض

 گه؟ ید  شهیت چشه؟ خوب مگفت؟ نگف  یدکتر چ  -

 داد و گفت:  یشان یبه پ  ینیچ

 داره... ضعف کرده فقط. یض یانگار چه مر شه،یخوب م  یگیم نی همچ -

 دارش را به گردن او دوخت. بغض یهاچشم

 دور گردنش؟ چرا بستن؟  هیپس اون چ -

  گرشید یهاسبب شد تا حس  نی دور گردنش شد. هم  یتازه متوجه حس خفگ  ه،یحرف مرض نیا با
 . افتندی هم به کار ب

 استفاده کنه تا خوب شه.  نیاز ا دیمدت با هی. ستی ن یز یچ -

بالشت بلند کرد تا بتواند  یشدنش نشده بودند. سر از رو داریباز و ب یهامتوجه چشم هنوز
 اش شد...متوجه نی. معندشانی بب

 نه؟ ،یدار ی دست برنم  ،یتو تا خودت رو نکش  ؟ی کنی کار م یچ یدار  -
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 دو نفر چرخاند و سپس دست سمت گردن برد.  نیب چشم

 ه؟یچ نیا -

 : د یبا توپ پر غر نیمع

 که کار دستمون داد. ینداد  تیاهم  صاحبی گردن ب نیقدر به درد ا... اونیلطف جناب عال -

 .دیگویچه م  دیفهمی بود و نم  جیگ

 و دست به کمر گرفت. خودش هنوز باورش نشده بود!  دیکش یپوف نیمع

 ن؟ یمع -

 کنند! هیراحت گر توانستندی مردها هم م کاش

 دهانش را به زحمت فرو برد و گفت:  بزاق

 گردنه. سکیفتق د گهیدکتر م  -

 باالخره شد؟! پس

 پر سوال نگاهش کرد.  هیمرض

 ن؟ یا یچ یعنی... عی -

 او بود، تلخ گفت:  یبسته یهاکه نگاهش به چشم یحال  در

 هاش جر خورده. سکیگرفته که د نییقدر گردنش رو پاخانم اون  یعنی -

 افزود؛  شتزیب ظی با غ و

  یاون ماهور لعنت یننه مرده کارها نی اسیبذار من و اون  میقدر گفتبچه... چه  نیفقط، ع کنهی لج م -
 افتاد؟  یبه چه روز  نیاز عاقبتش... بب  نمیا ا،یحرف تو گوشش نرفت و گفت خودم... ب  م؟یرو انجام بد

 داد.   ریی نگاهش را تغ ریمس
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 نداره.   یربط -

 آتش شد. یفحش ناموس خورده باشد، اسفند رو ییکه گو نیمع

داره، ربط ن نیربط نداره؟ به ا  یگیبعد تو م ده؟یچه قدر از گردنش کار کش گهیربط نداره؟! دکتر م  -
 ربط داره؟  یپس به چ

 صدا باال برد.  یکم

 .کنهی قدر داد نزن، سرم درد م نیا -

 نه؟  ،ی... داشتاسجهی سر درد و سر گ ،یکوفت نیاز عالئم ا گفتی . دکتر مگهیربط د  هی نمیبفرما... ا -

 و آهسته گفت:  دیگز لب

 آره.  -

 آره و مرگ! -

را  فش ی اعصاب ضع گریاز طرف د نیمع یهاو شماتت  دادهایطرف و داد و ب ک یخودش  درد
 .کردی م  ترک یتحر

 یهادنیهوار کش نیبه کارم نداره. ا یربط  چیدرد رو دارم و ه نینه؟ چند ساله ا ای یکنی تمومش م  -
 نشو و برو.  شترمیدرد ب  ،یدرمان باش  یتونی پس لطفا اگه نم کنه،ی رو درمون نم یتوام درد

بلند   ییهاشد و با قدم مانیراه پش  نیبزند اما ب  یشد، دهان باز کرد تا حرف شتری ب  شیابروها یفاصله 
 رفت و در را به هم رونیاز اتاق ب 

 

 . دیکوب

 سرم بود، گرفت.  ریکه اس ی شد، دست کشی کنار تخت گذاشت و نزد زیم  یرا رو  فشی ک هیمرض

 ؟یستی چرا مواظب خودت ن -
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 ... ایمقابل چشم دوخت. مراقب خودش نبود؟  دیسف وارید به

 بهش عادت کردم.  گهی. دستیو امسال ن  روزی د یدرد برا نیا -

 .دیاشکش جوش  یچشمه

 ؟یعادت دار  ای به چ گهی... دیعادت کرد دنیبه درد کش ،یعادت کرد  ییبه تنها -

 مردن هر ساعته هم عادت داشت!  به

 را با سوال جواب داد؛  سوالش

 بر داد؟ به تو خ یک -

 . دیباال کش ین یب آب

 .مارستانیآوردنت ب  نیاسیو  ن یعاطفه زنگ زد، گفت حالت بد شده و مع -

 کجاست؟  نیاسی -

 اشاره کرد. رونی چشم به ب با

 . دهیاز همه ترس شتری... بنده خدا رنگ به رو نداره. معلومه برونی ب -

 همه رفته بود. یجلو شیضعف را از خود نداشت. پاک آبرو  نیا انتظار

 میکار عقب افتاده دار یکل  شیطورنی بگو برن شرکت. هم -

 بعد.  ،یشی مرخص م یک مینی تو مشخص شه. بب فیخب، اول بذار تکل  لیخ -

 داخل شدند. نیو مع   نیاسیبه در خورد و  یالحظه تقه  همان

آثار ترس را  شدی بود، هنوز هم م هیکرد. حق با مرض   نیاسیرو به  نیهم یدلخور بود، برا  نیمع از
 . دیاش دچهره یرو

  شم؟یمرخص م  یک -
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 جواب داد: شی به جا نیمع

 . دیدار فیفعال تشر -

 : د یپرس ناباور

 ! ؟یچ یعنی -

 باال انداخت.  شانه

 . دکتر گفته.یدیکه شن  نیهم -

 صدا باال برد؛  تن

 دکتر غلط کرده با تو.  -

 حرف مصادف شد با باز شدن در و آمدن دکتر.  نیا

 : دی رو به جمع توپ  پرستار

 چه خبره؟  جانیا -

 .امدیکدام درن  چیاز ه صدا

نوشتن شرح حال   نیچند سوال کرد. در انتها، ح  دنی و پرس نهیجوان جلو آمد و مشغول معا دکتر
 گفت:  مار،یب

 .د یبگم فعال مهمون ما هست  دیبا د،یذاری غلط کردنم نم یهیاگه بر پا -

 بود!  دهیجهنم که حرفش را شن به

 شم؟یمرخص م  یک -

 فرو برد و گفت:  دشیروپوش سف  بیدرون ج  دست

از گردنتون کار   دیالزمه. حداالمکان نبا زاتی مهم مراعات کردن پره ست،یمرخص شدنتون مهم ن یک -
 خدا حالتون خوب بشه.  دی تا به ام دیمرتب انجام بد دیبا مگیکه بهتون م ییها. نرمش دیبکش
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 من کار دارم.  یول -

 باز نقش قاشق نشسته را به خود گرفت. نیمع

 کاره.  یفعال کار ب -

 اش گفت: و ادامه  دییدر تا دکتر

 درسته؟ د،یکار انجام بد دی که بتون دیسالمت و رو پا باش دیتر از کاره خانم. بامهم تونیسالمت -

خلوت کردن    ماتومیرفت. پرستار هم بعد از اولت رونیب ،یلبخند لیجواب نماند و بعد از تحو تظرمن
 اتاق، پشت سر دکتر خارج شد. 

 رو به دو مرد گفت:  هیمرض

 . مونمیم ششیمن پ د،یشما بر -

 .ستادیسرش ا یدو قدم فاصله را پر کرد و باال نیاسی

 باش، باشه؟  تیهست. تو فقط به فکر سالمت  زینباش، حواسمون به همه چ یچ ینگران ه -

بود؛ متانت و وقارش،   گرید جورکی  نیاسیبود، همه جا، همه وقت، قوت قلب بود اما  شهیهم نیمع
 کی... ب یجور عج   کی کرد؛یقرص م  گرید جورکیدلش را  شیهاییگو دهی آرامش و سکوت و گز

 در امن و امانند.  ایدن یمه و ه زی که انگار همه چ یجور 

 داد. لشیتحو  یلبخند معنادار  هی از رفتنشان، مرض بعد

 ه؟یچ -

 نشست.  کنارش

 بدجور نگرانت شدن! ای بعض نمیبی م -

 نگاهش کرد. یسوال

 . گمیرو م  نیاسی -
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 خب؟!  -

 چشم نازک کرد و گفت:  پشت

 ه؟یخانم... خبر ینه، ماه گهیمنو که د -

 گفت:  ند،یداشت بلند شود و بنش یکه سع ین یح

 . یاحمق  یل یخ -

 کرد مانع بلند شدنش شود.  یو سع  دیپر نیی تخت پا از

 گفت؟  یدکتر چ  یدیکجا؟ نشن -

 اش بود، پس زد. شانه  یکه رو یدست

 گردنم مشکل داره، نه پاهام.  -

 زد؛  غر

 باز! باز... لج لج گهیحق داره م  نیمع -

 : دینکرد و پرس یاتوجه

 مانتوم بود.  بیمن کجاست؟ تو ج یگوش -

 به هم فشرد و با حرص گفت:  لب

 داد. نیدست منه... مع -

جمع   نیو مع  نیاسیاز بابت  الشیآورد و به دستش داد. خ رونی را ب یرفت و گوش فشیسمت ک  و
 سر به هوا. یبود اما عاطفه... عاطفه

رد. شماره ناشناس بود، با مکث جواب  ک دنیشروع به لرز  یدنبال اسمش بود که گوش  نیمخاطب  نیب
 داد:

 الو؟ -
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 .حانهیر ییهستم، دا یالو... سالم خانم. ملک  -

 اول شناخت!  ینبود، چرا که با همان جمله   یبه معرف  ازین

 بله... حالش خوبه؟ بهتره؟  -

 در خواب هم اخم داشت!  یغرق در خواب کرد. حت یحانه ی به ر ینگاه

 بهتره خدا رو شکر.  -

 آمد و افزود؛ رونیاتاق ب  از

 فردا شب، شام.  یبرا  رمی راستش مزاحم شدم تا ازتون دعوت بگ -

 تند گفت:  نی هم یاشتباه انداخت که نکند بد برداشت کند، برا نیپشت خط، او را به ا  سکوت

 .کنهی . اومدنتون حتما خوشحالش م گمیم حانهی خاطر ربه -

  دی. باستادی شده، ا یکار درخت  یبود، پشت به او و رو به پنجره و محوطه  اشره یکنجکاو خ  هیمرض
 . کردیرا آرام م اشدهیو وجدان ناآرام و رنج  کردی جبران مافات م یطور  کی

 . امیم -

 اد.سر تکان د ندش،یبیاو نم کهن یبه ا توجهیکش آمد و ب  شیهالب

 .دونمی شما رو نم  یل یمن هنوز فام دیخانِم... ببخش  دیکنی م ی لطف بزرگ -

 بست.  چشم

 مصباح هستم. -

و   خوامی هم معذرت م حانهیر  یتون از گوششماره  یاجازه یبله خانم مصباح... بابت برداشتن ب  -
 . دیجسارت رو ببخش نیا دوارمیام

 جسارت بود!  کی نیهم  شیتمام غم و غصه و ناراحت  کاش

 .کنمی خواهش م -
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 مزاحمت کرد. احساس

 ... خدانگهدار.رمیگی وقتتون رو نم نیاز ا شی ب -

 قطع تماس،  با

 

اش انداخت، ابرو باال انداخت و با خود زمزمه کرد: »چه دختر  به صفحه  یآورد و نگاه نییرا پا یگوش
 !«یخی

 کند.  دایاش پشده بود تا سر از مکالمه  چیپا پ  هیمرض گرید سمت

 ؟یبر  یخوای پس؟ اصال کجا م یچرا قول داد ؟یست ین یمگه بستر  ام؟یم  یکجا گفت -

 به صورت نشاند.  اخم

 به تو جواب پس بدم؟ آره؟  دیبا -

 وا رفته، گفت:  هیمرض

 خب، فقط خوا...  -

 . دیحرفش پر انیم

 ؟یکار برام انجام بد  هی یتون ی ... مهیبسه، کاف -

 . ستادیا مقابلش

 ؟ یچه کار  -

 !اشموقعی ب  یضیبه مر لعنت

 . کیکوچ  دیخر هی -

 : دیپرس  متعجب



 حوض   یب یماه

101 
 

 ؟ یدی! چه خرد؟یخر -

 بود.  دهیکادو نخر یادختربچه  یفکر کرد، تا حاال برا یکم

 ساله... لباس نباشه فقط.  زدهی س-دختر دوازده هی ی. برادونمی نم -

  یااما تا حاال هم نشده بود حرف از دختربچه  شناختیدوستانش را نم  یشرکت، باق یهااز بچه  ریغ
 بزند. 

 ه؟ یک یبگ یخوای نم  یول خرمی م -

 گفت:  قاطع

 نه. -

 سمت تخت رفت.  و

 ها؟ ست؟یکه ن  اهینخود س -

 اش را نثار کند. بچرخد و چشم غره  توانستی دور گردنش، نم  سیبر خاطربه

 نه؟  ای یر یم -

 و گفت:  دیخند

 چشم. رم،ی بابا... م  رمیم -

 : دیاز خروج پرس  قبل

 کار داشته باشه... ها؟ دیبزنم؟  بنده خدا شا یبی سرم به ب هی یخوایم شه؟ی م یچ یبی ب  ؛یراست -

 ... زبانشی مظلوم و ب  یبی مهربانش..  ب  یبی ... بزشیعز یبی ب

 . ششیبره پ یکس زنمی نه. خودم زنگ م  -

 ؟ یک -
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 را داشت؟!  یرا داشت؟ اصال کس   یچه کس ؟یک واقعا

 را پشت لب پنهان کرد و گفت:  آه

 نکن.  ممی ج  نیس قدرن یکه گفتم برس و ا یتو به کار  -

 رفت.  رونیگفت و ب یکج شد و »بداخالق« یور   کی لبش

 

 *** 

 

چسب را    تی زد و با عصبان یکرده بود، نق جادی چرخش گردنش ا یبرا  سیکه بر یتیاز محدود کالفه
انگشتان  یه یو از دور گردن در آورد. دردش به لطف مسکن ساکت شده بود اما هنوز در ناح دیکش

را مرتب   اشی وتراپیزی کرده بود جلسات ف دی. دکتر تاککردی و ضعف م یحس یدست چپ احساس ب 
  یرا هم ممنوع کرده و اخطار جراح ادی ز تی عالوه بر آن کار و فعالرو خوب انجام دهد.  ناتیو تمر دبرو

 را داده بود.

  کرد،یرا از گردن جدا م دهیعرق کرده و چسب یکه موها ی. در حال دیکش اشی از سر بدشانس یپوف
  مانیکرده بود. پش یادآوردیتماس گرفته و قرار شامشان را  حانهیر ییسمت کمد رفت. ظهر بود که دا

 شده بود. ری د گریخواست بزند اما د یوجدان و عذابش را م دیشده بود و ق

و جلوباز بود، با شلوار جذب   یفانوس ن یکه آست  یرنگ یل ین یهمراه مانتو یها، تاپ مشکلباس  انیم از
 آورد. رونی رنگ تاپ بهم

را از باال و محکم ببندد،   شیموها توانستی نم  یشده بودند که حت فیقدر ضعگردنش آن  یهامهره 
سر  یرا هم رو  اشی کرد و شال بلند مشک شانیآزادانه رها نینبود، بنابرا  ادیهم که ز شانیبلند

 شد. اشی اجبار  یمهمان  یو پاکت کادو راه فیو ک  یانداخت. بعد از برداشتن گوش

گرفت و آدرس   ی ساده را هم منع کرده بود.  به اجبار تاکس یرواده یپ  نینبود اما دکتر هم ادی ز مسافت
 داد. 
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 .دندیبعد رس قهیده دق حدود

 یرفت که از باغچه   یچکی پالک سمت پ ی. نگاهش از روستادیرنگ ا دیسف یدر بزرگ دو لنگه مقابل
  یسر سبز  افتاد. از شی ابروها انیم یاگره  اریاختی رفته بود. ب  وارید یکنار در تا باال یی کوچک سکو

 بود!  زاریب

 بهار، از تابستان... از

 ... ابانیهر کوچه و خ یشمشادها از

 زمستان هم سبزند... یدر چله یکه حت ییهاکاج  از

 بود!  زاری شان بهمه از

 کم نشد. تشیاز عصبان  یز یاز چهره باز کرد اما چ گره

 .ستادیرا فشرد و عقب ا یر ی تصو فونیآ یدکمه

 بله؟  -

 .اشیی بود و نه دا  حانهی ر ینه صدا صدا،

 مصباح هستم، خانم.  -

 زده گفت:  ذوق

 داخل.  دیی... بفرمادی بله، بله. خوش اومد -

دو چندان  ششیاخم چند لحظه پ اط،یباز شد. به محض پا گذاشتن به ح ی آرام کیت یبا صدا در
  گریشده بود و سمت دگل سرخ کاشته  یهاآن بوته  یبود و پا اسیاز  دهیسمت چپ پوش واریشد. د

 . کردی بود و چندان سبز نبودند اما همان هم خاطرتش را مکدر م زیی چند درخت. پا  اطیح

 خانم جان.   دییبفرما -

 . کردیتحمل م تریلعنت یرا در آن خانه  یساعت لعنت  کی دیطور شده با هر
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را باال رفت و پا به بالکن پهن و بزرگ   یورود یگذشت، پنج پله اطی وسط ح دیکنار سمند سف  از
 به استقبالش رفت.  یبود، قدم یپر  کلیبا قد متوسط و ه یاخورده سال ی که زن  فهی گذاشت. شر

 . یمارجان، خوش اومد یخوش اومد -

 دست به دست هم داده بودند تا او را دق دهند.  زیهمه چ ایگو

 ن هم قوز باال قوز شد. در آمدن آن ز  یپر از دار و درخت کم بود، مازن اطیح

 تو، هوا سرده. میبر ا یِدِترجان؟ ب ی ستادیجا واچرا اون  -

کرد و پا به داخل خانه گذاشت. اهل   فهیاز شر یفرستاد. تشکر کوتاه رونی ب صدای را ب  نشیسنگ  نفس
 فهی که شر یمبل  نیاول  یخصوص حاال و در آن خانه. صاف رفت و رونبود، به یزدن و کنجکاو دید

 . دیرا از پشت سر شن  ش ینشده بود که صدا ر ی تعارفش کرده بود، نشست. هنوز کامال جاگ

 سالم. -

 که دست باال آورد.  ستدیبا خواست

 .دیخوش اومد یل ی... خدییبفرما کنم،ی خواهش م -

 و آهسته گفت:  نشست

 ممنونم.  -

 که در حال ترک سالن بود، گفت:  فهینشست و رو به شر مقابلش

 . ادی ب دیرو هم صدا کن حانهی ر زحمتی خانم، ب فهی شر -

 چشم آقا -

 

 . انیشا

 بود!  انیشا  ،ییاسم جناب دا پس
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ول ذهنش را مشغ یدختر حساب  ن یو چشم چران نبود اما رفتار ا زی صورت او نشست، ه  یرو نگاهش
 کرده بود. 

 سکوت را شکست.  ،ی زبانیرسم م به

  ینه ول ای رمی دو دل بودم که باهاتون تماس بگ نی هم  یبرا د، یدعوتم رو قبول کن کردمی فکر نم -
 فیکه تشر دیرو کنار گذاشتم و مزاحمتون شدم... واقعا لطف کرد دیهم که شده ترد حانهی خاطر ربه

 . دیآورد

 رفته بود. اشیی به دا یدر پر چانگ  حانهی راست است. ر  رود،یم ییزاده به داحالل  ندیگویم

به  نیو کمک تو ورزشش رو داده بودم اما خب، نشد. حاال ا نیقول تمر حانهی. به ر کنمی خواهش م -
 اون در.

نش  آمد لیاو هم دل  دیاست، پس با حانهیتماس و خواهشش ر ل یبفهماند تنها دل  خواستی او م اگر
 . گفتی را م

 ابرو باال انداخت و سکوت کرد.  یتا کیبود،   دهیحرفش را فهم یمعن  ایهم که گو انیشا

  ینبود اما به رسم ادب فنجان  یبرگشت، اول به او تعارف کرد. اهل چا یچا  ین یهمراه س فهی شر
 گذاشت.  یکنار  زی م یبرداشت و رو

 سالم. -

با خرگوش پشمالو به پا   ییهاو کفش  دهیپوش  دیبا شلوار سف  یچرخاند. بافت صورت سمت پله سر
 داشت. 

. کوتاه دست دادند و  دیباری جبر حضور م شیها. از چشمستادیکه قدم گذاشت، بلند شد و ا سمتش
 نشست.  شیهم سر جا  یو ماه انشی شا ییاو رفت کنار دا

 آمد. وهیهمراه ظرف م  فهیقصد شکستن نداشت تا شر  کی چیفرما شده بود و هحکم  یسخت سکوت

 د؟ یروزه سکوت گرفت د؟ یچرا ساکت نشست  -

 گفت:  یرو به ماه و
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 شد که. خی ؟یرو نخورد   تیی چرا چا -

 گذاشت.  اشیدستش یوسط بود، برداشت و درون پ یگرد عسل  زی م یکه رو ییهاتا از کلوچه  دو

 مثلشو... خودم پختم. یکنی نم دایجا پ چیها بخور که هکلوچه نیاز ا -

 !آمدی خورد و تشکر کرد. معذب بود! کاش نم  یجا تکان در

 مخاطب قرارش داد.  انیشا

 . دمیبودم. تازه فهم خبری دادن شما، من ب نیدر مورد باشگاه و قول تمر -

 . گرفتی م دهیانداخت که داشت حضورش را ناد حانهی سمت ر ینگاه مین

 ... من واقعا وقت ندارم و گا...حانهی به خود ر طورن یپشت تلفن گفتم، هم -

 و تلخ گفت:  دیحرفش پر  انی م حانهیر

 ؟ یواسم وقت داره که تو داشته باش یک -

 جا خوردند.  ادبانهی حرف و آن »تو« ب نیهم از ا انی که شا ،یفقط ماه نه

 با شماتت گفت:  انیشا

 کن.  یچه طرز صحبت کردنه؟ زود از خانم عذرخواه نیا -

 نگاهشان هم نکرد. ینشسته و حت نهیاما تخس دست به س حانهیر

 مبل کج و رو به او نشست.  یرو انیشا

 خانم.  حانهیبا شمام ر -

 هم سکوت...  باز

 داد. انیگرفت و به شا حانهی نگاه از ر یماه
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تو کار روزمره    یکنم. گاه یدگی رس گهید یبه کارها کنمی تم تازه شروع به کار کرده، فرصت نمشرک -
 .مونمیخودمم م

 . ستی ن کاریتا به دخترک سرتق بفهماند ب  دید ازی نداشت اما ن حی به توض  عادت

 رفت، گفت:  حانهیکه به ر یابعد از چشم غره  انیشا

رفتار   طورن یچرا داره ا دونمیاالن نم  یول هیمن دختر مؤدب یحانه ی. رخوامی من واقعا معذرت م -
 د؟ یدار ی... چه شرکتمیبگذر کنه؟یم

 .یو معمار  ونی دکوراس -

 : دیپرس  متعجب

 دو شرکت سخت باشه... درسته؟ تی ریمد دیطور ممکنه؟ باجفتش؟ چه -

 کوتاه کش آمد.  لبش

متوجه   دیکار که نگاه کن یدارن اما به محتوا مجزا؛ البته در ظاهر فرق تی شرکته با دو فعال هینه.  -
  ی... از نظر من که فرقیرونیب ینما  یکی بافت ساختمونه و اون  یکیهستن...  یک یهر دو  دیشیم

 ندارن.

 تکان داد. د ییبه تا سر

  تیریو مد دیببر  شیاندازه پ کی هر دو رو به  دیتونیکه م  دیهست یقابل و مدبر  ری شما حتما مد -
 . دیکن

 . دیدوستانش نگو ت ی نبود اگر از حما حق

ها نبودن،  . اگه اونهیامجرب و حرفه  یخاطر وجود دوستان و کارمندهاکردم، به یسک یر نیاگه چن -
 . شدمی هرگز موفق نم

 گفت:  یلبخند با

 شرکتتون رو.  نمیبب  کی کنجکاو شدم از نزد -
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 زودتر برود!   خواستی مسائل نداشت و فقط م گریدر رابطه با شغل و د ییعکس؛ او اصال کنجکاو بر

مقابل   زی م یداشت، از کنار مبل برداشت و رو دیبه رنگ سف ییهاکه قلب یصورت یفانتز  پاکت
 گفت:  حانهی گذاشت و خطاب به ر

 .اد یخوشت ب   دوارمیام -

 شیهاو روشنش، چشم  بایز یهاتوانست نگاهش را سمت خود بکشد. برخالف لباس  باالخره
 بود.  فروغی ب

 .ندی را بب اشقه یو دوست داشت سل دهیچه خر هیمرض  دانستی هم نم  خودش

مبل و جلو خم شد، پاکت را سمت خود   ی. روندیبنش یهر چه کلنجار رفت، نتوانست خنث حانهیر
 برق زد. شیهاعروسک درونش، چشم  دنیپاکت و د یکنف یهادسته دنی. به محض کش دیکش

 !یوا -

داشت، مقابل صورت   دیسف یتور  یهابا پره لیو چتر است  یآب یپرنسس یهاکه لباس یبزرگ   عروسک
 ی. لبخندش عمق گرفت و شد دخترک سر زنده دیکش ش یو بلند رو دیبه کاله و پر سف   یگرفت، دست

 سابق. 

  دهید ثهیو دست حد  نایاعمه یبودم. قبال خونه   یعروسک  نیهمچ هیخوشگله! خودمم دنبال  یل یخ -
 بودم.

آن   بیبغض کند؟ نگاه سمت دختر عج ای اش بخندد باشد تنها خواهرزده  یاز خوشحال  دانستی نم
 او بود! ونیرا مد اشحانه یر یانداخت، خنده شی روزها

 لب زد:  صدای نگاهش کرد و ب قدرشناسانه

 ممنونم.  -

و  دادی شده بود، داشت جان م حانهی دستان ر ریکه اس یاز درد گردن  یخوشحال بود اما ماه او
 کند  یخوانکلمه را هم درست لب کی همان  توانستی نم
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. 

را عقب هل داد و با    شینسبتا خشن شد. جسم خم شده به رو یتا عصبش رفت و باعث واکنش  درد
حال بدش   یدندان گواه یز ی ت ری ز یشده  ریاس یهاگردنش را گرفت و چشم بست. لب گریدست د

 بود.

 کرد.  اشییدستپاچه رو به دا حانهیر

 ؟ ییشد دا یچ -

 . ستادیسرش ا یچند قدم فاصله را پر کرد و باال مهی سراس انیشا

 حالتون خوبه خانم؟  -

کمرش   یهادر دست چپ و مهره نویو سپس همانند دوم خوردیاش وول مدرون جمجه  درد
 . ختیریم

 خانم؟ حالتون خوبه؟! -

 بود، بغض کرده گفت:  دهیپر اشی خوشکه  حانهیر

 نکردم. یمن که کار  -

 را صدا زد. فهی سرش شر  یاش گذاشت و از باالشانه  یدست رو انیشا

 . ایخانم ب فهی ... شرفهی شر -

 نشست.  یدو زانو و مقابل ماه یرو فه،ی امدن شر تا

 خانم؟  یماه -

 ! داند؟ی درد، با خود فکر کرد نام او را از کجا م  انیم

 

 شد.  شیدایاش پفربه  کلی با آن ه فهی شر باالخره
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 بله آقا؟ چه خبره؟  -

 کند، با درد گفت:  ی بخواهد شرح حال انی شا تا

 . ستی ن یز یخو... خوبم. چ -

 .کنمی نه... االن دکتر خبر م  ای مارستان؟یب  میبر  دییخوای. م دهیرنگتون پر  یول -

 اش نشست و مانع شد. شانه یرو یشد، دست  زیخم یکه ن نیهم

 گفتم که... خوبم.  -

کوتاه و گذرا احساس   یل یلحظه، خ کیپهنش بود.  یشانه  یرو فیو ظر دهیقفل دست کش نگاهش
 لرز کرد!

 : د یو توپ دی کوب  نیپا به زم  حانهیر

 . گهیپاشو د ؟ییدا -

 چرا اما داد زد:  دینفهم

 هایوحش ن یرو بغل نکن؟ ع ی طور کس کنم؟ دست گل شماست... چند بار گفتم اون کاری پاشم چ -
 ؟یبغل مردم که چ یپر یم

شکستن بغض   یکه صدا دیطول نکش ادیفرو رفت اما ز  بیغر یخانه در سکوت  ش،یته گرفتن صدا با
 در همش شکست.  حانه،یر

 زد:   شیصداها گذاشت که بلند سمت پله پا

 حانه؟ یر حانه؟یر -

 که سود نداشت.  یمانی ها گم شد و او ماند و پشپله  چیو در پ  رفت

 زد.  شیو چنگ به موها دیکش یپوف

 .خوامی معذرت م  -
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 : د یشان حکم مادر داشت، غرها خدمت در خانه که بعد از سال  فهی شر

 ؟یکردی زهرش م دیبا ؟یدی بهش ند یخوش  د،یخندی ام تازه داشت مراحت شد؟ بچه  التی خ -

 و خواهرزاده ساکت شده بود.   ییکه از شوک رفتار دا یمانده بود و درد یماه نیب نیا

 رفت. تنها که شدند، گفت:  حانهیبه دنبال ر فهی شر

 نبود، مشکل از گردن منه. حانهیر  ری . تقصدیزدی طور حرف مباهاش اون   دینبا -

 . دوخت نیاش را به زمشرمنده  نگاه

 شد.   یچ هوی  دمیدست خودم نبود. نفهم -

 هضم کند.  توانستی اش را نمباره  کیشدن  جنبهی ب نی ا لی اما دل دانستیخوب هم م  دانست،یم

 خاراند...  یشانیپ یپشت انگشت شست، گوشه  با

 .ششی من برم پ  د،یببخش -

 متوقف شد. یماه یاز قدم برنداشته بود که با صدا قدم

 من برم؟  شهیم -

 چه برسد به او. گریدر شوک حرفش بود، د یماه خود

 با خودش خلوت کند!  یاقهیسر تکان داد. بهتر بود چند دق  ،یاز مکث کوتاه بعد

 یهابا نرده  یسنگ چیمارپ یهاو سمت پله دیمانتواش را جلو کش یعقب رفته یجا برخاست، لبه  از
 راه افتاد.  لیاست ییطال

  نیتریی در چپ و انتها یگر ی سمت راست و اتاق د  فیاتاق بود؛ دو تا در رد باال شامل سه سالن
 یآن گلدان نیینصب بود و پا  بایز یااز منظره  ییو مقابل آن دو در، تابلو  یقسمت سالن. قسمت خال

داشت   رقرا یاقهوه  یراست هم گلدان سفال فیرد  یی. قسمت انتهادیو سف  ییطال یاشهیش یهابا گل 
 دفن شده بود.  یدیسبز و بنفش گل برگ ب  یهابرگ  ریکه ز
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 در از راست بود. نیداد... دوم صی را تشخ حانهی صدا، اتاق ر قیطر از

 در آرام کردنش داشت.  یسع اشی مازن یبا آن لهجه  فهی شر

 که نفسم به نفست بنده، ها؟  یدونی... مهارهیگی نکن، قلبم م  هی . گررمیم یجانه ِر ب  یت -

 . دیرا بوس دهیدمر خواب یحانهیسر ر یرو

 ... ییتو مه چش سو -

زانو   یچشمش را گرفت. دست رو  ری نم ز دشیسف یروسر  یدر درگاه، با گوشه  ستاده یا یماه دنید با
 مادرانه پچ زد: یبا بغض  ستاد،یا یگذاشت و ناالن بلند شد. مقابل ماه 

 یحانه یر دونم ی طور سرش داد زد اما ماون  انیشد که آقا شا یچ دونمی مظلومه... من نم امحانهیر -
 من قصد شوم نداشت. 

 افتاد. اشی بی ب اد ی لیدلی و ب  اریاختی ب

  هیشب شتریکه ب  دیچرخ  یاتاق یرفت و در را پشت سرش بست. نگاهش رو رونی ب زانی اشک ر فهی شر
و    اطیرو به ح یهاپنجره  ،یاسیو  ی و درشت صورت  زیر یهابا قلب   دیسف یوارهایها بود! دقصه یایدن

تا سقفشان پر عروسک و   یاول  یراست سراسر کمد بود، دو تا فیها. ردرنگ قلبهم  ییهاپرده
 ی. کمدهاوارید یکوچک رو یابا کتابخانه یر ی تحر زیگوناگون بود، کنار آن م ی کارتون  یهات ی شخص

پر   یبا روکش طوس  یکمدها تا پنجره را تخت بزرگ نی ب  یخال یلباس بودند. فضا یهم برا ییانتها
 واریشده بود. د کی پهن و بار یهاراهبا راه  یصورت  ی وار یپشت سر تخت کاغذ د واریکرده بود و د

 .ی خانوادگ  یهابا عکس  یفانتز  یهاچپ، پر بود از قاب  ییانتها فیرد

 تنهام بذار.  -

 . ها و لبخندها برداشتچشم از قاب حانه،ی ر یصدا با

 ماند و سپس گفت:  رهی خ فشیبه تن ظر حرفیب یالحظه 

 ؟ یکه تنها باش یدعوتم کرد -

 ...شیهادن یبود و ناز خر انیشا منتظر
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 را با صدا باال فرستاد. اشین یصورتش را کنار زد. آب ب  یبلند پخش شده رو یباال آورد، موها سر

 ی. براگهی کار دارم و وقت ندارم، خب برو د یگیدعوتت کرده؟ مگه نم یاصال ک ؟یاومد یچ یبرا -
 ؟یموند یچ

 ماند!  یول  رفتی و م کردی نثارش م  ی»به درک« ای»خفه شو«  کی دیبا  عتایطب

 تخت نشست.  یرفت و پشت او و رو  حانه،یر یبه نگاه خثمانه  توجهی ب

 . یباش یحد دختر لوس  نیتا ا  کردمی فکر نم -

 همان حالت درازکش گردن سمتش چرخاند و حق به جانب گفت:  در

 .ستمیمن لوس ن  -

 اشاره کرد.  سشی چشم به صورت خ با

 .یهست -

. کنارشان زد،  ختیصورت ر یرو  شیاش موهاباره کی خاطر حرکت بار بلند شد و نشست. به  نیا
 .دیرا در هم کش اشیخداداد  کی بلند و بار یابروها

قول  یالک  ،یگفت  یالک  یقبول ول  یباشه، گفت  ی. گفتستمیگو ن... مثل تو که دروغ آره، اصال من لوسم -
 . یداد

 ...خت یو سر ر دیجوش  گریبار د  کی شیهااشک

 گفت:  کنانهیگر

 قدر شل . سرت اونیهام رو نداد... جواب تلفنیومدین -

 

 !؟یرو خوند هامام یاصال پ  ؟یوقت نداشت  قهیدق هی ؟ی رو بد اممیجواب پ شدی نم  یبود که حت  وغ
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داشت. نوشته  ادی. کوتاه بود و خوب به یآن هم در قسمت اعالنات گوش ؛یک ی بود، به جز  نخوانده
 « ینامرد  یلیبود: »خ 

هست اما   گهیکه م یی... اون از دادیدونی نم یچی. هدی دل بشکن دیاما فقط بلد دیدار یبزرگ  یادعا -
انگار، حق ندارم برم   امیبرم، زندان رونی از خونه ب ذارهی منم نم  ست،یاش سر کاره. خودش نهمه
 از تو. نمی... اصمخصو یاونم با راننده ام،ی برم مدرسه و ب دی. فقط باانیاونا ب ایدوستام  یخونه

 یهاچنان ساکت بماند تا حرف داد هم  حیآمد اما ترج   شیپ  شیها سوال براچند جمله، ده  نیهم با
 . زدی بر  رونیدلش را ب 

 تو قفسم انگار!  ام،ی . زندانستین طورن یخوشبختم، خوش به حالمه اما ا کنهیفکر م  نهیبی م  یهر ک -

پر بود که   ی اما از نظر او، آن دختر به قدر  کندی را پر م حانهی ر یکس کردی افتاد؛ فکر م  انیحرف شا ادی
 خودشان دشمن بودند.  ش،یهانداشت... عقده  یدشمن  چیبه ه  ازین

 به حرف آمد. باالخره

 . یاتو قصه یهای پر  هیتو شب  کنمی من فکر م ام،ی زندان ی گیبر عکس تو که م -

 .کردی اشک نگاهش م  میضخ یپس پرده از

 سمتش برگشت. شتریتشک گذاشت و ب  یرو دست

 مراقبته و حواسش بهت هست.  قدرن یدوست داره که ا یل یتو رو خ تییدا -

 گفت:  تند

 . هی... تعصب الکهییزورگو   ست،ی مراقبت ن -

 دانست؟ یم  ییچه از زورگو دخترک

 ها رفت. شد و سمت کمد عروسک  بلند
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بهت گفته. هر چند،  یکس ا یخودته  یها براحرف  ن یاصال ا ،یزنی حرف رو م نیچرا ا دونمی نم -
به   انتیخ  ،یبگ طورن یا هیحرف بق  ری تحت تاث ییخودت باشه، چون اگه بخوا یهاحرف  دوارمیام

 .ندازهی اون چنگت م یول یدیگربه که بهش گوشت م هی... مثل تهییدا یهای خوب

 باال رفت.   شیصدا تن

 .ستمی و رو ن  چشمی من ب -

 اش، گفت: بلند و افتاده یهانوازش گوش  نیکمد برداشت. ح یرا از باال  دیسف یپشم  عروسک

 . یستیو رو ن  چشم ی ثابت کن که ب  -

 زد: داد

 . ستمین -

 مشت فشرد!  انیعروسک را م  گوش

 سر بر آورده از دل خاک، خونسرد بود!  یخالف ذهن آشفته و خاطره بر

 که نتونم  ستمیاما اونقدرم بچه ن شناسمی رو نم تیی... داشهیدرست نم یز یچ  هیو گر دادیبا داد و ب  -
ها  وقت   یلیحواسش بهت هست... خ  یصبح تا شب سر کار باشه ول دیتو شا ییها رو بشناسم. داآدم

برات متاسفم!  بگم دیبا گم،یکه من م طورهن یاگه هم یبگو ول  نه،یا ریهست، کنارته و باهاته... اگه غ
 یهاعروسک  نیاز ا یکیداشتن  ی شهر چند تا بچه هستن که آرزو نیهم یتو ا، یدن نیا یتو یدونیم

تو باشه تا    ییمثل دا یک ی... آرزوشونه نیاز ا ترک یکوچ ی اتاق تو، حت  هیاتاق شب هی یتو رو دارن؟ آرزو
 . شهشون زنده و با خنده رهی تبشون بم هینازشون رو بخره، که با  

 هنوز درون مشتش بود! عروسک

  تییدا ی. انتظار دار ین یبی رو نم هیبق یهاخودت رو و نداشته یهاداشته ه؟یمشکل تو چ  یدونی م -
ازش   یحق ندار  گهیمن اما د شیخب، بهش بگو نرو سرکار، بمون خونه و پ  لیکنارت باشه؟ خ 

 . یکن  حیپول و گردش و تفر یتقاضا

 .زدی تمام شده بود اما هنوز هق م شیهااشک
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 سمتش برداشت. یقدم

اش چپ نگاه کنه... دردونه زیبه عز یکس خوادی مدرسه، چون نم فرستهی م سی تو رو با سرو تییدا -
کنه...   اشه یاجازه نده جلو روت و پشت سر اون حرف بزنه و تو رو بر عل  یتوأم مثل اون باش؛به کس

 ؟ی فهمی کس، م چیبه ه

 !شدی بود که داشت له م یینوای نگاهش به خرگوش ب زد،ی نم یحرف 

  یچه و برا یدر دل فرستاد اما برا یاش دوخت. لعنت شده دینگاهش را گرفت و به انگشتان سف رد
 که؟...

طور آن   کی کرد به خود مسلط باشد و  یو سع دیکش ی گذاشت، نفس پر  ریتحر زیم یرا رو  عروسک
 دهد.  ریی جو را تغ

 اشاره کرد. شانشیپر یموها به

 .یها شدترسناک  لمیف هیشب  -

 بار گفت: حسرت   یو با لحن دیبه نوکشان کش یکوتاه لبش کش آمد. دست یلی خ کوتاه،

 . بافتیموهامو م شهیمامانم هم -

 ...اشی بی ب  ادی باز

شدن او و پشت سر نشستنش، در نطفه   کیتا باز  بجوشد اما با نزد رفتی اشکش م یچشمه
 . دیخشک

داشت   یاشک نشست. کس  س یو خ   ییخرما یشمی ابر یتارها یآرام و نوازشگر رو شیهادست
 . رفتی جا مهر چه زودتر از آن دی! باَکندی قلبش را از جا م

 

 ش،یگرم و مهربان او داده بود. کنار هر رج موها  یهانشسته و دل به سر پنجه  حرکتی ب  حانهیر
  یکردیکه اگر مرتبش م  یبود؛ پازل  ختهیبه هم ر یپازل هزار تکه هیاما او شب  گرفتی آرام م حانهیر

 ... یز ییپا یبایعصر ز کیدر  دیدی را م یاز زن و مرد یر یتصو
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 بر لب...! یگار یدر پشت سر با س یباز و رقصان در باد و مرد ییبا موها  برگی رو به باغ ب  یزن

 به در خورد. یامانده بود که تقه حانهی ر یراپونزل   یاز موها یم ین هنوز

 تو؟   امی ب تونمیم -

 ورود داد.  یرا به کل فراموش کرده بود، با لبخند اجازه  اشی آمده و دلخور  ف یحالش سر ک   حانهیر

 شد.  انینما انیبعد قامت بلند شا یاهیو ثان  دیپاشنه چرخ یرو در

 کودکانه گفت:  یبا شوق   حانهیر

 .بافهی داره موهام رو م -

و نوازششان  ننشسته  شانیرو یهاست دست کسخوشحال بود که انگار سال  شی از بافت موها یطور 
 نکرده. 

 ستادهیصورت دختر نشست. تمام مدت پشت در ا یاش زد و نگاهش روخواهرزاده یبه رو یلبخند
که از او کرده بود، به  یپوست ریز یهات ی ها و حما. حرف کردی را گوش م  شیهابود و داشت حرف 

 دلش خوش نشسته بود.

  یموها را سرسر  ی . باقکردی بود، حس م دایپ حانهیکه از پشت سر ر یرخ مین ینگاهش را رو  ینیسنگ
پر   ستاد،یگرفت تا زحمت بستن کش را خودش بکشد. بلند شد و ا حانهی شانه سمت ر یبافت و از رو

 یهایشده، چتر   جادیشانه سور خورده بود، به عقب انداخت. با همان اندک باد ا یکه از رو یشال
 و نگاه مرد را به خود معطوف کردند.  دندیپر شال یبلندش سمت چپ و رو

 قلبش... باز تپش تند... باز نگاه... باز نفس... باز نفس...  باز

 ؟ییدا -

 زد و گفت:  یاخورد و به خود آمد. لبخند کج و کوله یز یر  تکان

 ؟ ییجانم دا -

 گفت:  طنتی اشاره کرد و با ش یو با چشم به ماه دیخند  زیر  حانهیر
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 اس.شام آماده نمیمن برم بب -

 از خودش، لب به هم فشرد. یعصب انی. شادیدو رون یبا همان خنده ب  و

کنار ساحل و   ییاز کنارش گذشت و رفت. عطر سردش، لرز به اندام مرد انداخت، گو ریسر به ز یماه
 ...دیچ یپی تار و پودش م انیو باد هوهو کنان م زدیموج م ایبود، در ستادهیا  سیخ یهاماسه  یرو

فکرها و   نی. چه مرگش شده بود؟ ادیصورت کش  یگرفت و کف هر دو دست را محکم رو یق یعم دم
 کرد؟ی خزعبالت چه بود که با خود م

 ...گرید ینفس

کرد بر خود مسلط شود و افکار پوچ را از   یو سع دیکش  شیمرتب و رو به باال یبه موها یدست
 . زدی بر  رونیذهنش ب 

 شد.  نییپا یطبقه یاتاق خارج شد و روانه از

 .دیرسی از دور به گوش م فهی شر  یشعرخوان یصدا

 طالنه  جائونیک -

 دونه بابانه  دور

 و دل ربانه  زیعز

 و ناقالنه   طونیش

 با صد سوار  هیب شاه

 هزار هزار  هیب  لشکر

 هزاز هزار  هیب  لشکر

 مه یباباره ند دختر

 ...مهیماه ره ند آسمون
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دختر   کی  شدی . باورش نمدیخندی و م دادی شانه تکان م زد،ی ضرب م  زیم یکه رو  یدر حال حانهیر
 گذار باشد!  ریتاث  طورنی مالقات ا کیساعت و   کیبتواند ظرف  بهیغر

بار هم  کی  یحت  ،ییمدت کوتاه آشنا نیصورت پر اخم دختر نشست. در ا یاش روسر خود شده  نگاه
 بود بخندد!  دهیند

 زد.  شیصدا ز،یم دنیچ  نیح فهی شر

 . خندهیشام خوردن داره. دخترمون داره م نیکه ا ای ب ا،ی آقا؟ ب ی ستادیجا واچرا اون  -

 آن زن بود. یو خالصانه منتی ب یهامحبت  ونیمد

عبور   نیوسط آشپزخانه رفت. ح یچهار نفره  یل یمستط ز یو سمت م  دیکش رونی شلوار ب بیاز ج  دست
 یآن عطر و حس ناشناخته نشود. قبل از نشستن، دست ر ینفسش را حبس کرد تا باز درگ ،یاز کنار ماه

 سرش نشاند و گفت:  یرو یاو بوسه  دیکش حانهیر یشده  سیگ یبه موها

 . زمیعز  خوامی ها معذرت م بابت اون داد و حرف  -

 گفت:  ی صورتش را گرفت و با مهربان یدست نشسته رو حانهیر

 . دیها گذشته. بهش فکر نکن نداره. به قول خودتون گذشته بیع -

پس چرا او   شدی شد؟! اگر م  یبهشان فکر نکرد و محل نداد؟ م شدی ها گذشته بودند؟ مگذشته واقعا
  انیاو گذشته نبود؟ مگر نگذشته بود؟ پس چرا باز بود؟ چرا جر یبود؟ مگر گذشته رشیهنوز درگ

 یمگر گذشته گذاشت؟ی راحتش نم  یکند؟ چرا دم شیرها  شدی نم چرا کرد؟ینم  شیداشت؟ چرا رها
 ها داشت؟ گذشته گریبا د یاو چه فرق

 صرف شد.   انیشا یهاو خنده  فهی و شر حانهیر یهای در سکوت او و شوخ شام

 سکوت جمع استفاده کرد؛  ن یاز اول د،یزحمت کش فه ی که تمامش را شر زیمحض جمع کردن م به

 رفع زحمت کنم.  گهیتون دبابت شام و دعوتتون ممنونم... با اجازه  -

 زودتر از آن دو واکنش نشان داد. فهی شر
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 . یهم که نخورد یشام درست و حساب   ه؟یات واس چکجا دخترجان؟ عجله  -

که در   کردندی تعارف مقدر وگرنه آن داد،ی جماعت را در عمل انجام شده قرار م نیا دیشد، با بلند
 رفتنش بسته شود.  یدهانش و پا

 . ستمیاهل شام ن ادیز -

 !گفتی م  دروغ

 کرد و گفت:  زیچشم ر کی فهی شر

 . یشد یمارَمل  نهوی که ع نیهم -

که متوجه حرف   ی. ماهدیخند  زی چرخاند و ر گریگردن به طرف د انیخنده زد و شا ری بلند ز  حانهیر
 خنده گفت:  انی م حانهیآن سه چرخاند. ر  نیب ینشده بود، نگاه  فهی شر

 و دراز. یالغر  یعنی. هیم... منظورش مار ماه -

 اش...خنده  یباز صدا و

 در همش کرد و گفت:  یهابه اخم  ینگاه فهی شر

 کردم دخترجان.  یهات رو باز کن، شوخسگرمه -

 کج شد و قصد رفتن کرد  یور ک ی لبش

 

. 

 ... با اجازه.ری شبتون بخ -

 آمد و آن سه هم متعاقبش. رونی آشپزخانه ب از

شدن  زانیبار بدون آو  نیا د،یرسی م اشنه یقدش به زور تا س ستاد،یقدم تند کرد و مقابلش ا حانهیر
پاشنه  یراستش کاشت و سپس رو یگونه یمحکم رو یاپنجه بلند شد و بوسه  یاز گردنش، رو
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  یاما برا خوردی با آن سن و سال نم یت. سنش به داشتن دختر اش انداخ برگشت و دست دور شانه
 مادر داشت! یبو  حانهیر

 حس گفت:  نیترتمام وجود و خالصانه با

 دوستت دارم! یل یخ -

 ...رفتی زودتر م دیبا

دهد که هست، که   نانیاطم خواستی دخترک گذاشت و کوتاه فشار داد؛ انگار م یشانه  یرو دست
 ...فهمد ی ... که مفهمدیم

 مبل برداشت.  یرفت و از رو فشی سمت ک حانه،یجدا شدن ر با

 ...رفتی زودتر م دیبا

 کرد؛  حانهیو ر  فهیرو به شر انیشا

 . گردمیخانم رو برسونم، برم  -

 گفت:  تند

 . رمی خودم م -

 اشاره کرد.  یبرنز  یوار یبه ساعت د فهی شر

 وقته.  ریمادر! د شهینم -

 خودش باعث فرار بود! یلعنت یکلمه  نیممادر گفتن... ه نیهم

 برداشت و خواست همراهش شود که مانع شد.  ز یم یرا از رو  چشی سؤو انیشا

 قدم بزنم. یتنها برم و کم خوامی م د،ی... اگه اجازه بدستیدور ن ادیراه ز -

 قطع شد.  یرابطه از طرف ماه ن ینگاهشان در هم گره خورد تا ا یاه یثان چند

 خدانگهدار.  -
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 اشی رفت، گوش  اطیمشرف به ح ی سمت پنجره  یاش رفتند. قدمبدرقه  یتا دم در برا حانهی و ر فهی شر
  یتماسش بود، لمس کرد. طول نی نام که آخر نیها شد و اولتماس  ستیآورد. وارد ل رونی ب بی را از ج

 تا تماس برقرار شود. دینکش

 کن.  بشی تعق -

 

 *** 

 

  یکیبود؛  دهی. دو نقشه کشکردی م ادهیافزار پنرم  یرا رو اشیی طرح نهانشسته و داشت  زی م پشت
 تاپ. با برنامه و درون لپ  یسه بعد یانقشه یگر یبود و د دهیکه هنوز به انتها نرس یدست

 یهم اجازه  نیکارش متمرکز شد و همان ح  یکه به درخورد، کوتاه سر باال آورد و دو مرتبه رو یاتقه  با
 ورود داد.

 . دییبفرما -

وارد شدند. متعجب از حضور چهار نفرشان، دست از کار   گر ید یجلوتر و پشت سرش سه تا نیمع
 چرخاند؛  نشانی. نگاه بدیکش

 اومده؟  شیپ  یمشکل -

 صحبت کند.  نیاسیاز آمدن، قرار گذاشته بودند  قبل

 .میها حرف بزنراجع به نقشه  مینه. راستش اومد -

 . دادی نم  یخوب یهایگواه  اشی شانیپ یانداخت. سکوتش و اخم رو نی سمت مع ینگاه مین

 ها؟کدوم نقشه  -

 صورت مرتبش کرد.  یرا از دسته گرفت و رو  نکشیدست باال برد و ع ،یبعد از مکث کوتاه نیاسی
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باالخره ما هم حق   ؟یکن کاریچ  یخوایم گذره؟ی م یتو سرت چ  مین یبب میها اومدماهور... با بچه -
 درسته؟ گه،ید میبدون میدار

 با عجز و ناله گفت:  عاطفه

پنج ماه مونده تا  -اش چهار . همهنمی بی و ماهور رو م کیتاج نیها کابوس اکه شب یک یبه خدا من  -
 . مینکرد ی کار  چیه یول  لیتحو

  چیه ش،ی و با درد کار کردن ها های دار ینشست. شب ب  شی ور شیپ ینقشه یرو ارادهی ب نگاهش
 کار بودند؟!

 داد؛ یبه صندل  هیدر دل زد. تک  یپوزخند

 ؟ ینیکابوس نب  گهیکار کنم که د یچ  دیخب، االن من با -

 محتاطانه گفت:  نیاسی

 .ادیکه خوب از آب در ب  میرو بکن میتمام تالش  میدی ... قول منیها رو بسپار به من و معنقشه -

بود! هر چند    دیوراج بع نیمن اخم نشسته بود. از مع ک یبا   نهیچنان ساکت و دست به سهم نیمع
 منفجر خواهد شد. قهیتر از چند دقتا کم دانستیم

 گفت:  نشست،ی ها مبچه یکه نگاهش تک به تک رو ی در حال هیمرض

. تو  دهیچیهمه جا پ گهید یهاو شرکت  ایارم یهاشهنق فی. تعرهانن یاالن از بهتر نیاس یو  نیمع -
  نانیبهشون اطم شهیکار و درخواست نقشه دادن... م شنهادیمدت چند تا شرکت بزرگ و معتبر پ نیا

 کرد.

 .دیدر هم کش ابرو

 اعتمادم؟ی االن ب -

 نه، منظور من...  -

 باال آورد و وادار به سکوتش کرد.  دست
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بود، چون به رسانه  نیدو نفر سپردم، هم نیرو به ا هی و بق   یو اقدس ایارم یهانقشه کهن یا لیدل -
سعادت،   ایارم  است،یارم  رشیشرکت نو پا باشه اما مد هی  دیشا  ایمعتقدم، به نفوذ و ارزش پول... ارم

 ر...بود اما ماهو نیا لمیپسر سعادت بزرگ... دل 

 ؛ یاهی از سکوت چند ثان  بعد

 .کشمی خودم م -

 ... دست به هوا پراند.نیشد و مع هیهم گذاشت، عاطفه درمانده رو به مرض  یچشم رو نیاسی

 و مالطفت وارد شد. ی باز از در دوست نیاسی

 .میبکش  نیبذار من و مع  -

 .زدی داشت حالش را به هم م شانیاعتمادی ب

 شد.  تند

  تونم؟ی نم  دیکنی چرا فکر م -

 به حرف آمد... باالخره! نیمع

 ؟یای از پسش برب یتونی که نم یبفهم یخوای تو چرا نم  -

 کش آمد.  یور   کیابرو باال انداخت و لبش کوتاه و  یتا کی

 !؟یکنی م  نییتونستن و نتونستن منو تو تع -

 اجازه نداد.  ن یاس یمشت شد و دهان پر کرد که  دستانش

 . نیکن مع  صبر -

 رو به او کرد. سپس
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تز آخر   ینه. تو حت ؟یکرد  یپروژه رو طراح هیاما خودت بگو... تا حاال  میگینم  یچ یخب، ما ه   لیخ -
با   ؟یایاز پس ماهور برب  یخوای طور مرفته؟ حاال چه  ادت یواست بکشن،  رونی ب یدانشکده رو داد
 خب.  ادیعقل جور در نم

 زد. با سر انگشت سبابه به سرش اشاره کرد و گفت:  یپوزخند صدا دار  نیمع

 .فهمهی داداش من، نم فهمهی نم -

 جمع، آن هم به ناحق.  انیشدن نداشت، آن هم م نیتوه  طاقت

 گذاشت.  زیم ی گرفت و کف هر دو دست رو یاز صندل  هیتک

 حرف ده  -

 

 . یزنی حرف م  یدار  یرو بفهم و بدون با ک نت

 دو دست باال و مقابل صورتش آورد و سر سمت شانه خم کرد.تمسخر  با

 ! یوقت اخراجم نکن هیغلط کردم! تو رو خدا  -

 زد:  ادیو فر دیکوب  زیم یدست رو یعصب

 رو.  تی تمومش کن مسخره باز -

 اش انداخت. هم صدا پس کله  نی تبع مع به

فقط منسبش رو   تیریکه از مد یر ی اخراج؟ به جهنم! کار کردن با مد ؟یکنی کار م   یبس نکنم چ -
 . خورهی م واریجرز د یداره، به درد ال

 مشت شد.  شیهاچفت و دست  نیکالم مع یگستاخ نیاز ا شیهادندان

 جا بند نبود.  کیآتش شده و  یاسفند رو هیبلند شد، شب  نیمع
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اتاق    نیاه به عرضتون رسوندن. سرکار تو اخانم، اشتب  رینخ  ؟یکرد تیریتو مدت مد یفکر کرد -
  زیم  نی. پشت اکندنیها جون مبدبخت  نیا رونیو اون ب  یکردیدوران م ادیو  یبود دهیچپ
دو تا   نی. امیکردی بحث م یبا هر جک و جونور  نیاسی نیو من و ا ینشسته بود تیکوفت  تیریمد

تو  ؟ی. اون وقت تو کجا بودکردنی و اون چشم کور م نیا یهاو نقشه   وتریکامپ  یپا دبختدختر ب
قراردادت.    نیبا ا یدی... ریدینه جانم! ر ؟یبست یقرارداد نیهمچ یلطف کرد  یکنی هپروت!... فکر م

 .یدیخودت و ما رو جر م یو باهاش دار  یتر از دهنت برداشتلقمه بزرگ 

 بزند.  رونی از حدقه ب ش یهاهر آن امکان دارد چشم کردی حس م د،یلرزی شدت خشم م از

شده بود،  ریرا آرام کند اما د ن یداشت مع یسع نیاسیبودند،  ستادهیسر پا و وحشت زده ا همه
 !ری د یلیخ

 . رونی برو ب -

هم انتظار   نی مع یها دو چندان شد، حتها حبس و وحشت چشمسمت او برگشت، نفس  سرها
 حر  ن یچن دنیشن

 

 ها را نداشت. همانند او که انتظار آن حرف نداشت،  یف

 ... میرا به او دوخت. صاف، مستق نشیبار و آتش خون  نگاه

 . رونی گفتم ب -

 در جا خشکش زد.   نیگذاشت اما با حرف مع شیقدم پ  نیاسی

مثل تو تلف  یاحمق هی یرو پا میهه! واسه حودم متاسفم که وقت و انرژ ؟ یفکر کرد یچ رم،یم -
 کردم. 

  نیا دی. نبادیوا رفت و عاطفه لب گز هیانداخت، مرض  ریبا تاسف بسته شد و سر به ز  نیاسی یهاپلک 
 اما افتاد. افتادی اتفاق م 
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 *** 

 

 روال بود اما به ظاهر.   یو رو یعاد زیچ همه

تا از خر   دزدنی هر چه هم دوستانش حرف م  گذارد،ی رفته و گفته بود هرگز پا به شرکت نم نیمع
  دارشحهی بود... که قلب شکسته و غرور جر یکه ماه  گریبود. طرف د دهیفای شود، ب ادهیپ طانیش

 بود.

از سر زدن به   ینه خبر  گریبود اما د نیترها هم هم. قبل رفتی از همه م رتریو د آمدی از همه م زودتر
! کارش شده بود نقشه، دادی نم یصحبت به کس  یاجازه  یمهمان کردن. حت  ها بود و نه به قهوهاتاق 

 !گار ی... سگاری... نقشه، سگاری... نقشه، سگاریس

 اخطار داده بود که نکشد! دکتر

 ...گذاشتندی ... نمگذاشتندی ترک کند اما نم  خواستیم

درون   یخاموش کرد و نعش و خاکسترش را با فوت آرام زیم یروشن را لبه  لتریآخر را زد، ف  پتک
 شوت کرد.   زیکوچک کنار م سطل

  یرو ییطال یهاانداخت، عقربه  دشیسف ی لیمستط یبا صفحه  یبه ساعت بند چرم مشک  ینگاه
 عدد ُنه نشسته بودند.

را هم جمع   آمادهمه یو ن دهیکش یهاگذاشت، نقشه  فشی تاپش را درون کبلند شد، لپ زی پشت م از
افتاده  نی اسیبود و حاال گردن  ن یبا مع تشانیسوؤلکه م یاعقب افتاده یها؛ کارهاکرد. عالوه بر آن 

اما هرگز   مردی و درد م  یخوابی چپاند. از ب ویآرش فی ها درون کنقشه  ریبود، برداشت و همراه سا
... از دادی م حی ترج یز یبود... ُمردن را به هر چ نیبزند. او هم نشی زم ،یجا زدن کس گذاشتی نم

 برگرد!   گفتی اما نم  دیچی پیو به خود م ُمردی م یدلتنگ

دوش   نیحمام رفت. ح اش،ی بی. بعد از سر زدن به ب دی تا ساعت ده نمانده بود که به خانه رس  یز یچ
 هم از دستش به ستوه آمده بود. نوای آن ب د،یشنی اش را ماعتراض معده یگرفتن صدا
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شده را  یبندبسته یهالهیف زر، یبه آشپزخانه رفت. از فر چیپحوله  یو با موها دیپوش  یراحت  لباس 
  آورد،یاش تا آماده شدن غذا دوام نمباز شود. معده  خشانی گذاشت تا  نکیس یآورد و رو رونیب

  یاما مزه  ردی از دلش را بگ یکم  اشی نیری به دهان گذاشت تا ش  یمربا را برداشت و قاشق یشهیش
کار را دوباره و دوباره تکرار کرد. مربا دوست   نیخورد و ا  گرید یبه دهانش مزه داد. قاشق نشی ریش

 اش بود...! معده یغذا برا  نیو آشناتر نیذتریداشت! عاشق مربا بود! لذ

 کور شد. یاصل یغذا یبرا  شی آلبالو خورد تا اشتها یاز مربا یقدر به

انداخت.   یصندل  یبه پشت  کرد،یم  ینی گردنش سنگ یرو ییلویچند ده ک یاچون وزنهکه هم یاحوله
 رفت.  شیبعد از دم کردن قهوه، سراغ کارها

 مبل آوار شد. یرو  یبه عبارت ای و نشست،  دیبود که باالخره دست از کار کش  شیگرگ و م هوا

 خوابش برد! یک  دیقهوه چرخاند و... نفهم تاپ روشن و ماگ پر از کاغذ و لپ  زیم یرو چشم

نداشت و   تی از موقع یزد و چشم گشود. درک کامل  یشد، پلک  داریب  ،یآرام گوش یملود یصدا با
.  شدیم  دهیهنوز شن یگوش یمانده بود تا باالخره به خود آمد. صدا رهیخ دی به سقف سف  یلحظات 

گردن و کمرش   انی جانکاه در م یشود که درد  زیخمیمبل گذاشت و خواست ن  یپشت یدست رو
 اش را بلند کرد. ناله  یاو صد دیچ یپ

 آخ! -

 قطع شد اما درد او نه. یگوش یصدا

 گردنش را گرفت،  گریکمک آرنج دست راست، بلند شد و نشست. با دست د با

 

 افتادن داشت!  لیو انگار م کردی م ینی گردن سنگ یرو  سرش

 یم چون لواله شیهاو با درد ذره ذره سر باال برد. مهره  دیدو دست را دورش احاطه کرد، لب گز هر
 ها بسته مانده، خشک شده و به صدا در آمده بودند. که سال یدر 

 فرستاد. رونی و پر دردش را با ناله ب نیصاف شدن گردنش، نفس سنگ  با
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 آه! -

 !سوختندی را لمس کند نداشت، انگار زخم بودند و م شیهابخواهد مهره کهنیا دل

کنار   وارید یکه رو یم یمربع شکل قد یوار یت دبه ساع یبلند شد. نگاه گریبار د  اشی گوش یصدا
 بود!  لیآشپزخانه نصب بود، انداخت. چه خوب که روز تعط 

 ... خوردیهنوز داشت زنگ م یگوش

دنبال تلفنش، کاغذها را  گریماساژ گردنش، با دست د نیآمد و نشست. ح ن ییدو زانو پا یرو آرام
 کرد. شیدایتا باالخره پ  دی کشی ور و آن ور م نیا

. فلش سبز  دیدی کرده بود و حروف را کج و موج م جشانیهم خسته بودند و هم درد گ شیهاچشم
 ... دیرنگ را کش

 . دیبه گوشش رس حانهیر یسر زنده  یصدا

 ؟ یجونم. شناخت  یسالم ماه -

 ! اند؟دهیسوال بود اسمش را از کجا فهم شیبرا هنوز

 زمزمه کرد.  اسمش را یاگرفته  یصدا با

 .حانهیر -

 ...دیخند

 .ی گفتم حتما باز قراره مثل دفعه قبل محلم ند ؟یداد یچرا جواب نم   ؟ی!... خوب ازیده امت -

نه...  حانه،ی ! نقطه ضعفش بود... نه رتوانستی نم  یبیطور عج ! به توانستی اما نم خواستی م دلش
 ها نقشه ضعفش بودند. دختربچه

 جون؟ یالو؟ ماه -

 .دیکش یی صدای اما ب  قیعم دم
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 بله؟  -

بود   اساسی از دستش بدهد. احساسش مسخره و ب  دی ترسی داشت، م  دیحرف زدن ترد یبرا دخترک
بود که او   یداشت، قوت قلب بود انگار! اصال همان نانیاما دوستش داشت! حضورش اطم 

شود مثل   یک یبود؛   نیهم شی . آرزودیآی برم یو محکم که از پس هر کار  یدختر قو کی  خواست؛یم
 او!

 شد، گفت:  یکه طوالن  سکوتش

 حرفت رو بزن.  -

 لبان کوچک دخترک نشست.  یرو  یلبخند

 االن؟ میدوست -

 !دیکودکانه پرس  چه

 انتخاب کرده بود! یدخترک سوخت! چه دوست بد یدلش برا قدرچه

 انتخاب کرده بود! اشحانه یر یبرا  یسوخت! چه دوست بد انیشا یبرا دلش

 همه سوختن! نیخودش سوخت! سوخت از ا  یبرا دلش

 اشتباه کرده بود. ایشان بهتر شود اما گوبعد آن شب، رابطه  کردی شد، فکر م   یخال حانهیر باد

 . خداحا... شمیمزاحمت نم  -

 ام.خسته  فقط ،یستی مزاحم ن -

 داد؟ ی م  حیرا توض  لشیبود که داشت خود و حال و دل  یچندم  بار

 ؟یاچرا خسته  -

 جواب داد:  کوتاه

 .دونمی نم -
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 افزود:  و

 بهت.  دمیتو حرف بزن، گوش م  -

 لبانش بازگشت.  ینمک رونم  لبخند

 بگم؟  یاوم... خب، چ  -

 او را بشنود.  خواستی بشنود اما م خواهدی چه م دانستی نم

 گه؟یم یوست به دوست چ د -

 گرفت. یکه کنار صورتش بود، به باز  ییمو تار

 شماره بدم. همه رو غدقن کرده. یحت  ایبا دوستام حرف بزنم،  دهیاجازه نم  ییآخه دا دونم،ی نم -

 .گریهضم کند اما حتما الزم بود د  توانستی را نم یهمه محافظه کار  نیا لیدل

 داره... خب، بگو.  یل یحتما دل  تییدا -

 در حدقه چرخاند؛ چشم

 فکر کنم.  کمی صبر کن  -

 اش را برداشت و به آشپزخانه رفت. قهوه یخورده   مهیرا بکند، بلند شد. ماگ ن  شی او فکرها تا

 بگم؟  یز یچ هی -

 را لمس کرد. فونیآ ینهیگذاشت و گز نتیکاب  یآورد و رو نییرا پا یگوش

 بگو.  -

 گفت:  اش،ده یبه نظر رس یده یفراوان از ا یشوق  با

 م،ی. هم بگردرونی ب میبر ای هم که بهت اعتماد داره، پس ب انی شا ییدا ل،ی اس و تعطامروز که جمعه  -
 . هوم؟ میهم حرف بزن 
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 .دیبلند کش یاازه یخم

 نه. -

 رفته گفت:  وا

 .گذرهیچرا؟ باور کن خوش م -

 . دیکش انهیتا م  یشانی پ یرا از موها دستش

 ام.گفتم که، خسته -

 به دل بالشت در آغوشش زد.  جانی ب یمشت

 .یوقت ندار  ای یاخسته  ای ییدا نیتوأم که ع  -

 ! ایداشت گو ادیاو وجه اشتراک ز ییدا با

 ...دیکش گرید یاازه یخم

 دارم. گهید شنهادیپ هیمن  -

 ؟ یچ -

باشد.   رگذاری او تاث هیروح   یدوستانش رو یمانه ی جو صم دیمطمئن نبود اما فکر کرد شا مشیتصم از
 رفته بود! شانیهای دورهم یهر چند مزه 

 . یایتوأم ب یتونی م یی... اگه بخوامیریبگ  کیکوچ یمهمون  هیهام هفته قراره با دوست  نیآخر ا -

 و گفت:   دیورچ لب

 ان؟ یدوستات م ی گیخب، مگه نم -

 دش گفت: خو مثل

 ؟ یدوستم ی گیخب، مگه نم -
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 پاسخ! نیبود ا ذیچه لذ د،یدخترک درخش یهاچشم

 ؟ی زنی نه... تو باهاش حرف م  ای  امیبذاره ب  ییدا  دونمی نم  یقبول ول  -

 داشتند. ادیخوب به  شیهارا گوش  شیاما صدا  امدین  ادشیاز مرد  یاکرد، چهره  یچه سع هر

 .زنمی باهاش حرف م -

 ... دیباال پر نشسته

 ! آخ جون!ولیا -

  یبود. به گمانش بد نبود اگر مخاطب نامی از َبر شده بود اما ب شینشست، کم و ب  شماره  یرو نگاهش
 مخاطبانش اضافه کند. ستیبه ل

 

 *** 

 

  یر یاز سرگ یبرا  یکدام تالش چینکرده بود؛ ه ریی تغ زیچ  چیو ه گذشتی م نیروز از رفتن مع  نیپنجم 
 . کردندی نم یو همکار  یدوست

  یاکوچک و گرد پنج چرخه  یصندل یاز رو د، یها را شنبچه  یگفتن و خداحافظ  دیخسته نباش یصدا
 بلند شد.  کرد،ی استفاده م یکشکه موقع نقشه

 دلخور گفت:  هی. مرضدیباز شدن در اتاق، سرها سمتش چرخ با

 ! یچه عجب رخ نشون داد -

ها نداشت و با اخم  از آن  یهم دست کم ن یاسیرو گرفت،  نازک کرد و شیبرا  یپشت چشم عاطفه
 دانس ی . دخترها را نمکردی نگاهش م
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مقابلش را   یسرخ و گود افتاده یهاچشم یشورهبود، بلکه دل نیاما او نه فقط نگران رفتن مع ت
 هم داشت.

 در را رها و سمتش قدم گذاشت.  یره یدستگ هیمرض

 نه؟ گه،یدتموم شد  های موش و گربه باز  -

 نبود، گربه هم نبود، فقط دلخور بود! موش

 با او بهتر بود. یصحبتکرد، هم  نیاس یبه  رو

 خونه.   دییایب  د،یقرار نذار ییفردا شب رو جا -

 گفت:  گر،یگرفته سمت د یبه گردن داد و با همان رو  یقر  عاطفه

 ! ست؟ین مونی کی یبشه وقت یکه چ مییا یب -

 به او هم!  نیهمه روشن بود. حس مع یبرا نی را دوست داشت و ا ن یداشت! مع دوستش

 خواست، منم مانعش نشدم. ری خودش بود که نباشه. دلش مد حی ترج -

 و با طعنه ادا کرد. سپس رو به سمانه گفت:  دهیرا کش ر«ی»مد

 . یاومدن نداشته باش یبرا یتا مشکل  یایبا پدر و مادرت ب  یحت یتون ی . میتو هم دعوت -

 زد. یینمابود، لبخند دندان   شیکه از خدا هسمان

اجازه دادن  زنم،ی . باهاشون حرف مانیب توننی خب، مامان و بابا نم   یول امیدوست دارم ب  یل یخ -
 . امی حتما م

و نگاهش  ستادهیچنان اکوتاه رفت. آن سه نفر اما هم یتکان داد و او با خداحافظ  شیبرا یسر 
 چرخاند و به اتاقش برگشت. نشان ی. نگاه بکردندیم

 جلوتر از آن دو پشت سرش راه افتاد.  نیاسی

 ؟ ی... خوب؟یماه -
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کالفه جلو رفت،    نیاسیگرد نشست و کارش را از سر گرفت.  یهمان صندل یرا جواب نداد. رو سوالش
 . دیوجب رس کیصورتشان به  ینقشه گذاشت و کمر سمتش تاباند. فاصله  یکف دست رو

 ؟ یومش کن تم یخوای نم -

 شد.  رهی رنگش خدو زناِن شب  یهاله یهمان فاصله به ت از

 تموم کنم؟  دیرو با یچ -

 . یخودت رو به اون راه نزن ماه -

 کمر راست کرد؛ یعصب  و

 گند نزن. نیاز ا شتریتو رو به حضرت عباس ب -

 لبش جا خوش کرد.  یگوشه  یپوزخند

 نه؟  زنم؟ی . من گند میپس توأم با اون هم نظر  -

 افتاده بود.  ریدو کله شِق لجباز گ نیزد. ب  شیبه موها یچنگ

 یچ هی... اون نیبهش... هم تو، هم اون مع دیچند سالمون که گند زد یدوست نه،یمنظور من مع  -
 . دیتمومش کن گهیو گذشت. د  یگفت، تو دو تا گفت

 رود؟ یم  یک و دیآی م یکجاست و ک  ست؟یک  ست؟یچ  ی»گذشت«  لعنت  نی داشت بداند ا دوست

 نوک مداد گذاشت و فشرد. یشست رو انگشت

و   یدوست خوادیاون م کهنیدعوا نکردم. با همکارم دعوا کردم. حاال ا ،یگیکه م یمن با دوست  -
 .کنمی رو نم یدوست  نیو من هرگز التماس برگشت چن ست یمن ن ریکفه بذاره، تقص هیرو تو   یهمکار 

 گفت:  نیاز مع یجلو گذاشت و به طرفدار  ی بود، قدم ستادهیکه در چهارچوب در ا عاطفه

 .ی ... اون فقط منتظره تو بگگردهی برگرد، با کله برم  یباور کن تو بگ -

 شانه نگاهش کرد.  یزد و از رو ی چرخ  مین  یصندل یرو
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 اون؟ ایمن   د؟یحرف شن  یک -

 شد. کینزد یگر ید قدم

 ر نکن. زد، تو باو یحرف  هیاون  -

 . گنیم تی ها باورهاشون رو تو عصبانآدم  -

 .ستادیکنارش ا نیاسی

اگه  یدون ی شرکت هم وسطه. م یآبرو ی. پاستین های توز نهی ک نی. االن وقت ایکش نده ماه -
قربونت   گهید ای کوتاه ب شه؟یم  یاومده، چ شی کدورت پ نمونیب  یاول کار  نی کنه هم دایدرز پ  ییجا

 برم! 

 سر سمت شانه خم کرد و مظلومانه گفت:  عاطفه

 ... ها؟ بگم؟ ادیبهش بگم اونم فردا ب  -

 تنگ شده بود! شیهای و وراج  های باز خل   یبرا دلش

 . دیچرخ زشیباال انداخت و رو به م شانه

 همه بازه. یمن به رو  یدر خونه  -

 یرو یا رد و بوسه ک یلبخند زد و عاطفه دو قدم مانده را ط هیمرض د،یکش ی انفس آسوده  نیاسی
 اش کاشت. گونه

 ! یماه یل یخ -

 

 *** 

 

 ...دیاز راه رس  یشب آذر هم گذشت و د نیامیس



 حوض   یب یماه

137 
 

 . ستادیا اطیرا کنار زد و رو به ح پرده

 ماه است  ی"امروز اول د -

 دانمی ها را مراز فصل  من

 فهممی ها را محرف لحظه  و

 دهنده در گور خفته است  نجات

 رنده ی خاک؛ خاک پذ و

 به آرامش   ستیاشارت 

 گذشت و ساعت چهار بار نواخت..." زمان

 شد... یبست و ذهنش راه پلک

 دیآی "در کوچه باد م -

 دیآی کوچه باد م در

 شم یاندی ها مگل یر یگمن به جفت  و

 الغر کم خون  یهابا ساقه  ییهاغنچه  به

 زمان خسته مسلول نیا و

 گذردی م  سیاز کنار درختان خ یمرد و

 ش یهارگ  یآب  یهاکه رشته یمرد

را    نیخون ی منقلبش، آن هجا یهاقه یو در شق اندده یگلوگاهش باال خز یمرده از دو سو یمارها مانند
 کنند ی تکرار م

 ...سالم
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 ...سالم

 ..." شمیاندی ها مگل یر یگمن به جفت  و

فت... داشت  ر  یبر کنج لب... داشت م شهیهم یلعنت  گاریچمدان به دست، با آن س رفت،ی م داشت
 ... دتشیدیم

 سرد ی"در آستانه فصل -

 هانه یآ یمحفل عزا در

 رنگ  دهیپر یهااجتماع سوگوار تجربه و

 غروب بارور شده از دانش سکوت  نیا و

 سان؛نیا رودی که م یبه آن کس شودیم چگونه

 صبور، 

 ن، یسنگ

 سرگردان

 داد؟...  ستیا فرمان

 ست،یبه مرد گفت که او زنده ن شودیم چگونه

 وقت زنده نبوده است..." چیه او

 وقت زنده نبوده است! چیه او

 ... دیآواز سر نداد و نرقص د،یوقت لبخند نزد، نخند چیه

 وقت زنده نبوده است! چیه او

 بودند زنده بماند... نگذاشته بود! نگذاشته
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 را کشته بودند! او

 را کشته بود!... او

 دیآی د م"در کوچه با -

 منفرد انزوا یهاکالغ 

 چرخند یکسالت م ریپ یهاباغ  در

 دارد...  یر ینردبام چه ارتفاع حق  و

 قلب را  کی یلوحساده هاآن

 ها بردند خود به قصر قصه با

 اکنون  و

 نفر به رقص برخوا کیچگونه  گرید

 

 خواست؟  هد

 را  شی کودک سوانیگ و

 خت یخواهد ر یجار  یهاآب در

 است  دهییاست و بو  دهیرا که سرانجام چ بیس و

 پا لگد خواهد کرد؟..."   ریز در

 کوتاه بود.  شهی... همشیموها

 به مو سنجاق نکرد... ینبافت، هرگز گل  ییهرگز مو د،یبه دست ند یاشانه  هرگز

 وقت زنده نبوده است! چیاو ه 
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 !اری ی"ا -

 ! اری نیترگانهی یا

 دند یخورش  یهمانیدر انتظار روز م  یاهیس یابرها چه

 شدند  انی ها نماروز آن پرنده کیاز تجسم پرواز بود که  یر ی در مس انگار

 بودند  لیاز خطوط سبز تخ  انگار

 زدند ینفس م  میتازه که در شهوت نس یهابرگ  آن

 سوخت ی ها مبنفش که در ذهن پاک پنجره  یهاآن شعله  انگار

 از چراغ نبوده...  یبه جز تصور معصوم یز یچ

 دیآی کوچه باد م در

 ست ی ران یو ییابتدا نیا

 آمدیشدند، باد م رانیتو و یهاروز هم که دست  آن

 ز ی عز یهاستاره

 ز یعز ییمقوا یهاستاره

رسوالن سر شکسته پناه  یهابه سوره شودیچگونه م  گرید ردی گ یم دنیدر آسمان، دروغ وز یوقت
 آورد؟ 

 گاهو آن  میرسی هزاران هزار ساله به هم م یهامثل مرده  ما

 اجساد ما قضاوت خواهد کرد یبر تباه دیخورش 

 سردم است!  من

 وقت گرم نخواهم شد! چیسردم است و انگار ه من
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 !اری یا

 ! اری نیترگانهی یا

 شراب مگر چند ساله بود؟ آن

 جان یکن که در ا نگاه

 دارد  یچه وزن  مانز

 جوند یمرا م یهاچگونه گوشت  انیماه و

 ..."؟یدار ی نگاه م ایدر ته در شهیمرا هم چرا

 ها بود!مرده  هیسرد بود... شب   شهیهم شیهادست

... کوتاه، چند کلمه زدی و گاه حرف م  دیخوابی و م خوردی م  رفت،ی راه م د،یکشی بود. نفس م مرده
 اما... مرده بود...

 را بسته و مرده بود... شیهازده، پلک  خی بود. با همان دستان کرخت و  دهیرا خودش د  مردنش

 !اشی لعنت یِ ... آن اودیکشی م  گاریاما س او

هم نشسته و  یرو شیهابود. دندان دهیلرزانش، چروک یمشت گره کرده انی پرده م فیلط یپارچه 
  د،یپلک بگشا خواستی . مگرفتندی... داشتند آتش م شیهاا خرد شدنشان نمانده بود. چشم ت یز یچ
افتاده بود و داشت   شیرو ی بختک   ییفرار کند اما گو شیهای دار یاز آن کابوس در ب  خواستیم

 . گرفتی را م  نشجا

نشسته بود و  اشی شان یپ یو عرق رو دیلرزی تنش م  شد،ی چون ناله خارج مهم  ییاش آواهاحنجره  از
 . زدندی ... نفس نفس مشیهانفس 

 ... متوجه نبود. دیفهمی اما نم  دیسرش فرود آ یکنده و رو  خینمانده بود از ب یز یچ پرده
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  انیآمد. پرده از م رونیقدر که از آن شوک ب بار، بارها نواخت، آن  کیزنگ در بلند شد... نه  یصدا
  یاش روسرخ وق زده یهانشست. چشم ش یر جازمان برگشت و ساعت س د،ی اش ُسرمشت وا شده 

 ...!خواندی پخش نشست؛ فروغ هنوز داشت م 

چرا   داشت؟ی کابوس دست از سرش برنم  نی ضعف رفت و در جا تلو خورد. چرا ا شیپاها
 ...گذشتی نم  گذشت؟ی نم

پشت در بودند و او... احساس   شیها. مهمان دیدور به گوش رس یی از جا  اشی زنگ گوش یصدا
 داشت!  یچارگیب

 اما باز نواخت.  دیته کش صدا

را فشرد. تا قبل   و دکمه  دیکش فونی را سمت آ رمقشی سست و ب یهارفته بود، قدم لیتحل  اشیانرژ 
حالش را   نیا یکس  دی... نبادیآب رساند و چند مشت به صورت پاش  ریآمدنشان خودش را به ش

 ! دی... نبادیدیم

 ؟ ییکجا ؟ی ماه ؟یماه -

 بود. هینگران مرض یصدا صدا،

 ؟ یماه -

 بود.  عاطفه

 ست؟ یتو اتاقش ن -

 باالخره آتش بس کرده و آمده بود؟  پس

انداخت و   اشدهینگاه را هم به صورت رنگ پر نیآخر د،یرا شن شدیم کیکه نزد ییهاقدم یصدا
 .دی کش نیی را پا رهیدستگ

 .دیسرها آن طرف چرخ  یدر، همه  کیت  یصدا با
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 : د یمات پرس هی. مرضدیکش یبلند   نیدهان گذاشت و ه یدست رو عاطفه

 !؟یشد  یشکل نیچرا ا -

 .چارهی ب  یکم یبود، منته  ینشده بود، همان ماه یشکل  چیه

 گفت:  یشان یخشک کردن پ نیو ح  دیاپن کش یرو یاز جعبه  یدستمال

 . ستی ن میزیچ -

رفتن داشتند،  شی که شرم پ ییو پاها یدلتنگش شده بود، با نگران  یشش روز حساب نیکه در ا نیمع
 . دیخودش را جلو کش یچند سانت

 کنه؟ی سرت درد م -

تر کرده  اش را مردانهچهره نیبلندتر شده و هم ششیته ر شی نسبت به شش روز پ د،یچرخ نگاهش
 بود.

 سوال، لب زد:  یجوا یجا به

 .یخوش اومد -

 گرفت.  نیی شرمزده سر به پا نیداشت. مع  یار ی حرف بس اشیی آمد گو خوش

 گفتم.  ادی. دست خودم نبود، چرت زخوامی ها معذرت مبابت اون حرف  -

 مشت گرفت، قدم داخل آشپزخانه گذاشت و گفت:   انیدار را منم دستمال

  گهی... اون درد نداره، اون دزننی رو که بهت م یاما دوم یدرد دار  ،یخور یرو که م   یاول یچاقو -
 اس.کشنده

دوخت که پشت به او   یای و در آخر به ماه دیسمت دوستانش چرخ  اشچاره ی وا رفت، نگاه ب  نیمع
 .گشتی م هانت یدر کاب یز یدنبال چ

 من... -
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 محکم بست!  یرا کم   نتیحرفش را بزند. در کاب  نگذاشت

. فقط بدون قسمت دوم ستیمهم ن گه،ید زیهر چ ایمنظورت اون نبود و از دهنت در رفته  -
 .کنمی هات رو هرگز فراموش نم حرف 

 اش شد. و رو به چشمان گرفته برگشت

 : د یگذاشت و پرس شی ملتمس قدم پ  نیمع

تا   کنمیم یکار کنم؟ هر کار تو بگ  ی... بگو چمونمیسگ پش نیبه خدا ع  ؟یکار کنم تا ببخش  یچ -
 . یببخش 

 زد. هیتک  نتیکاب یه دو دست را عقب برد و به لب هر

 ! می. کاش مثل سگ وفادار هم باشکنهی رو دوا نم  یشدن، درد مونیمثل سگ پش -

زده گذاشت و با لبخند  غم  نیکه احساس خطر کرد، خود را وسط انداخت. دست پشت کمر مع نیاسی
 گفت:  یتصنع

 ؟ ی... مگه نه ماهمیها. مهم حاالست که دوباره دور هم جمع شدبچه  الیخ یب -

 را تمام کند.  نیکردن مع هیکه تنب کردیالتماس م شیهاچشم با

 آره.  -

 .دندیکش یاکلمه همه نفس آسوده  کی  نیهم با

 مبل نشستند. کی یکرد، دخترها هم رفتند و هر کدام رو تیها هدارا سمت مبل   نیمع ن،یاسی

را   گرشید یهازنگ در بلند شد. مهمان یکه صدا  دیچرخ خچالیسماور گذاشت، سمت  یا رور یقور 
 فراموش کرده بود!

 دکمه را فشرد. ،یخم شد و بدون برداشتن گوش یسانت ستیاپن ب  یرو از

 : دیپرس  آمد،یم  بیبه جمع دوستانش که سکوتشان عج رو
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 د؟یاوردیسمانه رو چرا ن  -

 جواب داد:  هیمرض

 ... فکر کنم االنم خودش بود.ادیگفت خودش م -

بودند که بخواهند احتمال   دهید ی نداشتند. اصال مگر تا به حال او را با کس گرشید یهااز مهمان  خبر
 را بدهند؟! یگر یدوست و مهمان د

ها و رو به دو شخص  پله یکه باال دیاستقبال مهمانش رفت، به محض باز کردن در، سمانه را د به
 کرده و همراهش داخل آمده بودند. یمعرف  ی. خودشان را دوستان ماهستادهیا گریناشناس د

و حواسشان    کردندی نداشت، نگاه م  ریخشک که کم از کو  اطیبه ح  رانی متعجب و ح انی و شا  حانهیر
 نبود.  به او

 باال.   دییبفرما -

هر سه سمتش برگشتند. سمانه چند قدم فاصله را تند رد کرد و خود را در آغوشش جا   شی صدا با
 داد. 

 سالم. -

  هیتوص یهم به گوش او رسانده بود. حت هیگفته بود او را همانند خواهر دوست دارد و مرض هیمرض به
 شده مراقب رفتارش باشد.  یکس یکرده بود حاال که الگو

 کرد. شیاش گذاشت و جداشانه یرو یدست

 تو.   ای. بیخوش اومد -

بودند، کرد. با   ستادهیرو به آن دو نفر که حاال پشت سرش ا دیزد اما قبل وارد شدن، با ترد یلبخند
 کرد و داخل شد. دایپ نانی از آشنا بودنشان اطم ،یتکان کوتاه سر ماه 

. مثل دیو درختان خشک را فراموش کرده بود، به آغوشش پر  اطیبه کل ح  دنشیکه با د حانهیر
 گردنش متحمل شود.  یرو یتا فشار کم  چاندیهمان روز! به اجبار دست دورش پ 
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 . دیرا از کنار گوش شن  شیصدا

 دلم برات تنگ شده بود! -

 و افزود:  دیسپس عقب کش و

 کردم؟ یم یلحظه شمار  دنتید یقدر براچه  یاگه بدون -

 . ییفقط لبخند بود و خوش آمد گو جوابش

  کیکتان با   یطوس راهنی شانه، پ یرو یبافته  ییخرما یانداخت؛ موها  شیبه سر تا پا ینگاه حانهیر
تر از  روشن یکم  نیدرست بخواندش با شلوار ج  توانستی چپ که نم ی نهیس یرو  دیسنجاق سف

 . راهنیپ

 !یتر چه خوشگل  طورنیا -

بار نگاهش سمت مرد   نینبود. ا  رونیب  شی تار مو کی  یشال او نشست، حت  یهش رونگا اریاختی ب
 !کردی . نگاهش نمافتیسوق 

 بودند. یهر چهار تن بلند شدند. هر دو گروه منتظر معرف ان،یو شا حانهی ورود ر با

 قرار داشت اشاره زد.  ونیمبل دو نفره که در ضلع چپ تلوز سمت

 . دییبفرما -

 قبل نشستن، گفت:  حانهیر

 ؟ یکن ی هات رو معرفدوست  یخوای نم -

 بود.  ی و تنها ماندتش در خانه، دختر زودجوش و اجتماع شهیهم یهاوجود ممانعت  با

 باال انداخت و جواب داد: شانه

 از خودشون بپرس.  -

 گفت:  یطان ی و ش زیبه دهان گرفت و با لبخند ر انگشت
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 . شهیمن روم نم -

 کرد.  اشی اش انداخت و سمت مبل همراهدست دور شانه  انیشا

 .ستادنیمنتظر شما ا ونیها و آقاهست. فعال خانم  ییآشنا یوقت برا -

 دست به کار شد.  هیاز نشستن، مرض  بعد

 .ونمی و شش سالمه و طراح دکوراس ستیو ب امه یمن مرض -

 گفت:  یخارج شده بود، با لودگ ییکه از آن جو ابتدا نیمع

 ه یضمر -

 

 . ومدنین یخواستگار  یبرا نای... ازمیآروم باش. هول نکن عز جان،

 . دیخندیهم م  هیبه هوا برخاست. خود مرض یخنده  یصدا

 گفت:  عاطفه

 ام.منم عاطفه -

 خاصش گفت:  ژیبا آن ابهت و پرست نیاسی

 . نمیاسی -

 گوش اشاره زد و پچ پچ کنان گفت:   کینزد ییبه جا نیمع

 .خوننی م ییبنده خدا هی که تو گوش  یهمون -

 هم خنده...  باز

 را نشان داد.  نی دست باال آورد و مع رفت،یم سهی که از خنده ر ی. در حال دیبه سمانه رس   نوبت

 . کننیم ی بهتر معرف   نیآقا مع -
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 آب شده بود، گفت:  شیهاخ ی گریکه د نیمع

 سمانه.  ؛ی به عبارت ایآنه َسم اونه... َسمِ  شونیا ؟یآنه شرل ادتونه؟ی آنه رو  -

و   دیبودن، لب گز بیع  یبه معن نی باال گرفت که مع دیکنترل پخش مقابلش برداشت و به تهد سمانه
 چشم و ابرو آمد.  بهیغر یهاسمت مهمان 

 گفت:  هیمرض ،یحساب یخنده کیاز  بعد

 . یگیم  یچ مینیکن بب  ی ال خودت رو معرفحا -

 مجال نداد و با حرفش فسش را در آورد.  حانهیبه غبغ انداخت اما ر یباد

 . یدلقک دربار ماه -

شان باره بمب خنده کیو  دیو چرخ  دیهم چرخ  یها مبهوت و ناباور رونگاه  امد،ی در ن یاز کس صدا
صدا مانده    نیخانه را که در حسرت ا یها و درزهاتمام سوراخ سمبه شانیهاخنده یمنفجر شد. صدا

 بودند، پر کرد. 

 : دیو نال  دیرو دست خوردن را نداشت، با چهره در هم کش  نیکه انتظار ا نیمع

 که دختر. یکرد کسانمی با خاک  -

 . دیشانه باال انداخت و خند  حانهیر

 دلش گرفته بود، گفت:  یدست رو یدر حال  عاطفه

 خوبت کرد، دمش گرم. -

 کرد؛  ی دهن کج نیمع

 .ی( تا کار دستمون ندادیی)دستشوی شما پاشو برو دشور  -

 خورد. ن یو کوسن مبل را سمتش پرت کرد که صاف به صورت مع دیکش یاخفه   غیج  عاطفه
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  گرید یو بعض کردندی اشک چشم پاک م شانی از سر گرفته شد، گاه بلند و گاه آرام... بعض هاخنده
  کیاش فقط تا و خنده  کردیفک به درد آمده از خنده گرفته بودند. فقط او نگاهشان م  یدست رو

 اش را...خنده یرا گم کرده بود... صدا دنیطور خند. سخت و سنگ نبود، فقط چهدادی لبخند قد م 

 : د یکه شد، سمانه پرس سکوت

 که گذشت.  لدایشب  ه؟یچ یبرا یمهمون  نی جون، ا یماه گمیم -

 چه کار؟  خواستی را م لدایبودند.  لدایاو  یهاتمام شب لدا؟یکدام  لدا؟ی

 او جواب داد: یبه جا عاطفه

 . دونهی کس نم چیرو هم ه لشی. دلدهیسور م هی یشب  نی همچ ی. هر سال ماهستین لداینه، بحث  -

از چشمان   نی . دستش مشت شد و ابه پاسخ نداشت لی منتظر به او چشم دوخته بودند اما او م همه
 دور نماند. انیشا نیزبیت

 هاست.خنده  نیمهم ا ست؛یمهم ن لشیدل -

کمک تشکر   نیا یسر فرصت برا دیاو برداشت. با یرا از رو نیسنگ یهاجمله، نگاه کی  نیهم با
 ! کردیم

 بلند شد و به آشپزخانه رفت.  د، یچرخ گریکه سمت د بحث

  یرا از رو یمیقد یاخم شد و کتاب با جلد روزنامه  حانهی ر گشت،ی که بحث حول محور کار م یحال  در
 : د یورق زدنش، کنجکاو پرس نیبرداشت. ح ونیتلوز زیم

 ه؟ یچه کتاب نیا -

 کتاب نشست.  یبود که تند برگشت و نگاهش صاف رو دهی پاگرد آشپزخانه رس به

 . ششهی پ شهیو هم  برهی . هر جا بره با خودش مهیو غمخوار ماه اری نیا -

 : دیپرس  هیاز مرض  متعجب

 !؟یجد -
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 . هیعال  شی بگم، فروغ خوان نمیکال عاشق فروغه... البته ا ی. ماهزمیآره عز -

 آن دو جلب شده بود. یهاتوجه همه به صحبت  حاال

 نشان دهد، گفت:  ییرایداشت خود را سرگرم آماده کردن تدارکات پذ یکه سع یرو به ماه   حانهیر

 دوست دارم بشنوم صداشو.  -

 : دیبالفاصله پرس  و

 برامون؟  یخونی م -

 . دیمتوجه خشمش نبود و ند یکس  د،یکوب  ینیرا درون س  استکان

 لطفا؟  یخون ی جون! م یماه -

 .خواستندی ها از او فروغ محال بدش رو به راه نشده بود و آن هنوز

 . وستی پ حانهیهم به ر سمانه

 . منم کنجکاو شدم بشنوم. گهیبخون د -

 شد؟ی او نم دنی کنجکاو شن یکس چرا

و سمانه نشسته   حانهیبه ر  یدوستش را بشنود، چشمک یصدا آمدی که خودش هم بدش نم  عاطفه
 در رو به رو زد.

 مگه؟  شهی م یبخون واسشون. چ تی دو تا ب هیخب،  -

 !شدی م ری پ یچند سال  تی فقط او با هر مصرع و ب شد،ی نم  زیچ چیه

 .کردی نگاهشان از پشت، داشت لهش م ین یگر بودند، سنگدر سکوت نظاره  همه

 یندهیذهنش را از هر گذشته و آ یطور  کی دی! بارهیداغ از بخار سماور را برداشت، بدون دستگ یقور 
و همه منتظر نشسته بودند. سکوت خانه به   شدی کس بلند نم چی. صدا از هکرد ی منحرف م یاهیس

 .دیاش به گوش همه رسزمزمه یبود که صدا یقدر 
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 که بر آن خوش کنم دل یدی"نه ام -

 یی آشنا کینه پ  ،یغامیپ نه

 یساز نگاه فتنه  یدر چشم نه

 ییآهنگ پر از موج صدا نه

 شهر نور و عشق و درد و ظلمت  ز

 کشان رفت..." دامن  یزن یسحرگاه

قرمِز سِت سماور را بار   یقور  د،یبلع یاش نشست، سکوت کرد. آب دهان را به سختکه به حنجره  لرز
 . ختیگرد ساده ر یهادرون فنجان  یبرداشت و چا گرید

چهار    ی. براشدی کدام بلند نم  چیفرو رفته و صدا از ه بیعج یاخلسه  با همان چند خط در جو
از متن شعر   یز یو سمانه هم چ حانهی تلخ، ر اتیاب نینبود ا بیچندان عج دیشا  یمیدوست قد

مبل گذاشته و دست   یآرنج به دسته انیبه تن صدا توجه داشتند تا محتوا اما شا شتر یو ب دندینفهم
 یچهره  توانست ی هم م هی. از همان فاصله و زاوکردیچانه داشت و پر شده از سوال نگاهش م هب

 حوض:   یب  یماهیهم

 آلودش را تصور کند.اخم شه

 ... برف!یوا -

. سرها سمت پنجره برگشت. برف اول سال نبود اما  ختی و فرو ر دهیسکوت در یپرده  حانه،یر  غیج  با
 ماه. یروز زمستان... اول د  نیبرف اول زمستان بود، در اول

 از همه ذوق داشت.  شتریبود، ب ترکیکه به پنجره نزد سمانه

 . دهیو اون ورا رو نشون دادن و گفتن برف بار جانیبس که آذربا دیخدا شکرت! واال دلم پوس یوا -

 مغموم گفت:  حانهیر

 . اطیرم حنذاشت ب  ییبود، من سرما خورده بودم و دا دهیهم که بار یمنم. اون روز  -
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 .شدی م یآن روز هم عصب  یادآور یرفت. از  انیبه شا یاکالمش، چشم غره ته

 او را به خود چسباند. شتریاش انداخت و بدور شانه  دست

 اما مجبور بودم.  زمیعز دیببخش -

در   شیهاگفتن ام«حانه ی. هنوز »ریو خاص نبود، اال ماه بی کدام عج چیه یصحنه برا نیا دنید
 .زدی گوشش زنگ م 

 دهیانگشتان کش انیو کوچک دختر در م  فیکرد به دستان ظر یگذاشت و سع  زی م یرا رو  یچا ینیس
 او بود، نشست. یو از قضا درست رو به رو یخال یکه تنها جا هیمرد نگاه نکند. کنار مرض ی

 : دیپرس انیرو به شا  ،ینی ریبرداشتن ش ن یح نیمع

 ه؟یشغلت چ   ینگفت -

 زد.  ی در جا خورد و لبخند محجوب یتکان 

 . سمینباشه، پل ایر -

 کی یشد؛ موها قی. به صورتش دقدیفهم ی را م حانهی نسبت به ر یکار آن همه محافظه  لیدل تازه
هم به   شتریب آمد،ی م اشدهی که به صورت کش  یشی به راست حالت داده شده، ته ر  یدست مشک

از همه در  شتریکه ب  یز ی. چیبرآمده و گوشت  یهالبو متناسب صورت و   یاستخوان  ین یشغلش! ب
  نیماب  یز یبود! چ  شیبود... انگار آسمان نگاهش گرگ و م  شیهاچشم  کرد،یم یینماصورتش خود

 ! یاو سرمه  اهیس

حرف   حانهی کودکانه داشت، با سمانه و ر یه یشده بود، عاطفه هم که روح یو بازار  یپسرها کار  بحث
 . زدیم

 . دیرا از کنارش شن  هیمرض یصدا

 . یطور شده بود؟ رنگ به رو نداشت هات اومدن نشد بپرسم... چرا حالت اون مهمون  -

 ... گذشته
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 .شدی م  ادآورشی یو مدام تکرار و به نحو گذشتی نم  شیگذشته هم برا یقه یچند دق یحت

 . کردی سرم درد م کمی -

 : د یافسوس پرس با

 ردش فرق نکرده؟ تموم شد؟ اصال د  یوتراپ یزیف یهاجلسه  -

 !زدندیمقابل بدجور داشتند چشمک م  یهای نی ریش

 بهتر از قبله. -

 .شهیبهترم م  ،یمراعات کن  کمی خداروشکر.  -

 .دیکشیم یگار یاش بکار بود که او شبانه روز داشت از گردن زهوار در رفته یکجا

زد.   یرا به دهان گذاشت و گاز  ی گر یگرفت و د هیرا سمت مرض ی کی برداشت،   ینی ریشد و دو ش  خم
  ییکرد. سر انگشتان مربا قیدوباره به او تزر یتمشک بود، انگار جان یکه مربا  ینیری مارماالد وسط ش

 !ودنداشت. مهم لذت خودش ب  یت یاهم چیکار ه نیبودن ا بیع  شیاش را به دهان گذاشت. براشده

و سمانه بلند شدند، قصد داشتن با همان   حانهی ر شد،یدوم خم م  ینی ریبرداشتن ش یکه او برا ین یح
هم بعد از اصرار عاطفه همراهشان شد. او اما  هیخوش بگذرانند. مرض نیزم ی اندک برف نشسته رو

 را بخورد. اشی ن یریداد ش  حیترج 

پسرها را هم به کار انداخت و   طنتی دخترها، ش یو شاد  غیج  یصدا ،ینه چندان طوالن قیاز دقا بعد
 ! خوردی م ینیر ی چنان شبه سرشان زد. او اما هم  یهوس باز 

  یبه بزرگ یااتفاق بهره  نیترو پوچ   نیتر. چه ساده داشتند از کمدیرسی ها به گوش مخنده  یصدا
 ! توانستی. کاش او هم مبردندی خنده م

فرزندان و  یشت پنجره که به لبخندها و باز پ یرزنیاو فقط قاب پنجره بود و صدا... همانند پ سهم
 را تار.  دشیو گاه اشک د شودی و گاه لبخند مهمان لبانش م کندی نگاه م شیهانوه

  ن،یریاز سر زدن به غذاها و مطمئن شدن از پختشان، به اتاقش رفت. بعد از آن همه طعم ش بعد
 .دیچسبی م  یتلخ
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با   گار،ینخ س کیدر آوردن  ینیکنار تخت برداشت، ح  یاشهیکوچک ش یعسل یرا از رو  یاسرمه  پاکت
 . رهیت یا پاکت است! سرمه  نیهم  هیشب  انیشا یهاخود فکر کرد رنگ چشم

 . دیاش هم پرو برخاستن دود، فکر مسخره   گاریروشن کردن س با

را   شیآن گذاشت. مچ پا یرو یرا به افق گرید یپا را به حالت نود درجه و پا کی تخت نشست،  یلبه
زد.   قیکرد و پک عم کیانگشتانش بود، به لب نزد نیب   گاریکه س گریبا دست چپ گرفت و دست د

 شد.   یزبانش قاط  ریمانده در ز ینیر ی و ش گاریطعم گس س

و داشت   ستادهیچرا، اما سرما را بهانه کرده و به داخل آمده بود و حاال در چهارچوب ا دانستی نم
موجود در سرگذشت   اهیس یها. ابهامات و نقطه کردیرا نگاه م  دیدود سف یگم شده در هاله  رخمین
 از او بداند. شتریب  خواستی دختر، ذهنش را به خود مشغول کرده بود و م نیا

و  بوسنی رومو م دن،یمنن. باهام دست م یت روز هفته، چهار روزش رو خونه گفت از هف  شهیم -
  چیه یبهشون ول   دمیو گوش م زننی و نعمته. حرف م  متی دوستم دارن و بودنم براشون غن گنیم

 خب... منم آدمم.   یول ستا ین یمن نشدن. منت دنیبار گوش واسه شن هیکدوم 

آمده و صاف   رونی اش بفرو رفته  بی در ج یهاده دستابتدا با مخاطب قرار گرفتنش، جا خور همان
 بود. ستادهیا

 از دفعات قبل زد.  ترق یعم  یپک

 هی نیهم ی ول گذرهی تو سر طرف مقابل م   ایاس و چقدر زنندهچه دنیزن د هیدست  گاریس دونمی م -
 شمی. منم هر وقت مضطرب مهی کار پر استرس هیترکش کنم اما سخته،  خواستمی و من. م گارهیس
 یه کشم،ی م گاریس ی. هکشمی م گاریس

 

 ...یو ه کشمی م گاریس

 ...گذاشتندی ... نمگذاشتندی ترک کند اما نم  خواستیم

 فرستاد.  رونی زد و دودش را همراه آه ب پک
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  یکی رو تو گوشش گفتم و اون واسم سوخت.  هامهیرو دود کردم، دردها و گر هامی خوشدل شهیهم -
پر شده از دود و  میزندگ یهاهیرو سوزوندم. ال یرو روشن کردم، اون سوخت، بعد  یکی سوخت، اون 

 .کنهیام م... داره خفه شمی. دارم خفه مگاریغبار س 

و فقط   آوردی ازشان سر در نم زیچ  چیبودند که او ه انیهذ هیشب  شیهاحرف  د،یگویمچه   دیفهمی نم
 داشت. اجیکه به آن احت یز ی. چدادی گوش م

قدم داخل اتاق گذاشت. نگاهش کوتاه   ک یشد، جرأت به خرج داد و جلو رفت و  یکه طوالن  سکوتش
 نشست.  رخشمین  یو در آخر رو  دیچرخ  یم یقد زیکمد و م  یرو

 شه؟یاضطرابت کم م ؟یشیآروم م دنش،یبعد کش -

 گرفتن پک، سر باال انداخت.  نیح

 نشاند.  یشانی به پ  نیعوض کرد و چ ریلبانش نشست اما فورا مس  یرو نگاهش

 نداره؟ دهیفا  یوقت یکشی چرا م -

شد. چرا   اشره ی کم خ یو از پس دودها دیگذاشت، سمتش چرخ  گرید یآورد و کنار پا نییرا پا شیپا
 !زد؟ی اصال چرا داشت حرف م زد؟ی حرف م بهی غر کی داشت با 

  یکه رو یرنگ  اهیرا درون ماگ س  گاریه به خود آمد و بلند شد. ته ساما باالخر قهیچند دق دینفهم
 انداخت.  کرد،یاز آن استفاده م یگار یها به عنوان جا سجا خوش کرده و مدت  یعسل

 . دهیرو نم  کشمیکه م ییهم بکشم، کفاف دردها یکه آروم شم. کال هر چ کشمی نم -

 ؟ یپس چ -

 گفت:  رحمی لبش نشست و ب  یتلخ گوشه  یلبخند

 . رمی بم -

 حبس شد و مات ماند.  اشنه ینفس در س  د،یپر شی ابروها
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  اشیاقهوه یهالهی. تستادیا اشی قدم کی همان لبخند جلو رفت، جلو و جلوتر... در  با
 جور ترسناک برق داشتند!  کی دند،یدرخشیم

 !سهی... آقا پلستمین اتحانه یر یبرا ینجات خوب  یمن فرشته یدیحاال فهم -

 بود.  دهیپنجه بلند شده و سر جلو کش یگفت که رو یآخر را در حال تکه

 ...امان

 ... گاریس یبا بو  ختهیعطر در هم آم یاز لبخند کنج لبش و امان از سرد امان

به    یبا خوش دانستی را نم  لشیکدام دل چیکه ه یصرف شد و باالخره جشن و خنده  یشوخ نیب  شام
 . دیاتمام رس 

گفت و   یلب  ری در هم بود، خدانگهدار ز یحساب شیهااخم  ،یها و آن حرکت ماه که بعد از حرف  انیشا
قدر اصرار کرد تا توانست  نرفت. آن  رونی شدن، از خانه ب  یقول مرب یاما تا نگرفتن قطع حانهیرفت. ر

 در هفته به او سر بزند.  یکند تا چند روز  یرا راض  یماه

را مرتب   زی سوت و کور شده نگاه کرد. دخترها همه چ یشت سرشان بست و برگشت و به خانهرا پ در
اتاق   یآلودش را با انگشت شست و سبابه فشرد و راهخسته و خواب یهاکرده و رفته بودند. چشم

 شه«ینم  داریسر و صداها ب نیبا ا یبی شد و با خود فکر کرد: »چه خوب که ب

 

 *** 

 

. چند دینور آفتاب سر زده از پشت پنجره کش ری براق ز ییخرما یموها یرو یو دست ادستیا نهیبه آ رو
 . گذشتیاز کوتاه کردنشان م یروز 

بافته شده بود...  یدار را دوست داشت، عاشق موهاو گل یرنگ  یگل سرها د،ی پسندی بلند را م یمو
 !اندازدی ب شانه یرا ببافد و رو شیموها کهن یعاشق ا



 حوض   یب یماه

157 
 

بلندش را جمع کرد   یموها ستاد،یا نهی آ یرا نخواست. جلو هانیکدام ا چیبه بعد ه ییجا کیاز  اما
 !شیهاشد... به چشم رهی خودش خ  ریو به تصو

 ...  نیزم  یبلندش رو یاز موها یقسمت ختنی مصادف شد با ر ی چی ق یصدا نیاول

 . رهی خ رهی ... خکردی نگاه م زد،ی نم غی... جکردی را نگاه م  خودش

 دوم...  یچیق

 سوم و چهارم...  ی چی و ق  لرزدی نم دلش

 ترسناک شده بود!  شیهاآشفته و نامرتبش. چشم یخاطر موهاشده بود؛ نه به  ترسناک

 ُمرده بود! او را کشته بودند! گری... او دریاما د دیسر رس اشی بی ب

 . دیبه خود و زمان برگشت و نفس کش  ،ی گوش  امکیپ  یصدا با

 بود. نیرا باز کرد، مع   امیپ

 دم درم. گهید  قهیپنج دق ؟یحاضر  -

 سر داد.  فیرا درون ک یگوش ،یدادن پاسخ بدون

بهشان   یدست ختند،یصورت و شال ر یکوتاهش لجوجانه رو یسر انداخت، موها یرا رو  یمشک شال
 رفت.  رونی ب و یآرش فیو ک یدست فیو مرتبشان کرد. بعد از برداشتن ک دیکش

 یقرار داشت، نشسته و به پشت یاشهیاتاق ش  کیکه وسط  یابزرگ قهوه  یلیمستط  زی م پشت
 ضرب گرفته بود. زیم یدست رو کیپا انداخته و با ناخن کوتاه  یزده و پا رو هیتک   یچرم یصندل

 . ها؟ میکن ی ها رو بررسدور نقشه هی ایب  ومدن،یکه هنوز ن  نایا -

 و سمت راستش نشسته بود، نگاه کرد. هنوز به او شک داشت! گر یکه ضلع د ینیمع به

 نه. -
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وارد   یگر یو پسر جوان د ایو متعاقب او ارم کی رنگ باز شد، ابتدا تاج دیسف یاشه یموقع در ش همان
 برق زد. سمتش راه افتاد.  شیهاکش آمد و به وضوح چشم  شیهادخترک، لب  دنیشدند. فراز با د

 ! نمتیبیمخوشحالم دوباره دارم  -

  شیهاکه صورت دختر را قاب گرفته بود، نشست و مجدد سمت چشم ییموها  یرو شیهاچشم
 برگشت. 

 ! بندهیو فر بایز -

شرکت و دوستانش وسط نبود، اگر آن قرارداد  ینبود، اگر محتاج اعتبار او نبود، اگر پا ریکارش گ  اگر
محکم   ی آن مردک را با مشت یهارا نبسته بود حاال در دهان و چشم یبعد یو قراردادها یلعنت

 .بستیم

و عرض اندام کرد. نگاه فراز   ستادیدر هم کنارش ا  ییهامشابه او داشت، با اخم  یحس و تصور  نیمع
 ص  یشد اما باز رو دهیسمت مرد جوان کش

 

 برگشت و او را مخاطب قرار داد.  یماه ورت

 با شمان؟ شونیا -

 شده بود شما!  حاال

 قدم شد.  شیجواب پ  یخودش برا نیمع

 فرهمند.  نی فرهمند هستم... مع -

 ابرو باال انداخت.  یتا کی

 مرد جوان.  تون،یی... خوشحالم از آشناییپس فرهمند معروف، شما -

 داد. گرانید ییآشنا یبرا یگذاشت و مجال  زی سمت صدر م قدم

 معرف حضور هر دو بود اما آن پسر جوان... ایارم
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 البرز، پسر و تنها وارثم. -

 بور داشت.  یامتوسط با چهره  یصورت البرز نشست؛ بر خالف پدرش قد یرو یماه نگاه

فاصله از او و رو   یصندل کیهم با   ایالبرز رفت و سمت راست پدر نشست، ارم یوقتاز ابراز خوش  بعد
 . یماه یبه رو

 .شدیم دهیداشت جو شیهابود که عصب نیمع نیا  شتریاما ب دادی هر سه مرد آزارش م یهانگاه

 : د یبشنود، غر یکه ماه  یلب طور  ریز

 .ناموسشونی ب یپاشم انگشت کنم تو اون چشا گهیم طونهی ش -

 کش آمد که تشر زد:  زیکوتاه و ر لبش

 نکردم.  شونیچ یرو بکن تو تا خودم ق   صابایمرگ! اون ب -

به  یگردش را به چشم زد و دست  یفرم مشک  نکی اش، عباد کرده رتی توجه به حرف و رگ غ یجا به
 . دیکش شیموها

 او، لب زد:  دنیاز قبل به قصد نشن ترآرام 

 . ادیفقط عشوه ب یعنترو بذار  -

 . دیرس یاومده؟ آشفته به نظر م  ش یپ یجناب فرهمند؟ مشکل  -

 لبانش نقش زد.  یرو یسر باال آورد و لبخند مضحک  دتن

 شما.  دیی. بفرماستی ن  ینه قربان، مشکل -

 به خود گرفت.   یکم جلسه شکل رسمبعد و کم یقیدقا

. دادیم  حیپروژکتور توض  شینما یپرده یها را روو نقشه ستادهیبود که سر پا ا قهیو پنج دق  چهل
و گاه متعجب حضار   زی برانگ نی تحس یهانگاه دنیخشک شده بود اما د شی خسته و گلو  شیپاها

 . شدیم  اشیباعث گرفتن انرژ 
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و   دیدارش را عقب کشچرخ  یبلند شد. صندل کی کف زدن تاج یصدا  د،یکه به اتمام رس حاتشیتوض
 .زدی چنان داشت کف مبرخاست و سمتش راه افتاد... هم

 ! رینظ ی ... بیر ینظی تو ب  -

 فاصله گرفت.  شیلبخند زد و از پرده نماغرور  پر

 کرد. قشیهم تشو ایارم

 داشتم.  مانی ا تشیمن از اول به خانم مصباح و موفق -

از همه او شگفت زده و متعجب بود.   شتریها بنقشه ح ی شد. طول توض دهیکش نیسمت مع  نگاهش
!  یعمران یبود، چه برسد به نقشه دهیخانه هم از او ند کی ینقاش  یحق داشت، تا به آن زمان حت

  لبرزا یهرزشان را به باد فحش گرفته بود. حت یهاو چشم  ایو ارم کیحاال اما اخم داشت و در دل تاج 
 . شدی نشسته و حضورش حس نم حرفی را که ب  کی تاج

بود اما مخاطبش   یرنگ براقش گذاشت. نگاهش به ماه یشلوار کرم  بیدست درون ج کی کی تاج
 . ایارم

 .ارهیمن رو به وجد م ،یماه دنید -

آمده بود و رفتار   یاگر روز اول همراه ماه شکی . ب دیمشت شد و دندان به هم ساب نیمع یهادست
 .زدی شرکت و قرارداد را م دیق داد،ی را م کی تاج

 ناموسش بود! یبا چشم او را قورت دهند. ماه ش،یهاچشم  یساکت بماند و بگذراد جلو نتوانست

 ماهور؟! ای هیبحث سر ماه -

بود. با    کیکه سمت تاج یرخ مین  خت؛یرخش ر مین  یرو شیسر سمتش چرخاند که موها یماه
 !یلعنت یآن تارها یبراخصوص به د،یکشی دختر خط و نشان م ینگاهش برا

 گفت:  ن،یغلتان در خون مع یهالهیبه ت توجهی ب  کی تاج

 ماهور برام رنگ باخت.  ،یماه دنیعظمت ماهور، چشم خودم رو هم گرفته بود اما با د -
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 قدرت شکستن گردنش را داشت!  کاش

 گفت:  پروای لبخند زد و ب تش،ی حس و عصبان  برخالف

 . بازهیرنگ م یکی نیهم ا ینفر بعد دنیبله. حتما با د -

 گذاشت.   یکه حکم فرما شد، دست پشت ماه سکوت

 .میبر گهیتموم شد، بهتره د جان یکار ما ا -

نشاند و نامحسوس به در اشاره کرد. خودش هم دل خوش از   یشان یاخم به پ  د،یرا که د یماه مکث
ها را رسانده بود و کار  شده و طبق قرار نقشه  لی که تکم هم  حاتشینداشت، توض  کیحرف و نگاه تاج 

 رفت.  اشی صندل یرو  فیو ک  زی سمت م نی نداشت، بنابرا یگر ید

 که تنها شخص ساکت جمع بود، گفت:  البرز

  ینه چندان دور ماهور، هم برا ندهیآ شرفتیهم به خاطر پ  م؛یبرگزار کن  یجشن   هی دیبه نظرم با -
 پدر؟ هینظر شما چ  از خانم مصباح... یقدردان

 دنیدختر انداخت. دروغ نگفته بود؛ د یبه سر تا پا یگذاشت، نگاه بیهر دو دست درون ج  کی تاج
 . کردی م یو احساس جوان آوردی به وجد و شورش م یماه

 نشون بدم. هیرو به بق  بامیهمکار جوان و ز ادیبدم نم  -

.  کردندینگاهش م  یبا لبخند و البرز خنث ایبرگشت. ارم   ونیدوش انداخت و سمت آقا یرا رو فشیک
  یتا انفجارش نمانده بود، نگاه کرد. سر  یز یکه چ نیسوق داد و به مع کیتاج میچشم از نگاه مستق

 گفت:  کیتکان داد و خطاب به تاج  شیبرا

 .می . من و شرکتم فقط به تعهدمون عمل کردستیبه جشن ن  یاز ین -

 هم متعاقبش.  نیگفت و خارج شد، مع ید«یراه »خسته نباش  انیراه افتاد و م یاشهیدر ش سمت

  غیج  یپدال گاز فشرد و صدا یرا خواباند و پا رو یدست نیرا نبسته بود که مع  نیدر ماش هنوز
 را به هم زد.  نگیسکوت پارک  هاکیالست



 حوض   یب یماه

162 
 

 از حرکتش، گفت:  متعجب

 چته تو؟ -

 آرام باشد. داد زد:  توانستی نم گرید

با هفت جدت،    یخور ی. ِد تو گه مارهیمنو به وجد م یماه گهیزل زده تو چشمم و م وثید کهی مرت -
 شغال.  یکهی مرت

 افتاد. شی ابروها نیب  یز یر گره

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا -

 بغل، گفت:  نه یو چک کردن آ یاصل ابانیورود به خ نیح

 بر خودت ب ه؟یچ -

 

 اومده؟  خوشت هت؟

 داد سکوت کند.  حی نداشت. ترج دهیبود و بحث فا یهم بست، عصب یرو پلک

 . دیپوزخند بلندش را شن یصدا

  یبابا نیتپه گه بود؛ ع هیمتر قدشه، اسمشو گذاشتن البرز... ته تهش  هی ارویهه! البرز...  -
 !ناموسشی ب

 !دی... بلند هم خنددینخندد... خند نتوانست

 مرگ!  -

تر  نادر بود و کم دنشینوع خند نی. اشدی پخش م  یاش در اتاقک فلز خنده یو صدا دیخندیم
  یاش را دوست داشت! حت خنده ی بود. نتوانست داد بزند و ساکتش کند، صدا  دهیو شن دهید یمواقع

 لبان خودش هم رفت.  یخنده تا رو
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 سمتش انداخت.  ینگاه  میاش، نخنده یصدا  دنیاز ته کش بعد

 . کردمیبهت افتخار م ،یزدیحرف م یر با اعتماد به نفس و قوطواون  یوقت -

 به شرم ادامه داد:  ختهیآم  یکرد و با لحن یمکث

 نیا دونمی قضاوتت کردم و ندونسته حرف زدم. م  کهنی هام شرمنده شدم. از ااز خودم و اون حرف  -
  یاگه حرف یبدون خوامیسود نداره اما م یمونیو به قول معروف؛ پش کنهی رو دوا نم یها دردحرف 

از دست   یود ز نیبه ا ،یکه با هزار جون کندن سر پا کرد یشرکت خواستمی خاطر خودت بود. نمزدم به 
 !ی... من فقط نگرانت بودم ماهیبد

 از گذشته رد شود! خواستیبار هم که شده م کی یرا پشت گوش زد و نگاهش کرد. برا شیموها

 ؟ی هستجشن  هی هیپا -

 : د یبه حرفش، پرس ربطی از سوال ب متعجب

 ! ؟یچه جشن -

 گفت:  گشت،ی م  یفروش ین یریدنبال ش  ابانیکنار خ یهامغازه  نیکه ب  یباال انداخت، در حال شانه

 . یخودمون -

 کرد و گفت:  ی»هوم«

 هستم بات.  -

سبقت   ییجلو  نیپدال گاز فشرد و از ماش  یمحبوب خودش، پا رو یفروش ین یری قصد رفتن به ش به
 گرفت. 

 

 *** 
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ها هم که گوش به زنگ  بلند همه را با خبر کرد. آن ی با صدا نیمحض ورودشان به شرکت، مع  به
بود،   نیدست مع ین یری بزرگ ش یجعبه   یهر چهار نفر رو تند کردند. نگاه  رونی بودند و منتظر، پا به ب

 در دستش را به هوا پرت کرد.  یهاو برگه افتاد  نیاسی ینفر دوهزار  نیاول

 !وهوی -

جنگ   هیسمانه به هوا برخاست. شرکت شب یو سوت عاطفه و خنده  هیمرض غی ج یاو، صدا متعاقب
تا پشت در   شانیبودند و آواز شاد  کیو سوت و جشن ک  غیشده و همه در حال بپر بپر و ج  یشاد

 . دیرسیهم م

  یپا یرو ستادنیبه جز ا یز یچ  شیبرا های روز یپ نیها، اآن یهم خوشحال بود اما نه به اندازه او
 ُمرده! یبود... همان ماه یباز همان ماه کرد،یرا هم فتح م  ایمرگ نبود. تمام دن 

نشسته و  زی هر کدام سر کار خودشان رفتند. پشت م ،یاساس یهاو پاش و خنده ختیاز ر بعد
ساعت   کی  نی. انگار نه انگار هم ی جور خأل و پوچ کیداشت،  یبی به رو بود. حس عج نگاهش به رو

 ییهانبود، فقط ذهنش پر از زخم بود. زخم  وانهیو د یت ی. چند شخصدیخندیبود که داشت م  شیپ
خنده   دند،یجنگ  سرهکیو  دنیبعد آن همه دو  دندیفهمی نم  ست؛یتینبود در چه موقع شانیلکه حا

 نبود.   شانیکنند اما... حال جادیا یمزاحمت دیحقش است و نبا

مثل خوره به جانش افتاده بود و قصد  یفکر  د،یکش اشی ن ییخط لب پا  یشستش را رو  ناخن
 زد.  ایو در آخر دل به در  دیو ناخن جو دینداشت. لب گز یکشعقب 

شان رابطه  گذشت،ی م  یشب مهمان  توقف کرد. دو هفته از آن حانهیاسم ر یرو ش، یهامخاطب  نیب از
بود.   ییدا  یآقا حضوری که اکثرا ب  ییدارهایداشتند؛ د دار ید نیدر آن مدت کم جان گرفته بود و چند

 اتاقشو به  کردی و بعد جمعشان را ترک م شدیرد و بدل م   نشانیکوتاه ب یاگر هم بود، کالم
 .رفتیم

 نگاهش محو شد.  شی ها از پدر گوشش، پلک زد و عکس چشم حانهیر یصدا  دنیچی پ با

 جونم؟   یجونم ماه -

 راست سر اصل مطلب رفت.  کی
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 ؟یطور گردش شبانه چه هیبا  -

 جا خورد و گفت:   ،یسوال ناگهان نیاز ا شوکه

 گردش؟!  -

 گذاشت. زیم  یداخل یلبه یرا دراز کرد و رو شی و پاها دیرا عقب کش  اشی صندل

 میکه بر گمی خب، حاال من دارم م  ؟یو خوش بگذرون  رونیب  یبر  خوادی دلت م  یگفتی نممگه هر بار   -
 ؟ یای... مرونیب

 بود اما...  شیخدا از

 نشسته در کنارش نگاه کرد. انی به شا فیبالتکل 

 برم؛ مخصوصا شبا.  ییتنها جا ذارهی نم  ییکه دا یدونی م  یدوست دارم ول -

جا   کی  زیدوست داشت فارغ از همه چ یتنگ شده بود! گاه شیهاگفتن  ام«حانهی»ر یبرا دلش
را به  تی مالک میکند. اسمش هرگز آن م فیآن دو نفر زل بزند و ک  انی م تی میو به عشق و صم ندیبنش

  امحانهیر یبه قشنگ شد؛ی کار را کرده بود اما از نظرش قشنگ نم نیبود، چند بار خودش ا دهیخود ند
 ...ای مشکل از اسم اوست  نستدای . نمشدی نم

 را رها کرد.   یکردن به دوم فکر

 . هوم؟ میرو هم ببر  تییدا میتونی م -

 و گفت:   دیخند ینخود حانهیر

 پسره خرمگسه، نه؟ نیقدر اچه  یگیاالن با خودت م -

 از پشت خط گفت:  یننشسته بود که ماه شی سر جا انیشا یچشم غره هنوز

 !دونستیخودش هم م نویکاش ا -

حالت   یماند که به درخواست خودش رو رهی خ اشی مات به گوش انیخنده زد و شا ری بلند ز  حانهیر
 بلندگو بود. خرمگس بود؟!
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گرفته بود،   نشانیماب حانهیکه ر یای بود، سر سمت گوش ییجلو یهان یکه حواسش به ماش یحال  در
 کرد. کینزد

 واقعا.  که من خرمگسم! دستتون درد نکنه -

حال  نیباشد. با ا حانهیدر آن ساعت از روز کنار ر کردی ابرو باال پراند. فکرش را نم ش،یصدا دنیشن  با
 . نداختیخود را تک و تا ن 

 کا  نیبا ا -

 

 . دیثابتش کرد رتون

و لبش کش آمد. خوب بلد بود قربان صدقه  د یرا شن انی ات رو« گفتن شا. »خندهدیبلندتر خند  حانهیر
 برود! 

 : د یرا زد و پرس نیماش  یراهنما

 گردش؟  دیما رو ببر حانهیر  دییخوایم  یحاال به چه مناسبت -

 باال انداخت.  شانه

 به مناسبتش سور بدم.  خوامی شما فکر کن شاخ غول شکستم و م -

 طور سر حال حرف بزند.ود آن ب دهیدختر را حس کند. ند ینهفته در صدا یشاد توانست یم

 د؟یندار  ی... شما که مشکل فتمی سورتون عقب ن نیتا از ا  امیجالب شد! پس با اجازتون من هم م -

 داشت؟ نداشت! یمشکل

 . دیرا شن  حانهیر یصدا

 .می دیما رس ،ی. تا تو حاضر بشمیرونی ما االن ب -

 ساعت مانده بود. کی یساعت کار  انیانداخت، تا پا زشیم یرو تالی ج یبه ساعت د ینگاه
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 .امیمن هنوز تو شرکتم. بعد از شرکت خودم م  -

 مخاطبش قرار داد. انیشا باز

. تا اون موقع کار شما هم تموم  میتو راه یساعت هیهم  کیتراف  نیبا ا م،یکار دار رونی ما هم فعال ب -
 ... خوبه؟ میجا براز همون میتونی و م شهیم

 پس موافقت کرد.  شد،ی م  ریو حاضر شود، د  ردیبه خانه برود و دوش بگ خواستی م اگر

 .مونمی منتظرتون م  -

 

 *** 

 

 هم کنارش.  حانهیعقب نشست و ر یصندل  یرو حانه،یاصرار ر برخالف

 دلم برات تنگ شده بود! یل یخ -

 بود!  بی عج شیکه کنار آن دختر داشت برا یدستش گذاشت و لبخند زد. آرامش یرو یدست

 : د یانداخت و پرس نهیاز آ ینگاه انیشا

 برم؟  دیکجا با دییبفرما  زبانی خب، خانم م -

 دوخت.  ن،یدرخشان در اثر چراغ کوچک سقف ماش یهالهیبه ت چشم

 . دیهر جا که خودتون دوست دار -

 با ذوق و ملتمس گفت:   حانهیر

 ؟یشهرباز  میبر -

 مه کرد: مغموم زمز و
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 وقته نرفتم.  یل یخ -

 کی خواست ی دلش م گفت،ی م شیهاو حسرت  هات یو محدود ییاز تنها حانهیکه ر ییهاوقت 
 نجاتش دهد و با خود ببرد. موردشی ب یهای ر یگو سخت   انیاز دست شا یطور 

 . دیو در جا پر دیکش یاخفه   غیج ان، یموافقت او و شا با

 هر دو را خنداند.  یو حساب ختیمزه ر حانهیر  ،یبه شهرباز   دنیرس تا

  یشهرباز  یو خواست سمت ورود دیپر نییزودتر از همه پا حانهیر  ن،یو توقف ماش دنشانیرس  با
 .ستادیا  انیبدود اما با داد شا

 کجا؟  -

 را زد و اخطار گونه گفت:  موتیر یدکمه

 ؟ یمتوجه شد ،یخور ی از کنار من جم نم -

 لب زد. یانداخت و »چشم« ریبغض کرده سر به ز  حانهیر

 نزد.  یابرو باال انداخت اما حرف  ان،یشا یهایگانگستر باز  نیکنجکاو از ا یماه

 یهاو خنده  هاغ ی ج ی. با ورودشان صدامودندیپ های باز  یاصل یرا تا محوطه ری سکوت مس در
از   ینیآن سنگ  جو قرار گرفتند و ر یناخواه تحت تاث ایو خواه  دیبه گوششان رس شتریجماعت حاضر ب

 رفت.  نیب

و برگشت   بروی ب  انیو شا دادی درخواست سوار شدن م شد،یکه رد م یالهیاز کنار هر وس  حانهیر
جا    کیقرار است تا انتها  کردیفکر م ی. با آن داد اولش، ماهکردی م اشی همراه یو حت رفتیپذیم

 اشتباه کرده بود. ایباشند اما گو یو فقط تماشاچ  نندیبنش

و   ییآن دا یشاد یننده یداد فقط ب حی کرد و سپس ترج شانی همراه لهی سوار شدن چند وس  در
 خواهرزاده باشد. 
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باغچه   یلبه ینشسته رو یسمت ماه ،یبرق یهان یماش یباز   نیبه محض خارج شدن از زم  حانهیر
را دور    جانشیزده از ه خی یهااش گذاشت و دست شانه یزنان سر رو. کنارش نشست و نفس دیدو

 . چاندی او پ یبازو

 ... خسته شدم. اوف! یوا -

 کرده بود.  تری اش را خواستنگل انداخته بود و چهره  شیها. لپ ندیتا صورتش را بب  د یبه عقب کش سر

 ه؟ یچ یدونیمگه تو خسته شدن هم م -

 . دیخند

 کنم. یانرژ  رهیمجبورم ذخ  نیهم  یبرا  ام،یبتونم ب  یک  گهید یدفعه  ستیمجبورم خب. معلوم ن -

که  ستی پرنده ن کی حانهیر کردی و متقاعدش م  زدی حرف م  انینظرش بد نبود اگر با شا به
 کرده.  اشی زندان

 و تعارفشان کرد. ستادیآمد و مقابلشان ا یرنگ  یفی ق  یبا سه بستن انیشا

 . دییبفرما -

 را گرفت و با لذت مشغول خوردن شدن.   یصورت  یبستن  حانهیر

 گرفت.  یرا سمت ماه  ییکاکائو یبستن

 . دیطعم رو دوست داشته باش نیاز قهوه خوردنتون حدس زدم ا -

 خوب و به جا و درست حدس زده بود!  چه

 . طورهن یبله، هم -

 را گرفت.  یبا تشکر بستن  و

 را خورد و بلند شد. اشی زودتر از آن دو بستن  حانهیر

 . ایری نم ییجا -
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.  دییپای. با چشم اطراف را مستادیا شانیچند قدم یجا و در فاصله گفت و همان  ییبلند باال چشم
کس نبود بهشان   چیو ه  رفتندیسو و آن سو م  نیو ا دندیدویبود که آزادانه م ییهانگاهش به بچه

 ها بود!آن یشود. کاش او هم جا شانیتشر بزند و مانع باز

 .ستادیابلشان امق ستادهیبار او ا نیو برگشت. ا دیکش آه

 .خوامی بالل م ری من ش -

 . خوردی م یخوراک  ر ی دل س کیبکند، الاقل  توانستی که نم  یباز 

 باشه تکان داد. یبه معنا  یرا هم درون دهان گذاشت و سر  اشی آخر نان بستن یتکه انیشا

 کرد.  یشد و رو به ماه بلند

 رم؟ یبراتون بگ  دیخوری شما هم م -

. با انگشت شست و سبابه،  زدی م خی یبستن  یداشت از سرما شیهارا غنچه کرد، دندان شیهالب
 تکان داد.  نیشده در دو طرف صورتش را گرفت و سر به طرف جادیا یدو گود

از کنارشان دور   حرفی مرد جوان نشست و چشم از صورت بانمکش گرفت و ب یهالب  یرو  یلبخند
 شد.

  چیه یبود، راه افتاد. ماه  یکی که همان نزد  یشانس یسمت کلبه  د،یتا چشمش را دور د حانهیر
خودش خوش باشد و بچرخد. خودش هم سر سمت مردم خندان   ینشان نداد و گذاشت برا یواکنش

زده   جانیبود، به وجد آمده و ه دهی! خوش گذشته بود، خندکردی احساس غربت م نشانی چرخاند، ب
! خواستی م گاری! سخواستی ! دلش فروغ مخواستی اش را م... دلش سکوت خانه اماشده بود 

 ...گذاشتندی ترک کند اما نم  خواستی که م یهمان

نبود. از همان  حانهی از ر یبود برگرداند اما خبر  حانهیکه ر  یفرستاد و سر سمت  رونی ب  نیرا سنگ  نفسش
چرا اما   دیقرمز نبود. نفهم  یبا پالتو  یدختر از  یجماعت مقابل کلبه چرخاند اما خبر   یجا نگاهش رو

.  رفتیزد و جلو می به فحش و ناسزاها مردم را کنار م  توجهی . ب دیبا وحشت بلند شد و آن سمت دو
 اما نبود! دیرس یباز  زیکه به م ییجلو رفت، تا جا
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برخاست.   غی ج یصدا  گریشد. بار د  زیت شیها. گوش دیشن  یغ یج یاعتراضات مردم، صدا انیم از
 .دیمردم را پس زد و سمت صدا دو ه،یاست. با همان شتاب اول حانهیشک نداشت صدا متعلق به ر

را در   حانهیقرمز ر  یپالتو توانستی بهتر م شدی م ترکیهر چه نزد د،یدوی ها مدرخت  انی تند از م تند
 . ندیبب   یکی تار

 صد  دنیشن  با

 

 دهیبلند و ورز  یاو، دو مرد برگشتند. صورتشان را با نقاب پوشانده بودند و قد و قامت دنیدو یا
 داشتند.

بود و  دهیفای شد و دست و پا زد اما تالشش ب شتریب  شیهاشدت اشک   ،یماه دنیبا د  حانهیر
 . دیچربی مرد نم یقو یهازورش به دست 

شود، او هم از خدا خواسته    یشدن ماه  کیاشاره کرد که مانع نزد یگر یاز مردها با سر به د یکی
را   یچاقو، در جا ماه  ی ز یشدن ضامن و برق ت دهی کش فیخف ی. صدادیرا کش   شیضامن چاقو

 کینگاهش به چاقو و  کیخشکاند، ماتش برد، مغزش خاموش شده و نگاهش در نوسان بود، 
  یترس به تاالپ تولوپ افتاده بود، جور   یهم چاشن یو کم   ادیز دنی. قلبش از دوحانهی نگاهش به ر

 یدستور  چیبودند، ه  دهیمغزش خواب ی. نورون هاخوردی در گوشش زنگ م  شیکه صدا دیکوبیم
 .  دادندی نم

که به صورت داشت و از بهتش سواستفاده کرد، با کف دست تخت   یناشناس با نقاب مضحک  مرد
 شد که به خودش برگردد. مغزش هم برگشت!  یاهل جرقه نیو به عقب هل داد. ا دیکوب  اشنهیس

  ریکه قصد داشت شکارش را بدرد. از ز ینترسش را سراسر خشم پر کرده بود؛ مثل ببر  یهاچشم
 : د یاش غرچفت شده  یهادندان

 ! یعوض -

انگشتانش را دور چاقو  گرد شده، گره  یبرد. مرد که انتظارش را نداشت با چشمان   ورشیبه سمتش  و
و   یماه یپا یدختر است و عرضه و توان ندارد اما با ضربه کردی محکم کرد و هجوم برد. گمان م
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قان گرفت. صورتش از درد مچاله شد و با  گمانش خفه  د،یچی پ شیهاکه در دل و روده  یدرد
ها تمام حواسش  ف حر  نیاز ا تررهیخ  یاما ماه دیخط و نشان کش شیسبز وحشتناکش برا یهاشمچ
 برنده بود. یبرق چاقو یپ

! او دادینجاتش م دی»او« با ی... به جادادی نجاتش م دی! بادادی نجاتش م دی چرا، اما با دانستی نم
 ...دی! بادادی نجاتش م  دی... باماندی زنده م دی با حانهیمرده بود اما ر

کرد اما از دفاع   اشی چاقو به ساعد چپش گرفت و زخم یداد اما گوشه  یمرد، جا خال یدوباره زیخ  با
. او که دیمرد کوب یمحکم به بازو یاضربه  گرید یو با مچ پا دیراست چرخ   یپا ی. روامدیکوتاه ن

 شد.  ن ینشد نقش بر زم یاحمله نیانتظار چن 

کم شد   شیابروها  یله به زخمش و خون راه گرفته انداخت، فاص ی. نگاهدیسوزش دستش، لب گز از
 کجا مانده بود؟! یلعنت  انی نبود؟ آن شا یکیکس در آن نزد چی. چرا هدیگز شتریو لبش را ب 

  گذاشتی م  دیبود، معطل نکرد. نبا  ترک یکه تار محوطه یسمت انتها دنشی مرد دوم و دو دنید با
 ! دادی نجاتش م دیرا ببرد. با  حانهیر

نشست و با شتاب به عقب   شی بازو  یاز پشت رو یبود که دست  دهیبلندش به چهارم نرس یهاقدم
افتادند. چاقو از مشت مرد رها و درون   نیزم  یبودند رو تعادلی که هر دو ب  ییجابرشگرداند. از آن 

 درخت پرتاب شد.  یکوچک پا یگود

را از   هادنیدو یوانست صدابود، زنگ خورد و ت یانجات دهنده یهاکه دنبال قدم  یماه یهاگوش 
 مبارزه نشد. الیخ یحال ب  نیدهد. با ا زی شده از دور، تم دهیشن  یسر و صداها گرید

چشم بر هم زدن بلند شد و    کیشده زد و در   زیخ  میبه کمر مرد ن  یلگد ده، یهمان حال خواب در
 بلند شد.  ادشیفر یکه صدا دیراست مرد کوب یبه پهلو تری تر و کار و لگد دوم را محکم  ستادیا

مرد  یرفته  ریکنارشان زد و به مس  یبود، عصب  ختهیکوتاهش دور صورتش ر ی افتاده و موها شالش
 ! نبود! دتشیدی نگاه کرد. نم  گرید

 زد:   ادیو فر دیدو

 !حانهیر -
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 هم در سرش نعره...  یو کس زدی م ادیفر

دست و پا   زد،ی م  غیج  کرد،یم  هیداشت گر د،یکشیرا گرفته بود، داشت دنبال خودش م  دستش
 ! داشت...دیکشی برود اما داشت دنبال خودش م خواستی نم  زد،یم

 ! دیدی کابوس م  ،یدار یداشت در ب باز

 هی! داشت گردادی نجاتش م دی. بادیشنی م کیکه نزد ییهابه قدم توجهی ب د،یدوی م  مهابای ب
 !کردی م هیدر سرش داشت گر ی... کسکردیم

 دراز کرد.   نیسد راهش شد و دست به طرف ینمانده بود که مرد یخاک یبه محوطه دنیتا رس یز یچ

 و... نشد. شدی م زی گالو دیشود. مثل آن روز که با زیگرفت و خواست گالو گارد

 اش متمرکز نشده بود که مرد تند گفت: ضربه  یرو هنوز

 خانم.  سمیمن پل -

و تنها کارت موجود درونش را    دیکش رونی ب  بیرا از ج یکوچک  فیداشت، ک  میسی که ب  یدست با
 دیدی را م یرنگ  یها. چراغ دیفهم یاما نم  دیشنی . مدیفهمی اما نم  خواندی... مدی فهمی نشانش داد. نم

.  فهمدبشنود و ب  گذاشتی نم شیهاغ یو ج  هاهیگر ی ! صداکردی م هی. داشت گردیفهمی اما... نم
  یو هراس، صدا غی ج یاز سر درد، صدا یادیفر یآمد، صدا ری ت ینفر از کنارش رد شدند، صدا نیچند

 زمان گم شده بود...!  نیآمبوالنس اما گم شده بود. ب ریآژ

 کرده و بردند، مردم را متفرق کردند و...  ریدار را دستگمسلح دو مرد نقاب  یروهاین

 آخ! -

 نگاهش کرد.  ز،یاز همه چ جی. گندی را بب شی و تازه توانست مرد رو به رو برگشت

 .ست ین  قیزخمتون عم -

 !زخمش؟
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 نینور چراغ گردان آمبوالنس، آست ری ز توانستینشست. حاال م اشیساق زخم  یرو نگاهش
که آن روز خورده بود هنوز   ینبود اما از زخم قی. حق با مرد امدادگر بود، زخمش عم ندی را بب اشی خون

 ...! آمدی داشت خون م 

 *** 

 

 یدو روز چه شده و چه کرده. آن شب بعد از مداوا نی در ا دانستی نداشت و نم حانهی از ر یخبر 
 نماند تا  ،یهمان مأمور قبل  دی دستش، بر خالف تاک

 

به اتاق   یک یرا خاموش کرد، در تار  یبه خانه آمد، درها را بست، گوش یتاکس ن یو با اول  دیایب  انیشا
 ُمرد.  بانهیغر اشیی روز تمام در الک تنها کیو   دیکوب ای دن یرفت و در را به رو

و جشن فردا لباس    یمهمان یو منتظر سمانه بود. قرار بود برا ستادهیدر مرکز شهر ا یپاساژ  یبه رو رو
 هوا سرد و استخوان سوز بود. د،یچانه کش یرا باال و تا رو  دشیشال سف بخرند. 

 .ستادیآورد و صاف ا رونی پالتو ب بیسمانه، دست از درون ج  دنید با

 اومد.  ری. اتوبوس ددیببخش ،یوا -

 اش زد و گفت: به چهره  یسرخ شده بود. لبخند   شیهاو گونه ینی و نوک ب زدی نفس م نفس

 سالم. کیعل -

 گفت:  شرمزده

 ؟ ی حواسم نبود... سالم، خوب د،یببخش -

 خوبم.  -

همانند پاسخ خودش   یشد و جواب  ای پاساژ، حالش را جو یورود یهاقدم گذاشتن سمت پله  نیح و
 او شود! هیداشت شب  ی. دختر جوان سع دیشن
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گذشتند و سوار   یپر زرق و برق جواهرات فروش یاهک یهم وارد پاساژ شدند، از مقابل بوت دوشادوش
 شدند.   یپله برق

به مامان و بابام   یخوشحال شدم. وقت   یلیخ  امیباهاتون ب تونمی منم دعوتم و م یکه شما گفت  روزید -
 نیرو هم به ا هایاولش تعجب کردن و گفتن مگه منش یعنیها هم خوشحال شدن. گفتن اون

 مچش هیمهربونه، همه رو به  یل یشرکت ما خ ریاما مد دونمی رو نم هیگفتم بق دن؟یراه م  یمهمون
 . نهیبیم

 دوم را رد شدند. یطبقه

عوض   یلی خ دمیاحساس ضعف داشتم اما بعد که شما رو د یلیبا شما خ  یی قبل آشنا ،یدونی م -
  ای ی کردم، هم حرف زدنم، هم کارهام. خب، من آبج  رییتغ  یلیخ گهیم ها؛گهیمامانمم م نویشدم. ا
  م،ندار یعنینداشتم،  ادیخودم بودم و خودم. دوست هم ز  رم،یبگ  ادی زینداشتم که ازشون چ یداداش

  رم یبگ ادی یز ی و چ امیکه بخوام باهاش برم و ب شهیکه اونم دوست حساب نم مونههیفقط دختر همسا
از آقا   یجون، حت  هیگرفتم. از شما، از عاطفه جون و مرض  ادی زای چ یل یاستخدام شرکت که شدم خ یول
 . نیاسی و آقا  نیمع

 و گفت:  دیخند ینخود

 .شمیکوچولو دختر پخته و عاقل حساب م هیخالصه االن  -

زنانه بودند  یهاک یکه تماما بوت  رهیدا مین  طیبودند. چشم دور تا دور مح دهیسوم رس یطبقه  به
 گفت.  ی»آره«اانداخت و در همان حال 

نبود که با حقوق خود   ی. بار اولکردی نگاه م بای و ز یرنگ یهادرخشان به لباس  ییهابا چشم  سمانه
 !آمدی همراه م کی بود که با   یلباس بخرد اما بار اول  خواستیم

 . سر سمت سمانه چرخاند. ستادندیا کیبوت نیاول  نیتریو مقابل

 . باشه؟گهی د یجا  میرینبود، م لتیباب م یز ی چ جانیتو انتخاب عجله نکن. ا -

 با شوق گفت:  سمانه

 خوشگلن.   یلیهاشون خ. لباس خرمی م جان یحتما از ا  یباشه ول -
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 سال داشت اما مثل کودک نه ساله سر ذوق آمده بود.  نوزده

 بازشان نظر سمانه برگشت.  یادی پر زرق و برق و گاه ز یهاو لباس  کی چند بوت دنیاز د بعد

 . میکن دایپ  یلباس درست و حساب هی ستیبابا. انگار قسمت ن یا -

 . دیچرخ  یو سمت ماه ستادیا یالحظه 

 ؟ی چ یعنیاصال قسمت از نظر تو  ؟یتو به قسمت اعتقاد دار  گمیم -

 زد.   پوزخند

 .دونمی نم -

 سالن، گفت:  یی انتها یهامغازه ن یترینگاه کردن به و نیح

نظر   نیقسمتش بود که بقال شه اما من ا یفالن گنیاش حرفه. مثال ممن اعتقاد ندارم بهش. همه -
مثال خود من... من دوست داشتم  اینداشته.  نیجز ا یااون بقال چاره  دیرو ندارم. از کجا معلوم، شا
کار تا   دنبالخب، مجبور شدم ولش کنم و برم  یاب! درسمم خوب بودا ولدکتر بشم. دکتر مغز و اعص

 کمک دست بابام بشم، بشم نون آور خونه. 

 .ستادند یبود، ا دهیکه اجناسش دخترانه و پوش یاابرو باال انداخت. هر دو مقابل مغازه  یتا

 ؟ یکه مهندس شده چ یاون وقت، اون -

 باال انداخت و جواب داد؛  شانه

 شته، امکانات داشته. پول دا -

 . دیها چرخلباس  یرو نگاهش

 ؟ یتو ندار  -

 گفت:  تلخ

 . کردمی شدن التماس نم یداشتم که واسه آبدارچ -
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 حاکم شد. نشانیب  نیسنگ یسکوت

  اشقهیبلند داشت و  یهانیسمانه با دست به لباس زرد که آست قه،یبه دق کی نزد ییهاه یاز ثان بعد
 بود، اشاره کرد. ستادهیو ا پیک

 .اسده یهم رنگش قشنگه، هم پوش  ست؟یاون قشنگ ن -

و سمت   دهیچی رنگ لباس دور کمرش پاز جنس ربان و هم یبود و کمربند یتور  یلباس از پارچه  یرو
 بود. تنها مشکل قد لباس بود.  زانی آو شیشده و بندها ونی چپ پاپ

 ست؟ ی کوتاه ن -

 کرد.  یور  کی لب

 ها؟  د؟یساپورت پوش با  شهیچرا... نم -

 از لباس خوشش آمده بود!  یعنی نیا

 زد.  لبخند

 ُپُرِوش کن.  میبر -

 نامحسوس کش آمد اما زود کنترلش کرد. لبش

بلند شد و با    یصندل  یبود، از رو  یوارد شدند. فروشنده که دختر جوان یسمانه و سپس ماه ابتدا
سمانه همراه لباس مورد پسندش که   ز،یآمد گفت. بعد از سفارش لباس و گفتن ساخوش   ییخوشرو

  قدربه اتاق پرو رفت و در را بست. چه فشرد،ی م نهیبها در دست گرفته بود و به سگران یچون شهم
 را دوست داشت!  شیهاکودکانه 

 زد.  شی و صدا ستادیاما خبر از سمانه نبود. پشت در ا گذشتی م یقیدقا

 ؟ یدیشد؟ پوش  یسمانه؟ چ -

 خودش و لباس تنش زل یکه تا آن موقع به چهره  دخترک

 



 حوض   یب یماه

178 
 

 به خود آمد و دستپاچه شد. د،یخندی م لیدلی بود و ب  زده

 چرا، چرا.  -

 نداشته ب دید رونیتا به ب  ستادیا  یاکند و قفل در را باز کرد و گوشه  نهیاز آ دل

 

 .اشد

در مانتو و مقنعه  شهی. همکردیرو نگاه م شی متعجب به دختر پ یو با چشمان ستاد یمقابل در ا یماه
 ! شناختیبود که م یاز آن  باتری... زریتصو نیبودتش و ا دهید

 اد؟یقشنگ شدم؟ بهم م -

 پر نور داد.  یهاله یشانه گرفت و به ت  یرو یخورده   چیو پ  یبلند مشک یرا از موها  شیهاچشم

 ! یخوشگل شد یل یخ -

  تی که دوستش داشت، نها یآن هم زبان کس  ف،یتعر نیا دنیاز گل دختر جوان شکفت. شن گل
 بود.  یخوشبخت

 !؟یجد -

 تکان داد. سر

 آره. انگار واسه تو دوختنش.  -

 ده بودند.را نداشت و تا انتها کش آم شیهالب  اریاخت گریشد، د نهیبه آ رو

 رفت و منتظرش ماند.  رونی آمدن سمانه، پول لباس را با کارت خود حساب کرد و ب تا

  واریآمد و سمت او که مقابل د کی از بوت  یگرفتن لباس متوجه کارش شد. عصب لیبعد از تحو سمانه
 بود، قدم گذاشت.  ستادهیا رونی و رو به ب یاشهیش

 ؟ یچرا حساب کرد -
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 برگشت.  سمتش

 که سمتش گرفته شد، نگاه کرد. ییهاپول به

 . خودم پول دارم.ریبگ -

 عزت نفس باال را.  نی . اکردی م شیغرور را ستا نیداشت و ا غرور

 آورد.  نییدستش را گرفت و پا مچ

 دوست داشتم خودم حساب کنم.  -

 .دیاز قبل دستش را باال گرفت و پولش را به رخ کش تندتر

 .خوامی . خودم پول دارم. صدقه نم خوامی نم -

 مجبور بود.  ایرا خراب کند اما گو  دشانیخر  یخوش خواستی نم

 تر گرفت. بار مچ دستش را محکم  نیا

تا اون  یدار روز مونده.  ستیها؟ امروز چندمه؟ دهم. تا آخر برج ب ؟یانون آور خونه یگیمگه نم -
 ؟ یهوا خورد مامان و بابات بد یخوایم  ای یهان؟ دار  ؟یموقع خرج خونه رو برسون

 نکرد.   کیرا هدف گرفت اما شل  شیگلو بغض

 مارش فرستاد.  شیکه درون چشمش جمع شد، لعنت به خودش و زبان چون ن اشک

و دو مرتبه   دیلب گز یشال و پشت گوش فرستاد. گوشه  ری را ز  شیسمت مخالف چرخاند و موها سر
او عادت   یدختر هنوز به ساخت و سازها نی. اکردی شد که با بغض و درد نگاهش م ییرو به او

حرف به    کیاو قادر است شخص مقابل را با جمالتش تا عرش برساند اما با  دانستی نداشت و نم
 ثل حاال. را نابود کند؛ م زیبکشاند و همه چ  رشف  ریز

 و گفت:   دیکش دیپر نفس

  یمگه من صدقه دادم بهت؟ گفت  خوام؟ی صدقه نم  ،یچ  یعنیحرف  نیا ؟یخودت سگم کرد  نیبب  -
 ! ؟یدیبه خواهرش صدقه بده؟ د ید یخواهر د هی ؟یمثل خواهرم واست، نگفت
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 شد. ر ی نداد و سر به ز جواب

 بود! خواهر کوچک  شیپر و بلندش نگاه کرد. دروغ نگفته بود؛ او برا یهاباال به مژه از

 اشک آلود چرخ زد. یهالهیت یرو یهااش گذاشت و سرش را باال آورد. چشمچانه  ریز دست

و چه بدونم، لوس   یو نازخر  یکشمن آدم منت  نی بب ؟ی طور شناختمنو چه دونمی مدت نم نیتو ا -
 روزمونو خراب نکن. خب؟  خودی پس ب ،ین یبیم یمارم، خودت که دار زهر نی . عستمین نایو ا یباز 

 هم مثل آدم نبود!  اشی مان ی ابراز پش یحت

 نزد.  یبغض سر تکان داد و حرف  با

 .میبرس دهامونیخر هیبه بق میبر ای. حاال ب نیآفر -

 گفت:  تند

 . باشه؟ کنمایاونا رو خودم حساب م -

 گرفت. چشم در حدقه چرخاند؛  اشخنده

 باشه، خودت حساب کن خانِم بزرگ.  -

 لبش برگشت اما هنوز بغض داشت.  ی نرم نرمکش رو لبخند

 انیبه پا دشانیکرده و خر دایرنگ لباس پ هم  یها باالخره کفشکردن مغازه  ن ییباال و پا  یاز کل بعد
 یطبقه ن یتریی که در انتها یو خلوتدنج  یشلوغ پاساژها، به کافه ی. خسته از گشتن در فضادیرس

 از پاساژها بود، رفتند. یکی

گذاشت و رو به  یکنار  یصندل  یرا رو  شیدهاینشستند. سمانه خر یاشه یش واری د کینزد  یز یم پشت
 نبود.  ششیساعت پ کی یاز دلخور  یخبر  گریشد. د

 .یکه باهام اومد  یمرس -

 ها گرفت و نگاهش کرد. و ساختمان هاابانیاز خ  سر
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 دست او گذاشت.  یآورد و رو  شیدست پ  اطی احت با

 وقت.  چیوقِت ه چی... هکنمی وقت فراموش نم  چی رو ه  هاتی خوب  نیا -

جمله خوشحالش   کی نیا دنیکدام مثل شن  چیدر پروژه ماهور، ه تیانداختن شرکت و موفق راه
  خواستیو در همه حال دوست داشت محبت خرج کند. دلش م شهیبود اما هم دهینکرد. محبت ند

  خواستی شود، نه... دلش م ر یکه بخواهد تقدشخص مقابل محبتش را بفهمد و لمس کند. نه آن
 شود!  دهیفهم

. حرف نزد،  فشردی دختر جوان را گرفته و م فیعوض شد. حاال او انگشتان ظر شانیهادست  یجا
 کرد. انیبود«. عشقش را با سر انگشتانش ب  امفهی»وظ  ا ینگفت »دوستت دارم«  زم«،ی نگفت »عز

 : د یگرم، سمانه با خنده پرس یدن یاز دادن سفارش دو نوش بعد

 ؟ یتو االن قسمت من گمیم -

 زد.  هیتک اشی صندل  یپشت به

 ؟ یکنی فکر م  یتو چ -

 .دونمی نم -

 گرفت.  یرا به باز   یستالیکوچک و کر یبود، جا شمع زیم  یکه رو ییهادست  با

 . کردیم فیقصه واسم تعر هی  میبی بچه که بودم ب -

 چانه زد و سرا پا گوش شد.  ری دست ز دن،یاز شن مشتاق

  خورهیدور، پادشاه شهر رفته بود شکار تو جنگل. وسط جنگل چشمم م یلیخ یهااون زمان گفتی م -
مرد  هیکلبه. همون موقع  یبره تو دهیپادشاه و حاکم بود به خودش اجازه نم کهن یا کلبه. با هیبه 
سد راهش   حاکم. ادیم رونیبعد ب کمی تو کلبه و  رهیم اجازه ی و ب  ادی با عجله و بدو بدو م دپوشیسف

مرد   ؟یمردم؟ من که پادشاهم نرفتم، تو چرا رفت یخونه ی رفت  اجازهی که ب یهست یتو ک گهیو م شهیم
 اومد و من مأمو  ایبچه به دن هی جانیا گهیم
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 گهیمرد م ؟ینوشت یخب واسش چ پرسهی نوشتن سرنوشت و قسمتش هستم. پادشاه متعجب م ر
بود و  دهیترس   ی. پادشاه که حسابرهیو م گهیم نوی. اشهیمملکت م نیپادشاه ا ندهیبچه در آ نیا

 بچه رو بکشن.  دهینگران مقام و منسبش بود، دستور م

 : دیهل پرس با

 کشتنش؟  -

 تکان داد. نیبه طرف  سر

دور. بچه رو سر   یل یخ یجا هی برهی و م دارهی بچه رو برم  ه،یدستور پادشاه چ فهمهی پدر بچه که م -
.  دارهیو برشم شنوهی بچه رو م یه یگر یصدا شدیجا رد مکه از اون  ی. چوپانگردهی و برم  ذارهی راه م

و ازش   برهی جا رهاش کنه و با خودش م همون ادیبود که دلش نم   بایقدر خوشگل و زبچه اون 
 .کنهی م ینگهدار 

 سکوت کرد.  شانیهای دنیآوردن نوش با

 محض دور شدن گارسون، سمانه کنجکاو گفت:  به

 اش؟ه یخب؟ بق -

 قصه را از سر گرفت.  یزد و ادامه دنشیبه شوق شن  یلبخند

بره شهر   گهی . پدرش که همون چوپان بود بهش مشهیتر مپسره بزرگ و بزرگ  نیو ا گذرهی ها مسال -
و چوپان نمونه. پسره هم شال و کاله  سوادی کنه و مثل اون ب دایکار خوب پ  هی خودش  یبرا  دیتا شا

.  خوانیم رو ی ن وصر پادشاه کمک الزمن ق یبود تو دهیو اون شن نیراه و از ا یشهر. تو   ادیو م کنهیم
پسره از سرگذشتش   یکنه و وقت یتا خودش رو معرف خوادی . حاکم ازش مشه یو وارد قصر م ادیم
پسره رو    نیتا ا دهیم انهیدستور مخف  نیاس. واسه همحتما همون پسره  نیکه ا کنهی شک م گه،یم

 اعدام کنن. 

 ! اعدامش کردن؟ یوا -

 . دیپریم اشی بی ب ییگووسط داستان یسمانه ه یخودش افتاد، مثل حاال ادی گرفته بود.  اشخنده
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 نه. -

 ادامه داد:  و

. دختر پادشاه که خوابهی و م ره یگی درخت م هی یهیسا  ریقصر و ز یاز همه جا جلو خبری پسره ب  -
پدرش چه   فهمهی م یاما وقت شهیپسره م  نیا ییبایز یفتهی و ش  ندشیبی م شدی جا رد مداشت از اون 

هم مهر  مهنا یو پا سهینویم یاسفر، نامه رهی . روز بعد که پدرش مشهیناراحت م دهیکش یانقشه
نه بگن و مخالفت   تونستنیفورا اجراش کنن. مأمورها هم که نم دهیو دستور م زنهی پدرش رو م 

 . کننی کنن، اطاعت م

 : د یکرد و پرس یمکث

 تو نامه نوشته بود؟  یچ یدونی م -

 تکان داد. نیبه طرف  سر

 ! دادی م  یخوب یصورت برد. بو  کیاش را برداشت و نزدقهوه فنجان

به بعد اون به  نیو از ا رفتمیپسر رو به عنوان داماد پذ نینامه و از قول پدرش نوشته بود؛ ا یتو -
 من حاکم و پادشاه شماست.  یجا

 : د یو با چشمان گرد و مشکوک پرس متعجب

 !ه؟یواقع -

 . دیاش را نوشاز قهوه یاجرعه 

 . ستیممکن ن ریغ دونمی م  یول دونمی نم -

 فاصله گرفت. زی از م یاش را با دو دست برداشت و کمفنجان قهوه او

پادشاه  یدو تا رو داشته باش  نی . ایپوله و پارت یاس. االن همه چکه هست، مال گذشته یهر چ -
 . یشیعالمم م

 که به فکر سفارش فنجان دوم، گفت:  یو در حال د یخوش طعمش نوش یاز قهوه گرید یاجرعه 
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 درسته؟ ،یدرس بش الی خیب  یمجبور شد ،یچون پول نداشت یتو معتقد -

 تکان داد. سر

 و نخواستن خودت بوده.   ی. به نظر من از تنبلکنمی فکر نم طورنیاما من ا -

 هم حاصل طعم تلخ قهوه بود و هم حرف او. که  یرا از لبش فاصله داد و اخم کرد؛ اخم   فنجان

 ادیماه اون همه کار ازت  هیتو اون  ای دادمی نکردم. اگه تنبل بودم خرج خونه نم یمن تنبل -
 .گرفتمی نم

 ... خواستی را م نیهم

 نگاهش کرد.  یاروزمندانهیشد. با لبخند پ   نهیگذاشت و دست به س زی م یرا رو  فنجان

 .ی چرا؟ چون خواست ،یگرفت  ادی. تو اون همه کار یخودت رو داداالن خودت جواب  ن،یبب  -

 نخواستم، مجبور شدم. -

.  یدیکش یو سخت   یموند ،ینرفت ی . هوم؟ ولگهیو شغل د گهید یجا  یبر  یتونستی نبود. م یاجبار  -
 درسته؟ ،یهم گرفت جهینت

 نگاهش کرد. فقط

که هم شغل  یحرفم به االنته. االن  ،یشد و چرا درس رو ول کرد یچ کهنیات رو کار ندارم، اگذشته -
لباس   ی تونی و م  یستینگران خرجت ن  گهیو هم حقوق بهتر. به قول د یدار  اینسبت به قبل  یخوب

  ؟ یر یگی هست، پس چرا درست رو از سر نم طمیشرا گه،ید یدار . هوم؟ پولیخوب بخر 

 برگرداند. زی م یو فنجانش را رو  امدیتلخ قهوه خوشش ن یادیاز طعم ز ،یخالف ماه  بر

 گرفتم. ادی  زیچ  یکردم. کل  شرفتیمن االنشم پ -

 : د یتکان داد اما پرس د ییبه تا سر

 قسمتت شد؟  ای یخودت خواست -
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 نگاهش کرد.  یو سوال  یج یحالت گ  با

بهتر و به درد بخورتر   یزهایاما من بهت فرصت دادم تا چ یبش یتا آبدارچ  یتو به شرکت من اومد  -
 . یر یبگ ادی

 ؟ یاالن قسمت من، تو بود یعنی -

هزار تا شرکت سر از شرکت من   نی ساده اما از ب  یروی ن یو بش گهید یجا هی یبر   یتونستی آره. تو م -
 داده شد.  یر یادگ یو بهت فرصت  یدر آورد

 شد. ل یگرفت و به جلو متما  یصندل یاز پشت  هیتک

که  یز ی به اون چ یتا برس  یدار  ینشده و وقت کاف  ریو هنوز د یاول راه ،ی جوون یل یتو هنوز خ -
فرصت بهت داده شده، راحت از   نی. االن ایآرزوش رو داشت  یکه گفت یهمون دکتر  ی. بشیخوایم

بود، لگد به بختش نزد و سفت  بار نره اما عاقل    ریقبول نکنه و ز تونستیدستش نده. اون پسر م
و   کنمیم  تتیحما  گمیم یکنیکه توش کار م یشرکت  ری. نه به عنوان پادشاه، به عنوان مد دشیچسب

خانم دکتر! پس لگد به بخت   یبه آرزوت. که بش یکه برس  ،یکن شرفتیتا پ دمی فرصت رو بهت م  نیا
 یکه م یاندهیو آ

 

 کن.  شرفت ینزن و پ  شی بساز یتون

 صورت غرق در فکرش نگاه کرد و افزود:  به

کن مادر و پدرت غصه نخورن و نگن بچمون به خاطر ما حسرت به دل و بدبخت شد. به   یکار  هی -
 افتخار شو. که بهت افتخار کنن و پزت رو به همه بدن. هیجاش ما

 و صاف نشست.  دیکش عقب

 گفت:  یاز مکث کوتاه بعد
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 نایا ینداشتم... همه یگیکه م یهمه جوره پشتتم. همون حام گمیو دارم م دمی فرصت رو م نیمن ا -
  یبمون جانی هم ایجلو،  یو بر  یقبول کن یخوایم کهنی! ا یخودت تم،یتر از من و حمامهم  یول شمیم

 .شی که نشد بساز یرو بخور  یاندهی و حسرت آ

 

 *** 

که   یمشک یکت یآن مانتو یدم پا گذاشت و از رو  ی شلوار مشک  ری را ز دشیتاپ گشاد سف نییپا
 ی. موهاشدی م دهید تردهیقد بلندش، کش پی. با آن تدیجنس خشک داشت و جلو باز بود، پوش

راست  یشانه یپرش را رو کیسر انداخت و  یرو یایکوتاهش را فرق باز کرد و شال مشک  ییخرما
بود و فقط نوکش از    کشی که ِست کمربند بار ین انداخت. بعد از اتمام کارش، نگاهش را از کفش ور

  بای ز ،یاتور ین یم یبای بود؛ نه ز  باینداشت اما ز شی. آرادیبود، تا صورت باال کش  دایشلوار پ  یهاپاچه ریز
  شیهام چش یداشت که به خمار  یز یر یهابرآمده نبود اما ترک  شیها! لببایز  یمعمول کیبود. 

 . کردیخاص م  ت،یمعصوم  نیو صورتش را در ع آمدیم

کوچک  فیرا درون ک  اشی گرفت. گوش یاخاموش قهوه  یهالهیتک زنگ عاطفه، چشم از ت با
زد. قبل از خروج کامل، با لبخند و از   رونیکه هم جنس کفشش بود گذاشت و از اتاق ب  اشی دوش

 گفت:  رزنیهمان دم در اتاق رو به پ

 .ینگران نش اما،یب  رید دی. شارمیم  دارم گهیمن د یبی ب -

 باز لبخند شد و سکوت...  جوابش

  یراه یو سمانه با تاکس  یماه ک،یجا تا عمارت تاجرفتند و از آن  نیمع دی سمانه با پرا یخانه تا
. از تند تند حرف  آوردی و گاه لبخند به لبش م زدی حرف م یاز هر در  شیسمانه برا ری مس یشدند. ط
 . دیدرونش را فهم   جانیه شدی زدنش م

  دهیزودتر رس قهیدوستانشان که چند دق یشدند و باق ادهی رنگ توقف کرده و پ اهی در بزرگ س مقابل
 . وستندیبودند، پ

 داد؛ ماتومیالت نیاز حرکت سمت در، مع قبل
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 . گفته باشم!دیخوری جم نم  نیاسیمن و   شیشما چهار تا، از پ -

اما  دیپرسی م یحال دینبود اما به عنوان دوست با اشفه ی افتاد. وظ  انیآن شب و شا ادی دآگاهناخو
کند. نه چون دشمن داشتند و خطرناک، نه.  یاز آن خانواده دور  دیبا کردیچون حس م د،یپرسی نم

  زیچ چی. نه چون هدیترس ینم  زی چ چیوجود نداشت و از ه  ایدر دن یخطرناک  زیاصال از نظرش چ 
کار دستش  اشدهیدل ند دیترسی بود! م دهیچون محبت ند ماند،ی ازشان دور م دینداشت، نه. با

 شبه پنبه کند و به باد بسپارد.   کیرا  دنشی و جان کندن و نخ رس دنیها دودهد و سال

نگران هم   نیسر چهار نفر راه افتاد، سمانه که از همان ابتدا استرس داشت حاال با حرف مع  پشت
 اند؟! شده بود که مگر کجا آمده

 سانت عقب بماند! کی دیترسی . انگار مگذاشتیقدم م یماه دوشادوش

سمت   یگوشه متیگران ق یهانی پر از دار و درخت و ماش  اطیو ح دیسرگردانش را از عمارت سف  نگاه
  یاما داشت قالب ته دیبریداشت امانش را م دیسوق داد. ترد یماه یجد رخم ین  یرو اطی چپ ح

 و قوت قلب داشت.  نانیاطم کیبه  ازیو ن  کردیم

 اون حرفو زد؟  نیچ... چرا آقا مع -

مدام  شی هادختر کنار دستش داد. چشم یده یرو گرفت و به صورت ترس شی پ  ریرا از مس  نگاهش
 اش گرفت اما خودش را کنترل کرد. . از حالتش خندهدیچرخ یطرف و آن طرف م  نیا

 زد.  یحرف  هی. رشینگ  یجد ادیز -

 افزود:  نانیبا اطم  و

 نترس.  یچ ی از ه ،یمن  شی تا پ -

  یدختر را سر و سامان داد و آب رو یطور حال آشفته کوتاه چه یجمله  کی همان  دیو ند برگشت
 آتشش شد. 

که  یورود ییگذشتند و به سر باال دیدرخشی اطرافش م یزرد و آب  ینورها  ری که ز یکنار استخر  از
کوتاه   یوارهاید یو پا دهییاز چمن رو یکی بار یهاف یاش ردشده  یکف سنگ کار  نیبود و از ب   چیمارپ
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 نبود که دورشا  یبلند یهاشده بود. دو طرف بالکن ستون  هیتعب یانقطه یهاچراغ  چیهر پ
 بود. زانی لوستر آو اشیبودند و از سقف هالل دهیچ یپ  یینازک طال یهاسهیر

بود، وارد  ستادهیا ییو طال دی سف یکه مقابل درب چوب یک ی مرد کت و شلوار پوش ش ییراهنما با
 کردند. تشانیهدا یرا گرفتند و به سالن مهمان  شانیحاضر پالتوها یعمارت شدند. دو خدمه

 و گفت:  دیکش یسوت کوتاه  عاطفه

 راه انداخته! یفات ی عجب تشر -

 مگه؟« رو گرفت.  هیچپ چپ نگاهش کرد و او با گفتن »چ نیمع

محکم بود و  شیها. قدم رفتی راه م هیجلوتر از بق   د،یجد  کیداشت و شر ریکه عنوان مد یماه
قرار است مرکز توجه  دانستیو م گذاشتی م ییهایمهمان  نیاستوار. او هم بار اولش بود پا به چن 

  ایآرامش و غرورش خواه  نی. همدید شیدر صورت و کارها یاسترس شدی شود اما نم یار یبس یهعد
 کرد.  تیدوستانش هم سرا ری ناخواه به سا

 .د یچرخی آشنا م  کیسالن پر نور و شلوغ شدند. نگاهشان دنبال  وارد

 البرز برگشت.  یجمع دوستانش بود، با صدا نیبلند و ب  هی پا زی که کنار م کی تاج

 پدر؟  -

 و دوستانش اشاره کرد.  یچشم به ماه با

 خانم مصباح اومدن.  -

 که اشاره کرده بود، نگاه کرد.  یبه سمت ،ینام ماه دنیشن  با

  تی جمع دنیهمراهانش، نه شکوه عمارت چشمش را گرفته و سرگردان خود کرده بود و نه د برخالف
چپ بود. مهمان بود   فیگرد در رد زی سمت م شیها. قدمبشانی و غر  بیک و گاه عجمار  یهاو لباس 

چن ده نفر چشم به دنبالش   نی نداشت ب ازیو ن آمدی م ییخوش آمد گو یبرا یبه زود زبانیو قطعا م 
 بچرخاند. 
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  کی تاج یکه صدا  ندی گذاشت و خواست بنش زی م یآورد و رو  نییدوش پا یرا از رو فشیک  کیبار بند
 . دیرا از پشت سر شن 

 جان! یماه -

 لب غر و لند کرد؛   ریز نیمع

 !یمرگ ماه  -

 گوشش پچ زد. ری ز نیاسی

 ! سیه -

 : دی غر نی اسی یبود، به آرام دهیتازه رس کی که نگاهش به تاج یحال  در

 !کهی کفتار... نگاش کن... مردت نیا هیناموسیچه ب  یدونی تو که نم -

 .دیدی نفر را م   کیبودند اما او انگار فقط  ستادهیا  کیبه احترام تاج همه

خاص دختر    پیصورت و لباس و ت  ینگاهش را رو اش،ی شگیهم  بیدست در ج کیآن ژست  با
 هم کش آمده بود، گفت:  شیهاکه تا چشم یچرخاند و در انتها با لبخند

 و... افسونگر!  بایز -

 سپس گفت:  و

 .یخوش اومد -

بدهد   شی رو  شیبه مردک مضحک پ  یاساس  یمسخره بود تا حال یآن پروژه   انیمنتظر پا صبرانهی ب
 بود. یاما فعال مجبور به خوددار 

 متشکر.  -

 آورد و با همان دست به دوستانش اشاره کرد و گفت:  رونیب  بیدست از ج کی تاج

 زم؟ ی عز  یکنینم  یدوستان رو معرف -
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 .دی رسی دندان م دنیست و سابو زورش به مشت کردن د دیترکی ... داشت منی... معنیمع

 دست به کار شد. ک،یزودتر خالص شدن از شر تاج یخطر را حس کرده بود، برا یکه بو نیاسی

 شرکت خانم مصباح.   نیهمت هستم. از مهندس نیاسی -

 گفت.  یوقتم«دست داد و »خوش  کیتاج با

 را فاکتور گرفت.  شانیهاکرد و سمت  شانی به دخترها، تک تک با نام معرف رو

 زد و گفت:   یلبخند نگران نیرو به مع سپس

 مهندس فرهمند هم که معرف حضورتون هستن. -

 نافذ گفت:  یبا لبخند و نگاه فراز

 .دمی شن  انیخبره بودنشون رو از اطراف یالبته. نه تنها حضورا، که آوازه -

 شکر کرد. گفت اما در ظاهر مودبانه دست داد و ت  ییدر دل »خفه بابا« نیمع

حال به هم زنش   یم یبا همان لحن صم  ی را به نشستن دعوت کرد و رو به ماه شیهامهمان  فراز
 گفت: 

 .امیباز هم م  یها هم خوش آمد بگم ولمهمون  هیبه بق د یدوست ندارم اما با -

 تازه واردش رفت.  یهاسراغ مهمان  ی ز یبا زدن چشمک ر و

در رابطه با    نیبه حرف مع   قایفرستاد. عم رونی اش را بنفس حبس شده نیاسیمحض دور شدنش،  به
 ینفت رو  خواستی بود اما جرأت نداشت لب باز کند. نم دهیرس ک یبودن فراز تاج ناموسی و ب  زیه

 آتش باشد. 

  یبر هم زدن جشن و شاد قیو رفتار و گفتارش را ال کی بود اما تاج  یبود، عصب یماه  یفرد خنث تنها
 . دیدی نم  تشیموفق

طرف و    کی هیپا انداخت. مرض ینشست و پا رو ن،ی به نگاه دخترها و حرص خوردن مع توجهی ب
 . شانیرو به رو ینشستند و سه نفر بعد  گرشیسمانه طرف د
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 گفت:  ن،یو نگاه گذرا به صورت سرخ مع دیبا ترد عاطفه

 تر بود. از بابا بزرگ من جوون  ارو ی نیمرد بود اما ا ریپ  هی کیتصورم از تاج -

چپ   یعل یبه کوچه  انهینزد و بجث را عوض کند و او ناش  یبا چشم و ابرو خواست تا حرف نیاسی
 .دیچ یپ

 داره. ی خوشگل یخونه   یول -

 گفت:  یاخورده  نیچ ین یبا ب سمانه

 هاش حال به هم زنن.خونه خوشگله، آدم  یهر چ -

 با خنده گفت:  هیمرض

 . مایخودمونم جزوشون -

 .گمینه خب، خودمونو که نم -

. کردندی نم یدر سکوت نشسته و اظهار نظر  نیو مع نیاسی. دندیسه دختر به حرف خودشان خند هر
چند طبقه زوم بود و   یستال یتر و خشک درون ظرف کر یهای ن یریش  یرو یماه یهاچشم نیب نیا

  کیبرش از ک کی. هر چه کرد نتوانست خوددار باشد و دست برد و افتادی دهانش داشت آب م 
را برداشت و بدون    یتوت فرنگ ک،ی داشت، برداشت. قبل از خوردن ک یتوت فرنگ  شیرو هک یاخامه

  ایارم یرا به دهان گذاشت که سر و کله  مشی ناز  شی کوچک سبزش گرفت و ب یاز ساقه  ،یگاز زدن 
را از دهان خارج کند و با همان حالت چشم باال گرفته و به   یتوت فرنگ آمدی شد. دلش نم دایپ

را درون    گرشید میزد و ن یبه توت فرنگ یگاز  ه،یمرض ی. با سقلمه کردی نگاه م ایارم ندانخ یچهره 
 .ستادی بشقابش گذاشت و ا

 گفت: با خنده  ایارم

 اومدنم. موقعی ب نیواسه ا  یدیهفت جدم رو فحش م یکه دار  خونم ی هات ماز چشم -

 گفت:  یستیرودربای ب

 . یدیخوبه که فهم -
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 شد و با همان لب خندان رو به جمع سالم کرد.  شتری ب ایارم یخنده   شدت

نشست و به  نیهم یبرا دانست،ی نم بهی را هم غر اینداشت، ارم یو تعارفات تکرار  یمعرف یحوصله 
 . دیاش رسخوشمزه  کی و ک یتوت فرنگ یخوردن باق 

همان سمت را به دست گرفته بود تا مزاحم خوردنش  یگذاشته و موها زیم یلبه یچپ رو آرنج
دندان فرستاد. کودکانه   ری را ز اشی ن یریگرفت و ش  شیاخامه   کیاز ک ینشود. با ولع گاز نسبتا بزرگ

 طعم بود!  نیعاشق ا

سمت صورتش، گردن عقب تاباند و به   یشدن دست کیکه با نزد کردی م ری خوش خودش س یایدن در
 صاحب دست چشم دوخت. 

 با خنده گفت:  ایارم

 کارهات جذابت کرده. نی! اصال همیبانمک یل یخ -

  نیترک یکه نزد  نیجواب به صورت مع یدر پ  زند؟ی و از کدام کار حرف م دیگویچه م شدی نم متوجه
 یها. همانند بچه دادیم یگر ید  یها و صورت سرخش گواه کار خراب بود، نگاه کرد. اخم  شخص به او

 داد. نی اسیخطاکار مظلوم شده، نگاهش را به 

 و سمتش گرفت.  دیکش زی م یرو یاز جعبه ینداشت، دستمال  نیکم از مع کهنیبا ا نیاسی

 رو پاک کن.   تین یب -

 را؟!  اشی نیب

از   یصورت  یو سپس نگاهش کرد. لکه  دیکش  ینیو پر استفهام دستمال را به نوک ب   جیهمان نگاه گ با
 شده بود.  دهیمال شیرو  کیک یخامه

 زد. یاتک خنده  شیهاحالت مظلوم و متعجب چشم دنیاز د ایارم

 !نیری ش -

 کنان رفت. نکرد و خنده نیبه چشم بسته و اخم مع یاتوجه
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  یبرا یداد. داشت دنبال کلمه و حرف یه قاتلش را به ماهنشست و نگا نیمحض دور شدنش، مع به
 گش یکردن حرصش م   یخال

 

 را داشت! شیگلو دنیدر لی. مدیسابیو فقط دندان به هم م کردی نم دایپ زی چ چیاما ه ت

 . دیجه رونیب وانیکه آب از سر ل  یسمتش گرفت اما پسش زد، طور  یآب وانیل  عاطفه

و آرام به    تیال کیموز ینهیزمهمهمه و خنده با پس  یو فقط صدا شدی کدام بلند نم چیاز ه صدا
 .دیرسی گوششان م

به خوردنش    لیم گرینگاه کرد. د اشخورده مهی ن کیرا قطع و به ک شانیاتصال چشم یماه باالخره
 نداشت. زهرمارش شده بود!

 ؟ یفهمی ها؟ م ؟یچ ی عنی یفهمی م رتیغ -

به خرج نداده بود. در تمام    رتیغ شی کس برا چی چون تا به آن زمان ه  دیفهمی نم  د؛یفهمی نم
خودش بود و خودش! مرد بود، پدر   شهیبود، هم دهیرا به سر ند یمرد چیه یه یعمرش سا یهاسال

 کس را نداشت! چیبود، مادر بود، برادر بود و... ه

 ن؛ یزمان شد با غرش معهم کی موز یرفتن صدا باال

 ؟ منو نگاه کن. با توأم -

 !شدینفسش تنگ م داشت

 . دیرس  نیتا به مع  دیدوستانش چرخ  نیباال آورد، نگاهش ب  سر

 نه اما گفت:  ای دیرسی به گوشش م  شیصدا دانستی نم

 . ستمیها من نمقصر هرز رفتن نگاه آدم -

 !شد ی ! داشت خفه مآمدی به زور باال م   نفسش
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خودم بودم، چه تلخ  شهیجلب توجه نکردم. هم یمرد چیوقتم واسه ه چی. هستمی من عشوه بلد ن -
 خودم بودم.  شهیو چه خوب... هم

تا  دادی! داشت جان ممردی بود، با همان لحن و نوع نگاه اما به ظاهر. از تو داشت م شهیهم یِ ماه
شم چ  شی! پشدی را خفه کند... داشت خفه م پدری ب یو هفت ساله ستیب  یسرطان یآن غده

 !شدی ... داشت خفه مزدی م  یو برادر  رت یکه دم از غ یچشم مرد شیدوستانش، پ 

به جانش   گرید ی نگاه او، قاتل ینیسنگ  یشد. حاال به جا ر ینگاه گرفت و سر به ز  نیاز آن حرف، مع  بعد
خفه   ی! هواخواستی . دلش هوا مکشتی م  یکی  یکیرا   شیهاافتاده و به قصد کشت داشت نفس 

که تنها   یرا خواست؛ آغوش  اشی بی اش را... دلش آغوش و لبخند بو سرد خانه  زیی پا شهیو هم
 ثروتش بود. 

 ؟ یخوب  -

  اشیطور  چیکه نشان دهد هآن  یحالش شد. در جواب سر تکان داد و برا  یای بود که جو هیمرض
و خودشان را   زدندی م یاز سر شاد ییهاغ ی از زنان ج یها چشم دوخت. برخ به جمع رقصنده  ست،ین

و   دیچرخ  یاز مردها دور پارتنر خودش م  کیو هر  دادندی هماهنگ با آهنگ به چپ و راست تکان م
ساکت نشسته بودند اما  یاهم گوشه یا. عده کردیو با لذت به اندام موزونش نگاه م زدی م کنبش

و   دیچی در سرش پ  ییا. صددی چرخی رهگذر در سالن م  ای  ستی زنان حاضر در پ نیب شانیهاچشم
 صداها خاموش شد... 

 نگفتند  یز ی او جز از هوس چ »به

 دندیاو جز جلوه ظاهر ند  در

 هر جا رفت در گوشش سرودند  به

 دند«یزن را بهر عشرت آفر  که

زد. سرش به دوران  غیهم در سر او ج  یسالن، کس یحاضر در گوشه گوشه  ی باندها  غیج  یصدا با
چنگ و خش انداخته بود و هر آن   شیهابه عصب غی ج یسوخت. صدا اشی ن یب یغهیافتاد و ت
 . ردیخون از دماغش شره بگ دادی امکان م
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 که متوجه حالش شد، سمانه بود. یکس  نیاول

 : د یزد و پرس شی صدا ینگران  با

 ؟ یجون؟ خوب  یماه -

 کننده بود. وانهیاو د یکر کننده و برا کیموز یصدا

حالش شدند و او در جواب  یا یجو یبه نحو کیهمراهانش هم متوجه حالش شدند و هر  یباق
 . دیبه دستش داد را الجرعه سر کش هی که مرض  یآب  وانیگفت. ل یشان »خوبم«همه

 گفت:  تی اخم و عصبان  ینگران با چاشن  نیمع

 با خودت؟   یاوردیقرص ن  -

 خفه کردن درد خاطرات وجود داشت؟! یبرا یاصال مگر قرص  آمد؟ی به چه کارش م قرص

 داد و لب زد:  یرا با سر چهار انگشت فشار  اشقه یشق

 نه. -

 .نی چه برسد به مع د،یبه گوش خودش نرس صدا

را دور زد و کنارش   زی قدم بلند عرض م کیو بلند شد. با   دیرا عقب کش   یخرد صندل  یبا اعصاب نیمع
 .ستادیا

 : دیانداخت و با خود غر شی بازو  ری. دست زدیرسی در آن بلبشو صدا به صدا نمزد اما  شیصدا

 باباشه. ی انگار عروس کهی مردت -

 : دیبلندتر غر  یرو به ماه و

 ات بخوره. باد به کله هی رون،ی ب میخراب شده بر نیپاشو از ا -

 اش را نداشت. حوصله  یعنیمخالفت نداشت،  توان
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به   یرغبت نی کدام از طرف چیاما ه دندیراه البرز را د نی راه افتادند. ب  یسمت در خروج نیمع همراه
 نشان ندادند. ی صحبتهم

 غر زدن بود، گفت:  یکه دنبال بهانه برا نیمع

 پسر گاوش.  نیبا چشم آدم رو قورت بده، نه به ا خوادینه به اون باباش که م -

 : د یپرس دنشانیل در با دهم از سالن خارج شدند. همان مرد مقاب  با

 اومده آقا؟ شیپ  یمشکل -

 اشاره کرد.  گرفت،ی م قیعم یهاو دم و بازدم دیبلعی که داشت هوا را م یماه به

 واسه نشستن هست؟ ییاطراف جا نی. استیحال خانم خوب ن  -

 بود، نشان داد و گفت:  دهیکنار استخر که موقع آمدن د یگرد آهن  زیم

 خدمتتون.  ارمیبگم ب  دیدار لیم یز یاگه چ -

 . ستی نه، الزم ن -

هنوز به گوش   هاغ ی و ج کیموز  یآمدند و سمت استخر راه افتادند. صدا ن ییرا پا  چیسه پ ریمس
 اما نه به آن صورت آزار دهنده. دیرسیم

  ینشستن، لبه  یاما او به جا دیکش نروی ب شی برا  یجلوتر رفت و صندل نیمع دند،یکه رس زی م یک ینزد
و حال   دیصورتش پاش یاستخر رو یهااز چراغ گرد کار شده در کف و لبه ینور زرد ناش ستاد،یاستخر ا

 و روزش را زردتر و نزارتر نشان داد.

 ؟یبهتر  -

 بهتر بود.  د،یدی هزار رنگ را نم  زیانگکه آن موجودات نفرت  نیبود. هم  بهتر

- 
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 ؟ ی دست من ناراحت از

 گفت:  نیبدهد، مع  ینشان دهد و جواب یبخواهد واکنش تا

ها  اون یو به همون اندازه که رو یبا خواهرهام ندار  یو برام فرق یز ی قدر برام عزچه یدونی خودت م  -
 کا...  ایزدم   یدارم. اگه حرف رتیتو هم غ  یحساسم، رو

 . ستیمهم ن -

 کجا؟  دانستی اما نم دیلنگی کار م یجا کی ماند.  رهیروشنش خ  رخم یکرد و به ن سکوت

 زد:   شیصدا دیترد با

 ؟ یماه -

  رونی ب هایماه کهنیبود. مگر نه ا  دهیبود اما آب به خودش ند یکه ماه یبود! از ماه  زاری اسمش ب از
  یو هفت سال دوام آورده بود؟ مگر ماه  ستی طور بطور زنده بود؟ چه پس او چه رند؟یمی از آب م

  شیاپ  نیی استخر پا ییبایو ز  یبه بزرگ  یاستخر  خواست،ی نم  ای نبود؟ پس چرا آب نداشت؟ در
هم  یحوض نقاش  یحوض کوچک اما... او حت کیبود،   یکاف شیحوض هم برا  کی خواست،ی نم

 نداشت! 

 دایبه او فرصت پ طورن ید تا اداد سکوت کن حیبه خراب بودن حالش برده بود، ترج  یکه پ نیمع
اما کر   اشی ران یو و ی و بد حال یقرار ی اما دور نشد. ناظر بود بر ب  ستادیکردن خودش را بدهد. عقب ا

 یاما صدا دیدی اش را مافتاده ی. شانهدیدی فقط م  د،یشنی کر! سکوتش را نم  یِ نای ناظِر ب کیبود، 
قلبش را،   ونیش یرا، صدا شیهانفس  یهازجه  ی. صدادیشنی بار غم نم  ریرا ز شیهاخرد شدن دنده 

  ینایناظر ب  ک ی... بود اما دیشنی مرگ ستون شده بودند! بود اما نم یکه انگار رو ییپاها ینعره  یصدا
 کر. 

آب گرفت و آرام باال آورد.  یو کدر خودش رو رهی ت ریچشم از تصو اش،ی نیب  ریز  گاریس یبو  دنیچی پ با
به   گاریس  یکرد، هوا یی. همان بو دلش را هواآمدیم  گاریس یکس در آن اطراف نبود اما بو چیه

 ...گذاشتندی ترک کند اما نم  خواستیکه م یگار یسرش زد؛ س
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نشسته و  یمعدود یبه راه بود و فقط عده یکوب ی اما هنوز پا گذشتیساعت از شروع جشن م کی
 شان سر رفته بود.همه ی. حوصلهکردندی م گفتگو

 چانه و نگاه پکر گفت:  ری با آن ژست دست ز عاطفه

 .کنهی مجسمه هم حسابمون نم یاما کس میی مثال گل مجلس ما -

 گفت:  ینگران بود، با دل  ستیکه نگاهش به جمع حاضر در پ یدر حال سمانه

 کنه.   ریو هممونو دستگ زهیبر سی پل هوی که نکنه  ترسمی من همش م یول  ناینخند -

و   یهم کش آمد. بعد از آن هواخور  یماه یهالب  یشان بلند شد، حتخنده یاش صدا اتمام جمله  با
 جا آمده بود. یسکوت، حالش کم 

 : دیاش پرس خنده یبا ته مانده  هیمرض

 کجا بود آخه؟  سیپل وونه؟ید هیچه فکر نیا -

 ها اشاره کرد.دست و نامحسوس به مهمان  با

 ... نایتر باشم اما ااز همه بدتر و جلف کردمی ... من فکر منینگاشون کن... لباساشونو بب  -

صورت و لباسش نشست؛ همان  یتازه رو یرها کرد. نگاه ماه  یحرفش را با دهان کج یادامه
ظرافت و   شتریب  یرنگ پا به تن داشت، منته   میبودند با ساپورت ضخ دهیکه با هم خر یزرد راهنیپ
را با هم انجام    دیکه خر  ییجاپنهان شده بود. از آن یبوت بلند مشک ری خوش تراشش ز  یپاها ییابیز

را دو دسته  اشی دست مشک  کی  یباشد. موها یاز دوست یامانت شیهاداده بودند، حدس زد بوت 
را هم آزادانه  شیرنگ موهاهم یو شال ساده  ختهیراست به جلو ر  یشانه   یرا از رو یک یکرده و 

که از   ی. طبق شناختشدیرنگ لبش ختم مهم یبه رژ صورت  ششیانداخته بود و کل آرا شانیرو
خانه بود اما  یتک فرزند نازپروده  یروز  ،یمنش یدخترک نوزده ساله دانستی داشت م  شیهاگفته

 گرفت.  اشی جبر روزگار به پر زندگ 

 دوستانش جلب شد. یهابه خنده و حرف  حواسش

 .کنهی نگاشون کن تو رو خدا... اون پسره رو نگا... انگار داره پتو تو تشت لقد م -
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داشت    یکه به طور مضحک دندیرا گرفته و به جوانک الغر اندام رس لی شش نفرشان رد نگاه راح هر
 . رفتی رقص پا م

 هنوز ته نگرفته بود که سمانه گفت:  شانخنده

 رو تو گور لرزونده.  کلی... المصب پدر پدر ماویبغل دستش -

واک  به تن داشت و رقص مون یزرشک  راهنی با پ یکه کت مشک یمرد بلند قامت  یرو  بارنیا نگاهشان
که   هی. مرضتری شان بلندتر از قبل بود و طوالن خنده یشد. صدا دهیکش کرد،یجکسون را اجرا م  کلیما

دست   تزده و پش هیتک زیو سمانه دست به دلش گرفته و عاطفه آرنج به م کردی اشک چشم پاک م
  شانیرهایها و تعب حرف  دیها نداشتند. شااز آن  ی. پسرها هم دست کم دیخندی گرفته و م ی شانیبه پ

 بود انگار! یشان مسر و نخندد، اصال خنده ندیرا بب   زانشیعز یخنده توانستی بانمک نبود اما نم

. دیرس  انیبه پا  کیتا موز د یو آن به همان دو نفر ختم نشد و به چند نفر رس  نیکردن ا سوژه
در   کیتاج یصدا ،یقیموس یبودند اما به جا  یگر یو منتظر آهنگ د ستادهی ا ستی ها در پرقصنده

 . دیسالن کش یانتها یچوب یهاسالن پر نور و بزرگ پخش شد و نگاه همه را سمت پله 

 بهتون خوش گذشته باشه. ی مهمون یجان یتا ا دوارمی! امزمی دوستان عز -

 بر حرفش زد.  دییو سوت مهر تا   غیدست و ج یصدا

 با خنده گفت:  فراز

 جشن.  نیا ییبرپا لیسر اصل مطلب و دل  می خوشحالم که بهتون خوش گذشته... اما بر -

 همه شکار کرد.  نیرا از ب  یو ماه دیها رسآن  زی گشت و گشت تا به م  تیجمع  نی ب نگاهش

 برگزار کردم.   بایز یبانو  کیرو به افتخار  ی همانی جشن و م نیا -

 ادامه دادن مجبور به باال بردن صدا شد؛  ی»او« گفتن جمع باال گرفت و فراز برا  یصدا

 خبر  -
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 ونیهستم... مد زمی عز کیوجود شر  ونیرو مد یروز یپ  نیو من ا دیماهور دار دیجد  تیموفق از
 ! زمی عز یماه

را راحت  با اشاره دست سمت او کارشان  کی تاج کهنیمذکور گشت تا ا یو دنبال ماه دیچرخ  هانگاه
 کرد.

 جان! لطفا...  یماه -

  یها بلند شد، حتکف زدن ی. صداستادندیها هم احاضر سمت او برگشتند و نشسته تی جمع  تمام
 چنان نشسته بود.اما خودش هم   کردندی م قشیو تشو ستادهیدوستانش هم ا

 کمر سمتش تاباند.  زد،ی که داشت دست م ی در حال هیمرض

 ن.. منتظر توأگهیبلند شو د -

انگار   شتریب شیهای رفع و دفع خستگ یبود اما به جا  دهیبود و حاال رس یروز  نیمنتظر چن  هاسال
  رنگیهم ب تیهای باشد، شاد یپشتت خال  ی! حق هم داشت، وقتشهیاز هم شتریخسته بود؛ ب

 . شوندیم

شال و پشت گوش فرستاد و قدم در   ری را از هر دو طرف ز شیموها ستاد،یعقب کشاند و ا  یصندل
کدام  چینبود اما به ه ری در حال کف زدن. سر به ز تیپر بود از جمع  فشیگذاشت که دو رد یر یمس

که  یدور بود و گنگ. هر قدم شی بودند و صداها برا ستادهیهاله ا کیهمه پشت  کرد،ی هم نگاه نم
 ...ادیفر یصدا د؛یچ یپی در سرش م ییصدا  رفت،ی م جلو

 متنفرم«  »ازت

 رون« یشو ب »گم

 لعنتت کنه... خدا لعنتت کنه«  »خدا

 شکستن...  یزجه و صدا یصدا

 هق و التماس دو کودک...! هق یکودکانه... صدا یهاهیگر یصدا
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صورت خندان مرد   یرو شیهاذهنش بسته و چشم یهاشدن در، به زمان پرت شد و پلک  دهیکوب  با
. دست به رفتی سوم، دست طرفش دراز کرد اما نپذ یپله  یور ستادهیرو نشست. فراز ا   شیپ

  یبه دور  اعتنای . فراز ب ستادیاز او ا ترن ییپله پا کی گرفت و باال رفت و  ی مشک یچوب یهانرده
جلو   یماه یدور شانه  دنیچ یرا به قصد پ گرشیرا به دست راست داد و دست د  کروفنیم  ،کردنش

و سر نترس دارد و اگر   ستی دخترک جسور  دانستی او مواجه شد. م نی آورد اما با نگاه خشمگ
پولش کند، پس دستش را از   کی یچشم جمع دوستانش سکه شیجا و پ همان تواندی بخواهد م

 همان پشت رد کرد و به نرده گرفت. سر سمتش برد و کنار گوش پچ زد: 

 .شمینم  ری از نگاه کردنت س -

 !زدی درونش سرمست شده و قهقهه م طانی اما... ش اوردیاال بب  دشیکت مارک سف  یخواست رو دلش

 رو به مهمانش گفت:  فراز

 هستم. ونشیو من ماهورم رو مد هیرک یدختر فوق العاده باهوش و ز هی یماه -

 جمع گفت:  انیاز م یمرد

 ؟ یرو شکار کرد ی شاه ماه نیا یراستشو بگو فراز؛ با چه تور  -

 فراز در گوشش زنگ زد.  یخنده   یو صدا دیخنده در سالن ترک بمب

 یرو  یاش بود اما با فشار انگشت ماه گونه دنی خم کرد، قصدش بوس ن ییگردن جلو و پا  فراز
 او دوخت.  یو نگاهش را از همان فاصله کم به نگاه وحش ستادیاش از حرکت اشانه 

 بود، گفت:   ریشمش  یز یتر از تکه برنده  یلبخند با

 !کی ازم... جناب تاج یبه نفع خودت و ماهورته که دور بچرخ  -

تر فشرد و به عقب هلش  اش را محکم شانه  یرو و انگشت سبابه   دیآخر را با دندان چفت شده غر تکه
آمد، مرد و زنان سر راهش را با دست راست کنار زد،   نییها پاها و حرف به نگاه توجهی داد. دو پله را ب

آمده را با   ری شلوارش گذاشت و مس بیاش را عقب داد و دست درون جمانتو یهمان دست لبه با 
 مضاعف برگشت.  یغرور 
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از   دیاوست، کارش تمام شده و با ونیرا مد  زی بزرگ ماهور عز  کیکه به همه ثابت شده بود تاج  حاال
 را برداشت و رو به دوستانش گفت:   فشی . کرفتی م رونیشده ب  نیآن کاخ نفر

 . میبر -

 گرفت.  شی را پشت سر گذاشت و راه خروج را پ  هاآدم

 

 *** 

 

 . ستادیرنگ ا  دیشد. مقابل در سف ادهی را حساب کرد و پ یتاکس پول

 آمد. شی برا  یامیاش بود که پراه خانه در

 تنهام... لطفا«  شم؟یپ  یایب شهی»م -

و   نی تربه یاز غر امیپ کیچه مرگش شده که  دیفهمیبود. نم ستادهیدر آن کوچه سرگردان ا حاال
 .دهدی م ر ییرا تغ  رشیو مس گذاردی م ری تاث  شیحد رو  نیآدم به او تا ا نی تره یشبی و ب  نی دورتر

 اومده خانم؟  شیپ  یمشکل -

و ته  دهی پوش  یبا کت چرم مشک  یدود یاسک قهیبا قد متوسط، بافت  یصدا برگشت. مرد سمت
را قبال   یکی نیاما ا دادی رفت و آمد به آن خانه حساب پس م  یه برانبود ک یداشت. بار اول  شیر

گذاشته  ریاو هم تاث  یرو انیشا تی نشست. حساس اش ی شانیپ انی م یبود. ناخودآگاه اخم دهیند
 در روح و روان دارند!  ینفوذ خوب  های ملک یهمه ایوبود. گ

 دوشش گرفت و سوالش را با سوال جواب داد. ی رو فیبه بند ک  دست

 د؟ یحالل مشکالت  -

 نداشت.  یجواب  نیانتظار چن   د،یمرد باال پر یابروها

 آمد و سد راهش شد. او هم حاال اخم داشت.  رونیکه از کنارش گذاشت، از بهت ب  یماه
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 . دیخونه رو ندار نیمتاسفم اما شما بدون اجازه حق ورود به ا -

 .کردی م  ترشیبود و آن مرد جر  یعصب  دشیت خود نفهم جداز دس ی حد کاف به

 مشکل خودته. گهید ی شناسی . اگه هم نمیمنو بشناس  دیبا  ،یخونه باش نیاگه مأمور ا -

 کشان گفت: نسبتا بلند و خط و نشان یشود. با صدا لیاش به قدم تبدباال آمده  یپا نگذاشت

 .دیخونه رو ندار نیمشخص نشده، حق ورود به ا تتون یکه هو یتا زمان -

که   یآورد. در حال رونی کت پنهان کرده بود، ب ریکه ز ی کوچک یکمر  فیرا از ک  مشیسی بالفاصله ب و
 دور شد. ینظر داشت، چند قدم ری را ز یماه

و    یکفتار صفت را سر او خال رمرد یاز دست آن پ  اشی دق و دل یبپرد و همه  خواستی دختر م دل
 جا چالش کند. همان

زد و دست   ه یپارک شده پشت سرش تک  نیاز کوچه گذشت و وادارش کرد عقب برود. به ماش ین یماش
نفوذ و به    شیهالباس  بافت  زیر ز ی رد کرد. سرد بود و سوز هوا از ر گرید یپا یپا را از رو  کی نه،یبه س

مرد باور کند و مجبور بود در   کردی اما گمان نم ستی ک دیبگو  توانستی. منشست ی استخوانش م
 و رخصت دهد.  دییاو را تا تی هو یتا شخص پشت خط ستدی سرما با

 ه؟ یچ تونیلیفام -

 چشم غره گفت:  با

 مصباح. -

 نشانش داد. ترظ یغل یو اخم اوردیهم کم ن مرد

 مصباح؟  یِ چ -

هد به آن خانه برود؟ اصال کدام را نداد و رو گرفت. مگر چند مصباح وجود داشت که بخوا  جوابش
  خواستیطور م او را جعل و با بهانه وارد آن خانه شود؟ بر فرض هم رفت، چه  تیهو آمدی م  یاحمق

 چشم چند مأمور رد کند و با خود ببرد؟!  یرا از جلو  انیدختر شاه پر
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 اره« ی هم نبره و تو خونه دخلش رو ب دیدر سرش گفت »شا ییصدا

 ... افتادی م یاتفاق نی بست. اگر چن  خی فکرش انگار سرما تا قلبش رسوخ کرد و  از

 به ذهنش نداد.  شتریب  یشرویپ  یبم مرد اجازه  یصدا

 داخل.  دیبر دیتونی م -

 .دادی حق م اشیر یرا از کف آسفالت کوچه گرفت و به مرد داد. حاال به سختگ نگاهش

 ه افتاد.سمت خانه را  حرفی گرفت و ب نیاز ماش هیتک

خسته از حال ناآرام چند  فهیزده بود. شر  هیگر ریو ز دهیدر آغوشش خز حانهی محض ورودش، ر به
 گفت:  یو خطاب به ماه د یکش  گریدست پشت دست د حانه،یر یروزه 

 .هیگر ه،ی... گرنهینگاش کن؛ چند روزه کارش هم -

 افزود:  یدر آغوش ماه انیگر حانهیرو به ر و

 ها.بسه، بسه مارجانم. مهمان آمده ،یآ -

 . یرا داشت و نه جدا شدن از ماه اشهیاما نه قصد خاتمه دادن به گر حانهیر

به زبان خودش   یز یو چ  دیدهان کوب ینزد و او دست رو یتکان داد تا حرف   فهیشر یسر برا یماه
 گفت و رفت. 

 قدمش شد.اه افتاد و او همها رگذاشته بود، سمت مبل  اشنه یس یسر رو حانهی که ر یحال  در

 یگردن رو ی صورتش را کنار زد و کم  یرو ختهیر یمبل دو نفره نشستند. با دست چپ موها یرو
 .ندتش یشانه تاباند تا بب

 ؟یکنی م هیگر یاالن چرا دار  یبگ شهیم -

 کم از او فاصله گرفت.  ی لیو کم، خ دیرا با سر و صدا باال کش اشی نیب

 .ترسمی م -
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 .ختیصورت چون گچش فرو ر  یبا صدا شکست و اشک رو گریو بغضش بار د  گفت

 به آغوشش پناه برد.   شتریب حانهیتر کرد و به تبع راش را محکمدور شانه دهیچی پ دست

 : دی پرس شی نداشت و به جا حی توج یبرا یحرف 

 م؟یبزن  یدور  هی  رونی ب میبر یخوای م -

 سر باز کرد.  بغضش

 که باز بخوان بدزدنم؟ -

 کوتاه. هاشم یو الل شد و دستش از آن ابر دیرفت. به بن بست خورد انگار! کلماتش ته کش وا

. نوک زبانش  گذشتی بود، م حانهیر  نیفنیهق و ف یاش صدا که تنها شکننده یاز سکوت  قهیدق چند
 تر از آن کند.ذهن و حالش را آشفته  دیترس یاما م خواستندی ها که بودند و چه متا بپرسد آن  آمدیم

 ؟ یتا آروم ش یکنی م  کاری چ ست،ی حالت خوب ن  یوقت -

  یو هفت سال عمر ک  ستی. در آن بدیمطلق نرس  یاهیجا، جز س چی... اما به هق یفکر فرو رفت. عم به
آوار بود...    ری و هفت سال را ز ستیوقت! او تمام آن ب  چ یازد؟ هتوانسته بود حال بد و خرابش را بس

 نبود. شیبرا یامدادرس چیآوار بود و ه  ریز

 کوتاه و تلخ کش آمد.  شیهالب

گند بزنم به حال   تونمی وقت بهش فکر نکردم... به حال خوب منظورمه. تو لحظه م چی. هدونمی نم -
 ی و نم  ستمی. بلد ناطرافم اما خوب کردن حال.. یهاخودم و آدم 

 

 بکنم.   دیبا  کاریچ دونم

 اش گذشت. شانه   یو سر رو دیچی پ شی دست دور بازو حانهیر
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سرش   یکل ادی ب گفتمی . قبل اومدنت با خودم میکنیحالمو خوب م شهیتو هم یول  ستمیمنم بلد ن -
  نمتیبیم  یوقت  ست،یاما دست خودم ن دمیفحشش م گفتمی م ی. حتکنمی دعواش م زنم،ی غر م

 . انیشا  ییدا یحت  دم،یند یک  چیکه تو ه یجور آرامش دار  هی. شهیحالم خود به خود خوب م

 !یملوس و دوست داشتن  یگربه کیمثل  د،یکش  شیبازو یرو صورت

 دوست دارم!  انی شا ییتو رو اندازه دا -

 بود؟ عجب!  اشیی دا فیدر رد شیبرا

 عجب!  -

 گرفت و گفت:  اشدهیناد

 ؟ یخونی برام شعر م  -

  ،یب یطور عج کیدلش  دنشانیها نشست. هر بار از دنور چراغ ری صاف و براق ز  یموها یرو نگاهش
 ! ندشی بب یکس دیترسی . انگار م رفتیضعف م زی ر  زیو ر یزکیرزیز

 ؟ یچه شعر  -

 .یدوست دار  گفتنی که دوستات م ییهاهمون -

 !آوردی فنجان قهوه م کی شیبرا فهیبود اما کاش شر گرمش

 . خورهی من به درد تو نم یشعرها -

 اش فشرد.شانه   یرو سر

 بخون.  -

راه به خود آمد و   نیبوسه شود اما ب شیهااش زد. سرش رفت تا خم شود و لب دنده کیبه   لبخند
 . ستیاو ن یحانه ی . رستی او ن یبرا حانهیافتاد که ر ادشی. تازه ستادیا

 ؟ ی خونی نم -
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 لب زد و سپس صدام آرامش سکوت خانه را نوازش کرد... یآرام خونم«یو »م دیکش یپر  نفس

 مرموز  یاز پرسش یاهی»برلبانم سا -

 سوز  یو هست آرامی ب  ستیدلم درد در

 را  یروح عاص  نیا یسرگردان  راز

 بگذاردن، امروز  انیتو خواهم در م با

 اما میرانی از درگاه خود م گرچه

 ی جا خدا باشبنده، تو آن جان یمن ا تا

 ست ین یمن، سرگذشت یره یت  سرگذشت

  یسرآغاز و سرانجامش جدا باش کز

 جنبند ی ها آرام مشب گهواره  مهین

 ها از کوچ دردآلود انسان خبری ب

 لرزان ی مرا چون زورق یمرموز  دست

 پاروزنان در کام توفانها  کشدیم

 گانه یدر نگاهم سخت ب  ییهاچهره 

 برفرازش اشک اخترها  ییهاخانه 

 ر ی زنج یزندان و برق حلقه  وحشت

 ! کتای زدی ز لطف ا ییهاداستان

 گور یهاو لکه  نیسرد زم ینهیس

 ی بدرود کی تار یه یسا یسالم هر



 حوض   یب یماه

208 
 

 دور  یو در آسمان  یخال  ییهادست

 یتب آلود ماریب  دیخورش یزرد

 گنگ یو تالش سرانجام ی ب ییجستجو

 به ره خسته  یی و پا یظلمان یاجاده

 طور  یهابر قله  ینشان آتش نه

 در بسته...«  نیا یاز ورا یجواب نه

 . دیدختر چرخ ف یبلند و لط یتارها یال به ال  شیهاانگشت

 ...دیکش آه

 در تو؟  بردیام ره مناله  ای»آه... آ -

 را  یبر سنگ جام خودپرست یزن  تا

 ی با من خاک  ،ی ن یزمان با من نش کی

 را یدرد هست یلب شعرم بنوش از

 امروز  یافسردم ول  شی در خو هاسال

 تا خرمنت سوزم  کشمی سر م سانشعله

 را  بمی شکی خروش ب یخمش ساز  ای

 اموزم ی ب گری د یاوه یتو را من ش  ای

 اما میرانی از درگاه خود م دانم

 ی جا، خدا باش بنده، تو آن جان یمن ا تا

 ست ین یمن، سرگذشت یره یت  سرگذشت
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 ...« یسر آغاز و سرانجامش جدا باش کز

 اما... گریهم از کار افتادند. بس بود د شیهاانگشت  یکرد، حت  سکوت

 بخون بازم.  -

 دور. یان یهذ هیآلود بود و شبخواب  شیصدا

 ...دیکش آه

 باز شام لذت  کی یمن؟ زاده ستمی»چ -

 راهم نیدر ا راند ی م شی پ یناشناس 

 د یچیپ یکر ی بر پ یکر ی پ  یروزگار 

 خود خواهم  آنکهی آمدم، ب ایبه دن من

 تا با دو چشم باز  ،یاکرده میرها یک

 ش یخو یخود از برا ، یقالب نمیبرگز

 دهم بر هرکه خواهم نام مادر را  تا

 ...« شیخو ینهم در راه پا یبه آزاد خود

 را به آغوش داشت! یکه دخترک یچشم خودش... آن هم زمان شیپ  بارنی! اشدی داشت خفه م باز

  آمدم تا در جهان تو ای»من به دن -

 سوزان دو تن باشم وندیپ حاصل

 ما با هم؟ میآشنا بود یاز آن ک  شیپ

 آن که »من« باشم  یآمدم ب ایبه دن من

 خت ی ر یاهیرفتند و در چشم س  روزها
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 تو  یرپایکور د  یهاشب  ظلمت

 ییالال یرفتند و آن آوا  روزها

 تو  یاز صدا می هاو پر شد گوش  مرد

 بال  نیرنگ یچون پرستوهاهم  یکودک

 دگر پر زد  یهاآسمان  یبه سو رو

 د یدر مغزم بخود جنب شهیاند نطفه

 انگشت بر در زد خبری ب  یهمانیم

 زیوهم انگ یهاابان یدر ب  دمیدویم

 سرمست  یهادر کنار چشمه نشستمیم

 راز را اما  یهاشاخه  شکستمیم

 رست یم یابوته هر دم شاخه  نیتن ا از

 رفت ی ها ممن تا دور دست دشت  راه

 شیخو یهاشهی شناور در شط اند من

 در دل امواج سرگردان دمیخزیم

 ش یخو  یبند ظلمت را ز پا گسستمیم

 دم یز خود آرام پرس یروز  عاقبت

 ابم؟یی من؟ از کجا آغاز م ستمیچ

 هستم یسرا پا نور گرم زندگ  گر

 ...« تابمیراز م   آسمان نیکدام از
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بار هزار   یشد و برا  رهی خودش خ ر یشده بودند به تصو نهیکه آ ییهاشهیو ش دهیکش یهاپس پرده از
 من؟« ستمی»چ دیو هفتم از خود پرس ستیو ب

 روز و شب خاموش؟  ساننی ا شمیاندی »از چه م -

 را در من که افشانده است؟ شهیاند دانه

 مغرور  یدر دست من و من چنگ چنگ

 ست؟چنگ بنشانده   نیا یبه دامانم کس ای

 دگر بودم  یای به دن ای نبودم  گر

 بود؟ یم امشهیقدرت اند ای آ باز

 ابمیکه ره  توانستمی م ای آ باز

 رازآلود؟  یای دن نیا یمعماها در

 آن پاسخ مرموز  یترسان در پ  ترس

 چ یچاپ ی و پ کی تار ینهادم در ره سر

 و دانستم انیبر آن پا یافکند هیسا

 ...« چیهستم، ه چیهستم، ه چیتا سر ه  یپا

  ینبود... حت  شیکس هم برا چیکس نبود. ه چیه یکجا نبود. برا چیزمان نبود. ه چیاما نبود. ه بود
 ه هیسا

 

 ...!بودیم چی ه هیاو آن سا رفت،یپذ یم یاهیبود و سا چی اگر ه دیهم نبود! شا  هیسا ینداشت! حت  م

 سالم. -
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  حرکتی دختر در آغوشش بود، ب دیکه در حال نوازش دست کوچک و سف  یدست ش،یصدا دنیشن  با
  یمرد پشت سر نشست. کت بلند مشک ریو تصو شهیش  یکنده و رو زیم یهیماند. نگاهش آرام از پا 

. با  زدندیرا زار م  اشی دفعات قبل نبود و خستگ یبه مرتب  شیبود. موها دهی بافت کرم پوش یاز رو
خودش سر خورد.    یپا یو رو نییبه پا  حانهی دست ر یکه سمتشان برداشت، دستش از رو یمقد

 دست باال آورد. انیشود اما شا زی خمیخواست ن 

 .کنمی خواهش م -

 فت. صورتش جان گر  یاش نشست. لبخند روصورت غرق در خواب خواهرزاده  ینگاهش رو سپس

 . دهیخواب -

 از جنس غم و مرگ خوابانده بودتش! یبود. خوابانده بودتش. با شعر  دهیخواب

 : دیکرد. چشم در اطراف چرخاند و پرس  زانی مبل آو یآورد و از دسته رونی را از تن ب کتش

 خانم کجاست؟ فهی شر -

 اش را هم او بداند؟کار خانه انتظار داشت آمار خدمت  واقعا

 رنگ را به زحمت گرفت و به درگاه آشپزخانه نگاه کرد. بیعج  یهالهیت یشده رو نیسنگ نگاه

 آورد و رفت.  یبرامون چا -

 دست نخورده اشاره زد.  یهافنجان  به

 که.  دینخورد -

  یها را برداشت و راهدوست ندارد، مرد جوان خم شد و فنجان یچا دیکه فرصت کند بگواز آن  قبل
 دختر نشست و نفسش را گرفت.  ینی ب ر یز رحمانهی اش بر تند مردانهعط  د یآشپزخانه شد و نفهم 

 یشانه شد. پس برا یداد. تازه متوجه شال افتاده رو شهیش یشده نهیزبان نفهمش را به قاب آ نگاه
لباس  شهیاش بودند، مثل هم! آن روز که مهمان خانه دیدزدی و نگاه م اوردهی چشم باال ن نیهم

 ی. دستگذارداحترام ب زبانی و باور م دیبه عقا کردیاو مهمان بود و ادب حکم مبود اما حاال  دهیپوش
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سر   یو به هر نحو ممکن شال را رو  گریاش بود خواب رفته بود. با دست دشانه  یرو حانهیکه سر ر
 را پشت گوش فرستاد.   شیو موها دیکش

 اما باالخره آمد. با دو فنجان قهوه آمد!  دیطول کش برگشتش

هم خواب بود... خالصه اگه بد طعم و بو   فهی درست کنم. شر ستمیو بلدم ن  ستمیاهل قهوه ن  ادیز -
 . دیشده، ببخش 

 آمد.  حانهی را دور زد و سمت ر زیگذاشت و کمر راست کرد. م زی م یرا رو هافنجان 

 رو ببرم اتاقش.  حانهیمن ر د،یکن لی تون رو متا شما قهوه  -

 ! او که شالش را سر کرده بود!کردی نگاهش نم هنوز

جمع که مبادا به دست او بخورد، از آغوشش جدا کرد. خواست بغلش   یو حواس اطیرا با احت  حانهیر
 گفت:  یکند که ماه

 .ترسهی م  ییاز تنها -

 اش نشست. آرام نجوا کرد: صورت خسته یمنظورش شد و غم عالم رو متوجه

 اما مجبورم.  دونمیم -

و سخت کمر    نی. سنگدیرا به آغوش کش  زشیعز یخواهرزاده فینماند و تن نح یگر یحرف د منتظر
تا   رفت،ینگاه او هم باال م گذاشت،ی که پشت سر م یاها راه افتاد. با هر قدم و پلهتاباند و سمت پله 

 ها گمش کرد. پله  چیکه در پ ییجا

حرارت از   کردی اش را گرفت و ماساژ داد. گرمش بود و احساس م و دست خواب رفته دیکش یپوف
را باز کرد، هوا کم کم به جانش نشست.   شیها. با دست چپ دکمهزندیم  رونی پالتواش ب یقهی

شال شروع   یپرها نفس بکشد. با توانستی آورد. حاال م  رونیب نیاش را از هم آستخواب رفته  دست
اش بود. چه خوب او را  وسط چشمش به فنجان قهوه و بخار بلند شده نیباد زدن خود کرد. ا هب

 شناخته بود! 
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خبر آمدنش را دادند، جا    شیمأمورها یدختر جوان نشست. وقت یها بود که نگاهش روپله  چیپ در
هرگز   گریبعد از آن شب و آن اتفاق د کردی شان برود. فکر م خورد. اننظار نداشت در آن ساعت به خانه 

 نشود.  کشانینزد

چشم به   یبود و به جز در مواقع ضرور  یدیرو به او بود. آدم مق رخشمیآمد. ن  نییآخر را هم پا یپله
چشم از او  شدی نگاهش کند، نه م  توانستیاما آن دختر... نه م دوختینم  ینامحرم چینگاه ه

 . دمانده بو رهی و لبش خ ین یب یافتاده رو یو تار مو  رخشمیبردارد. مثل آن لحظه که به ن

  یکوتاه یهول شده، سرفه  انینگاهش را حس کرد و برگشت و مچ نگاهش را گرفت. شا ینیسنگ
 مبل به او نشست.  نیدورتر یآمد و رو ری کرد و سر به ز

مانعش   یاش اما حس به خانه  گشتی برم دیبه خواب رفته بود، باآرام شده و    حانهی حاال که ر  عتایطب
 . شدیم

 ام. ... واقعا شرمنده دیدید بیکارهام شما آسخاطر غفلت من و هم. به خوامیبابت اون شب عذر م  -

 ساعد دستش افتاد. یزخم کوچک رو ادی

 . قهیخورده، عم حانهی که روح ر یبود اما زخم  یسطح  -

 سر تکان داد. یشرمندگ  با

وقت    چیکه برام مونده اما ه هیتنها کس یعنیکه دارمش،  هیتنها کس  حانهیحق با شماست. ر -
 ...ی ازش مراقبت کنم. اگه اون شب شما نبود دی طور که بانتونستم اون

 . دیترسی از ادا کردن تصورش هم م یحت

را   یکه دارم« بود. او چه کس هی»تنها کس یمهم نبود، چون حواسش پرت جمله  شیخراب مرد برا حال
در گوشش   اشی بی مهربان ب یاو بود؟ صدا ینفر برا کی مردم جهان، کدام  اردیلی داشت؟ از هفت م

 انداخت.  نیطن

 دختر... مادر«  ی»ماه

 . دیردش نکن   دوارمیاما ام ستیمعقول ن دونمی کنم. هر چند م یازتون خواهش خوامی م -
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 کرده بود.   ینیچطور مقدمه . آن روز هم هماناش افتاداول و خواسته دارید ادی

 و ن  ظی صاف شد با اخم غل یشد و فنجان قهوه را برداشت، وقت  خم

 

اش سر خورده و شانه یشال از رو داشت،ی داشت فنجان را برم  یرو به رو شد. وقت ری سر به ز گاه
 شد. ان ی گردنش نما یدیسف

  نیجز ا یاعمرش قرار گرفته بود و چاره یدو راه نیمبل فشرد. در بدتر یدسته  یانگشتانش را رو سر
 نداشت. 

 و گفت:  دیباال کش  زیرا تا م نگاهش

 به کمکتون دارم و...  ازیقرار گرفتم که ن یط یتو شرا -

 . دیحرفش پر انیم

 .دی اصل حرفتون رو بزن -

 . رندیجانش را بگ خواستندینگار مبود و ا قراری گذاشت. کالفه و ب گرید یراست را جلوتر از پا یپا

 گفت:  یمدت  یاز سکوت طوالن  بعد

 . دیمراقبت کن حانهی از ر خوامی م -

 بشنود. خواستی ابتدا متوجه شده بود اما م همان

 بود اما باز هم خوش عطر بود. دهی جوش یادیرسم عادت فنجان را باال آورد. ز به

 . خوشم طعم بود!دیاش نوش از سر قهوه ان،ی به نگاه منتظر و نگران شا توجهی ب

 خانم؟  یماه -

 ...گرید یاجرعه 

 .کردی نگاهش هم نم  یحت
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 و سر...  د یشما هم مشکالت خودتون رو دار دونمی م -

 .هیدارم. نگفتم شغلم پرستار یروز اول گفتم شرکت مهندس ادمهی -

 کرد متقاعدش کند. یحال سع  نیاش افتاد، با اوا شد و شانه مشتش

نکنه. اصال چند نفر رو مأمور  د یشما رو تهد  یکه خطر  کنمی م نی... من همه جوره تضم دینینه، بب  -
 باش.  امحانهی . شما فقط مراقب رکنم ی حفاظت از شما م

 ...نهیری د یو باز حسرت  تیمالک  میآن م باز

برگرداند و نگاهش کرد...   زی م یاز دهان افتاده بود! فنجان را رو گری. ددیفنجان کش یلبه یرو انگشت
 باالخره!

 .دی تر هم هستمطمئن  طورنی. ادیبذار تونحانه ی محافظت از ر یمأمورهاتون رو برا دیتونی م -

 .دیرا گز  نیریتکان داد و لب ز نی سر به طرف کالفه

. خودم اگه وقتش رو داشتم  ترسهیو م  دهیبهش استرس م سیپل دنید گهی. مکنهی قبول نم  حانهیر -
 اما مجبورم.  ذاشتمی لحظه هم تنهاش نم هی کرد،ی م  جابیو شغلم ا

 مانتواش نکرد.  یبه کوتاه یاپا انداخت و توجه یرو پا

کنم و  یسکیر نی بخوام چن نمیبی عاقالنه نم  یندارم. از طرف یبه گانگستر باز  یامتاسفم. عالقه  -
 ازشون ندارم به خطر بندازم.  یکه شناخت کاف  ییهاخاطر آدمرو به امی زندگ

 : د یتکان داد و درمانده نال نیبه طرف  سر

دارم   تیو مأمور  ستمیکه من ن یی فقط وقتا ،یو چهار ساعته ازش مراقبت کن  ستیب  خوامی من نم -
 . ششیپ  ایب

 کرد و افزود:  مکث

 بهت اعتماد دارم.  دوستت داره! بهت اعتماد داره... منم  حانهیر -

 اما پوزخند زد. نخواست
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 ؟ یکنی اعتماد م بهیغر هیراحت به  قدرن یو ببندها، ا  ریو بگ های ر یباور کنم با اون همه سختگ -

 نه. -

 ؟یسپار ی م بهی غر هیرو به   تی تنها آدم زندگ شهیطور مچه  اد؟یاعتماد از کجا م  نیا ؟یپس چ -

 ! شکستی داشت به اول شخص م  شانیهابود که فعل  حواسش

 به حرف آمد. یمدت  یاز سکوت طوالن  بعد

رفت و آمدها رو   یهاش رو در آوردم. همه به اون باشگاه، آمار تک تک آدم   حانهیقبل فرستادن ر -
شناختمت،   قیداشت. از همون طر  تی جا فعالمأمور خانم به طور ناشناس اون هی  یحت م،یکردی چک م

  مارو آ  قیتحق  نیشدم، ا حانهیبا ر تتیمی هم متوجه صم ی... وقتحانهیبا ر  تیی قبل آشنا یعنی
که به ما ربط   ییو فقط تا جا مینذاشت تی خصوص میرو بگم، پا به حر نیشد. البته ا ترق یو دق  تریی جز

 . میداشت رو چک کرد

 و سپس؛   مکث

بدن و موادمخدر بود.   یباند که کارشون قاچاق بچه و اعضا هیپرونده بهم دادن.  هی شی چند سال پ -
 شهی از ر دی. بایاصل یاما نه به اون هسته میو نفوذ کن میبش کیبهشون نزد میچند بار تونست

 نیا ه شدن، ک کیبهشون نزد داریها به عنوان خرنبود. دو تا از بچه یاما کار راحت مشونیزدیم
 شون رو جلب کنن. تا اعتماد  دیخودش دو سال طول کش

 : د یاش را پرسآمده شیپ سوال

 ؟یتوام توشون بود -

 بار جواب داد:حال تاسف  با

 نه. -

 گفت:  و

شد   یچ می دیاون باند نمونده بود اما نفهم  یتا نابود یز ی و چ رفت ی م شیداشت خوب پ یهمه چ -
 ها لو رفتن و... که بچه 
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 .دییگرای م یدیو مشتش به سف شدی تر و کبودتر مکرد. صورتش هر لحظه سرخ  سکوت

 : د یپرس یاندک نگران  با

 ؟ یخوب  -

 سر تکان داد.  کوتاه

 شد؟   یخب، چ -

 اش گفت: شده دیبه هم کل یهادندان  انیکف دست فشرد و از م ناخن

 . دنیهر دو رو سر بر -

 گم شد و قلبش خفه شد. نهی س انیم ییجا  نفسش

 : د یو پرس  دیدهانش را بلع یآب نداشته ،یآور و خفقان اهی از سکوت س بعد

 ؟یادارن؟ چو... چون مأمور پرونده کاری چ حانهی چ... چرا دنبال توأن؟ با ر -

 . دیباری داشت خون م شیهاچشم از

 تا از پرونده کنار بکشم.  کننیم  دمیبا اون تهد نیهم یکه دارم، برا هیتنها کس حانهیر دوننی م -

 ابرو نشاند.  انی م ینیچ

قدر ارزش داره که پرونده اون  نیا ؟یدیرو نجات نم حانهیو خودت و ر یکنی خب، چرا قبول نم  -
 تو اتاقش بترسه؟ دنیاز خواب  حانهیر

تر  آن طرف  متری ل یم کی یحت  توانستی گذاشته بودند که نم شیهاپلک  یرو یهزار تن  یاوزنه انگار
 بکشدش. 

 هاحانه ی ر  هیرو نجات دادم. بق امحانه ینه، ارزش نداره اما اگه من کنار بکشم، فقط جون خودم و ر -
دست و   ر یز  رنیو م  شنیم ریاس هان یهم قیدر روز چند تا بچه و دختر از طر  یدونی م شن؟یم یچ
 قتل، قاچاق و تجا...  ارن؟یکه سرشون نم ییچه بالها یدون یم ها؟ی خارج  یپا
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 !ییدا -

 حا یدو سر طرف پله چرخاندند. ر هر

 

داشت که   نیترس ا انیسرخ بود و شا شیها. چشمکردی از اشک نگاهشان م سی با صورت خ نه
 باشد؟  دهیرا شن  شیهامبادا حرف 

 . دیبلند خود را به او رساند و به آغوشش کش ییهاقدم  با

 ؟ ییجانم؟ جانم دا -

 در آغوشش امنش پنهان شد. شتریبه پشت لباسش چنگ زد و ب   حانهیر

 ...سم.تری ... میم -

شده بود؛ کابوس و اشک و   نی کار هر شبشان هم یبا درد چشم بست. بعد از آن شب لعنت  انیشا
 ترس... 

 قربونت برم!  جامن ی! من ازمی نترس عز -

گفته بود. اگر بود که آن شب و در حضور و چند   یگرمنداشت و محض دل نانی خودش اطم  یگفته به
 .خوردیم  واریجرز د یبودنش به درد ال نی. اکردندیرا نم  اشحانه یر یقصد جان و دزد اشیقدم

  ییدر تنها یهااز جان سپردن سپردی در پشت سر داشت جان م یو دختر  کردیم  یداشت خودخور  او
 ! یپناهی و ب

  شیکاشت و جدا حانهیر یموها  یرو یاباالخره دست از جنگ و شماتت خود برداشت، بوسه انیشا
  دیکش نییرا پاک کرد و سپس گردن پا شیهاکرد. صورتش را قاب گرفت، با سر انگشت شست اشک 

 داشت دردش را در آن حل کند، گفت:  یکه سع یزد. با لبخند یشان یپ  یرو یو طوالن قیعم یاو بوسه

 .شمونیخاطر تو موندن پ به  شون؟یدی. دجانان یخانم هنوز ا یماه -

 ! دادی او را در عمل انجام شده قرار م  داشت
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 شوکه شد.  یماه دنیاز د د،یکش یسرک  اشییدا یاز کنار بازو حانهیر

 ! ؟ینرفت -

 برود اما...  خواستیم

 ست؟ین طورنیامشب رو مهمون ما هستن. ا -

 ! خواستی بماند؟ م  خواستیو ملتمسش زل زد. م نیغمگ یهایاسرمه به

 تکان داد. سر

 آره.  -

 گرید یایمحتاج محبت بود. ماند چون نخواست ماه   یخاطر مرد جوان؛ ماند، چون کسنه به ماند،
 . شناختیرا خوب م واریو فشار در و د یی تنها ها ومتولد شود... چون ترس شب 

دو نفره داشت، رفتند.   یبه اتاق مهمان که تخت حانهیبه حرف گذشت و سپس همراه ر  یکوتاه قیدقا
با گرفتن  تی امن نیانگار! ا کردی م تی احساس امن طورن یا د،یخواب  واریسمت چپ و کنار د حانهیر

 دو چندان شد. یماه یبازو

به آغوش کوچک و   هیکه با گر دیدی را م  یدخترک  بستی پلک که م آمد،ی به چشمش نم  خواب
و   دیچرخ یسو و آن سو م نیبه ا ر ی با ترس از آن ز سشیخ یهاپناه برده و چشم  اشی بی ب یاستخوان

 .زدیمعصومانه هق م

ترس   یبدناما... از آب  دیترس یم  دیا بابه در اتاق زده شد. قاعدت یاسقف غرق بود که تقه یاهیس در
 . دیترسی نم  ییکهوی و  رانهیغافلگ یشده بود و با آن صداها یلیخودش    یدرآمده و برا

  د،یکش شیبه موها یآمد. دست  نییآزاد کرد و از تخت پا حانهیانگشتان ر انی دستش را م اطی احت با
اش انداخت. داشت  برهنه  یسر و بازوها یکنار پنجره برداشت و رو  یتنها صندل یشالش را از رو

 !کردی مراعات م

 عقب رفت.  یقدم مین  ریسر به ز ،یماه دنیباز شدن در و د با

 کردم. دارتونیشرمنده! ب  -



 حوض   یب یماه

221 
 

دهانش را گرفت.   یآمد. با پشت دست جلو موقعیب یاازه ی بودم« اما خم  داری»ب دیبگو خواست
 طور خار چشم مرد جوان مقابلش شد!پشت سرش چه  اهی پوستش در قاب س یدیسف  دینفهم

 نبود؛ چشم بست و نامحسوس عقب رفت.   یکاف  ایگو یر ی به ز سر

 . دیکن  دارشیکنم. اگه ممکنه ب دارینماز ب یرو برا حانهیاومدم ر د،یببخش -

 ... نماز

 !یبیغر یواژه چه

 شدنش واجب باشه.   داریکه داره، ب یبا اون حال  کنمی بشه؟ فکر نم داریحتما ب   دیبا -

 رفت... باز!  ترعقب 

 آَمُنوْا َو َتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْکِر اهّللِ، َأالَ ِبِذْکِر اهّللِ َتْطَمِئنُّ الُْقُلوب.ُ  نَ یالَّذِ  -

زار سال  سقوط کرد و ه یاچالهاهی شد و در قعر س  یخال  شیپا  ری! انگار زدینفهم زی چ چی... هدینفهم
از فشار دورش را احاطه کرده و قصد  یم یشد. حجم عظ  ر یبه عقب برگشت و همان جا ماند. اس ینور 

  یصدا کی  ؛صدا  کی ریشده بود؛ اس  ریبود، او اس دهیفای را داشت. دست و پا ب  اشه یله کردن و تجز
 دور... ی ل یاما دور... خ کینزد

 جون؟  یماه -

شدنش...  دار یو ب حانهیاز کنارش و ورودش به اتاق، از صدا زدن ر انیبود؛ از عبور شا دهینفهم چیه
 بود.  دهینفهم چیه

  رونیبود، متوجه حالش نشد. به قصد وضو گرفتن از اتاق ب  دهیکه هنوز خوابش از سر نپر حانهیر
 !زدی رفت. او هنوز داشت دست و پا م

 !چالهاه یس  کیخاموش بود، خاموِش خاموش؛ درست مثل  ذهنش

معلق بود، پرت از مکان، پرت از    د،یفهمی نم چیه نیخودکار سمت تخت راه افتادند. از زم  شیپاها
 زمان... پرِت پرت بود. 
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  یباز  شبمهیعروسک خ  یهادست  هیتخت افتادند؛ شب  یلبه یرو شیهاتخت نشست، دست  یرو
 که از بند جدا شده! 

 !زدی حضورش را حس کرد اما... هنوز داشت دست و پا م  د،یرا شن  شیپا یصدا

 .اسقهیاش ده دق. همه ینخون فهی ح  ،یشد داریاما حاال که ب یحدس بزنم اهل نماز نباش تونمی م -

 ... قهیدق ده

 ... قهیدق ده

 ... ده

 حالتش متعجب بود اما شانه باال انداخت و قدم سمت در گذاشت.  از

 ت. وقت برام وقت نذاش  چیاون ه -

 آمد.  رونیب  چالهاه یانگار از همان دور و از قعر س شیصدا

 : دیکرد و پرس  زیر چشم

 ؟ یک -

 ...گشتی به سر انگشتانش داشت برم حس

 وقت برام وقت نذاشت.  چیواسش وقت بذارم... اون ه یگ یکه م یاون -

 تخت را چنگ زدند... هر چند سست.  یانگشتانش تکان خوردند و لبه  د،یرا فهم دستانش

 رفته را با دو قدم جبران کرد.  قدم

 ه؟ یمنظورت چ -

 دا
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 نمانده بود.  ییبه روشنا  یز ی... چشدیخالص م ی کی از آن تار شت

 ...قهیده دق یوقت برام وقت نذاشت... حت  چی... اون هیشیکه واسش دوال راست م  ییاون خدا -

 نشست.  یکنار  وارکوبیجان دنور کم   ریکنده و به صورت روشن او ز  ی کی از تار شیهاچشم

 واسم وقت نذاشت، من چرا براش وقت بذارم؟  قهیده دق یحت -

 خورد، به وضوح... الل شد انگار! جا

 پر از سوال... یگر یدنبال جواب سوالش و د یکیبه هم مانده بودند؛  رهی دو خ هر

 قطع شد.  نشانی به خود آمدند و اتصال ب حانه،ی آمدن ر با

 یو رو دیاش را کش شانه  یرفت و او شال افتاده رو رونی از سوال پشت کرد و ب ییایو با دن ری به ز سر
تخت افتاد.   ی! به پشت و روکردی اما... حس نم  کردیپرتش کرد. سوزش گردنش را حس م  نیزم

که  دشیسف دارن یشد؛ چادرنماز آست انهحیچشم سوزانش بگذارد که متوجه ر یخواست ساعد رو
  شی و قامت بست... درست پ ستادیرنگش اهم یسجاده  یداشت، سر کرد و رو یصورت  زیر یهالگ

 چشم او.

 

 تهیه نسخه کامل این رمان به لینک زیر مراجعه کنید برای 

https://zarinp.al/343122 
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