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  حق نامی نام به

 ... َتردستی

 

 باال ازش داشت که بود ایزندگی قوس مثل ، خیابان سرباالیی

 محله این! ناشناخته ولی آشنا! ... غریب ُسر، سخت،! رفتمی

 !بود ندیده ایدیگه جای خیالش و خواب در جز را

 دارید؟ هم ایدیگه مقصد! خانم همینجاست لوکیشن_

 پیاده و داد را ماشین کرایه آرامی نه با و کرد جمع را حواسش

 دستی دو که خوردمی ُسر داشت دستش روی از چادر تای. شد

 داشت تردد خیابان. رفت عریض روی پیاده توی. داشت نگهش

 کرده سر تویش آنها که هاییمحله و مناطق به شباهتی هیچ ولی

 یک طعم. زد ُترشی لبخند. ندارد که بود معلوم. نداشت بودند،

 اشزندگی کف که آرامشی طعم مثل درست.  داد می مانده غذای

 سما به خیابانی توی االن که بود این مهم! بود مانده کپک شبیه

 فاضل شهید نام به اصیل و قدیمی ایکوچه که زدمی قدم اشراق

 دو رو پیاده توی. نبود باران از خبر ولی داشت سوز هوا. داشت

 باد گزند از را خودش پشتش، کمی تا داشت نگه را چادر طرف



 

 pg. 3 

3 

 برای هم هافصل حتی انگار. دارد نگه  امان در زمستانی

 چند و بودند شهر یک در. کردمی رقصی خوش هاباالنشین

 !دانستمی را دلیلش! هوا چند و بود بام یک انگار.متفاوت دمای

 وچهک به! دهدمی منفعت به باج هم هوا حتی کند فکر که بود تلخ

. بود درگیر ذهنش! رسیدمی نظر به شلوغ که سجدیم و رسید

 و عریض بنر دیدن با... پس! نبود که رمضان و صفر و محرم

 نامی و بزرگ مداحان از یکی امشب. فهمید را دلیلش طویلی

 توی سفیدش بخار و کرد رها را نفسش.  بود مسجد آن مهمان

 تن یزن کند،می جان مادری شهر این از ایگوشه! ماند جا هوا

 هاییبچه کرد،می خودکشی خجالت شدت از مردی فروخت،می

 داریدین ضیافت دیگرش ی گوشه و شدند می در به در

 !عدالت؟ بود این! گرفتندمی

 مسجد حیاط توی و فرستاد مصلحت پشت را مغزش هایحرف

 از باید گفت و کرد اشراهنمایی هاخانم قسمت به کسی. رفت

 سبز نور.افتاد راه کوچه سمت حرفبی! برود کوچه توی دری

 هک افتاد ایکوپه بنز به چشمش و بود رسیده خیابان وسط تا

 کجی دهن آنجا هایآدم اصالت به انگار سبز نور آن زیر درست

 دوست. نداشت مردانه از کمی دست هم زنانه قسمت! کردمی

 یک سمت که بود راهرویی به حواسش.برود داخل نداشت

 که را اسمی زحمت به.کرد ریز چشم. رفت می دیگر محوطه

 یدشه الحسنهقرض صندوق بود نوشته.خواند بود تابلویی روی

 پارکت محوطه توی از زنی. آمدندمی دسته دسته هازن! فاضل

. شد سبز جلویش دفعه یک بود، صندوق به مربوط که شده
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 شجواب گرکنکاش و نافد نگاهی با زن و کرد سالم فوریدخترک

 :داد را

 دارین؟ کاری کسی با_

 ! صندوق مسوول با! بله_

 االن.بیاین اداری وقت باید که اومدین وام گرفتن برای اگر_

 ! دهنمی رو جوابتون کسی

 بیام؟ کی یعنی_

 محلی؟ همین مال شما! خانم شهادت ایام از بعد_

 گرفت؛ باال را سرش جوری زن و نه که داد تکان سر مریم

 !هکرد مهمی کشف که انگار

 کمکی میدونم بعید! محله همین اهالی مال صندوق این اما_

 ! بشه بهتون

 به نیاز هم محل این اهالی مگر) بگوید تا آمد هایشلب پشت تا

 روی روبه میلیاردی چند ماشین وقتی دارند؛ هاوام این

 :گرفت دهان به زبان اما!( است؟ پارک مسجدشان

 کارم شاید و دارن یرخ دست فاضل آقا حاج شنیدم حال هر به_

 !افتاد راه

 پدر که چند هر! بده نامه بهت حتما بگو داری معرف اگر پس_

 !رهمی خیر به دستشون شنیدین که همونجور

 !پدر؟
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 شما؟ دخترشونین_

 !عروسشونم_

 را افتخار و غرور شد می وضوح به که گفت جوری

 قاب و صاف صورت گردی در. دید زن یتیره هایدرچشم

 بدون! درخشیدمی الماس مثل ،چشمانش اشایرمهس روسری

 می آنطور چشمانش که نبود نفس به اعتماد برق! آرایشی هیچ

 !هایشانچشم بین داشت تناقضی چه درخشید؟

 انتهای در ایشیشه اتاق در که بگذرد خواست و زد لبخند زن

 و مشکی چرم کاپشنی با بلند قد مردی اول و شد باز راهرو

! رفت مشکی دست یک شلوار و کت با دیگری مرد سرش پشت

 نرفت و چیست داستان بداند شد کنجکاو.دویدمی دنبالش انگار

 هاآن فهماند بهش مردها از یکی کردن صدا و زن ناگهانی

 نز دوباره گفتن امیرعباس! هستند صندوق همین صاحب پسران

 دبو مشخص. نشود معطل بیشتر بود بهتر. آورد خودش به را او

 که روزی! ببیند هم را فاضل حاج تواند نمی امشب که

 یدد و رفت کوچه توی! بود تر راحت ، کند مالقاتش توانستمی

 پشت جوری. شد جلب توجهش. پیچیدند کوچه سر از مردها

 پشت زن آن! نشود تابلو که کرد جا را خودش ایستاده هایبنر

 هکرد صدا زن که را امیرعباسی واضح صدای و نبود سرشان

 :شنید بود

 !بیاد حاجی خود بذار! رضا کن صبر دقیقه دو_
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 در جواببی بود، زده صدایش رضا عباس، که مردی اما

 :داشت نگه را ماشین در عباس. نشست و کرد باز را ماشینش

 !جان رضا... مادر خاطر به_

 مساله باید! نیست کل کل وقت االنم! عباس ندارم حوصله_

 !شد که شد می روشن

 ...آخه_

 

 

 

 

 که کرد شکار را مریم حضور سرش، چرخیدن و مرد مکث با

 فوری دخترک و چرخید امیرعباس. کرد می نگاهشان کنجکاو

! شد رد کنارشان از و کرد جمع را خودش. گرفت را رویش

 می ماندن به اصرار یکی که خانواده آن توی بود خبر چه یعنی

  نداشت؟ مادرش دیدن به رغبتی حتی دیگری و کرد

 را خودش خیابان سر! دربیاورد سر بود نتوانسته که حیف

 قایم این از بردارد دست گذاشتنمی فضولی. کشید ایگوشه

 بر دانست می اما بود ندیده درست را اشانچهره! بازی باشک

 از بنز که زمانی تا!  بود تیغه شش صورتش رضا عباس، عکس

 اب خیابان سر تا که دید را امیرعباس. رفت بیرون کوچه توی
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 ردک صدایش کسی انگار بعد. کرد نگاه را ماشین دنبال افسوس

 .برود مسجد توی شد مجبور و

 خبری هیچ. برگشت کوچه توی و داد سرعت هایشقدم به مریم

 که جایی سمت ناخواسته. بود شده شروع هم مراسمانگار و نبود

 فیکی! کشیدش سمت آن کسی انگار! رفت بود شده پارک ماشین

. داشت برش و شد خم!بود دیده درست را بود زمین روی که

 دید دارد، نگه را رضا بود کرده سعی عباس امیر که موقع همان

!  باشگاه یک برند با بود چرمی کیف یک. افتاد کیف این

 دفعه یک هایشچشم.کرد نگاه را تویش.  شد جمع ابروهایش

 !بود همین شاید گفتند می که طالیی شانس! زد برق

 !ممد؟االن؟ کردی ایستگاه رو ما عباسی حضرت_

 ...که بکنم بخوام ایستگات... زهرمار و ممد_

 !بکن خواستی چی هر نکن، تایلندی ایسگا جدت سر_

 :گفت خنده با محمد

 !اومدیا! نزن زر_

 !گاراژ دم   رسیدم رجب دوده سه اندازه_ 

 :شد بلند دادش

 !خر ی مرتیکه دیگه صبح بگو پس_

 ...ممد نجو به_

 !نبینمت ببند؛ بابات خونه دم سقاخونه به دخیل برو حسن_
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 !جولولتم ، گاراژ برسی! باو نکن سگی سگ_

 را سوییچش فوری. کرد قطع را گوشی و گفت خبی خیله

 دکر سالم! آمد تو در از خروج موقع میثم که افتاد راه و برداشت

 !گرفت را بازویش که شود رد خواست محمد و

 دارم؟ باهات واجبی کار محمد؟ ارید وقت کی_

 بخواهد بیخودی که نبود آدمی میثم. شد جمع کمی ابروهایش

 :بسوزاند را وقتش

 !خب بگو_

 ریشش ته به دستی و کرد جا جابه دستش توی را ساکش میثم

 از دست میثم و کرد صدایش محمد!بود مشخص تردیدش. کشید

 :برداشت کردن دل دل

 کجایی؟ شب! بدم تمرین بهشون یدبا و میان هابچه االن_

 دارا برم بعدش حسن با احتماال! دارم معامله.گاراژ رممی االن_

 ! آباد

 !حسن پیش میام پس.  داداش برو_

! رفت بیرون بود، شده درگیر فکرشاینکه با و جنباند سری

 می کرد می حس و بود شده غریب و عجیب میثم که بود مدتی

 او دانستمی که جایی از اما دارد، دتردی و بگوید چیزی خواهد

 گذارد،منتظرمی پیش پا خودش باشد، داشته مهمی حرف اگر

 دیدن و موبایلش خوردن زنگ با! بود موقعش انگار حاال و ماند
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 و داد جواب! است ماشین خریدار باز کرد فکر جدیدی یشماره

 . کرد متعجبش ایزنانه لطیف دهد،صدای توضیحی خواست تا

 ! شدم مزاحمتون کاری برای_

 طرفه؟ از_

 وت بیان تونننمی خانما چون اما ببینمتون حضوری شهمی اگر_

 !ببینمتون دیگه جای باشگاه،

 :شد جمع ابروهایش

 !خانم بگو رو معرفت_

 !فاضل آقا حاج_

 زن و شد خیره رو به رو به متعجب و شد باز محمد ابروهای

 :داد ادامه

 ! ینمتون؟بب بدین وقت کنین می لطف_

. شد پشیمان اما ندارد فاضل حاج با صنمی او بگوید خواستمی

 می کاری چه حاجی طرف از زن یک که بود جذاب و عجیب

 ! باشد داشته او با تواند

 !بینمتون می.کنین اس ام اس رو قرارتون جای_

 !خوبه باشه باشگاهتون نزدیک_

 !بحص ده! آکواریومه تقاطع از باالتر متر صد کافه یه_

 و گوشی به نگاهی محمد! کرد خداحافظی و کرد تشکر زن

! بود رند اول همراه ی شماره یک! کرد ناشناس زن شماره
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 خیلی آمدنمی فاضل حاج اسم اگر. رفت باال ابرویش یگوشه

 اما ندارد اضافه وقت گفتمی و کردمی قطع را گوشی راحت

 وقتی. ادافت راه و کرد نگاه ساعت به. داشت فرق قصه حاال

. رفت باال کجکی لبش ، رسید گاراژ ورودی به حسن با همزمان

 هک گاراژی سرباالیی توی محمد و کرد بلند دست برایش حسن

 اشتد را هاماشین بیگاهو گاه معامله جای و پارکینگ حکم بیشتر

 هک دید ایشیشه اتاقکی توی را مرد دو ، شد پیاده وقتی. افتاد

 یستب شاید دلبازی و دست با اشانیکی.کنند می صحبت و نشسته

 بودن آنجا از گفت می مسن مرد هم توی هایاخم. بود ساله

 پسر. کرد کج را محمد لب نارضایتی همین ولی نیست راضی

 حاشیه بی محمد و زد برق هایشچشم شد متوجهش تا جوان

 :گفت

 ، ایاوکی اگه که بزن باهاش دور یه برو! پارکه بیرون_

 !بزنیم رفح درموردش

 بیرون محض به و گرفت را سوییچ هیجان و ذوق با پسرک

 :گفت مرد رفتنش،

 !؟ دیگه قانونیه_

  من؟ کار   یا پسرت سن_

 صراحت از خورده جا که گفت می محمد به مرد ثابت نگاه

 :تگف دوباره سرش تکان با و کرد نگاهش مستقیم محمد! کالمش

 !قانونیه دونینمی پس_
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 جنبیا ماشینک این پشت بشینه کم سن این با نیستم راضی من_

 ! 

 سیستمش آخرین! حاجی بخر براش داخلی عروسک یه خب_

 ! خوادنمی پول هم ماشین این دهم یک

 شاید و کرد می سالح خلع را مرد هایشحرف و رفتار نوع

 جایی به راه و بود بست بن توی انگار.  بیشتر را اشکینه

 افتاد درشتی دانه تسبیح ی دنباله به محمد چشم و شد بلند! نداشت

 . شد آویزان مرد دست دو پایین از که

 ... و فنی و بیمه_

 امنیتا این همه شده، پالک وقتی! آقا حاج داره گارانتی چی همه_

 !داره رو

 ردک جمع مشتش توی را تسبیح و داد بیرون نفس حرص با مرد

 اشساله هجده،نوزده پسر به زورش و دست که انگار. چالند و

 ! کند خالی تسبیح آن سر موقتا و نرسد محمد حتی یا

 و است راضی مشتری گفت که بود حسن. آمد موبایلش صدای

 نگاه رویش روبه عصبی مرد به.نشست عقب لبخند با محمد

 :کرد

 مونه می مبلغ سوم یک فقط حاجی؟ دیگه داشتین خبر قبال_

 ! تقاطع همین حوالی شنبه!  محضر واسه
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 چرخید؛ می پسرک مشتاق و بازیگوش دست توی چسویی

 می اشتباه دانستمی که مردی دست میان و کاغذ روی خودکار

 ...بود نشده اشتغاری ته حریف زورش تمام با ولی کند

 

 وچهارزان خودش و گذاشت بینشان تخت روی را لبو سینی حسن

 :نشست

 عشقبازی دمآ جیگر و دل با همچین! کرده چه ما ننه ببین بخور_

 !کنهمی

 توی چیزی که کرد نگاه میثم به و برداشت را بشقابی محمد

 دهانش توی را گرم و شیرین لبوی ایتکه! کردمی چت گوشی

 :جوید و گذاشت

 به حسن متحرک مواد این با بیا فعال! میثم کن عشقبازی بعدا_

 !بده حال جیگرتو دل

 :انداخت کنارش را گوشی و خندید میثم

 ؟ کوکه کیفت که اومده گیرت باز چی عاملهم تو_

 :گفت محمد جای حسن

 کیف خر این! زمین خوابوندش اشبچه و بود زاده آقا طرف_

 !شد

 دهانش توی را لبو بزرگ یتکه حسن ، محمد چپ چپ نگاه با

 :زد اشاره محمد به ابرو و چشم با و چپاند

 !کردن نیگا چپ جا بخور_
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 :گفت و چرخید میثم سمت محمد

  غروب؟ بود چی قضیه_

 :را حسن بعد و پایید را محمد چشم زیر از میثم

! محمد من از بگیر نشنیده اما مونهمی خودمون بین دونممی_

 !شی مطمئن که میگم

 چی؟ از_

 ! دهمی مکمل باشگاه تو مهدی_

 !دی؟نمی تو مگه_

 !فروشنده شده خودش! نمیده خرید دستور وقته خیلی_

 :شد گرد حسن هایچشم و ماند مدمح دست توی چنگال

 مگه؟ دهمی چی_

 که کرد نگاه محمد به دوباره و چرخید حسن سمت میثم نگاه

 :شد پرت بشقاب توی لبویش و بود جمع اشچهره

 !بده حسنو جواب_

 هبزن فروشگاه خوادمی خودش شاید. باشه قاچاق نیستم مطمئن_

 بیشتر شالهسهفده شونزده شایان. داد آمپول دیدم ولی... و

 ...و شناختمش می! نیست

 :حرفش بین پرید پا جفت حسن

یتی گور_  سر ییمال بال نمیگی میثم؟ باشه کفنش که بود کوجا م 

 حاال؟ تا مردی الل که بیاد مردم هابچه
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 ! میگم دارم االن که دیدم دیشب فقط! حسن نیستم مطمئن_

 ساعت حصب! ده می تمرین رو تعدادی یه رهمی باشگاه صبحام_

 !میثم باش اونجا هشت

 شآت سیگاری و شد بلند او که ماند محمد صورت روی میثم نگاه

 :گذاشت تنش پشت را دستش دو و گفت نچی میثم. زد

 !حسن؟ نشه شر_

 خوار هامرده صاب  این دونیمی خوبه! باشه نشده کن دعا_

....  به یهو یکیو دهن زنهمی! شناسن نمی خودشونم مادر

 !کلهم زدمی خارج یتیم  !دهمی

 حسن؟ دهنتو بندی می_

 :گفت حسن ولی ترساند را میثم محمد بلند صدای

 زنی؟می اینجا هوارتو خورده، گوهشو دیگه یکی_

 :گفت دوباره محمد عصبی نگاه با

 خاموش رو وامونده اون حاالم! دیگه کرده خبطی چه ببین فردا_

 !کنه آسفالت دهنمونو نیومده علی حاج تا کن

 که درختی تن به را تهش و زد سیگار به محکمی پک محمد

 شد می مغزش ببیند را مهدی و بشود فردا تا! چسباند بود کنارش

 ...چالند می گاراژ توی مسن مرد که تسبیحی همان

 :کشیدش دفتر توی و گرفت را محمد بازوی حسن
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 بیرون بکش.  چشمش جلو آوردی رو پیشش و پس اجداد بابا_

 !دیگه

 خورد؟ گوهی چه یدینشن_

 کم که هم تو... دیگه خورد! داداشم میگی داری خودت خوبه_

 !خبرش بره ورداره کفنشو و گور بذار! واسش نذاشتی

 :زد داد عصبی محمد

 !نباشه باشگاه تو کسی بیرون میام میثم_

. کرد فوت بیرون هایشلب دار خنده تکان با را نفسش حسن

 :رفت صورتش ویت او که کرد نگاهش چپ چپ محمد

 بیاد؟ حال اتوامونده دل اون ، کنی ناکار منم داری خوش_

 ولو کنارش صندلی روی بدهد، را جوابش اینکه بدون محمد 

 محمد نزدیک و آمد اتاق توی ناراحت میثم بعد دقیقه چند. شد

 :رفت

 !کنهمی شکایت! محمد سالن کف افتاد دندونشو_

 ! کنم جاش یه تو چوب تا بکنه_

 : کرد نگاه را حسن ممیث

 ...اینکه نه بکشین گوششو کنار بکشینش گفتم_

 :رفت باال صدایش و نشست صاف محمد

 پفیوز؟ شده شاخچه ندیدی بودی؟ کور و کر_

 ...محمد_
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  بودن؟ کی کردنمی تمرین باهاش که اینایی_

 و ثبت برای بذار رو یکی گفتم بهت! دونمنمی درست که من_

 !خوادینم گفتی تمرینا تیم

 چرخاند خودش سمت را میز روی سیستم عصبی حالتی با محمد

 ریکف است، خبر چه که درنیاورد سر وقتی. رفت هافایل توی و

 پرت داشت، نمی نگهش میثم اگر که داد هل عقب را تاپ لپ

 !زمین روی بود شده

 رفتگ را اششانه حسن که شد بلند و کوبید اشپیشانی به محکم

 :گفت و

 کن دود سیگار تا دو بشین تو! جورمشون می میثم با من_

 !چی همه به زنیمی گند میای! مرغیه گوه مصابت اعصاب

 چفت زانوهایش جلوی را دستش دو و نشست رویش روبه میثم

 :کرد

  پره؟ دیگه جا از دلت تو؟ چته_

 :گفت دوباره میثم و برداشت را سیگارش یبسته محمد

 زهرمار و کوفت و وربیند کردی، اینجا خرج همه این_

 چی؟ واسه گذاشتی،

 :کرد ول میز روی سرکشید نفس یک که را آبی بطری حسن

 !بیاد غاری دروازه قپی_

 ...که غار دروازه_
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 :گفت و پرید محمد حرف میان میثم

 آکواریوم که ترکوندی رو همه چش زدی! که نمیگه دروغ_

 ظارتن! خدا امان به کردی ولش حاال بعد ، دربیاد اسمش

 ! خواد می تیز چشم! اینجا میخواد

 نم؟ک چک بگیرم پیچیاشونونسخه دونه دونه برم کنم؟ چیکار_

 !دارن مدرک و سابقه شون همه سرشون خیر

 باشگاه اینقدر.  بسه میان عصر که مطمئنی آدم تا چند! نه_

 . بهشون رسی نمی هم بخوای که شده شلوغ

 !میثم نکن بری نون_

 :کرد اخم میثم

 یتکیف. کنه خلوتش گممی چیه؟ بری نون! حسن نیستیا وشخ_

 !... بده بهش

 می چرخ دستش توی سیگارش هنوز که محمد به کرد رو بعد

 :خورد

 ...بابا! تو کنی نمی زنونه تایمو یه که چیه دردت دونمنمی_

 خنده با حسن. شد بلند جایش از و کرد مچاله را سیگار محمد

 :گفت

 !یکی این بود سازگار_

 :گفت و پوشید را کاپشنش محمد
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 یسر یه امروز! بخوره باد یه م کله به برم!گردم برمی شب تا_ 

 چرت پودر و قرص اگه حتی!  میثم کن همه از جواب و سوال

 ...که بهم بگو داد کسی

 حلقشون؟ تو بریزی رو دندونشون که_

 ...که بگو ، تونی نمی_

 بحص از فردا.  فتشی سر برم باید امشب! اصال خری تو بابا_

 !نداره کسی رو خودت جنم.باش خودتم! میام

 ! مارو مملکت نشان آتش_

 :کشید صندلی روی از را سبزش بادی کاپشن هم حسن

 یچپ یه تا منم! استاد دیگه کنهمی خاموش آتیش ایسته وامی این_

 ! بپیچ بعد ببر

 :کرد نگاه میثم به و جنباند سری محمد

 مونی؟ می میاد؟ کسی_

 هم سالن تو جو کم یه! هنوز موندن نفر چند! بهتره بمونم_

 !میشه حدیث و حرف بریم هممون! هم به ریخت

 :کشید باال را کاپشنش زیپ حسن 

 ... با میدم تمرین میتی جا بمونم؟ من داری خوش_

 :زد پشتش میثم

 !بابا برو! البد سگی عرق با_

 !برمیاد دستم از اینش_
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 ....نخواستیم_

 . ترف بیرون محمد از بعد و گذاشت اش پیشانی نارک دست حسن

*** 

 کی و افتاد کافه به محمد چشم که بودند نشده رد تقاطع از هنوز

 کنسول روی از را موبایلش بالفاصله. شد باز ابروهایش دفعه

 دیشب یشماره همان دیدن با و کرد چک را هاتماس. برداشت

. ردک فوت بیرون را شنفس یازده، به ربع یک و نیم و ده ساعت

 ایستاد قرمز چراغ پشت. نداد جواب طرف ولی گرفت را شماره

 جواب بالفاصله شماره همان دیدن با.  خورد زنگ موبایلش که

 :شنید گوشی پشت را دلخور صدای و داد

 ... که درسته کارتون کنینمی فکر_

  کجایی؟ االن شما.  کردم فراموش و بودم گرفتار_

 . خورد جا وانج دختر انگار

 !بینمتون می میام  بود کمتر کارتون که روزی. نداره اشکالی_

 ورود برای مشکلی تعطیلی وقت.غروب تا باشگاهم توی من_

 پنج ساعت تا امروز نداری، مشکلی اونجا اگر. نیست شما

 !ببینیم همو تونیممی

 :گفت مکث با جوان دختر

 هستین؟ اونجا... االن_

 !یرمم دیگه ساعت یک تا_
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 !بینمتون می پس_

 صورتی با حسن. کرد قطع را گوشی و گفت ایاوکی محمد

 :کردمی نگاهش کنجکاو

 باشگاه؟ خوردی برگشت!داداش بشنفیم مام بگو حکایتشو_

 :کرد بهش کوتاهی نگاه محمد

 . کاریه قرار. آره_

 گذاشتی؟ مدار قرار باشگاه تو پس چطو_

 اون زدن گند این اب برم رفت یادم ، بود رستوران کافه_

 !بیا گفتم! باشگاه میام گفت طرف! مرتیکه

 کیی مردونه؟ باشگاه تو بیاد اشکننده منقلب صدا اون با طرفت_

 ...تو بکنه مجوزتو تا بیاد اماکن و ببینه هم

 ! بپاد رو اونجا ظهر سر شینه نمی کسی_

 :ریز هایشچشم و شد جمع حسن ابروهای

 !ممد بگو درمون درست_

 !فاضله حاج طرف از گفت_

 :کرد تغییر درجه هشتاد و صد حسن چهره

 !حسن؟ جون  _

 چیلی و چرب لقمه شاید.  کیه بدونم کنجکاوم همین واسه منم_

 !بود خوردنی حاجی
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 او و گفت حسن به معناداری نگاه با را اشجمله آخر قسمت

 :خندید

 دربیاری صداشو داری کرم! باشگاه کشیدی چرا بگو پس_

 !کلهم

 .  بود معلوم اشخنده ولی کشید هایشلب دور دست حمدم

 تمگف االن ولی شدنمی که باشگاه میام گفت اول خودش! بابا نه_

 زن احتماال و حاجی که بوده مدلی چه این ببینم! بیاد تونهمی

 !دیده خوابشو حاجی

 !زنی ناخنک تو چقدم_

 !زدم شاید_

 تتبد که کنی یناموس بی حاجی سفیر با که بود این جا فقط_

 !کنی یاد روبتو و رب و شهر جالدای دست

 :کوبید اششانه به حسن و زد پوزخند محمد

 خبرشو. دارم کار ورم و دور این! پایین افتممی من دار نیگر_

 یه اب آمارتو منم. برگشته و رفته کجا ناخنت شب تا که بده ب م

 !علی حاج دست بدم مامان، تعریف

 ای؟بده آمار_

 به دست االن منتها! ملسه دادنمون به دست! تو جون رهآرر_

 !میت سگ میتی اون سر! ترهملس کردنم چوب

 :کشید خیابان حاشیه به را ماشین محمد



 

 pg. 22 

22 

 پام زیر هفته یه از بیشتر! حسن باشه ماشینم آگهی به حواست_

 !باز نمونه

 ! گوهو بره برفوش آدم مث_

 ! بفروشم کی به میدونم_

 شدخل دونمنمی فقط! شسرمایه تموم بشه که نباشه اینا از! آره_

 !چیه؟ تو به

 هدختر این به بار این برم پایین برو. دونی می خرجشو و دخل_

 !برسم

 :شد خم خنده با و ایستاد ماشین و در بین ولی شد پیاده حسن

 وزنه تا دو! دسمالی محل نکنی رو تمرین صندلی جدت سر_

 !نشم پشیمون شبا، زنممی

 و کوبید هم به را ماشین در خنده با حسن شد، خم سمتش تا دمحم

 :گفت بلند

 !زیاد عزت_

*** 

 

 هایشچشم. رفتمی سبقت الین توی از سرعت با داشت ماشین

 ویر لبخند! کشید الیی مقابلش ماشین دو بین از و کرد جمع را

 سرعتش و گذاشت شاسی روی را دستش. شد پررنگ لبش

 توی پیش شب چند یاد! آمد کش شتربی لبش. شد آور سرسام

 اشخنده. رفت گاردریل توی که دخترک آن و افتاد اندرزگو
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 مخ سمتش دید را لرزانش و ترسان تن و شد پیاده وقتی! گرفت

 ار راهش هم بعد! بره کنهمی ردش جونش پاپا! نترسد گفت و شد

 را قصه این سندروم جور یک دانستمی خودش! رفت و کشید

 :آمد برایش مکیپیا! دارد

 امشب؟ ای پایه! ممد داده پیام عطا_

 .گرفت را ش شماره حسن جواب جای و کرد استپ را بازی

 کجا؟_

 ! قبل جای همون_

 !نمیام کمتر تومن ده بگو_

  ای؟ نبریده تو مگه د_

 !بده پیام بعد بگو! شو خفه_

 اومده؟ لعبت_

 !هنوز تمیزه و تر صندلی_

 ... ای_

 را سالی دختر، و شد بلند میز پشت از. آمد ونآیف صدای و خندید

 :شنید را حسن صدای و زد را ورودی ی دکمه! دید لی کت با

 ...که درجریانی! کن تیلیف بهم شد تموم_

 مسیر در هایشچشم! نشنید را قدمی صدای و رفت ورودی سمت

 :ماند منتظر شده پارکت

 !نمیام تومن ده زیر_
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 !ببینا پفیوزو_

 خودش از زودتر را سفیدش استارهای آل که رکیدخت دیدن با

 از خبری! بود بلند قدر این خودش قد پس.کرد قطع راتلفن دید،

 مکث.ترف پیش قدمی و رفت باال ابرویش. نبود بلند پاشنه کفش

 سالم و کرد صاف گردن بعد و دید ای لحظه برای را دخترک

 :داد تکان سر. کرد

 اومدی؟ یرترد ساعت یک صبح، تالفی به! سالم_

 :رفت جلو و زد لبخند دخترک

 تالفی بخوام که بود اون از ترمهم برام شما عکس بر قرار این_

 ! فاضل آقای دربیارم سرش رو اتفاق یه

 شکوله مریم.کرد اشاره داخل به و انداخت را هایشدست محمد

 قبل که رفت اتاقی سمتاو از جلوتر و انداخت ساعدش روی را

 با رویش و بود مشخص ایشیشه درهای با یدوریکرو سالن از

 بود مرتبی اتاق! بود شده مشخص مدیریت رنگ طالیی پالک

 از خبری. کرد می تبعیت خاصی اصول یک از کامال که

 هک عریض پاتریشن یک جز نبود وسیله ریخته هم به هایقفسه

! داشت وجود وزشی هایوسیله سمبل و تندیس چندین رویش

 ! نبودمکمل از خبری

 ! خانم هست تماشا واسه وقت_

 :گذاشت میز روی را لیمویی آبمیوه دو محمد و برگشت

 ...نداری دوست لیمو طعم اگر. سالنه توی مارکت_
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 :فتگ و نشست چرم مبل نزدیکترین روی آبمیوه گرفتن با مریم

 !س خوشمزه طعما همه توی رژیمی آبمیوه مارک این_

 :نشست مقابلش محمد

 ! فیتنس؟ ، اروبیک! ورزشی اهل پس_

 !بدنسازی و فیتنس_

 کردن؟ ورزش برای اینجا نکرده معرفیت که حاجی! آفرین_

 !است مردونه دونهمی چون

 خود او بگوید چطور کردمی فکر داشت. کرد نگاهش کمی مریم

 او، منتظر نگاه با! ندیدش درست شب آن چون نه؟ یا رضاست

 :گفت صادقانه

 ! ضار آقا ببینمتون بتونم که اومدم حاجی طرف از گفتم راستش_

 :برنداشت ازش نگاه مریم ولی شد جمع کمی محمد ابروهای

 !نگرفتمتون که اشتباه_

 :گفت مستقیم نگاهی و مکث کمی با محمد

 !فرستهنمی رو کسی رضا سراغ حاجی چون! گرفتی احتماال_

 :کرد نگاهش بیشتری دقت با محمد و زد پلکی. خورد جا مریم

 ...حاال_

 گرفتمتون؟ اشتباه من یعنی_
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 مایه حاجی از که چیه کارت! نشد،من اون. نداره محمد و رضا_

 گذاشتی؟

 :کرد جمع را خودش کمی مریم

 ...پسرشون هم شما... یعنی_

 !چیه؟ اسمت ...خانم_

 را قضیه این ته توانست می بعد.کرد جمع را حواسش مریم

 !دید مسجد رد جلوی شب آن را کسی چه که درآورد

 !شکیبا مریم_

 و اطرافیانش با حاجی رابطه کشیدن بیرون جای... خانم مریم_

 .  بگو کارتو چیزا این از درآوردن سر

 !کنم کار باشگاه این تو خواممی_

 جوری و خورد جا اما بدهد را مریم جواب بود آماده محمد

 :کرد جمع را پایش و دست کمی مریم که کرد نگاهش

 دارم، مربیگری سابقه سال سه! امبدنسازی و نسفیت مربی_

 صدف باشگاه توی آشتیانی خانم دست کمک هم سال چهار

 ...و بودم نارمک

 :گفت او حرف میان محمد

 !است؟ دیگه چیز قصه یا تو؟ خوشی_

 را استخوانش مغز تا دخترک، سرتاپای به معنادارش نگاه

 !نشود دستپاچه کرد سعی ولی سوزاند
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 ماش باشگاه کارت و دارم کار به احتیاج من! کاره طفق قضیه_

 ...و دیدم اتفاقی رو

 :شد بلند جایش از محمد

 !نیست هم نیست،رضا ،عباس محمد بگو حاجی به برو پاشو_

 ! نیفته فشارت که بخور خونه رسیدی تمآبمیوه

 :گفت و شد بلند فوری مریم

 ...فاضل آقای_

 :ایستاد اش قدمی یک محمد

 ردخت نیست آزادم بازار اینجا ولی نیست ای کاره حاجی! اوکی_

 ...باال اون برو بگم که نیست جیمم هوم. جون

 :پرید مریم رنگ

 کنی؟ می توهین راحت قدر این همیشه_

 :برد او صورت نزدیک را صورتش پوزخند با محمد

 بفهمونم؟ بهت عملی داری توقع نکنم؟_

 :زد اشاره در سمت ابرو با محمد و کشیدعقب را خودش مریم

 !شدم خوشحال_

 وا تا بایستد ایدقیقه پنج خواستمی.  رفت سالن سمت هم بعد

 روشنش و انداخت تردمیل ی دسته روی را کنش گرم!برود

 آف ی دکمه رویدخترک دست که رفت رویش قدم چند. کرد

 :گذاشت تردمیل محافظ روی دست مریم و خورد جا. رفت
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 !بشنوم توهین نیومدم. شریک تهالب و کارم دنبال گفتم_

 

 اومدی؟ سالن توی تا که چی شریک_

 !آقا خوام نمی جنسیپارتنر قطعا_

 گذاشت محافظ روی را آرنجش و داد هایش لب به قوسی محمد

 :شد خم سمتش.

 !بگو کامل! اومد خوشم_

 استفاده ازش نباید خانما چرا ولی اوکیه چیش همه باشگاه این_

 کنن؟

 دختر کنن نمی استفاده زن مربی از مردام.است مردونه چون_

 ...و شه پرت ممکنه حواسشون چون! جون

 !بپیچی؟ نسخه بعد کنی گوش کامل حرفمو شهمی_

 !شنوم می بگو! آره.شد جالب که االن_

 تا نه بدید اجازه شما فقط! کنممی رو مجوزش دوندگی من_

 ! باشه خانوما مخصوص اینجا صبح دوازده

 همین؟_

 :زد برق مریم هایچشم

 !بله_

 ! خوشگله نه_
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 عقب را سرش مریم که بزند او ی گونه به خواست و شد خم

 مانیتورش روی روبه و نیاورد خودش روی به محمد.کشید

 :ایستاد

 تو اونم! دممی راه جا یه فقط زن من! اومدی اشتباهی ادرسو_

 ساعت نیم اینجا! برو اومدی،آسه آسه هم تو! باشگاهم نه! خونمه

 کنن، زن مربی هوس اگه که ریزه می مرد مشت یه دیگه

 ! هاتویژگی و دونیمی خودت اونوقت

 نگاه با! دودمی فقراتش ستون روی عرق کرد می حس مریم

 !نزد هم پلک محمد جدی

 واسه اومدم فقط! عجیبه داره،نه تازگی نه برام مردا نگاه_

 !همکاری

 !نشه موردتدر ای دیگه بد بد فکرای تا برو پس_

 مریم و داد تکان سر محمد.  داد فشار محکم را اشکوله بند مریم

 :گفت دوباره و گرفت نفس

 خبر بهم خواست، بیشتر سود دلتون اگه! دارین که مو شماره_

 می خوب خودتونم! همینه داره، اینجا که مشکلی تنها چون! بدین

 !دونین

 دارم؟ پول به نیاز من گفته کی_

 !هست اعتبارم! نیست پول فقط تمنفع و سود_

 ! دارم اونم_

 ! منطقه این هایکوچه پس کوچه بین و خانما پیش نه_
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 اش شانه روی را اشکوله مریم و شد طوالنی او به محمد نگاه

 :گفت و گذاشت محمد دست جلوی را آبمیوه. انداخت

 سوزی چربی حسابی! بخوریدتردمیل روی دوییدن از بعد_

 ! کنهمی

 را تعادلش و فهمید فوری محمد که زد را پاور ی دکمه مه بعد

 جمع محمد هایچشم. رفت خروجی سمت دخترک. کرد حفظ

 !برایش شد جذاب دخترک! شد

                            

 انیزد برای را شستش لبخند با. کرد پرت میز روی را سوییچ

 بدون و تایم توی هم بار این ولی بودند کرده ریسک! برد باال

 یشانه روی و خندید یزدان. بودند رسیده پایان ینقطه به خطا

 را صندلی حسن.  کوبید ، زدمی حرف باهاش که جوانی مرد

 :شد ولو رویش و کشید عقب آسفالت، روی

 !بودا آسفالت دهنم االن نبود کوک کیفت اگه_

 :کرد مزه و برداشت بود دستش جلوی که را نوشیدنی محمد

 . امشب زبری کرمتو_

 !نمیای؟ تو! ببرم حالشو برم_

 ! نیاد چرا! باال کشید تومن ده_

 خشم شدت از که دید را ها بازنده از یکی و چرخید محمد سر

 ایجرعه و زد وری یک لبخند! بود کرده ورم اشپیشانی رگ

 :نوشید
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 کار وگرنه بگیر سرد آب دوش برو جاش! امشب نخور چیزی_

 !دستت دهمی

 هم هبقی و اینمی گفتی تومن پنج پای که بود تکار تو کلک_

 !شدن مار تارو

 :غرید حسن و کرد نگاهش ساکت محمد

! بازی وسط میای و  کشیمی پا پشت بیخود َنری، منبه جنبه_

 داره؟ ما داش   به دخلی چه بقیه کردن پاخالی

 لوترج و نکشید پس پا زد، بهش یزدان که تشری وجود با پسرک

 :رفت

 مرد بازممی و گازه رو پام نیست اولمم دفعه.  رمدا جنبه_

 ...فقط حسابی،

 :شد بلند جا از او حرف میان محمد

 هب! داداش قرمز چراغ ،پشت بوده پونصد سنگینت خالف فقط_

 حسن! دراومده ولزتجلز که خوری نمی سنگین سطح این درد

 !پاشو

 در بین جوان همان بلند صدای که رفت می ماشین سمت

 :داشت نگهش پورشه لیصندو

 و زدی کلک بگن کنن نمی جرات بقیه فاضل حاج ترس از_

 !خان محمد گممی من ولی کردی تبانی

 خیره که هاییآدم سمت نگاهش بعد و شد خیره جوان به کمی

 جنجال یک منتظر همه انگار.چرخید ، کردندمی نگاهشان خیره
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 باعث خندشلب اما معترض پسرک خود همه از بیشتر. بودند

 :شد جوان مرد تعجب

 قاتی زدی که اونی  فقط! ولای. کردی بزرگی کشف پس خب_

 ... باال بیارش برو!  داشته

 :گفت رساتر و ایستاد دوباره بنشیند اینکه از قبل

 دهش فروخته پورشه با محمد بگو ، بدی آمار حاجی به خواستی_

 ! گمونم به شهمی الناس حق. بود هم

 :دکشی را کاپشنش و شد خم سمتش و بود گرفته اشخنده حسن

 !ممد بتمرگ_

 کند حرکت وخواست نشست محمد. آمد ایپراکنده یخنده صدای

 نارشک که کالهی و داد پایین را شیشه! کوبید شیشه به یزدان که

 :کرد پرتعقب بود

 !حسابم به بزن تومنو هشت_

 چرا؟ هشت ا؟_

 !بردار خودتو سهم همون تو! سه به دو. بود پنج قرارمون_

 دادی؟می اول رل رو هم بودی باخته اگه_

 !بستی؟می! بستی نمی شرط روم باختممی_

 :خندید یزدان

 ...اون تو تف_

 :کرد صاف را گلویش و ایستاد محمد نگاه با



 

 pg. 33 

33 

 ...و نکن ناز دیگه بعد دفعه! اصال من روح تو_

 دارن غریبم من ننه که اینااز.باشن حسابی پایه تا چند فقط_

 !که گممی چی میدونی. اینور میام آخرمه بار وگرنه نباشه

 ...و باشگاه واسه مخت رو رفته ارسالن چیه؟_

 پشیمون نگو چیزی یه! شمنمی پیاله هم شیاد اون با دونیمی_

 !شی

 :خندید یزدان

 سهم خوشت دست بار این اصال! اوکی! بابا نشو سگ_

 ! بردارمنم

  نخوره؟ جر جیبت تو کنی می دست_

 ! محمد بنداز کم_

 یک تا گفت و داد رضایت یزدان. گفت خوش شب و خندید محمد

 یرو پا سر، تکان با محمد. است حسابش توی پول دیگر ساعت

 را جوان مرد آینه از زد، می دور را پیچ که وقتی.گذاشت گاز

 نفر کی با مفصلی بحث از بعد را دستش توی یوسیله که پایید

 !کردمی سکته داشت انگار. کوبید زمین ردیگ

 !باالبیار خب_

 :انداخت حسن به نگاهی و شد جمع حواسش

 !کومان میتی رو یهو ریزهمی االن! بعد شیم دور_

 کیمدی؟ کومان میتی_
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 ! شد شقه که پسره همین_

 :کرد ای خنده تک حسن

یتی یاد ؟ میتی شد آورد رو حاجی اسم_  ! تو جون   افتادم م 

 ! کیه ببین بیرون بکش یزدان از جور یه_

 چی؟ واس_

 :رفت بزرگراه توی و انداخت بیرون کوهستانی خروجی از

 جدی جدی! خورد نمی پا خورده های ننه بچه این به جنسش_

 !زد می سکته داشت

 !میز پا اومدنمی کور چشش! جهندم_

 !کشی؟می حرف چرا! بیرون بکش ، کنمنمی بگو حسن_

 !باال بیا رو ظهری حاال! من داش   کنمنمی_

 :گفت حسن و کرد نگاهش متعجب محمد

 نکردی؟ تف شم تفاله ، خوردی نکنه! باالم میگم لعبتو_

 :کوبید هم او سر توی و زد خنده زیر محمد

 !گلوم تو موند.بود تلخ گوشت خورده یه_

 !زدی ناخنکو پس! باو نه_

 :کرد نچی محمد

 دیگه؟ کار یه پای بود اومده یعنی! نداد پا! بود چغر_

 َمَثل؟_
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 !کار_

 !دیمی سرویسم تو مگه! ا؟_

 ...حسن_

 :کرد بند هایشحرف به و چرخید سمتش کامل حسن

 !دیمی آمار مدلی یه! بودخبر چه بمیره، تن این_

 !خوردمی استیلشم به البته! ظاهرا.بود مربی_

 !اش بقیه خو_

 !کنم؟ آباد باشگاهو بده صبح تایم ساعت سه گفتمی_

 !نمنه؟_

 :کرد نگاهش خنده با محمد

 !رضا سراغ فرستادتم حاجی گفت می بعد_

 :داد تکان سر خنده با محمد و شد گرد حسن چشم

 !موندم توش سچیکاره حاال_

 ...شاید محمد_

 ! رضا آقا بگه اومدنمی وگرنه اومده دستش چیزایی یه_

 !خو_

 ! نه گفتم! مرض و خب د_

 هایشلب صدای سرو با را نفسش و نشست جایش سر حسن

 !کرد فوت
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 !کردی میلش و حیف! داداش جون بوده معمایی عجب_

 حسن؟ داره دوندگی چقد زنونه مجوز گرفتن_

 :گرفت ش خنده محمد که چرخید سمتش چنان حسن

 !حسنه چیکاره ببینم میخوام! گرفتش چشمم_

 !ممده چیکاره! نه حسن چیکاره_

 :زد پلکی و ماند جاده خطوط هب چشمانش. آمد کش محمد لب

 !!!خوشگل بدن بد... ازش اومد خوشم_

*** 

 میز پشت از خواست و گذاشت دهانش توی را دوم ی لقمه مهسا

 سعی.کرد خودش متوجه را مریم نگاه کردنش مکث اما شود بلند

 ار دستش و شد خم میز طرف همان از مریم ولی بزند لبخند کرد

 :شد گرد ممری هایچشم. بود یخ. گرفت

 باز؟ چیه_

 بدون مریم. انداخت باال سر و داد قورت را دهانش آب مهسا

 :شد ترنزدیک و کشید کنارش را خودش کند رهایش اینکه

 چته؟؟؟ آوردی؟ کم نفس داری؟ درد میگم؟ چته_

 مریم.انداخت پایین را سرش بعد و بست چشم ثانیه چند مهسا

 :برد جلو را سرش

 !کنما می سکته دارم_
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 ...نخوردم.  شده تموم روزه سه قرصام_

 :کرد نگاهش تضرع با مینا و شد گرد مریم هایچشم

 ...و گیرم می حقوق امروز_

 :پرید جا از وترس حرص با مریم

 ! تو نمیشه راحت خیالت خاک زیر نکنی منو تا_

 ...خدا به مریم_

 سر تو بخوره بده، خوادمی قرون دو کوفتی آموزشگاه اون_

 بی روز سه امیدش به که بری خواد نمی. شگنده کمشی صاحب

 !!!نفهمم مرگمخبر منم و بمونی قرص

 به و کشید پا را شلوارش کرد می بیداد و داد که طور همان

 اتاق درگاه توی مهسا. زد چنگ لباسی چوب روی مانتویش

 :بود کرده بغض.ایستاد

 ...و خوبم مهسا مرگ به_

 :شیدک باال مقابلش را انگشتش مریم

 کو؟ وامونده قوطی اون فقط! نزن حرف االن_

 مریم و درآورد کیفش از را رنگ کرم قوطی ترس با مهسا

 :رفت در سمت

 سر ور کنم می خراب سقفشو میام آموزشگاه، رفتی ببینم بیام_

 !بیام تا بکش دراز! عوضی اون
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 دردناکش یسینه یقفسه روی دست مهسا کوبید، هم به که را در

 زا بیشتر ولی داشت ضعف احساس! نشست مبل لب و گذاشت

 !بود ناراحت و ترسیده مریم عصبانیت

 از جلوتر مترنیم پاهایش انگار که داشتبرمی قدم تند قدر آن

 از اشنهسی یقفسه و کشید می نفس بینی از سختی به. بود تنش

 !شدمی پایین و باال شدت به قلبش کوبش شدت

 ! مریم_

 اب امید.ایستاد جایش سر محکم و کشید را ترمزش کسی انگار

 :کرد نگاهش نگران و شد نزدیکش بلند های قدم

 شده؟ چیزی_

 فحش با را است نگفتهو گفته چه هر کند، باز دهان بود مطمئن

 کی  امید. رفت کوچه توی و داد تکان سر فقط! ریزد می بیرون

 :بود سرش پشت ترعقب قدم

 خب؟ چته شده؟ چیزیش مهسا_

 خواست تا و افتاد او دست توی ی بسته به چشمش هتاز

 :کشید کنار را خودش مریم بگیردش،

 خواهرم و من! امید نباش اینجا روز هر اینقدرم! تونخونه برو_

 .نداریم بپا به نیاز

 :گفت هول با و پرید امید رخ از رنگ

 ؟ پاییده رو شما کی چی؟ یعنی_
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 بازویش امید که دچرخی خانه سمت و بست را هایشچشم مریم

 :کشید را

 ... ببینم وایسا_

 .شد پیدایش دربندی و شد باز در که بود نشده تمام حرفش اما

 هایچشم ریز و سیاه هایمردمک و کشید کنار را دستش امید

 ار پیش دست آنکه برای و داد کوتاهی سالم مریم. پاییدشان مرد

 فریب اهرظ شارالتانی باطنا و معتقد ظاهرا مرد این مقابل

 در به نگاهی با امید! کرد باز امید برای اول را راه بگیرد،

 راهش خواست مریم از و کرد اشاره هاپله راه به دست با بندی،

 :چرخید سمتش دربندی اما نکرد معطل مریم.دهد ادامه را

 ! جون دختر قراردادته موعد دیگه ماه دو_

 روی روبه امید و برگشت بود، که ایپله همان روی مریم

 :ایستاد دربندی

 ! باشین هماهنگ من با قبلش بیارین، جدید مستاجر قراره اگر_

 ازشان شد می که کرد جمع چنان را ریزش هایچشم دربندی

 :دید سیاه خطی فقط

 طرفم؟ تو با مگه_

 :گفت و آمد پایین ای پله مریم که بگوید چیزی خواست امید

 می بعد به شیش اعتس! طرفی من خود با!  دربندی آقای نه_

 یول! باشم خونه خودم فقط که شرطی به بیاری، مستاجر تونی
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! مش می بلند و میخوام رو پولم کنم پیدا خونه موعد از زودتر من

 !مونم نمی گرفتنت مستاجر منتظر

.  کشید خودش دنبال را او و گرفت را امید کاپشن هم بعد

 :گفت بلند و گرفت را پله سبز ی نرده دربندی

 دختر؟ میدن خونه بهت وضعت این با بری کجا کردی فکر_

 متره؟ شصت زبونتم

 :کرد خواهش آرام او و خورد امید ی سینه به برگشت تا مریم

 !کنم می خواهش! مریم شم طرف باهاش من بذار تو برو_

 ازب را کهنه و سفید چوبی در بعد.  کرد نگاهش خیره کمی مریم

 :گفت و کرد

 بپا و دلسوز به نیازی! که گفتم! نیا دیگه و برو یا تو بیا یا_

 ! نداریم

 مهسا توجه بدون مریم و رفت سرش پشت امید. کرد رها را در

 آشپزخانه توی هنوز بیرون هایلباس همان با مهسا. زد صدا را

 چندهر.بماند همانجا بود داده ترجیح امید صدای شنیدن با. بود

 نمی چشم در چشم او با حداقل اما کرد نمی پنهانش کوتاه اپن

 !ماند پنهان دیدش از آشپزخانه و ایستاد در کنار هم امید! شد

 بی مهسا. گرفت او سمت قرص با و کرد پر آب لیوانی مریم

 باز را او مانتوی یدکمه خودش مریم و خورد را قرص حرف

 چسبیده هم به هایشسگرمه و داشت خش صدایش هنوز. کرد

 :بود
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 !کنم درست سوپ یه تا بخواب برو_

 :گفت خواهش با و گرفت را دستش مهسا

 .... بذار! خوبه حالم آبجی جون به_

 نگاهش کالفه مریم. ماند لو حرفش و کرد ،بغ مریم نگاه با

 چیزی امید نداشت دوست اصال و بود شده کنترل صدایش.کرد

 :بفهمد

 که ده می چقد شده؟ خراب اون به چسبیدی که دهمی بهت چقد_

  ؟ نشم آتیش رو اسفند من بخاطرش نجوریای

 :شد جمع دختر هایچشم توی اشک

 مراقب...  بابا خاک ارواح به! آبجی جون به. دممی قول_

 ! خودمم

  نگی؟ و بیفته عقب داروت روز سه که اینجوری ؟ اینجوری_

 ... کردم اشتباه... ببخشید_

 هب آب مشت چند و رفت سینک سمت. کرد رهایش کالفه مریم

 پشت مهسا! بود جهنم برایش امسال زمستان. پاشید صورتش

 :کرد بغلش و رفت سرش

 ...جونم مریم_

 زد حرف زیادم... برو خواستی فردا! بری نداری حق امروز_

 ...سرت فدای
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. بوسید را وصورتش کرد بغلش سر پشت از و ذوق با مهسا

 پریده هنوز مهسا رنگ. چرخید سمتش کمرنگ لبخندی با مریم

 :کرد بهتر را حالش براقش هایچشم اما ودب

 یلیخ!  کن تمرین باشگاهکم یه بریم عصرم! بخواب ذره یه برو_

 !نیومدی کوفتی آموزشگاه این خاطر به وقته

 !بگی تو چی هر! چشم_

 :گفت گوشش کنار و گرفت بغلش مریم

 ... اینو بفهم!  ندارم رو هیشکی تو جز من!  بفهم... مهسا_

 :سایید خواهرش ی شانه هب چشم دخترک

 ... ببخشید_

 بیرون و گرفت را او ی شانه و داد قورت را بدش حال مریم

 و شدند احوالپرسی مشغول. دیدند را هم تازه امید و مهسا.بردش

 شب چند از.  رفت آشپزخانه به مانتویش درآوردن از بعد مریم

 تارفر حقیرانه آنطور باهاش محمد و بود رفته باشگاه به که قبل

 خندقی در اشانهمه و بیاید ای زلزله خواستمی دلش بود کرده

 نفهمیده است ممکن چطور فهمید نمی هنوز! بروند فرو بزرگ

 شعور اینقدر یعنی نیستند؟ یکی جوان مرد آن و او باشد

 محمد و رضا شد باعث فاصله متر دو که بود شده کم اشبصری

 خبر بی او که داشت پسر چند فاضل حاج اصال بگیرد؟ اشتباه را

 !بود دیده را خودش شب آن کاش بود؟
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 رفک از آمد دستش کنار کابینت روی که آرامی تق تق صدای با

 دستش کنار امید که دید را سوییچش و آمد بیرون خیال و

 :گذاشت

 ! شد آماده_

 :زد لبخند امید و کرد نگاهش متعجب مریم

  بداخالق؟ بپامت بودم نیومده دیدی_

  تعمیرگاهه؟ من ماشین فهمیدی کجا از تو_

 ماشینت گفت اون! مهسا دنبال آموزشگاه رفتم پیش روز چند_

 سوییچتم! تعمیرگاه مونده و داشت بدی تصادف پیش ماه سه

 ... دیگه بود تعمیرکار دست

 :کرد دستی پیش امید بگوید چیزی کرد باز دهان مریم تا

 و نداری هم حامی به نیازی میدونم چون! گیرم می ازت پولشو_

  ! نیستم غریبه! تمعمه پسر من اما حریفی رو مرد صدتا خودت

 !بفروشمش خواستم می. نیست چیزا این بحث_

 پات زیر بذار فعال.  داره نفس اما کنم می ردش برات خودم_

 ! کنی عوضش باالتر مدل یه با بتونی تا باشه

 :گفت و برداشت فریزر توی از را مرغ یبسته مریم

 !کنم عوضش تونم نمی فعال_

 ...من_

 :ایستاد امید روی روبه مستقیم مریم
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 ای عمه همون پسر باشه یادت ولی! باش عممی پسر! جان امید_

 نیومد روز یه حتی شدیم مادر و پدر بی مهسا و من وقتی که

 ! ایم زنده یا مردیم ببینه

 :گفت آرام و ماند خیره مریم سرخ صورت به امید

 ...اون! نذار مامان پای منو خبری بی گناه_

 االنم پس! بمیرن هاشم بچه گفت مامانم با لج سر از اون_

 !  بری و بیای هی تو نمیاد خوشش

 قدر این چرا.  نیست شما پیش هم دایی زن نداشت خبر مامان_

 ری؟ می قاضی به تنه یه

 تموم رو بازیات سوپرمن این کنم می نرم،خواهش خوای می_

.  قضاوت صندلی سر نشستم پیش سال هفت زا من چون!کن

 !ونکدومت هیچ! تونین نمی! کنین بلندم هم نخواین! نمیشم بلندم

 :برد گوشش کنار سر امید و برگشت حرص با

 یجوخه جلوی نفرست جا یه رو همه! باش عادل کم یه الاقل_

 ...اعدام

 :گفت آرام امید و کرد نگاهش مریم

 و افتاده دایی برای اتفاقی هچ دونستم می اگر که دونی می_

 ! موندم نمی کانادا روزم یه هستین، حالی چه تو شماها

ینی چه تو بشه؟ چی که_  داری؟ ما به د 

 :زد دلنشینی لبخند امید
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 !ترسممی اعدامت ی جوخه از_

 دوباره تا امید. پرید پلکش که خورد سختی تکان چنان مریم

 مینیز سیب سبد سمت متالطم قلبی با مریم بگوید چیزی خواست

 :برداشت تا چند و رفت پیاز و

 ! امانی در تو! نترس_

 میدا.برداشت را چاقو و گذاشت سینی توی را زمینی،پیاز سیب

 :زد را حرفش و کرد نگاه را

 !امانی در مهسا خاطر به_

 زمین به که بود ای مجسمه انگار شد رد امید کنار از وقتی

 مدت این در را مهسا حس تنداش دوست. بود بد حالش! چسبیده

 عشقی مثلث یک درگیر خواستنمی اما بدهد لو امید به کوتاه

 زنگ. چیست امید منظور نفهمد نبود احمق. بشود کننده دیوانه

 دیدنش با مهسا ، ببرد پناه اتاق به شد باعث موبایلش خوردن

 گفت چشم اشاره با مریم و کرد جمع دستانش بین را موبایلش

 گوشی به چشمش وقتی اما! نباشد تنها امید که برود بیرون

. کرد یخ.آمد بوران انگار دید را محمد ی شماره و افتاد خودش

 !دید؟می درست یعنی

 

 وچکک تراس سمت اتاق، درگاه به نگاهی با و کشید عمیقی نفس

 جلویش چون تراس؛ تا بود دخمه بیشتر که رفت خانه باریک و

 رارق انگار که بود بسته چنان رنگ سبز ایرانیت با دربندی را

 حتی. خواستمی آزاد هوای دلش لحظه آن. کند حمله مغول است
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 بلند سر که همین... را سقف بی ظاهر به یدخمه آن شده اگر

 ساده!بود بس دیدمی را شهر پایین بخار بی آسمان و کردمی

 :داد جواب

 !سالم_

 یکوری و مرموز لبخند آن تصویر بالفاصله محمد سالم صدای

 هایایرانیت همان روی مقابلش ماهری آپاراتچی دست مثل را

 دهانش توی روز آن که گرفت حرصش چقدر! کرد ظاهر سبز

 ...ولی نزد

 یا ببینمت باز دیدم، ازت که ایاراده اون با کردم می فکر_

 !بزنی تلفن حداقل

 :کرد صاف را صدایش

 دبع. دادم انجام کافی حد به رو کارم پس! اراده گینمی خودتون_

 !فاضل آقای بودن آویزون شهمی اون از

 !زنی مخ مدرن روش گممی من_

 !کن تفسیرش داری دوست هرجوری شما_

  محمد؟ یا رضاست شما از منظورت_

 :گفت مکث ثانیه چند با مریم

 رو شما باید چرا کنمنمی درک هنوز چند هر نداره، فرقی برام_

 ...یعنی م؟بگیر اشتباه دیگه نفر یه با

 چطوره؟ بگیریم نیک فال به_
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 ودب خشک هوا سرمای. چسبید تراس باریک دیوار به مریم پشت

 :داشت عرق او کمر پشت اما

 کردین؟ فکر پیشنهادم به یعنی این_

 ! نیومد بدم! کرد فکر باید خوب پیشنهاد به_

 گوشی و کرد باز دخترک صورت روی را خودش جای لبخند

 :شد تر محکم دستش توی

 ...مجوزش برای_

 و حرف سری یه! ببینمت حضوری باید چیزاش این برای_

 ای؟اوکی! هست شرایط

 کجا؟ کی؟_

 !یک ساعت! آکواریوم_

 ...دیگه ساعت یه داره امکان اگه_

 با تونم نمی. شهمی شروع تمرینا اینجا بعد به دو ساعت از_

 دبع که؟ لیدی یه با دارم کاری قرار من که کنم هماهنگ آدم کلی

 چی؟ بشه برگزار بخواد عمومی جلسه یهو

 ای زننده شویخفه تا داد بیرون بینی از را نفسش مریم

 که بود شده سبز مقابلش عیاشی ماهیاره. نگوید درجوابش

 !بیاید کنار باهاش بود مجبور

 !اونجام وقت سر_

 ! یو سی_
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 زیر دستی دو را آن و کرد جمع دستش توی را گوشی مریم

 می هم در سمی مارهای مثل فکرهایش! داشت نگه شاچانه

 اختاندمی تنش به لرزه وحشتناکشان فیش فیش صدای و لولید

 مثل فقط... برود که بود مجبور.رفتمی باید که بود راهی اما

 اولین! رفت می پیش دقیق و درست باید ساعت هایعقربه

. خورد کنارش یقواره بی و زشت ایرانیت به باران یقطره

 رگبار یکهو که دربیاورد را غرغرش تالفی کرد هوس آسمان

 .شد

 ...آبجی... مریم_ 

 اتاق توی شود خیس آنکه از قبل و داد بهش تکانی مهسا صدای

 کهآن برای مریم و کرد نگاه را سرتاپایش تعجب با مهسا. چپید

 :زد لبخند نشود جواب و سوال

 !شهمی جور داره انگار! گفتم بهت بود کاره_

  الهیه؟ تو باشگاهه همون_

 حال. ندید را امید ولی رفت بیرون و داد تکان سر لبخند با

 که گرفت مهسا از را سراغش و کرد تغییر آنی به خوبش

 :شد آویزان او هایلب

 !بره باید گفت زد زنگ عمه یعنی! رفت! بود طورییه_

 :غرید لب زیرو زد پوزخند مریم

 !ننه بچه_

 ...مریم_
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 :ایستاد رویش روبه درست و چرخید خواهرش تسم مریم

 هیچ ولی بکره. است نخورده دست. مهسا قشنگه احساست_

 !نداره رو خوردن غصه لیاقت مردی

 بده؟ مگه امید_

 ! زوده تو واسه ولی نیست بد_

 !سالمه نوزده...خدا به نیستم بچه من_

 گفت بابا که ایساله سیزده دوازده، مهسای همون من واسه_

 ! باشم قبتمرا

 واردی بلند ترک به هایشچشم.کرد بغلش مریمو برچید لب مهسا

 :کرد زمزمه زدن پلک بدون! ماند خانه پذیرایی

 !مهسا باش قلبت مراقب_

*** 

 

 

 

 زا قبل و رفت پیش بود، رفته قبل مرتبه که مسیری همان از

 سالن توی از ورزشی گرمکن با محمد برسد دفتر به اینکه

 مثل! زننده انگار نگاهش و بود فریبنده هیبتش! آمد بیرون اصلی

 یگونه روی چال و ریشته اسیر بخواهد که نبود دخترها یهمه
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 رجذابت هست کهاینی از کند که زیرورویش نبود بعید! شود او

 ...ولی نکند پیدایش

 !اومد خوشم بودنت تایم آن از_

 :زد لبخند

 !نیستم بعدش دسردر زدی،دنبال حرف شما که لحنی اون با_

 :خندید محمد

 یم رو گلوت بیخ اینجا کردن کار باز هم بری پیش اینطوری_

 اشه،ب باشگاه این توی زنونه خوامنمی که دلیالیی از یکی! چسبه

 ... باشگاه تو بیا!... بازیاسمسخره همین

 چشمش مریم تازه! زد را هاچراغ تمام محمد و رفت داخل مریم

 مقابلش انگار. زد خشکش همانجا و افتاد سالن ته هایدیوار به

 و ریز و رنگارنگ هایماهی رقص نمایش و بود اقیانوس

 آن به هم بیننده نظر، شد نمی کامل سالن نور تا قطعا! درشت

 هدفع که بود همین برای. شد نمی جلب عجیب و وسیع آکواریوم

 ! است آکواریوم باشگاهاسم چرا فهمید تازه و ندیدش قبل

 ترسناک؟ یا خوشگله_

 نگاهش تفریح با و سینه به دست که کرد محمد به نگاهی مریم

 :کرد می

 ! مرموزه_

 ! شیمی رازآلود مسائل جذب پس_
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 درش و کشید پایین را گرمکنش زیپ هم زدنش حرف موقع

 :زد لبخند و خورد سر دستش روی مریم یکوله! آورد

 !شدممی کارآگاه شدممی پسر اگر شاید_

 مملکت که بشه چیزی هر جذب و داره بینی دو که کارآگاهی_

 !دهمی باد به رو

 :گفت و شد محمد ی خنده باعث دخترجوان ظریف اخم

 اونجا! آکواریومه کنار باشگاه بار! برنخوره بهت حاالخب_

 دفتر؟ تو بریم یا بزنیم حرف ایاوکی

 سرویس. کرد روشن را تکلیف آکواریوم سمت رفتن با مریم

 این دید می وضوح به مریم و بود میزها ازیکی روی ایقهوه

 رشتصو نمایش دیدن با که است چیزی از بیشتر خیلی باشگاه

 حاج اسم به سرشناسان از یکی اسم که نمایی.  کرد می را

 امکانات تمام با بزرگ مساحت یک. چسبیده پشتش فاضل

 سازیبدن باشگاه اسم به ساده استفاده یک فقط و ورزشی

 تو خودخواهی حروم   که پول این حیف بگوید داشت جا... مردانه

 رشمشی با دشمنی تا باشد دوست شرایط آن در داد ترجیح اما شده

 ...زبانش سر دو

 داره؟ هم استخر اینجا_

 چشم جلو منتها!... داره هم جکوزی و سونا و ریلکسیشن_

 !بشین...  نیست

 :مقابلش مدمح و نشست وچوب چرم صندلی روی مریم
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 باشی؟ تونیمی هم شنا مربی باشه، خوب سوددهی_

 !نمیادخوشممتلک از من_

 !جدیه حرفم! بهت نگفتم متلک_

 !نیستم بلد ای حرفه شنای حتی من_

 او سمت و کرد قهوه از پر را هافنجان از یکی محمد

. ندما او آرنج زیر ایشده خالکوبی ینوشته به مریم چشم.گذاشت

 و کرد جمع را دستش او بعدش. داد تشخیص را" die" ی کلمه

 جمع هایشحرف به حواسش و ماند دور نگاهش از کلمات باقی

 ! شد

 ! کردمکار بدنسازی از بیشتر رو شنا من_

 فاضل خانواده مورد در ذهنش توی که چیزی از داشت مدام

 ! شد می تر دور بود، ساخته

 !توش بوده دخیل امکاناتتون_

 !بذارم هم تو اختیار در رو امکانات این تونممی_

 !اصیل و بود طعم خوش. کرد مزه را قهوه مریم

 ... ساعت سه همون حد در من_

 وا حرف دنبال سرش تکان با مریم و آمد باال مقابلش محمد دست

 ملهج چه ببیند تا گرفت می مقابلش را آرنجش همان کاش. گشت

 :ماند خیره بهش محمد. کرده کامل دستش روی مردن با را ای
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 حاال تا اگرم. واسم داره کار سوت سه زنونه مجوز گرفتن_

 نه ، تمداش حوصلشو نه بوده این واسه بگیرم نخواستم یا نگرفتم

 !بوده بهش نیازی نظرم به

 !خب؟_

 ! بابتش دارم شرط یه منتها قبوله پیشنهادت_

 الزم قراردادی اگر و بدونم رو شروط و شرط اومدم خب_

 !باهاتون ویسمبن هست

 !بدم بهت رفاقت پیشنهاد خواممی! ازت اومده خوشم_

 اشتباهی مکمل یک انگار. ماندمریم گلوی توی تلخ یقهوه

 که باشد کرده تزریق اشتباهی استرویید نه یا باشد خورده

 سرش از خیال و خواب.آورد می در بازی قلبش هایماهیچه

 !بود ترتیره امروز نگشر. ماند او هایچشم توی نگاهش و پرید

 :داد ادامه او سکوت با محمد!  باتالق یک شبیه درست

 ...اینه شرطم! بهم بده خبر! بکن فکراتو_

 باهات قراردادشم ذارم، می اختیارت در رو باشگاه کنی قبول

 ! نویسم می

 .کرد جمع را خودش

 نکنم؟ قبول اگه و_

 :کشید باال را هایشلب محمد

 !بدم خودم به رو زنونه شیفت مشکالت لهحوص دونممی بعید_



 

 pg. 54 

54 

 :زد برایش چشمکی و شد خم سمتش

 !اوکیه باشه انگیزه ولی_

 ندک باز لب خواست تا. ماند ثابت او مفرح هایچشم به مریم نگاه

 :گفت آرام محمد

 دختر   دوست باشه، یادت اصلیم شرط دادن جواب از قبل فقط_

 !زنمه ، من

 

 

 

 

 وقاحت و شرمی بی از و خورد جواندختر تن به اصلی صاعقه

 و شد سست دستش توی فنجان.  جوشید اشمعده مقابلش آدم

 اما بپاشد اشرذیالنه نگاه آن و او صورت به را آن بود ماندهکم

 کالمی دیگر محمد.شد بلند و گذاشت میزروی را فنجان فقط

 سمت و انداخت اش شانه روی را اشکوله مریم. نزد حرف

 ... اما ترف خروجی

 محمد. چرخید عقب و کرد توقف ای لحظه باشگاه میان پاهایش

 ستادای نه.کردمی نگاهشو بود نشسته صندلی روی سینه به دست

 موضوع انگار! او راندن نه او، ماندن برای کند اصراری که

 اب موقعیتشان قدرچه!گفتمی هایشچشم که بود مفرح قدرهمین

 !!داشت فرق هم
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 :شد سست مریم دست روی کوله 

 ! میدم خبر بهت کنم می فکرامو_

 تند قدم مریم. کرد نگاهش لبخند با و کرد خم سر بامکث محمد

 هاماهی سمت... رفت هم محمد لب از لبخند. رفت بیرون و کرد

ی به نگاهش. چرخید  وسیع آکواریوم تک در. ماند اژدهایی مور 

 ...کرد می شنا سرعت با سیستم، پایین

 

 

 

 می دستانش بین معلق یشیشه توی رنگی هایتیله تق تق یصدا

! بود شبیهش هم خانه ایرانیت روی تگرگ هایدانه صدای. آمد

 سرخ لباس با مرد یک دست شبی که ایدایره هایزنگ صدای

! خورده تاب کمری و خسته هاییچشم...  سیاه صورتی و بود

 ....و رقصنده هاییدست و متغیر صدایی

 

 روزه،فی حاجي

 روزه، یه سالي

 دونن،مي همه

 دونم،مي منم

 .نوروزه عید
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 ختت پایین یکی یکی و شد باز درش.  کرد پرت سمتی را شیشه

 و گذاشت هایشانمانده باقی روی دست و شد خم هراس با. افتاد

 آرامو زد می لبخند ناز خواب توی. چرخید مهسا سمت   چشمش

 :شد اکو سرش توی صدایی! کشید می نفس

 داروهاشو و باشه مراقب باید فقط... خوبه حالش! نباش نگران"

 "مهربونه خواهرش مثل قلبش. بخوره موقع به

 توی هایجیغ صدای. گذاشت قلبش روی و کرد مشت را هاتیله

 را اششقیقه. کشید مهسا سمت را خودش و زد پس را مغزش

 داشت غضب!داشت را او هنوز. فشرد هم به را هایشلب. بوسید

 روزهای پشت احساسش مثل را اشک اما کرد می شخفه

 و آمدمی هنوز پوش قرمز مرد صدای. کرد حبس سیاهش

 و شد نشین ته بغضش. شد بلندتر الیش البه محمد صدای

 به... کار این به داشت نیاز! ترمحکم هاتیله دور انگشتانش

 ... پدرش آبروی   خاطر به... مهسا سالمتی خاطر

 یشهاپیام زرد و سفید یصفحه به نگاهی و برداشت را یلشموبا

 انگشتش بارها شب سر از.  بود باالیش محمد یشماره. انداخت

 و بوده چه کند فراموش و کند حذفش همیشه برای تا رفت رویش

 و کرد تایپ را ها کلمه جایش به اما...  شنیده؟ چه و خواسته چه

 :نوشت

 ! دارم شرط منم_
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 ، باشد جواب منتظر آنکه بدون و گذاشت بالش ویر را سرش

. آمد می شیشه توی هاتیله چرخش صدای. بست را هایشچشم

 ....او حال مثل درست. بودند نگرفته آرام هنوز

 

*** 

 

 :ریخت بلوری و بلند لیوان توی و کرد باز را نوشابه محمد

 دیگه؟_

 از ایتکه. دهد وا مقابلش خواست نمی ولی بود میل بی مریم

 کجکی محمد. داد باال شانه و گذاشت دهانش توی را کباب

 :کرد نگاهش و زد پوزخند

  س؟ جمله تا چهار همون مشکلت فقط یعنی_

 !اعتقادمه.نیست مشکلم_

  اعتقاد؟_

 یاهس منو" بگوید که انگار! برایش بود کننده تحقیر محمد لحن

 به باج دبو محال.  شد محکم لیوان دور مریم دست"! ُدخی نکن

 نجانف توی قهوه که روز آن تالفی به نبود بعید! بدهد او تحقیرات

. بپاشد هیزش هایچشم و صورت به را نوشابه بار این ماند،

 بدون و محکم. کردمی آنالیز هم را هایشاستخوان قوس تا انگار

 :شد خیره بهش ترس
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! کن رفتار و بزن حرف درست من با! انداختم جا رو شرط یه_

 آدم یه منم باشه، طرفه دو رابطه یه قراره و اینه شرطتتو هاگ

 . برات نیستم معمولی

 :افتاد چینی چشمش زیر و شد جمع محمد پلک

 !نگرفتم_

 ...باشم زنت قراره اگه_

 :آمد باال مقابلش محمد دست

 از باشه همیشگی و طوالنی رابطه که پنبه این! کن گوش_

 ! کن بیرون گوشت

 نمی قرارداد باشگاه تو و جلسه یه از بعد ، النیطو رابطه سر_

 !بندن

 :خندید محمد

 !یهو شدم ابروت و چشم عاشق کن فرض_

 :درآورد را او حرف تالفی مریم

 !بهم دادی نمی پیشنهاد که بودی نشده_

 میز روی را هایش دست. آمد خوشش او جوابی حاضر از محمد

 .شد خم سمتش کمی و کرد جمع

 بخونیم؟ کی! میاد خوشم ییبال اینکه از_

 عریان او مقابل کرد می حس. خورد تکان سخت مریم قلب

!  لعنتی داشت اشعه! سوزد می تنش اینجوری که نشسته
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 وا که کرد جمع را هایشپلک اما نکشید پس خیرگی از چشمانش

 :نشود تزلزلش و ترس متوجه

 !کن هماهنگ محضرو قرار خودت_

 !خونممی خودم! صیغه گفتی_

 ! محمدخان خوره می ت عمه درد به اون_

 پس؟ خوایمی مدرک_

 نخوام؟_

 گرفتی؟ مدرک کسی من،از از قبل_

 :کرد خم سر مکث با مریم

 ! نخور درد به تبصره و بند کلی با عقدنامه یه_

 :خورده جا بود معلوم. شد باز محمد صورت

 خب؟_

 !شدم جدا.خوردیم نمی هم درد به_

 خب؟_

 زتا خواد نمی دلم چون! بدم توضیح بیشتر بینیم نمی دلیلی_

 !بودی کاره چه هاترابطه توی تو بپرسم

 عجیبی حس مریم. ماند بهش ساکت و سنگین محمد نگاه

 :کشید گردن و نباخت را خودش.داشت

  چیه؟_
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 باهاته؟ تشناسنامه_

 چشم با و کرد باز میز روی را دستش محمد. شد خم مریم سر

 را شناسنامه و کرد جمع را خودش مریم !ببیندش که کرد اشاره

 با محمد.  گذاشت او دست کف و کشید بیرون کیفش توی از

 شناسنامه میانی یصفحه او، آرایش بی صورت به خیره نگاهی

 ار شناسنامه دوم صفحه که ایفامیلی و اسم دیدن با و کرد باز را

 و شد طوالنی اسم به نگاهش! شد سست دستش بود، کرده پر

 را دستش مچ محمد اما برداشت را شناسنامه ممری

 گاران. است محکم قدراین چرا او انگشتان قفل فهمیدنمی.گرفت

 که حرفی یا دهد تحویلش خودش را شناسنامه بخواهد که

 و نشست تب به دخترک هایچشم و تن! چیست؟ دانستنمی

 پریو بال چنان شکار، ترس از مانده تله در ایپرنده شبیه قلبش

 محمد آرام صدای. کرده سرایت بهش مهسا درد انگار که زد

 :کوبیدند ذهنش یباالخانه توی که بود عجیبی ناقوس

 ! بریم پاشو.دارم آشنا محضر_

 :کرد یخ.خورد جا

 االن؟_

 !االن_

 

 گاهباش یه برم باید عصر شیفت چون خونه برگردم باید من اما_

 ...و
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 !خودم ترسونممی بعدش. داره کار ساعت نیم_

 !شن متوجه م خانواده نمیخوام_

 نیستم؟ تر تیپ خوش قبلیه دوماد از شل؟ و کور یا کرم_

 :شود رها حال آن از بلکه زد دیگری راه به

 !پولدارتر تری،هم تیپ خوش هم_

 :آمد کش او هایچشم روی نگاهش مکث با محمد لب

  خواد؟ می چی خدا از کور_

 را همین.کرد را استفاده نهایت فرصت از مریم

 :زد لبخند و کشید عقب را دستش.خواستمی

 ! خواد نمی هیز چشم جفت یه_

 خیره بهش مریم. زد خنده زیر یکمرتبه مکث ای لحظه با محمد

! بهشت وسط باتالق یک مثل درست! لعنتی بود جذاب. ماند

 :زد برایش چشمکی خنده با محمد

 ...پاشو! زبونت باآدم به میدی حال بدجوری_

 ...که گفتم_

  ای؟اوکی ظهر از بعد فردا_

 یصندل پشت از کاپشنش برداشتن با محمد و گفت ای آره مریم

 :شد بلند
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 زا رو باشگاه بعدشم. بذاریم قرار که میدم خبر بهت ساعتشو_

 با شب آخر تا چون بپیچون هم رو خونواده کن، کنسل بعد به این

 حله؟! ای تیپه خوش دوماد

 انگار. رفت بیرون او شانه به شانه و شد بلند .بود آرام اش آره

! کوهستانی و باریک و ترسناک ای جاده و بود مه مقابلش که

 صدای. شد می شروع کمکم داشت ترس کوران! بود سرد سرد

 :آمد می اشزنگی دایره با پوش قرمز مرد

 علیکم، سالم خودم ارباب

 کن، باال تو سر خودم ارباب

 کن، نیگا منو خودم ارباب

 .کن ما به لطفي خودم ارباب

 قندي، بزبز خودم ارباب

 خندي؟نمي چرا خودم ارباب

 کنارش در مرتبه یک! ندید را محمد نشست، ماشینتوی وقتی

 :گفت خبیثی لبخند با. نشست او و شد باز

 !ای چیکاره ببینم بتاز_

 !زنممی دوبل پارک تو از بهتر خیلی_

 ! مببینخوام می جسارتتو! صوالا کنن می کار خوب زنا که اونو_

 :داد تحویلش کجکی لبخندی مریم

 ندیدی؟_
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 !ببینم بیشتر خواممی! چرا انصافا_

 ریمم فقرات ستون پشت تا که زد معناداری لبخند حرفش پشت

 کنار ریز عرق به هنوز محمد نگاه اما دزدید چشم و کردعرق

 مریم که کرد می نگاهش هنوز! بود سرما آن توی اشپیشانی

 نگرفته را داشبورد اگر محمد و فشرد گاز پدال روی را پایش

 ...رفت می شیشه توی سر با ، بود

 خیلی. کرد رها هم پشت دوبار و گرفت را در فانتزی کلون

 سیاه و درشت هاییچشم و تن بن لباس با پسرکی که نماند منتظر

 نپایی و باال و کرد رها را در دیدنش با. شد پیدایش در پشت

 :پرید

 ! جونمه دایی... جونمه دایی_

 انمی پسرک، بناگوش از محکمی بوسه گرفتن با و شد خم محمد

 :کرد بلندش هایشجیغ جیغ

 ! پدرسوخته اینجایی تو که باز_

 !که نسوخته بابام_

 :زد پسرک پیشانی کنج آرام ایضربه سرش با محمد

 !نداده نشون تو به سوخته جاییش یه_

 کجاش؟_

 !نکن شروع نیومده ...محمد_

 .گذاشت زمینش و بوسید دوباره را میعاد بناگوش خنده با محمد

 :گفت و کرد روبوسی خواهرش با



 

 pg. 64 

64 

 !نمیشه که ندم جواب داره، سوال بچه_

  باشه؟ داشته میثم به ربطی یه باید جوابات همیشه_

 قهر؟ اومدی! خب ازش دارم خبر_

 :کرد نگاهش چپ چپ مهنا

 شه؟نمی راحت خیالت ، نگیری منو طالق تا_

 !شهنمی پیدا میثم از تر خر هیشکی.کنم می پیشگیری_

 و گرفت بغل را سرش. خندید درآورد که را مهنا داد صدای

 .بوسید

 کو؟ مامان_

 :داد جواب مادرش جای به میعاد

 !جلسه رفته_

 :گفت حال همان در و رفت آشپزخانه سمت مهنا

 !رمبیا چایی من تا بگیر آمار میعاد از بشین! فضوله تو عین_

 :گفت و نشست محمد بغل میعاد

 !کنن می گریه اشهمه که همونجا! دایی رفته خانما حاج جلسه_

 نرفتی؟ چرا تو_

 ! مردم من_

 ! رفتی می منصور بابا با خب_

 !ماموریته_
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 !داره واست سوغاتی کلی! حالت به خوش پس_

 !میاره هم شما واسه.نسوزه دلت_

 بس همین! درآورد را جیغش و گرفت گاز را لپش و خندید محمد

 ادمیع سالن، وسط بیاید بیرون مهنا تا و بپیچند هم به که بود

 مغلوب را او بخواهد توانش تمام با و باشد محمد ی سینه روی

 محمد گردن به دستی دو که را پسرش سروصدا، با مهنا. کند

 :کرد بلند رویش از بود، چسبیده

 گه؟می چی ، نشستی دایی رو ببینه یادب جون مامان االن_

 :گرفت باال قدرت با را هایشدست و زد می نفس نفس میعاد

 ادب زنده گهمی منصورم بابا تازه! قهرمانم پسر باریکال گهمی_

 !پهلوون

 اش ریخته هم به موهای الی دست و چرخید پهلو روی محمد

 :کرد مرتبشان و برد

 دیگه؟_

 !اینا از و برم بونشقر گهمی مامان هی بعد_

 :گفت خنده با مهنا

 باز بعد کنه، می منو پوست بیاد مامان وگرنه بخور چایی یه_

 ! بذار میعاد سر سربه

 !همینجا بده.نکنه درد دستت_
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 میعاد.گذاشت محمد دست جلوی را شیرینی و چایی سینی مهنا

 ادد لم تلویزیون روی روبهمحمد پشت و برداشت ای شیرینی هم

 از را میعاد موهای و کرد مزه را چایش خنده با محمد. تنشس و

 .ریخت هم به پشت

 محمد؟ توئه شبیه موهاش دونی می خودت_

 !دیگه رفت می من به باید اش گوشه یه_

 !بیاد زودتر تو ی بچه میشه چی_

 !دارم ماه به پا زن انگار گی می همچین_

 !دیگه بگیر خب_

 ! گیرممی_

 کی؟_

 !فردا_

 زن که را حرفی. خندید محمد و زد بهش ای ضربه ماخ با مهنا

 آن در محمد حرف ترین راست بود، کرده فرض دروغ جوان

 ! بود لحظه

 میاد؟ کی مامان_

 ش همه!بیادا محمد شاید گفتمی امروز! شه پیداش باید دیگه_

 !فکرته

 !کنهمی فکر من به شینه می هی.که نداره ایدیگه کار_

 !خب همینجا بیای کاش_
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 ! شهنمی سازم تو شوهر با_

 شه؟می باشگاه تو چطور_

 و سر فهمیدم وقتی از!داره فرق اش قصه ، کنهمی کار اونجا_

 !افتاد چشمم از جنبه،می اینوری گوشش

 !شد باورم! وای وای_

 :کشید سمتش را خودش کمی مهنا و خندید محمد

 می منم داشت زنونه تایم ساعت یه تو باشگاه اون شدمی چی_

 !اومدم

 :کشید باال را اشچایی ته و زد لبخند

 ! بشه قراره اتفاقا_

 :گفت شده گرد هاییچشم با مهنا

 نگفت؟ چیزی میثم چرا پس واقعا؟_

 !اوکیه دیگه وقت چند تا بشه اگه ولی قضیه نبود جدی_

 ! هست میعادم مهد نزدیک! خوب چقدر وای_

 ! ربگی کج کشتی خونه تو میثم با کمتر دیگه.آره_

 صدای موقع همان و زد بهش ای ضربه دوباره خنده با مهنا

 مادرشان کردند فکر دو هر. آمد ورودی در شدن باز تیک

 دیدن با پدر و مادر. شدند بلند.  بود منصور با او اما تنهاست

 هایچشم اما کردند مفصلی بوسی دیده و پرسیاحوال محمد
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 ابروهایش. ردک متوجه زودتر را ،محمد مادر ملتهب و خیس

 :شد جمع کمی

 شده؟ چیزی_

 و چکید زن چشم از اشک قطره. شد جمع حواسش هم مهنا

 :گفت آرام منصور

 !راجعون الیه انا و اناهلل_

 :داد ادامه منصور شد خشک خوبش حال و محمد لبخند

 !بابا گممی تسلیت!جان محمد رفت خدا رحمت به مادربزرگت_

 پای به میعاد و رفت خواب اقات سمت آرام ای گریه با مادرش

 بچه سر روی دست. کرد نگاهش بد حالی با محمد. چسبید محمد

 زنگ موبایلش!ماند شومینه لب عکس قاب روی نگاهش و کشید

 دانست می. کشید عمیقی نفس! افتاد رویش عباس اسم و خورد

 !شنید خواهد همهاز را جمله یک

 ! بودی تو اقلحد کاش! بود محمدرضا انتظار چشم جون مادر_

*** 

  

 

 

 عزم خاصی حرف بی محمد. خوردند ساکتی فضای در را شام

 سجاده روی. رفت مادرش سراغ اتاق توی قبلش ولی کرد رفتن
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 و نشست کنارش. خواند می قرآن داشت و بود نشسته ش

 :چرخید سمتش او آلود اشک هایچشم

 محمد؟ مادرجونت ی خونه بری نمیخوای_

 :گفت آرام

 !رممی! تشیعه هشت ساعت فردا گفت بهم عباس_

 :چکید مادرش هایاشک

 و پوشیده عباس دادن رو محمدرضا لباسای گفت می ملیحه_

 نرفتی چرا! شده تموم جونش تا سرش باال رفته آخر لحظه

 ببینیش؟

 :کشید او صورت روی دست مادرش و نگفت چیزی محمد

 ...کاش داره، دوست رضا مث رو تو فاضل حاج_

 به! نرفتم چرا دونی می! مامان رمنمی چرا دونی می تخود_

 عباس حداقل خوبه. ندیدمش که هم به ریخت اعصابم کافی حد

 !کنن تنش لباس بتونن که بود

 ! کردی می قاتی بقیه با رو حاجی با مشکلت نباید_

 ...رنهوگ شه بقیه زندگی قاتی مشکالتم نداشتم دوست وقت هیچ_

 !بری اینکه نه موندی می اینجا باید االن وگرنه_

 چیو همه! کنم می کارمم! تنهایی راحتم من قسم خودت جون به_

 !نده ربط هم به
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. شد بلند و بوسید را او سر محمد. نگفت چیزی دیگر مادرش

 می. بماند که نکرد تعارفشکسی.  کرد خداحافظی همه از بیرون

 به ار خودش تنهایی یعنی رود،می زودی این به وقتی دانستند

 بیرون که زد اشاره میثم به فقط! دهد می ترجیح چیزی هر

 :نشست ماشین توی کنارش و رفت دنبالش میثم. دارد کارش

 ...هست کاری اگه داداش؟ شده چیزی_

! کیه بفهمی خوام می هست نامی امین یه! باهات دارم کار یه_

 بیرون؟ بکشی رفیقات و دوست از تونی می

 س؟ چیکاره چی؟ امین_

 احتماال. دارم ازش اسمو همین فقط! دونم نمی! باقری مینا_

 . باشه تهران

 ! بدی خط بیشتر باید.محمد معمولیه خیلی فامیلیش و اسم_

 :داد تکان سر و کرد فکر کمی

 ! میارم برات باشگاه تو بعد روز دو یکی! اوکیه_

 !گرم دمت_

 میثم. گرفت را دستش مچ محمد که شود پیاده خواست میثم

 :گفت تحکم با محمد و گفت میجان

 اوکی؟... حسن حتی! نفهمه کسی_

 .زد کمرنگی لبخند محمد و گذاشت چشمش روی دست میثم
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 روزهای از کمتر درجه چند انگار. داشت عجیبی سرمای هوا

 خودش مراقب بود کرده سفارش مهسا به که صبح از. بود قبل

 .بود نگران و زد می شور دلش گردد،برمی دیرتر امشب و باشد

 را طمع دندان و برگرد که دادمی نشانه بهش داشت هوا شاید

 ی ویبره صدای... اما برو را خودت قبل راه و برگرد. بکش

 تنش به ،لرز فکستنی پراید کوچک فرمان پشت موبایلش

. نداشت اسم هنوز اما بود شده بر از را محمد یشماره. انداخت

 موبایلش توی شماره یک هنوز.بود غریبه هنوز برایش مرد این

 یک نه! برود مشترک سند یک پای اسمشان بود قرار که بود

! نداشت فرق او برای دائمش و موقت! بود ازدواج! عادی سند

 ناشناسی با دوید؛ می سر با را زدهمه مسیر این سادگی به داشت

 حس اما شده دخترکشش ظاهر جذب ، خودش خیال به که فریبنده

 به همه با او یعنی! نیست درست وسط این یزیچ یک کرد می

 ویبره صدای شد؟می موقعیت و جسم معامله وارد زودی همین

 هش تموم بذار"  گفت می سرش توی صدایی و شدمی قطع داشت

 فهخ اما!" بلرزه مدام باید گوشی این مثل بدنت و تن وگرنه! مریم

 سالم و داد جواب تماس شدن قطع از قبل و گفت صدا به شویی

 !قرارشان سر گفت و کجاست پرسید محمد. کرد

 !بینمت نمی چرا پس_

 !کردم پارک داره پارکبان که فرعی خیابون یه تو ماشینمو_
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 !میام بمون همونجا_

 و درآورد کیفش از را آینه. شد قطع تماس و گفت ایاوکی 

 به مدتها از بعد مالیمی آرایش. انداخت صورتش به نگاهی

 نه داشت، لبخندی نه ولی. بود داده عابل و رنگ صورتش

 دنبالش امین بود قرار که روزی برعکس. ترس جز احساسی

 صبح تا وهیجان ذوق و شوق از  و بود سالش نوزده فقط!بیاید

 کردمی حس. کرد بدل و رد عاشقانه هایحرف او با و نخوابید

 ونچ ایستاده؛ آرزوهایش کردن بغل قدمی یک در گفت که را بله

 هاییتوهین پرچین دامن میان آرزوهایش ولی دارد کنارش را او

 زیادی اش خانواده و او شکننده و ظریف اندام برای که شکست

 !بود گشاد

 قلبش. دید را محمد و چرخاند سر خورد شیشه به که ای تقه با

 سروصدا با تویش هاسکه و شده برعکس که بود قلکی شبیه

 رویاهای و بود سالش. نبود لهسا نوزده مریم دیگر. ریزندمی

 ار اشدستی کیف. شد سیاه و سوخت پیش سال شش اشصورتی

 اصال اما نکرد رد را محمد آمده پیش دست. شد پیاده و برداشت

 از بعد که همانی.  شد جدا ازش دیروز که نبود محمدی شبیه

 اریب! اومد خوشم! نه:" بود گفته چشمکی با فرمانش، دست دیدن

 جمعش یتونمی ، بشینی باال رل یه پشت ببینم جا یه تببرم باید

 "!نه یا کنی

. بود،رفتند قرارشان که محضری سمت و افتاد راه کنارش

 و شده جورییک او کرد حس. شد ترکم او سکوت با استرسش

 :بپرسد تا داد اجازه خودش به. است بد حالش حتی شاید



 

 pg. 73 

73 

 خوبه؟ حالت_

 :انداخت بهش کوتاهی نگاه و پایید را خیابان طرف دو محمد

 !سرجاشه تو با قرارم که هستم خوب اینقدری_

 ...نظرم به اما_

 مراسم درگیر پیش ساعت یک تا و کرده فوت مادربزرگم_

 !بودیم دفنش

 دستش محمد. ،ماند بود که همانجایی و شد گرد مریم هایچشم

 :بردش رو پیاده سمت و کشید را

 ویه خیابون وسط که ستونقبر برگردم دارم حوصله نگفتم_

 !ایستیوامی

 را دستش و زد پلکی مریم! عصبی کمی انگار و بود حوصله بی

 :گرفت نفسی و کشید صورتش به دست محمد.کشید عقب

 .میاد جا ،حالم بگذره کم یه_

 :بگذارد سرش سربه خواستنمی مریم

 !دیگه روز یه بندازیم که گفتیمی صبح... خب_

 !شم پشیمون یگهد روز یه بود ممکن_

 :زد یخی لبخند مریم نگاه با

 که خودت وگرنه...  لحاظ اون از. نیستم ایحوصله با آدم_

 ...حاال تو بریم! شدم ابروتوچشم عاشق...  گفتی
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. ددی را او مشکی لباس انگار تازه. افتاد راه کنارش دوباره مریم

 :گفت آرام

 !گممی تسلیت_

 دخترک فکر از.کرد تشکر و کرد باز را محضر در محمد

 بابتش که زندگی و مرگ این بوده مهم برایش اصال که گذشت

 فاضلحاج مادر یعنی مادربزرگش دانستگفت؟نمی هم تسلیت

 قدراین االن. داد ُهل عقب را افکارش محمد، نگاه با نه؟ یا است

 خود. نبود او خانواده درمورد فضولی جای که داشت استرس

 فعال که شدمی پررنگ اشزندگی در داشت کافی حد به محمد

 لداخ او از جلوتر و چسبید را کیفش. نباشد شخانواده پیگیر

 کنارش محمد ناشناخته عطر بوی و محضر گرم هوای. رفت

 میز روی محمد و نشست ایصندلی روی. شد قاتی هو یک

 متوجه را مرد نگاه. کرد صحبت به شروع و شد خم دفتر منشی

. شد پرت سمتش سر دو شمشیری کرد سح و دید خودش

 محمد کرد؟ می غلطی چه اینجا. کرد سرزنش و حقارت احساس

 ن  ز داشت کشکی قدر همین ؟ افتاد راه دنبالش هم او و بیا گفت

 وقتی چرا بکند را غلط این خواست می اگر شد؟ می ای صیغه

 که معلوم کجا از انداختش؟ بیرون سراغش، آمد گریه با امین

 ...و داد؟می بها کاغذ تکه یک به ، پدرش اعتبار ندازها محمد

 ...!مریم_
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 آمد؛ کش یکم بهش محمد نگاه. کرد نگاهش و خورد یبد تکان

 تنشس کنارش یوقت. رفت سمتش و گفت یمنش به یزیچ بعد

 کنترل را خودش کرد یسع و داد قورت را دهانش آب می،مر

 چشم تجف کی. شدند درچشم چشم و دیچرخ سمتش. کند

 !بود؟ یرنگ چه. بود مقابلش رنگخوش

 ؟یکرد ُکپ چرا_

 :گفت دوباره محمد و زد یپلک

 ... وگرنه محضر میایب بود خودت شرط_

 ؟یندار که زن_

 !محمد یبرا شد خطر زنگ مثل میمر حرف

 ؟یخواستیم یچ نجایا تو داشتم اگه زن؟_

 !شناسم ینم رو تو اصال... من_

 دمع داشت یسع شتریب! باشد یندگدرما لحنش یتو خواستینم

 که کرد یمنش به ینگاه محمد. اوردیب او یرو به رانانشیاطم

 و برد او کینزد یکم را سرش. بود گرم خودش کار به سرش

 :گفت آرام

 تو.  میباش هم با وقت چند میخوایم اومد، خوشمون هم از_

 مالتیخ! دستته گهید ساعت هی که باشه دستت مدرک یخواست

 ! ندارم مرض و درد.  راحت

 :دیچسب او آخر حرف به میمر

 ؟یگیم راست بدونم کجااز_
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 بود؟ لومتریک صفر یادیز ت قهیعت شوهر اون_

 محمد خت،یگر نگاهش یوقت و شد سرخ میمر صورت رنگ

 :گفت آرام بعدش. کرد مکث هیثان چند

. ندارم یکار بهت اون قبل تا.  دستت دمیم سالمت برگه_

  ن؟اال یایاوک

 یهانیچ یرو او یهاچشم دینفهم و کرد ینم نگاهش میمر

 یوقت.  مانده حرکت یب دارش مکث یهازدنپلک و کمرنگ

 حمدم دست دیند و برگشت سمتش کند کنترل را خودش توانست

 !شد مشت شیپا کنار

 ... که باره نیاول ، نیام از بعد! یکن یم درک که ممنون_

 قه؟یعت نیا بود کارهیچ حاال! دمیفهم_

 ن؟یام_

 !همون_

 ! بود معلم_

 د؟یکش طول وقت چند_

 !سال هی_

 خب؟_

 :بود مکدر میمر

 !بزنم حرف درموردش ندارم دوست! که گفتم_
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 داخل دیبا. گذاشت تمام مهین را حرفشان ، یمنش زدن صدا

 حرفیب او یوقت. کرد نگاه میمر به و شد بلند محمد. رفتندیم

 :گفت گوشش نارک آرام شد، همراهش یخاص

 از ات کرد که ییغلطا! ادیز ستین بد یبزن حرف قهیعت نیا از_

 !کنمینم من الاقل رو یبر َکف ش

 :زد لبخند محمد! خورد ق ل یزیچ میمر دل ته انگار

 !ینگفت باشه؟ یچ ات هیمهر_

 :گفت آرام میمر

 !سکه صدتا_

 یخاص لیدل به را نیادخترک کرد حس.کرد نگاهش یکم محمد

 یزیچ محمد اما دیایدرب شیصدا او تا انداخت یسنگ دیشا. فتگ

 خودش و گرفت را میمر یشناسنامه. رفت محضر یتو و نگفت

 بعد و کرد نگاه را شناسنامه دوم صفحه لحظه چند. کرد بازش

 ینگاه محضردار. گذاشت زیم یرو خودش یشناسنامه با را آن

 یخاص زیچ د،باش هماهنگ قبل از که انگار و کرد بهشان

 اتاق. نندیبنش مخصوص گاهیجا یتو خواست ازشان. دینپرس

 کجا به راه نیا ته! نفس مهین میمر قلب و سرد هوا و بود یخال

 میمر حواس.خواندیم داشت عاقد بود؟ که محمد اصال رفت؟یم

 لحظه چند اما دیشن را محمد اسم و شد خوانده اسمش! نبود

  چه؟ یعنی. شد زیت گوشش

 محمدرضا؟؟ فرزند رضامحمد
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 ...خانم عروس_

 سر محمد. کرد نگاهش یناباور باو دیچرخ محمد سمت میمر

 یمنظور چه که دینفهم درست انگار را مفهومش.  داد تکان

 !دارد

 "بگو ای ست؟یچ"دیگو یم او دینفهم

 میمر. کرد یم نگاهش هنوز محمدرضا. زد شیصدا دوباره عاقد

 ...پس است نیالمحسغ فاضل، حاج اسم بود مطمئن

 ه؟یچ قصه حاال! ستمین رضا گفتم. ستمین فاضل حاج پسر من_

 محمدرضا که شود بلند خواستیم میمر! بود بیعج محمد نگاه

 :داشت نگهش و گرفت را دستش

 ه؟یچ قصه دمیپرس_

 :آمد میمر کمک بهلحظه آن در اما بود نیسنگ عاقد یصدا

 !اومده؟ شیپ یمشکل_

 !برود رونیب قهیدق چند داد حیترج عاقد و دکر یعذرخواه محمد

 :دیچرخ میمر سمت کامل محمد شد بسته در تا

 !خب_

 ریشمش لشگر کی فرمانده کرد حس میمر که خب گفت یجور

 از رس و گرفته اشتباه را او دیبگو تا ستادهیا مقابلش دست به

 :ودب رفته لیتحل شیصدا و کرد عرق تنش تمام. شود جدا تنش

 !شدم شوکه... یعنی... یچیه_



 

 pg. 79 

79 

 :نکرد رییتغ او لحن

 هم یچ هر باشه؟ یچ بابام اسم داشت یفرق چرا؟ شوکه_

 ه؟یچ واسه اصول و ادا پس باشه، گفتم یخواست

 :گفت محکم یلحن با محمد و خورد تکان میمر سر

 ! میبرس قرارمون به بذار_ 

 و برگشت یفور هم او. زد صدا بلند را عاقد ، میمر سکوت با

 :گفت ساده دمحم

 !دییبفرما.دیشد معطل دیببخش_

 مچش دور محمد دست.داد را عاقد جواب طور چه دینفهم میمر

 که بود کنارش که یمرد نیا. بود سرش پس یااسلحه هیشب

 !داشت؟ هافاضل با ینسبت چه اصال! بود؟

 

  

 

 

 ینیسنگ یهایلیس مثل سرد باد   و رفت رونیب محضر در از

 و شد خشک همانجا. دیپر غفلت خواب زا. خورد صورتش یتو

 راه انیم کرده وکجش زده صاعقه که یمترسک مثل

 هم ینگاهمین شدند، یم رد کنارش از عجله با که یمردم.ستادیا

 و برگشت" !شدن خل مردم"گفت یکی دیشن و انداختندیم سمتش
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 یکی کند خواهش و ندیبب" خل" بود گفته بهش که را یآدم آن

  نه؟ ای مانده شیجا سر عقلش واقعا ندیبب ندبز گوشش یتو

 :دیشن محضر یهاپلهراه یتو از را محمد یصدا

 ای بودن زشت... بودم گفته! عباس امینم هابرنامه نیا یتو من_

 ...نداره ریتوف برام بودنشم خوشگل

 نگاه را محمد داشت. فتدیب کار به مشاعرش تا بود یتلنگر

! زدیم حرف عباس با ، شده چفت ییابروها با که کردیم

 رنگ سبز نور و کیتار مهین یفضا آن در! فاضل رعباسیام

 ...و دید را محمد بود مطمئن

 در شیجلو نیچ وسعت به وارید کی کردیم فکر طرف هر از

 حمدم نکهیا از قبل. بکند هم فکر ازش نفوذ به نتواند که آمدیم

 نشیماش به زودتر دیبا.  رفت ابانیخ سمت ، برسد بهش

 کرد ینم نگاه هم را سرش پشت یحت دیشا. رفتیم و دیرسیم

 سر پشت از را شیبازو محمد که بود نرفته قدم دو هنوز اما. 

 حالت دینفهم خودش. دیچرخ سمتش تضرع با میمر و دیکش

. نکرد شیرها یول شد سست او دست که است چطور صورتش

 یوت هنوز شیاهسگرمه. سراند بشیج یتو را لشیموبا شیجا به

 :بود هم

 !نورهیا من نیماش کجا؟_

 ! خونه برم خوامیم_

 !میر یم هم با... باشه_
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 :زد پس را محمد دست و برگشت ضرب با دفعه کی میمر

 ؟ ایب تو گفتم مگه_

 دوباره را محضر یتو سوال مکث با و شد تنگ محمد یهاچشم

 :دیپرس

 ه؟یچ هیقض_

 ار بندش مین یهانفس تواندب بلکه چرخاند، اطراف در چشم میمر

 ! نباشد هم او مرموز و نیسنگ نگاه وغی ریز و کند ترآرام

 !توأم با_

 . کند پنهان را ضعفش تا شود چشم در چشم باهاش بود مجبور

 یرو. یفاضل حاج پسر تو کردم یم فکر من. ستین یاهیقض_

 ...شونیا اسم

 یفرق هچ تو و من واسه! فاضل محمدرضا ای فاضل نیغالمحس_

 داره؟

 ینم اصال االن اما یهست یک دونستم یم موقع اون نهیا فرقش_

  بودم؟ یک با شده خراب نیا یتو دونم

 ! ستین کمتر نباشه، عموم از شتریب من یبابا اعتبار_

 ؟یکرد فرض یچ منو ه؟یکی بابات و تو اسم که هیچطور پس_

 ! یشد باعثش خودت ، کنم یم و کردم فرضت یچ هر_

 تحمل توانست ینم گرید را نیا. افتاد شماره به میمر یاهنفس

 :رفت نشانه او مقابل زیآم دیتهد را انگشتش! کند
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 یکن یم تموم مزخرفو انیجر نیا االن نیهم یگرد یبرم_

 ...وگرنه

 ؟یچ که_

 اون که یآدم یگفت که یدار یایباز دغل چه دونمینم چون_

 !یستین ، یبود مسجد یجلو روز

 :ماند رهیخ بهش و زد یکج ندلبخ محمد

 ستم؟ین گفتم_

 :کرد گرد چشم میمر

 ؟یستین رضا ینگفت تو_

 موند اج فشیک مسجد یجلو که یمرد نگفتم.ستمین رضا گفتم_

 !نبودم

 اب. نشد او متلک متوجه که بود مضطرب و یعصب یآنقدر میمر

 :گفت حرص

 ... آقا حاج حساب رو یدیفهم ای ؟یکرد مسخره اسمت با منو_

 یحاج اسم به بعد و برداشتم گرو رو فتیک و زدم بتویج من_

 تو؟ ای اومدم جلو

 محمد. شد ساکت دفعه کی اما دیبگو یزیچ کرد باز دهان میمر

 :رفت ترکینزد یخونسرد با

  تو؟ ای کن ضبط و ثبت ایب گفتم من_

 :افزود دخترک،محمد ممتد سکوت با
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  ؟ییآشنا واسه شد قدمشیپ یک_

 یتدس دو بودند، شده پراکنده استرسش انیم که را یافکار میمر

 :گفت و گرفت

 ...االن! گرفتمت اشتباه من_

 برو شد تموم! یدار قرار من با خیتار اون شدن تموم تا االنم_

 یرسب توافق به پسرعموم با یتونست بعدا دمیشا...  خودت یسو

 !یسیوا حرفت یپا یمجبور فعال! 

 ...و یایب کوتاه کنم خواهش_

  بعدش؟. امینم_

 ینیسنگ به یناباور و استرس حجم از دخترک ی نهیس ی قفسه

 و یعقل یب با که بود چه یلعنت بست بن نیا.خورد یم تکان

 سر محمد و ماند او به نگاهش! کرد؟ گرفتارش را خودش طمع

 :داد تکان

 بعدش؟_

 :داد تکان سر مکث با میمر

 !یچیه... یچیه_

 :آورد کم میمر. شد عشمان محمد که برود برگشت

 ! االن برم من بزار لطفا_

 تنگرف سراغ میریم اول! گمیم بهت که ییجا ایب بعد یول برو_

 ... رمشیبگ خودت بنام که باشگاه کارت
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 :خورد یتکان

 من؟ نام به_

  ؟یستین یمرب مگه_

 چرا؟ من یول آره_

 مدارکتو بدن؟ زنونه باشگاه تیریمد کارت من به یدار توقع_

 !میزنیم حرف درموردش شتریب... فرصت نیاول تو رایب

 شیصدا محمد اما برود خواست و داد تکان سر فقط جواب بدون

 رپ را افتاد فاصله نشانیب که یقدم محمد و ستادیا میمر. کرد

 !کرد

 وا .گرفت ینفس میمر!کن رونیب سرت از منم چوندنیپ فکر_

 :زد لز شیهاچشم یتو. کرد یم اش چارهیب او داد یم

 !سایوا یزد که یحرف یپا هم تو پس_

 !سادمیوا که من! ییتو رشیز زنهیم و رهیم در داره که یاون_

 . باهام باشگاه یرو یببند قرارداد دیبا_

 :شد تر پررنگ محمد کج لبخند

 !باش خودت قرارداد فکر تو! سودم فکر شهیهم من چون! حله_

 

  

 



 

 pg. 85 

85 

 

 ریت یوقت خصوصا.لرزاند را میمر تن زد شیبرا که یچشمک

 :کرد رها تشیجد یبرا را آخرش

 ای یخوایم چک که بعد دفعه میرسیم توافق به تم هیمهر سر_

 ریز از منم! داد درجا رو موقت مهر چون! هم با رو ها سکه

 !ادینم خوشم بودن نید

 تند تمیر و طمعش با! بود شده بسته رسما دخترجوان دهان

 دیاب چطور ماه چند دانستینم که دبو افتاده یاتله یتو اتفاقات

 و جسم یفاتحه دیبا باختیم را خودش اگر یول!بماند شیتو

 شیرو روبه مرد وجود با بسا چه. خواندیم باهم را روحش

 بود یسبز باغ در ،یدوست در! شدیم پاره تکه زودتر روانش

 .دارد نگه دور را او تواندیم کرد حس که

 نیا تا یبد مهلت بهم روز چند شهیم فقط!نمتیبیم بعد! باشه_

  کنم؟ فسخ هم توشم که یباشگاه اون با قراردادم و شه تموم ماه

  حله؟ یچ همه االن یعنی نیا_

 !آره_

 ! یایم راه آدم با خوب. اومد خوشم_

 زدشیم وسط همان قطعا گرفتینم را خودش یجلو اگر میمر

 آمدیم کنار مآد نیا با دیبا! بود زده خودش که بود یگند اما

 سکوتش با. نخورد حراج چوب شیآبرو به نبود دیبع وگرنه



 

 pg. 86 

86 

 رنگ مرتبه کی او بود معلوم یخوب به .کرد نگاهش یکم محمد

 !نبود یلگیبدپ وقت. شد همراهش. کرد عوض

 آدرس که محضرم یتو ؟یبد رو خونت آدرس یخواینم_

 !یداد باشگاهو

 !نه_

 او دیدیم وضوحبه مدمح.کرد ساکت را محمد تندش و حیصر نه

 کوتاه !بجنگد شتریب تا ستادینا چرا دیفهمینم اما کندیم جان دارد

 خی دستش.کرد تمام دستش بردن شیپ با را او یخداحافظ! آمد

 و ددا تکان سر میمر. زد لبخند و داد انگشتانش به یفشار. بود

 بیج در دست محمد. رفت ابانیخ سمت. دیکش پس را دستش

 کرد حس شد شتریب فاصله چه هر. کرد شیماشات و ستادیا

 ودب نکرده اشتباه! کرد یم فرار.  شد شتریب او یهاقدم سرعت

 !دختر نیا درمورد

 با زد یم دور ذهنش یتو هنوز او شناسنامه یتو اسم

 ...بود کرده اسکن چشمانش که یمشخصات

 حسن خط قبلش اما گرفت را ثمیم ی شماره و رفت نیماش سمت

 یرکف حسن. گفت ییالو و نشست فرمان پشت. آمد یگوش یرو

 :بود

 ؟یدیچپ یگور کدوم که؟یمرت یکرد خودت منتر منو_

 ؟یدار کاریچ من با تو_

 تو؟ ای شده رحمت من جون نن_
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 :گفت کالفه محمد

 !کرده پرس هم رو تو یحاج که سرت تو خاک_

 حاج... چیه که نیغالمحس حاج ،یاین نجایا امشب اگه ممد_

 ینگ. رونیب بزنه حلقت از که کنه یم جات هی چوب مه یعل

 ته؟یحال! ینشنفت و ینگفت

 :شد ادهیپ اشیلجباز یگرده از

 اومده؟ مگه یعل حاج_

.  بود کرده هماهنگ یعل حاج تشمیم نماز شیپ! آقارو! زرشک_

 !داداش بوده زیعز چه جونت نن و بابا خاطرروح یستین ملتفت

 :آمد کوتاه باالخره

 ... امیم. باشگاهم !باشه_

 !نجایا جورمت ینم کورم من که یکوش_

 مگه؟ یباشگاه_

 !آررره_

 :گفت حرص با و کرد روشن را نیماش

 ...که بکش سر هی یسوراخهر تو! آره و درد_

 !میبشمورهم با رو سوالخا که ایب_

 و میمر. کرد پرت کنارش را یگوش و داد حسن به یفحش

 ار حسن دیق که بود ختهیبرانگ را اشیکنجکاو آنقدر رفتارش
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 وا نیماش پارک یجا یتو. دینرس بهش اما برود دنبالش و بزند

 ! بود دشیپرا شده ختهیر روغن فقط

*** 

 

 

 هم یدربند ، در شدن باز با همزمان و دیکش را نیماش یدست

 ییجا گرید که بود پر تشیظرف قدرآن روز چند نیا. آمد رونیب

 و کرد یمختصر سالم. نداشت او با گذاشتن سر به سر یبرا

. بست را در و رفت سرش پشت یبند در که شود رد خواست

 سمتش و ستادیا ها پله همان یرو میمر کرد شیصدا یوقت

 . بود کالفه و یعصب و خسته. دیچرخ

 ... مستاجره و اجاره درمورد باز اگر_

 ای نیمون یم یبگ یخواینم! قراردادت موعد تا نمونده یلیخ_

 دختر دارم کتاب حساب خونه نیا هیکرا رو منم باالخره ن؟یریم

  جون؟

 ریمد با که هم یکل کل با و بود طیشرا نیبدتر در.دانستینم

 یوام رب بنا حرفش یپا بتواند دانست یم دیبع بود، کرده باشگاه

 صورت آن در که کند حساب کند، یمعرف بهش بود قرار که

 کرد یسع. بگذارد خانه یعهیود یرو یپول بتواند بود محال

 :ندهد یدربند به یراست سر جواب

 ...شما! وقته دوماه هنوز_
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 ! ت هیکرا رو بذار تومن ستیدو! کنمینم اضافه شتیپ به من_

 : شد جمع شیابروها

 ...اما! یدربند یآقا ستین کم نجایا واسه تومن ستیدو_

. شد رهیخ بهش ستادویا هاپله کینزد و گرفت را نرده یدربند

 اما بزند هم به را میمر حال بود مانده کم زشیهو زیر یهاچشم

 روبه مرد مغز به هم تصورش که ستادیا محکم و جسور قدرآن

 آرام یدربند. شودیم مضطرب باهاش مقابله از او دینرس شیرو

 :گفت

 اگه زنم فقط! نیبود یآزار یب یمستاجرا! امیم راه باهاتون_

 !کردم اضافه چهارصد دصیس رو هیکرا بگو دیپرس

 :گفت شده چفت ییباابروها میمر

 اونوقت؟ چرا_

 کنم؟ تونآواره خوامینم بده_

! یبخور مشکل به خانومت با هم شما ستمین یراض اما نه_

 !گم ینم دروغ من بپرسه

 ! یدون یم خودت چهارصد گفت اگه پس_

 :گفت ییرسا یوباصدا ستادیا صاف میمر

 :دز پوزخند یدربند! شمیم بلند تونمدم،نیم رو هیکرا بتونم_

 یغازبر چندر با تو منتظرن خته؟یر هم خونه یکرد فکر_

 .سراغشون
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! کنم دایپ تونم یم هم رو گهید یکردم،جا دایپ رو نجایا یوقت_

 !نباش نگران شما

 !دخترجان گمیم خودت خاطر واسه من_

 هب یزیچ شما تنگ بیج از. باش خودت ضیمر خانم فکر شما_

 و خانمتون با که اول روز مثل امیم هم وقتش سر! ستین روا ما

 ینخوا شما که سمینو یم رو قرارداد بود، واسطه که دوستش

 ! یبمون جا ایدن ریخ از آخرت ریخ بخاطر

 دانست یم خوب. دید را یدربند صورت شدن رنگ به رنگ

 برش هوا دختر دو دنید با و است هوسش بند در مردک نیا

 انگار و بود شده یچیق دمش یحساب سال کی نیا یوت اما داشته

 یدربند! قرارداد موعد یبرا بود دهیمال دلش به صابون که

 :آمد زنش یصدا اما دیبگو یزیچ خواست

 فشار نیا و سردرد از من ؟ینرفت هنوز ای یبرگشت!میابراه_

 !رمیم یم دارم

 یتو دهان آب خواستیم دلش.کرد بد را میمر حال زن یناله

 کرد سرخش صورت حواله که ینگاه اما بپاشد مرد ورتص

 مچش چشم مشغول یدربند .نبود کننده ریتحق دهان آب از کمتر

 زا مهسا کرد باز که را در. رفت باال ها پله از میمر و شد گفتن

 .راداد جوابش سر تکان با میمر.داد سالم آمدو رونیب آشپزخانه

 بند مثل درست ، کردیم باز یکی یکی را شیمانتو یهادکمه

 اما است نیسنگ مهسا نگاه کرد یم حس. افکارش یخورده گره

 هدد یایسوت بود ممکن وگرنه بزند حرف باهاش کمتر بود بهتر
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 عکس بر مهسا. یدربند مورد در خصوصا.کند جمعش نتواند که

 دیبع که داد یم لو ظاهرش با را احوالش و حال زود آنقدر ، او

 اب رفتارش استرس شدت از و ندیبب بد مرتبه را یدربند نبود

 ! کرد؟ یم چه را محمد... چیه یدربند.نرود هوش از میمر

 چه دیبا دانستینم هم خودش که افتاد یاتفاقات مدت نیا در 

 یم چطور کرد فکر مدام روز چند نیا یتو.بگذارد شیرو یاسم

 هدیفا یب اما کند رونیب اشیزندگ از دردسر یب را محمد تواند

 چندشش... دیرس ینم دلش مراد به تا دید که یآدم آن. بود

 سرعت شیمانتو دنیکش رونیب یبرا دستش و گفت یاه.شد

 جیگ بدتر اما برسد جهینت چند به راه کی از خواست مثال.گرفت

 تیموقع طمع با بلکه ردیبگ یکمک بود نتوانسته تنها نه! بود

 آن و فاضل حاج پسر. کرد قبول هم را شنهادشیپ ، محمد خوب

 به که دیفهم و کرد عشیتطم دید ش خانواده از که یتیموقع

 ،بپوشد تا برداشت که یشرتیت یرو دستش...   اما زده کاهدون

 محمد! رضا محمد،نه نه" کرد زمزمه ذهنش یتو یکس و ماند

 یباز مثل.  بود شده تند مغزش یتو یهاکیت کیت" ! رضا

. داد یم انجام ومادرش پدر با هایبچگ یتو که کیموزو یصندل

 کی! نه بود؟ شده کینزد قتیحق کشف و موضوع به یعنی نیا

 :آورد زبان به را فکرش! شد ساکت صدا دفعه

 دیشه بود؟ یچ صندوق اون ه؟اسمیکی خودش و باباش اسم_

  شده؟ دیشه باباش...  یعنی فاضل؟ محمدرضا

 ؟یآبج یک_
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 او که انداخت مهسا به ینگاه چنان و برگشت سرعت با سرش

 :گفت تیمظلوم با و رفت پس یقدم

 !دیببخش ؟یدیترس_

 و خودش به یلعنت دلش یتو و کرد فوت رونیب را نفسش

 کم پخت؟ خودش یبرا که بود یآش چه نیا. گفت حماقتش

 داشت؟ یبدبخت

 ...یآبج... میمر_

 :کرد نگاهش و دیپوش را شرتشیت مهسا شدن کینزد با

 ؟یشد مظلوم قدر نیا ازب چرا ؟ شده یچ_

 

  

 

 

 تخت لب و شد شل شیپا. بود حرف نیهم منتظر مهسا انگار

. رفت هم یتو میمر یابروها. دیکش باال را شیهالب و نشست

 داشت پتو باز. نشست کنارش و گذاشت زیآو یرو را شیمانتو

. گذاشت دستش یرو دست. شد یم جمع او مرتب یهاناخن ریز

 :گفت یآرام یصدا با مهسا د،یگوب یزیچ نکهیا از قبل

 ! زدم زنگ دیام به امروز_

 . داد تکان سر یول ختیر میمر دل
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 ؟یچ واسه_

 :گفت یصبور بدون میمر. کرد نگاهش مغموم مهسا

 بکشم؟ حرف ازت انبر گاز با دیبا ای یگیم_

 :دهد قورت را بغضش کرد یم تالش مهسا

 تلگرامشم. دزیم زنگ نه اومد،یم نه بود وقت چند... خب_

 ! شدم نگرانش! شد ینم نیآنال

 اما بزند خودش سر یتو یدست دو خواستیم دلش میمر

 :کرد یخوددار

  بود؟ خوب حاال_

 ندبل خواست مکث هیثان چند از بعد و داد شیهالب به یقوس مهسا

 مهربان ینهیس به دخترک سر. گرفت بغلش میمر که شود

 :گفت بغض با و دیچسب خواهرش

 ردمک فکر اول...  دهیام نشد باورم اصال! رفتم وا! میمر ودب خی_

 ...و شده اشتباه

 خب؟ بگه یچ یداشت توقع_

 ازاحساس.کرد نگاهش و کرد بلند را او سر مهسا سکوت با

 و ریز میمر دل بود، شیهاچشم یتو که یاشک  و یسرخوردگ

 :دیکش او پلک ریز را شستش انگشت. شد رو

 مثال! مهسا نداره خبر تو احساس از که ستین اون ریتقص_

 حیترج م،یندار یاجیاحت دید یوقت یول کنه کمک ما به بود اومده
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 نک یسع! کنه غرغر بهش کمتر هم عمه که بره و ادیب کمتر داده

 !نویا یبفهم

 ...سر هی میبر ما شهینم_

 :گفت یفور و نشست صاف میمر متعجب نگاه با

  مگه؟ شهیم یچ! عمه دنید میبر دیع خب گمیم یعنی... زهیچ_

 ار صورتش بهتر تا گرفت فاصله ازش یکم و کرد شیرها میمر

 !ندیبب

 تو؟ یگیم یچ هست معلوم_

 از ریغ م؟یکن آمد و رفت یکی با شهیم یچ خب... بخدا آره_

 ... عمه

 :گفت بغض با و ستادیا هم مهسا م،یمر شدن بلند با

 میافتاد کارا و کسیب مث! میمر کنم یم دق ییتنها از دارم من_

 یک تا.  یا یدلخوش نه م،یدار یکس از یخبر نه ، گوشه نیا

  ؟ میبمون ینجوریا

 :سمتش برگشت حرص با میمر

  گرفتمشون؟ ازت من مگه خواد؟ یم کار و کس دلت_

 یشکیه به گهید خوش یرو مامان رفتن و بابا خاطر به تو_

 .ینداد نشون

 ؟ینداد چرا تو_
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 یقدم میمر.ماند ساکت اما بدهد جواب کرد باز دهان مهسا

 :گفت برافروخته یصورت با و رفت سمتش

 بهت حواسش خانمت مامان مگه داد؟ رات کهیمرت اون مگه_

  کرد؟ نگامون ایجزام نیع دیرس راه از یکس هر که بود ؟ بود

 :گفت نیسنگ یقلب با میمر و انداخت نییپا را سرش مهسا

 خواد یم دلت جا هر برات، کمم من و یکار و کس دنبال اگه_

 گوشه شیپ سال هفت که بود بابام کسم همه من مال! مهسا برو

 ! اش جنازه عیتش ومدین یحت یکس و زد خی و مرد اطیح

 ماا بزند یحرف تا کرد بلند سر اشک از سیخ یصورت با مهسا

 :گرفت باال دست حرص با میمر

 باال ادیب کهیمرت نیا بکشم هوار وگرنه! گهید نگو یچیه_

 !شمیم تر وونهید

 رونیب اتاق از میمر و رفت عقب یقدم ساکت و سست مهسا

 یتو باالخره و زد خودش دور یچرخ یعصب و کالفه.رفت

 رپ آب ریش از نصفه را یآب وانیل خشم شدت از. رفت آشپزخانه

 را دستش دو و دشیکوب نکیس یتو نخورده و خورده. کرد

 یدو یتو انگار.زد یم تند ندت قلبش.گذاشت نکیس لب محکم

 یبدشانس و ییتنها فیحر! آورد یم کم داشت و بود ماراتن

 هسام مقابل اما. بود گذاشته عقب را یاحساس شکست و یوبدبخت

 وا که دیترس شد شیدایپ دیام یوقت از! آورد یم کم داشت انگار

 لب یشتریب حرص با را دستش کف...  حاال و بدهد دست از را

 . دیکوب نکیس



 

 pg. 96 

96 

 زنگ لشیموبا که دیپاش صورتش به آب یمشت.بود کرده عرق

 از  ییگمشو! بود محمد ی شماره.چرخاند سر همانجا از. خورد

 اگر کرد یم احساس. رفت رونیب و گفت او به حرص سر

 یرو. کند یم سکته حرص شدت از نشود هیتخل و نکند یکار

! نرفت نشست و دراز به کرد شروع و دیکش دراز پشت به موکت

 تندتر شقلب تپش. شد شتریب سرعتش رفت، باال که یحرکت هر با

 .شد

 که یکس هر دیبا چرا. خورد ورق تندتر اشیزندگ صفحات

 تنها قصد ایدن ی همه چرا داد؟ یم دست از داشت یم دوست

 نبالد دهد یم قول بود نگفته پدرش به مگر داشتند؟ را گذاشتنش

 یبرا که بود نداده قول نیام به مگر کند؟ کمکش و برود کار

 یهمه مهسا یبرا مگر باشد؟ یخوب عروس نشیمتد ی خانواده

 چیه چرا شد؟ تنها قدرنیا چرا پس بود؟ نگذاشته را اشیزندگ

 شیآبرو و جان دشمن دید هم را یکس هر و نماند شیبرا کس

 !داشت؟ توان چقدر مگر شد؟

 رها وکتم یرو را خودش ، شیزانوها مقابل مهسا نشستن با

 صورتش یرو شیموها با عرق و دیچیپ کتفش دو نیب درد.کرد

 و زد کنار را او صورت یرو یمو ، بغض با مهسا. ماند

 :دیلرز شیصدا. دیکش عرقش یرو را دستمال

 ! شمردمشون یم داشتم. رفت دستم از تعدادش. یزد رکورد_

 :داد ادامه مهسا و بود سقف به رهیخ میمر
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 کرف برام؟ داره دهیفا باشه، بهشت هم ایدن ، ینباش من شیپ تو_

 ....یکرد فکر ؟یکرد کاریچ بخاطرم دونم ینم یکرد

 با امهس که شود بلند خواست نفس مهین و زد کنار را دستش میمر

 :نشست مقابلش زانو

! چشم گهیر،میبم یبگ قسم بابا روح به! یآبج نفهمم نکن فکر_

 ...نکن قهر باهام فقط

 اب مهسا. دیچسب میمر یگلو خیب بغض و دیچک مهسا یهااشک

 :دیکش او گردن یرو را دستمال ، کرده خی یدست

 نیع کمرت یصدا که نیزم رو فتین ینجوریا یول ریبم بگو_

 و کس گهید! یبود کسم همه تو بابا از بعد! سرم تو بخوره چوب

  کار؟یچ خوامیم کار

 :افتاد هق هق به

 !ستهیا یم وا من قلب هوی باهام یکن قهر_

 شیصدا.گرفت را او یکرده خی دست دو می،مر گفت را نیا تا

 :بود محکم و برداشته خش

 ! نزن مفت حرف_

 ضربات آن نیب. بود ها یسخت یلیس از جفتشان سرخ صورت 

 .نداشتند را یکس هم جز وقت چیه ممتد

 :ختیر اشک مهسا

 خوبه؟.گهید گمینم یچیه اصال! زنمینم_
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. رفت بغلش یتو مهسا و دیکش او صورت یرو دست میمر 

 لمث شیدهایببخش و دیبوس بار چند و محکم را سشیخ صورت

 از را او و گرفت آرام بعد یکم... شیبرا شد آتش یرو آب

 :کرد جدا خودش

 .نخوردم هم صبحونه من!میم،بخوریکن درست یزیچ هی پاشو_

 !منفه یدربند نیا با بعدم کردم، کل کل باشگاه ریمد با یکل

 :کرد نگاهش لبخند با هسام

 تمرف. گرفتم مویخصوص یکالسا سیالتدر حق باالخره امروز_

 هس کردم فکر! کردمیم درست هیالو برات داشتم ، دمیخر لهیوس

 !یایم بعد به

 :زد او یپا یرو محکم. شد خنده اشک یجا به م،یمر بغض

 ...یگشنگ از مردم بگو زودتر! تو یبترک_

 رت شود،محکم بلند نکهیا از قبل و ترف ش صدقه قربان مهسا

 میمر شد، بلند کنارش از یوقت! دشیبوس قبل از تر یطوالنو

 بخش آرام ییشنا رفتن، نشست و دراز یجا به کرد یم احساس

 ! داشته

 هم با است بهتر و کرده شنا هوس دیبگو دیچرخ مهسا سمت

 روز دو! بود زده تلفن محمدرضا! ماند باز مهین دهانش اما بروند

 ...حاال و داد ینم را جوابش که بود

 یاخو سوخت پشتش.افتاد موکت یرو پشت با دوباره فکر یتو

 و دیکش سر تا مهسا. بود برداشته خراش پوستش انگار.  گفت
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 حسش اما! یچیه گفت راحت و کرد بلند دست شده، چه دیپرس

 جواب دیبا! شده یزیچ کی گفت یم

 از کمتر پدرش اعتبار بود گفته خودش! نه؟ ای داد یم را محمد

 هب نم نم لبخند بود؟ یکم اعتبار دش؟یشه پدر! ستین شیعمو

 اج از لشیموبا برداشتن یجا به اما چرخاند سر. برگشت لبش

 :گفت و دیپر

 !دوباره برم دیبا. میبخور اریب یجور همون تو هیالو مهسا_

 

 

 

 

 یتو میمر رفتار دوباره ماند، جوابیب تماسش دوباره یوقت

 باز و بود گرفته جهینت کی و هزار. آمد چشمش یجلو محضر

 معلوم چون بزند جار خواستینم. دیکش یم شیرو بطالن خط

 روز دو بود، یپنهانکار با شهیر و بن از که یارابطه نیا نبود

 دختر نیا که اوردیدرب سر بود یکاف! نه ای آورد یم دوام هم

 و کند رم شد باعث پدرش ماس شدن جا جابه که بود که ست؟یک

 بعد را جوابش یحت حاال اولش، یروزها یهازدن هول برخالف

 نشیهم از! آورد ینم کم! جسور و بود پررو! ندهد روز دو از

 را چغر یهاآدم با کردن نرم پنجه و دست!بود آمده خوشش

 رابطه شیعمو با هنوز که بود نیهم بخاطر. داشت دوست

 !فتدیناو چشم به چشمش و برود که دبو ادیز راه وگرنه داشت
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 از شیب استفاده و صندوق یانداز راه انیجر از بعد خصوصا

 !محمدرضا اسم حد

 ؟ینیبش یاینم ؟یزنیم چوب ویچ یواستاد_

 ندیلم مدل شکستنش، تخمه تق تق یصدا. کرد نگاه حسن به 

 ش،از شدینم ریس و بود دهید پانصدبار که یلمیف و اشیورکی

 را گارشیس. دیکشیم رخش به را جذابش و ساده یایدن شهیهم

 :رفت سمتش و برداشت

 لمو؟یف نیا ینیب یم چقد_

 ...مردهااا... مردهاااست ی کوچه! ادیب جاش که بگو یچ هی_

 :چرخاند سر حسن که زد گارشیس ریز فندک محمد

 ته؟یچ! ممد ایشد شیآت به شیآت_

 :زد یکجک یلبخند

 !عزادارم_

 پشت از و انداخت شیسرتاپا به ینگاه و کرد تنگ چشم حسن

 . کرد رصد را پوزخندش ، گاریس یخاکستر دود

 ! یفتین پس!غم شدت از ستین فیرد حالت ناموسا_

 باال دستش ریز بالش یرو را خودش حسنو زد خنده ریز محمد

 :دیکش

 !بگو رو دختره نیا قصه! تو جون شد باورم! بماند که غمت_

 :زد گارشیس به یقیعم پک محمد
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 حاال؟ تا یدیند! گهید هییلویک دلبر_

 وهو؟ی نکنه تخفه روت افتاده!  ادهیز وزنش_

 :زد کنارش حسن و زد پک گارشیس به دوباره ینچ با محمد

 !نمیب رونیب بکشم ایب پاشو_

 !گفتم که نهیهم_

 :زد استپ یرو را دستگاه و نشست مکث یکم با حسن

 نبود؟ یمرب ت،یقبل رنگارنگ یاییلویک نیا نیب_

 :دیکش باال را شیهالب تامل با محمد

 !انگار بود_

  انگار؟_

 :شد حوصلهیب محمد

 تو؟ زایچ نیا به یدار کار چه_

 ایک واسه که هس ادتی اصن نمیبب کنم یم روت و ریز دارم_

 !نییپا یختیر کلهم ای یزد سوت

 !نییپا ختمیر ریبگ فرض_

 :تکاند را گارشیس لتریف محمد.  گفت یدار کش جون حسن

 شد؟ یچ نیماش_

 ؟یکنیم عوض عروسکم هی قتیرف هر با_

 !باهاش کنمینم حال. ستین دست خوش یکی نیا نه_
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 :گفت یاه محمد و کرد فوت دوباره را شتخمه پوست حسن

 !خب کن نشخوار آروم_

 کرده بهش پشت جمعه شب طرف یکار اول یانگار! حاال خو_

 !کنم یم جمع! سگه که

 :گفت یمضحک لحن با محمد

 !خب کرده_

 :زد زل بهش شده قلمبه یچشم با و ماند لبش یرو حسن تخمه

 باو؟؟ نه_

 چهارزانو حسن که شد بلند و زد او سر یتو خنده با محمد

 :نشست

  کرده؟ ، یکرد کفن حسنو_

 !باشه خودت قهی تو سرت که چلوار تو چیبپ_

 به ختتیر اومده تا یجور هی دختره نیا! نکبت خو یدیم حال_

 یه رو ایمرب نیهم پاچه! یشینم کیشر یکس با باشگاهو تو! هم

 مگه ؟یکنیم عوض ستمیس یدار اسیجور یچ بعد! یریگ یم

 !کف تو یباش مونده و اول از باشه کرده بهت پشتشو همون

 یتو پسیچ یاتکه اول و نشست مبل یرو دست به یبطر محمد

 :گفت بلند یاخنده با حسن که انداخت دهانش

 !یدیپر تک بود جمعه شب که شبمید! واال ها_
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 نامرتبش صورت به دست حسن و کرد نگاهش خنده با محمد

 :دیکش

 !بوگو_

 !کن جمع التویخ و خواب_

  حداقل؟ هیک بگو بدمصب_

 :ماند رهیخ حسن به و ماند شهیش یرو محمد دست

 !ازش اومد خوشم... بهت گفتم یول! دونم ینم خودمم_

 !نجاستیا صبح بزن مخشو! یبلت که وت_

 ...حسن بهت گفتم_

 ناموسا؟ نقدیا...  بدبدنه؟... ها_

 فرستادن رونیب با همزمان و زد گارشیس به یمحکم پک محمد

 :کرد زمزمه دودش

 !کنم یم درستش_

 و کرد باز را یبطر در محمد و دیکش باال را شیهالب حسن

 :گفت و دیکش را دستش حسن. گرفت او سمت را کیپ نیاول

 مدودکش اون! من دل ور بتمرگ ایب قهید دو! دهینم حال که یتک_

! رونیب یایب فیلط جنسا پشت و پس فکر از بذار! ببند درشو

 چنده چند دهیدج دلبر نیا مینیبب نییپا بکش و لیتیف موقعش به بعد

 !بردتت ومده،ین که
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! دیکش رس را کیپ نیاول.  نشست کنارش و دیخند دوباره محمد

 سنح را لمیف یتو یدهن ساز یصدا.  شد بلند دوباره لمیف یصدا

 :خواند باهاش و آورد در دهانش با

 ...دلمِ   جون... دلم جون   فدات به یا یدوست_

.  بود حسن زدن آواز ریز و پیت نیا عاشق. آمد خوشش محمد

 را خودش. خورد زنگ لشیموبا که کرد پر را هاکیپ دوباره

 :زد حسن پشت یعل حاج شماره دنید با و دیکش یگوش سمت

 !باباته.نییپا اریب صداشو_

 یصدا. داد یسالم محمد و کرد کم را ونیزیتلو یصدا حسن

 :بود دلخور یعل حاج

  پسر؟ ییکجا_

 ن؟یدار یامر! یحاج خونه_

 !جونت خانم خونه ایب کن گرد حسن با پاشو_

 :شد جمع محمد صورت

 ...یحاج_

  باته؟ حسنم! محمد ادیب نه حرفم رو نشنفم_

 ...یول بله_
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 !مینش معطل! خودتونو نیبرسون یجنگ_

 ار یگوش کرد، قطع یوقت. نداشت گفتن چشم جز یا چاره محمد

 سنح. برگشت خودش سمت که دیکوب مبل یپشت یتو حرص با

 :نشست صاف دوباره

  هااان؟_

 !مادرجونم خونه میبر کن جمع_

 :ستادیا کالفه دمحم و نشست متعجب حسن

 ! کنن ینم ول ادیدرن گندش تا_

 ممد؟ داره ما بابا به وسط نیا یدخل چه_

 !بپرس خودش از برو پاشو.دونمیم چه_

 با را شرتشیت محمد که بود نشسته چهارزانو هنوز حسن

 سنح و برگشت یوقت. دیکش شیپا شلوار و کرد عوض یراهنیپ

 :دیپر جا از ریت شصت مثل او د،ید را

 ما از مجلس، میرفت جوریا نهیبب یحاج ممد؟ یدار مهوه هوهق_

 !زنه یم دارمون تحتمون

 یبطر به ینگاه. ستادیا راه وسط اما رفت آشپزخانه سمت محمد

 داشت حسن. برگشت و انداخت بود نیزم یرو که یدیسف

 سر نفس کی و برداشت را کشیپ محمد که کرد یم نگاهش
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 او دید یوقت. زد یم رونیب هحدق از داشت حسن یهاچشم. دیکش

 نگاهش محمد. گرفت را دستش مچ دیکش سر هم را یسوم

 :کرد زیر چشم حسن. شناخت یم را لبخندش.کرد

 ممد؟ یشر دنبال_

 :جنباند سر حسن. رفت باال ته تا محمد یابروها

 قهوه گفتم.  داد یم لو مهنت دهن کیپ هی همون با پس؟ چته_

 . .. و المصبش یبو بپره بخور

 که یعل حاج یحت! بخوان ینجوریا خوانم،یم اگه! نمیا من_

 !مخلصشم

 .کرد صاف را گردنش و زد باال را کشیپ هم بعد

 !میبر پاشو_

 :کرد نگاهش تر یجد محمد و کرد یم نگاهش هنوز حسن

 !این سختته_

 :داد باال ابروو برداشت را شهیش ی مانده ته حسن

 ! اتب هستم! بامرام هیالگیپ هم قصه_

 :شد بلند حسن و زد لبخند محمد زد را یکیپ یوقت

 پشت. یمار زهر و گاریس از داد ترکم ممدرضا گفتیم بابام_

 اشپ هم تو ،یبد ترک و قتیرف ینتونست! ترکشاو ریت همون

 !  ادیب خودش به و یشد نابود نهیبب دیشا اونوقت! بکش

 :جنباند یسر حسن و ماند رهیخ بهش محمد
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 م؟یبر ؟یفیرد_

 را ریش یبطر.رفت آشپزخانه سمت مکث هیثان چند با محمد

 . کرد ول تعادل یب کانتر یرو

 ندبل و زد لبخند حسن!رمیبگ دوش هی من تا کن کوفت پاشو_

 :گفت

 !بروبرگشت یب...  خوامت یم_

**** 

 

  

 

 

 درآورده محمد که را یآمار و کرد یگوش به ینگاه ثمیم

 :کرد بود،چک

 برات؟ بود سخت آدرس اونوقت ؟یدرآورد شمهشناسنام شماره_

 یازب تبلتش با و بود ستادهیا شیپا کنار که را عادیم یموها محمد

 .ختیر هم به کردیم

! یدب خودت به یتکون هی هم تو نکنم، ییتنها رو کارا همه گفتم_

 ؟یچ واسه یشد دوماد
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 واسه شدم قیرف یول یبچزون یه خواهرتو تو که شدم دوماد_

 آدرس گمیم شد اگه نم،یبب رو ها بچه برم! گهید وقتا نیهم

 !  ارنیدرب

 !گرم دمتم_

 :گفت و کرد جمع را یگوش ثمیم

 ه؟یک ینگفت یول_

 !قهیعت هی_

 :کرد نگاهش تعجب با ثمیم

 !قه؟یعت_

 :زد او به آرام و دیخند محمد

 !قهیعت گمیم اون واسه! گهید جذابه_

 .دیکش باال را شیهالب کنجکاو ثمیم

 به محمد مدل که عادیم دنید با و آمد رونیب مسجد یتو از حسن 

 :دیبود،خند داد هیتک وارید

 !ممد خودته ی دهینبر یایکیکوچ نهویع ینمد کله نیا_

 :کرد چفت را شیابروها عادیم

 !بگم مامانم به بذار حسن؟ عمو ینمد کله یگیم من به_

 !پسر گهید یخوشگل_

 ده؟ینبر ویچ حاال. دونمیم خودم_
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 ! بش بگو ممد_

 و کرد بلند بغلش یتو را عادیم ، حسن به یا غره چشم با ثمیم

 :گفت

 ! مامانت شیپ برو بدو تو! جون باباگهیم زبونشو_

 !مردم من.س زنونه اونجا_

 !بابامنصور شیپ برو پس_

 .دیکش خودش سمت را او محمد که زند سرباز خواست یم عادیم

 ؟یاوک. یدراز زبون بدون سایوا خودم شیپ_

 !ییدا میمخلص_

 :گفت ثمیم و گرفت ش خنده محمد

 حسن مخلصم و چاکرم نیا! محمد آقا مهنا و یدون یم خودت_

 !افته ینم گهید دهنش از

 :گفت و کرد مرتب شکمش ریز را کمربندش حسن

 دم ادیب خوادیم که یدید کوجاشو. باشه یبازارکوچه باس مرد_

 !باشهوردستم گاراژ

 !شم سوار تونمیم رو ییدا ینایماش امیب یگفت_

 !یبش یتون یم تمییدا خود سوار_

 :گفت وحسن زد تشر را حسن اسم ثمیم
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 ردهکفکر! حالش تو خورهیم ،هیخال گاراژ نهیب یم ادیم بچه خو_

 نیهم و داره یباز نیماش مرض دونهینم! تاجره اشییدا

 !کنهیم بدل عوض یه رو هالکنته

 !ببخش ت شده احتکار یستمایس نیآخر به منو یخال انبار تو_

 ! منه یاگوجه دلبره همون شیآخرو اول یدونینم! گهید یخر_

 !نبرنش بهش بچسب_

 شناختن با و آمدند یمهمانان! شیریس نهویع! داداش دمیچسب_

 فضا آن در نماندن یبرا داد حیترج محمد. گفتند تیتسل هاآن

 نیماش یتو الاقل و برود نرویب که دارد نگه بهانه را عادیم

 اضلف حاج ان  یاطراف گر کنکاش یهانگاه وجود با بودنش! ندیبنش

 ! داشت را یعل حاج سرزنش ارزش ،

 تنااع اما است بوده بهانه یپ که دیشن رفتن موقع را حسن متلک

 پورشه یتو یسرخوش با عادیم و زد را نیماش موتیر. نکرد

 رد. بود کرده پارکش وچهک یتو قبل مرتبه محمدمثل. زد جست

 هب تبلت عادیم. نشست یصندل یرو خودش و گذاشت باز مهین را

 بود او به محمد حواس. گرفت یم عکس خودش از مدام دست

 و برگشت تعجب با. دیشنرا میمر گفتن سالم آرام یصدا که

 ...دید چادر پوشش در را دخترک
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 ، چادرش یلبه دو دن  یکش با میمر. آمد کش هم به یکم نگاهشان

 بهت یتو هنوز محمد! دشیپایم یکس که داد گرا محمد به انگار

 خط و بود بند هیثان به شدنش ریغافلگ اما بود میمر یناگهان دنید

 هب شیابرو یگوشه پراندن با. گرفت عادیم سمت را میمر اخطار

 از رونیب را شیپا و کرد نگاه چشم گوشه از را عادیم ، او

 :گذاشت نیماش

 !امیب من بکن تویباز_

 !جون ییدا رمیگ یم مویسلف_

 که گفتیم راست مهنا. شد اشخنده باعث عادیم مرموز لبخند

 شده کوچک را خودش! شده او هیشب حد از شیب شیرفتارها

 هم به دستش تکان با را عادیم زده روغن و فر یموها! دیدیم

 رپ یباز و تبلتش یتو را طنتشیش و یگوشیباز او و ختیر

 قسمت سمت جلوتر میمر و شد ادهیپ محمد. برد شیصدا سرو

 که البته! خوشحال یخودیب و بود یراض خودش از. رفت زنانه

 نهیقر شیبرا اوضاع اوردیب محمد یرو به تا بود لیدخ هم شانس

 روبه اقتدار با که بود یفرصت دنبال را روز چند انگار! شده

 طرف یشگیهم میمر همان با بفهماند بهش و دیایدرب شیرو

 نکند جرات فاصله طبقه کی با یدربند که یدختر همان! است

 محمد یبرا را راه اشتباهش یول اوردیب زبان به را اشخواسته

 ینمع یب شیبرا باختن بود، شده یباز وارد که حاال! گذاشت باز

 شیصدا آرام محمد که برود مسجد داخل خواستیم! بود

 لیما هم او کرد ینم فکر.خورد اج. ختیر هم به افکارش.زد
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 به محمد.برگشت سمتش. درآورد سر شان رابطه از یکس باشد

 :زد یکجک یلبخند و شد کشینزد یراحت

 ینداد خبر! خانم میمر لیفام امروز ، آشنا شیپ روز دو_

 شم؟ زیسورپرا

 و جوش به را محمد بلکه انداخت اطرافش به ینگاه میمر

 :رفت جلوتر یقدم او اما اندازدیب خروش

 !زنمه گهیم اومد یکس.نچرخون چشم_

 .ماند جا محمد زیت یهاچشم یتله یتو بهتش و دیپر میمر پلک

 :آمد در شیرو روبه ، شد تر پررنگ که لبخندش

 یخاص قرب و ارج بودن، فاضل خانواده عروس انگار اتفاقا_

 ! داره

 ! نداره موقتا واسه! نکن زیت دندون و ریشمش_

 :زد او چادر به یا ،اشاره انگشتانش دندا تکان با

 !بتیه نیا با یحت_

 !داشت دیشا_

 و یحاج نیقوان تو یدیچیپ خودتو اول روز از نیهم واسه پس_

 ؟یاومد

 یجا و مسجد یتو شهیهم! محمدخان دارم من اعتقادم یسر هی_

 ! بوده همراهم چادر یارتیز



 

 pg. 113 

11
3 

 شیمالاحت پسر و یحاج مخ زدن به یربط چیه نایا اونوقت_

 نداره؟

 :زد زل او یهاچشم به میمر

 !دمیم پسش بهتم باش مطمئن! دمید یاتفاق شب اون فتویک_

 بگو برو؛ شم صدقه قربون یه! چشمت جلوبزارش کن قاب_

 !یم برنده برگ

 به کمبودش از بعدا! کن کار نفست به اعتماد یرو یکم هی_

 !یخور یم مشکل

 :دیخند محمد

 ختم مراسم یدیفهم کجا از بگو د،فعالبع باشه جوابت حاال_

 !فاضال عروس   امروزه

 ...فقط.نبود سخت دنشیفهم_

 :گفت یشتریب جسارت با میمر و ماند منتظر محمد

 گه؟ید بگم بهشون باهات نسبتمو شما؟ گفت یکس_

 من ، خواستن تویزندگ و خونه آدرس اگه بعدش فقط.بگو_

 !قیتحق برن یجمع دسته دارن رسم چون! تو میت توامیب تونمینم

 ! زتریمحمدت نگاه و شد کمرنگ میمر لبخند

 رمدا کار همونش با چون.گرفت تویخوشگل چشمم فقط من حاال_

 ! کنن بند یچ به دونمینم رو نایا اما
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 دنبال رفتیم هم یتو داشت دوباره که ییها سگرمه با میمر

 دست به نشانیب یبعد حرف یبرا یفرصت اما گشت جواب

 هم کینزد آنها دنید با و شد شیدایپ رعباسیام زن د،چونامین

 فاطمه. شد دستپاچه میمر یول نخورد تکان محمد. کرد تعجب

 :کرد جمع را ماجرا محمد و رفت سمتشان

 حاج عروس از منظورت! خانم فاطمه گرفتن یم تورو سراغ_

 خانم؟ گهید بودن شونیا فاضل

 محمد چشمک و هفاطم برگشتن با که کرد نگاهش جیگ میمر

 مثل.کرد لعنت را او خراب ذات دلش یتو. افتاد اشیدوزار

 را او شد یم! کند عوض رنگ توانستیم یفور پرست آفتاب

 یسع! است؟ دهید قبال را فاطمه بود دهیفهم کجا از! داد؟ یباز

 :بزند لبخند کرد

  منو؟ نیشناخت! بله_

 :دیکاو را میمر یسرتاپا یکم شده جمع یابروها با فاطمه

 !ارمینم جا به یول نییآشنا نظرم به_

 یورود یتو کوتاه یلیخ.  وام یبرا اومدم شیپ هفته سه_

 ....و دمتونید صندوق

 :نداد نشان یخوش یرو یلو شد باز فاطمه یابروها

! نینیب یم که االن اما نیگرفت یم رو یحاج سراغ! بله_

 !زمیعز ستین کارا نیا وقت !شده فوت مادرشون
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 مزاحمتون بعد! گمیم تیتسل. شدم متوجه اومدم یوقت! بله_

 !شمیم

 ! نیش ییرایپذ باالنییبفرما حاال.کنمیم خواهش_

 یورود سمت محمد به یکوتاه نگاه با و زد یکمرنگ لبخند میمر

 نگاه که یزمان یول رفت سرش پشت محمد نگاه. رفت بانوان

 او که برگردد خواهدیم که کرد وانمود شد، فارغ میمر از فاطمه

 :کرد شیصدا

 ...رضا آقا_

 :دیکش هم در را شیهااخم و برگشت محمد

 صدام ینجوریا هم یکس یجلو! فاطمه ستین رضا من اسم_

 !طرفن یک با ندونن ملت که نزن

 :گرفت شتریب یکم را شیرو فاطمه

 ... و کنن صدات ینطوریا دارن دوست جون آقا_

 حاال! نینکن من پوش تن! نخودشو مال جونت آقا یایخوش_

 اوامر؟

 :شدیم دستپاچه او مقابل شهیهم فاطمه

 رمدلگ ،یباش ششیپ تو یوقت اما ستین تنها دست رعباسیام_

 ...شد تموم مراسم لطفا. تره
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 خودش عباسم!  بمونم تونم ینم من_

 ! دونه یم

 وقت با د،ید را او سکوت که یزمان و کرد نگاهش یکم فاطمه

 فاطمه. کرد شیصدا محمد که دیچرخ مسجد سمت نگفت خوش

 :رفت جلو محمد و ستادیا

  دووننش؟ یم سر وام واسه چرا نداره؟ ازین مگه دختره نیا_

 یتو یکنجکاو و گرفت فاصله قبلش معذب حالت از فاطمه

 :دیکش سر شیچشمها

 یم وگرنه ستین منطقه و محل نیا واسه یول!ندارم خبر من_

 !رهیخ به دست جون آقا یدون

 کارشو! ضامنشم من خواست ضامن اگه نیبب! ریخ رهیخ! آره_

 !نیبنداز راه

 که ددا تکان سر محمد و کرد نگاهش یشتریب یکنجکاو با فاطمه

 سرش انداختن باال با و کرد مرتب را چادرش فاطمه!ه؟یچ یعنی

 سمت که دید محمد. رفت بانوان سمت و گفت یا باشه ،

 ار میمر که برود خواست و کرد اطیح به ینگاه. رفت آشپزخانه

 اآق. زد لبخند اطرافش دنییپا با و آمد رونیب سیسرو از.  دید

 را تمسخر شیهالب حرکت از محمد که گفت یجور را رضا

 ش خنده میمر. شده پر خطش چوب گفت نگاهش با. داد صیتشخ
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 اشیناگهان ورود. رفت مسجد یورود سمت و کرد پنهان را

. انداخت فاطمه نیزم یتو را توپ. انداخت فکر به را محمد

 ...برود کاله سرش بود محال

 امیپ میمر یبرا و برداشت را لشی،موبا نشست که نیماش یتو

 را یاوک بعد لحظه چند هم او. بماند برگشتنش منتظر که گذاشت

 سمت و کرد باز را در حسن که برود کرد روشن را نیماش. داد

 حاال و بود نیماش یتو عادیم آمد دشای تازه. نشست گرید

 :کرد باز را در نگران.ستین

 کو؟ عادیم_

 آدرس! باباش دل ور دیچسب رفت ،یکردیم اختالط که شوما_

 ؟یدادیم

 فاطمه؟ به_

 !بود یاترکه! مونیآبج به_

 ؟یکرد رصد شمترکه که یزد دید یمدل چه_

 که باال ایب حاال داره؟ امون ما چش ن،یوسط لگنت و تو تا_

 ؟یمدیک

 ...میمر_

 ته؟ رهیهمش_

 !مهناست من رهیهمش_

 !خو_
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 !باشگاه بود اومده یحاج طرف از که س دختره همون_

 دنبال که انگار ، دییپا را رونیب.  شد گرد حسن یهاچشم

 :نبود یخبر اما بگردد دخترک

 !کرده؟ دودکشت که بود نیا باو؟ نه_

 !خوراک خوش اصال.سخت.سفت! لعبته یبدجورتو جون_

 :گفتیهومشیهالب دادن باال با حسن

 ش؟ دمبهو سر کو کوپاله؟ و الی یمرب نیا یول_

 مشک به لیتبد داشت کمکم که زد او گرد شکم به یمشت محمد

 !شد یم

 ! توئه نیا که دمبه_

 :دیخند حسن

 حاال! سین تیحال! داداش گاراژداراس صنف یابرو مشک نیا_

 همو نیداشت هم چال و چش ،با کوچه وسط که بود خوشمزه بگو

 ن؟یخورد یم

 !بوده اونم واسه البد_

 :کرد گردچشم حسن

 ؟یزد رو مخ_

 :زد شیپا ران یرو محکم ، محمد چشمک با

  سوت؟ سه! قالتاق یا_
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 سرش پشت به چشم با حسن که داد تکان سر و زد یسوت محمد

 و درهم ییابروها با فاضل حاج و برگشت محمد. داد اشاره

 ...آمد سمتشان مکدر

 

*** 

 

 سمت ینگاه. لیتما بدون و مکث با چند هر. شد ادهیپ نیماش از

 را هاآن آمدینم بدش.  نبود میمر از یخبر.انداخت زنانه یورود

 بهتر یفرصت دیبا اما هستند آشنا چقدر بفهمد و ندیبب رو در رو

 ...  فشیک یهیقض مثل درست.  دیکش یم خودش زبان ریز از

 را شیعمو یهاحرف گذاشتن جوابیب و شدن رو روبه حوصله

 اجح پسر یبرا که یانیجر بعد   از خصوص به. نداشت وقت چیه

 اسم به که یادهیرس دوران به تازه پسرک همان. آمده شیپ فالح

 دیکوب یدرخت به را bmw بعدش و داد چک فاضل حاج اعتبار

 .دهد را تاوانش شد مجبور محمد و

 عمو یباش عزاها صاحب نیب و مسجد یتو دینبا قهیدق چند_

 جان؟

 یپنبه با خواستیم که انگار و بود فیلط شهیهم مثل لحنش

 که چشمانش یدلخور زیت یهاغهیت همان با. ببرد سر لبخندش

 اندازدیب جلو هم را حسن و برود آنجا تا کرد مجبور را یعل حاج

 یتو را لشیموبا محمد! نشود برگزار محمد بدون مجلس تا

 . داد یباز دستش
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 ! عمو نداره یفرق مسجد یتو و رونیب_

 !بابات اسم با تو یمجلس ی وزنه_

 :شد میمستق و زیت محمد نگاه

 رتویمان یتو مسجد، بغل دهیچسب درشت فونت با بابام اسم_

 و رفت متحرک صورت به دائم هم هیریخ التیتسه و صندوق

 ! داره آمد

 .باشه یخال جات ندارم خوش!جان ارض یاشندهینما تو_

 !  نهیبب خودمو ندم،یبب داره دوست یکس هر! سرجامم من_

 شمچ یاستغفار با و چالند دستش یتو را حشیتسب فاضل حاج

 ند،بود آمده تیتسل گفتن یبرا که ینفر چند. چرخاند اطراف در

 و داشتند یخداحافظ قصد ایگو.دادند دست او با و دندید را یحاج

 حسن زدن صدا با و دیرس هم ثمیم.آنجاست یحاج بودند گفته

 یبرا هک یکسان نیب.رفتند و دیکش رونیب نیماش از را او باالخره

 با یول شناختندینم را محمد کدام چیه انگار آمدند، یخداحافظ

 که یکت آن با او یقهی باز یهادکمه. کردند نگاهش تخم و اخم

 تک و پلماتید یقهی با ، بود شده جمع آرنجش ریز شیهانیآست

 به یالیخ یب با محمد. داشت ریتوف محل معتمد یپشم کاله و

 نگاهش فاضل حاج. دیجویم را آدامسشو بود داده هیتک نیماش

 لب ریز یاستغفار. افتاد او دست ی نوشته به چشمش و کرد

 :گفت

 ...الاقل مادرت خاطر به! عمو باش تر نیمتد کم هی_
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 مامان یآبرو انتیص به یربط من داشتنن و داشتن انتید_

 !میکرد حلش خودمون! شما نینباش نگران. نداره

 :برآشفت یکم یحاج

 !جان پسر بده جواب رفته و شسته فقط ، یشنو یم که یچ هر_

 ربهس.  درآمد شتریب یحاج ،کفر گفت که یچشم و محمد لبخند با

 :کرد عوض را راهش.  بود دهیفا یب او با گذاشتن سر

 از بعد. انهیدرجر هم مادرت.دارم باهات یکار هی وقته ندچ_

 !میکن صحبت درموردش ایب مادر مراسم

 !نرفت،چشم ادمی_

 یحاج با یاحوالپرس از بعد و دیرس یمرد بحبوحه همان یتو

 سمت. لبخندش خصوصا.بود آشنا اشچهره. شناخت را ،محمد

 :رفت محمد

 جان؟ رضا چطوره حالت! نجاستیا یزیعز چه نیبب_

 شیر آن با اشچهره به و فشرد را مرد ی آمده شیپ دست محمد

 نداد مغزش به زحمت اما ماند رهیخ پر صورت و یجوگندم

 :کرد یمعرف زودتر را خودش او چون

 نیآخر! بابات سنگرهم! امیموس! پسرم ینشناس یدار حق_

 بودادی یتو بود سالت شونزده پونزده کنم فکر دمتید که یبار

 ! بابات مراسم

 :زد لبخند و رفت باال محمد یابروها

 !نمتونیب یم خوشحالم! اومد ادمی! بله_



 

 pg. 122 

12
2 

 مانهیصم بار چند و داشت نگه دستش دو با را او دست یموس

 :زد شیرو

 پسراشون دیرش یباال و قد رو، ممونیقد یرفقا از عده هی یجا_

 کمرنگ. دمتید شد خوب حالم. گرفته دختراشون یخانوم و

 خواستیم دلشون ایلیخ مادربزرگتم نیتدف مراسم یتو! پسر نباش

 !نکردن داتیپ و ننتیبب

 ! بود نیدلنش او تیمیصم. زد لبخند محمد

 ! هستم منم! یموس آقا هیرنگ تضاد واسه هایکمرنگ_

 حاج یهااخم و خورد چرخ فاضل حاج و او نیب یموس نگاه

 . داشت یادیز یهایمعن نگاه نیا. کرد هم یتو شتریب را فاضل

 :داد فشار ترمحکم را محمد دست یموس

 اسم دارجون و سرخ رنگ کنار ،یهست یرنگ هر شما_

 و ریبگ منو آدرس عموت حاج از! پسرم یسر تاج محمدرضا

 شکنمون خط دیشه ادگاری دارن دوست ایلیخ! بزن سر بهم یگاه

 ! ننیبب رو

 ستم،ین همجنسش و بابامم اسم هم من که کنن قبول اگر_

 !هستم مخلصتونم

 :دیکوب او یشانه یرو و دیخند یموس

 که یلیشما هر با و دوران هر تو باش، معرفت همجنس_

 !خان محمدرضا یآقا باش یخوایم
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 فاضل حاج به باز یموس و گذاشت اشیشانیپ کنار دست محمد

 یحاج دورشان شدن خلوت با. کرد رفتن عزم و گفت تیتسل

 :دیچرخ محمد سمت

 ...که داخل ایب_

 نبودنم منم! هستن مهنا و مامان! عمو برم دیبا.دارم یکار قرار_

 ،بچرخه نمونیب یموس آقا هیشب گهید نگاه هی! بودنمه از بهتر

 !ارهیدرم یباز نکردهییخدا شما فشار

 :کرد نگاهش شماتت با یحاج

 !رضا رو رفته خطا فکر اون و زیت زبون نیا کن غالف_

 ...بااجازه. نینکن یاصرار پس. ستین غالف نیدون یم_

 محمد سر.  گرفت را ساعدش یحاج که دیچرخ نیماش سمت

 یپنجه از ترمحکم نگاهش.داد فشار را ساعدش یحاج و دیچرخ

 :بود سختش

 

 

  

 

 



 

 pg. 124 

12
4 

 یدمیبرادرشه یبچه باز یباش دلخور من از که امیدن آخر تا_

 هداشت م،یدار باهم که ینسبت و رگاته تو که یخون حرمت! رضا

 !باش

 ؟یک تا_

 یهامردمک یتو شد رهیخ محمد و شد جمع یحاج یهاچشم

 :شیعمو درشت و اهیس

 زا قبل مال فقط اگه منه؟ با نسبت و نون و خون حرمت یک تا_

 و سن دحرمتیبا کمم هی گهید! کردم رد مرزشو که هیسالگ یس

  نه؟... غالم عمو یدار نگهمنو پدر و سال

 ازت ادیب گفتم منم.یدلخور حفال ان  یجر بابت هنوز تو_

 !یاینم یچیه با راه! پسرجان یاینم راه یول کنه یعذرخواه

 ! میش هم ال  یخ یب جفتمونه نفع به پس_

 !شم التیخ یب تونم ینم... یمن یرضا تو_

 یازب نقش! ستمین و نبودم وقت چیه!  عمو ستمین رضا!  ستمین_

 !کنه ینم باور یشکیه گهید. کن تموم کردنو

 و رفت فرو اهیس و لرزان یاهیال ریز یحاج یهاچشم دمکمر

 نشست نیماش یوتو کرد یخداحافظ. دیکش پس را دستش محمد

 از که افتاد میمر به نگاهش که بود یعصب. زد دور را کوچه.

 ار او داشت دائم ای بود رفته مجلس یتو اصال او. آمد رونیب در

 د؟ییپا یم
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 اما کند سوار هم را او ضلفا حاج نگاه غیت ریز نبود شیجا

 :کرد پیتا او یبرا گرشید دست با و دیچسب را فرمان

 

 منتظرت! راژهیت دوم نگیپارک تو ایب. سرجاشه قرارمون_

 !سادمیوا

 ی شده رها پر نهیآ یتواز و کرد پرت کنسول یرو را یگوش

 ! ...دید را میمر چادر

* 

 یصدا.رفت رونیب و گرفت امیپ یصفحه از را نگاهش میمر

 اجح. زد یم تند تند قلبش. بود گوشش یتو هنوز نیماش اگزوز

 از میمر که بود محمد نیماش ریتا رد به چشمش هنوز فاضل

 :گفت آرام سرش پشت

 ! فاضل آقا حاج سالم_

 میمر.گفت یسالم کیعل یمهربان با و دیچرخ عقب فاضل حاج

 نییپا را نگاهش. کرد جمع تنش یجلو را چادرش پر طرف دو

 :بود انداخته

 ...من اما نیگرفتار و ستین یخوب تیموقع دونمیم_

 !دخترم بگو حرفتو خجالت یب_

. دش رهیخ مرد به.دیکش باال را دخترک نگاه مهربانش و گرم لحن

 دوباره را نگاهش میمر و شد جمع یکم فاضل حاج یهاچشم

 :دیدزد
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 ! دارم وام به اجیاحت اما ستمین محل نیا واسه_

 .دیکش یقیعم نفس فاضل حاج

 یم که االن! کارت به کنن یدگیرس گمیم.ایب یادار وقت یتو_

 !دخترم گرفتارم ینیب

 با روز هی بشه اگه. دارم عجله... من راستش... اما بله_

 !بگم طمویشرا و کنم صحبت خودتون

 ایب! سهیبنو رو ت شماره بگو! بزن صدا رو عروسم!  باشه_

  !کرد برات شهیم کار چه نمیبب

 ادد تکان شیبرا یسر فاضل حاج. کرد تشکر و زد لبخند میمر

 وا دست از شده زانیآو حیتسب به میمر نگاه.رفت مسجد سمت و

 و داشت معکوس یچرخش باز زمان ساعت یهاعقربه.ماند

 لشیموبا و کرد رها را چادرش پر... آمد یم شیها لهیت یصدا

 .بود روشن ی صفحه یرو هنوز رضا محمد امیپ. دید باز را

 

 

 

. گرفت را ترمز یرو شی،پا دیرس که نگیپارک یورود به

 یراه هیشب یطبقات نگیپارک تند بیش و یخاکستر یدهانه

 ندبز دور توانستیم که بود یبازیخروج کنارش. بود ترسناک

"!  نرو"گفت التماس با سرش یتو دوباره یکس. برگردد و

 یآرزوها متما با دور یسالها پس از که یفیضع یصدا



 

 pg. 127 

12
7 

 از را تلفنش روز چند که ییصدا! بودیباق هنوز اشدخترانه

 کهبل انداخت، قبلش کار دنبال را شیپا و داشت نگه دور دستش

 نرفته را راه نیا و نرسد بهش محمد دست و بگذرد ماه شش نیا

 یرهیدا با یقرمز چراغ پشت عمونوروز کی دنید اما کند ،تمام

 دوباره. کرد خفه را جانش ته دخترک یصدا دوباره ، اشیزنگ

 هک ستادیا باالتر سختش یرو آن ودیچرخ دستش یتو ها لهیت

 ! نزند دور را یایخروج چیه

 برگشت.خورد ترک افکارش یمحدوده و خورد شهیش به یاتقه

 انهمودب نگهبان و داد نییپا را شهیش. دید را نگیپارک حراست و

 :گفت

 اگر! خانم شه نگیپارک وارد خواد یم سرتون پشت نیماش_

 !کنم کمکتون د،منیبر رو بیش نیا که سختتونه

 خواستیم یاحد کمک بدون اما. بود ترسناک و سخت بیش نیا

 یعذرخواه و تشکر.کردیم فشیضع گرفتن کمک. بدهد شادامه

 یقدم تا و داد تکان یسر نگهبان! ستین یمشکل گفت و کرد

 یتو سرعت با و کرد هار هم را کالچ مین می،مر رفت عقب

 تا دیکوب ترمزیرو ینگهبان کانکس مقابل یوقت. رفت یریسراز

 وا که کرد،انگار یم بهش ینگاه چنان رد،مسوولشیبگ را شیف

 کیالست شدن دهیکش و ترمز یصدا دانستیم! آمده خیمر از

 ینگهبان نگاه باعث نیهم و شده چندبرابر یخال یفضا آن یتو

 و قدرت خواست یم انگار اما است کانکس یتو که است

 را کارت.اوردین خودش یرو به و بکشد رخ به را مهارتش

 نگیپارک تا را رنگ سبز یها فلش.رفت را ریمس هیبق و گرفت
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 شیراهنما تق تق یصدا که بود خلوت آنقدر.  داد ادامه دو یمنف

 دیرس یم نظر به سخت محمد کردن دایپ و بود بزرگ. دیچیپ یم

 گاهیجا شماره به ینگاه با و رفت پارک یجاها از یکی یتو. 

 یاه. بود رفته کامال اشیگوش آنتن یول برداشت را لشیموبا

 چشم که طورنیهم و زد را نیماش موتیر. شد ادهیپ و گفت

 ، بودش دهی،د دو یورود یتو که ینگهبان سمت چرخاند،یم

.  ردیبگ را یاسورمه پورشه سراغ که فکر نیا با. رفت

 را هگایجا دو فقط اما کند شیدایپ توانستیم تر راحت ینطوریا

 نکهیا از قبل. است سرش پشت یکس کرد حس که کرد رد

 نگاهش یالحظه شوک با میمر و شد همقدم باهاش محمد برگردد

 :کرد نگاهش لبخند با محمد.  کرد

 ! مامان فرمونت دست هم.یخوشگل خودت هم_

 ادامه او همراه توقف یالحظه بدون را راهش و زد یپلک میمر

 :داد

  ؟یشیم ظاهر هوی چرا! زادهیآدم قلب ، قلبم یول_

 واسه من چون. باش داشته چشم سرتم پشت بعد به نیا از_

 !بپامشون تا گرفتم اون نویا از دارم،صدتام چشم تا دو هامییدارا

 با لبش یرو لبخند. ستادیا هم محمد و درآمد شیرو روبه میمر

 میمر یگرفته گارد افکار با یخوب یهماهنگ ، اشرهیخ یهاچشم

 :گرفت او صورت مقابل را انگشتش. داشت

 !نزن حرف یمدل نیا بامن_
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 از میمر.برد نییپا یکم را سرش او به رهیخ طورهمان محمد

 هم چشمش یتو انگشت بود الزم اگر و ننشست عقب موضعش

 و داد نشان کنشوا ی،فور او بیعج حرکت کی با اما کرد یم

 .دیکش پس ، نشود له او یهادندان نیب انگشتش نکهیا یبرا

 هم بعد. شد یکی قلبش تپش و او دندان خوردن هم به یصدا

 اریهوش اگر. کرد هم یتو را شیهااخم او ضرب تک یخنده

 رشگید مشت نیب را انگشتش! گرفت یم گازش سگ نیع نبود

 :داد باال ابرو محمد و برد

! یاله ینعمتا جز ،هم یشیم حساب متعلقات و ییدارا جز هم_

! سادمیوا منتظرت قبلش متر دو من یبر یبخوا هم یچیپ هر

 تم هپاچ بعد دفعه نکرد، ریگ انگشتت بار نیا که باشه حواست

 !نکنه ریگ

 !خب یکرد یم رو اول از رو تتیهو_

  نم؟ینازن اسم ای میریگ پاچه_

 !جفتش_

 صورت یرو یشده رها یطره و دیکش باال را شیهالب محمد

 .گرفت را او

 حال و عشق تو یریتاث هم یدوم ،ینینب شویاول باش دواریام_

 !نداره

 انگار.  شد نوازش محمد سبابه و شست انگشت نیب او یمو

 بود چه هر! بود اخطار کی دیشا! نه ای بود شیموها جنس دنبال
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 ماا نگرفته تهوع حالت تا بزند دستش ریز خواست یم دلش میمر

 ! شد ینم

 نیب از یدار! خوادیم نیکرات هی یول! یدار ینرم یموها چه_

 !شونیبر یم

 

  

 

 

 رها او دست از تا دیکش عقب را سرش میمر و شد ایمه فرصت

 :کرد فرو شالش یتو را شیموها. شود

 ؟یدار خبر هم مو و پوست فنون از_

 !گهید است تجربه سال زدهیس دوازده_

 مو؟و پوست تجربه_

 !نینازن دوستان تیمع! زمیعز نه_

 :زد شگونه یرو خنده با محمد که کرد بهش ینگاه چنان میمر

 !پاکم دوساله یکی االن خودت جون به_

 ...یارتباط در یکس با االن اگه_

 تو با !نداشتم یکس با یجد ارتباط دوساله یکی گفتم االن نیهم_

 !شد جا جابه تیجد یمرزا البته
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 !ادهیز روت بس از! بهتره بزنم حرف کمتر تو با ارانگ_

 !خب برم کمت یرو قربون_

 :زد گرید سمت به اشاره و دیخند میمر نگاه با

  د؟یخر پاساژ تو میبر_ 

 !ندارم دیخر من_

 !خونه میبر ایب پس خب_

 ! ختیر میمر قلب

 ؟یک خونه_

 وسط پا لنگه هی دوساعته! نداره فرق تو ای من_

 !دارم کارت! میسادیاونگیپارک

 ...االن! گهید وقت هی واسه باشه_

 ات؟یپ امیب عموم خونه در گهید روز دو و یبر_ 

 اما بود مفرح ظاهرا لحنش نکهیا با و بود شده جمع شیهاچشم

 :دش تر میمال لحنش. رفت میمر چشم یتو غیت مثل شیتو طعنه

 !اشهب داشته دیبا نجایا! کافه میبر نداره، یاشکال اگه_

 در از و پاساژ نیهم تو میبر اومد ینم بدم فقط ؟یاشکال چه_

 ! شگاهیآزما میبر و رونیب میبزن اولش

 چرا؟ شگاهیآزما_

 مگه؟ یخواست ینم سالمت برگه_
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 آسانسور سمت بار نیا.  شد روشن اجاق میمر تن ریز انگار

 :گفت و رفت

 روز! دهیم جواب ره،عصریگ یم شیآزما صبح شگاهیآزما_

 ؟یرفت. که یبد شیآزما ینرفت هم جمعه

 !یکن هول دنمید با که ینشد عاشقم یادیز! جمعه حواست! نه_

 :زد لبخند و رفت آسانسور یتو م،یمر چپ چپ نگاه با

 نه؟.وسطه یاگهید انیجر ، یکنیم هول دنمید از یوقت پس_

 وا هم او یول دیکش یم را میمر افکار یپا ریز داشت متبحرانه

 :نداد

 ندچ از بعد گفتم بهت ،یباش داشته درک و یکن فکر یکم هی_

 !دارم استرس بابتش. دارم که یارابطه نیاول نیا سال

. برد او سر کنار را دستش. زد دور صورتش یتو محمد نگاه

 صورتش کینزد او صورت یول دیکش عقب را خودش میمر

 :برد باال را جوان دختر قلب تپش لحنش. شد متوقف

 !برات ذارمینم کم! شو الیخ یب رو استرس ،یمن اب یوقت_

 و داغ یسر جز یاجهینت چیه میمر که بود یجور لحنش

 یجلو نیام ریتصو. نگرفت قلبش یزده جانیه یها تپش

 بغلش بار نیاول یبرا تشانیمحرم از بعد که یوقت آمد چشمش

 :گفت گوشش بود،کنار عاشقش که یآرام لحن همان با و کرد

 !یباش داشته یکمبود گهید ذارمینم! کنمیم شبختتخو_

 ...و بودش دهیبوس بعدو
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 هک بود ینیسنگ یلیس مثل صورتشیرو محمد نفس شدن پخش

 از بد یحال با.آمد آسانسور نگید یصدا. خورد گوشش یتو

 دفن تابشیب دل ریز را اشیلعنت بغض و شد رد او دست ریز

 و کند فراموش را نیام واندبت شکسته دل نیا با بود محال. کرد

 ....ببخشد

 

 

 

 

. دیشنیم خودش از ترعقب گام کی را محمد یهاقدم یصدا

 واندبت تا ردیبگ نفس کرد یسع و داد قورت را دهانش آب چندبار

 .  دهد آتو محمد دست خواستینم. دهد سامان را احوالش

 !یستون ،تویبر میمستق ینجوریهم_

 کی. آورد در را کتش محمد و ردک نگاه را او چشم گوشه از

 رها خودش حال به شیباال دکمه دو که ساده و یمشک راهنیپ

 جفت دو سرما از شهیهم که نیام برعکس. بود تنش شده،

 نیترساده.دیرسیم نظر به ییگرما او د،یپوش یم جوراب

 وزهن چون.گرفت دنشیپوش لباس مدل از شدیم که بود یاجهینت

 زا چقدر.کند جمع را شیپا و دست زمستان تا بود مانده روز چند

 حواسش.دادیم نهیک و غم یبو. بود زاریب سال یانیپا یروزها

 محمد به نشده، فراموش نحس یایدن آن از شدن پرت یبرا را

 :گفت آرام و داد شتریب
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 ! یدونیم خودت! کجاست کافه دونمینم که من_

 رون؟یب یزد آسانسور از سوم طبقه نیهم واسه_

 بود یجور! جواب منتظر و بود یجد.گفت یم،هومیمر نگاه با

 یتو یمحمدرضا همان هیشب درست.  بردیم حساب او که

 شیپا تا بخورد تکان نگذاشت و دیچسب را دستش مچ که محضر

 و نداد ک شش یلیخ. بماند ریگ اشیعقل یب ی چاله یتو کامال

 :گفت

 . میدیرس کردم فکر شد، باز در_

 ؟یدیرس شه،انگار باز یدر هر_

 !اشتباهه یدر هر به زدن یحت! نه_

 یواضح یصدا با رفت باال که پله دو. رفت پله راه یتو محمد

 :گفت

 !باال ایب تهش تا رو ها پله نیا. دارم چشم سرمم پشت_

. دیرس پله یرو کنارش و کرد تند قدم مکث یالحظه با میمر

 بعد. زد لبخند دخترک یهاچشم یرگیخ با و کرد نگاهش محمد

.  ریبگ را دستم یعنی که کرد باز او یبرا یجور را آرنجش

 را دستش و انداخت را آرنجش ، برد شیپ را دستش او یوقت

 انانگشت نیب شکرده عرق انگشتان. خورد جا میمر.گرفت محکم

 :دیچیپ محمد بلند و محکم

 چتما هی اونم داره، کم عاشقونه نگاه هی. بهتره حالش ینجوریا_

 !شهیم حل کنم، یم



 

 pg. 135 

13
5 

 سمتش خودش یپا و دست با میمر که رفتیم شیپ یجور

 حرصش! سختو پا و دست چهار شده اگر یحت.شود دهیکش

 :زد را اشطعنه و گرفت

 عشق؟ شهیم اسمش بعد_

 دارم فرهاد اعصاب نه من که عارضم خدمتت فقط! گهید آره_

 ودخ! شم گرد ابونیب که دارم مجنونو حوصله نه بکنم، کوه برم

 !ادیم قوام وسط نیا عشقه خود به

 ؟یگفت که ستین یماچ وسط،همون اون از منظورت_

 :گفت خنده با محمد

  اومد؟ خوشت_

 ست؟ین معلوم.یلیخ_

 ! بود ترواضح آسانسور تو. چرا_

 تر محکم را دستش محمد که بکشد پس را دستش خواست میمر

 یآن به.شد رهیخ بهش میمستق.   بودند کافه یرو روبه.داشت نگه

 دست کی که انگار.کردیم رییتغ صورتش حالت و نگاهش

 میمر! کردیم عوض را حالتش و دیچرخیم مقابلش ییجادو

 :گفت محکم یول آرام محمد که بود بشیعج نگاه مسخ

 تو نفهمم که خرم نه! مکان بکنم رو ابونیخ وسط که امدله نه_

 ، هست تیزندگ و زتمغ تو یخر هر! گذرهیم یچ طرفم سر

 کالمون یبدجور وگرنه! رونیب یکن یم ،پرتش یمن با یوقت

 ! هم تو رهیم
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 را در و کرد رها را دستش محمد که بود رهیخ بهش هنوز میمر

 و در ریج ریج. ماند رهیخ متحرک در به وامانده میمر. داد هل

 یراب یلیخ هوا نیا گفتیم نشیسنگ سر و قلبش گومپ گومپ

 یدرها یال و برود خواستینم. است نیسنگ جانش مهین قلب

 ...اما بماند شتریب یچارگیب

 و داشت نگه دستش با را در دو نگاهش و محمد سر برگشتن با

 و جادو همان با درست!انگار دشیکشیم یکس. رفت داخل

 از یینما کنارشان. نشست سرهکی پنجره کنار محمد! قبل قدرت

 انویپ کی! کافه تیال کیموز به نیمز شانیفضا و بود شهر

 خی و یزورک یاسیس یمهمان کی هیشب اما! بود یفرانسو ینواز

 هک دارد حرف آنقدر ای ندارد گفتن یبرا یحرف کس چیه که بود

 نآمد تا نشانیسنگ سکوت! باشد چگونه دیبا شروعش داندینم

 هب و بود داده سفارش دوبل اسپرسو! نشکست محمد یهاسفارش

. کرد اشمزه و برداشت را فنجانش خدمت، شیپ تنرف محض

 حضورش یتلخ. دیبلعیم محمد را زدیم رونیب ازش که یبخار

 همچنان انویپ. کرد نگاهش حرف یب و زد را میمر دل

 آن بود نشده شناخته و آوردلهره یباز کی هیشب! نواختیم

 قدرآن لحظات خواستیم دلش!  مفهوم از پر و نیسنگ! لحظه

 فنجان او اما! کات دیبگو و شود خسته محمد خود که دیایب کش

. کرد رها فنجان طرفدو را آرنجش دو و گذاشت زیم یرو را

 :گفت محمد و دیچرخ میمر یهاچشم
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 که کن آماده رو اتییشناسا و تیگریمرب مدارک صبح فردا_

 تو صبح مردونه برنامه! کنم اقدام کارت گرفتن و تیمعرف یبرا

 ! شده کنسل هباشگا

 یرس.  قلبش مثل. بود داغ داغ.دیچیپ فنجان دور را دستش میمر

 :گفت دوباره محمد. ماند ساکت و جنباند

 ؟یشناخت یم رو رضا_

 :داد ادامه محمد و شد جمع یکم میمر یابروها

 حاج پسر و رضاست من اسم یکرد فکر که بود یچطور_

 پس؟ فاضلم

 صدات رضا عموت،پسر با دمتونید مسجد جلو که یروز_

 خودت اسم هم کارتت یرو! رضاست اسمت کردمفکر! کرد

 صدات رضا اتخانواده دونستمینم. بود تیلیفام فقط.  نبود

 !محمد دوستات و کننیم

 ؟یگرفت یاجهینت نیهمچ کجا از_

 !گمیم هامو دهید فقط_

 شه؟یهم یریم شیپ تهش تا دهید هی اساس بر اونوقت_

 :آمدکش محمد لب و ماند رهیخ او به میمر نگاه

 ...ای بودم شانس خوش من فقط بدونم خوام یم_

 :گفت محکم و یجد یلحن با حرفش انیم میمر
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 ودمخ به م ندهیآ و گذشته! باش نداشته کار من یزندگ به گفتم_

 و بوده مربوط خودت به تو یزندگ که همونجور! مربوطه

 بنده شدم جمله چندتا اون خوندن با نکن فکر االنم! هست

 رم،یم شمیم پا االن نیبدم،هم ادامه باهات نخوام! دتیزرخر

 !داره نگهمتونهینم هم یبشر یبن چیه

 !برو پاشو_

 انگار اما شد خشک میمر که گفت یجد و محکم آنقدر محمد

 و رفت فشیک سمت دستش که بود یراه ای جمله نیچن منتظر

 :کرد سست دوباره را دستش محمد حرف که شود بلند خواست

 ... ای دارم نگه زنمو دارم عرضه نمیبب خوامیم_

 اشوانهید داشت و بود دهیچسب هم به دیترد و اجبار یراه دو

 :گفت کالفه.کردیم

  اصال؟ معلومه خودت با فتیتکل تو_

  نه؟ ای خوامیم رو تو نکهیا فم؟یتکل یکجا_

 کردیم خورد را اعصابش محمد یهاحرف و رفتار یپردگیب

 :نبرد ضعفش نقاط به یپ او بود نیا تالشش تمام اما

 !آره_

 نگفتم؟. ادیم خوشم ازت گفتم_

 ؟یزن یم حرف ینجوریا چرا پس_

 :گفت و شد خم سمتش یکم محمد
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 ! باشه کرده وصلمون هم به ساده اتفاق هی دونمیم دیبع چون_

 در وضوح به را یدرماندگ محمد و بست را شیهاچشم میمر

 و دکر باز چشم میمر بپرسد یسوال خواست تا یول دید شصورت

 . ماند هم به نگاهشان

 آقا حاج قبال. مسجد رفتم صندوق از خواستن کمک یبرا من_

.  بود کرده یمعرف مونیخانوادگ یآشناها از یکی رو فاضل

 صرمخت و دیمف. شرکتشونه فروش یهایندگینما از یکی کارمند

 ونهبت بلکه ششیپ برو کارت یراب گفت. ازشون بودم دهیشن

 شب همون.  کنم ریدا خودم زنونه کیکوچ باشگاه هی کنه کمک

...  ای س نشونه کردم فکر. کردم دایپ فتویک و دمید رو تو

 بندازم رو آقا حاج به گهید نباشه ازین که یزیچ هر دونمینم

 هک بود نیا واسه کرده میمعرف فاضل حاج گفتم اگرم! میمستق

 بابات بگم دیرس ذهنم به هوی. یکرد یم قطع رو تلفن یداشت

 کن رباو! گرفتمت اشتباه پسرش با دونستم ینم.  کرده میمعرف

 ... دمینفهم

 :گرفت ینفس میمر و بود بهش هنوز محمد نگاه

 االن جمیگ خودم که رفت شیپ عیسر یچ همه قدر نیا بعدم_

 ! خوامیم یچ نجایا

 :آمد کش محمد لبیگوشه

 . ارمیم درت یجیگ از_
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 اب محمد تحمل. بکشد یراحت نفس میمر شد باعث مشیمال لحن

 قدرت انگار. نبود راحت اصال اشعه پر نگاه آن و رو آن

 :گفت آرام. داشت یخوانذهن

 اصال چون کردم قبول شنهادتویپ هوی چرا دونم ینم خودمم_

 ...یول باشم یکس با رابطه ریدرگ خواستمینم

 نه؟ بگه من به تونه یم یکس مگه یول_

 به نگاهش نمک. گفت یهومو زد شیبرا یچشمک م،یمر نگاه با

 :زد لبخند و نشست جوان دختر دل

 !گفتمیم که شدیم اگه! گهید نشد_

 ! ینگفت که سابق یشنهادایپ مثل یبگ االن بودم منتظر_

 :دیکش باال را شیابروها جفت محمد و دیخند میمر

 دلمو یجد یجد باشه حواست! ادیم شمخو شتریب ازت داره یه_

 ... ینبر

 و کرد بلند خدمت شیپ یبرا دست محمد و داد باال شانه میمر

 :کرد نگاه را میمر بعدش

 ! بده سفارش یدار دوست یچ هر حاال_

 !فقط خورمیم تویموه هی_

 ، یگرید قهوه و تویموه سفارش از بعد و گفت یایاوک محمد

 نگاه! خواست یگاریرسیز کی و درآورد را گارشیس پاکت

 باال یکم را نشیآست دو هر محمد و ماند گاریس پاکت به میمر

 :داد تکان سر او نگاه با. کرد روشن را گارشیس و دیکش
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 کنه؟یم تتیاذ دود_

 :دیپرس جوابش یجا به و داد تکان سر میمر

 منه؟ دست فتیک یدیفهم یچطور_

 مخالف سمت را شدود لبخند با و زد گارشیس به یپک محمد

 :کرد فوت میمر

 عدمب! بود یکی فمیک کردن گم و تو دنید مکان! فقط زدم حدس_

 شکم ، ینبود یحاج طرف از که یگفت خودتم و شد داتیپ هوی

 !نیهم! دستت افتاده فمیک که شد نیقی به لیتبد

 اوردین خودش یرو به یول بود خورده محمد از را رکب نیدوم

 یور مقابلش و برداشت فشیک یتو از را او فیک و زد لبخند و

 خودش به مختص که کرد نگاه را چرم فیک محمد. گذاشت زیم

 اگر شب آن! گذاشتیم نیماش یتو شهیهم و بود داده سفارش

 !تادهاف فیک نیا نفهمد بود ،محال دشیکش ینم سر پشت از عباس

 ...که آوردمش نمت،یب یم امروز دونستمیم_

 :زد گارشیس به محکم یپک محمد

 یکن فکر که ستین یارزش با زیچ! خودت شیپ باشه که گفتم_

 !یموند ادمی کجا از یبدون که گفتم فقط! دنبالشه چشمم

 ! خوبه تیبصر هوش من برعکس_

 :رفت شیپ او سمت یکم سرش و زد یکج لبخند محمد

 شب داشتم،همون اعصاب ،اگهیکردیم نگاه تو که یجور_

 !کردمیم سوارت
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 جمع دستش دو نیب را کوچک فیک و رفت عقب یکم میمر

 :کرد

 ام؟یب یک فردا_

 !  گمیم بهت شهر تو زدن دور هی از بعد_

 و فتگ یاباشه او اما دیبگویزیچ تا کند مخالفت میمر بود منتظر

 غولمش یشتریب آرامش با بار نیخودش،ا سمت تویموه دنیکش با

 !...شد خوردن

 

 را اشیورزش یهاست و کرد جا به جا دستش یتو را یگوش

 حفظ. کردیم هم دیخر منطقه و باشگاه آن یبرا دیبا. کرد چک

 زا یمیعظ لیباشد،خ بایز اگر دانستیم. بود بلد خوب را ظاهر

 از. اندشده بایز یصورتک جذب که کنندینم هم گمان یحت هاآدم

 بود هم تریسم و زتریت بایز یهاصورتک ریز خنجرها نظرش

 او روزگار از یجزئ کردن، یزندگ آرامش با یبرا اهرتظ اما

 :دیشن را محمد یصدا.شده نینفر اجبار کی. بود شده

 تلفن بهم بود الزم یچهر. باشه نداشته یمشکل که شینیبب دیبا_

 اونجا؟ یریم یک. بزن

 فقط! کنم چک بود الزم هم یچ هر که ارمیم لمویوسا فردا_

 شد؟ یاوک اون! تیریمد یراب یذاریم مجزا اتاق هی یگفت

 ؟یباشگاه صبح پس! حله_

  ؟یچ غاتشیتبل یول آره_
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 مسوول و اریدست ؟یباش داشته مراجع یخوایم فردا همون از_

  ؟یکرد یاوک رو بار

 انیب سختشونه کردنیم کار من با که ییها بچه.دوره راه_

 هم بار قسمت از فعال! کنم کار تنها خودم مدت هی دیبا! اونجا

 ! کنمینم ستفادها

 باشگاه که یدون یم کنم؟ سفارش هابچه نیب نجایا یخوایم_

 ...مشترک

 با فقط و دینشن را محمد حرف یباق میمر ،یزیچ افتادن یصدا با

 .دیدو رونیب مهسا اسم زدن صدا

 نیزم پخش که یروغن ظرف دنید با د،یرس آشپزخانه به یوقت

 رس بود، دهیچسب کوچک اپن کنج نفس مهین که مهسا و بود شده

 بود روان که یروغن و بود نیزم به مهسا گنگ نگاه. ماند شیجا

. ادهافت شیبرا یاتفاق چه نبود معلوم که دخترک به میمر نگاه و

 شدست یتو یگوش به چشمش تازه و دیشن را یگفتن الو یصدا

 یرکا به و زدیم شور دلش. بود نیسنگ اشنهیس یقفسه. افتاد

 و رفت عقب یکم. دادیم ربطش بود، شده یتمح شروعش که

 .بود رفته لیتحل شیصدا. گذاشت گوشش کنار را یگوش

 م؟یکن صحبت بعد شهیم_

  شده؟ یزیچ_

 . اومد شیپ برام کار هی! نه_

 !بزن تلفن خودت! یاوک_
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 ظرف ،مهسا برگشت یوقت. کرد یخداحافظ و گفت یاباشه

 میمر که کند جمع را موکت خواستیم و بود برداشته را روغن

 :گرفت را دستش متیمال با

 !تو نیبش برو! کنمیم جمع من کن ولش_

 ینامرئ یدست را شیگلو خیب انگار. بود فیضع مهسا یصدا

 ! یدست چه دانست،ینم میمر و بود گرفته

 !شورمیم... خودم.زدم گند_

 ماریم،میدار کنار کهیت هی! موکت نیا خورهینم شستن درد به_

 . دازمانیم

 مهسا و رفت دنبالش میمر نگاه. رفت کنار و دیبرچ لب مهسا

 ار میمر قلب ، او لرزان یپا و دست نیا. دیچپ ییدستشو یتو

 بیعج. گذاشت پله راه یتو و کرد جمع را موکت. لرزاندیم هم

 نویزیتلو یصدا شهیهم.آمدینم نییپا از هم ییصدا چیه که بود

 دید را مهسا و بست را در! آمدیم اهپله راه وسط تا یدربند زن

 رهیخ او به ییدستشو در یجلو و شسته را صورتش که

 جمع را شیابروها! بود هشدار و ترس از پر نگاهش حالت.است

 :داد قورت را دهانش آب مهسا و کرد

 !رفت ، کرد قهر صبح! ستین یدربند زن_

 :داد قورت را دهانش آب مهسا و خورد جا میمر

 یم و دادیم فحش رو یدربند یه رفتیم که هپل راه یتو_

 !  س هرزه گفت
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 یلیخ یدربند زننده یرفتارها.  دیکش ریت میمر فقرات ستون

 دست اما دادیم زنش با را یایریدرگ نیچن هشدار که بود وقت

 :نشاند مبل یرو را او و گرفت را مهسا

 یدنکر عادت! هم کله و سر تو زنن یم باری وقت چند هر نایا_

 سال؟ هی نیا تو

 :داد ادامه مهسا بیعج نگاه با

 فحش! دنینم هم یمرده راتیخ به حلوا که دعوا وسط بعدم_

 !براش کمه بشنوه هم یچ هر یدربند نیا! گهید دنیم

  ؟یشد ترک زهره چرا تو حاال

 :زد تشر کالفه میمر. کردیم نگاهش هنوز مهسا

  تو؟ چته_

 ...دختره نیا یوقت از ...گفت یم زنه... فحشاشون تو_

 برود شد بلند بغض با او و ماند مهسا صورت یرو میمر نگاه

 !نشاندش و دیکش را دستش میمر که

 ...خب_

  م؟یمر داده یزیچ یشنهادیپ تو به آشغال نیا مگه_

 اشکش مهسا و زدیم رونیب حدقه از داشت میمر یهاچشم

 :دیچک

 یه زنش! رهدا رابطه تو با انگار زدیم حرف یجور هی_

 ماا چه من خواهر به بگم نییپا رفتم! کردیم نینفر تورو داشت
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 هم هگید.دییدو دنبالش شوهرشم. رفت هم به دیکوب درو رفتم تا

 !برنگشتن

 دو مهسا که بود مانده مبل یرو سست ییپا و دست با میمر

 :گرفت را او دست ، یدست

 ...اگه! ترسمیم نایا از من_

 :گفت آرام او حرف انیم میمر

 سر! مخونه دنبال که دمیم سفارش بنگاها به رمیم فردا_

 گند دارن عادت! نترس آشغاالم نیا از! میشیم بلند قراردادمون

 !گهید یکی گردن بندازن خودشونو یکثافتا و

 ...اما_

! مهسا ینترس یزیچ از یخودیب نقدریا ریبگ ادی. نداره اما_

 دایم فردا دوباره زنشم! نداره تو و من به یربط چیه نامیا یدعوا

 !همن لنگه جفتشون! دهیم یپاسبون نجایا نهیشیم

 ...دیام به_

 :گفت و شد بلند میمر
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! نهیماش هیبده کردن صاف اونم دارم دیام با کار هی فقط من_

 بخوام االن که دیفهم ینم همونم یبود نکرده یلق دهن تو اگر

 ! سراغش برم شم مجبور

 تخم.رفت آشپزخانه سمت یآه با میمر و افتاد نییپا مهسا سر

 یخوب حال. بودند شده کوله و کج نکیس یرو یهاگوجهو مرغ

 ره از شتریب. کردیم ییتنها احساس شهیهم از شتریب. نداشت

 دور و آرامش ساعت کی. خواستیم گاه هیتک کی دلش یوقت

 با. کرد اشانحلقه حلقه.داشت بر را هاگوجه... بودن دغدغه از

 تند حرکتش باز.خورد ورق اشیزندگ از برگ کی، برش هر

 که بود یایپناهیب و ییتنها ادیفر ، خانه یتو سکوت.شد

 مهه نیا هایسخت تمام با ، بود پدرش یوقت تا. بودند گرفتارش

 را خودش دشید قرمز چراغ پشت که شب آن کاش. نبود یتلخ

 درد... کرد،کاشینم هیگر و بستیم چشم کاش. دادینم نشان

 ترشیب را شیگلو ته بغض خون سرخ یهاقطره.دیچیپ دستش در

. گرفت سرد آب ریز را دستش.  کرد رها را لیوسا. کرد

 شهیهم. بکشد دوش به را بودن سخت رکورد ییتنها توانستینم

 ... بود بیآس و صدمه تهش

 دستتو؟ یدیبر... یاله رمیبم_

 مهسا خاطر به دیبا. بود شتهگذ سرش از آب. بست را چشمانش

 !ماندیم سخت

 کن بغ نینش ،یدیشن یچرت هر. یریبم من واسه خوادینم_

 ! مهسا
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 بغض با لب ریز و دیچیپ او انگشت دور را یکاغذ دستمال مهسا

 :گفت

 االن و یشد ینم جدا نیام از تو نبودم من اگه چون کنم یم بغ_

 !یبود تیزندگ سر

 !نیام سراغ نرو باز_

 :کرد نگاهش پر یهاچشم با سامه

 ؟یندار! یدار هنوزم.  یداشت دوسش_

 ! نه_

 لهحوص مگه؟ کارمیب_ ؟ینبود یچکیه با بعدش گهید چرا پس_

 ! ندارم دردسراشونو

 ...تو. میمر نگو دروغ_

 ! توئه بخاطر نمیا البد_

 :گفت و دیکوب او قهیشق کنار به را انگشتش مهسا سکوت با

 !نویا کن درستش_

 !یکنازدواج تو دارم دوست نم_

 :گفت مهسا که برود خواست و دیکش پس را دستش میمر

 !کنم ینم ازدواج وقت چیه منم ، ینکن شوهر تو_

 :کرد نگاهش کمر به دست و اخم با و ستادیا میمر

 !؟یکنینم کاریچ_
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 !کنمینم ازدواج گفتم_

  ؟یهست کنکور فکر االن؟ کردنته شوهر وقت یجنابعال_

 :رفت وا مهسا

 ...منظورم...میمر_

 تو ذارمیم و شدم الیخ یب یکرد فکر اگه... میمر یب میمر_

 یخوند کور یبد انجام نام ثبت چهارتا و ینیبش آموزشگاه اون

 قبول رو خوب یهارشته ازیکی دیبا امسال یجنابعال! خانم مهسا

 نیا نیع یارین شوهر اسم که کنم یم یغلفت پوستتو وگرنه یش

 !اسرتق

 : رفت جلو مهسا

! ینگ ت،نهیزندگ تو اومد یخوب آدم اگر من بخاطر بده قول تو_

 !کنم فکر تریجد دانشگاه به دمیم قول منم

 :چرخاندش نکیس سمت و گرفت را او یبازو میمر

 !شهی،نم دیبر من دست.کن خورد رو ها گوجه سایوا_

 !گفتم یجد من یول! چشم_

 یتو و برداشت را لشیموبا فکر در غرق و گفت ینیآفر میمر

 باشگاه به صبح تا گذاشت ساک یتو را لشیوسا. رفت اتاق

 دهینفهم و بود زده زنگ که دید را دوستانش از یکی شماره! ببرد

 دایپ یبرا او یرو توانستیم. گرفت را اششماره یفور. بود

 و خورد بوق چند یوقت.کند حساب باشگاه یتو اریدست کردن
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 شیبرا امیپ کی همزمان. کرد قطع را تماس ینچ با نداد جواب

 :آمد

 خوبه؟ حالت_

 :نگذاشت جوابش یب! زد چشمش یتو امیپ یباال محمدرضا اسم

 !خوبم_

. ودب دوستش. خورد زنگ تلفنش باز و خورد کیت دو امیپ کنار

 شیبرا بتواند داد قول او. بود درست حدسش. داد جواب عیسر

 یراب میمر.  شود تر راحت باشگاه تیریمد تا کند دایپ را یکس

 را راتشییتغ و باشگاه بتواند خودش تا گذاشت قرار فردا پس

 ، زد شیصدا شام یبرا یوقت مهسا. ندیبب کینزداز بعد روز

 یادوباره نگید اما شد بلند و کرد تمام دوستش با را حرفش

 محمدرضا رفته دست از تماس امیپ بار نیا. آمد یگوش یرو

 یتاهکو امیپ... کرد خوش جا لبش کنج لبخند اما چرا دیهمنف. بود

 ار یگوش هم بعد... فردا تا کند صحبت تواند ینم فعال که داد

 یم خوشش. کند صحبت او با نشود وسوسه تا گذاشت شیجا سر

 و کرد پنهان لبش پشت را اشخنده. بگذارد انتظارش چشم آمد

 دهیچیپ ییتنها یماسر همان یتو بار نیا املت یبو. رفت رونیب

 زیچ آرامشش نیا لیدل هم دیشا. کرد گرم را دلش نیهم و بود

 ...بود یگرید

 و دیشد باد. شد ادهیپ و کرد پارک یریسراز یتو را نیماش

 نیا براورد با و بود کیپرتراف و شلوغ هاابانیخ! آمدیم یسرد

 هم ظهر تا زد رونیب شهیهم به نسبت زودتر ساعت کی مشکل
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 یدور دیع شب مختصر دیخر یبرا مهسا با و برگردد زودتر

 عقب ماه کی حدود بود ممکن کارش اوصاف نیا با. بزنند

 هب مانده دوماه از بود که بچه. بود ادشی گذشته یخوب به.فتدیب

 مدام مادرش .شدیم تدارکاتش و دیع شب ریدرگ اشانخانه دیع

 ختس. روندب دیخر یبرا تا دیایب زودتر پدرش که بود معترض

 اب داشت دوست میمر اما کرد ینم دیخر یراحت به! بود هم پسند

 کالسکه با مهسا هم بعدش. بزند قدم رنگارنگ یهامغازه نیب او

. شد جدا جمعشان از پدرش عوض در اما بود شده اضافه ش

 دوش به ییتنها را دیع مقدمات بار مادرش و کرد یم کار مدام

 بودند؛ کرده دایپ که یخوب یمال طیشرا خاطر به اما دیکشیم

 را دیع یهاشب شهیهم. نبود غرولندها از یخبر و بود یراض

 دنیپوش و بود شوق و شور از پر شیبرا چون داشت دوست

 یشب به...  اما دخترانه یاداها و ناز و دادن پز و بایز یهالباس

 از درست. است یدیع و سرما چه هر از شد متنفر که دیرس

 همان از. گرفتند یدیع نه و دندیچ نیس هفت نه که یدیع همان

 یزندگ از گفت و رفتو زد بغلش ریز را مهسا مادرش که یشب

 کار در شیبرا ینیفرورد و اسفند وقت چیه کاش! شده خسته

 شیهایکودک بزرگ پاساژ همان یاندازه اشیزندگ کاش!نبود

 یهاکودکانه انیم از دفعهکی و ماندیم مشخص و کوچک

! شدینم پرت یسالبزرگ تیواقع جهنم وسط سر با فشیلط

 یورود در به ینگاه. زد پس باشگاه به دنیرس با را افکارش

 نیا خودش بود گفته محمدرضا. بود کرده رییتغ تابلو. کرد

 ارب نیا. رفت داخل و دیکش یقیعم نفس.کندیم حل را مشکالت

 که انداخت محمد اتاق در به ینگاه! خودش جز نبود کس چیه
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 مدل همان با بود شیرو روبه که یاساده اتاق و بود بسته

 در. بود شیرو هم دیکل! ترکوچک ابعاد در لیوسا و دمانیچ

 یرو یتاپلپ و اتاق کنج یباکس دنید با و داد هل را یاشهیش

 را شیمانتو. بود کرده انگار را زیچ همه فکر. زد لبخند  زیم

 کن رخت به شیهاکفش و ستش نبرداشت با و درآورد همانجا

 .شد لباسش کردن عوض مشغول و بود اطراف به نگاهش. رفت

 کفش و بست یاسب دم حالت به سرش یباال محکم را شیموها

 لیمستط یهاباکس از پر که اتاقک انیم از. دیپوش را شیها

 یابر وسطش ییهایصندل و بود شیرو یدیکل با یعمود و شکل

 خوشش شتریب. بود مرتب زیچ همه چقدر. شد رد استراحت

.  بود سیسرو چند شیتو که شدیم بازییراهرو به یدر.آمد

 کی با. افتاد یقبل باشگاه ریمد یاطوارها ادی. زد یپوزخند

 هشب راباشگاه تیریمد نیبهتر مدال دیبا کرد یم فکر سیسرو

 راگ دیشا. بست را سیسرو در و زد پر لبخندش... حاال و بدهند

 البه قو پر یجا به یبچگ از و بود هافاضل یخانواده زا هم او

 زدیم زاتیتجه نیا با یسالن شد،یم بزرگ اسکناس برگ یال

 هاتیمحدود! دارد ییمعنا چه گذاشتن منت دیفهمینم اصال و

 کردیم تر متوقع دیشا. کرد یم تر نیزبیر و تر نیزبیت را هاآدم

 که یسیتند یول داشت ردد شدن دهیتراش... ترقدردان البته و

 از ارزشش افتاد،یم ماهر یتراشکار دست اگر ماندیم تهش

 ! بود شتریب شیآسا عمر کی

 النس یهاچراغ تمام کرد، دایپ گشتن یکل با که یمحافظ یتو از

 لبخند شیرو روبه ومیآکوار دنید با و بست را در. شد روشن
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 ادد حیترج. گذاشت بار زیمیرو را اشیگوش و رفت سمتش. زد

 واندتیم چطور بفهمد و ندیبب را محمد بعد تا نرود فعال بار سمت

 ستخرا نجایا بود گفته که آمد ادشی. کند استفاده نجایا امکانات از

 حینداشت،ترج اشراف بهش چون اما دارد هم گرید یهاسالن و

 یم او از شد الزم اگر. ندارد باهاش یکار تا نرود هم سمتش داد

 زا را سرتاسرش دقت با و ستادیا ومیآکوار یرو به رو. دیپرس

 کردیم حس که بود شده هیتعب یاحرفه آنقدر. گذراند نظر

 چقدر.  ندیب یم را انیآبز یبقا راز و است مقابلش ونیزیتلو

 یماه کی. رفت تر کینزد بود؟ کرده یآب وارید نیا خرج

! زدیم چرخ خودش یبرا ومیآکوار کی یتو ییتنها به بیعج

 یعکس. ستیچ دینفهم. کرد شیتماشا خوب و کرد کج گردن

! یوحش انگار و بود جذاب.بداند درموردش تا انداخت ازش

 یوکم دیکش عقب یقدم کردنش شنا نوع با!بود اژدها هیشب شتریب

 محمد روز آن که بود یهمان. رفت هالیتردم از یکی سمت بعد

 رنظ به. بودن کیف. دیکش شصفحه به یدست. ستادیا شیرو

. ودب اصل اصل! نگذاشته کم باشگاه نیا یبرا یزیچ چیه آمدیم

 با کم کم.  کرد شیرو رفتن راه به شروع و زد را پاور یدکمه

 یتو هاسوال. رفت باالترهم سرعتش افکارش شدن رتریدرگ

 یباال پدر نکهیا بدون منال و مال همه نیا!خوردیم چیپ ذهنش

 زد تشر خودش به بود؟ مانده شیبرا کجا از باشد سرمحمدرضا

 بچه و نوه دل یتو آب گذارندینم فاضل خانواده است معلوم که

 . بگذرد دشانیشه فرزند ی

 



 

 pg. 154 

15
4 

 چرا پس... پس بود خاص و عام یشهره بودنشان ریخ به دست

 ینگاه کرد حس دید شیعمو یرو به رو را وا قهیدق چند یوقت

 را فاضل حاج.دیشنینم را نشایهاحرف ندارد؟ او به مهر سر از

 احترامکی با فقط محمد یهاواکنش اما دیدینم درست هم

. بود مرموز محمدرضا! کرد؟یم اشتباه یعنی.بود همراه یزورک

 ته. دانستیم وضوح به را نیا. بود اغواگر یول بود بیعج

 با شرابطه شکست تلخ یتجربه و داشت خودش از ترس دلش

 و کردیم محکم را شیپا جا دیبا. ماندیم مراقب دیبا... نیام

 .داشتیم نگه دور بودن کینزد نیع در را محمد

. ..که برود ییجا به او همراه باالخره بخواهد بود کابوس شیبرا

 ردک رها را لیتردم. کرد جمع را حواسش و رفت باال قلبش تپش

...  کرد گم را خود راه نفسش کرد حس دفعه کی اما برگشت و

 و امدیدرن هم شیصدا یحت. برنگشت که رفت کجا دانستینم

 و ستین کار در یکابوس که زد تلنگر آب شیف شیف یصدا فقط

 همان ومیآکوار به و است دستش یوانیل لبخند با که است محمد

 ...دشیپا یم و داده هیتک بیعج یماه

 

 

 فقراتش ستون کردیم حس.  خورد سر اشقهیشق یرو از عرق

 ییجا دیشا. کندیم یباز پوستش یرو یبد یسرما و لرزدیم

  لرز و تب! نه یول بود آن از سرما یهجمه و بود مانده باز در

 مدمح  یپروایب نگاه تشعشع از یناش که بود ییایح و شوک از

 !افتاد تزلزل به
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 زا یقلپ. دیایب حرف به زودتر محمد شد باعث بهتش و سکوت

 هب هیتک که را آرنجش و وردخ را دستش یتو پرتقال آب وانیل

 :بود،برداشت داده ومیآکوار

 و شوهرا بعد روز دو که یبد برنامه مردم یزنا به ینجوریا_

 گرم بدون! کننیم تخته رو نجایا در انیم پسراشون دوست

 ؟یمرب خانم ییدو یم باسرعتو لیتردم رو ربع هی کردن

 جمع شتنهمین ریز دستش دو و داد قورت را دهانش آب میمر

 یکی کدام دانستینم و بود زانیم هی به بهتش و تیعصبان. شد

 . است تنش و جان قالب

 نباشه؟ من جز یکس نجایا صبح نبود قرار مگه_

 اهیصندل از یکی یرو و گذاشت بار کانتر یرو را وانیل محمد

 :نشست

 شه؟یم حساب یکس هم ملک صاحب مگه! خب ستین یکس_

 به تا مردم یزنا وسط ادیب و نییپا ازبند سرشو تونهیم! نه_

 و ملک در انیب موقع اون و برسه شون خانواده و شوهرا گوش

 !کنن تخته

 :گفت یالیخ یب با محمد

 ! ندارن دنید. امینم مردم یزنا زدن هالتر وسط! راحت التیخ_

 :افزود و زد زل او به لبخندو مکث با

 !داره خودم متعلقات انصافا یول_
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 و شد بلند. خورد را اشخنده و دید را میمر فک شدن منقبض

 :رفت سمتش

 !میدیخند هم با یدید هوی بگو بلند. نخور حرص یواشکی_

 :گفت ظیغ با میمر

 تو یایب یخواستیم! یشیم ظاهر سرم پشت هوی ادینم خوشم_

 ... باشه باهام یکس بود ممکن! یگفتیم بهم باشگاه

 تنش یایمشک یورزش رپوشیز. آورد در را گرمکنش محمد

 :دیایب سالن یتو بوده آماده دادیم نشان که بود

 !اومدمینم تو نبودم مطمئن! یایم تنها خودت یگفت شبید_

 :گفت و کرد نگاه او به. کرد روشنش و ستادیا لیتردم یرو

 وارن یرو رفتن راه تشینها قهیدق پنج بعد ،یکشش ینایتمر_

 ...و

 :داختان را شیهادست بار نیا میمر

 ... نیتمر شروع بعدش و بله_

 استفاده فرصت از میمر. گرفت باال او یبرا را شستش محمد

 :زد شیصدا محمد اما رفت اتاق سمت و کرد

 کجا؟_

 :برگشت سمتش

 .برم و بزنم سر هی اومدم_

 :آمد نییپا و کرد خاموش را دستگاه محمد
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 هوگرن نه ای یاومد کردم شک!  ومدین نگیپارک تو نتیماش_

 !زدم یم زنگ بهت

 :کرد نگاهش یناراحت با میمر

 ؟یکنیم هیتوج کارتو یدار االن_

 :شد جمع محمد یابروها

 نجام؟یا االن نکهیا کنم؟ هیتوج ویچ مثال_

 خودت؟ نظر از نداره یرادیا_

 !نه_

 دمآ یچ هر تو با! ترهدرست بودم گرفته اول که یاجهینت همون_

 !ورهخیم حرص بزنه،کمترم حرف کمتر

 :کرد نگاهش یکوری یلبخند با محمد

 گه؟ید یریم یدار یعنی_

 :گفت حرص با میمر

 ن؟ییفرمایم اجازه_

 :گفت مقدمه یب و انداخت باال را شیابروها محمد

 ؟ینگفت و یدار هم بچه قهیعت اون از_

 :گرفت اشخنده محمد که خورد یاکهی چنان میمر

 اته؟بچه مهسا_



 

 pg. 158 

15
8 

 یوت شتریب را شیهااخم.افتاد شبید ادی ازهت و افتاد میمر یسکه

 :دیکش هم

 !خواهرمه_

  مگه؟ دوسالشه شب؟ید یزد غیج یاونجور خواهرت واسه_

 بدم؟ بهت دیبا مونمیزندگ و خونه آمار_

 :گفت معنادار ینگاه با و شد کشینزد محمد

 ! بردم یحساب من یبد اتونمخونه آدرس تو_

 :داد ادامهتر مآرا و برد او صورت یتو را سرش

 ! یفرار خوشگل  _

 یرو یدست محمد و ماند او بیعج یهاچشم به میمر نگاه

 که رفت سالن ییانتها یهاهیزاو از یکی یتو بعد. دیکش شگونه

 نییتع را ینیزم یهانیتمر قسمت ، یمشخص یهاپوشکف با

 خم زانو از را شیپاها و دیکش دراز پوش کف یرو. کردیم

 میمر.کرد نگاه را میمر و گرفت باال یکم را سرش. کرد

 :گفت آرامش با محمد اما گرفت قلب تپش ناخوداگاه

 !دارم کارت ایب! نترس_

 صدا مدل و او نگاه اما برو و بردار را جانت گفتیم عقلش

 یوقت و داد قورت را دهانش آب.  بود عقلش تو یمشت زدنش

 متس یکس کردیم حس.رفت سمتش" ایب"کرد تکرار محمد

 لبخند با محمد. ندارد هم مقاومت قدرت و دهدیم هولش پرتگاه

 . دیکش شیپاها مقابل را او و گرفت را دستش
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 م؟یبر یاستقامت تا دو_

 یباز سرسره تنش یرو عرق. دیچرخ سمتش بالفاصله میمر

 :کردیم

 ...حاال تا من نفره؟ دو یاستقامت_

 :گرداند برش و گرفت را دستش نانیاطم با محمد

 ! دارم هواتو! نترس_

 :گفت خنده با محمد و ستادیا او یپاها یجلو ترس با میمر

 !بغلم تو یایم صاف. ستین ی،حرفینداشت نگه خودتم_

 کنار او یپاها کف بدهد را جوابش و برگردد خواست تا

 مچ یول ختیر قلبش. دیکش شیباال و شد محکم شیپهلوها

 کندیم یغلط چه هشت ندیبب تا داشت نگه محکم را او یهادست

. شد یبیعج یخلسه دچار دیچرخ او یپا یرو ینرمبه یوقت اما

 روو ریز زیچ همه... آب یرو تنش بودن شناور مثل درست

 احساسش. دیچرخ یشن ساعت مثل تنش! قلبش مثل درست. شد

 هجوم مغزش یتو یاحساس یهادانه. شدیم فضا سوار داشت

 شد رها شیموها و کرد معج را شیپا او دست تیهدا با.برد

 رهیخ هم به متفاوت یاهیزاو ازنگاهشان و دیچرخعقب گردنش.

 ...ماند

  

 

 



 

 pg. 161 

16
1 

 غلشب ریز او کتف ریز را دستش تا و شد دهیکش باال او یتنهمین

 دست از را تمرکزش و شد غالب جوان دختر به استرس د،یکش

 و دیچرخ ینم موقع به محمد اگرو فتدیب شیپاها تا شد همان. داد

 شیها مهره به یکم.  زدیم یبد معلق کله داشت،ینم نگهش

 :دیشن را محمد یخنده یصدا و آمد فشار

 باز؟ یشد هول یدید منو_

 تن یرو شمهیخ.داشت نگهش محمد اما شود بلند خواست میمر

 اشنهیس یقفسه یرو بزرگ یسنگ انگار.بود نیسنگ دخترک

 که انگار! ماند او یجد و مصمم یهاچشم به نگاهش و گذاشتند

 !باشد افتاده گرسنه یگرگ یتله در

 فکر! یریم در و یخوریم زیل یه یماه نیع سهفته دو_

 ؟ فهمم ینم یکرد

 اام کرد بد را محمد حال نگرانش نگاه و دخترک ی آمده بند نفس

 :دینکش عقب

  هم؟ با بود یچ قرارمون_

 اشتباه. ندارم داعتما بهت من بود که چه هر" دیبگو خواست 

 "ندارم اعتماد گهید یچکیه به! ستین خودمم دست. کردم

 نگاه و شد یطوالن سکوتش. بود ذهنش یتو فقط اما جوابش

 وا بلکه کرد رها را تنش یسخت! رتریگنفس و تریطوالن محمد

 یصدا و نفس کی یاندازه شد نشانیب یفاصله اما بردارد دست

 :گرفت را جانش یمانده ته محمد اغواگر



 

 pg. 161 

16
1 

 ... یمونیپش دمیفهم محضر یتو روز همون_

 کی او بود منتظر و دید میمر یهاچشم ته را یسرسخت و بغض

 همه نیا فیتکل یحرکت با الاقل ای بزند حرفش یرو دییتا

 محمد صبر و آمد کش دخترک سکوت اما کند روشن را یکالفگ

 شیها لب.  شکست را فاصله نفس کی همان. دیرس سر به

 که یجسد مثل! محض یکیتار کی در دادیم زهرمار یزهم

 یصدا... و دود یم رونیب شدت به دهیبر یشاهرگ از خونش

 زبان با تا داد جانشمهین یهادست و سر بهیقدرت میمر لیموبا

 امج انگار.دیکش کنار محمد و کند شیرها کند خواهش یزبان یب

 یاذره یول دبو رفته باال نفس کی را یرازیش یشراب لیاص

 نیع در که بود یخطوط از عبور فقط. نداشت لذت و یمست

 یپا که ماند میمر سمت نگاهش. است یرقانونیغ بودنش، مجاز

 ماا کند دایپ کردن فرار یبرا را طرف کدام دانستینم سستش

 ماند تنش ریز آرنجش. کرد دایپ را اشیگوش زیم یرو باالخره

 یکرده،الو یخال یتن و بسته ییاهچشم با میمر. کردشیتماشا و

 :دیچیپ گوشش یتو هیگر با مهسا یصدا اما گفت یجان مهین

 !شکننیم درو دارن نایا! میمر ایب پاشو_

 و دیپر رونیب تنش از مهسا یهیگر شوک با شیپ هیثان چند زهر

 :گرفت را زیم لب یدست کی ، فراخ ییهاچشم با

  بشکنه؟ درو یک ؟یک_

 !ینددرب.... یدخترا_
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 از یخبر نه. خورد سرش یتو باتوم مثل مهسا یهاحرف

 سمت! هستادیا کجا دیفهمیم نه و بود شیپ یقیدقا یوسست یکرخت

 :گفت و دیدو رختکن

 !نترس! اومدم ، کن قفل درو_

 .کرد دایپ را یدربند یشماره مکث بدون و کرد قطع را تلفن

 . دشانیپوش ستش همان یرو و نکرد عوض را شیهالباس یحت

. گرفتش دوباره و داد یدربند به یفحش. داد ینم جواب شماره

 یتو محمد باشد ادشی اصال نکهیا بدون و زد چنگ را فشیک

 از یگوش خوردو او به محکم که دیدو در سمت مانده باشگاه

 :داشت نگهش شده، چفت ییابروها با محمد. افتاد دستش

 کجا؟_

 :گفت یعصب و دهیترس کالفه،

 !محمدرضا نکن چمیپ سوال و اونور برو االن خدا خاطر به_

 را یگوش. داد هولش یکنار میمر و شد باز محمد یابروها

 کرد ریگ یورود به هیثان چند یبرا شیپا. دیدو رونیب و برداشت

 در و داشت نگه را خودش محکم اما بخورد نیزم بود کینزد و

 به هدوبار دیبر شبید که را یدست دینفهم اصال. دیچسب را

 یوت مهسا یصدا فقط. شد کن قلوه و شد گرفته در یفلز یزبانه

 را ریمس دیفهمینم که ادیز آنقدر. بود دهیترس. بود گوشش

 یصدا و دیچیپیم گوشش یتو دکتر یهشدارها. رود یم چطور

. دادینم را جوابش یلعنت یدربند.شدیم اشیقات مهسا یهیگر

 :داد جواب هیگر با دوباره او و گرفت را مهسا شماره
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 ... میمر...  بردن آبرومونو_

 رونیب اشنهیس قفسه از داشت قلبش .کند آرامش کرد یسع

 پشت را خودش حال یبد او، ماریب قلب ترس از اما دیپریم

 :برد اضطرابش

 یم... مهسا حرفاشون به نده گوش. ببند درو اتاق تو برو تو_

 ؟یآبج گمیم یچ یشنو

 :گرفتیم را تشیعقالن یمانده ته داشت کدختر یصدا هق هق

 ...تورو....  دارن_

 نترس تو! درآد جونشون که بگن نقدیا... نترس تو! جهنم به_

 ... مهسا من جون...فقط

 فرمان پشت را یگوش میمر و دیچسب سفت را دهانش مهسا

 ردکت یصدا و خورد یم مشت با بوق یرو دستش. دیکوب نیماش

 .شسر یتو یقو یمشت مثل

 ریاس و ریدرگ نکهیا از شتریب مهسا! مرگه یهیسا ، ترس" 

 فقط که دونمیم رو طتونیشرا. ترسشه دربند باشه، قلبش مشکل

 به شیوابستگ. هم یبرا دیستین کم یول خوبمدختر نیدار رو هم

 کلمش نیا از که شزهیانگ و باشه دشیام نیبزرگتر تونهیم تو

. بمونه ترسو نذار! نسازه رو مرگ یهیسا خودش یبرا

 بکنه، داره دوست یکار هر بذار! نکن رفتار باهاش مارگونهیب

 ادهیز باش مراقب فقط تو. بده انجام خواست دلش یتیفعال هر

 یمارایب از یلیخ مثل کم کم. باشه نداشته استرس. نکنه یرو

 نمهمو هی فقط ست،ین کشنده مشکل نیا که رهیگیم ادی یقلب
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 یادامه تا کنه مدارا و باشه دوست باهاش دیبا که س ناخونده

 رساست از... زمیعز نباشه فقط استرس. باشه ترراحت شیزندگ

 " کن دورش

 ات. دیدو نییپا و دیکش یآجر وارید یگوشه توجه یب را نیماش

 شیدخترها با را یدربند بحث یصدا کرد باز را یورود در

 ، بکوبد در به خواست تا و رفت جلو. دیشن خودشان خانه یتو

 دیام و برگشت تیعصبان با.  دیکش را شیبازو سر پشت از دیام

 :گفت ناراحت

 ...که باال برو ایب_

 :کرد یخال دیام سر را دلش دق

 اصال؟ یخوایم یچ نجایا تو ؟یچ که_

 :کند کنترل را خودش خواهدیم بود معلوم. بود یعصب دیام

 هند ؟یکن ثابت اصد و سر با یخوایم ویچ! باش دنده هی کمتر_

  کرده؟ تیچ به لیتبد نایا مث ییآدما با گذاشتن دهن به

 ...که اراذل نیا با دونمیم خودم! ستین مربوط تو به_

 شیهااخم میمر دنید با.  آمد رونیب یدربند پسر و شد باز در

 :رفت هم یتو شتریب

 کردن، یغلط هی من عقلیب یخواهرا! خانم تیزندگ سر برو_

 !زینر شیآت به زمیه گهید! دستشون کف گذاشت ابشونوحس بابام

 :گفت حرص با میمر
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 چوب و کردیم جمع شویزندگ داشت، رتیغ اگه شما یبابا_

 هدار عرضه! دیکوبینم پناهیب دختر تا دو تن به هوسشو و هوا

 باباتون از خواهرم و من بفهمه تا خواهرات دهن تو بکوبه

 یدست دو و میکرد یزندگ نجایا سال هی که میبود تررتیباغ

 بابات دست ف؟یکث آدم هی غیت لب اونم ، میدیچسب آبرومونو

 فکر بلرزونن؟ رو ما تن ختنیر که شده رو براشون امروز

! نیوندخ کور بلرزه؟ بادا نیا با که ییدایب با طرفن؟ یک با کردن

 تیشکا دستشون از رمیم االن نیهم ای میکرد غلط گنیم انیم ای

 ! کنمیم

 :دشیکش سر پشت از دوباره دیام

 ...میمر_

 :بود برده باال را شیصدا یپروایب

 !نکن دخالت تو_

 !سادنیوا کوچه تو مردم! یاندازیم راه یزیآبرور یدار_

 !جنبهیم گوششو سر محله نیا تو یک رنیبگ آمار سادنیوا_

 !نا؟یا یبابا ای من

 کبود رفشا و تیعصبان شدت از رنگش.آمد رونیب یدربند

 :بود شیآبرو شاهرگ یرو یزیت غیت.بود

 !بخوابه شر بذار برو! دختر کردم غلط من دخترا جا_

 ! میردک غلط گنیم بلند بلند اونجا دادگاه، تو دمشونیکش یوقت_
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 نز برادرشان که دیایب رونیب خواست یدربند یدخترها از یکی

 :برگشت میمر سمت و کرد خانه یتو داد با را

 ، کن جمع تویزندگ زودتر فقط ، بکن خوادیم تدل یکار هر_

 !برو

 :برآشفت شتریب میمر

 !بود؟ ما از مشکل بگن که برم_ 

 ...ای یریم خوش زبون با_

 پاشم؟ زودتر کنه مجبورم تونهیم یک دارم، قرارداد ؟؟؟یچ ای_

 ؟ پستو تو دنیچپ ترس از که خواهرات

 

 :زد خودش سر یتو محکم یدربند

 صداتو تو دختر؟ مگه داشتم تو به یرکا شرف یب منه_

 ... خدااا یا! الاقل بخوابون

 هیگر با مهسا و دیکش ها پله سمت را او تیعصبان با دیام

 :بود نمانده صورتش به رنگ.نشست هاپله لب هانرده وگرفتن

 ...یآبج ایب... باال ایب.... توروخدا... میمر_

 هب صورتش رنگ. دکن یته قالب بود مانده کم او دنید با میمر 

 ها پله.رفت ادشی جدل و بحث. زدیم طعنه سرش پشت وارید

 مخ یاپژمرده گل مثل او تن برسد تا اما رفت باال یکی دوتا رو

. دیکش خودش سمت را او سر ترس با.  دیچسب هانرده به و شد

 از شیهاترس مرز گفتیم دشیسف یهالب و کبود صورت
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 کم دست دو! بنشاندش اهیس کخا به مانده کم و گذشته بغض

 وحشت میمر و رفت یاهیس چشمش که بود میمر مچ دور جانش

 ...کرد صدا را دیام زده

 از کردیم زوق زوق.کرد نگاه اششده بانداژ دست به

 استرس شدت از. داشت درد گرید یسمت از هم سرش.درد

 شخم را توانش یمانده یباق و بود شده چنگک هیشب هم شمعده

 مکثیب! شده؟ چه دیپرس تا و کرد صحبت دکتر با. زدیم

 روزه چند استرس و اضطراب کی ریدرگ که داد حیتوض

 داشت دهیعق و کرد دعوتش آرامش به دکتر موقع همان. اندشده

 دیبا و زندیم دامن مهسا بد حال به او، اضطراب شدت نیا

 که داد قول اما نبود خوب حالش.کند کنترل را خودش بتواند

 بهتر مهسا یعموم حال حاال و! شهیهم بود،مثل خواهد خوددار

 نهادشیپ دکتر. نوشتند شیبرا شیآزما و عکس یسر کی و بود

 هسام بود مطمئن نکهیا با. کرد استقبال میمر و بماند یبستر داد

 آنجا دادیم حیترج گفتیم سکوتش اما است زاریب فضا آن از

 یتو داروها خاطر به مهسا .یدربند متشنج یخانه یتو تا باشد

 حشیترج که یوارکابوس یداریب یتومیمر و بود یآرام خواب

 هنکیا از. دیترسیم بدتر کابوس   از! دنیخواب یالحظه به دادیم

 یخستگ با. داشت وحشت بدهد دست از هم را ییدارا نیهم

 ! رهیخ بهش و بود نشسته مهسا تخت کنار یصندل یرو

 را مرگ آور وحشت و نیسنگ یهی،سادیپریم که او رنگ

 مهسا! ماندینم شیبرا یزندگ. کردیم حس هم خودش کینزد

 خاطرات و هایکودک و گذشته از شبازمانده تنها بود؛ امانت
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 کم. نپرد او رنگ و بخورد یلیس بارها بود حاضر!نشیریش

... یددربن یخانواده مقابل کرد پاره افسار که بود دهینکش یسخت

 یرو را شیهاشست و گذاشت صورتش یرو را تشدسدو

 شود،ینم داریب کهنیا از نانیاطم با. داد فشار شیهاپلک

 هم همراهان از یکی به را سفارشش و دیبوس را اشیشانیپ

 خاطر هب که ساله هشتاد بایتقر یرزنیپ دختر به. کرد اشانیاتاق

 امهس راچ بود دهیپرس بارها. بود شده یینارسا دچار سن کهولت

 د؟یکشیم عذاب و دیخوابیم طراوت نیع در آنها کنار دیبا هم

 دنیباد که رفت رونیب! گرفتینم یدرست یجهینت وقت چیه اما

 هایصندل از یکی یرو بخش یراهرو از رونیب. خورد جا دیام

 و گرفت ینفس میمر. برخاست و شد میمر متوجه. بود نشسته

 :دیپرس آرام. رفت سمتش

 ؟ یتنرف تو_

 یراهرو به ینگاه با و کرد چفت هم یتو را شیهادست دیام

 :گفت بخش

 !برگشتم و اوردین طاقت دلم راه وسط یول رفتم_

 :گفت و رفت ها پله سمت میمر

 !برس کارت به برو! نکنه درد دستت_

 :افتاد راه کنارش دیام

 بهتره؟. ندارم عجله_

 . جنباند سر بهش کوتاه ینگاه با میمر
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 مگه؟ هیجد نقدریا مشکلش_

 !نجاستیا االن که هست_

 ... چرا_

 متوقف باالتر یپله یرو را او و برگشت دیام یرو روبه میمر

 :کرد

! نینبدو اصال ن؟یبدون که نیبود کجا بهتون؟ بودم نگفته چرا_

  داره؟ ما حال به یفرق! یدونیم تو االن

 نداره؟ فرق باشه، سرتون باال خانواده ای مرد هی اگه_

  م؟یریبم میندار چون! میندار_

 :گفت متیمال با دیام

 کرده، فوت ییدا که حاال نهیا منظورم! جونتون از دور_

 ! میباش کنارتون ما بهتره! ستین مادرتونم

 :گفت تحکم با میمر

 !ستین یازین! ممنون یلیخ_

  زد؟ زنگ امروز من به مهسا چرا ستین یازین اگه_

 !کرد ینفهم! بود بچه! میشد وقتت مزاحم دیببخش_

 :ستادیا کنارش و رفت نییپا کالفه دیام

 .... یول یدار حق داده، آزارت ییتنها و یسخت سال چند_

 آره؟! نمیبب رو کردن طردمون که یی،آدما نخوام ندارم حق البد_
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 نداشته خبر که خورهیم قسم مامان. نکرد طرد رو شما یکس_

 ! نیهست مامانتون شیپ کرده فکر! نیبود یاوضاع چه یتو

 کم لبخند.  شده قانع کرد حس دیام و کرد نگاهش ساکت میمر

 :زد یجان

 ...حاال_

 ! جان دیام دیکن رو فکر همون حاالم_

 و داد ادامه را راهش.  نداشته را حرف نیا توقع دیام دیفهم

 :گفت یواضح یوصدا لحن با دیام.  رفت رونیب

 !کنم فکر ینجوریا تونمینم من_

 :داد را جوابش دادیم ادامه را راهش که طور همان میمر

 !خودته مشکل_

 یاچ بسته کی با خواست جوش آب   یفالسک و ستادیا بوفه یجلو

 . شد مانعش دیام اما گرفت فروشنده سمت را کارتش! یاسهیک

 که دیام. رفت عقب و برداشت را شیدهایخر کالفه میمر

 نگاهش متعجب او یوقت.گرفت دستش از را برگشت،کارتش

 اب. برگرداند سمتش و انداخت کارت یرو از یعکس میمر کرد؛

 :گفت آرام دیام نگاه

 متاسفم ، یایب یشد مجبور و زد زنگ بهت امروز مهسا اگه_

 ! میندار هایدلسوز نیا به عادت ما کن باور اما!  دیام
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 هک بود یشوک خاطر به ومدمین اگر مدت نیا! ستین یدلسوز_ 

 خواهرم مثل.  س بچه مهسا. شد وارد بهم روز ونا حرفت از

 ...تو یول مونهیم

 ! نده ادامه نجایهماز لطفا_

 :برداشت یقدم سمتش دیام

 !بزنم حرفمو بذار_

 ده،یخواب اتاق اون یتو که یدختر چون یبگ یزیچ خوامینم_

 یچیه! م خانواده ی همه! دیام استیدن نیا از من ییدارا همه

 نداره رو ارزشش هم یاگهید آدم چیه نه تو، نه! ندارم اون جز

 ! شدینم داغون اولم یزندگ وگرنه! بدم دستش از بخوام

 سمت نگاهش. کرد ساکت را دیام م،یمر حیصر و رک لحن

 :گفت آرام مکث یکم با میمر و دیچرخ گرید

 ...یتون ینم اگه یول ممنونم امشب تا اتیهمراه تموم بخاطر_

 صیتشخ قدرت هنوز که هیاحساسات دختربچه هی نظرم از مهسا_

 شه متوجه میذارینم. میمر نداره رو احساسش

 . دهبو یچ انیجر که میفهمونیم بهش کم کم بعد! میدار رابطه که

 یتو داشت افکارش یهامهره.کرد نگاهش رهیخ رهیخ میمر

 و بستن جمع نیا. کردیم حرکت تمرکز با شطرنج یصفحه

 جلو یقدم دیام! دادیم جواب سکیر کی اب دیبا را نانیاطم

 :رفت

 . شتونیپ ادیب داشت دوست. زدم حرف هم مامان با موردت در_
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 که نکرد فکر لحظه آن در. داد حرکت را شمهره فقط میمر

 :گفت ساده و شود مات و شیک است ممکن

 ! کردم ازدواج من_

 ...دونم یم نیام درمورد زویچ همه_

 طهراب باهاش که یکس با شیپ ماه. شد مومت شیپ سال چند نیام_

 ! کردم ازدواج داشتم

 کودکانه نقاب کی با کرد حس میمر که کرد نگاهش چنان دیام

 :کرد صاف را شیصدا اما داشته را زدنش گول قصد

 دلم چون!  یکس شیپ نزن دونه،جارینم مهسا هنوز فقط_

 موضوع نیچن چرا بدم حیتوض بهش شم مجبور خوادینم

 !گفتم تو به اول رو یخصوص

 :کرد نگاهش شده جمع ییابروها با دیام

 ؟یکرد یشوخ_

 :گفت محکم یلحن یول متزلزل درون همان با میمر

 ! نه_

 ییپا رد بلکه زد دو دو او یهاچشم مردمک نیب دیام یهاچشم

 مثل. بود یجد.نبودیخبر اما کند دایپ یشوخ از

 .شد باز کم کم شیابروها...شهیهم

 بیعج یلحن با را دیام یصدا که برگشت و گرفت یفسن میمر

 :دیشن
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 ؟یواشکی چرا یگینم دروغ اگه_

 قدم کی دیبرگشت،ام سمتش تا. دهد جواب چه واماند میمر

 :زد زل شیهاچشم یتو و کرد کم را فاصله

 هی کهیمرت اون ای یبذار سرکار منو که یگیم دروغ یدار ای_

 !کرد پا به جنجالو اون که بود خورده مشامش به ییبوها

 پروا یب او و بماند رهیخ دیام به زده بهت که بود میمر نوبت

 :افزود

 هیبق و یبد نشونش یندار جرات که یشد ینامرد کدوم زن_

 هبزنینجوریا و چهیبپ گندش یبو کردن؟که زیت دندون برات

 تو؟ یآورد ریگ یچ منو باال؟

 هم شیصدا. دیلرزیم تنش. ستادیا شیرو روبه قد تمام میمر

 یتو هک بود یداغ یلهیم نیدوم ، یدربند از بعد بود گرفته ریتاث

 :سوزاندش یم و رفتیم فرو قلبش به روز کی

 بود دبل فقط و بود خودش منافع فکر که ابله هی آوردم؟ ریگ یچ_

 از زودتر! دیام افتاد صورتت از زود نقاب! کنه یباز نقش

 همون پسر. یندار یریتقص! کردمیم تصورشو که یزیچ

 مادرشون از اشنهیک ریز برادرشو یهابچه مهر که یمادر

 . یبد نشون رو ذاتت بودم منتظر. کرد خاک

 :ادد تکان مقابلش را انگشتش نفرت با میمر و کرد باز دهان دیام

 ما یزندگ تو تم هیسا اول روز از انگار کهبرو یجور هی_

 ! نبوده
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 هیثان هر قلبش. برگشت تمانساخ سمت و نکرد معطل شتریب

 از انگار. رفتیم ضعف شیپاها.  دیکوبیم قبل از ترمحکم

 نفس از...یزندگ از. ماندیم جا ایدن از. ماند یم جا تنش

 رفتگ پله به شیپا که ماندیم جا هیگر یحت و یازجوان... دنیکش

 انیم بغض و دیچیپ شیزانو در درد... خورد نیزم و

 تا دکر کمکش یکس. افتاد جلوتر دستشاز شایگوش... شحنجره

 و خاموشیگوش یرو رضا محمد اسم. شود بلند نیزم یرو از

. بود جهان دختر نیترپناهیباطرافش، مرد همه نیا با. شد روشن

 به آنکه بدون بود، همراهش که یزن و دیچیپ هم به شمعده

 :دادجواب را دهد،تلفنش خبرمیمر

 ... آقا بله_

 یصدا. گرفت زن دست از را یگوش و شد اریشه میمر

 :دیچیپ گوشش یتو محمدرضا

 ... الو...  ه؟یک دست یگوش_

 و شد مانیپش کردنش کمک از که کرد نگاه را زن یجور میمر

 شیزانو گرفتن با و کرد قطع را یگوش میمر. کرد کج را راهش

 اب توانستینم. نبود خوب حالش! نشست ها یصندل از یکی لب

 لب دست بعد قهیدق چند.  برود هم مهسا سراغ بد حال نیا

. ماند بود که ییهمانجا دیام دنید با اما شود بلند تا گرفت یصندل

 میمر یگوش.رفت جلو یناراحت با و شد نگاهش متوجه دیام

 بلند.بود کرده ویس کامل را محمدرضا اسم. خورد زنگ دوباره

 :داد جواب بار نیا. رفت آسانسور سمت دیام به پشت و شد
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 ...محمد... الو_

 :دیپرس محمدرضا و ماند شیسرجا دیام

 دادن جواباز نیا رفتنت، مدل از اون تو؟ یشدمرموز چرا_

 ...و

 ؟یایب یتونیم... مارستانمیب_

 فقط د،محمدیبگویزیچ دوباره آمد تا یول دیفهم را محمد مکث

 :دیپرس

 مارستان؟یب کدوم_

 برنگشت یحت اما کرد حس را دیام هنگا ینیسنگ.داد را جوابش

. رفت آسانسور یتو بار نیا و کرد قطع را تلفن. کند نگاهش

 و بود تکه تکه جانش. کردیم درد دستش.کردیم درد شیزانو

 هدف یب که بود قلبش بدتر همهاز! سروتهیب شیها نفس یحت

 یراه هر از که دهیچیپ یکالف بود شده اشیزندگ... دیکوبیم

 ، زن کی یپناهیب! مرد کرد،نه علم قد شیجلو نر کی ترفیم

 که بود مردم انیم بخشش رقابلیغ یول نانوشته یگناه که انگار

 کم جا هی باالخره تا گذاشتندیم شخرخره یرو پا طرف هر از

 بش کی که بود خسته آنقدر. است کنارم یمرد دیبگو و اوردیب

 ...اوردیب کم را
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 ار ،چکش حواسش. دیشن را زیم یرو لشیموبا ژیق ژیق یصدا

 یمسگرها بازار تا گرفت ذهنش ی کننده محکوم افکار دست از

 چکش محمد یشماره. ردیبگ آرامش قهیدق چند سرش یتو

 شدن له به یزیچ کردیم احساس. بود روانش یرو یترمحکم

 را اشتباه نیا تاوان دانستینم. بود آمده زود. نمانده روحش

 دادن نشان ، آمدیم شیپ داشت دیام که یجور اما هن ای دهدیم

 لهیپ شتریب و بنشاند عقب را او بتواند که بود یراه تنها محمد

 نبود وسط او یپا اگر. بود خواب هنوز. کرد نگاه را مهسا.نکند

 بکشد، شخانواده به کینزد قدرنیا را محمد یهیسا بود محال ،

 تخت همراه از شنگاه با!بزند هم حرف ازش که رسد چه

 سر تکان و لبخند با هم او و گفت را قبلش یخواسته یکنار

 یمعن هم را اشاره زبان ، مشترکشان درد.کرد راحت را الشیخ

. رفت رونیب دوباره اتاق از و گفت یفیضع یالو. کردیم

 شهیهم از ترمحکم محمد یصدا او، یرفته لیتحل جان   برعکس

 . بود

 ؟ییکجا_

 ؟یکرد پارک کجا. رونیب امیم االن_

 .  آسانسورم یجلو خودم اما! رونیب که نویماش_

 ات طبقه کی فقط. رفت سمت آن و دیچرخ هاپله سمت میمر نگاه

 فتنگ الو با شد، یطوالن سکوتش یوقت. بود فاصله قلب بخش

 .رفت نییپا را مانده یباق یپله چند و کرد قطع را تماس محمد

 یصفحه متفکر و بود ستادهیا سانسورآ و ینگهبان کنار محمد

 سر. کرد سالم و رفت جلو. کردیم نگاه را اشیگوش روشن
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 داشت.کرد نگهبان به ینگاه میمر و دیچرخ سمتش یفور محمد

 او ات دیایب نییپا مارشیب همراه دیبا که کردیم کل کل یزن با

 آمد؟یم باال داشت محمد چطور پس برود، باال بتواند

  ن؟ییپا یاومد یفور که یبود دانوزا بخش_

 !نبود که گشت دیام دنبال چشم با. رفت محوطه سمت میمر

 !نوزاداس بخش یرو روبه قلب بخش_

 :رفت کنارش شده جمع یابروها با محمد

 قلب؟_

 حیتوض را یزیچ نداشت دوست.  کرد بهش یکوتاه نگاه میمر

 .نداشت یاچاره بودش، دهیکش آنجا تا یوقت اما دهد

 ! داره چهیدر مشکل سامه_

 مدور و مرتفع یباغچه کردن یط از بعد و رفت رونیب هم بعد

 یمحوطه به که رفت یبیش سمت مارستان،یب یورود یرو روبه

 از یکی یرو. شدیم ختم مارانیب همراهان استراحت مختصر

 :گفت آرام د،یرس بهش که محمد و نشست یفلز یهامکتین

 ...متاسفم! بزنم زنگ بهت شدم مجبور_

 ! شده تنگ برام دلت کردم فکر_

 :زد یپوزخند ، میمر یحوصلهیب نگاه با

 ه؟یچ هیقض حاال! نکنه درد لیدل اون دست_

 ؟ینیشینم_
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 !نه_

 :دیچرخ اطراف میمر یهاچشم

 میزندگ یتو تو بدونن دادم حیترج که اومد شیپ یمشکل هی_

 !یهست

 بدونه؟ یک_

 !امعمه پسر_

 :رفت باال محمدیابرو یگوشه

 !خب؟! شلوغه که سرتم_

 :کرد نگاهش میمستق و کالفه میمر

 ؟یدینفهم منظورمو داره؟ خب_

 مجنون؟ ای خواستگاره_

 و یجد که هست میزندگ یتو یکی بفهمه بود نیا مهم. دونمینم_

 ! هیرسم

 پر تیزندگ سر از مزاحمو یکالغا که ام یخوب مترسک پس_

 ! یبد

 میمر نگاه. بود جانش ته که داد یم یاهیکنا زهم یبو حرفش

 سمتش و گذاشت یصندل یپشت یرو دست محمد.  شد یطوالن

 از تر رهیخ نگاهشان و بود کم اشانفاصله. شد خم

 یغروب. بود سرش پشت یمنظره هیشب درست شیهاچشم!شهیهم

 !غبارزده یزمستان شب کی به رو!کدر و ظیغل
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 هی چون! جلو امیم شتریب! بکشم پس چشات با ستمین یآدم من_

 قدرنیا باش مطمئن! کنهیم بد حالمو که هست تهش یزیچ

 نگاه یجا پس! خبره چه جونت یمها ته بفهمم که زنمیم شخمت

 ! نفعته به! بزن حرف کردن

 را قدرت یادا او مقابل بخواهد که بود آن از تر تلخ میمر

 :کرد رو بود، شهیهم که را یزیچ همان. درآورد

 و سخت تجربه هی هم تو! دنیکش یسخت به دارم ادتع من_

  !دارم حرفاتم نیا دنیشن تحمل یعنی سادمیوا یوقت اما! یتلخ

 !میمر ستمین حرف فقط من_

 ! بهم شد ثابت! یهست عملم_

 یتگرف اشتباهم! نکن حساب روم یکس پروندن واسه گهید پس_

 !گرفتن دورتو که ییآدما هیبق با

 !فقط داره فرق ادعاتون مدل! نیهم هیشب تونهمه من نظر از_

 :داد ادامه.شد بلند و زد یپلک ، محمد نگاه با

 فمیتکل اول از! زهیچ هی کرده راحت المویخ که یزیچ فقط_

 !یخوایم یچ دونمیم و شد روشن باهات

 ... و یدیفهم پس_

 نجایا االن شد باعث اشتباه هی! محمد بشه جمع بحثش بذار_

 !هنشد من یبرا الاقل! باشه شده ضررمون به منکن فکرم. یباش

 ؟ یایراض پس_
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 ! بسه برام نیهم. یصادق تو! آره_

 ....و بود خونده گوشت بغل عشق قصه قهیعت اون صادق؟_

 !مربوطه خودم به من یقبل رابطه! بار هزار_

 :گفت آرام و ردیبگ فاصله یکم کرد مجبور را محمد بعد

. باشگاه امیم بعد رمیدرگ روز ندچ احتماال. یاومد که ممنونم_

 !شدم خواهرم ریدرگ یکن درک دوارمیام

 :رفت شیپ داد او که یخط طبق و نداد ادامه را بحث محمد

 !ایب یخواست موقع هر_

 

 شیهاچشم با شیبرا شیپ یقیدقا که یآدم با. بود ترآرام لحنش

 .داشت فرق دیکشیم نشان و خط

 ساختمان سمت و داد تکان یسر.نگفت یزیچ هم میمر

 لبشق و بود تر نیسنگ شهیهم از شیهاشانه.  برگشت مارستانیب

 ار نیام االن اگر! ترساکت زبانش و ترحرف پر شیگلو!پرتر

 چه یتو را هیداشت؟گر یبدبخت حس هنوز قدرنیا داشت

 لکهب تا زدیبر اشک توانست ینم یحت االن که کرد گم ییروزها

 یحت تا نمانده یایصندل دید و دیرس اتاق به رد؟یبگ آرام یکم

 بل و زد لبخند خاطرش به. بود شده داریب مهسا. ندیبنش شیرو

 و گرفت بود وصل بهش کت ویآنژ که را یدست. نشست تخت

 :دیبوس

 ننر؟ لوس   یخوب_
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 :افتاد مهسا پلک ی گوشهاز اشک

 !نقدیا نباشم تو وبال که رمیبم من کاش_

 :گفت آرام و شد خم میمر

 چون! یرینم من بدون بده، قول هم یریبم یدار دوست گها_

 ! توئه بدونه هییتنها ُکشهیم منو که یزیچ

 کف و چرخاند سرمیمر و خورد سر او یگونه یرو مهسا دست

 :دیبوس را شکرده عرق دست

 دکتر! مباش شتیپ دائم نتونم دیشا یمارستانیب که یروز دو یکی_

  دیبا روز سه دو نیا! کنهیمن نه،مرخصتینب رو شاتیآزما تا

 و مینش معطل یلیخ یبرگشت یوقت خوامیم. باشم خونه دنبال

 ...که ادیب یبزن زنگ دوستت به یتون یم! میبر

 خودت به اومد شیپ کار. اریب یتونست اگه خودمو لیموبا! نه_

 !زنم یم زنگ

 چرا؟_

 روز ذارهیم منت باشه یک هر!  رهیگ ینم جاتو یشکیه_

 ...که ندارم یکار.باشم مراقب دمیم قول! بعدش

 نیا از.دیبوس را او یشانیپ و شد خم یقیعم نفس با میمر

 یسخت قدرنیا اگر. بودند یفرار دو هر ینشدن تمام یهامنت

! نه ای بود بلند قدرنیا گرانید توقع وارید هم نبود،باز دورشان

 باال توقعات رسوب هاآدم یپناهیب و سخت یروزها یبرا فقط

 !آمد؟یم
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 توجه میمر. زد را اتاق در یکس که کردند یم صحبت آرام آرام 

 متعجب میمر. دارند کار او با گفت گرید ماریب همراه اما نکرد

 فتر جلو او که کرد رشیغافلگ شتریب محمد دنید. رفت رونیب

 :گرفت سمتش را یلونینا و

 مناسب! یفتین پس بخور! نداره خوردن نجایا یغذا! شامه_

 .هست واهرتمخ

 :گفت و رفت تر کینزد محمد دیبگو یزیچ خواست تا میمر

 نه؟. بود تنش یمشک کت اتپسرعمه_

 :کرد اخم محمد و کرد نگاهش رتیح با میمر

 هیقض باال اومدم! گرفته منم دنبال! پلکه یم نییپا نیا هنوز_

 حله؟! براش شه تر یجد

 یتو را لونینا و گرفت را دستش محمد و بود ریمتح میمر

 :گذاشت دستش

 ! دارمیب صبح تا من. بزن زنگ یداشت یکار_

 .زد یکمرنگ لبخند میمر

 !یکرد لطف_

 و مکث با. برگشت را اشرفته یقدم اما داد تکان یسر محمد

 صورتش کنج را او شال یگوشه چشمانش، به میمستق ینگاه

 :کرد درست

 . داشتم دوست گفتنتو محمدرضا_
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 یک. زد لبخند محمد نگاهش حالت از که خورد جا چنان میمر

 محمدرضا؟ بود گفته

 یخداحافظ با او و نکرد دایپ سوالش یبرا یجواب اما

 نیمرموزتر.بود بیعج. بود پرقدرت و محکمشیهاقدم.رفت

.. .رنگ هزار و ینیب شیپ رقابلیغ. دید اطرافش دیشا که یآدم

 یرتاپرس یرهیخ نگاه برگشت یوقت! شد؟یم چه او با عاقبتش

 کنکاش به یازین محمدرضا ظاهر. کرد جمع را خودش و دید را

 . نداشت

 ینم او ظاهر و مارستانیب نیا به اشیخون گروه که دادیم لو

 ....اما خورد

 ره که جهنم به. برگشت اتاق سمت و داشت نگه محکم را لونینا

 و دهد آرامش بهش توانستیم او کاش! کرد یم یفکر چه کس

 ! اشدب گاهش هیتک

 :کرد نگاهش یکنجکاو با مهسا و گذاشت زیم یرو را لونینا

 بود؟ یک_

 . زد سر اومد نجا،یا اومدم دهیفهم! آشنا هی_

 یزیچ او نداد مهلت میمر یول است سوال از پر مهسا بود معلوم

 :بپرسد

  ست؟ین ات گشنه_

 ...یلیخ چرا_
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 هسام یاشتها. دیچیپ اتاق یتو بعد یقیدقا شده لیگر مرغ یبو

 گنگ شیبرا محمدرضا. شد کور میمر یاشتها یول شد کیتحر

 شیپ یفرصت اصال! کرد حیتشر شیبرا خودش که بود آن از تر

 بشناسدش؟ آمد یم

 با جوان زن و کرد تعارف اشیاتاق هم به را خودش یغذا

 او تا زد ناخنک مهسا کنار هم خودش.کرد قبولش او اصرار

 و ظهر هم تهش.رفتینم ذهنش از او یهاحرف. نرود کنار

 شیگلو به لقمه کی همان تا شد رد لمیف مثل چشمش شیپ کارش

 یزیر برنامه بدون که بندهیفر ی لقمه نیا با کردیم چه... دیپر

 شد؟ دایپ اشیزندگ وسط درست

 

 :گفت و بست را شیرو یجلو کارتابل مرد

 .هست یبهتر یسای،ک یکن شتریب یکم هی یبتون اگر رو هیکرا_ 

 !شده برابر دو امسال تا پارسال! دخترم کمه یلیخ تعهیود

 هی بتونم عهیود یبرا دیشا اما! هیکرا یبرا بدم قول تونم ینم_

 ! کنم جور وام

 :داد تکان سر سالانیم مرد

 سیک هی خدا دیام به! کنمیم سفارش برات نفر چند به من پس_ 

 !شهیم دایپ مناسب

 سح رفت رونیب یوقت. کرد تشکر و زد یکمرنگ لبخند میمر

 بار سه سال هفت نیا یتو!نشسته کولش یرو آسمان کردیم
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 و تراح الیخ با جا کی فقط.کنند یکش اسباب بودند شده مجبور

 و مرگش با که بودند آپارتمان کی یتو یرزنیپ با سال چهار

 وارس.شوند بلند شدند مجبور شیهابچه توسط خانه رفتن فروش

 او که شد راحت الشیخ. گرفت مهسا با یتماس اول و شد نیماش

 ییگرما مثل خبرش. کرده صشیترخ دکتر گفت و است خوب

 که یروز به دنیرس. بود سرد ییهوا هجوم انیم در دلچسب

 گفت یخوشحال با.بود شینباشد،آرزو او بدقلق قلب دلواپس گرید

. سراغش گرددیبرم زود و دهدیم انجامش که دارد یکار

 شایزندگ آسمان سر از رهیت یابرها یکم. گرفت یتربه یانرژ

 نیا زا رد،یبگ اشخسته تن به یآفتاب توانستیم و رفتیم کنار

 و دنیدو همه نیا یروز که شدیم یعنی.شدیم رهاهم فشار همه

 دیگوب و ندیبنش آرامش یهیسا ریز بتواند دن،یکش دوش به آبرو

 کرده؟ ادا خواهرش و پدر به را نشید

 اگر.رفت مترو ستگاهیا نیاول سمت و دیکش یقیعم فسن

 نبود معلوم برود، نیماش با شلوغ ساعت آن یتو خواستیم

 ! نه ای برسد مسجد یادار ساعت به اصال

 اسم هب یشتریب دقت با بارنیا. بود مسجد یرو روبه بعد یساعت

 بارنیا را فاضل محمدرضا دیشه اسم. کرد نگاه صندوق

 یتو شیصدا. آمد چشمش یجلو محمد صورت و دید تردرشت

! دارد دوست را گفتنش محمدرضا گفت که زد زنگ گوشش

 در !ندشیبب ترشفاف و بشکافد را اشپوسته توانستیم کاش

 خودش هنوز یول نداشت دیترد بشناسدش خواستیم دلش نکهیا

 به جانش... کرد عجله باهاش رابطه در چرا که کردیم لعنت را
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 شایحس یتجربه باز هم نیام وجود با یحت چون افتادیم تکاپو

 دنیجنگ و نخواستن جز یارابطه چیه او از بعد و قبل! بود کم

 اگر هم شیهایتلخ انیم که محمد برعکس.بود نکرده تجربه

 به ای بود خونش یتو انگار! کند اغوا توانستیم خواست،یم

 یا دوره چه. زد یپوزخند.بود گذرانده یادوره یاحرفه طور

 کباری همان با کرد؟یم هم افتخار بهش که یاتیتجرب از بهتر

 تفاوت مثل! داشت فرق! بود شده مشغول فکرش شدن کینزد

 ! نیام به نسبت بود آسمان با نیزم

 به بود، راهش سر و شود رد خواستیم که یجوان مرد دنید با

. شد ردوا و داد هل را یورود .کرد یعذرخواه و آمد خودش

 همه نیا! بود پر بودن فعال وجود با هاگاهیجا یهمه و بود شلوغ

 واقعا؟ بود منطقه نیا در محتاج آدم

 رد و سالن یانتها یزیم پشت. گشت فاضل حاج دنبال چشم با

. بود مشغول خودش بتیه در یمرد با و بود نشسته گاهیجا

 حاج ندلبخ با و بود نشسته کنارشان هم یامحجبه و جواندختر

 ییطال پالک با بود ستادهیا که یگاهیجا. کردیم نگاه را فاضل

 هب را دستش.شود خلوت تا ماند منتظر!وام درخواست بود نوشته

 رد بزرگ عکس قاب دو به چشمش مرتبه کی که داد هیتک سکو

 روشن و بزرگ یهاشمع با ییسکو یرو و یانیم قسمت

 دیسف یاهیچف با که دبو رزمنده لباس باهاعکس از یکی.افتاد

 هس دو و ستیب جوان کی عکس فقط یگرید و بود شده نییتز

. محمدرضاست پدر چپ سمت عکس نداشت شک!  بود ساله

 که یجوان مرد سوال با. ندشیبب کینزد واز برود داشت دوست
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 را دستش دو. کرد یعذرخواه و شد جمع حواسش بود زیم پشت

 :گفت و برداشت یرو از

 !کنم؟ صحبت آقا حاج خود با خوامیم نداره، یاشکال اگه_

 اب. برگشت فاضل حاج سمت بعد و کرد نگاهش یکم جوان مرد

 :دیچرخ میمر سمت دوباره او، تیمشغول دنید

 که نیایب دو ساعت و دیبر نیتون یم اگر! دارن مهمون االن_

 !برن مهمونشون تا نیبمون منتظر که نه ه،اگریکار ساعت آخر

 خواستیم اگر اما بود ازدهی تازه. کرد ساعت به ینگاهمیمر

 کار مشغول که جوان مرد به.شدیم همان هم برگردد و برود

 :گفت و کرد نگاه بود خودش

 ن؟یبگ بهشون شهیم فقط.مونم یم منتظر_

 خانم؟_

 دمشونید هم مادرشون میترح مراسم روز! هستم بایشک میمر_

 !امیب گفتن خودشون که

 :ددا تکان یسر مرد

 !بهشون گمیم_

 کی یرو و رفت عقب.کرد تشکر و زد یکمرنگ لبخند میمر

 حاج توانستیم هم آنجا از. نشست بود شده یخال که یصندل

 هم محمدرضا پدر عکس چپش یهیزاو در و ندیبب را فاضل

 بودند؟ هیشب چقدر اما مقابلش بود قاب کی. بود مشخص

 و خورد چرخ نشانیب ونگاهش زد دور ذهنش یتو ییهاحرف
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 هیشب محمدرضا صورت یدگیکش. ماند ثابت قاب یرو عاقبت

 یرو که یلبخند اما داشت شباهت اشانچهره ته و بود پدرش

 پسرش صورت یتو مدت نیا در را بود عکس صاحب یهالب

 هک دیدیم دهنده آزار یشخندین ای پوزخند شهیهم! وقت چیه.دیند

 !گرفتیم سخره به را مقابلش طرف

 شوهرش، همراه فاضل حاج عروس   یآشنا یصدا دنیشن با

 نیا هیشب شتریب چقدر او محمد عکس بر. شد ترقیدق نگاهش

 .بود خانواده

 

 روکی که ییموها و اهیس یشلوار و کت با مرتبش و اهیس شیر

 خانواده نیا اعتقاد و فرهنگ قد تمام یجهینت بودند، شده شانه

 یحت. کردند یپرساحوال و دبرخور باهاش احترام با همه. بود

 شناختش،ینم نکهیا با او و کرد سالم کوتاه هم میمر. نیمراجع

 میمر دنیباد اما فاطمه.  گفت یسالم کیعل محترم و مختصر

 :زد لبخند میمر. کرد رها را چادرش پر و کرد مکث

 منو؟ نیشناخت_

 مغرورش و اهیس یهاچشم اما کرد یمختصر یپرساحوال فاطمه

 .بود کنجکاو و ینداشتن دوست

 !زمیعز نینزد کهنیبزن تلفن بود قرار! بله_

 !منیبب رو آقا حاج بشه اگرکه دمیرس خدمت یحضور حاال! نشد_

 ...فقط. باشه_
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 خواهر و پدر که گفت و زد شیصدا رعباسیام حرفش انیم اما

 .هستند یحاج با فاطمه

 قهیدق چند گفت میمر از یعذرخواه با و شکفت فاطمه گل از گل

 ار خواهرش که دید میمر و کرد تند قدم گرید سمت. بماند منتظر

 یگرم یپرساحوال پدرش با و گرفت آغوش در یخوشحال با

 یتو کرد پرتش و گرفت را میمر احساس یقهی دست دو. کرد

 زدهیس دوازده یروزها همان به. گذشت یسادگ به که ییروزها

 کارمحل به را آنها واستخ یم مادرش از اصرار با که یسالگ

 و کرد یم رها داشت یکار هر دنشانید با او و ببرد پدرش

 مهسا اول تا ستادیایم عقب شهیهم. دیکشیم آغوششان در محکم

 خم سمتش و آمد یم خودش پدرش بعد و برود او آغوش به

 :گفتیم محبت با که بود گوشش در شیصدا هنوز. شدیم

 ساده؟یواعقب چرا بوده؟ کجا بابا دیسف میمر گل_

 دلتنگ گفت یم شهیهم یول مهسا خاطر به نگفت وقت چیه

 تا که یبهشت. دادیم بهشت یبو شهیهم مهرش پر آغوش! اوست

 گرید بعدش اما کرد یم استشمام هم جهنم انیم را شیبو بود

 !دیند خوش روز

 یلیخ. دیکش صورتش به دست خواهرش و فاطمه نگاه ینیسنگ با

 لمس را داغش یهاپلک اما کرد ینم هیگر که بود وقت

 ... اشیجوان احساسات نیع.بود خشک خشک.کرد

 طورآن که کرد یم تماشا را آنها و ستادهیا یک از نبود معلوم

 راحت و گذشتیم قیدقا نیا زودتر کاش. کردندیم نگاهش
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 با اوو کرد بلند سر. زد شیصدا فاطمه که نگذشت یلیخ. شدیم

 میرم.اندازدیبجلو را شیکارها تا بروند یاتاق یتو گفت لبخند

. کردیم تلف دینبا را وقت االن. نکرد معطل اما خورد جا یکم

 و زیم اما بود یگانیبا هیشب که رفت یکوچک اتاق یتو او دنبال

 یرو را فرم چند و نشست زیم پشت فاطمه. داشت هم یصندل

 :گذاشت زیم

 زم؟یعز یکردپر رو نایا_

 :نشست و کرد رها را چادرش میمر

 همب وام من طیشرا با اصال نمیبب خواستمیم! نه هنوز راستش_

 نه؟ ای رهیگیم تعلق

 :انداخت بهش یقیدق نگاه فاطمه

 ه؟یچ طتیشرا مگه_

 . ستمین منطقه نیا مال خب_

 نپدرجو که گفتم.میکنیم حل یجور هی رو سکونت مشکل خب_

 !کنن ینم تعلل ریخکار یتو

 !نکنه درد شوندست_

 لبخند فاطمه و زد در به یاضربه هم فاطمه خواهر موقع همان

 :زد

 !شهیم تموم زود کارم.جان زهره نیبش ایب_
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 یکی و ستیب تاینها. دیرسیم نظر به ترسال و سن کم دخترجوان

 جواب ساده میمر. داد سالم و کردمیمر به یبیعج نگاه! ساله دو

 :گفت فاطمه و داد

 ه؟یچ چک طیشرا که یدونیم_

 ! بذارم سفته چک یجا نداره یاشکال اگر یول بله_

 !دهیم رو چک و ستین یمشکل گفت که رضا آقا سفته؟ چرا_

 شیابروها و ماند شیرو فاطمه نگاه که خورد یاکهی چنان میمر

 آنها منظور دانستیم وضوح به گرید حاال.شد جمع

 پوستش ریز انجیه. کرد عرق تنش تمام...  اما محمدرضاست

 !بود؟ گفته همه به را انیجر یعنی. دیدو

 شده؟ یزیچ_

 :کند متمرکز را ذهنش کرد یسع میمر

 ؟ رضا آقا_

 :گفت مکث با فاطمه

 مگه؟ شیشناس ینم! پدرجون یبرادرزاده... محمد_

 :داد قورت را دهانش آب میمر

 فاضل؟ یآقا_

 :گفت و بست بود دستش یتو که یخودکار در فاطمه

 یم اصال بپرسم بهترهای شیشناس یم کجا از بدونم شهیم_

 ؟یخورد جا نقدریا که شیشناس
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 آمد ادشی کهشیهایجیگ انیم گشتیم جواب دنبال داشت میمر

 :گفت و شد زانیآو همان به! بوده چه محمد العملعکس روز آن

  ن؟یبگ رو منظورتون شما شهیم_

 زم؟یعز ستین ضامنت رضا آقا مگه_

 ! شد تر جیگ میمر

 دیبا چرا حاال.نداشتم یضامن چون بدم سفتهخواستمیم من_

  کنن؟ ضمانت شونیا

 نیشناس ینم اگه! یریبگ رو وام تا ضامنته گفته خودش چون_

 کنه؟یم ور ضمانتت یچطور رو هم

 به یگلچه دیبا االن. داد محمد به یظیغل فحش دلش یتو میمر

 آنها هم دیشا! ت؟اس زنش دیبگو بود گرفت؟حقش یم سرش

 :گفت فروخورده  یحرص با! داشتند؟ عادت

 من نداشت خبر شونیا! خانم مختصره یلیخ ما ییآشنا_

 خودجوش و شدن متوجه مراسم روز احتماال. رمیبگوامخواستمیم

 !زدن یحرف

 همو؟ نیشناس یم پس_

 ! فقط میهمکار_

 همکار؟_

 :شد یکفر میمر
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 حیتوض دنبال اگر زم؟یعز رهدا من وام گرفتن به یربط نایا_

 و سوال نجایا من چرا! خب نیبپرس خودشون از نیهست یشتریب

 شم؟یم جواب

 با یول بود خورده سنگبه رشیت. خورد جامیمر جواب از فاطمه

 :گفت دوباره خواهرش به یکوتاه نگاه و تفکر یکم

 رجونپد به خودت بازم یول کنن قبول رو سفته دونمیم دیبع! نه_

  ه؟یمنتف رضا آقا انیجر پس !بگو

 ! بله ضمانت یبرا_

 ات کند پر را فرم گفت و گرفت رااو مدارک.جنباند سر فاطمه

 بردارد را چادرش خواستیم دلش میمر رفتنش از بعد. برگردد

 رفتارش نیا با رضا محمد.کند پرت یاگوشه را شالش یحت و

 کند؟؟؟ ثابت را یزیچچه خواستیم

 چرا او. کرد نگاهش چشم یگوشه از زهره نگاه ینیسنگ با

 برود دش بلند. کرد تعجب لبخندش از یول د؟یفهمینم بود طلبکار

 :گفت زهره که

 ن؟یهست یمرب یعنی رضا؟ آقا با نیهمکار نیگفت_

 حس. داد یکوتاه یبله با را دخترک جواب و ستادیا میمر

 فلط و یخوش سر از تا است بندهیفر شتریب او لبخند کردیم

 !او با یهمراه

 باشگاه هی دنبال دارم من چون ن؟یهست اطراف نیهم! خوب چه_

 . گردمیم خوب
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  !کنهیم تیفعال به شروع التیتعط از بعد باشگاه اما! بله_

 باشم؟ داشته رو باشگاه کارت شهیم_

 دست و نوشت صندوق کارت پشت را خودش یشماره میمر

 با میمر و کرد نگاه را شماره یکنجکاو با زهره. داد دخترک

 روشن محمدرضا با را فشیتکل تا. رفت رونیب یعذرخواه

 اصال که چند هر.بود بهتر اوست با که زدینم جار کرد،اگرینم

 یهاآدم با آنقدر ای هست مهم شخانواده و او یبرا دیفهمینم

 افتاده؟ جا شانیبرا یشکل و سر هر با که انددهید را او مختلف

 زده آبرو نقش خرابه وارید یرو. گفت خودش به یسر بر خاک

 انیجر از شتریب که نفرکی هر زد؟یبر خودش سر یرو که بود

 قاب به چشمش دوباره. شدیم ترسخت شیبرا کار برد،یم بو

. دید هم را دوم عکس ریز ینوشته بار نیا و افتاد ها عکس

 پس. رفت وا دفعه کی" . فاضل رضا"ناکام جوان بود نوشته

 را رضا دیپرس که آمد ادشی رضا محمد حرف بود؟ مرده رضا

 شیصدا رضا خاطر نیهم به شیعمو یعنی! شناخته؟یم

 گرفت؟ اشتباه که شد نیزد؟همیم

 !نییبفرما! هستن شما منتظر جون پدر_

 ارض اسم با هانیا.گرفت عکس از فاطمه،چشم به ینگاه با میمر

 صندوق نیا یتو بود آمده شب همان اگر!  انگار داشتند قرارداد

 دنیبب زودتر را هاعکس نیا توانستیم که بود آمده روز کی ای

 یپا دیبا را هانیا! شدینم اشیزندگ وارد محمدرضا وقت چیه

  اش؟سوخته شهیهم ریتقد ای یبدشانس گذاشت؟یم چه
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 را انشبیگر وقت چیه که یایبداقبال از کننده سرکوب یحرص با

 با افکارش بند از. رفت فاضل حاج زیم سمت دکرینم رها

. شد سخت کار دوباره! نجاستیا چرا آمد ادشی و شد رها محمد

 یصندل یرو یآرام به او نیسنگ نگاه مقابل و داد یآرام سالم

. بود قراریب دخترک دل اما بود مهربان فاضل حاج لحن. نشست

 گاهشن ردکیم یسع. نشسته غیت یلبه یرو که انگار.بود سختش

 قتو که شد ادآوری"  دییبفرما" گفتن با او که یزمان تا و نکند

 چادرش ریز از را مدارکش ندارد، او سکوت یبرا اضافه

 .گذاشت زیم یرو او مقابل و دیکش رونیب

! آقا حاج گذاشتم ونیدرم رو مشکلم خانمتون عروس با_

 رو شما اما شه خورده یاعده حق شه باعث حضورم خوامینم

 ادیببر دستتون از یکار اگر گفتن و کردن یمعرف یاثیغ یآقا

 !برام نیدیم انجام

 رمنتظ و گرفت تپش میمر قلب. شد یطوالن فاضل حاج سکوت

 و اوردیب یاثیغ از یاسم نبود قرار. ماند او جانب از یحرف

 زودتر بلکه داد یم ییآشنا از یخط دیبا اما برود شیپ ناشناس

 هک شد یطوالن قدرآن فاضل حاج سکوت .ردیبگ جهینت بتواند

 ینم حالتش یتو یرییتغ. کرد نگاه او به و آمد سر میمر صبر

 متوجهش که شده عوض یزیچ کی کردیم حس اما دید

 ار او مدارک فاضل حاج که دیبگو یزیچ کرد باز لب! شودینم

 :گفت آرام و دیکش جلوتر

 رو کارت گمیم! دخترم شه حل مردم مشکل که شده بنا نجایا_

 ؟یندار که بازپرداخت یتو یمشکل. بندازن راه
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 است محال او که بود گفته یاثیغ. کرد نگاهش متعجب میمر

 ...پس گشته هاآن دنبال هم را یمدت گفت یم.  نشناسدش

 ...آقا حاج_

 معج مشتش یتو را حشیتسب و شد بلند زیم پشت از فاضل حاج

 :کرد

 یهیصب جا هم تو! بازه شهیمه خدا خلق به خدمت یبرا نجایا_

 هپنا در برو! باشه نوبت از خارج هم کارت کنمیم سفارش! یمن

 ...خدا

 :گفت آرام میمر اما برود که بود برداشته یقدم

 ... من !آقا حاج نیشناس یم حتما نینیبب منو گفتن یاثیغ یآقا_

 و دیکش را راهش. شود کامل او حرف تا ستادینا اما فاضل حاج

 !یاثیغ ینیب شیپ و ماند میمر .رفت

 ممکنه یول دخترم رهیخ به دست یلیخ. داره مردم یلیخ یحاج_

 از کن یسع نداد، نشون اگه! نده نشون بهت هم خوش یرو

 اون! ینکن یشتریب کنکاش و یبرگرد یرفت که یراه همون

 ! شد تموم بود که یچ هر ماجرا

 

 به یجانور ستشپو ریز از کردیم حس که بود بد حالش قدرآن

 هادندان و شین یجا! جودش یم و افتاده تنش گوشت جان

 یدیاس ش،یدردها خفقان یتو دیبا و کردیم درد. سوختیم

 از ییصدا کنارش لرزان وارکید تا ختیریم شیهابغض یرو
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 زا مارستان،قبلیب یتو. بماند پابرجا و نشنود درونش یهاترک

 ارک باهاش دکتر که بود تهگف پرستار برود، مهسا سراغ نکهیا

 ادشی از هم فاضل حاج رفتار و زدیم شور دلش. دارد

 بود سال چند هاگرفتن دهینشن و هاکردن پشت نیا! رفتینم

 گناهو جرم به شخانواده و نیام که یزمان از! دادیم عذابش

 یرو به تا افتاد یدر یفکر به راندند؛ خودشان از را او یگرید

 ... اما کند باز اشانرفته دست از یآبرو

 !زمیعز نیبش_

 یدهپرون به ینگاه دکتر.نشست مقابلش و کرد تشکر دکتر از

 :دیکش یقیعم نفس و کرد دستش یتو

 وقت چیه خوشبختانه مارمه،یب مهسا که یسال چند نیا یتو_

 دارمن االنم.  نداشتم قلبش اوضاع و مشکل گزارش بابت ینگران

 متوجه خوب یلیخ کمت سال و سن رغم یعل تو دونمیم چون

 ! یشیم من منظور

 زا را خون پمپاژ دوباره و دینکوب هیثان چند ترس از میمر قلب

 دو یرو شیهادست اریاخت یب شدن باز و سکوتش. گرفت سر

 شحرف شد باعث و کرد وحشتش متوجه را ،دکتریصندل ی دسته

 :بکشد رونیب هیحاش از را

 روند طبق فقط ، نداره وجود یاکترسن اوضاع! نباش نگران_

 یجراح اگر دهیم نشون خودشاز داره که یضعف و درمانش

 !کنه دایپ نجات مشکل نیا از شهیهم یبرا،ممکنه بشه

 :بود افتاده جانش ته شیصدا
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 ...ای... حتما ای اگر_

 رو صدمه نیشتریب یدونیم خودت! دخترم ترسوئه مهسا_

 بحث نایا از زودتر دادمیم حیترج وگرنه زنهیم بهش ترسش

 !کنم مطرح رو چهیدر ضیتعو و یجراح

 رعد و گرفتیم را ایدن دور داشت وحشت اهیس یهاهیسا

 را دکتر یصدا.شدیم آغاز وحشت زمستان ترسناک یهازدن

 :بشنود خوب کردیم یسع

 نکهیا با و ُکنده هم یدرمان دارو روند کنمیم حس االن اما_ 

 ...و بزنه صدمه بهش ممکنه اما کنهیم تیفعال راحت داره

 کرد خواهش دکتر اسم زدن صدا با و دیکش جلو را خودش میمر

 :گفت دوباره یکوتاه مکث با دکتر.نرود طفره

 هش یینارسا دچار هم قلبش ممکنه نکنه ضیتعو رو چهیدر اگه_

 ! شه هاحرف نیا از حادتر یلیخ مشکلش متاسفانه و

 :داد ادامه او و ماند دکتر هب میمر یدهیترس نگاه

 یبخوا که ستین هم سخت! ستین یاعجله هم یجراح یبرا_

 ...  یباش نگرانش

 !ترسهیم... مهسا_

 :کرد متاثر را دکتر اشگرفته و افتاده ته یصدا

 ...یول بود مناسب براش یتاو ،عملینداشت نهیهز مشکل اگه_

 :دیپر دکتر حرف انیم تابیب



 

 pg. 199 

19
9 

 ن؟یگیم که هیچ نیا_

 براورد ونیلیم  از شیب اشنهیهز یول! چهیدر یبسته عمل_

 !شهیم

 خی بار هاونیلیم! دندیکوب میمر سر یتو را ضربه نیآخر انگار

 !شد داغ و کرد

 ...دخترم_

 :گفت یمهربان با او و دیچرخ دکتر سمت سرگردانش یهاچشم

 نگرانپس! عمل از ادینم ادشی یزیچ! شهیم هوشیب مهسا_

 باز یول اومده چندساله یتاو! بوده موفق شهیهم باز عمل. شنبا

 با یچندان فرق عمل از پس مراقبت جز و شده انجام هاستسال

 ! نشو موضوع نیا ریدرگ پس! ندارن هم

 شیصدا و رحمیب.سفت.سخت! بود شحنجره نییپا درست بغض

 :بدهد جواب کرد یسع زد شیصدا مجددا دکتر یوقت! آمدیدرنم

 ...که میدار فرصت... یعنی شه؟ عمل زود دینبا نیمئنمط_

 دور ازش رو استرس نیا فقط! خوبه حالش که باش مطمئن_

 قدرنیا من. ستین یوحشتناک زیچ عمل نیا! باش یقو خودتم! کن

 عمل هی! نداره ماریب یبرا یخطر چیه دونمیم که دادم انجامش

 کاش یگیم ،یداد انجامش یوقت تازه. قلب بخش یتو سساده

 .کردیم دایپ نجات زودتر که بود کردهعمل زودتر

 ختس بوران یبرا اما چسباند یاکننده دلگرم لبخند هم حرفش ته

 کی نه. شود گرم یکم تا شدیم فعال آتشفشان دیبا ، او درون
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 چه و گفت چه دینفهم درست گرید... یساحل یحیتفر آتش

 به تا فتر  رونیب خهنس نیآخر گرفتن با و کرد تشکر فقط.دیشن

 هب را خودشو دیدو بیش یتو. باشد تنها داروها گرفتن یبهانه

 و دیچرخ خودش دور. رساند داروخانه پشت   یخال یمحوطه

 هوار توانستینم یحت. گذاشت صورتش یرو را دستشدو

 انوز با تا دیدویم تلخ یقتیحق سمت داشت شیهاکابوس.بکشد

. بود کرده مسدود بلند ییوارهاید رانگا را دورش! بخورد نیزم

 کشینزد شتریب لحظه هر که متحرک و اهیس ییوارهاید

 شیرو به هم را دیام چهیدر داشت یبدبخت اسم به یسلول.شدندیم

 خم. دیلرز ییتنها سخت هجوم انیم شیزانو. آورد کم. بستیم

 یتو. نشست یمانیس بلوک کی لب شیزانو گرفتن با و شد

 آغوشش یتنگ انیم را درد بخواهد که انگار.  شد جمع خودش

 هت به طاقتش و دیچسب شیزانو به اشیشانیپ. آورد ستوه به

 ماتومیاولت و!بدهد دست از را مهسا خواستینم. جانش

 نیا چرا.است لحن آن از تریجد موضوع یعنیدکترش،

 شد؟؟ینم تمام یلعنت یهازمستان

 لندب سر اششانه یرو یدست نشستن با که نشست چقدر دینفهم

 با دیام. بد حالش و بود جیگ. شد چشم در چشم دیام با و کرد

 :کرد نگاهش ینگران

 خوبه؟ حالت_

 

 هک یکس نشد متوجه اصال و بود جیگ انگار. شد یطوالن نگاهش

 خوردن زنگ باو شد جمع دیام یابروها! ستی،ک نشسته کنارش
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 و خورد سخت یتکان.شد وصل بهش یشوک انگار میمر لیموبا

 میمر و برداشت را یگوش و شد خم دیام. افتاد دستش از یگوش

 و گرفت دیام دست از حرف یب را یگوش. بود مهسا. شد بلند

 و دیکش شکرده عرق صورت به را داغش ،دست او به پشت

 سامان را جانش و سر داشت که انگار.کرد صاف را شیصدا

 .دادیم

 !االنامیم.لوغهش کم هی.رمیبگ داروهاتو اومدم_

 ن؟ییپا امیب من_

 !نیبش تو.االن امیم! برم قربونت نه_

 آنکه بدون. کرد قطع را تلفن میمر و گفت یآرام یباشه مهسا

 . برسد داروخانه به زودتر تا رفت یراه سمت کند، نگاه را دیام

 او که داد ادامه را راهش و  نداد جواب یول کرد شیصدا دیام

 ودب یعصب و خسته قدرآن میمر.گرفت را شیزوبا سر پشت از

 و دیچرخ سمتش حرص با کرده انیعص و دهیرم یاسب هیشب که

 :داد هولش عقب

  ا؟ین نگفتم مگه تو؟ نجایا یخوایم یچ_

 :شد جمع شیابروها بعد کرد نگاهش شوکه ابتدا دیام

 ...زدم زنگ مهسا به_

 تیگوش یتو از رو ما تلفن شماره. یزد زنگ یکرد خودیب_

 ! اتیخوش و مامانت دل ور نیبش برو کن، پاک

  هو؟ی یشیم یوحش چرا چته؟ تو_
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 :رفت باال میمر یصدا

 یدخترا و لقمهحروم یدربند اون و تو امثال نذارم که امیوحش_

 بعد کنن؛بارم دراومد دهنشون از یچ هر بتونن خودش، از بدتر

 دهینرس دندون و چنگ به باهات کارم تا. میکرد غلط بگن انیب

 ... وگرنه برگرد یاومد که یراه هموناز

 یجا شده، لیفام باهاتون تازه که یآدم هی نداره تیخوب وگرنه_

 !شه قهی به دست ، باهات دادن دست

 حرف که یجور!شد شوکه محمد یناگهان دنید از میمر خود

 و دش جمع شتریب دیام صورت. رفت ادشی از کال شمانده نصفه

 و دیکش اششانه پشت یدست. رفت میمر سمت آرامش با مدمح

 :زد لبخند

 مکرد حس ،یستین دمی،دیریبگ دارو نییپا یاومد گفت مهسا_

 من. بود دلواپس اونم که باال برو! دمیشن نوریا از رو صدات

 !میبر هم با منتظرم

 دنید! طرف کی د،یکش و دید ساعت آن تا که ییهاعذاب تمام

 !بود؟ خودش واقعا! گرید یسمت محمد زا رو و لحن نیا

 یاتازه بحث حداقل داد حیترج دیام حضور و او نگاه با

 :گفت آرام فقط. نخراشد را اعصابش

 !میبرهم با ایب_

 !امیم ر،یبگ رو مهسا یدارو_
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 برقرار را فرار دخترک و زد یترپررنگ لبخند میمر نگاه با

 کردندیم دعوا اصال کاش! شدیم که چه هر جهنم به.داد حیترج

 ...بردندیم و گرفتندیم را جفتشان ،

 گرفت او رفتن ریمس از را نگاهش ،محمد میمر شدن دور با

 که را یبزرگ سنگ.کرد فرو شلوارش بیج یتو را ودستش

 هک رفت دیام سمت قدم چند. کرد پرت یکنار بود، شیپا یجلو

 شبه یمیمستق و مطمئن نگاه با. بود خشک شیسرجا هنوز

 :گفت

 به هم یازی،ن میش آشناتر هم با یناجور جور هی ندارم خوش_

! ورد لیفام برو و ریبگ راهتو. ستین رفتارت بابت یعذرخواه

 حله؟

 :افزود محمد که کردیم نگاهش داشت ساکت دیام

 !خوش روز! حله پس_

 :گفت تیعصبان با دیام برگشت که نیهم

 تیزندگ تو شیبکش یتونست یواشکی که یکرد خامش یچ با_

  نامرد؟

 :گفت تر طلبکار و رفت جلو دیام و دیچرخ سمتش محمد

 سگ گوشت از که ینون و پول ؟ یداد بهش ویچ قول_

 ریگ ؟یکردینم کور چششو یکار کثافت با وگرنه ترهحروم

 بروآ ؟یبد نشونش راه مثال که براش تله یشد و یزندگ تو کرده
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 یبکن خواست دلت یغلط هر که نداره کارم و کس و کشکه هم

  ها؟ ؟ یبر راه نجایا راست راست بعدم و

 هنوز او. ستادیا رخش در رخ دیام که بود ساکت هنوز محمد

 هن انگار.کردیم شیتماشا و بود ستادهیا بیج در دستو کوری

 انتک زیآم دیتهد مقابلش را دستش دیام. دهیشن یحرف که انگار

 :داد

. .. شده تو زن اومده کنم باور ستمین خر. هیاشتباه راهت و آدم_

 روزش و بده،حال یعوض یتو امثال یتله به دم خواستیم

... انجیا دتتیکش من با لج سر حاالم. کردیم فرق حاال با یلیخ

 !برگرد یاومد که یراه همون از

 او رس تا و دیکش را شیبازو محمد که شد رد بلند یقدم با هم بعد

 دیام و گرفت درد خودش دست هک زد فکش یتو چنان دیچرخ

 هک افتاد اتفاق عیسر آنقدر. افتاد نیزم بود؛ خورده هوایب که هم

. ماند مات او به ولو و زده بهت و نگرفت را فکش یحت دیام

. ودب رفته سمتش شده نییتع شیپ از یابرنامه با انگار اما محمد

 کف را دستش پشت. داشت را قبل یخونسرد همان اشچهره

 . کرد نگاهش تیجد با و داد ماساژ گرشید دست

 و یاول دارید نیا انگار یول یش ناراحت ندارم دوست گفتم_

 زنم برو دور یمیقد و دیجد عاشق ندارم خوش چون بود شیآخر

 ! ستین خودم دست. حسودم. نمیبب

. بود شوکه دیام هنوز.ستادیا او یپا یجلو و رفت شیپ یقدم

 :گفت تریجد و ترمحکم. شد معج شچهره. انداخت را دستش
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 رومح لیدل... فقط رمیبگ گل دهنتو که زنمینم یکی بعد دفعه_

 خندقو اون که کهیمرت کنمیم یمعن برات رو سگ گوشت بودن

 هباش نشده روشن! رونیب یزیبر باال زد ازش یچ هر و ینکن وا

 بودنم یعوض یمعن اونوقت بعد کنمیم عوض روشمو بعد دفعه

 مسائل شدن ثابت دنبال اگه مخصوصا! یهمفیم خوب

 ! گوشت تو بکن نویا! یباش ام یخصوص

 .کرد مرتب را کتش نییپا و ستادیا صاف بعدم

! شمن تالذمهمشغول ، یشد ناکار اگه که بده نشون نجایهم فکتم_

 !ینزن اضافه زر گهید که باشه ادتی دردش فقط

 با. دیند را میمر. رفت داروخانه سمت هم مکث یکم از بعد

 رفت مارستانیب ساختمان سمت اما باهاش نبود هماهنگ نکهیا

 ...آمد رونیب آسانسور در از مهسا با همزمان او که

 

 ترمحکم را او دست مهسا و ستادیا بهت با شیجا سر میمر

 :گفت گوشش کنار آرام. گرفت

 !گرفت من از هم سراغتو باال اومد م؟یمر شیشناسیم_

 دنکر دایپ یفرصت و کرد مهسا به یادرمانده و جیگ نگاه میمر

 دمحم چون بکشد اتفاقات نیا یرو یاماله چه تا کند فکر یحت

 :زد لبخند مهسا به و دیرس بهش

 شما؟ یبهتر_
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 یرو با که بود آمده خوشش او از اول مرتبه همان انگار مهسا

 :داد را جوابش خوش

 دنبالش که گفتمیم خواهرم به داشتم االن نیهم! ممنون یلیخ_

 !نیگردیم

 :افتاد راه میمر کنار محمد

 خواهرش؟ نه مگه! همو میکرد دایپ_

 .ختیر قلبش او چشمک با که کرد بهش یسرگردان نگاه میمر

 را محمد یموها یدست دو و کند رها را مهسا خواستیم دلش

 مهسا یجلو را خودش داشت بودند،حاال کم خودش خاندان. بکشد

 سقف آمدن نییپا هیشب مهسا نگاه ینیسنگ! کردیم تابلو هم

 را بحث کرد یسع یکوتاه حیتوض با. بود سرش یرو ینیسنگ

 :کند جمع مهسا یبرا

 . مهسا ومهیآکوار باشگاه صاحب فاضل یآقا_

 :گفت خباثت با او و کرد نگاه را محمد یشتریب جانیه با مهسا

 خانوم؟ نیهم_

 او یخرخره یرو دندانش انگار و رفت بهش یاغره چشم میمر

 :بود

 !نیشیم آشنا شتریب بعد نداره یاشکال اگه.است خسته مهسا_

 :داد گرشید دست را ساک محمد

 !رمیم جلوتر من پس! که افتخاره_
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 !ممنونم_

 دو مهسا که افتاد راه جلوتر قدم چند و خورد را اشخنده محمد

 ترس و رتیح با او که یجور. دیچسب را میمر یبازو یدست

 :کرد نگاهش

 ؟؟یخوب ه؟؟یچ_

 :داد تکان را سرش تند تند مهسا

 کار یدار نیا با باشگاهه؟ صاحب واقعا نیا میمر یوا... آره_

! داره دوستت نکنه! داره یکلیه و قد چه خوبه؟ چقد ؟یکنیم

 ....گمیم

 :گفت ذوق با م،مهسایمر یمانده مات یهاچشم با

 یوا! رهیم ادمی دردا همه یخوش از االن آره یبگ اگه بخدا_

 ....جونم میمر... ادیدرم چشش نهیبب نیام

 محبت به حرصش یول بزند تشر او به خواستینم میمر

 :شد غالب شخواهرانه

 کردنت؟ ذوق شد تموم_

 :داد فشار شتریب را دستش مهسا

 ....بخدا یوا! نه_

 :رفت در سمت و دیکش را دستش میمر

 چشاش! کشهینم خجالتم!  میبر ایب کردن خدا به خدا به یجا_

 ....رونیب پره یم داره
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 :زد وول گوشش کنار مهسا

  بهت؟ گفته یزیچ نتونه؟یب یزیچ... توروخدا... میمر_

 :گفت یعصب یلحن با و ستادیا دفعه کی محوطه وسط میمر

  بکنم؟ خودمو سر یموها دستت از ای یکنیم تمومش_

. سوخت میمر ودخ دل که شد ساکت و خورد جا چنان مهسا

 :دیرس او چهره به دوباره و کرد اطرافشان ینگاه

 !یگیم یدار همم پشت ؟یکنیم شلوغ ویچ یخودیب آخه_

 :گفت یناراحت با مهسا

 ذوقامم و من! یشیم خوشبخت ن،یام فکر به بچسب تو یچیه_

 ... تونمینم من!  یباش دلواپس یبلد فقط تو! برات درک به

 نگیپارک سمت و دیکش رونیب او تدس از را دستش هم بعد

 وا رفتن گر نظاره وامانده و دیکش صورتش به دست میمر. رفت

 دید یم را دیام اگر! خت؟یریم سرش یتو دیبا یخاک چه. شد

 نجایا به او یپا شد باعث که زد یم سرش داشت غیج چه هر

 ممکن و است لهیبدپ او نکرد فکر لحظه آن چرا اصال! شود باز

 شروع هم مهسا از و درآورد را اشیزندگ ته دبخواه است

 !کند؟یم

 و کرد بغ خواهرت به یگفت یچ نجا؟یا یسادیوا چرا پس_

 سمت؟یس نیآخر به دیچسب
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 و رفت جلو یکفر اشچهره یتو یخنده و محمد دنید با میمر

  ، شدیم باز هانیماش پارک ضیعر ابانیخ به که یدر کینزد

 :دندیرس هم به رو

 ... نگفتم مهسا؟ به یداد نشون خودتو یاومد یپاشد یچ واسه_

 :کرد متوقفش و ستادیا مقابلش صاف محمد

 میدیکش چرا پس باشن؟ انیجر در دینبا ت خانواده ؟یچ ینگفت_

 نجا؟یا

 : برد باال هم با را شیصدا و دست میمر

 ...و بخوام کمک ازت کردم فکر لحظه، اون کردم یغلط هی_

 !یکرد یبزارا استفاده! نه کمک_

 :دیکش باال هم با را شیابروها جفت محمد

 تکرارش گهید سه،یوا کرد که یغلط یپا بار هی زادیآدم بعدم_ 

 !کنه ینم

 ...گفتم باری_

 :شد گرد شیهاچشم و افتاد صندوق ادی دفعه کی بعد

  ؟یشناس یم منو یگفت لتیفام و فک به یچ واسه تو_

 :شد جمع محمد یابروها

  ه؟یک ملیفام و فک_
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 و یمن ضامن گفت یم عموت عروس بودم، صندوق امروز_

 تو یرب و دستت یریبگ منو آبرو یکرد قصد! میشناس یم یگفت

 ...و اهیس بازار

 و خسته االن.میکنیم صحبت درموردش بذار! خب لهیخ_

 ! یهست یعصب

 و گرفت را دستش محمد و جاخورد او یناگهان رییتغ از میمر

 :رفت نیماش سمت

 ...که برم یم دارم یبرم نتویماشامیم خودم بعد! رسونمتونیم_

 

 کنار و ابانیخ طرف آن که دید را مهسا.ستادیا دوباره میمر

 آنقدر را دستش محمد. هاآن دستان به زده زل و دهیچسب نیماش

 کرد نگاهش. کند شیرها تا کرد یم تقال دیبا که بود گرفته محکم

 نگاه هانرده پشت و تردد کم در کنار.کرد گرد عقب یکم و

 :کرد خواهش و انداخت مهسا به یگرید

 خوامینم! کنهیم نگامون داره مهسا! محمد نکن مختل مویزندگ_

 ... بفهمه انویجر

 ! نفعته به بفهمه! بهش بگو_

 !نکن باز انیجر نیا بهمنو خانواده یپا_

 !یزد زنگ که جام سر بودم نشسته من. یکرد باز خودت_

 ...و داشتم ازین کمکت به وقعم اون_



 

 pg. 211 

21
1 

 اصول و ادا یکس واسه ادیم خوشم امدادم،نه یروین نه من_

! مشخصه باهاتمرابطه االن که نهیا واسه کردم یکار هر! امیب

 هک هیسند ،اونمیداشت فرق تا دو االن تا دخترام دوست هیبق با

 شده ریدرگ فکرم اما. یکرد زهرمارم که هیحال و دستت دادم

 یدیم گوش حرفم به االنم! این م واسه ادا و ناز یخودیب سپ بهت

 هخون امیم شمیم پا شب وگرنه یکن یخداحافظ که بغلم یایم و

 بگو یدار جرات اونوقت! بخوابم زنم با خوامیم گمیم و تون

 !!یچ یعنی یزیآبرور نیبب بعد! نه

 یوت انگار! کرد یم نگاهش بهت با و بود شیگلو یتو میمر قلب

 بود یجد آنقدر محمد. شدیم ته و سر داشت ترسناک یدره کی

 یم دودو چشمانش. دهدیم انجام گفته که یکار بود مطمئن که

 دش سست دستش یوقت. کرد ترشجیگ و زد لبخند محمد که زد

 سربه ای کرده یشوخ را زیچ همه و کرده شیرها کرد فکر

 دبع یالحظه و گرفت را کتفش دور او دستان اما گذاشته سرش

 هیبش او تن. فتدین مهسا به چشمش تا بست چشم. بود آغوشش در

 که گرفت یم شهیگر و زد یم خی داشت خودش و بود کوره

 :دیشن گوشش کنار را محمد آرام یصدا

 اشنب زدنم پس فکر پس کنهیم خوب منو حال تو غلط و اشتباه_

 !ببخشم بهت مدتو نیا محاله! گهید

 دار طناب انداختن موقع یزندان کی کمح خواندن مثل شزمزمه

 نیب لرز و تب آن نیب را نفسش داشت. بود گردنش دور

 نگاهش میمر.کرد شیرها محمد که گذاشتیم جا شانیهاتن

 :داشت نگهش باز محمد که برود خواست و نکرد
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 ...سایوا_

 شده تکرار شیهاچشم ته بد حال. کرد نگاهش سرگردان میمر

 خرمالو کال یوهیم انگار! برد هم یتو را محمد صورت و بود

 !بود گس.باشد شده بشینص

 !بدم بهت توهیمهر خوامیم_

 :دیکش پس را دستش میمر

 یچ به مارستانیب وسط. باشه یمهر که دنیم یوقت رو هیمهر_

 ...که یدیرس

 :رفت عقب مکث با

... کنم باور کارتو کدوم فهمم ینم. ستین خوب حالم یدید_

 !فهممینم

 هنوز که مهسا. زد را موتیر و رفت نیماش سمت هم عدب 

 یزیچ نکرد فرصت. ستادیا صاف او شدن کینزد با بود مبهوت

 نشست هم مهسا.شد نیماش سوار زودتر خودش میمر چون بپرسد

. کرد یخال نیماش کردن روشن سر را حرصش تمام میمر و

 رپ گلو تا امروز. دیچیپ ابانیخ یتو شیصدا که زد یدور درجا

 ازهت. دیکوب ترمزیرو را شیپا دید را مقابلش یوقت و بود شده

 مخالف جهت در نشیماش یتو دیام! کرد بغلش محمد چرا دیفهم

 متعجب یصدا. دشانییپا یم یبرزخ یصورت با و بود نشسته

 :دیشن را مهسا

 ده؟یام_
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 را مهسا.داشت فرود و اوج بلند یموج مثل میمر ینهیس قفسه

 چه که بود منگ. دیام صورت به بود مانده رهیخ که کرد نگاه

 و دیچرخ هم با جفتشان سر. کرد باز را نیماش در محمد و کند

 :گفت مهسا به یمهربان و لبخند با محمد

 یلیخ میمر حال امروز انگار خانم؟ مهسا عقب ینیبش شهیم_

 !ستین خوب

 میمر به  محمد.  شد ادهیپ و گفت یآرام باشه یجیگ نگاه با مهسا

 کند اپ به یاتازه جر و ستدیبا نداشت نا. برود کنار که کرد اشاره

 رد دیام چشم مقابل از سرعت با و نشست فرمان پشت محمد. 

 از میمر. افتاد هم به نگاهشان و بود نییپا دیام سمت شهیش. شد

.  دیچرخ دیام نیماش یپ در سرش که کرد نگاه را مهسا نهیآ

 ....بود هشد خراب.بست را شیهاچشم

 دار بیش یدامنه در یخی یهاگلوله بود شده شیهادست

 هم یاجهینت چیه ته به و دندیلولیم هم یتو.  استرسش

 شیپا یرو که بود محمد یپنجه به چشمش یگوشه. دندیرسینم

 تناقض و مهسا و سرش پشت به هم حواسش. بود مشت

 دیبا چطور! محمد درمورد او شیپ عملش و حرف وحشتناک

 ازب با نبوده؟ گفتن دروغ قصدش کند باور او که کردیم جمعش

. شد انگشتش مفصل یرو کمرنگ رد متوجه ، محمد مشت شدن

 نگاهش هم او دید و دیچرخ باال نگاهش. بود خورده ییجا انگار

 جرات و بردیم حساب ازش که بود شیرو آن باز. کندیم

 منتظر هم او کردیم حس ؟یآمد ما دنبال چرا بپرسد نداشت

 یلبخند با هم را اشانرابطه اتییجز یتتمه تا است سوال نیهم
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 شد باز شیهادست یخی یگلوله. دهد مهسا لیتحو ما مرگ مکش

 :گفت آرام محمد که داد فشار شیپا یرو را دستش دو کف و

 تو؟ به بدمش_

 و دیپرس را بشیعج سوال منظور نگاهش تعجب و سر تکان با

 انگشتانش دادن تکان با و چرخاند شیپا یرو را دستش کف او

 مخ زدن مشغول را عمرش تمام انگار. رساند را منظورش

 گاهن! بود مفهوم و مختصر حرکاتش تمام قدرنیا که بوده گرانید

 انگشتانش گرفتن تمیر با او پوزخند و انداخت بهش یایحرص

 شدن کم و تقاطع به دنیرس با. شد پررنگ شیپا یرو

 یرو را نهیآ. دیکش اشاره و ماءیا با یباز از دست حمدسرعت،م

 : کرد نگاهش و کرد میتنظ مهسا صورت

 هم به شتریب ممیمر که میبخور رو شام ،یندار یمشکل تو اگه_

 ه؟یچ نظرت! کنه مونیمعرف

 :برگشت سمتش بالفاصله و او حرف مقابل کرد هول میمر

 !محمد_

 !جانم_

 و گاهن کرد؟یم یطورنیا چرا. دیزلر شتریب میمر گفتنش جانم با

 رد تا دیتنیم یتارعنکبوت داشت قایدق. بود متناقض لحنش

 !کرد رو زود را ضعفش نقطه! دارد نگهش یدرماندگ یچسبندگ

 :دشو رها بلکه بزند پا و دست کرد یسع کندنش جان تمام با اما

 !شده مرخص تازه مهسا. بهتره بعد یبرا بمونه_
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 :کرد نگاه را سامه دوباره محمد

  ؟یتون ینم! مهسا یباش پا رو یتونیم که من نظر به_

 یزیچ چیه چند هر. کرد آشوب را میمر دل کالمش تیمیصم

 مدمح. باشد کننده رسوا توانستینم یزورک آغوش آن از شتریب

 خوش اج لحنش در یشتریب اقیاشت و چسباند لبش کنج یلبخند

 :کرد

 خواهرت نمیبب و میبزن گپ رزودت دارم دوست یلیخ که من_

ت قدرنیا یچ واسه  کنهیم کنسل من با قراراشم که داره دوس 

 !بخاطرت

 داشت! نبرد هجوم او به که گرفت گاز را لبش چنان میمر

 اب ،او شد تکرار گفتنش محمد تا! تازاندیم خودش یبرا یحساب

 :داد ادامه لبخند

 ! محمدرضام البته_

 یراه هر میمر و بردیم لذت تداش و بود گرفته اشیباز

 :گفت آرام و درآمد مهسا یصدا باالخره! بود بست بن رفتیم

 با شیخصوص مسائل از بدونه صالح خودش میمر موقع هر_

 ! زنهیم حرف من

 :دیچرخ میمر سمت کامل محمد

  زم؟یعز هیچ صالح خب_

 :نباخت را هیقاف اما ستادیا یم حرص شدت از داشت میمر قلب
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 امش میبر بخواد دلش مهسا نکهیا مگر! ادهیز فرصت! که گفتم_

 ! میبخور

 :گفت رهیخ ینگاه با مهسا که کرد نگاهش و برگشت عقب بعد

 مزاحم د،منیدار قرار شما اگر یول! خونه میبر دمیم حیترج_

 !نیایب تا کنمیم استراحت! شمینم

 سر. شد جمع اشپنجه نیب شیمانتو و بست را شیهاچشم میمر

 و دیچسبیم محمد یقهی به یدست دو داشت جا اگر. نشست شیجا

 بفهمد تا کردیم یخال سرش زدن غیج با داشت حرص چه هر

 !!!ستیچ او یزندگ یتو یفضول از ریغ هدفش

  خونه؟ ببرمتون پس_

 مارستانیب برگرد تو! رمیم خودم من.  نکن دور رو راهت_ 

 ! ادیز ستین نگیپارک اون به یاعتبار. بردار نتویماش

 !ستین مهم ریمس_

 ه،شیم ساز مشکل کم هی یایب! شناسهینم رو تو یکس اونجا اما_

 ! میبر خودمون بده اجازه

 شم؟ یرسم و حضور معرف قراره یک پس_

 :گفت عجز و حرص با میمر

 م؟ینزد حرف قبال مگه_

 :گرفت باال را دستش دو محمد

 !شمیم ادهیپ تقاطع از بعد من!یراحت طور هر! یاوک_
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 را شیمانتو قدرآن. نشست شیسرجا و نزد یحرف گرید میمر

. آوردیم باال داشت که بود خورده حرص و بود کرده مچاله

 عقب و داشت نگه یبوستان کینزد و تقاطع از بعد محمد

 :دیچرخ

 هی یتو میمر بود قرار و بود برنامه بدون من یناگهان اومدن_

 زیچ همه وقت چیه خب یول کنه آشنامون هم با خوب تیموقع

 . برد شیپ برنامه با شهینم رو

 :زد یکمرنگ لبخند مهسا

 . دمتونید ییهوی طورنیهم شدم خوشحال من یول_

 :زد لبخند محمد

 خبر منم به و نیکن هماهنگ رو قرارتون تا دو خودتون پس_

 ! نیبد

 . گفت یآرام یباشه و جنباند یسر مهسا

 ؟یشینم که ناراحت کنه، مبدرقه و ادیب خواهرت قهید دو االن_

 یسادگ نیا پشت امشب دانستیم میمر و گفت یا ساده نه مهسا

 هم او و شد ادهیپ میمر به ینگاه با محمد. دارد یبیعج یسخت ،

 :گفت مهسا به ینگاه با

 ! امیم االن.جلو نیبش ایب_

 بود شلوغ پارک. رفت محمد دنبال و دهد جواب او نماند منتظر

 چیه فرصت دیرس بهش یوقت میمر.ستادیا یابوته کنار محمد و

 :کرد فوران یآتشفشان مثل و نداد او به را یحرف
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 شد؟ یچ شد؟ حالت به خوش ؟یبرد االن؟ شد خنک دلت_

 شد؟ تموم تیفضول

 

 :بود خونسرد او برعکس. کرد نگاهش میمستق محمد

! بشه تونهیم البته! دمینفهم هم یچیه! نشده یچیه هنوز_

! یایب من با یجنابعال و خونتون بره تنها بگم و ششیپ گردمبر

 ه؟یچ نظرت

 :داد تکان تند تند را سرش میمر

 گه؟ید هینجوریا_

 :خاراند را دستش پشت و دیکش باال را شیهالب محمد

 ! درسته نیا عتشیطب_

 ! باشه! خان محمد باشه_

 :گفت سرش پشت از محمد که برگشت نیماش سمت بعد

 ! درخونت امیم شمیم پا وگرنه باشگاه یایم صبح فردا_

 :گفت زیآم دیتهد یلحن با و برگشت میمر

 !ایب یدار جرات_

 !امیم االن نیهم! بدم نشون بهت جراتمو شد واجب پس_

 اواقع.رفت نیماش سمت و شد رد کنارش از میمر یرهیخ نگاه با

 سر پشت از را ساعدش و دیدو پشتش میمر که رفتیم داشت

 :گفت آرام میمر و برگشت فاتح ینگاه با حمدم.دیکش
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 !یبگ که جا هر! صبح امیم_

. داد قورت را دهانش آب میمر و شد جمع یکم محمد یابروها

 :کرد نگاه را محمد دوباره و کرد نیماش سمت ینگاه

 نه ای یدار اعتقاد یزیچ به دونمینم! کن تمومش نجایهم فقط_

 ... کنم یم خواهش! این من یزندگ سمت نیا از شتریب اما

 و رفت عقب قدم قدم میمر که بود مانده بهش محمد یرهیخ نگاه

 ... کرد تند قدم و دیچرخ نیماش سمت بعد

 ! بود شده رو لشیآش یپاشنه

*** 

 

 

 

. زد برق یتو شیبرا را سشوار و داد دستش را مهسا یهالباس

 از. دیکش سشوار را شیموها خودش و نشاند تخت لب را او

 مهسا.زدند یحرف نه و بودند خورده یزیچ بودند،نه آمده یتوق

 یتو آماده که را یاجوجه یبسته میمر و گرفت دوش سکوت در

! بخورد تازه او و کند کباب تا گذاشت آماده خیس یرو د،یخر راه

 نیب را او یموها میمر و بود نشسته دستش ریز ساکت مهسا

 هم به دلش و شود خشک زودتر تا چرخاندیم انگشتانش

 و رفت فاضل حاج سراغ دیام با! آوردن بد همه آن از دیچیپیم

 پسر با را محمد دیفهم که یروز همان از. نکرد نگاهش یحت او
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 کنار. شد برابر چند و نیچند شیهادلشوره گرفت اشتباه او

 ازش تواندیم کردیم فکر که بود محمد با ییآشنا اشدلشوره

 بتواند بود دواریام خودش به. اوردیدرب مآرا و کوتاه رابطه کی

 بگذرد مدت نیا تا دارد نگه یراض را او و کند شهیپ استیس

 و دادیم رخ شاراده از خارج و وار ریزنج اتفاقات یهمه... اما

. شدیم کورتر گره کند باز شیپا از را بندها خواستیم چه هر

 دادیم شیها خواسته به تن و شدیم او میتسل اگر دیشا

 جنجال به سر تشیشخص و غرور. دارد نگهش دور توانستیم

 بخواهد که بود آن از تر خسته اما فکر نیا با داشت یبرم

 درمورد محمد که یحرف و بود مهسا قلب افکارشتمام ته. بجنگد

 و بست را شیهاچشم... زدینم پسش اگر بارنیا! زد شهیمهر

 با یهرزگ گفتیم رشس یتو یکس. کرد رها را مهسا یموها

 را جسمت باج یخواهیم! شودینم عوض شیمعنا جمله چند

 رفتهنگ را تخت فرفوژه یهیپا اگر و رفت جیگ سرش! ؟یریبگ

 :زد لبخند میمر و کرد نگاهش مهسا. خوردیم نیزم بود

 یندب بسته لویوسا یکم هی منم! بخواب و بخور یزیچ هی پاشو_

 !کنم

 ؟یشیم احتنار خورم،ینم بگم اگه_

! میریگ یم شهیهم که هموناست از هاجوجه نیا ؟ینخور چرا_

 !که؟ یبود عاشقشون

 :گفت دوباره مهسا
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 مراقبم یتونینم گهید یکنیم فکر شدم بزرگ منم بگم اگه_

 ؟یباش

 تا و نشست کنارش.  بود او سمت از یحرف هر منتظر میمر

 غضب با و دیکش عقب را خودش گرفت،مهسا را شیهادست

 :گفت

 م؟یمر خوردهیبرم بهت ستمین خر و آدمم منم بگم اگه_

 :گفت آرام میمر

 ...یداشت توقع دونم یم_

 با دیفهم هم یوقت از! نجایا اومدیم تو خاطر به دیام_

 محمدرضا نیهم واسه امروزم! کنار دیکش پاشو ییمحمدرضا

 ! دیترکیم نیماش تو داشت دیام و بود اونجا

 و بغض از پر میمر یهاچشم و بود اشک از پر مهسا یهاچشم

 فحر دنیکش شیپ از ریغ داشت را یزیچ هر دنیشن توقع.بهت

 یتر نیسنگ یصدا با و داد رونیب را پرلرزش نفس مهسا. دیام

 :گفت

 از یوقت. بود کبود انگار لبش بغل. بود یمدل هی دمیام صورت_

 زدن رتخاط به همم! نییپا داد رو شهیم،شیشد رد نشیماش بغل

 نه؟.

 اتفاق نیا واقعا. شد سبز میمر چشم یجلو محمد دست پشت خط

 دستش دو نیب را او صورت و داد تکان را سرش بود؟ افتاده

 :گرفت
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 ....یکرد فکر مهمن؟ من واسه یکرد فکر_

 :گرفت شدت ش هیگر و رفت باال یکم مهسا یصدا

 اهبچه نیع نکهیا از!باشم مهم برات گهید خوام ینم منم یول نه_

 خودم از. ادیم بدم فتهین واسم یاتفاق تا یکن میقا ویچهمه یخوایم

 ...کاش...  سهیوا کاش ...متنفرم قلبم از! خورهیم هم به حالم

 پشت مهسا هق هق. گذاشت او دهان یرو محکم را دستش میمر

 . انداخت او بغل یتو را خودش و شد دتریشد دستش

 دهش نیا که اوناست ریتقص... تنفرمم مامان از.ناراحتم بابا از_

... مینکیم یزندگ بدبختا نیع ما که اوناست ریتقص... مونیزندگ

 کردن منو که... بخشم ینم کدومشونو چیه... بخشمشون ینم من

 .. باشم یاضاف و خودیب آدم هی شدن باعث که...  تو وبال

 ییصدا با و چرخاند خودش سمت را او سیخ صورت میمر

 :تگف گرفته

 هی فعال چون بهت نگفتم محمدو انیجر خودت جون به... مهسا_

 ...که داده شنهادیپ

 نه؟ک بغلت یخودیب شنهادیپ هی واسه یبذار که یهست یآدم تو_

  من؟ چشم جلو اونم

 داشت سرش. نشست کج و گذاشت صورتش یرو دست میمر

 لعنت را محمد دلش یتو! شدیم نیسنگ و بزرگ یکوه یاندازه

 :شد خم سمتش مهسا و کرد

 ... که یکرد رد دمیام_
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 :کرد بلند سر یعصب میمر

 صحبت! دارم رابطه محمدرضا با من ینیب یم یدار خودت_

 رمیبگ میتصم درست نتونستم هنوز اما شده یجد کم هی نمونیب

 ینم دردت به گفتم بهت اول روز از دمیام مورد در! براش

 تو نجایا اومد بارهر خودش؟ از ای دارم عمه از خوش دل! خوره

 یم ریت با شم هیسا نمشیبب جا هر من وگرنه... یبود زده زنگ

 راثیم و ارث اسم به یبزرگتر لیدل توهم و من از قبل! زنم

 هی اون...  ما دنبال گشتن اومدن البد که باباست با شونیپدر

 مامان با و دونستیم خودش سهم عمه اول از که یکلنگ خونه

 معج بساطشون و دیخر رو یلعنت خونه اون بابا تا دیجنگ سرش

 !شد؟

 :دیکش یآه یخستگ با

  مهسا؟ یفهمینم رو نایا چرا_

 و رفت جلوتر میمر که کرد حبس را نفسش و چرخاند سر مهسا

 :گفت

 برادر عاشق بسته گوش و چشم یوقت خوردم ضربه کم من_

 یمون یم جا یکرد فکر شم؟ینم عبرتت درس چرا شدم؟ امیمرب

 لتد یدید دویام تا که شهینم دایپ یحساب آدم ای یعاشق و عشق از

 ....که معرفت یب خاندان نیا اونم رفت؟

 :گفت آرام و کرد یمکث

 !یدونیم خوب خودتم. بود استثنا هی توشون بابا که یخاندان_
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 او مخالف سمت را صورتش و دیکش صورتش به دست مهسا

 :گفت آرام میمر. داشت نگه

 به آرزو من مث تو که ذارمیم مویزندگ همه باشه قرار اگه_

 وپاش حاالم! باشه آرزوت که نبود نیا قیال دیام منتها! نمونه دلت

 !  نکردم سکته دستت از تا بخور شام ایب

 :گفت آرام مهسا و رفت در سمت

 !خوبه یلیخ_

 :دیچرخ سمتش یخستگ با میمر

 ..دیام... مهسا_

 !گمیم رو محمدرضا_

 :گفت آرام مهسا و گذاشت اشیشانیپ یور دست میمر

 بذار... هستم خودم مراقب من خودت جون به... میمر توروخدا_

 هشب هم یکن ازدواج فعال یخواینم اگه یحت... تیزندگ تو بمونه

 یدربند نیا مث یکی که هست تیزندگ تو حداقل یول! ... بگو

 ....  اشغال

 میمر.زد گچن شنهیس یقفسه به و شد کم نفسش دفعه کی

 :گرفت باال را صورتش ترس با و دیدو سمتش

 چته؟...مهسا_

 :داد قورت را دهانش آب مهسا

 ! میمر فهممیم خودم! شده بدتر حالم_
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 :دیچک اشکش

 ...که بهت گفت یزیچ دکتر_

 با من تا باش خودت مراقب که ؟یباش یقو ینداد قول االن_

  برسم؟ میزندگ به راحت الیخ

 :دیبوس را سشیخ یگونه میمر و زد یدپردر لبخند مهسا

 !گهید نزن حرفت ریز پس_

 !زنمینم_

 ... بعدم بپوش ترگرم لباس پاشو_

 .نکن اصرار توروخدا! ستین گشنم اصال فقط.خوبم_

 :بست را شیهاچشم میمر

 ادیب صبح یدیم امیپ دوستتبه! میبخورکنمیم درست فردا_

 ! خونه دنبال برم دیبا من شت؟یپ

. زد کنار شیبرا را پتو میمر و گفت یاآره زدن پلک با سامه

 مهسا ، دیکش شیرو را پتو میمر و دیکش دراز او یوقت

 :زد لب گوشش کنار و کرد حلقه او گردن دور را شیهادست

 مامانم بفهمم وقت چیه ینذاشت اما بود یخال شهیهم بابا یجا_

 ! ستین سرم باال و س زنده
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 داشت. کرد جمع سرش پشت را شیموها و ردک نگاه ساعت به

 را محمدرضا اسم. آمد اشیگوش یرو ینگید یصدا. شدیم رید

 امیپ شنیکیفینوت یتو چون کند، باز را امیپ نبود یازین. دید

 ! بود مشخص کوتاهش

 "منتظرتم! ایب زودتر"

 متس ناخودآگاه و ستادهیا در پشت کرد حس که بود گفته یجور

 یاینمک فقط. نبود یخبر چیه. دییپا را رونیب و رفت پنجره

 ادی! دیکشیم هوار اشیدست یبلندگو با یچرخ سه موتور سوار

 را غرش دیشنیم ییصداها نیچن وقت هر که افتاد مادرش

 !نکنند جادیا مزاحمت معضالت نیا و میبرو ییجا نشد که زدیم

 یهاحرف تمام یتو معضل یکلمه از بود ادشی که ییجا تا

 خوب رفتیم داشت که یروز. کردیم استفاده پرحرصش

 :دیکشیم غیج و کردیم نیف نیف. بود ادشی

 و یزندگ نیا و تو یپا مونمیم یکرد فکر! رمیم که معلومه"

 با ات مونمیم یکرد فکر ؟یبست پام و دست به که یمعضل دوتا

 و من یآبرو یکرد که ییهایکارکثافت وسط و تو یآبرو

 !"یخوند کور! خان نادر یخوند کور بره؟ مم خانواده

 نکهیا! اشانهمه بودند خوانده کور را قصه آن! گفتیم راست

 سالها مهر نه و شد دلتنگ آنها یبرا نه! گردد یبرم مادرش

 التهابشان پر یروزها به تا آورد رحمش به مشترکش یزندگ

 بود هگرفت که یحکم با و آمد دادگاه از بعد کباری فقط. برگردد

 ... و برد خودش با را ،مهسا
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 شه؟ینم رتید_

 یوقت. کرد رها هم با را افکارش و اتاق یپرده مهسا یصدا با

 کنارشان را ساعت کی نشد حاضر و کرد شانیرها مادرش

 ! بود؟ ها بهیغر از یتوقع چه بماند،

 اد؟یم یک دوستت_

 !ادیم مین و نه نه، تا گفت_

 :برداشت را شیمانتو و ردک نگاه دوباره را ساعت میمر

 درست برنج کمم هی. هست شبید یجوجه همون کردم رید اگه_

 !امیب زودتر کنم یم یسع! نیبخور کن

 دور؟ یختیر رو یکش اسباب ی  کارتونا_

 ات چند برگشت راه تو! گهید بهشون زد بارون و موند تراس تو_

 ..که نزن دست یزیچ به تو! رمیگیم

 ؟مگه چالقم ؟یچ که_

 :کرد اخم اما کرد رو و ریز را دلش او حالیب و آرام لحن

 هم یخوردگ سرما! خونه یاومد روز سه از بعد شبید تازه_

 بودن چالق توهم یدار دوست حاال! خوادیم مراقبت دوروز

 لویوسا تموم دیجد یخونه میرفت یول مربوطه خودت به یریبگ

 !رترهیگ وقت اون چون ینیچ یم خودت

 و برداشت پول یمقدار خودش یکشو یتو از.نداد یجواب مهسا

 :گرفت او سمت
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 چون کردم جمع خورد خورد یه سال هی نیا یول ستین ادیز_

 ...که من! میدار ازین اجاره واسه سال سر دونستمیم

 :گرفت هم با او دست با را هاپول متالطم یقلب با میمر

 یهمون! نذاشتم شیپ پول یرو پول یلیخ سال چند نیا یتو من_

 ... بود داده خونه واسه خودش بابا که بود

 !باشم داشته سهم من هم کمش نیهم یتو بعد به نیا از خوامیم_

 :گرفت را دستش ترمحکم میمر

 !شهیهم مثل! میکنیم ییدوتا رو کارا همه باش، خوب تو_

 یدییدو ییتنها تو و نشستم بچه نیع من که ییهاشهیهم همون_

 ... و

 . ...مهسا_

 یحت چشمانش.بود شده عوض مهسا حال شبید از.شد ساکت

 با یسادگ به. دید را محمد که نداشت را صیترخ یلحظه برق

 همه نیا از میمر اما کرد حذف نشانیب از را دیام رفتارش

 دستش نیب را هاپول و کرد بغلش! دیترسیم یسادگ و سکوت

 مراقبتش درقآن! بود جانش تمام یول کم شهیسرما. داد فشار

 تمام اگر یحت. نرسد شاهرگش به یراهزن چیه دست تا کردیم

! گمشده یایجوان یآواره خودش و شدیم او قلب نگهبان عمرش

 را پول.نزند سرش به یالیخ دوباره مهسا تا نداد طول را حسش

 :گفت خنده با و گذاشت فشیک یتو
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 نهونپ و پس یپول نمیبب بپرسم ازت امروز خواستمیم تازه_

 !یکرد رو خودت که یندار

 دهیرس دوستش. زدند را فونیآ و زد یکمجان لبخند مهسا

 ونریب عیسر هم به آنها سپردن با و نکرد معطل گرید میمر.بود

 یدربند خانواده بازگشت از یخبر چیه ساختمان یتو. رفت

. کنند هیتخل آنها تا بودند رفته یقبرستان انگار هم خودشان. نبود

 که نیهم. شد خنک د،یکش که ییهابتیمص تمام جودو با دلش

 به ینگاه! بود یکاف نماند آنها هرز دهان دست دانیم تا ستادیا

 .رفتیم محمد سراغ دیبا اول. شد نیماش سوار و کرد اشیگوش

! شدیم روشن شده؛ طور هر رابطه نیا فیتکل دیبا امروز

 ترکینزد احتر او بگذارد که نبود جادار و بزرگ آنقدر شیایدن

 امخ یالیخ کردنش در به دانیم از! بشود توانستیم که ینیا از

 و زد استارت اما کرد خی باز تنش... شبشید یفکرها اما بود

 یملک معامالت بنگاه یجلو از. افتاد شلوغ و یاصل ابانیخ یتو

 یخانه. بود بسته هنوز.  شد رد کردیم صحبت باهاش که

 فقط بود، مطمئن بهش. کرد پا و دست نشایبرا او هم را اولشان

 سخت را کارش یدربند یخانه گرفتن یبرا قبلش سال یعجله

 را شیپا ، کند ریاس را فکرش شتریب نکهیا یجا... وگرنه کرد

 تقسم نیترسخت محمد با قرارش. فشرد گاز پدال یرو شتریب

 ...بود روز آن

 خودش دیاب و بود گذشته دلشوره از کارش. کرد رد را یورود

 فقط! برود هم شیپ ، دیآیم شیپ چه هر با تا کردیم آماده را

 محمد از یخبر.رفت سالن داخل و کرد عوض را شیهاکفش
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 آنجا او از قبل یکس گفتیم سالن روشن یهابرق یول نبود

 عمال چون! باشد توانستینم که محمد از ریغ کس چیه! بوده

 که چند هر بودند، دهکر اعالم بانوان مخصوص را صبح میتا

 !نداشت یتیفعال چیه هنوز

 یرو ،چشمش یکل ینگاه با و رفت ومیآکوار سمت حرفیب

 داشیپ و گشت دنبالش چشم با. دشیند که ماند یمور ومیآکوار

 ومیآکوار ییباال قسمت کوچک یماه دو شیجا به. کردینم

  بود؟ افتاده بیعج یماه آن یبرا یاتفاق چه. بودند شنا مشغول

 یمرجان یهاصخره انیم از یزیچ دفعه کی و رفت تر کینزد

 و صحنه قدرآن! دشانیبلع و برد هجوم یماه دو سمت کوچک

 عقب را بلند یقدم وحشت و رتیح با فقط میمر که بود یآن اتفاق

 بخت نگون یهایماه.  زد زل شیرو روبه ریتصو به و رفت

 انگار.برگشت قبلش آرامش به هم آب کوتاه موج و شدند شکار

 ینرم به یمور! خورده تکان یآب و افتاده یاتفاق که انگار نه

 را او زدنش چرخ یلحظه کرد حس میمر و برگشت شیسرجا

 !شناخت و دید

 ! کرد د،غشید رو صحنه نیا یکی باری_

 یپودر ختنیر مشغول دیسف ییهاکشدست با محمد و برگشت

. زدیم تند هنوز شقلب. شد یگرید ومیآکوار یمحفظه یتو دیسف

 .نبود راحت افتاد اتفاق هوکی چشمش شیپ که یاصحنه هضم

 :دیچرخ سمتش و شد فارغ کار از محمد
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 شکشیپ گشنه یپسره نیا به زبونتو ای یشد ترک زهره_

 ؟یکرد

 ه؟یک گشنه یپسره! سالم_

 :رفت سمتش لبخند با محمد

 !خانوم! سالمکیعل! به به_

 :کرد چک را یمور یحفظهم محمد و زد لبخند میمر

 رییتغ داره قصد احتماال! بخوابه رفت و خورد! گمیم نویا_

 !شه حامله و بده تیجنس

 :شد جمع میمر صورت

 ... شیرحم یب یول برام بود جذاب بودنش بیعج_

 ! خورنشینخوره،م! کشنشینکشه،م! هیرحمیب بقا شرط_

 ! خوردشینم یکس که ومیآکوار نیا تو_

 ،ممکن رو یقبل یدوتاها و خوردینم رو دوتا نیا گها یول نه_

 ریتصو انیآبز از تیحما سازمان اونوقت! رهیبم یگشنگ از بود

 هکنیم پخش فاضلو محمدرضا اسم به یوحش ادیش هی یشطرنج

 !یشیم اوری اروی یب هم تو و

 :نشست و رفت بار یزهایم سمت.زد یپوزخند میمر

 روشون؟ ومتحک ای یدار عالقه بقا راز به_

 بده؟ کجاش! جفتش_

 !کجاش چیه_
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 به دست.انداخت سطل یتو و درآورد را شیهاکشدست محمد

 :شد خم صورتش کنار و گرفت او یصندل یپشت

 اومد؟ بدت شیرحم یب از ینگفت چرا_

 اما. بود کم اشانفاصله. دیچرخ سمتش یکوتاه مکث با میمر

 عقب چه هر بود تهگف خودش. بکشد عقب تا بود امدهین بارنیا

 ماا مقابلش معنا تمام به باختن یعنی دادن وا پس دیآیم برود،جلو

 را شاضافه یفضول هر یجلو ، هم ماندیم قرارش سر اگر

 ! گرفتیم

 یتوسر به دمیم حشیترج یول گرفته رو ایدن کل یرحم یب_

 !شدن دهید فیضع و بودن خور

 :آمد کش مکث یکم از بعد محمد لب یگوشه

 ! ییپررو! نهیهم هم بقا یشرطا از گهید یکی_

 !یدار حد از شیب که تو_

 :دیخند محمد

 !دارن دوست که فیلط یجنسا_

 :دیکش دست اشگونه یرو آرام محمد و شد جمع میمر صورت

 !یدار ادیز انداز دست. داره فرق تو فیلط جنس البته_

 : زد شیبرا یچشمک

 و ینبر ،اگه یبرب دل یتونیم تا! نهیهم شمگهید شرط_

 !بلعنت یم ،یفتیب رشونیگ
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 :نشست شیرو روبه محمد و ماند بهش میمر نگاه

 تیرعا! پاست دو یجونورا ما مخصوص یکی نیا منتها_

 ! یبلد خوب شرطشم

 ! اومدم و ایب یگفت یول دارم کار ایدن هی_

 رفته؟ برات دلم نگم یعنی نیا_

 :شد مشخص گاردش و شد جمع میمر صورت

 دادن نخ فکر تو که هیجور مونرابطه نه سالمه، پونزده نم نه_

 ! محمد میباش هم به

 محمدرضا؟ یگینم چرا_

 :دیکش عقب کالفه میمر. بیعج و بود نرم لحنش

 یزیچ اصال برات؟ کنهیم یفرق چه! محمدرضا ای محمد،رضا_

 .... ای داره فرق حالت به هم

 !یبگ کامل اسممو دارم دوست که داره_

  ؟یکرد خواست دلت یکارهر روزید که داره_

 ... که نکردم خواسته دلم یکار هر نهیا مشکلم_

 !  نگرفته جلوتو یکس_

 ده عرض در ژنشیاکس کرد حس که زد را حرفش عیسر قدرآن

 به حرفش یمعن. کرد دایپ آزاد یهوا به ازین و شد تمام هیثان

 به یازین گفتیم محمد سکوت و نگاه و بود مشخص یخوب

 فشیتکل که بود مصمم بدش حال تمام با. ندارد کردنش شفاف



 

 pg. 234 

23
4 

 خودش محمد باالخره تا ماند رهیخ بهش نیهم یبرا. شود روشن

 :دیکش جلو یکم را

 ؟یایاوک پس_

 یزد که یحرف یپا هم تو! ستمیایوام زنمیم که یحرف یپا من_

 !سایوا

 قسمتش؟ کدوم_

 !باش نداشته کار من ندهیآ و گذشته به_

 مگس مث هم القید یپسره اون! بود حالت زمان تو شبید_

 ! دیپلکیم دورت

 ش؟یزد_

 :دیخند محمد

 ؟یچ بگم! شد ولو زشت زیچ هی نیع_

 :گفت یعصب میمر

 ...قدرنیا نبود قرار_

 :گفت یجد و محکم یلحن با حرفش انیم محمد

 چند باهات دونمینم ینکن،وقت مشخص حدود و حد من واسه_

 !چندم

 

 یارابطه! یکرد مشخصش خودت! مشخصه چونمون و چند_

 باشه،ارزش هم یدائم ستین قرار و گرفت شکل هوا رو که
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! باشه بگم اومدم! میکن خورد خاطرش به همو اعصاب که نداره

 من! باشه خودمون نیب یول یبگ تو یچ هر! بس آتش اصال

 در من با بفهمن خاندانت کل و خانواده مهمه تو یبرا دونمینم

 من یبرا یول! انهی یدار یارتباط مدل چه اصال و یرتباطا

 بهش که یایگرفتار و ریگ کی و هزار ریدرگ مهسا که مهمه

 ! نشه ستین مربوط

 :گرفت ینفس میمر و کرد نگاهش ساکت محمد

 بارو نیدوم یغصه نهیبش خوامینم! خوردم شکست بار هی من_

 علومم که عالقه هی! شنهادهیپ هی تو و من نیب فقط گفتم! بخوره

...  نشو سبز شتریب جلوش کنمیم خواهش! بشه یچ تهش ستین

 که یهمونجور! نذارم کم یزیچ از مدت نیا تو دمیم قول منم

 ! بود قرارمون

 :گفت و شد بلند محمد

 . ایب پاشو پس_

 شدیم شروع ومیآکوار بغل از که ییراهرو سمت خودش و

 جا یحرف چیه بدون وا یضربت واکنش از میمر. رفت رونیب

 وا دید یوقت محمد. خورد تاب و چیپ اشنهیس یتو نفسش. خورد

 به و دیدزد چشم میمر. کرد نگاهش و برگشت نخورد، تکان

 و داد قورت را دهانش آب. انداخت چنگ زیم یرو اشکوله

 روح یرو دوباره داشت که یبد حال و عقل هشدار به توجهیب

. ودنب دنیکش پس پا یجا. رفت دنبالش انداخت،یم هیسا جسمشو

 یپلکان و شده کار یهایکاش.  گذشت یضیعر یراهرو یتو از
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 یور شیپا.داد نشانش را استخر یفضا رفتیم نییپا به رو که

 شیجلو ویما اگر کند؟ چه رفت آنجا محمد. ماند اول پله

 تا! نبود دیبع ازش چه؟ استخر آب یتو بپر گفتیم و گذاشتیم

 یدگزن دنبال و هایلگیبدپ و افتاد قبل شب ادی رفت سپ شیپا

 شده برعکس محمد مقابل در داشت که یتین هر! شیهاافتادن

 او حاال و کند فرار دستش از او یروز کردیم فکر. بود

 دست از یبرا یزیچ! نکند رسواترش تا کند فرار خواستیم

 لکانپ انیم اما رفت نییپا را پله فکر نیا با و نداشت دادن

. دیرسیم اتاق کی به انگار که دید یکوتاه و ضیعر یراهرو

 ای بود باشگاه نبود معلوم. جاستآن محمد دید و کرد تعجب

 دایپ شد یم زیچ کی سوراخش هر یتو که داالن پر یعمارت

 :گفت و دشید محمد. کرد

 !نجایا ایب_

 ماا نداشت رونیب به یدید! دید را یمستقل تییسو و رفت جلو

 وصل یاصل یورود به گفتیشد،م وارد شیتو از که یراه

 یبزرگ خواب تخت. بود شده دهیچ شیتو یمختصر لیوسا. است

 چشم هب لهیوس نیبزرگتر بود، کرده خوش جا تییسو یگوشه که

... کردیم روشن را زهایچ یلیخ فیتکل تخت آن. بود میمر

 شیبرا خودش که یقرار و بود یباز ته. دیلرز فقراتش ستون

 محمد که کرد یم یباز سرسره تنش یرو عرق.کرد یادآوری

 :برگشت سمتش و انداخت تخت لب یرو را گرمکنش

 هی فتمگ قمیرف به گرفتم، رو نجایا نیزم که ی،موقع شیپ سال ده_

 ! دارم اجیاحت بهش یبدجور که اریدرب تییسو هی هم شگوشه
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 خواستیم و داشت استرس. خورد سر دستش یرو اشکوله

 :کند پنهانش شیها یریگ گارد پشت

 !یبکش رخم به تویقبل مزخرف یهارابطه ینخوا باز دوارمیام_

 میمر چشم.  کرد پر نصفه را یوانیل زیم یرو از و دیخند محمد

. بود کرده تصورش صبح تا قبل شب. ماند او خندان مرخین به

 نکهیا از قبل. ندارد ییابا هم خوردن از او دیفهم!بود پروا یب

 اب اورد،یب ادشی یزیچ یکس انگار ، برود باال نفس کی محمد

 :گفت مشخص یگارد

 !یایب من سمت یندار حق ، یخورد کوفتو اون_

 شد سست دستش اول. ماند رهیخ بهش مکث هیثان چند با محمد

 هم هب لب میمر. رفت باال نفس کی را ستالیکر وانیل بعدش اما

 :تگف بهش یا رهیخ نگاه با و فشرد

 ...یول کردم قبول هم،منم با میداشت یقرار هی_

 یغلط چه دارم نفهمم و شم یوحش یترس یم ؟یچ یول_

 کنم؟یم

 :افزود شخندین با و گرفت باال سرش کنار را وانیل

 ذره؟ هی نیا با_

 !یکنیم مست بشکه با شما معلومه! نه_

 !ینیبب رشویخ کن حساب بشکه بشکه شما_

 ...محمد نیبب_
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 :رفت سمتش حرفش انیم و کرد رها را وانیل محمد

 !ینیبب تو شد قرار حاال! گهید نه_

 نییپا اششانه یرو از را او شال یگوشه د،یرس کشینزد یوقت

 انداخت اشروده و دل به دست کندن جان یبرا میمر قلب.  دیکش

 :گفت آرام یوقت کرد بدترش محمد یصدا و

 زا خواسته کرده، کاریچ دهینفهم و خورده گفته بهت که یاون_

 !رهیگینم رو اراده یمست! کنه فرار کرده که یغلط ریز

 کنار زیم یرو را او شال محمد و کرد نگاهش ریمتح میمر

 :انداخت دستش

 !نیهم.کنهیم تر،کوک یخوایم که رو یزیچ فیک فقط_

 محمد و رفت پس یقدم ارادهیب او رفت، میمر سمت دوباره تا

 انیم انگار.  خورد چرخ گرید سمت گاهشن. ستادیا شیسرجا

 شسر پشت که یراه. گشت یم زیگر راه دنبال اش بسته یایدن

 گرفت را آرنجش دور که او یپنجه... اما رفت یم دیبا و بود

 آتش که یاشعله شد باز آغوشش یگرما و بست را شیها،چشم

 مانده ساکت و باختیم را خودش داشت واقعا! انداخت جانش به

 ... و زد ینم پسش چرا! دبو

 

 مال !نه.برگشت قدرتش نشست بناگوشش یرو او یبوسه یوقت

! دیرسیم او با دندان و چنگ به کارش اگر یحت! نبود یباز نیا
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 نگهش محمد دیبگو یزیچ خواست تا یول دیکش کنار را خودش

 :داشت

 خی و یریم پس چرا پس وسط یدیکش قرارو یپا خودت_

  ؟یکنیم

 کردن کم یبرا یایشرویپ چیه محمد. بود رفتهلیحلت جانش

 ار دستانش هم باشگاه یتو اول روز آن قدر به یحت.نکرد فاصله

 :درآورد را شیصدا میمر سکوت یول نداختین کار

 تدس با که مرگته چه! تو تا داره شرف بخوابم، مجسمه هی بغل_

 نودب نجایا از یخوایم یوقت یکشیم شیپ پا با و یزنیم پس

  ؟یاریب باال

 جان کم شیصدا. گرفت را میمر یگلو خیب یدست دو یکس انگار

 :بود

 تا هسیوا تاوانش یپا دیبا کرد غلطو هی که یکس ینگفت مگه_

 !نکنه؟ تکرارش

 :گفت آرام صورتش یتو و کرد خم را سرش محمد

 نیع نکهیا نه ، خودتو بساز ، یسیوا حرفت یپا یخوایم_

 ! نکنم تو مچل خودمو که ختهیر اونقد! جلوم یسیوا مجسمه

 :دیکش پس را سرش میمر

 ... یوقت یشد ریگیپ چرا! پس نکن_

 چندشت شد عوض بابام اسم اول؟ همون از یکرد قبول چرا_

 س؟گهید زیچ قصه ای شد
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 ! کردم اشتباه من باز یبود فاضلم حاج خود پسر اگر تو_

 :گفت محمد و بست را شیهاچشم محمد پوزخند با

 ! یلنگیم یایب عملش یپا دمیفهم روز همون_

 که بود داشته نگهش یجور محمد اما شدیم بد داشت میمر حال

 او دستان انیم از را خودش توانستیداشت،نم هم ییتوانا اگر

 امآر بهش رهیخ ینگاه با محمد و داد تکان سر فقط. بکشد عقب

 :گفت

 بهش یاداعتق چیه که یانیجر وسط یدیکش منو یپا یول_

 !ندارم

 دکر بهش را پشتش محمد. آمد باال تازه میمر نفس و کرد شیرها

 او و زد گارشیس به یپک یوقت. برداشت را گارشیس و فندک و

 شسمت و برگشت آب یوانیل با گرفت وارید به دست که دید را

 :نشاندش تخت یرو و گرفت را شیبازو میمر نگاه با. گرفت

 بوده؟ یچ هیقض یگینم_

 :داد فشار دستش یتو را وانیل میمر

 ... که خواستمیم کمک عموت از... گفتم بهت_

 .خوردم تورت به من یاتفاق_

 :بست را شیهاچشم میمر

  شه؟ تموم یباز نیا شهیم_

 !نه_
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 سمتش محمد.دیچسب اشیشانیپ به آب وانیل با میمر دست دو

 :شد خم و رفت

 ! یباش باهام که ستین یاجبار چیه ،ینخوا خودت تا یول_

 باال از و ستادیا صاف محمد و دیچرخ باال میمر یهاچشم

 :کرد نگاهش

 از ، مفت یزایچ سر باشه ادتی تو دوما که کنمینم فسخش_

 ...و ینذار هیما خودت

 :داد ادامه یکوتاه مکث با

 ریگ دلم و ندم تله به دم یمفت نیا به باشه ادمی خودم هم اوال_

 ! فتهین

 لندب میمر.  کرد بهش پشت کالفه محمد و کرد نگاهش جیگ میمر

 :ستادیا او و زد شیصدا و شد

 ؟یبر خوامینم و کرده ریگ شتیپ دلم بگم واضح ؟یدینفهم_

 :تگف کالفه و درهم یصورت با و برگشت محمد م،یمر سکوت با

 کدوم چیه یول میزندگ تو اومد دخترو زن مدل صد یسالگ از_

 بفهمم و برسه بهت دستم ترسمیم! نبود سخت و چغر تو مث

 گلوم خیب عمر آخر تا اونوقت!خورده سر دلم نیا خاطر واسه

 ... و باشم باهات یزورک خواستم که مونهیم

 :شد رهیخ بهش و کرد مکث

 ! شهیم یچ تهش نمیبب باشم باهات شتریب خوامیم_ 
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 :رفت باال محمد دست کرد باز دهان تا میمر

 تو اگه! دارمینم نگهت شتریب روز هی! هماه شیش همون تهش_

 و مخانواده شیپ و خونه برمتیم رفت شیپ درست مدت نیا

 منو یپا یوقت! تیزندگ سراغ برو نشد اگرم ، میدیم شادامه

 هست؟ حقم که یکی نیا ان،یجر نیا وسط یدیکش یخودیب

 کامل را اشنوشته باالخره.ماند او دست یتتو یرو میمر نگاه

 ...دید

 "die with memories not dreams" 

 

 : انداخت را دستش محمد و شد یطوالن سکوتش

 خب؟_

 :داد تکان سر آرام میمر

 ...مهسا فقط باشه_

 ! دمیم لشیتحو ،منمیداد لشیتحو که یدروغ همون_

 یخونه بر و دور لطفا یول شه آشنا باهات که ارمشیم خودم_

 چون کنم خواهش ازت بتونم نیا ازترواضح نکنم فکر! این من

 یمیقد محله هی مجلس نقل خواهرم و من حرف خوادینم دلم

 ! بشه

 سمت.شد بلند و گذاشت زیم یرو نخورده دست را آب وانیل

 :گفت آرام محمد و رفت شکوله
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 و پدر از یخبر دیبا وگرنه نییتنها که زدم حدس درست_

 !روز دوسه اون شدیم مادرت

 :گفت آرام کند هشنگا آنکه بدون میمر

! مونده برام که هیزیچ تنها مهسا! میداد دستشون از چندساله_

 که یوقت تا حداقل! باشه منم یزندگ استرس ریدرگ خوامینم

 ! شه حل مشکلش

 زنمیم حرف یحاج با من! ریبگ صندوق از وامو اون برو_

 ...که

 ! ندارم ازین وامش به گهید_

 :گفت آرام و کرد نگاه محمد به

 !نبودم منطقه اون ساکن چون! شد رد درخواستم_

 .رفت در سمت یکوتاه یخداحافظ با میمر و نگفت یزیچ محمد

 رشس پشت و برگشت. داشت یگنگ احساس دیرس رونیب یوقت

 و رفتیم چشمش شیپ محمد دست یرو یتتو. کرد نگاه را

 خاطره، نه و بود مانده شیبرا آرزو نه که او فیتکل! آمدیم

! کرد قبولش چرا دانستیم خودش که بود گنگ یبطهرا نیهم

 بهانه را یجوان طنتیش یگاه دلش و بود شده خسته ییتنها از

 !کردیم ترش راه به رو دیشا کم زمان نیا! کردیم
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 یرو ببندد چشم و دهد گوش یاثیغ حرف به خواستیم

 لفاض حاج کردن پشت. بودندرشیدرگ هنوز امروز که یاگذشته

 ادافت راه و نشست نیماش یتو. بود کرده دیناام را شیدهایام امتم

 روز امروز یعنی! بود معامالت بنگاه. خورد زنگ لشیموبا که

 !بود؟ شانس

 گوشش یتو یخبر خوش با معتمد دار بنگاه یصدا و داد جواب

 :دیچیپ

 یایب االن یدار وقت! دخترم شده دایپ برات مناسب مورد هی_

 ش؟ینیبب میبر

 !اونجامگهید ساعت کی ات_

 ترشیب را شیپا. شود آماده خواست مهسا از بالفاصله و کرد قطع

 حاال داشت، که یاپردلشوره شروع خالف بر! فشرد پدال یرو

 ....بود ترآرام

. دیکاو را اطراف کنجکاوش نگاه و رفت باال هاکوچه بیش از

 یمیقد یباغ خانه به که بود چپ سمت بلند و ضیعر وارید کی

 در کی وارید همان ریمس در هم کوچه ته و شدیم وصل

 در یباغ خانه و رو به رو در گرید یخانه سه و بود کوچک

 متعجب هم او که افتاد مهسا به نهیآ داخل از نگاهش. گرید سمت

 یدرخت ریز را نیماش یوقت.کردیم نگاه را اطراف کنجکاو و

 و دیچرخ مهسا سمت میمر و شد ادهیپ دار بنگاه کرد، پارک

 :دیشن را او آرام یزمزمه
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 !میمر هیمیقد قدر چه_

  نجا؟یا آوردمون یچطور موندم یول آره_

 و دش خم نیماش گرید سمت از دار شد،بنگاه ادیز تعللشان یوقت

 :گفت لبخند با

 !محل اون به نسبت دوره! که گفتم بهت_

 را وتمیر میمر. شدند ادهیپ و کردند هم به ینگاه مهسا و میمر

 :گفت و زد

 ! یمنوچهر یآقا کردن کوچ شهیم گهید نیا_

 خانه امتداد در که رفت یدر همان سمت دست به دیکل یمنوچهر

 :گفت و بود باغ

 دست هم شما از قبل! رهیخ دستش. آشناهاس از یکی مال نجایا_

 یسال سه! نبودن شهر نیا مال که بود دختر و مادر هی

 ! وقت چند نیا بودم فکرتون تو راستش. نشستنیم

 به. شد باز یمنوچهر آرام هول با و بود زده زنگ یکم در

 :گفت و کرد نگاه دخترها

 !بگم رو انیجر یباق تا دینیبب رو داخل دیبر حاال_

 و کوچک اطیح وارد او که یزمان و بود میمر به چشمش مهسا

 و بود خورده جارو اطیح. رفت دنبالش شد، چهار در سه

 اما نبود یدرخت اطیح یتو. بود شده کود یاهگوش شیهابرگ

 آنجا بود شده باعث یکنار باغ یتو از دهیکش سرک درختان

 . باشد داشته بانیسا
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 داخل دخترها تا ستادیا عقب و کرد باز یمنوچهر را یاشهیش در

 نفر کی که کوچک آشپزخانه کی و بود تو در تو اتاق دو. رفتند

 دهید نتیکاب سه دو تهش اما.  لیوسا با شدیم جا شیتو زور به

 !شدیم

 :گفت یمنوچهر

 نشسته که ییجا اندازه خونه هی ، منطقه همون یتو شما پول با_

 اما دشیم دایپ شتریب اجاره و کردن نییپا و باال تا دو با نیبود

 !نکنن تونآواره دوباره گهید سال نبود معلوم

 :تگف دوباره ید،منوچهریبگو یزیچ خواست تا میمر

 آدمو نیا من! دختر اتمشرمنده یدربند خونه بابت هنوز_

 !جااون دیبر و کنه خامتون زبونش با ذاشتمیم دینبا! شناختمیم

 یتو یدربند و گشت یم خانه دنبال که بود ادشی خوب میمر

 متقاعدش خوبش ظاهر با و دیرس راه از دفعه کی بنگاه همان

 :دیکش ییصدایب نفس! کنند اجاره را او یخانه تا کرد

  است؟ صاحبخونه با هم نجایا حاال_

 یول کهیکوچ خونه هی! وارهید صاحبخونه و شما خونه نیب_

! مطمئنه و باصفا یول کهیکوچ! بزنه هم رنگش شد قرار.زهیتم

 گهید اومد، شیپ براتون دمید که یمشکالت اون از بعد نبود اگر

 !نجایا آوردمتونینم

 :زد لبخند او و کرد نگاه مهسا به میمر
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 نه نشسته، سرمون رو یکس نه الاقل! خوبه که من نظر به_

 ! یگب تو یچ هر بازم یول! میشناسینم که میهست یکس سر یباال

 :دیکش یقیعم نفس یمنوچهر و زد لبخند میمر

 ونما فقط. رهیگینم سخت هم تونهیکرا به.کردم صحبت باهاش_

 !کردم راحت الیخ با که بکنم رو شما نیتضم من دیبا گفته

 میمر. فرستاد دخترها پدر یبرا یامرزیب خدا ینیسنگ آه با و

 اما ریدلگ شیبرا دیشا و بود کوچک خانه. دیچرخ خودش دور

 فشیک! دهد تیرضا تا بود بس شیبرا منطقه رییتغ و مهسا لبخند

 :گفت و کرد جا جابه دستش یتو را

 د؟ید رو صاحبخونه شهیم_

 ! ادیب زنمیم زنگ االن! شهیم که معلومه_

 و دندیشن یاالهی یصدا که دید یم را ها نتیکاب یتو داشت مهسا

 یکاله که متوسط یقامت با چاق و ساله شصت حدودا یمرد بعد

 ته نکیع کی.شد وارد د،یکشیم را شیپا و داشت سر به یبافتن

 تیجد با مرد و دادند سالم دخترها.  بود چشمش به هم یاستکان

 :داد تکان نسمتشا سر

 رو دییتا مهر شما! گفتم قبلنم! یمنوچهر یآقا چشم سر قدم_

 !مونهینم باالش یحرف ، نیبزن

 :زد لبخند یمنوچهر

 بهتون که گفتم هم خواهر دو نیا به من! باشه راحت التونیخ_

 ...کنم ضمانت من الزمه اگر بازم.دادم نانیاطم
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 :گفت آرام و رفت باال مرد دست

 واسه امیکنه،م طلوع صبح! مومن مرد گهید باشه شیپ ریخ_

. بخوره رنگ هی خونه که بدن مهلت یروز چند فقط! قولنامه

 !دوده و یفیکث با مینش الذمه مشغول

 :درآمد میمر یصدا باالخره

 ...هیکرا و عهیود درمورد_

 یحرف! جان دختر کردم صحبت یمنوچهر یآقا با رو اونش_

 !بهش کنمینم اضافه

 مهسا یزمزمه! کردند نگاه را هم و دیچسب میمر یازوب به مهسا

 :دیشن را

 ! بداخالقه چقدر_

 :زد لبخند! اوردین خودش یرو به میمر یول

 ...یآقا میاریمرو اسبابمون لیتحو سال شب ما پس_

 :گفت یمنوچهر

 !یقنات آقا حاج_

 :گفت باز یقنات یآقا و گفت یابله میمر

 ....خدا پناه در الفع! دختر نیایم خوش! شیپ ریخ_

**** 
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 دور یاشهیش حباب گذاشتن با و دیکش اشیشانیپ به دست میمر

 :رفت عقب یگاز ییروشنا

 ! باالخره شد تموم نمیا_

 ودب لیتحو سال گرید ساعت چند. کرد نگاه را ساعت و برگشت

 عاشق شهیهم مهسا. نداشتند نیس هفت سفره یبرا زیچ چیه و

 که شدند ریدرگ قدرآن امسال اما دبو دونفره نیس هفت همان

 رونیب و کرد جمع را خانه وسط یهاکارتون. رفت ادشی اصال

 .برد

 گرید خواست ینم.بود یبعد کوچه سر یشهردار آشغال سطل

 خاموش ییدستشو برق دید برگشت یوقت. دارد نگه را لیوسا

 نگاه را اطراف متعجب. دیند را مهسا باز یول رفت داخل. است

 تعجب سر از ییوا. نبود او از یخبر.رفت رونیب باز و کرد

 ازب را در یفور بود؟ رفته رونیب او یعنی. زدند را در که گفت

 شآ ینیس. کرد سالم لبخند با یاساله پنجاه،شصت زن که کرد

 :گفت زن و داد سالم لبخند با میمر. بود دستش رشته

 بدال فتمگ ن،یکرد یکش اسباب تازه دمید! تونهیهمسا! عصمتم_

 ! آوردم براتون! نیکن درست امشبو رشته آش نینکرد وقت

 ستد. کرد تشکر لبخند با و کرد نگاه را یسفال یهاکاسه میمر

 :گرفت سمتش را ینیس زن که برد یکی سمت

 !جانتون نوش! شماست مال دوشهر_
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 را ینیس. بود برده سرش از هوش هم آش یبو و بود گرسنه

 ریز را چادرش او که کرد دعوت داخل را عصمت و گرفت

 :زد بغلش

 ،خجالت یداشت یکار یول! دخترم ستین یمهمون وقت سال ته_

 !امیبغل خونه نیهم من.نکش

 !نیدار محبت_

 ییهادست با کوچه بیش از که دید را مهسا شد تمام که حرفش

 :رفت سمتش یدیببخش با و کرد گرد چشم! آمد باال پر

  تو؟ یبود کجا ه؟یچ نایا_

 :گفت لبخند با مهسا

 فقط! دمیخر رو نیس هفت یلهیوس رفتم! گرمه سرت دمید_

 !نکردم دایپ سمنو

 :دیدو حرفشان نیب یفور و دیشن عصمت

 !براتون ارمیم! کردم درست خودم سمنو من_

 گاهن زن رفتن ریمس به خنده با میمر و کرد نگاه تعجب با مهسا

 هسام. گرفت باال را دستش یتو آش ینیس! دیدو یقرق مثل.کرد

 :گفت و دیخند

 به ینذر جمعه شب و آش خانم احترام خونه مث! پس جون آخ_

 !راهه

 دستمال یفور میمر. برگشتند خانه یتو هم با و دیخند میمر

 :گرفت او سمت و برداشت را یریگردگ
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 شکر رو خدا! شه تموم زود کنم جارو من کن، یریگ گرد ایب_

 !شد جمع زود

 یصدا با بعد ساعت مین! شدند مشغول و گفت یاباشه مهسا

 و ترف رونیب! خانمه عصمت گفت خنده با میمر خانه یبلبلزنگ

! بود گذاشته هم یماه با پلو یسبز بار نیا سمنو ظرف کنار او

 :گذاشت جوان دختر یشرمنده دست یرو دست

 ما با امشب تونیروز! نیهست هم گرسنه! نیاخسته دونم یم_

 !جان نوش! مادر جان نوش! بود

 هک بودند آن از ترگرسنه. زد برق مهسا یهاچشم برگشت یوقت

 را لوپ یسبز ته و نشستند وسط همان.کنند تعارف هم به بخواهند

 آرام یول خسته. افتادند طرف کی کدام هر بعدش و درآوردند

 !نداشتند آرامش قدرنیا بود وقت یلیخ! بودند

 گریکدی سمت لبخند با گاهشانن ، دیترک که لیتحو سال توپ

. گرفتند آغوش در را هم محکم قبل، یهاسال تمام مثل و دیچرخ

 سال چند از بعد. زد لبخند و برداشت را کوچک قرآن میمر

 یال اسکناس دو. کردندینم فراموش را پدرشان یکارها هنوز

 :زد لبخند گرفتنش از بعد مهسا که برداشت را قرآن

 ؟یچ محمدرضا_

 :داد باال را شیابروها مهسا و دیماس میمر لب یرو لبخند

 نبود؟ ادتی نکنه_

 :گفت صادقانه و بست را قرآن



 

 pg. 252 

25
2 

 !اصال_

 !میبخر براش یزیچ هی میبر پاشو صبح فردا خب_

 رس از موقتا یاباشه گفتن با و گذاشت شیجا سر را قرآن میمر

 قرار طبق و خوردند یاینیریش و یچا. کرد باز خودش

 دارید یبرا ینیریش یبسته برداشتن با و شدند آماده ناشاهرساله

 هشتب بروند دارید یبرا داشتند که ییجا تنها. رفتند پدرشان با

 لیتعط روز چند آن کردندیم یسع آن از بعد! بس و بود زهرا

 شانیگلو خیب پا ییتنها تا بگذرانند شهر از یاگوشه روز هر را

 !نبرد نفسشان و نگذارد

 اسم دور دیسف و سرخ یهاگل با مهسا و بودند شستهن مزار سر

 یبغض با سال هر مثل میمر نگاه یول گرفت قاب را پدرش

 !کردیم تماشا و بود نشسته عقب سخت

 گفته خودش! شدیم عوض زهایچ یلیخ دیشا بود مانده او اگر

! بودهن اندکرده تصور گرانید که یزیچ کند ثابت تا جنگدیم بود

 یجرقه اشتباه کی بلکه نداده باد به انتیخ را اشیزندگ که

 و سوزاند را زشانیچ همه که یآتش. زد را یبزرگ آن به یآتش

 !دندیند را خاکسترش یحت

 دبع سال اگه شهیم یچ کنمیم فکر نیا به دارم! بابا یدونیم_

 !شه تر شلوغ دورت و نجایا میایب تنوه با

 بغل یزانوها دور از شیهادست.دیپر میمر چشم از برق

 ندهخ با او که کرد نگاه را مهسا گرد ییهاچشم با و افتاد اشکرده

 :گرفت باال را دستش دو
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 چشمات با چرا! که خودمو نه گفتم رو تو بچه یآبج جون به_

 ؟یزنیم

 خنده با مهسا که کرد نگاهش چپچپ و فشرد هم به لب میمر

 :دیکش هاگل به دست

 یناظما به صدرحمت. رهیم غره شمچ شهمه! بابا نشیبب_

 دونهینم! ستین که تو و من فکر ذره هی اصال! ما رستانیدب

 !میش بابابزرگ و خاله خوادیم دلمون

 

 ؟ یابچه و شوهر دنبال اشهمه عهدبوق یدخترا نیع چرا تو_

  ؟یکشینم خجالت

 :زد خنده ریز مهسا

 بندازه رهیبگ خمره منم بترشه، خوادیم خودش! بابا نشیبب_

 خوادینم دلش یکس یازمونه و دوره کدوم تو خب! توش

 کنه؟ ازدواج

 شوهریب هم یجنابعال. مزخرف زمونه دوره نیهم تو_

 !باش کنکورت فکر فعال! یمونینم

 ودب شیپا کنار که را یزیر یسنگ مهسا یابروها رفتن باال با

 و دیخند میمر.  کرد یخال جا خنده با او که کرد پرت سمتش

 :دیکش پدرش اسم یرو دست

 !نداره ایح ذره هی بابا؟ پرروئه و تخس چقدر نیبب_

 ...گهید سال تا من_
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 نگاهش رد تا و کرد نگاهش خنده با می،مر مهسا شدن ساکت با

 مرخین یرو نگاهش.  نشست کنارش یکس ، کرد دنبال را

 لیتبد لحظه همان ایدن و شود کنده جا از قلبش تا ماند ییآشنا

 یگور همان هیشب درست! سرد و کیتار و تنگ یگور به ودش

 ماند سنگ یرو جوان مرد دست. بود دهیخواب شیتو پدرش که

 ییسالها به شد پرت کرد حس دیچرخ میمر سمت که نگاهش یول

 !شد مهربان و اهیس چشم جفت کی عاشق که یوقت همان به. دور

 کی شریتعب تهش یول دید نیام آغوش در که ییهاخواب به

 !ماند کشنده کابوس

 

 نفسش. ردیمیم دارد کرد حس که ماند هم به نگاهشان قدرآن

 که دبو یتنفس ماریب کی انگار! سالم گفت نیام تا و شد سخت

 باز کهوی بودو بسته را ژنشیاکس دنیرس راه گوشیباز یارهیگ

 جوابش. کرد جمع را سستش یوپا دست و گرفت را نگاهش. شد

 :کرد نگاه را مهسا. شد بلند و نداد را

 !شهیم شب داره. میبر پاشو_

 هک بود تشنه اون خون به دخترک انگار.  کرد نگاه مهسا به نیام

 و رفت نیماش سمت میمر. شد بلند بعد و کرد نگاهش ظیغ با

. دید بود درآغوشش که یاپسربچه با را آمنه که دنبالش مهسا

 تنها. رفت جلو و زد یلتنگد لبخند دنشید با آمنه. ستادیا ارادهیب

! بود آمنه داد حق بهش اهیس و سخت یروزها آن یتو که یکس

 !دوستش نیبهتر شد بعد و کرد کار باهاش که یایمرب نیاول

 دیاسات به دید را پشتکارش یوقت و داشت را شیهوا شهیهم
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 تکار فشرده یدوره کی یتو توانست تا کرد اشیمعرف یبهتر

 باعث هم بعد. شود خودش اریدست و ردیبگ را اشیگریمرب

 یزیچ نداشت دوست آن از بعد گرید...  و شد نیام با اشییآشنا

 را بازش آغوش روزها آن حرمت به فقط. اوردیب خاطرش به

 کودک دنید با. دندیبوس را هم صورت و نگذاشت جوابیب

 :زد لبخند آمنه آغوش در یادوساله بایتقر

  شد؟ رآوردهب شوهرت یآرزو باالخره_

 :کرد جا جابه بغلش یتو را بچه آمنه

 عشق! اسیارش آقا شونیا!چهارسالشه االن دخترم! آره که اون_

 !شعمه

 آن تمام! شد آب خشی لبخند و دیلرز میمر وجود ته یزیچ

 او آمد،یم انیم به بچه از حرف و بود نیام با که یدوران

 خواست دلش چه هر میمر یول خواهدیم پسر دلش گفتیم

 ...حاال و ایارش گفت کباری. کند انتخاب اسمش یبرا

 سمت که دید را نیام دست و ماند کودک صورت یرو نگاهش

 شیگلو. گشود بال او کنار از پدرش آغوش یبرا او و رفت بچه

 آمنه که برود خواست یآرام یخداحافظ با و زد کهنه یبغض را

 :گرفت را دستش

 یایم لیتحو سال از بعد که ییجا نیاول گفتیم راست نیام_

 ...  کردمینم باور نرفت، مامانم یوقت تا یول نجاستیا

 :دیچک آمنه چشم یگوشه از اشک و دیپر میمر پلک
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 !میمر رفت شیپ ماه سه مامانم_

 یصدا. دیچیپ هم در ریتصاو. خورد چرخ میمر سر یتو صداها

 دتربلن یلعنت شب آن از اشانخانه کوچک اطیح یتو زن بلند

 . بود

! ینکش رونیب من بچه یزندگ از پاتو اگر نگذره ازت خدا_

 به وگرنه! بده پس مو بچه ، یبرد آبرومونو! کنمیم نتینفر

 ! دمیم تحواله زهرا یفاطمه

 و گذاشت اششانه یرو سر بغلش یتو آمنه. شد بسته شیهاچشم

 زن آن که شدینم باورش. کرد پر را گوشش اشهیگر هق هق

 ثابت شیهاچشم شدن باز و یابچه نق نق یصدا اما است همرد

 رگید! ستین زنده آمنه و نیام مادر گرید و گذشته زمان که کرد

 بود؛ نیام آغوش در که یابچه و ستین شیسرجا زیچ چیه

 ...شد بهش که بود یظلم گواه نیترتلخ و نیبزرگتر

*** 

 سمت بود، ستادهیا یفروش یبستن یجلو که نیام از آمنه نگاه

 :دیکش یآه. کندیم نگاه را ایارش دید و دیچرخ میمر

 !صداستیب شمهیگر که مظلومه نیام خود مثل نقدریا_

 با او که دیکش پسرک یگونه یرو دست و زد لبخند میمر

 یباال از و چسباند اشعمه ینهیس به شتریب را سرش خجالت

 . کرد نگاه میمر به چشم
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 سکته هوی یوقت.داشت عادت یلیخ انمام به!مشهین و دوسال_

 تولدش از بعد. شد قبل از تر یمنزو ایارش افتاد پا از و کرد

 !نبود الدن با بود مامان با که ینقدریا

 یصخره به که بود انداخته یموج آمنه یصدا یتو بغض

. نداد نشان یواکنش یول گشت یبرم و خوردیم میمر احساس

 نیماش یتو کرده بغ مهسا دید و گرفت ایارش از را نگاهش

 ایارش د،ید را او سکوت یوقت آمنه. کندینم هم نگاهش و نشسته

 گرشید یپا یرو ترراحت را او و کرد جا جابه بغلش یتو را

 :گذاشت

 دانشجوئه؟. ماشااله شده بزرگ چه مهسا_

 رو زبانش یدوره. نکرد شرکت پارسال. کنکوره پشت.نه_

 !کرد کامل

 بخونه؟ یممترج خوادیم پس_

 !احتماال_

  ؟یچ خودت_

 :زد یکمرنگ لبخند

 !گهید مشغولم_

 نه؟! یباش شده دیبا یخوب یمرب_

 !افتادم راه! گهید یبود تو استادم_

 ؟یمشغول ییجا االن! یحساب فرمه رو که کلتیه_
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 :گفت آمنه و داد تکان سر میمر

 ؟یایم!  کردم سیتاس باشگاه ،من یدار آزاد میتا اگه_

 کار وگرنه کنمینم وقت گهید! کردم اجاره خودم ور جا هی_

 !دارم دوست تورو با کردن

 :زد برق آمنه یهاچشم

 کجا؟! چندسال نیا تو یکرد شرفتیپ یحساب پس_

 !هیاله_

 دانیم همان تاینها ای خط لب از یحرف او بود منتظر آمنه انگار

 پوزخند میمر شد باعث که خورد جا چنان اما بزند خراسان

 فسن آوردند، سرشان که ییبال از بعد بودند کرده فکر حتما.بزند

 :زد لبخند و کرد جمع را خودش آمنه! است دهیکش یزورک هم

 یابحس باشگاه تا چند اونجا! نمتیبب امیب بده آدرس! خوب چقدر_

 کم روشون خوبه!  سمردونه دوتاش یکی نهیا شونیبد. هست

 !شه

 :گرفت اشخنده میمر

 !کنم کم روشونو من نجااو نشستن! آره_

 شهیم حفظ کارشون کالس ینجوریا کننیم فکر آخه نه_

 ! هامسخره

 :افزود خنده با و

 !میکن کم روشونو هم با امیب بگو بود کار_
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 از ، گرددیبرم دارد نیام دید یوقت و دیخند سر تکان با میمر

 :گفت و شد بلند مکتین یرو

 !طرفم از ببوس مه رو دخترت! دمتید شدم خوشحال_

 :شد بلند و انداخت نیام سمت ینگاه آمنه

  . گرفت یبستن نیام_

 .شده رید! جان نوش_

. ماند رنگارنگ یاوهیم یبستن یرو میمر نگاه و دیرس نیام

 دیکشیم سر شیهابغض سر پشت از داشت یکی یکی هاخاطره

 زا فرار یبرا. دیکشیم شیرو به شتریب را تلخش روزگار و

 و دیبوس را آمنه صورت گذشته، یکشنده خاطرات تمام ارتکر

 را در نکهیا از قبل یول نشست نیماش یتو.  کرد یخداحافظ

 از ییایدن شدند که چشم یتو چشم. داشت نگه را در نیام ، ببندد

 بار نیآخر که بود ینگاه همان. دید مقابلش را بغض و حسرت

 بدتر را حالش نیام آرام یصدا. نکند هیگر تا چرخاند رو ازش

 :کرد

 !یندار دوست. نذاره خامه گفتم_

 .داد هل او سمت را ینیس و کرد یبستن به ینگاه میمر

 !خورمینم یبستن وقته یلیخ من! پسرت یبرا ببرش_
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 :شد خم سمتش و گرفت را ینیس گرید سمت نیام

 ...اما! ینگفت تیتسل مادرمو مرگ یحت که یپر ازم اونقدر_

 ! ونامرزدشیب خدا_

 بود،ادامه کرده رها که همانجا از را حرفش و دینشن انگار نیام

 :داد

 یبفرست طرفو و یکن شوهر یبخوا کردمینم فکرشم اما_

 !سراغم

.  شد باز نیام یابروها که ماند بهش یبهت چنان با میمر نگاه

 :گفت ، ردیبگ را او مچ بخواهد که انگار

 اصال؟ یشناسیم محمد_

 :گفت ،مهسا میمر یجا بار نیا

 ! آقا نیام نامزدشه_

 :کرد نگاه را مهسا نیام

 اون؟_

 دهایپ که زد تشر میمر ، کرد باز را در مهسا تا. شد ادهیپ میمر 

 و رفت عقب یقدم نیام. نشست شیجا سر ترس با هم او و نشو

 .رفت جلوتر و دیکوب هم به را نیماش در ظیغ با میمر

 جواب تو به دیبا چرا حاال !بهت گفته اسمشم ، داره اسم اون_

 بدم؟ پس

 ! ماند شیهاچشم یسرکش و برافروخته صورت یرو نیام نگاه
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 !یشد عوض_

  شدم؟یم دینبا_

 ... پسره اون دنید با اما نکردم عوضت ذهنم یتو ساله شیش_

 دس مقابلش را دستش نیام که ندیبنش خواست و چرخاند رو میمر

 . بکشد کنار را خودش او تا کرد

 هنوز! نشد موقع اون اما پشتت ستادمیایوام دیبا کردم، بد نم_

 ! شتهیپ دلم

 :چرخاند گرید سمت را نگاهش نیام و کرد نگاهش ریمتح میمر

 ...من! خورهینم دردت به پسره نیا_

 خجالت زدیم بال بال بغلتاومدن واسه که یابچه اون از_

 .بکش

 :زد پوزخند تاسف با میمر و کرد نگاهش نیام

 اب معلم آقا یکشینم خجالت که من چشم تو کردن نگاه از چون_

 ! آبرو

 و دمیم طالق الدنو نباشه روز هی بودم گفته مادرم به_

 !سراغت گردمیبرم

 کردن یزندگ اقتیل اصال تو چون. بده طالقش حتما نظرم به_

 ... بچه اون از فیح! یندار

 :چسباند نیزم به را شیپا نیام حرف و برگشت نیماش سمت
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 شرکت سهامدار با ینسبت انایاح! فاضلم محمدرضا گفت_

 نداره؟ خودرو انیپارس

 فقط که ییصدا با را رآخرشیت نیام.دیچرخ میمر سر دور ایدن

 هدف به درست و کرد رها د،یرس میمر خود گوش به

 :زد زل شیهاچشم یتو و دیچرخ بامکث اما میمر.خورد

 ؟یترکینم یمطمئن ، آره بگم_

 حس که کرد نگاهش رهیخ آنقدر میمرو کرد نگاهش ریمتح نیام

. بزند رونیب اشنهیس قفسه و چشم از جانش مانده کم کرد

 و دیکوب هم به را نیماش در نیسنگ یمغز و قلب با و برگشت

 با یتقاطع یتو بود مانده کم. فشرد گاز پدال یرو را شیپا

 یرو دنیکوب و مهسا غیج یصدا. شود شاخ به شاخ ینیماش

 فرمان یرو محکم را دستش دو.گرفت را جانش یمانده ته ترمز

 :زد داد یعصب و زد

 !محمد کنه لعنتت خدا_

 اعصابش یرو مته مثل ساعت تاک کیت یصدا

 یتو و بردارد یزیچ خواستیم دلش که یطور.دیکوبیم

 و فشرد اشیشانیپ یرو را دستش دو. بکوبد اشیمیقد صفحه

 کرده بغل زانو مهسا دید که شد باز چشمش و دیچرخ پهلو یرو

 آمد،مهسا کش که نگاهش. کندیم نگاهش یدلواپس با و

 :دیپرس آلود بغض و آرام و کرد رها را شیزانوها

 ؟یخوب_



 

 pg. 263 

26
3 

 یرو دست و رفت جلوتر مهسا.  انداخت باال ساده را سرش

 و دیبگو یزیچ بخواهد انگار. دیکش شکرده عرق صورت

 :گفت و گرفت را او دست میمر! بترسد

 ؟یبگ یخوایم یچ_

 :اوردین طاقت دلش باالخره یول کرد نگاهش مردد مهسا

 هی میبرگشت یوقت از شد؟ بد حالت هوی که بهت گفت یچ نیام_

 ! ینزد حرف هم کلمه

 دهش رنگ تازه سقف به نگاهش.افتاد باز طاق و بست چشم میمر

 :ماند خانه دیسف و

 !ششیپ رفته محمد_

 : گفت بمتعج مهسا

  کرده؟ داشیپ کجا از_ 

 :گفت دوباره مهسا و خورد تکان میمر سر

 ! بپرس ازش خب_

 :گفت حرص و ظیغ با میمر

 ! ارمیب سرش  ییبال چه دونمیم که فتهیب بهش چشمم_

 چه؟ اون به! اعصابت رو رفته اومده نیام_

 :دیکش عقب را خودش او و دیچرخ مهسا سمت میمر یعصب نگاه

 همه نیا اونجا؟ ما سراغ اومد اول روز پاشد یچ واسه اصال_

 ...ای بود نکرده جرات مامانش از سال
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 خون بلده تنه هی خودش اون محمد؟ مدافع لیوک یشد تو حاال_

 !کن تمومش گهید تو! کنه من دل به

 :رفت دنبالش هم مهسا یول رفت اطیح سمت و شد بلند هم بعد

ت یوقت_  ....تهیدگزن دنبال قدرنیا و داره دوس 

 :گفت بلند و دیچرخ مهسا سمت حرص با میمر

 تدخال میزندگ تو یکس ادیم بدم یدونینم و یخواهرم تو یوقت_

  بفهمه؟ اون مثل ینفهم یبهیغر یدار توقع کنه،

 نم نم. رفت اطیح سمت دوباره میمر و شد جمع مهسا صورت

 کوچک اتیح کف درختان یهابرگ و بود گرفته یبهار باران

 دبو شده کود یاضاف لیوسا اتیح از یاگوشه هنوز. بود ختهیر

 یتو اول از که را ینردبان. بام پشت یرو بردشانیم دیبا و

 هیشب یکوچک اتاقک. رفت باال و گذاشت بام پشت کنار بود اطیح

 شیجارو. بودند ساخته تیرانیا با که بود بام پشت یرو یانبار

 یانبار از یاگوشه و برد باال که را تکه هر. رفت نییپا و زد

 نییپا یفراموش یباالخانه از را اشیزندگ از یقسمت گذاشت،

 مغزش یتو زدیم ادیفر مادرش که لحظات آن تمام. دیکش

 از و رفت راه اشانخانه یتو سیپل که قیدقا آن تمام! شد دهیکوب

 انگار.آمد چشمش یجلو کرد یبردار ستیل اموالشان تک تک

 راه فیکث یهانیپوت با اشانخانه یهافرش یور یسرباز هنوز

 و بردند دستبند با را پدرش که یروز! شدیم له دلش و رفتیم

 شیپ برود دیبا دیشن مالقات میضخ یهاشهیش پشت که یروز

 تکرار یکابوس مثل برگردد و شود تمام اشیزندان تا مادرش
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 معج که بود تختشان یهیپا ببرد خواستیم که یآخر یتکه! شد

 محکم را دستش اما! ببردش باال بود سخت تنها و بودند کرده

 یآقا و برگشت زندان از که پدرش حرف و چسباند هالهیم دور

 کمک و کردیم دایپ را فاضل حاج دیبا که آمد ادشی یاثیغ

 آباد را ختهیر هم به یایدن نیا از یاگوشه بتواند تا خواستیم

 ....و بشنود ستادینا یحت او اما ردیبگ آرام دلش دیشا تا کند

 رها اطیح وسط یبیمه یصدا با و افتاد دستش از تخت یهیپا

 مهسا. نکند سقوط تا داشت نگه را نردبان یدست دو میمر. شد

 از میمر. کرد شیصدا بغض با و دیدو رونیب دست به یگوش

 تالش هنوز که خودش و کرد نگاه شکسته یهیپا به باال همان

 یسخت و یبزرگ به یبار با. هاپله از رفتن باال یابر کردیم

 پدرش بعد گرفت را مادرش و ششیآسا اول که یهمان به... آبرو

 ... را شیآرزوها و یجوان تشینها و را عشق و یزندگ بعد را،

 :گرفت را نردبان نییپا مهسا

 ....افتمیم پس االن. نییپا ایب مهسا جون_

 :دیچبر لب مهسا و کرد نگاه را او

 ...یآبج نییپا ایب_

 یاصد.کرد صاف را تخت یهیپا و آمد نییپا یکی یکی را هاپله

 مهسا دست هنوز یگوش. دیچرخ سرش و دیشن را ییالو

 و خسته. کردیم نگاهش داشت ترس با. بود خودش لیموبا!بود

 دست و داد گوشش پشت را اشختهیر هم به یموها. بود کالفه

 را یگوش لرز و ترس با مهسا. داد انتک یگوش گرفتن یبرا را
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 را محمد کردن سالم یالو،صدا گفت تا میمر و گرفت سمتش

 هم را در و کرد فرار خانه یتو او کرد نگاه که را مهسا. دیشن

. تنشس پله لب همانجا و گرفت اشیشانیپ به دست میمر. بست

 محمد که بود نزده یحرف هنوز یول بود گوشش کنار یگوش

 :تگف دوباره

 ! مبارک دممیع.سالم کیعل_

 :گفت یاخسته یصدا با و کرد باز چشم میمر

  کنم؟ کاریچ تو دست از من_

 :زد یگرید در به یول خورد جا محمد

 !بذار باال طاقچه بعد احساساتم ابراز از بگذره روز دو بذار_

 :گفت یکفر میمر

 ن؟یام سراغ یرفت یپاشد یچ واسه! خوامینم احساسات ابراز_

  کارات؟ نیا با یکن ثابت یخوایم ویچ حمدم

 :گفت یشتریب یدرماندگ با او سکوت با

 ؟یکنیم ینجوریا چرا! ندارم خوش روز هی دمتید یوقت از_

 ... که یدار یحرف چه نیام با اصال تو

 ش؟یدید کجا_

 ...جا هر_

 !بده منو جواب! رهیم ییهرجا آدم جاهر_

 :نشست صاف و دیپر میمر چشم از برق
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 ...تو!بفهم دهنتو حرف_

 

 شقشع اگه قهیعت کهیمرت نیا نگفتم یول ندارم تیکار گفتم_

 یدزایآدم رنگ امونرابطه که دمیکش پس پا! پرت دم ادیب دیکش

 !سراغت ادیب بکشه راشو یقمر ننه هر نکهیا نه ره،یبگ

 ... یداد آمار و سراغش یرفت یپاشد یوقت_

 که بهش ندادم آمار یول مدار خودمو لیدال چون رفتم سراغش_

 ! پره توپت ینجوریا

 دارم؟ رابطه تو با من دونستیم کجا از پس_

 گفت؟ خودش_

 هک زد یحرف نیام! شد ساکت مرتبهکی اما بدهد یجواب آمد میمر

 وتشسک با!بحثشان به داد خط انگار مهسا و نبود شیتو ینانیاطم

 :گفت دوباره محمد

 گفت؟ نویا قشیعت خود گفتم_

 :چسباند اشیشانیپ به دوباره را دستش و بست چشم میمر

  سراغش؟ یرفت چرا_

 حرف درموردش ومدین خوشت تو یوقت یول مهمه برام چراش_

 درمورد خوادینم دلت یگفت! نگرفتم سراغشو گهید ، یبزن

 به مونه یم چشات یوقت یول ،یبزن حرف ترابطه و اتگذشته

! هیچ و یک دمیفهمیم دیبا گه،ید یجا رهیم حواست و من
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 ردماوین ازت یاسم.دارم قرار و قول تو با نگفتم رفتم، سراغشم

 ...که خارهیم تنش نیا انگار اما

 :گفت مکث با

 ! کردمیم فکر که یشد یاون از تریجد_

 :گفت دوباره محمد و ختیر میمر قلب

 . امیب بده خونتو آدرس_

 :گفت محمد و آمد رونیب میمر یگلو از یفیضع نه

 هعرض به بدن؟ بهت توننینم هیبق که یچسبوند دل شیچ به_

 اش؟افتاده نییپا مثال سر ای اشنداشته

 کنم؟یم فکر بهش هنوز من گفته یک_

 من؟ خرم_

 :گفت برآشفته میمر

 بوم پشت رو و کن قطع ، یبد فحش خودت به یدار دوست_

 جا که هستم پر اونقدر! نگو من گوش تو! بکش هوار خونت

 ! اشمب نداشته هیبق یخودیب یتایحساس فیتوص و ریتفس سهوا

 ؟یداد جا کجات تویحساس! یدینم جواب سوالم هی تو_

 :کرد دراز اطیح سنگفرش یرو را شیپاها جفت کالفه میمر

 ؟یتونیم! رو وامونده گذشته نیا نزن هم_

 ؟یتونیم! ایب راه کم هی من دل با_
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 :گفت آرام محمد و بست چشم میمر

 هک شدم خودت الیخ یب نگفتم یول شدم رابطه الیخیب فتمگ_

 ...ساله نیاول! نوئه سال مثال! نمتیبب خوامیم! میچونیبپ

 هم دیشا.دارد انیجر هم یاخنده کرد حس میمر حرفش ته

 :گفت تلخ! بود پوزخند

 !بودن نمیآخر شهیهم نایاول من واسه_

 قه؟یعت اون یاقتیل یب صرف به_

 !یدکر داشیپ یچطور_

 مهمه؟_

 !آره_

 !بگم امیب بده رو خونه آدرس_

 ... بعدا. االن ستین خوب حالم_

 ! ارمیب جا حالتو خوامیم_

 ...محمد_

 !مهسا به بده ویگوش_

 :نشست صاف میمر

 ؟یدار کاریچ اونو_

 یاهر هر که تو! دنبالتون امیب کنه جمع لتونویوسا بگم خوامیم_

 !هست اون خوبه باز! بسته بن بهت زنمیم
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 ...تو.ندارم خودمم حوصله االن من_

 !شهینم ینجوریا! بزنم حرف و باشم جا هی دوروز باهات دیبا_

 ک؟ین کیپ خونت امیب پاشم یدار توقع البد_

 ! شمال میریم رو التیتعط روز سه دو ییتا سه! نه_

 :گفت گرد ییهاچشم با و خورد جا میمر

 م؟یایم ما یکرد فکر چرا_

 خونه تو ،ینشد عاشقم اگه حداقل شه تثاب من به چون_

 بولق خودت! یکن انتیخ بهم کهیمرت اون به فکر با و ینیشینم

 هب فکرش تو که معتقد آدم! یهست یمعتقد آدم یگفت یول یندار

 کنه؟یم! کنهینم انتیخ شوهرش

 !نامکرد فکر به برسه چه دمینم جواب یکس به میزندگ واسه من_

 !بفرست آدرسو! لتدنبا امیم کن جمع پاشو_

 باشم؟ داشته آرامش ساعت دو یذاریم_

 !نه_

 میومر افتاد روارشانیزنج مکالمه نیب تنفس در ژیق یصدا با

 و بود نگران. کرد نگاه را میمر در یال از مهسا! برگشت

 :داد را جوابش گفت، الو محمد یوقت. دلواپس

 !دمیم خبر بهت زنمیم حرف مهسا با_

 !نکردم داشیپ بار نیا خودم تا میمر بده آدرسو_
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 میمر! بود ترآرام ظاهرا یول دیجو یم را لبش داشت مهسا

 امآر. بود ولو اطیح وسط که افتاد تخت یهیپا به چشمش.دیچرخ

 :گفت

 ؟یکن تمومش م،یدینرس جهینت به اگه یدیم قول_

 ؟یکن یزندگ من خونه یایم میدیرس اگه_

 :دیخند ،محمد میمر سکوت با

 ...که پس یافتاد نگمچ به_

 :گفت حرفش انیم میمر

 !آره ، یکن قانعم اگه_

 ! یاوک پس_

 اگه یحت! وقت چیه. این نجایا لطفا! باشگاه میایم خودمون_

 ! یکرد دایپ آدرسمونو

 !باش باشگاه نه ساعت_

. بود تخت ی هیپا به هنوز چشمش یول کرد قطع را یگوش میمر

 طرز به میمر.  زد شیصدا مآرا و نشست کنارش اطیاحت با مهسا

 نگاهش آنکه بدون. بود ترآرام قبل یساعت به نسبت یبیعج

 :کند،گفت

 ؟یزد زنگ بهش یچ واسه_

 !یدینشن و یبود اطیح تو. زد زنگ بار چند خودش... خدا به_
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 ارانب.بود خی و سیخ.گرفت را دستش مهسا و نگفت یزیچ میمر

 :بود سرد هوا اما بود شده قطع

 ... یکن ازدواج شباها اگه_

 :شد بلند و دیکش رونیب او دست از را دستش میمر

 !میبر و میبردار لهیوس یکم هی پاشو_

 کجا؟_

 !شمال_

 بسته در به متعجب مهسا! بست را در و رفت خانه یتو هم بعد

 حاضر او یشد؟وقتیم حال کی لحظه هر میمر چرا! ماند رهیخ

 :گفت و شد بلند برگشت

 کجا؟_

 تو! رمیگیم رمیم بخرم؟ یزیچ هی محمد یبرا ینگفت مگه_

 باشه؟! کن جمع لهیوس یکم هی بمون

 یول! آورد یدرنم سر ازش مهسا که بود یحال کی میمر

 ارانب قطره نیاول! رفت رونیب او و گفت یاباشه.نکرد یلگیبدپ

 فتگر باال را سرش. خورد صورتش به باز کوتاه یاوقفه از بعد

 بهار پشت انگار.بود مرموز. بود ریدلگ. کرد نگاه را آسمان و

 کی تا زد چرخ نیماش با آنقدر! بود کرده نیکم سخت یزمستان

 عالف کارتمیس بعد قهیدق چند. کرد دایپ نیمشترک امور خدمات

 هک داشت دیترد. گرفت را یاشماره و بود اشیگوش یتو یدیجد
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 یتو که آمنه یآشنا یصدا یول باشد داشته را شماره آن هنوز او

 !نرفته اشتباه را راه کی نیا دیفهم د،یچیپ گوشش

 

 

 که رو روبه کوچک نهال به نگاهش و بود بغلش شیهادست

 به هم آن ستاد؛یایم سرپا باز و شدیم خم یبهار باد دست ریاس

 را شتنه یتبر! آوردیم شیپ چه نبود معلوم که یاندهیآ دیام

 دادن ثمر و شدن بانیسا به دیام اما طوفان و تندباد ای شکندیم

 !بود داشته نگهش پابرجا هنوز

 رس داره کردم فکر ، مینیبب یخوایم گفت زد زنگ آمنه یوقت_

 !ذارهیم سرم به

 زمزمه گوشش کنار که بود هاموقع همان مثل نیام یصدا

 :کرد بغل ترمحکم را شیهادست میمر.  کردیم

 فکر ، طالق اسهو محضر امیب یگفت یزد زنگ تو هم یوقت_

 ! یذاریم سرم سربه یدار کردمیم

 :گفت و شد بلند  ، نشست مکتین یرو کشینزد نیام یوقت

 به و یکرد شیجد یشوخ یشوخ دمیفهم که وقت همون از_

 دمتید جا هر خوردم قسم ، یکرد ولم مامانت نینفر خاطر

 گهید که سوخت دلم نقدریا چون! نشناختن و دنیند به بزنمخودمو

 راه ، دنتیند از ریغ کردمیم فکر چون. نموند توش یحس چیه

 !ندارم کردن فراموش واسه یاگهید
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 بود؟ بهتر تو از من طیشرا یکرد فکر_

 !نبوده بدتر امروز، بود بغلت که یابچه با_

 ... که بود ایارش اشتباهم نیبزرگتر_

 :ماند رهیخ بهش و برگشت سمتش میمر

 وگرنه الدن واسه من،نه واسه هن! ینبود یخوب شوهر و مرد_

 ت بچه یبرا یخوب یبابا کن یسع حداقل! االن ینبود نجایا

 !نگذره بطالت به عمرت تموم که یباش

 همان کنار و رفت عقب میرفت،مر کشینزد تا و شد بلند نیام

 :ستادیا نهال

 امونس سرو میزندگ به دارم چندسال از بعد یبدون گفتم رو نایا_

 رددرمو دروغتو. میزندگ رو فتهیب تو هیسا دوباره خوامینم.دمیم

 که یهست یچ دنبال بدونم خوامیم فقط رم؛یگیم دهینشن محمد

 اونجا؟ یاومد یافتاد راه امروز

 :کرد جمع را شیهاچشم نیام

 میبر هم با التیتعط از بعد ایب مدرسه؟ تو اومده که رشیز زد_

 !بودم قبال که همونجام هنوز! مدرسه ریمد سراغ

! بود دردناک میمر یبرا نیا و بود گذشته از ترمحکم نیام لحن

 :زد پوزخند

 نه؟یبب دنبالت یکس منو که بره آبروت یترسینم_
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 حال...  ینبود ما خونه تو روزا اون تو! میمر نزن سرکوفت_

 من کول از کس چیه افتادیم براش یاتفاق اگه! بود بد مامانم

 ...یحت! اومدینم نییپا

 رو ینشوند هم رو اونا ؟یچ شدنت دار بچه و گرفتن زن وقت_

 تمامان و خونواده رتریز به سر پسر و شه تر نیسنگ که کولت

 ؟یش

 .کرد نگاه را گرید سمت و دیکش ششیر به دست کالفه نیام

 را زدیم باال داشت جانش یمانده ته از که را ییهاحرف میمر

 :دیکش باال را شیهالب. داد قورت

 ازت رو ییچراها جواب ومدمین سال شیش از بعد.نشو کالفه_

 !ستین مهم گهید که رمیبگ

 :کرد نگاهش نیام

  پسره؟ اون خاطر به.ستین مهم چرا_

 !!!خورهینم برکه بهت آره بگم_

 ...میمر_

 تشینها و یکن ظلم ای لطف یبخوا تو که قیتحق ومدهین دونمیم_

 !عذاب تو ینبر مادرتو روح و تن

 :شد کبود نیام ورتص رنگ

 ...یوقت وسط نکش رو مامان یپا_

 هک نبود کوتاه آبروم از من دست ؟ کوتاهه ایدن از دستش یوقت_

 ...بعدم و گفت بهم خواست یچ هر
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 ؟یببخش فتمیب پات به کنم؟ کاریچ االن_

 ...مادرتو نه تورو، نه. بخشم ینم یکن کارم نیا_

 :ستادیا شیرو روبه درست و رفت جلو نیام

 ! ؟یکرد دایپ ربط فاضل پسر به یچطور بگو فقط! نبخش_

 یحرف که گفتیم راست محمد. نبود کار در یاطالعات چیه پس

 ! نزده

 فاضله؟ پسر محمد گفته یک_

 !خودش کن فرض_

 از ؟یدرآورد کجا از رو یگندگ نیا به دروغ ؟ کنم فرض_

 اشاهب منو که راسته ینیبب یاومد بعد ؟یخانوادگ نام هی شباهت

 مهسا؟ جلو یکن دیتهد

 :گفت پوزخند با

 ازش؟ یگرفت ییشناسا کارت اصال نکنه_

 :رفت جلو میمر و کرد نگاهش جیگ نیام

 وعده و عشق ، حرف هی سر که یاون! نیام یکرد اشتباه_

 هتیشب هیبق! یبود تو بست درشم و کوزه یتو گذاشت داشویوع

 خواستینم لمد من نکهیا واسه فقط شتیپ اومده محمد! ستنین

 نکهیا نه کرد باز چشم دیبا ازدواجم واسه! بزنم حرف ازت

 هم هیبق خلوت به که یخانباج خاله مشت هی حرف یپا نشست

 !دارن کار
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 ریز را تنش یداغ اما دانستیم یخوب به.رفتیم تند داشت

 :کرد پنهان شیهایرگیخ

 زا یبد فاتحه هم قبوراهل یبرا خواست دلت اگه بعد به نیا از_

 ! بده دور راه

 میمر که کرد یم نگاهش سکوت و شوک در هنوز نیام

 :گفت نیام اما برگشت و کرد یخداحافظ

 و باشه یپنهان رابطه نیا اگر نکهیا جز ستین مهم برام یچیه_

 که ییبال از بدتر یارتباط در پسرشون با بفهمن فاضل یخانواده

 ! میمر ادین سرت آورد، سرت من مادر

 اما بود دهیمال تنش به را روغنش میمر که بود یزیچ نهما نیا

 :داد را جوابش کوتاه و برگشت

 ! ستین یکنیم فکر تو که یفاضل حاج اون پسر محمد_

 :رفت سمتش نیام

 یوقت! اومد منم سراغ یحت. گشتیم دنبالتون داشت اون اما_

 !میبود شده جدا تازه

 سراغ تا کرد شوادار نیهم و بود زده هم یاثیغ را حرف نیا

 ...برخوردش اما برود فاضل حاج

 انیجر اون به یربط شماها دونمیم من! نکن سکیر... میمر_

 تیزندگ...  یانتقام دنبال اگر یول نیخورد رو چوبش و نینداشت

 !ستین یخوب راه
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 او آرام یصدا! شد یطوالن نیام به نگاهش و زد پوزخند میمر

 همان هیشب! زدیم هم به خودش با را معادالتش تمام داشت

 :گفت که بود ششیپ یسالها دروغ و کنک خوش دل یهازمزمه

 یباز تیزندگ با... نرو چاه تو دهیپوس طناب با کنمیم خواهش_

 !نکن

 نگاهش و دل بعد. کرد زمزمه لبش ریز را انتقام یکلمه میمر اما

 انتقام بزرگ یکلمه. دیکش نیماش سمت را راهش و برداشت را

 نیهم هم فاضل حاج زدن پس لیدل یعنی! گرفت را وجودش ردو

 یحت است؛ محرم محمد با او دندیفهمیم اگر واقعا بود؟ فکر

 ییرضا دیفهم نکهیا از بعد چرا کردند؟یم یبرخورد چه موقتا،

 !نکرد؟ فکر بهش گرید ستین درکار

*** 

 و زد را در موتیر محمد و برد نگیپارک یتو را نیماش 

 دراز میمر سمت اول را دستش و گفت یسالم. فتر سمتشان

 :رفت باال محمد یابرو.  فشرد را دستش لبخند با او که کرد

 ها؟! انگار یکوک_

 :دیکش رونیب نیماش از را کوچکشان ساک میمر

 یجا که شمال! گهید میباش صفا و صلح یتو روز دو گفتم_

 !ستین یبدقلق

 و شمال مینر یخوایم!معلومه حاال از جهینت! پس خوبه_

 ...میمستق
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 گذاشت تمام مهین را حرفش ،محمد سیسرو از مهسا برگشتن با

 :گفت لبخند با و

 ؟یخوب که تو_

 نفس! آمد خوشش او یمالحظه از میمر و داد تکان سر مهسا

 : گفت محمد و دیکش یراحت

 خواهرتم عالقه مورد یماه ؟ینیبب رو سالن تو یبر یخوایم_

 !کن تیرو

 :گفت عجبت با مهسا

 ؟یماه_

 :کرد نگاه را میمر و دیخند یکوری محمد

 باشگاه؟ از مهسا به ینداد شنمیلوک هی که ما با یخوش نقدریا_

 :دیخند میمر

 دوست یلیخ اونو چون دادم نشونش رو یمور عکس فقط_

 !بود رحمیب نکهیا با یحت! دارم

 :گفت ذوق با و چرخاند سر مهسا

  کجاس؟! گهیم راست.آره_

 :گفت و داد نشانش را هاپله راه دمحم

 دیبا یدید عکسشو! نییپا ،قسمت راست سمت ومیآکوار_

 !گهید یبشناس
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 ترف پله راه سمت یاباشه و لبخند با و کرد بهشان ینگاه مهسا

 آرام و گرفت را دستش محمد برود، دنبالش خواست تا میمر. 

 :گفت

 ! ادیم خوشت رحمایب از پس_

 ... یول نبود یاحساس یباز وقت. افتاد تالطم به میمر قلب

 !شد رو بعدا شمیرحم یب ، مرموزه و جذاب گفتم روزم همون_

 :داد ادامه مکث با

 !خودته هیشب_

 برداشت را احساسش و نگاه میمر و شد جمع محمد یهاچشم

 !هدفمند و آرام! دشیکش خودش سمت او اما برود مهسا سراغ

 ...میدیرس من دلخواه جهینت به اگه شد قرار_

 !میدینرس هنوز_

 ! میدیرس که مبارک نو سال و بغل هی حد در_

 :جنباند سر میمر نگاه با

! میرفت اعتقادت سر که هیمحضر اون حق گهید نشیا_

 ... حداقلش

 تاداف یباز به گردنش کنار محمد گرم نفس. گرفت اشخنده میمر

 :کرد زمزمه گوشش ریز و

 ؟ حداکثرش به میرسیم سفر تو_
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 اما. اندازدیب شیتو را احساسش و جان خواستینم و بود کوره

 آغوشش انیم و دیخند محمد بکشد، عقب خواست و کرد داغ تا

 شیهادست فشار انیم را داشتنش حرص انگار. کرد جمعش

 ...کرد یخال

 دلخواه یقیموس و کردیم کار داشت کن پاک برف بعد یساعت

 که کرد محمد به ینگاه میمر!شدیم پخش گوشش یتو هم مهسا

 بود دهنش ینیب شیپ سفر کی. بود شیرو روبه ریمس به حواسش

 شروعش برنامه بدون و هم با که یریمس تمام مثل درست ،

 یلوج نوشته آن باز و بود تنش گاه هیتک چپش دست آرنج! کردند

 کرد جلب را محمد توجه نگاهش ینیسنگ. رفت رژه میمر چشم

 ذهن ته از بیغر یاهیسا. ماندند رهیخ مه به هیثان چند یبرا و

 که بود آن از ترمتفاوت هاچشم رنگ نیا یول گذشت میمر

 یجاده به و گرفت را نگاهش. ردیبگ را یکس یجا بخواهد

 را شیهاچشم تا شد شتریب نیماش سرعت. کرد نگاه خورده باران

 و ندیبنش عقب طورنیهم هم یزندگ یتو خواستیم دلش. ببندد

 ار شیهارفته دست از یکم فقط... یکم تا شود دار سکان یکس

 ....را اشگمشده احساس هیشب یحس. ردیبگ پس باز

 و داد محمد دست را هادیکل کردند، اجاره ازش را الیو که یمرد

 دو که بود یاینقل و یساحل یالیو. کرد روشن را هابرق تمام

 و سالن کی و داشت یچوب پلکان یباال هم کنار خواب اتاق

 با را اطرافش داشت مهسا. همکف طبقه در متوسط آشپزخانه

 پلکان سمت و گرفت را دستش میمر که کردیم نگاه ذوق

 :گفت آرام گوشش ریز. دشیکش
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 ! نکن ذوق روز دو_

 ! خب ومدمین گهیم،دیاومد بود سالم دو من_

 اوردم؟ین رو تو اومدم، من_

 اباب با که عکست اون .دیرسیم شتریب عقلت باز یول ریخ نه_

 !یدار حداقل رو یاسب رو

 زد یاشعله باز که بود میمر وجود ته خاکستر ریز یفوت حرفش

 یهاخاطره همان او! گفتیم راست مهسا. سوخت قلبش و

 و اوردین خودش یرو به یول داشت کمتر هم را یکودک خوش

 تادشسفر باال یاپله ند،ینب را شیهاچشم التهاب مهسا نکهیا یبرا

 :گفت و

 میریگیم میریم! امیا نیا مخصوصا.ادهیز قیقا و اسب نجایا_

 !یداریبرم من کچل سر از دست نمیبب شو، سوار

 از یکی در. داد هولش دوباره میمر و گفت نه خنده با مهسا

 دل تا داد نشان را خودش اول نفره دو یتخت. کرد باز را هااتاق

 حرف آمد ذهنش یتو که یزیچ نیاول! زدیبر نییپا یهر میمر

. دادیم نشان راحت که یالتهاب و تب و بود باشگاه یتو محمد

 هم زاده حالل.دیآیم باال هاپله از هم محمد دید و برگشت یفور

 باز را گرید اتاق در! شدیم شیدای،پ کردیم بهش هم فکر.بود

 و رفت داخل. تربزرگ یکم و بود هم از جدا تخت دو آنجا. کرد

 آنکه بدون و دیچرخ سمتش میمر که گفت لب ریز یزیچ مهسا

 با مهسا! کرد نگاهش چپ چپ دیگویم چه او بفهمد اصال

 تک. کرد باز را یخال کمد و گرفت گاز را لبش محتاط یاخنده
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 کارش زد اشاره محمد. دیکش سر میمر و خورد در به یاضربه

 یتو و شده انچمد الیخ یب که مهسا به ینگاه با هم او و دارد

 اتاق سمت محمد. گفت یابله و رفت رونیب بود، رفته تراس

 !دنبالش فاصله قدم چند با میمر و رفت

 شده؟ یزیچ_

 :زد اشاره بهش سر با و ستادیا اتاق یجلو محمد

 نجا؟یا یاینم چرا_

 جوابش که داد تکان سر یچشمک با محمد و ماند بهش میمر نگاه

 یزیچ تا کرد محکم دندانش شتپ را زبانش میمر. بشنود را

 و بود یبغل اتاق یتو مهسا. شود بحثشان دم همان و دینگو

 یداد،میم نشان او یزندگ در محمد حضور به که یاقیاشت

 و فتر اتاق یتو نیبنابرا.ستدیبا گوش تا باشد یلیدل توانست

 :ستادیا شیرو روبه و بست را در ، رفت دنبالش که محمد

 حساب حرفت رو یول ادیب شیپ اضافه ثبح و حرف خوامینم_

 کین فال به مسافرتو شنهادیپ شد باعث مهسام یکالفگ و کردم

 !فهممینم حرفتو نیا یمعن حاال رم،یبگ

 میمر آمد، شیپ یقدم که او. شد تعجبش باعث محمد لبخند

 کامال محمد. ستادیا قدم کی سر یول رفت پس یقدم ناخوداگاه

 و گرم نفس.کرد خم او صورت مقابل را سرش و شد کشینزد

 :دیپتیم تندتر خود سراز میمر قلب و کردیم یگوشیباز نگاهش

 ! نداره ادا!  یدار دوستم بگو بار هی ایباز نیا جا_
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 :بود ستادهیا شیجا سر هنوز یول خورد جا میمر

 من؟ حرف جواب شد نیا_

 !بدم جوابتو جلو ایب_

 رم؟ینم حلقت تو جلوتر نیا از_

 هزاررنگ طنتیش از میمر و انداخت باال را شیروهااب محمد

 یهاچشم و تن حرارت حصار از را خودش. کرد داغ شیهاچشم

 :گفت و دیکش رونیب او

 گرفتنش قرار انیدرجر و مهسا یرو یدیفهم خودت دونمیم_

 وقتا هی یول ممنونم هم بابتش. یکرد اشممالحظه و شدم حساس

 .  ارمینم در سر کارات از

 !انگار یمن بغل فکر تو یادیز ونچ_

 :کرد نگاهش یمتناقض یدرماندگ و حرص با میمر

  شد؟ خوب! آره اصال_

 :شد باز او طرف دو شیهادست و زد برق محمد یهاچشم

 !زمیعز پس یاومد خوش بهشت به_

 اب را شیهادست ،محمد یدرماندگ سر از میمر چشم شدن بسته با

 دیپر جا از او که زد دماغش یور محکم و انداخت او از فاصله

 عوض دوباره هم شیهاچشم رنگ! دید را اش یجد چهره باز و

 !بود شده
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 براتون! نجاستیا حموم چون اتاق نیا تو یومدین چرا گفتم_

  ؟یفور یکرد رم یدید تختو! بود ترراحت

 سمت محمد. رفت وا و ختندیر میمر سر یرو سرد آب انگار

 :کرد باز را درش و رفت حمام

 نم یبرا! اتاق تا دو نیب رونیب در هی داره، اتاق نیا تو در هی_

 رت راحت ن،یباش اتاق تو دیشا تا دو شما گفتم اما نداشت فرق

 !کرد هم جا جابه شدیم رو تختا! براتون باشه

 و داد قورت شد، جمع دهانش یتو خجالت از که را یآب میمر

 :گفت افتاده نییپا یلحن و باصدا

 ! نبود حموم به حواسم اصال_

 یمنته کال! که یرینم بار ریز ، منه شیپ حواست همه گمیم_

 ! رفته بد مردا اسم اونوقت! تخته تو مغزت هیال

 ؟یکرد ینم یاگهید فکر یبود خودت! رینگ دور_

 !ندارم یاگهید فکر فعال یجنابعال فتح جز کال من_

 یوقت .بزند خی ای رد،یبگ گر ای میمر که گفتیم یزیچ دفعه کی

 دست شگونه یرو آرام و دید،خندید را او گرفته گر یچهره

 :دیکش

 ،یند راه تو تا یول موندم کفت تو گمیم صادق و صاف که بده_

 بهم؟ چسبه ینم

 کنار راهش سر از مکث با محمد و کرد نگاه بهش ساکت میمر

 :رفت
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 !شهیم خاله بعد ماه چند نکرده فکر مهسا تا برو_

 

 

  

 

 

 تخت یرو را ساک محمد. شد قبل از ترگرم میمر ورتص

 آرام و رفت سرش پشت میمر که دیکش را پشیز و انداخت

 را لشیوسا و بود خم ساکش یرو که طورهمان او. زد شیصدا

 :گفت آرام میمر. گفت یهوم ، انداختیم تخت یرو مرتب نا

 !محمد آوردتم نجایا تا که هیزیچ تنها تیروراست و صداقت_

 همان با میمر و ماند بود برداشته که یاحوله یرو محمد دست

 :افزود یشتریب حس با بار نیا و لحن

 ! ممنونم ازت بابتش_

! تر یطوالن میمر به نگاهش و شد جمع حوله دور محمد دست

 :رفت جلوتر و چاندیپ هم در را شیهادست دخترجوان

 ...نجایا بمونم یخوایم اگه_

 :ستادیا صاف و فشرد مشتش انیم را حوله محمد

 ...  برو_

 :زد لبخند بامکث میمر
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 لتویوسا کنم کمکت و نجایا بمونم یخوایم اگه بگم خواستمیم_

 !کمد تو یبذار

 پنهان را اشخنده میمر و شد باز محمد یشده جمع صورت

 :نکرد

 ؟یخاک جاده رهیم فکرش یک حاال_

 ندهکن زیآنال یگاهن و دار معنا یلحن با و رفت سمتش یقدم محمد

 :گفت او، یسرتاپا به

 !!!کال یدار دوست یخاک جاده تو_

 معج و گفتن هوم با. داشت نگه او مقابل را دستش و دیخند میمر

 اتاق از رفت، سمتش او تا و دیکش عقب قدم محمد پلک شدن

. بود آمده خوشش باهاش گذاشتن سر به سر از. دیکش رونیب

 یتله یتو ، خندانش رفت،صورت اقات یتو و بست را در یوقت

 بحث بدون او و هیچ که داد تکان سر.  افتاد مهسا منتظر نگاه

 تند و تند که شیهادست فقط! یچیه که انداخت باال سر فقط

 یهاچشم ذوق. است کرده ذوق باز یعنی کرد کار به شروع

 یواقع قدر نیا بود وقت یلیخ که یخندان یهالب و براق

 !دشانیدینم

 

 

 و بود گرم تنش. آمدیم سرش یباال قندها شدن دهییسا یصدا

 نارک حاال و بود دهیترس یحساب پدرش رفتن از بعد. خوش دلش
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 که شد قرص دلش و گرفت را دستش او. داشت یخوب حس نیام

 یجلو را حلقه یکس. شودیم گاهش هیتک شهیهم دادنش بله با

 که بود دشا آنقدر یول شناختشینم درست. گرفت صورتش

. دیخر شیبرا نیام که نبود یاحلقه.خورد جا اما نکند هم توجه

 تنش تمام محمدرضا دنید با اما کند اعتراض تا دیچرخ سمتش

 :دکر فرو اشزدهخی انگشت یتو را حلقه و زد لبخند او. کرد خی

 !شد تموم گهید_

 محضر درگاه یتو را نیام مادر و پدر شود بلند خواست تا

 مثل درست. کردیم هیگر مادرش. دیچسب نیزم به شیپا.دید

 فرو هم در ها زمان...  کرد نشینفر و دشید که یروز همان

 یوت یکس و ببرند را شیآبرو خواستندیم دوباره. بودند رفته

 :گفت آرام شیگو

 !بابا بگو بهش رو یچ همه... میمر بگو بهش_

 رتبم شهیمه مثل.بود ستادهیا وارید کنج پدرش. برگشت ترس با

 یزنگرهیدا! بودش دهید که یسخت لحظات تمام از ترنگران یول

 شی،پا بدود سمتش خواست تا. کرد حبس را نفسش دستش یتو

 ...و خورد نیزم و کرد ریگ یزیچ به

 که را یزیچ نیاول. شد زیخمین یآخ با و خورد نیزم به سرش

 یسهقف از نفس... الیو اتاق بعدش و بود ینرم یپتو د،ید

 نبود کار در یعقد جشن چیه! بود دهید خواب. شد رها اشنهیس

 ... و
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 هک برهم و درهم خواب نیا یمعن. نشست و گرفت را اشیشانیپ

 هم آن ؟ محمد با عقد بود؟ چه دادند نشان را خودشان شیتو همه

 یعنی دیفهمین؟نمیام با عقدش روز هیشب درست یطیشرا در

 و نشسته سرش یباال یداریب یوت پدرش کردیم احساس! چه؟

 یعنی گفت؟یم یکس چه به را یزیچ چه! زده را حرفش

  بود؟ محمد منظورش

 شماره. برداشت را یگوش و شد بلند جیگ لشیموبا یصدا با

 دست با را اشحنجره ریز و دیکش باال را شیهالب. بود ناشناس

 :داد جواب! نباشد گرفته شیصدا تا داد ماساژ

 !بله_

 اباب که یکنیم ریاج آدم ما واسه حاال. تهیسل یدختره بال و بله_

 رتس به مو که ارمیب رتیگ! مارستانیب گوشه بندازن داداشمو و

 ... ذارمینم

 زا را یگوش د،یایدرب حدقه از بود مانده کم که ییهاچشم با میمر

 یها فحش یصدا. کرد نگاه را شماره و داد فاصله گوشش

 یعصب و چسباند گوشش به را یگوش که آمد یم زن کیرک

 :گفت

 تو؟ اصال یهست یک ؟یناحساب زن یگیم یچ_

 !امیک بگم بهت نجایا ایب پاشو ام؟یک من_

 :بود آشنا که دیشن را یمرد داد یصدا بعد

 ! فتنه من به بده ویگوش اون د_
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 ترواضح را مرد یصدا که آمدیم زن دادن فحش یصدا هنوز

 :دیشن

 ؟یخط پشت تو.نمخا میمر... الو_

 :گفت ریمتح میمر

 ؟یستین یدربند یآقا پسر شما_

 ! خودمم_

 :دیپر سرش از کال یجیگ و خواب و شد جمع صورتش

 ...باز اومدم اونجا از روزه چند که من باز؟ شده یچ_

 باال رفت بابام خونه، یهوا به اومد یکی زود صبح امروز_

 سر داداشم. نشزد تونستن یم که ییجا تا بده، نشون رو خونه

 ! مارستاننیب جفتشون االنم! زدن اونم دهیرس

 . آمدیدرم کاسه از داشت میمر یهاچشم

 داره؟ یربط چه من به بودن؟ یک_

 :آمد نییپا مکث با مرد یصدا

 یخطاها خاطر به رو همه آبرو م،یکن تیشکا اگه کردن دیتهد_

 ؟ یکرد ریاج آدم تو! برنیم مردم ناموس واسه مزاحمت و بابام

 :فشرد هم به لب میمر

 خواستمیم من! آقا خوردن گهید یجا شونویهرزگ چوب البد_

 خواهر خاطر به نکهیا نه کردم، یم تیشکا ارمیب جا حالشونو

 ! فتهین بهشون شتریب چشمم که امیب و کنم جمع زود ضمیمر
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 ردک نگاه را ساعت یفور. نبود اتاق یتو که افتاد مهسا ادی تازه

 :دیشن هم را مرد یصدا و چرخاند اتاق یتو چشم. بود ازدهی. 

 ؟ینبود تو یعنی_

 یبودم،م اونجا که موقع همون کنم ریاج که داشتم آدم من_

 ! کنم ینم یکار یواشکی! کردم

 تراس یتو میمر. آمدیم هنوز یدربند دختر داد و غیج یصدا

 هعدف کی و نه ای کندیم دایپ را مهسا ندیبب د،یکش سر و رفت

 :گفت

 که نفرستم خواهرت هرز دهن سراغ آدم بار نیا دمینم قول_

 هی .ببند دهنشو اون.  نداره آبادت و جد شل کمربند با یفرق چیه

 تیشکا ن،یبد لمیتحو مزخرف و من به نیبزن زنگ هم گهید بار

 ؟یدیفهم.ادیدرب نامردتون پدر که کنمیم

 :گفت دل ته از و کرد قطع را یگوش هم بعد

سگیپ ینش بلند جاتاز کاش! خرفت کهیتمر_  !ر 

 محمد و مهسا دنید با. کند نگاه را ساحل تا رفت جلوتر هم بعد

 رسُ  دلش ته یبیغر حس بودند، ستادهیا ساحل کینزد هم کنار که

. داد هیتک بهش و گذاشت هانرده لب را دستش دو کف. خورد

 جاک از دانستینم و بود سرش که را یکاله خنده با مهسا

 گوش زدیم محمد که ییهاحرف به انگار و داشت آورده،نگه

 معلوم رفت، یم پس سرش که دفعهکی! بردیم لذت و دادیم

 صدایب و آرام لبخند بفهمد، آنکه بدون. خنددیم دل ته از بود

 طورهمان! کرد بغل را وجودش آرامش و نشست شیهالب کنج
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 مکث با! دشید و تبرگش عقب محمد سر کردیم شانیتماشا که

 دنید با و برگشت هم محمد،مهسا لبخند   شدن پررنگ و نگاهش

 را دادنش سالم یصدا. داد تکان درهوا تند تند را شیهادست او

 . دیشن همانجا از

 

 

  

 

 

 دوش که قبل شب از. برگشت داخل و دیکش عقب را خودش

 برداشت را سشوار یفور! بود شده نمد مثل شیموها بود گرفته

 رونیب و بستشان محکم هم بعد.کرد مرتب یکم را شیموها و

 صبح لبخند با مهسا. آمد داخل که دید را مهسا هاپله انیم. رفت

 یرو دست. افتاد او شال به میمر چشم تازه و گفت ریبخ

 لندب مهسا برگشت تا. گرفت دندان به را لبش و دیکش شیموها

 :گفت

 و؟ت یاینم! یگشنگ از میمرد محمد و من_

 ه؟یچ محمد! داره دم شمشیک_

 :گفت و داد هیتک حفاظ به ها پله نییپا مهسا

 وت گذاشتم جانشو منتها! خوبه نقدریا محمدجون بگم دیبا تازه_

 ! یبگ
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 خوبه؟ یدیفهم روزه هی تو_

 تا برداشت را اش ییدمپا میمر که داد سرتکان تند تند مهسا

 ! رفت عقب خنده با او که بندازد شیبرا

 ! خب بزن بعد نییپا ایب_

 :گرفت اشخنده میمر

 !االن امیم گمشو، تو_

 یاینخ شال میمر. کرد تند پا آشپزخانه سمت و دیخند بلند مهسا

 محمد یوقت. انداخت سرش یورو برداشت بود دستش دم که را

 سالم و رفت نییپا را پله نیآخر دنشید با میمر آمد، داخل هم

 نگاه دهد، جواب نکهیا از قبل و برگشت سمتش محمد. کرد

 شال پر به یدست میمر تا شد باعث شالش، یرو دارش مکث

 اما دیبگو یزیچ او داشت توقع! بشنود را جوابش بعد و بکشد

 تا بدش ای خوب خواب مورد در یمعمول سوال کی با یوقت

 ینیب شیپ را او تواندینم وقت چیه دیشد،فهم همراهش آشپزخانه

 :گفت و گذاشت زیم یرو هم با را بامر و ریپن مهسا! کند

 !نیبخور راحت الیخ با! زهیتم ز  یتم.شستم ظرفاشو_

 :برداشت ینان تکه و نشست زیم پشت میمر از زودتر محمد

 نیا... مسافرت تو خصوصا! ترهخوشمزه فشیکث ییوقتا هی_

 !ه؟یچ ایباز لوس

 :گذاشت دستش یجلو و ختیر ییچا میمر

 !شست؟ دینبا دستم ،یچیه که ظرف_
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 :داد باال را شیابروها محمد

 !ترهخوشمزه َنُشسته_

 دنیشن با او یول گذاشت دستش یجلو هم را مهسا ییچا میمر

 خم سمتش یکم نشست،محمد که میمر. رفت رونیب تلفنش یصدا

 :ماند بهش میمر نگاه و شد

 ه؟یچ_

 !!!یترخوشمزه یباش یهپل تو کنم فکر_

 کرد عوض را شیجا محمد و دیکش دستش یجلو را ییچا میمر

 یول دیچرخ آشپزخانه در سمت میمر نگاه. نشست کنارش و

 :دینکش عقب محمد

 ؟یایب لمیف جلوش یخواینم یادیز_

 ! دارم ییمرزا چه و امیآدم چه دونهیم! نه_

 !نبود سرت نیا االن وگرنه یاریدرم رو اعتقاد یادا پس_

 :رگشتب سمتش میمر. زد او شال به آرام یاضربهو

! االن یدار شوهر حکم یجنابعال بگم بهش یچطور دونمینم_

 !دوست نه

 ! زن باطنا دختر، دوست ظاهرا_

 یالقمه خنده با محمد که آمدیم و رفتیم در سمت میمر نگاه

 :گرفت
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 ایند! دخترمه دوست زنم بگم رفت ینم مملهیمخ یلومتریک صد_

 !من؟ با کرده چه

 سختته؟. کن یباز هما چند ،یبرد لذت عمر هی_

 یهاچشم رنگ که گرفت را سرشان یباال اهیس ییابرها انگار

 ار دستش و دیترس میمر که یجور.شد کدر و رهیت یآن به محمد

 اب او که گذشت چقدر دینفهم.نلرزد تا چسباند گرم وانیل دور

 :گفت یترسناک دیشا و بیعج لحن و صدا

 ؟یکنیم یباز یدار پس_

 درست.ماند هم به نگاهش. شد رد میمر تن از هم با گرما و برق

 هشیعل یمدرک یایقاض که یکارگناه ای! یشکارچو شکار مثل

 پشت حرفیب.  برگشت مهسا دهد جواب خواست تا! کرده دایپ

 نگاه را محمد یچشم ریز میمر. برداشت را شیچا و نشست زیم

 جمع شتریب شد، محکم شکرپاش دور که یدست دنید از و کرد

 راه شدن باز یبرا. گرفت را قلبش دور دست آن انگار.دش

 :گفت دفعه کی محمد که خورد را داغ ییچا از یقلپ نفسش

 کنهیم رد منو ازدواج شنهادیپ ، ینباش موافق تو اگه گفت میمر_

 ! مهسا

 یهاچشم و بکشد نفس رفت ادشی که شد شوکه چنان میمر

 لز فقط و ستیچ هسام واکنش دینفهم اصال. ماند او به ناباورش

 کرد، نگاهش و برگشت او یوقت! محمد یجد مرخین به بود زده

 بود آمده بند زبانش! دیدیم سرش یباال را اهیس یابرها آن هنوز

 :گفت مهسا که آمد خودش به یزمان و
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 ! نم یپا کنهیم حروم شویزندگ بازم یول بهش گفتم بار هزار_

 را یاشک و شود کنده دمحم از نگاهش ریزنج تا زد یپلک میمر

 او سمت تا. شد تر جمع حواسش! ندیبب دیچک مهسا چشم از که

 فقط هک بود جیگ آنقدر. رفت رونیب و گفت یدیببخش رفت،مهسا

 :ختیر همش به شتریب محمد آرام لحن و کرد زمزمه را او اسم

 !یاریدرم یباز چرا یبگ یخواینم! اسبهانه مهسا_

 :کرد نگاهش کالفه و یعصب میمر

 بود؟ نیا قرارمون_

  بود؟ یچ پس_

 ... مهسا خاطر به من ؟یگفت یچ یدیفهم خودت_

 نکنه قه؟یعت اون ه؟یچ خاطر به! ستین مهسا خاطر به_

 ...قدرنیا

 :دیپر او حرف انیم و شد بلند میمر

 بشه؟ یچ که یکرد قبرش نبش! مرد من واسه نیام_

 شیپ کجا تا که! مترسک شدم که شده سد جلوم یچ بفهمم که_

 اشبچه و زن وجود با ینتونست سال هفت شیش و باهاش یرفت

 ! ازش یبکن

 و بزرگ میمر یگلو یتو بادکنک مثل داشت دردناک یاگلوله

 !شدیم تربزرگ

 ...  بود که یچ هر! بود شوهرم_
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 :ستادیا محمد که برود برگشت

  پس؟ امیک من_

 :ردک نگاهش کرده بغض و سردرگم.  ستادیا میمر

 روز اون و شکستیم پام کاش...  دونمینم گهید....  دونمینم_

 !مسجد اومدمینم

 انگار. داشت قلبش یرو میمستق اثر محمد یچهره شدن تر جمع

 یمکال منتظر و بود ستادهیا شیرو به رو ماهر راندازیت تک کی

 تا نماند... کند یخال مغزش یتو را گلوله تا بود تراضافه

 شتریب را اشیپ و رگ زبانش شین ای محمد هنگا ینیسنگ

 ...کرد تند قدم و برداشت را دلش و جان. بلرزاند

 

 شتریب را اشیپ و رگ زبانش شین ای محمد نگاه ینیسنگ تا نماند

 هاپله یپا. کرد تند قدم و برداشت را دلش و جان. بلرزاند

 را هاهپل قبل از بدتر یحال با بعد گرفت نفس و ستادیا یالحظه

 خت،ت کنج بغل به بالش مهسا و بود باز مهین اتاق در. رفت باال

 لحن با و داد هل را در میمر. بود نشسته باز یپنجره یرو روبه

 :گفت یناراحت و یدلخور از پر

 نه؟. ینیزم بیس منم! دروازه گوشت هی! دره گوشت هی_

 :رفت سمتش و بست را در میمر. نداد را جوابش مهسا

 ....گوش   تو نیاسی_
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 :دیچرخ سمتش و کرد رها را بالش او حرف انیم مهسا

 فکر! خرم من یکرد فکر! ینخوند خر گوش تو! ریخ نه_

 ! فهممینم و امبچه یکرد

 دل و خورد یتکان تخت. نشست شیرو روبه یعصب میمر

 : شتریب خودش

 نگفته بهت خودم مگه محمد؟ حرف ه؟یچ واسه کردنت بغ االن_

 ها؟ ؟ یابچه کنمیم فکر و شدم نفهم الحا که بودم

 و دیلرز اشچانه دوباره اما دیبگو یزیچ کرد باز لب مهسا

. چسباند بالش به را صورتش و نشست بود، قبال که یطورهمان

 :گرفت را شیبازو و دیکش دستش ریز از را بالش میمر

 هو؟ی شد چت! نیبب منو_

 یمارها کرد یعس. رفت جلوتر میمر و انداخت باال سر مهسا

 ات بزند پس مغزش یتو از توان تمام با را یکالفگ و خشم یسم

 :زدیبر ترسش و کنند شیف شیف کمتر

 و دارم محمد با یبیعج رابطه ، نجایا میاومد یکرد فکر اگه_

... 

 خونه در رفتن! یکرد خاموش تویگوش گفت! زد زنگ عمه_

 ! اشپسر به دهیپر دیام که شده یچ دونمینم! یدربند

 رونیب حدقه از داشت شیهاچشم و شد باز میمر یابروها

 دیام یدربند پسر یعنی کار؟ چه بود رفته آنجا اشعمه! دیپریم

 اشک! بودند دهید قبال که را او داشت؟ زور نقدریا ؟ گفتیم را
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 صورتش یرو و شد رد یسخت سد از انگار دفعهکی مهسا

 :برد هجوم

 ممن گفتن دختراش ، یبود یبنددر یاغهیص زن کردن عهیشا_

 ...که کردم قطع... بعدم...  گفتم عمه به تونستم... یچ هر

 هول اشدهیپر رنگ دنید با میمر و شد جمع بالش یرو دستش

 :کرد

 ...مهسا! خب لهیخ_

 :گفت یشتریب حرص با اما نبود خوب مهسا حال

 ....جا همه زنیریم آبروتو دارن یول هنوز نمردم! من خوبم_

 .... آخه

 منطقه و محل اون یهمه! زنیبر که جوبه آب من آبرو مگه_

 نختیر گفت زد زنگ یکی امروز نیهم! شناسنیم شرفویب اون

 زنیبر مینفرستاد آدم که تو و من. زدنش خوردهیم تا سرش

 یآقا بعدم گه؟ید کرده یغلط هی حتما! کنن پلش و شل ، سرش

 برامون چرا د؟یدج خونه نیا برد رو ما چرا یمنوچهر

 دونهیم و شناختهیم رو یدربند گفت خودش کرد؟ یونیپادرم

 ! کنه کمکمون خوادیم و میشد تیاذ

 کشینزد میمر و دیکش سشیخ صورت یرو را دستش دو مهسا

 :گرفت دستش دو نیب را او صورت و شد

 زبون خودم من ان؟یجر نیا واسه یخورد حرص همه نیا_

  بدم؟ جواب ندارم
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 یشتریب شدت با بغضش باز تا چسباند هم به را شیهالب مهسا

 :کرد بغلش محکم میمر و داد تکان سر. نزند رونیب

 ... تو جز من_

 !میمر نکن رد یخودیب محمدو بابا روح رو تو_

 اشرابطه و محمد به زیچهمه تهش چرا. شد بسته میمر یهاچشم

 شیارهاوید و بود افتاده شیتو که یبستبن کی به د؟یرسیم او با

 :گفت دوباره مهسا! شدیم ترتنگ داشت طرف همه از

 دوسش اگه تو!  دارم یبیعج اعتماد هی بهش یول چرا دونمینم_

 نقدریا نکهیا به برسه چه اد،یب سمتت قدمم هی یذاشتینم ، ینداشت

 ! هم با مسافرت میایب میپاش که یش کینزد باهاش

 رییتغ با کرد یسع.کرد اجد خودش از را او و گفت ینچ میمر

 !ببرد یگرید سمت را بحث ، لحنش

 یبد بهش منو یخوایم یزورک که شناسمشیم وقته چند مگه_

 آخه؟

 ینبود مطمئن بهش و شیشناختینم بعدم! خداشه از ؟یزورک_

 م؟یبود نجایا االن

 ...خودشو حدود و حد دونمیم خب_

 ؟یچ کرد بغلت روز اون_

 سر باز تا خورد چرخ فضا در مشچش و شد منقبض میمر فک

 ردهک طلسم انگار را مهسا رفتارش با که نکشد محمد به را فحش

 :دیکش خودش سمت را او صورت مهسا! بود
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 ...پس ازت، کرده یخواستگار گفت االن_

 بودنا قبل دفعه برابر ده بخورم، شکست بارنیا اگه من... مهسا_

 !نه ای بسازم نو از وخودم بتونم دونمینم گهید اونوقت! شمیم

 نمیهم نگران من! کنه درک تونهینم منو طیشرا! عجوله محمد

 نکهیا و ندادنم جواب لیدل! ندارم خطا و آزمون فرصت گهید که

! مترهک جبرانم فرصت دوم بار که نهیا بشناسمش شتریب خوامیم

  ؟یدیم ربطش خودت به چرا

 یصدا. نشده قانع گفتیم اشچهره حالت رییتغ و مهسا نگاه

 و بگذرد مدت نیا بود گفته که شد تکرار میمرگوش یتو محمد

 یاگرم.  گذاردیم شیپ پا اشخانواده بااو دند،یرس جهینت به اگر

 را امهس یهادست. شد شتریب دوباره موضوع نیا به فکر با تنش

 :داد فشار ترمحکم

 !مکن روشن باهاش فمویتکل کوتاه مدت هی تو دمیم قول بهت_

 :گفت عیسر مهسا

 بره؟ یعنی_

 حد از شیب را انیجر شد مطمئن میمر که بود نگران یجور

 ! گرفته یجد

 ! نهیبب منو ارهیب خانومشو مامان! ریخ نه_

 :داد تکان سر و گرفت اشخنده مهسا گفتن وا با

 شد؟ یچ_
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 و رفت میمر سمت نگاهش بار چند و گرفت گاز را لبش مهسا

 :دیپرس دوباره او که برگشت

 

 

 شد؟ یچ_

 منو؟ یزن ینم بگم یزیچ هی_

 :گفت محتاط مهسا و انداخت باال سر نه نشانه به میمر

 ! میمر رهیبگ پسند مامان زن بخواد خورهینم بهش اصال_

 :کرد نگاهش چپ چپ میمر

 تو؟ نظر از نذاره انیجر در کال شو خانواده یعنی_

 شمال؟ اومده دختر تا دو با گفته االن یعنی_

 از یزیچ چرا! بود مهسا با حق.افتاد چاله یتو میمر ذهن

  دانست؟ینم او یخانواده

 ! من دونمینم! باشه گفته دیشا_

 :داد ادامه مکث با

 حاالم! دونهیم خودش اون. مهمن اشخانواده من واسه یول_

 از روتو شماره عمه بفهمم بعدا تا بخور توصبحونه برو ایب پاشو

 !رونیب فتهیب بغلش از تا پنجاه بسازم یدیام هی! آورده کجا

 :گرفت را دستش مهسا شد که بلند
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 جواب گهید وقته یلیخ وگرنه دادم جواب که نبود آشنا شماره_

 !ندادم جواب هم رو نوش سال کیتبر یحت.دمینم دمیام

 :زد لبخند ، یقیعم نفس با میمر

 زدواجا هی از شتریب یلیخ اقتتیل یدونیم خودت که دونمیم_

 !ستمین نگرانت گهید نیهم واسه! هیآبک عشق و یسطح

 گفتیم ه،یچ انیجر بگه نکهیا از قبل.بود یعصبان عمه_

 ...هوی که یندار دوست تو گفتم منم بدم ادرسو

 حرص نقدریا خونه هی اون سر بذار! ینداد یکرد خوب_

 ! نییپا میبرپاشو تو فعال! بترکن شونهمه تا بخورن

 !بود شده قرمز که دیکش صورتش به دست مهسا

 .... یجلو شدم، ختیر بد االن_

 دراز تخت یرو و کرد مظلوم را خودش میمر یغره چشم با

 :بود شده حالیب هم یکم انگار. دیکش

 هی !ستین گشنم ادیزاالنم ، خوردم کیک هی داروم بخاطر صبح_

 ام؟یب بعد بخوابم یکم

 بل از و گفت یاباشه. نکرد اصرار و دیکش یقیعم نفس میمر

 :شد بلند تخت

 ! نجاهایا ینمون. رونیب ایب زود_

 ؟یکنیم درست دمپختک ناهار_

 :گفت تعجب با میمر
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  تو؟ یکرد دمپختک هوس هوی شد یچ پختک؟ دم_

 :گفت آرام مهسا

 وت ، میگرفت لشویوسا میرفت هم با صبحم! داره دوست محمد_

 رو انگشت که ینکیم درست یجور هی تو گفتم! یبود خواب

 !مونهینم دستش

 که یدوساعت آن یتو نبود معلوم. دیکوب قبل از ترسخت میمر دل

! دهیکش مهسا زبان ریز از حرف چقدر محمد دهیخواب شتریب

 جزر هیشب احساسش. آمدیم و رفتیم مقابلش مدام او ریتصو

 تا شدیم نییپا و باال مشخص سطح کی در داشت که بود ومد

 .نکرد میتسل را خودش باز اما دهد اننش را عمق

 !بگو! نکش خجالت ن؟یکرد کاریچ هم با گهید_

 ترون،گفیب رهیم داره دمید نییپا رفتم یوقت من! خدا به یچیه_

 !نیهم! رفتم باهاش منم کنم، دیخر خوامیم

 :افزود و زد لبخند

 !داره دوست یلیخ رو تو گفت بهمم_

 :زد لبخند میمر

 !ییدوتا نینکرد نییتع عقد روز و هیمهر خوبه_

 .کرد محمد اتاق به ینگاه. رفت رونیب میمر و دیخند آرام مهسا

 بحث. برود سمتش او آخر نگاه از نکرد جرات اما بود باز درش

 رفتار هم باز او دانستینم و بود نشده شروع نشانیب یخوب

 صدا یب هاپله از! نه ای ردیگیم شیپ در مهسا مقابل را قبلش
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 هسام که یلیوسا دنبال. کرد جمع را صبحانه بساط و رفت نییپا

 ادی شستیم کاسه یتو را زرد یهایباقال یوقت. گشت گفتیم

 پختک دم میمر یوقت و آمد خانه یتو آخر یدفعه که افتاد پدرش

 اما! شده عمر یمهیب که بود گفته گذاشت شیرو یجلو را

 از انگار که صدایب و مظلوم آنقدر! شد تمام بعد روز دو عمرش

 و دیکش هایباقال یتو دست و دیبرچ لب! بوده خواب اول روز

 صورتش به آب مشت چند. کرد رها نتیکاب یرو را ظرف

 یبرا که بود سوخته آنقدر د،ید را پدرش که یآخر بار. دیپاش

 دانستینم که گذاشت یراه در پا احساسش و دل گرفتن مرهم

 یلیخ شدینم نیام با یزندگ ریاس اگر دیشا! شودیم چه تهش

 ...حاال و بود دهیرس جهینت به زودتر

 در را دستش گرفتنش دهیناد با فاضل حاج. بست را آب ریش

 در ینقش چه گذشته در اشخانواده دیفهمیم اگر محمد! بود کرده

 پدرش یصدا داد؟یم نشان یواکنش چه اندداشته اشیزندگ

 :شد تکرار دوباره

 ! بابا بگو هشب رو یچ همه_

 شیمعنا یعنی. گرفت نتیکاب لب را دستش و شد باز صورتش

 که یمدل هر ، ساز بدون محمد .داد تکان را بود؟سرش نیهم

 ...دیرقصیم خواستیم

 ساعت به ینگاه و رفت رونیب. دیچیپ آشپزخانه در غذا یبو

 از. نبود محمد از یخبر هنوز.دادیم نشان را ظهر کی که کرد

 بازمهین طورهمان هنوز درش. کرد اتاقش به ینگاه هاپله نییپا

 شیهاحرف و نگاه هم محمد به فکر. بود سردرگم و کالفه! بود
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. زد سر مهسا به اول و رفت باال را هاپله. آوردیم ادشی را

 کی انگار که بود یخواب چنان یتو و بود سرش ریز دستش

 تلفن آن که یاسترس و تیعصبان بود مطمئن! دهینخواب است هفته

 زنگ اشعمه االن دیبا چرا. است یحالیب نیا باعث داده بهش

 نیبدتر با شیهادستگاه که بود یاکارخانه هیشب ذهنش زد؟یم

 .بکشد بهشان یدست ستین هم یکس و کنندیم کار خود نوع

 که دیرسیم گوشش به طرف هر از آور سرسام ییصداها

 از. رفت محمد اتاق سمت و بست را رد! دیفهمینم را مفهومشان

 که بود درست حدسش. بود یخال اتاق یول دیکش سر در یال

 یرو. رفت اتاق داخل و کرد رها را رهیدستگ! نمانده الیو یتو

 تخت یهیپا یرو هم یشلوارک! نامرتب و بود ختهیر هم به تخت

. رفت شیپ اراده یب یول برود عقب خواستیم. بودزانیآو

. کرد مرتب را شیرو و کرد جمع تخت نییپا از را لیوسا

 هم یفندک و شارژر.بست را درش و گذاشت کمد داخل را لیوسا

 دایپ که یهمان هیشب درست.  فیک کی با بود یعسل زیم یرو

 خودش یصدا و دیکش باال را شیهالب. کرد باز را فیک! کرد

 سمت و فشرد انگشتانش انیم را فیک یعصب...  آمد ادشی

 شیرو روبه یآفتاب ساحل به و زد کنار را اشپرده رفت، نجرهپ

 کی! داشت هم موج ایدر هوا آن با که بود بیعج. کرد نگاه

! بود یبهار جانکم باد کی یجهینت که یداشتن دوست تناقض

 ... هم با گرما و موج

 طناب. افتاد محمد به چشمش که شد خم یکم و کرد باز را پنجره

 خوب وقت چیه او برعکس! ادیز یسرعت با و اخط بدون! زدیم
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 اعتماد که است خاطر نیا به گفتیم شهیهم آمنه و زدینم طناب

 ییاهشانه با را نفسش به اعتماد سرکوب. ندارد یدرست نفس به

 ستبر نهیس کرد یسع که بود همانجا از. خوردیم ادیز شده خم

 صاف و اردد نگه شیهاشانه و هاپلک پشت را شیهاترس کند،

 جواب در که شد همان! نکشد ازش رو و ریز یکس تا ستدیبا

 ازدواج مادرش.اندشده جدا هاآن که گفت مادرش و پدر نبودن

 خاطر به قبلش سال هم پدرش و ندارند باهاش یارابطهوکرده

 یزمان ات دندینپرس یشتریب سوال هم آنها! کرده فوت یقبل ستیا

 مادر دست به گذشته مشکالت از یخط هاهیهمسا از یکی که

 ... بعدش و دیفهم را اشان قصه ته تا او و داد نیام

 هنقط! ماند هم به نگاهشان. کرد بلند سر لحظه در و ستادیا محمد

 نیام یجا یول داشت ادامه همچنان میمر یزندگ یتو یهانیچ

 اش ینیبشیپ وقتچیه که یاتفاق. بود فاضلحاج کانینزد از یکی

 را خودش میمر و شد جمع محمد دست یتو طناب! کردینم

. بود دستش هنوز فیک. کرد اطرافش به ینگاه. دیکش داخل

. کرد چک دوباره را مهسا. رفت رونیب و گذاشتش شیسرجا

 یور پتو کردن مرتب با و شد راحت الشیخ. بود منظمشیهانفس

 منتظر یلیخ! نه ای گرددیبرم محمد ندیبب تا رفت نییپا او یشانه

 و کرد یخال وانیل یتو را هاوهیآبم از یکی خچالی یتو از.نماند

 طناب داشت محمد که رفت یامحوطه همان یتو. رفت رونیب

 دنبالش. رودیم نیماش سمت دید و چرخاند چشم. نبود. زدیم

 برگشت، روشن یگاریس با نیماش یتو از محمد یوقت و رفت

 واکنش بدون محمد و کردند اهنگ را هم دوباره. ستادیا شیسرجا
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 جلو میمر. کرد دود را گارشیس و داد هیتک نیماش به یخاص

 آنجا هم محمد طناب. گذاشت کاپوت یرو را وهیمآب و رفت

 میمر و بود شیهاحرکت یپ محمد نگاه. بود سازدست انگار! بود

 ییجا بود معلوم. دید مرطوب را صورتش ، کرد بلند سر یوقت

 !دانست ینم را شیکجا.شسته را صورتش و دست

 را شیکارها فقط یخنث ینگاه با و است ساکت او دید یوقت

 :کند،گفتیم رصد

 !ینداشت هم خطا دونه هی! یزنیم طناب خوب_

 ! یزنیم گند خوب هم تو_

 نیماش از را اشهیتک محمد که دیبگو یزیچ خواست میمر

 :داد ادامه و برداشت

 !باالست یادیز بوش! نزن همش فقط_

 سر پشت را او بخواهد که انگار.ستادیا و رفت جلو قدم چند

 پخش سرش یباال و کنار که دید را دود یرشته میمر.بگذارد

 گاریس لتریف! ستادیا همانجا و کرد بغل را شیهادست! شدیم

 مدل یوقت. کرد نگاه را او و برگشت که دیرس ته به محمد

 کامال و کرد پرت یسمت را گارشیس ته د،ید را میمر ستادنیا

 !دیچرخ

 یچیه فیبالتکل رفتار مشت هی و ایرگیخ نیا جز ماه هی نیا تو_

 !نکردم دایپ ازت

 :گفت آرام میمر
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 !شهیم بلند گندش یبو! که نزنم هم یگفت_

 دست.  دیچرخ گرید سمت هیچندثان سرش و زد یزهرخند محمد

 :کرد نگاهش دوباره و دیکش دهانش دور

 دیشا برم، بکشم اگه که بهت کردم ریگ سنجاق نیع نهیا مشکلم_

 ... وگرنه خوامینم نویا! برم و کنم پوره پاره پودتوو تار

 :گفت و انداخت را شیهادست میمر

 که مونده یزیچ اصال ؟ مونده ازم یپود و تار چه یکرد فکر_

 ؟یباش دهینفهم

 ! آره_

 :رفت سمتش دمق قدم و دیکش جلوتر را م،محمدیمر تلخ لبخند

 ؟یزنیم پوزخند که نجایا به برسه یکردینم فکر ه؟یچ_

  برسه؟ کجا به_

 

 ....و یبگ خوادیم دلت یچ هر که ییجا به_

 یبگو یسیوا روم روبه تهشم!ستین که نیا ریغ! بشنوم و بگم_

 ! گذشته من سر از آب ؟یبر و یکن اهیس روزگارمو یبلد

 حقته؟ و یآورددر کفرمو بگم یدار دوست االن_

 ؟یرفت نیام دنبال چرا یول نه_

 روتو ریز قدرنیا ای بگو ویچ همه آدم مث ای گفتم بهت چون_

 !یبود کجا و یچ مال بفهمم تا کنمیم
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 ؟یدیفهم حاال_

 یقدم میمر و کرد نگاهش ساکت محمد. بود محتاط و آرام 

 :رفت سمتش

 !مسجد به نماومد جز بود اتفاق خدا به!  اشهمه بود اتفاق_

 !شدیم خورد پات قلم دیبا که اونم_

 :گفت درمانده میمر

 از.. . ترفیبالتکل من از انگار تو! فمیبالتکل تو با من محمد_

 کل موندهکم! جلوم شیگذاشت یاومد بشم، دور خواستم یچ هر

 ...که هست وسطنیا یارابطه هی بفهمن ایدن

 ! نکردم شرع خالف که یکی من بارشو نیا! بفهمن_

 شرع خالف از تاوانش من مث یکی واسه عرف خالف_

 ! شترهیب

 :گفت تمسخر با محمد

 ! تیمظلوم یینما اهیس_

 :رفت جلو برآشفته میمر

 ود ؟یتونیم نیبب! کن یزندگ من جا ایب روز دو ؟یینما اهیس_

 شناسنامه تو خورده خط اسم هی با شده خراب تهران اون تو روز

 درست رو کثافت و یآلودگ و یدودزدگ و یاهیس تا برو راه

 ای رهشتیب دردش شرع خالف نیبب ترازو رو بذارش بعد! ینیبب

 نیبب اونوقت ه؟یچ از من ترس یبفهم دیشا نیبب! عرف خالف

 ! زد همش دینبا کجا و هیچ گند
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 ...بعدش_

 :افتاد جانش ته شیصدا.داد تکان سر میمر

 یحت چون! ندارم رخب ازش من هم باشه داشته! نداره یبعد_

 !بشه یچ قراره برگردم که نجایا از دونمینم

 : داد تکان سر محمد

 !یدونیم! چرا_

 : گفت زهرخند با میمر

 !بدونم خودمم الاقل بگو! خوبه_

 :برد اشچانه ریز دست محمد

!  نداره ارزش من واسه یخوند روضه یرفت باالش که یمنبر_

 یبود یچ ،دنبالینداشت ابطهر جربزه که تو. نداره باور و بار

  ؟یهست! یاوک یگفت که

 :کرد جمع را شیهاچشم

 تمگف...   وگرنه کندن پوست به افتادم که ازت فهممینم نویا_

 . رونیب کن پرت بود یجونور هر فکرت ته بهت

 ادامه دلخورتر و ترسخت و شد پخش او صورت یتو نفسش

 :داد

 من یندون و بود هرمشو یبگ و یسیوا صاف جلوم نکهیا نه_ 

 !امیچ و امیک
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 تیسرا میمر به داشت هم تنش حرارت که یجور، رفت جلوتر

 پشتش آزاد یفضا.  نیماش به دیچسب سر پشت از و کردیم

 :گفت و ستادیا صاف یول کند خمش بود ممکن

 ...وگرنه محمد دوباره یکرد باز پاشو خودت_

 طرفم؟ یدییدویم رس با ، باش باهام گفتمیم ؟یچ وگرنه_

 نگفتم؟! یبگ تو یچ هر گفتم که من_

 !گذشتیم خوش بهت یعوض اون ادی و من با یادیز اونوقت_

 :گفت و داد هولش عقب مکث با و شد عوض میمر نگاه رنگ

 ه؟باش گفتم چرا یبدون که من یزندگ پوست کندن به یافتاد_

 که دمنبو تو مث من! گمیم راست رو! بهت گمیم خودم! باشه

!  ارمافتخ بشه وقاحتم که یجور. میزندگ تو برنو انیب نفر هزار

 و کردم تجربه بار هی! نشد و کنم یزندگ آدم مث خواستم بار هی

 واسه حاال و خواستمبار هی! بدم تاوانشو دیبا عمرآخر تا

 ینیبیم که ینیهم! محمدرضا نمیا من! شمیم محکوم شمخاطره

 خاطرات به دمینچسب! دهیترس و دهیبر یچ همه از که آدم هی! 

 نستمنتو وقت چیه چون بهم دهیچسب اون! یقبلیزندگ تو میلعنت

 گس کار هی واسه یک تا بدم؟ بودنمو زن تاوان دیبا یک تا بفهمم

 االس نیا تو اونقدر! بگذره دیبا چطور میزندگ نفهمم و بزنم دو

 کرف باشگاهت و کار و تو به دمیرس یوقت! شدم خسته که دمییدو

 چون کردم قبولش!  شنهادیپ اون جز کردم یم رو یزیچ هر

 هب داشتم ازین چون! هست اعتبارت و اسم به حواست دونستمیم

 قدرچ بگم؟ شتریب... ییتنها از بودم شده خسته چون... اونجا کار
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! دنیکش رو وریز از یبردار دست تا بهت بگم بگو بگم؟ گهید

 دانتوج بازار تو بعدا یکنیم یدار که یتپوس اون یبدون تا بگم

 ! ارزهینم اهمیس پول هی به

 بهرو ساکت محمد. خوردیم تکان سخت اشنهیس نیسنگ یقفسه

 :نزند باال بغض تا داد قورت را دهانش آب میمرو بود شیرو

 قرار و قول دونمیم.خوامیم معذرت حرفم بابت! یدار حق_

 یگفت بود همونم واسه ،گذاشتم کم من و هم با میگذاشت

 قدرنیا بهش یدار اعتقاد کهیزیچهر به تورو یول!  یکنیصبرم

 من عذاب جز یچیه! من شتریب یایبدبخت و دهیچیپ یزندگ به چینپ

 ! کن تمومش گهید تو. دمیکش یکاف حد به! ادینم در توش از

 :شد جان کم شیصدا

 تاوانش! هباش خورم؟ینم دردت به تلخم؟ ؟یکن تحمل یتونینم_

 ... یول دمیم باشه یچ هر

 ! خوامیم خودتو! یخودت تیبدقلق و تیتلخ تاوان_

 یرو از را میمر سبک شال آمد رو روبه از که یدیشد باد

 :کرد کم باهاش را فاصله قدم کی محمد و انداخت سرش

 ا،سیوا یتونیم!  یزندگ هی فکر یپسمونده با نه کمال و تمام_

 یوجل! نباش گهید خودت منتها! هست باشگاه تو کارت یتونینم

 ! نباش من چشم
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 کی به داشت احساسش و دل.  افتاد زدن دودو به میمر یهاچشم

 نیسنگ حاال نیهم از را نفسش که افتادیم سخت ییسرباال

 ! شیرو روبه یعصب و کالفه نگاه مثل درست!  کردیم

 :ستادیا بهش پشت و دیکش پس محمد

 ... اتخاطره آشغال سطل تو زیبر گذشت یچ هر مدتم نیا_

 

 :گفت آرام میرفت،مر شیپ یقدم

 ؟یدیرس جهینت به پس_

 جلو و زد یتلخ لبخند میمر. کرد نگاهش و چرخاند سر محمد

 :رفت

 هش باعث دنشید که ستین قشنگ اونقدر یکس یزندگ یزخما_

 بمون من یبرا بگم که نمیا جرات! بمونه براش تو مث یکس

 ...  ونچ ندارم

 :داد تکان سر

 شد قرص دلم...  یول بود کم! ممنونم مدت نیا بابت_

 ! کنم حساب روش بتونم هست نفر هی که جاهایبعض

 از. گرفتیم هم را جانش یمانده ته داشت محمد یطوالن نگاه

. دشیکش وعقب گرفت را دستش مچ محمد که شد رد کنارش

 تب یهاچشم جز بود منتظر دیشا محمد و برگشت سمتش میمر

 ریکو در افتاده موج به یصدا آن. ندیبب هم را اشک او یکرده
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 دشیکش خودش سمت شتریب کرد؟یم اشتباه ای داشت درد قدرنیا

: 

 ! امینم کوتاه پاش که نشه لیتعط باشگاه_

 خودش اما شد شل محمد دست! باشه یعنی داد تکان یسر میمر

 :رفت ترکینزد

! منکرد اشتباه کنم قانع خودمو بتونم که کن تمومش یجور هی_

 ؟ینبود...  یبود باهام خودتم روز دو نیا تو الاقل

 دوست بابامم! کنم درست پختک دم ناهار یبرا گفت مهسا_

 ! داشت

 :افتاد نیچ محمد پلک ریز

 بود؟ حرفم جواب_

 :شد رهیخ بهش میمر

 ! نشد رترید که خوبه الاقل! نشد. باشم باهات داشتم دوست_

 د،کن معطل شتریب نکهیا بدون و دیکش عقب را دستش هم دبع

 .بود نیهم هاحرف گفتن از پدرش منظور دیشا.رفت الیو سمت

 یوت رفتن از قبل! زودهنگام انیپا کی. شد ریتعب زود خوابش

 داشت هنوز محمد.برگشتعقب و کرد مکث چندلحظه خانه

 هب یعصب و کالفه رفت،محمد الیو یتو یوقت! کردیم نگاهش

 نیماش یرو و شد کج وهیآبم! انداخت چنگ کاپوت یرو طناب

! شکست و افتاد نییپا وانشیل تا خورد قل و کرد شره. ختیر

 با را طناب!!! ماندنشتریب لحظهکی به نکرد هم اصرار یحت
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! خورد بست بن به رفت او با سمت هر از. دیکوب نیزم حرص

 اگر.گذاشتینم باز نفوذ یبرا یسوراخ چیه که بود بلند یوارید

 ...دیشا نبود، قبلششب حرف

 یکس. کرد نگاه را الیو در دوباره و برد شیموها انیم دست

 "شد تمام که بهتر همان"گفت سرش یتو

! بود هم گرم یول بود دتریشد یبادبهار! آمدیم ایدر موج یصدا

 .کردیم دادیب تناقض هم باز

 :گفت یآخ.زد شیپا یرو عادیم که خورد را ساالد از یقاشق

 !پدرسوخته تو نهیسنگ دستت چقدر_

 :گفت محمد حرف شدن تمام محض به ثمیم

 !خودته نیع_

 :گفت و زد دوباره عادیم

 !گهید میبر پاشو! ییدا یخوریم چقد خب_

 :ختیر هم به را او فر یموها محمد

 !امیب کن، شآماده برو_

 :گفت مهنا د،یپر باال عادیم تا

 هی سایاو! عادیم ستین دنتیپر نییپا باال یوقت پر مشک با االن_

 !گهید ساعت

 !پرمینم_

 !بعد باشه گفتم_
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 :گرفت را عادیم دست و شد بلند ثمیم

 ؟یچ یگیم نه االن گهیم مامانت یوقت_

 !میکنیم یباز ادیم گفت خودش ییدا یول خب چشم_

 تییدا تو، و م،منیکنیم یباز ییتا سه بده انجام کارشو بذار_

 !تنها

 !تنها تو! ییدا و من! ریخ نه_

 ونریب آشپزخانه از عادیمنکهیا از قبل حرف نیا دنیشن با محمد

 عادیم غیج انیم. کرد بلندش و دشیکش خودش سمت ، برود

 :داد هیتک چهارچوب به بغل به دست ثمیم که دشیبوس محکم

 !نده ریگ بچه به! خانم مهنا خورهیم آب کجا از نیبب_

 :گفت محمد و دیخند مهنا

 . داره کاریچ نیریش مامان نمیبب بذار! میریم هم با االن_

 یجان نوش مادرش که کرد تشکر مادرش از غذا بابت هم بعد

 : گفت زیم کردن جمع مشغول و گفت

 چهارم روز یپسر چیه فقط! مادر باهات ندارم یخاص کار_

 !ادینم خونواده شیپ ینجوریا دیع

 :گفت یبدجنس با ثمیم.بود شخصم لحنش در یدلخور

 !خرابه جنسش عروسه گفتنیم داشت زن حاال_

 :انداخت بهش ینگاه محمد

 حله؟ سوزتو سوخت! امیب نذاشته زنم ریبگ فرض تو_



 

 pg. 318 

31
8 

 :گفت عادیم که دیخند ثمیم

 ؟ییدا داد یکس نشون   شهینم که جا همون سوختن_

 ردیبگ محمد دست از را او خواست تا و دیکش یبلند نیه مهنا

 :گفت و دیچیپ بچه دور خنده با را شیهادست ،محمد

 !مهنا کنمیم له ثمویم ، بخوره بهش دستت_

 :گفت حرص از گرد ییهاچشم با مهنا

 داره گهید سال! محمد نیداد ادشی نیبلد یچ هر حسن و تو_

 !رهیم آبروم گهیم یزیچ هی خدا به مدرسه؛ رهیم

 :گفت ترس با و آورد رونیب را سرش محمد دست ریز از عادیم

 !خب؟ بده سوختن مگه! مامان گمینم خدا به_

 انهیم نیریش که دیکشیم نشان و خط عادیم یبرا داشت مهنا

 :گرفت

 جون؟ مامان نه مگه! امبچه گهینم. هم تو حاال خب_

 و گرفت را عادیم دست نیریش و گفت یچشم ترس با عادیم

 به چپ چپ ینگاه با مهنا. دبمان امان در مهنا از که برد رونیب

 :گفت محمد

 !دارم هم تو واسه_

 یوباق گرفت اشخنده مهنا که گفت یجان خنده با محمد

 و رفت رونیب ثمیم با محمد. کرد جمع را زیم یرو یهاظرف



 

 pg. 319 

31
9 

 یرو و نشست کنارش ثمیم. نشستند هامبل نییپا معمول طبق

 :زد محمد یپا

  شد؟ داتیپ االن هوی که روز دو یبود کجا_

 :گفت الیخیب و انداخت مبل یرو را آرنجش محمد

 !بر و دور نیهم_

 بر؟ و دور_

 :گفت و کرد بهش ینگاه مین محمد شد باعث ثم،یم معنادار لحن

 !حال و عشق_

 :گرفت اشخنده ثمیم

 زا که ینداشت عار ؟یواشکی نقدیا که بارنیا یدیپر یک با_

 !ایدیل یمعرف

 !نمک یمعرف نشده وقت کن فکر_

 کرده؟یم کایچ مسجد تو اونوقت_

 :رفت باال ثمیم  یابروها و دیچرخ سمتش درجا محمد سر

 ! زدیم حرف یچادر خانومه هی با ییدا گفت عادیم_

 خوره؟یم سیخ تو بچه دهن تو آلو_

 :دیخند ثمیم

 !چه من به. دیکش حرف ازش تیآبج_

 اونوقت؟ یجورچه_
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 :دیکش باال را شیهالب ثمیم

 ! گهید زیچ من رو زه،یچ هی عادیم رو شترفند_

 زه؟یچ صورت هر در_

 !گهید عشقه_

 محمد به یکم و کرد آشپزخانه به ینگاه ثمیم. دیخند محمد 

 :شد تر کینزد

  ؟یباقر نیام بود؟ یچ معلمه اون هیقض_

 :دیکش هم در چهره و دیپر نیام اسم دنیشن با محمد لبخند

 !شد تموم! بود خر هی_

 :دیکش باال را شیهالب ثمیم

 خب؟! ولیا! یجذاب یوگرافیب چه_

 :داد تکان سر محمد نگاه با

 ! گهید هیک یبگ بود قرار_

 ...که گفتم_

 نیا به یربطنکنه ه؟یچ قصه! محمد ایکنیم ییکارا هی یدار تو_

 اصال؟ نیا هیک ؟یپریم باهاش یتازگ که داره طرفت

 و؟ت یدرآر منو آمار یشد مشتاق حاال تا یک از_

 ددر یریم ییتنها! شهیم عوض وبارت کار هوی یوقت از_

 ... و دودور
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 شده؟ عوض بارم و کار یچ یچ_

 ؟یداد اجاره یک به صبحو هوی_

 ،بهتره؟ کن زنونه میتا هی یگفتینم خودت_

 :گفت رفته باال یابروکی با و کرد باز را شیهادست ثمیم

 تو؟ ینشد متحول ییهوی نیهمچ_

 که انداخت اششده دراز یپا یرو پا و گفت ییبابا برو محمد

 ! آمدند ییرایپذ لیوسا هیبق با خواهرش و مادر

 :گفت و نشست مبل یرو نیریش

 !گرفتن سراغتو یلیخ عموت خونه میرفت_

 :گفت و کرد جمع را شیپاها یبیس برداشتن با محمد

 ! باشن سالمت_

 :گفت منظوردار یاخنده با مهنا

 !رسوندن مسال قبضه دو ایبعض_

 که کرد نگاهش شده جمع ییابروها با و زد بیس به یگاز محمد

 :گفت مادرشمهنا، از قبل

 دارم واجب کار ایب گفتم محمد به بار چند گفتیم عموت_

 ؟!جان مامان ینرفت چرا!  یانداخت گوش پشت! باهات

 در اتونهمه شویکی! مامان پشتشه یشر هی عمو واجب کار_

 !گهید نیانیجر
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 :گفت خودش با و زد خودش یپا یرو ثمیم

 ... یشتر نهیک یا...یشتر نهیک یا_

ستم یکس یآبرو چاه در رو هنوز_  یهنیک و ببره نفسش که َنش 

 ! شه معلوم میشتر

 :کرد نگاهش متعجب ثمیم

 

 داداش؟هیاوک نولت و فاز_

 :گفت دوباره نیریش و آره یعنی داد تکان یسر محمد

 یدنید دیع هم مادرجونته، دیع هم !محمد برو سر هی پاشو_

 !بزرگترتن... خدا به نداره تیخوب! عموت

. کردم ادبم عرض و سالم خاکش سر رفتم مادرجونه، دیع اگه_

 ....چرا مشخصه انشمیجر! رمینم عمو خونه

 ؟یرینم بازم توشه، یتیریخ هی و برو بگم من یعنی_

 :گفت مهنا

 مامان؟ س زهره تشیریخ_

 :کرد ینچ نیریش که کرد نگاه مهنا به و شد زیت محمد گوش

 !نهیبب رو عموش بره گمیم زهره؟ گفتم یک من_

 :گفت و برداشت را اشییچا مهنا

 ! محمد بگو کیتبر دویع یتلفن که من نظر به_
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 یتو را بیس یمانده یباق محمد و گرفت اشخنده هم نیریش

 :گذاشت دستش یجلو ظرف

 ه؟یچ قصه ه؟یک زهره_

 !داداش داده شنهادیپ عموت حاج رو فاطمه خواهر_

 و شد باز محمد یابروها! زد خنده ریز و گفت مهنا را نیا

 :گفت متعجب

 رمش؟یبگ برم مثال داده؟یچ شنهادیپ_

 :گفت بار شماتت و گرفت گاز را لبش نیریش

 !محمد_

 :نشست چهارزانو و گرفت اشخنده محمد

 !که شد جذاب! بوده من از یخواستگار پس هیقض_

 :بودتریجد نیریش یول دندیخند ثمیم و مهنا

 یزندگ ینجوریا یخوایم یک تا! گهید دختر هی! نه زهره حاال_

 ؟یخواینم سامون و سر جان؟ مامان یکن

 فاصله شوخ یفضا آن از و کرد نگاه یجد را مادرش محمد

 :گرفت

من نه ؟یحاج لقمه اونم زنه؟ سامون و سر_  !خوامینم! مادر 

 :دیکش جلو را خودش یکم نیریش

 !یخوایم خودت یک هر! نه اون_
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 ! کنمیم مویزندگ دارم!  خوامینم رو یشکیه_

 :گفت یناراحت با نیریش

 !شهیم تموم سالتم  داره_

 .بشه سال!  بشه_

 ها؟.کردنت یزندگ ینجوریا از کنم دق منم_

 رهدوبا نیریش. گفت یمعترض ینکنه خدا مهنا و کرد ینچ محمد

 :فتگ

 !داد رضا دلت دیشا ، نیبب رو دختره برو ایب...  من خاطر به_

 یخوبدختر نمیا! هیراض فاطمه از که اون! بزن حرف عباس با

 ...که بود

 :برگشت مادرش سمت مرتبه کی محمد

 اسهو بکشن خمیم چهار به که نشستن پات ریز یحساب بگو پس_

 !خونواده و خونه اون

 :وردخ جا او تیعصبان از نیریش

 باباتن؟ خونواده محمد؟ هیچ علتشون و بیع_

 یرو عکس اون و تو خاطر به مامان، قسم خودت جون به_

 که داشتمیبرم اسمم پشت از اسمشونم نبود، خونت ینهیشوم

 ! نذارن پا ریز خودمو خاطرشون واسه رمیم جا هر نقدیا

 صورتش به دست یعصب محمد و کرد نگاهش بهت با نیریش

 :شد لندبو دیکش
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 !بهتره االن نمونم! نمیبیم هم رو بابا امیم بعد_

 :رفت سمتش و شد بلند نیریش

 زدم؟ حرف کردم غلط بگم من یپاشد جور هی باز_

 :گفت یعصب محمد

 وارید تو برم سر با خوامیم که یزنیم حرف یجور نیهم_

 ! مامان

 باباتروح به! محمد باشه پشتت ثیحدو حرف خوامینم من_

 ... قسم

 مپشت یخزعبل چه یک هر ستین مهم من واسه قسم بابا روح به_

 یه!  چاه تو افتادم وروراشون طناب با که زدن ور نقدیا! بگه

 ...که جلوم فرستاد کرد لقمه

 :کرد نگاهش جیگ نیریش و شد ساکت

 ؟یچ ؟یک_

 جور را مادرش جواب یول گذشت محمد ذهن از میمر یچهره

 :داد گرید

 و یزندگ تو افتمیم یکرد فکر رم؟یبگ زن من یخوایم تو_

 درستدارم شه راحت التیخ که عادیم بغل نهیشیم ادیم یکی

 هبش سالممچهل نشه، دایپ خوامیم که یاون تا! نه کنم؟یم یزندگ

 یحت و رفت تو واسه گذاشت منو که من یبابا! هستم که نمیهم

 سهیوا که کو ؟نهیبب باالمو و قد که کو االن برنگشت شجنازه
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 چیه به یدخل و داره خودشو یزندگ من بچه بگه و داداشش جلو

 االن؟ کوشش مامان؟ نداره یصفت یب

 حال به تا که ییهاحرفاز ریمتح و گرفت را محمد یبازو ثمیم

 :گفت بودند، دهینشن او از کدام چیه

 ؟یکرد آشوب چرا! نخواه یخواینم تو؟ چته_

 مبهوت مادر بهرهیخ و دیکش رونیب ثمیم دست از را دستش محمد

 :گفت اشمانده

 ای مشنیبب بارنیا وگرنه! من از کنار بکشه گهید نیبگ عمو به_

 قسم ادعیم و خودت جون به گهید زیچ هر ای گذاشته بپا برام نمیبب

 یشوخ ینکن فکر خوردم قسم! کنمینم ویچیه مراعات.... مامان

 ...من از کنار بکشن بگو! کنمیم

 یول کرد شیصدا ثمیم.رفت رونیب و کرد یخداحافظ هم دبع

 هک نیماش یتو. رفت رونیب و دیکش را کفشش یپاشنه محمد

 :کرد باز را در ثمی،م نشست

 یخال مامانت سر که پره کجا از دلت هو؟ی شد مرگت چه_

 ؟یکرد

 پرم؟ یک از نبود معلوم_

 قدرچ یدون یم داره؟ یدخل چه مامانت به! یک هر از حاال_

 درسته؟ رفتار نیا بعد توئه دلواپس

 :برود عقب او زد اشاره چشم با محمد

 !رمیم وارید و در ال ذارمتیم هوی سگم االن کنار برو_
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 !امیب باهات بپوشم لباس سایوا_

 !برو! خب لهیخ_

 یتوهنوز اما برگشت خانه سمت و کرد رها را نیماش در ثمیم

. دیشن را نیماش یهاکیالست غیج یصدا که بود نرفته اطیح

 هریخ نیماش از مانده جا غبار به و دیکوب دستش کف را مشتش

 ...شد

 

*** 

 

 

 

  

 

 

 هیتک ، دشید تا حسن و گرفت بازداشتگاه مامور از را لشیوسا

 صورتش یتو ینگران. رفت جلو و برداشت وارید از را آرنجش

 : بود

 با یریگ قهی به یدیرس تهش که کجا به یزد یگرفت گازشو_

 ُبزمغز؟ آژانا

 :چرخاند اطراف را چشمش و بست را کمربندش
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 کو؟ یعل حاج_

 االن؟ کردم وا جولوت گوساله شکمبه_

 . کرد نگاهش ینچ با محمد

 ؟یپرسیم نید اصول حاال! ایکرد یکار هی_

 به یزد ، یخورد یمار زهر گمیم دادا؟ هیچ مصول اصول_

 قتمو تا میدیمال یکل! ارنیب درت تا سند به یدیرس تهش و جاده

 داوود روپوش رنگ بود شده د،یفهم یعلحاج! رونیب متیبکش

.. .وگرنه فتهین بهت چشش گفت و رفت! مون کوچه سر قصاب

 سر تو کرد پرت سندو بعدم! نیدیبر یچ هر براش نیببر گفت

 !رفت من

 :رفت رونیب و افتاد راه جلوتر محمد

 دستمو خوادیم دق وجب هی با! خوردم گفتم ،یخورد گفت_

 ! شد ولو گوه نیع داد هولش! نیماش تو بکنتم چونهیبپ

 :گفت یکفر و رفت دنبالش حسن

 !اندازنینم برات هشتاد حد ریز! رفت شد گوه تو گوه حاال_

 !خرمیم_

 !حده گمیم! یخوریم! زرررشک_

 :گفت یالیخیب با! نشست و کرد باز را نیماش در محمد

 !شتصدتاه ای هشتادتا! خورمیم_
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 مثل محمد مرخین. شد خم سمتش و داشت نگه را نیماش در حسن

! رفته هم یتو و دهیچیپ درهم. بود کالفه! نبود شهیهم

 :گفت محتاط و آرام. درآورد کارش از سر توانستینم

 !گاین منو حسن جون... ممد_

 نحس سمت یوقت. دیکوب نیماش فرمان یرو را دستش کف محمد

 :بود افتاده صورتش یرو گردان خسر چراغ نور برگشت،

ن هی_ ن ش به یع   ! حسن بود ک 

 ...خو_

! من چند به خرت بگه برنگشت! رفت دیکش راشو برو، گفتم_

 ! رونیب باشنش دهیکش حبس از انگار! انگار نه انگار اصن

 :دیچسب نیماش در به و کرد شل حسن

 ...خو_

 :دیکوب فرمان یرو مشت با دوباره محمد

 !رفت طاخ به رمیت_

 محمد و"  خو" گفت دوباره بود ستادهیا که طورهمان حسن

 در و او نیب حسن اما دیکش را در و گفت" یزهرمار"یعصب

 :ماند

 ممد؟ دهیُسر دلت_
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 رد نیب را خودش شتریب حسن و ماند رهیدستگ یرو محمد دست

 را شیهاکتف و بود دردآور تنش قوس. دیکش نییپا او و

 :دیکشیم

 روسَ  که نگفته دروغ اگه! یخودیب مفت یحرفا از رونیب بکش_

ر  ! نداره ینیحس و راست دیشا ، نداشته عموت حاج با س 

 هک رضا شناخته؟یم رو رضا یعنی بود؟ یچ رضا هیقض پس_

 ... بگم نبود دختر و زن اهل

 راه راست راست االن بود خالف اهل اگه امرزیخداب اون_

 وتعم لیتحو پاره کهیت و یگون تو  بکننش نکهیا نه رفتیم

 ! بود وصل خودت به که اون گهید! بدنش

 :دیکش اش یشانیپ به دست کالفه محمد

! ودب دهینکش کیشیک مسجد دم علت یب! شد سبز جا هی از نیا_

 ... ای گهیم دروغ قبلشو ای حاال! فتادین راه دنبالم خودیب

 :گفت حسن مکثش با

 !خره بره کردینم ول که گفتیم دروغ بعدشو اگه د_

 وت انداخته برام باجناقشو دختر حرف یحاج که رفت موقع هی_

 ! مامانم دهنم

 :شد باز حسن صورت

 هااان؟_

 :فشرد هم به لب کالفه محمد
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 ممیمر! خورهینم! خونهینم هم با یچیه! دهیکش مخمو فس نیهم_

 که همونا جز! ومدین در ازش یچیه! آهنه شیزندگ! فوالده دهنش

 ... و گفت خودش

 ... یآشت ایب! خوردم شکر بگو برو_

 :زد یچشمک و دیخند محمد چپ نگاه با

 ...دیشا بچسبون، تنگش قرارم و قول هی_

 !کردم اشغهیص_

 یاهگرب هیشب دفعه کی که کرد وصل حسن به برق یکس انگار

 ورد شیهاچشم بود مانده کم و شد خیس باشد افتاده کابل یرو که

 دنید با محمد. فتدیب محمد دست کف و دهد جر را شیهاپلک

 :گرفت را اششانه حسن که چرخاند سر و زد پوزخند او یافهیق

 ...یعنی ؟یگرفت شیآت که تله به یداد دم_

 گاو حسن سنگ؟ تخته به زد سرمو یمدل چه برات بشکافم_

 فتگ نم،یا گفتم اولش فقط! نداد راه یصراط چیه به گمیم ؟یشد

! نخورده بهش دستم! یالک یایب و برو... ویوی میشد بعد یاوک

 ! فهممشینم و کردم پاژیریگ که نهیا

 :رفت پس و زد نیماش در به حسن

 نز راست؟ ای کجه یگیم هنو یرفت قصه خیب تا! دادا گرم دمت_

 یخواینم یچراغون!  یدادیم یبستن جیهو آب هی یگرفت

 !ما میستین لیبخ!  ،نکنیبکن

 :کرد نگاهش کالفه محمد
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 !گفتم حاال خب_

 رو ما! بگو بعد بنداز پس هم بچه هی! خورهیم عموت درد به_

 ...که یشد خیس نگو...  یاونور یخورد سر میکرد فکر باش

 !گاراژو ببند گهید_

 :رفت عقب حسن

 وت اندازنیم... که نیتریو تو ذارنینم ُپخو! سننه منو! بندمیم_

 ! کشنیم فونیسمستراح

 :گفت و شد ادهیپ محمد هک برود کرد پشت

 !حسن رفتما برم، نمیبش_

 ... یگازیم اندرزگو کن فکر! خان ممد برو بگازو_

 یهاقدم.  کردیم نگاهش و بود ستادهیا نیماش یجلو هنوز محمد

 و ادستیا نگیپارک در یجلو درست و شد ترآرام کم کم حسن تند

 محمد صورت یرو سر پشت از نور! برگشت سمتش مکث با

 لبش یرو را یگاریس محمد یوقت!  دشیدینم درست و ودب

 :رفت جلو و دیکوب دستش کف مشت گذاشت،

 یاگهید پنهون و پس و دروغ و راست اگه کن شیآت تا دو_

 ! نمونده

 .گرفت سمتش را همان و زد دستش یتو گاریس به یپک محمد

 و دز بهش قیعم یپک.دیکش دستش از را گاریس و برگشت حسن

 :نشست نیماش یتو
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 ینم تو لگن تو وگرنه برد یعل حاج جوانانمو که فیح_

 !دمیتمرگ

 دبزن یحرف آنکه بدون! نشست نیماش یتو و نکرد اعتنا محمد

 روشن را لشیموبا راه یتو. رفت خودش یخانه سمت میمستق

 رفت دستش تا. بود مهسا اسم دید که یکال سیم نیاول و کرد

 خندلب اریاختیب. بود مهنا.خورد زنگ هدوبار لشیموبا کند، بازش

 بود انداخته دلش به را مهسا مهر سفر روز کی همان.  زد

 ...یول

 !مهنا بگو_

 نجایا ایب پاشو! کرد سکته مامان! داداش تو ییکجا خب_

 ...توروخدا

 وقتش عادیم و خودت جون به االن! مونم یم امیم شب هی بگو_

 ؟یایاوک! ستین

 :دیچرخ سمتش حسن. کرد یخداحافظ محمد و رهآ گفت آرام مهنا

 ... چه یبگ یعل حاج به یخوایم_

 !ریبگ سرب رفاقتمونو در ، ششیپ دراومد صدات_
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 :دیچرخ سمتش خیس حسن

! رهیگیم سرب خودش میدار موالخ سوالخ یچ هر که بفهمه د_

 ...گهیم

 :زد آتش یگاریس محمد

 !شمیم الیخیب شد اگه_

 ...عرعررر منم.... اگههههه_

 یطوالن بایتقر یمکث با و زد گارشیس به یمحکم پک محمد

 :داد رونیب را دودش

 ...منو خوادینم_

 به محمد و ماند شد محصور دود در که مرخشین به حسن نگاه

 ینیب شیپ طبق یزیچ چیه! شیرو به رو خورده باران جاده

 به زندیم گند شهیهم ها یزیر برنامه! رودینم شیپ از هاآدم

 یریغافلگ بست بن به رابطه نیا! بود نیهم هم بارنیا. باورها

 !!!سوتفاهم نه خورد

 

 قانون انگار که گذاشت یدرخت همان ریز را نیماش یخستگ با

 زا  که روز چند نیا یتو. اوست پارک بود،محل گفته یانانوشته

 آن .بود کرده نگاهش فقط سکوت در مهسا ، گذشتیم برگشتش

 دیبا که داد یمختصر حیتوض میمر شد، داریب یوقت هم روز

 خودشان که فرستاد محمد یبرا یکوتاه امیپ. برگردند

 مهسا! شدن مانع به رسد چه ، نداد جواب یحت او و گردندیبرم
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 آن هک گفت قاطع میمر و گرفت را محمد سراغ کباری فقط بعدش

 را نراهشا اندداده حیترج و بوده دنشانیرس جهینت به یبرا سفر

 شیپ را بحثش گرید که کرد خواهش. کنند جدا هم از همانجا

 دیدیم را خواهرش بد حال که یلحظات تمام مثل هم او و نکشد

 درون از بغض یخوره و داد شیتماشا و سکوت به تن

 ! خوردش

 و رفت باشگاه به محمد با قراردادش طبقو پنجم روز از میمر

 اما دز تلفن دیام کباری. کند ادیپ سامان و سر کارها تا شد مشغول

 کی محمد آمدن که انگار! بدهد را جوابش نداشت حوصله یحت

 خودش جادشیا در که یزخم! زخم کی رفتنش و بود سوتفاهم

 از امان اما کوچکند هازخم یبعض!دیدیم مقصرتر همه از را

 ردهک اشدوره قبل از شتریب یلیخ ییتنها حس! سوزششان و درد

 حرف مشتاق هم یلیخ شدیم باعث نیهم! کور را نطقش و بود

 ریدزدگ و برداشت بود دهیخر که را یلیوسا! نباشد یکس با زدن

 اول یروزها ریگ همان هنوز.  انداخت قفل یتو را دیکل. زد را

 شد، باز در یوقت! شود باز تا دادیم هولش دیبا حتما و داشت را

. دیشن را خانم عصمت مهربان دینباش خسته و سالم یصدا

. دهد جواب و ستدیبا کردیم حکم ادب اما بود حوصلهیب

 یتو را شیدهایخر خانم عصمت که کرد یمختصر یپرساحوال

 :گفت مهر با و کرد جا جابه دست

 زبان یبرا معلمه دنبال گفتیم خواهرم کهیکوچ دختر امروز_

 اهرتباخو کنم فکر.کردم شیمعرف و افتادم خواهرت ادی یسیانگل

 !اتونخونه ادیب که زد فحر
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 زبانش استعداد مهسا بود دهیفهم کجا از او.کرد تعجب میمر

 خانم عصمت که بود نشده تمام ذهنش یتو سوالش باالست؟

 :گفت دوباره خودش

 و آورد رو آوردم براتون اول روز که یآش یظرفا جان مهسا_

 کار آموزشگاه یتو گفت خودش! مادر میزد هم با یگپ هی

 نقدریا که بهتون ماشاال! یباشگاه یمرب هم شما و کردهیم

 !نیخانم

 و دهینرس که دیکش نشان و خط مهسا یبرا دلش یتو میمر

 هیهمسا دست کف را زیچ همه آش، ظرف دو با و نشناخته

 مه خانم عصمت. نگفت یزیچ کردن تشکر جز اما است گذاشته

 وکوک شب که گفت و او کار یخستگ یپا گذاشت را اشیحرفکم

 و مهر با زن  . است محفوظ هم آنها سهم و کندیم درست

 خوش میمر مزاق به آخرش خصلت. بود یکنجکاو و پرحرف

 را ندارشان دارو یهمه بود ممکن مهسا بند یب زبان و آمدینم

 یرتذک دیبا نکهیا فکر با.  زدیبر زن نیا اطالعات یرهیدا یرو

 یقات گرانید با حد از شیب و کند جمع را حواسش تا دهد او به

 نه قبل یروزها برخالف. کرد سالمو رفت داخل نشود،

 یمقدار با مهسا.آمدیم یآهنگ یصدا نه بود روشن ونیزیتلو

 حیرجت. بود نشسته عقب اتاق یگوشه شیرو یجلو برگه و دفتر

 طوس یدر شودیم اگر تا کنند صحبت یقنات یآقا با بودند داده

 یمیقد یچوب در لنگه کی بود گفته هم او و بگذارند هااتاق

 رختخوابشان و لیوسا حداقل تا بودند گذاشته کار را همان. هست

 و مانتو! نبود که تخت یبرا جا. شود دهیچ اتاق ته تر مرتب



 

 pg. 337 

33
7 

 دراور یرو را فشیک و کرد زانیآو یلباس چوب یرو را شالش

 هب! بود گفته یآرام سالم فقط لشیوسا به رهیخ مهسا. گذاشت

 سمتش و شد نگران دفعه کی. آمد بیعج اوضاع میمر نظر

 ار اشچانه. گرفت تپش قلبش! بود دهیپر باز او رنگ.  رفت

 احساس بود دستش که یزیچ دنید با اما کند نگاهش تا گرفت

 شیزانو و کرد خی تنش. افتاد سرش یرو اتاق کوتاه سقف کرد

 رفتیم سخت یوزنه کی مثل مهسا نگاه ینیسنگ. شد سست

 قدرت حجم از ، نفسش یسخت! خوردیم اشنهیس یتو و عقب

 و زمان. نخورد نیزم تا کرد مقاومت یول شد شتریب شیزانوها

 کی مهسا پرلرز نفس که آمد کش قیدقا آنقدر و کرد گم را لحظه

 نآ که را یکار تنها!اشیداریپا یخال حباب به شد محکم تلنگر

 یول بود او دست از نامهغهیص گرفتن دادیم انجام دیبا لحظه

 :ودب کننده محکوم و گرفته شیصدا. گرفت پسش ترمحکم مهسا

 یبیغر بیعج رابطه چیه! میمر ینداشت باهاش یارابطه چیه_

 بود هبیغر هی اصن! ینداشت هم یحس چیه! یباش نگفته من به که

 ! تواسه کنهینم فرق نبودش و بود که یکی! رفت و اومد که

 از را سند فقط.نداد یجواب اما کرد بدتر را میمر حال لحنش

 ودب کرده پنهانش ییجا. کرد پرتش کمد یباال و گرفت او دست

 سراغش چطور او دیفهمینم. دیرسینم بهش هم جن عقل که

 !ده؟یفهم چطور!! رفته

 را اول ضعف شیصدا. دنبالش مهسا و رفت رونیب اتاقاز

 :بود بلندتر. نداشت

 ! دروغ تو یحرفا ای هیجعل سند اون ای یعنی نیا_
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 به آب مشت چند و رفت آشپزخانه یتو.نکرد اعتنا باز میمر

 یصدا! است شدنخفه حال در کردیم احساس. دیپاش صورتش

 :گوشش یتو مهسا داد بار نیا و بود نگیس یتو آب شرشر

 !بده جوابمو خب؟ یساکت چرا_

 سیخ شخود صورت و سر. کرد نگاهش و چرخاند سر میمر

 .یعاص و بود کارطلب مهسا! سرخ مهسا و بود

 

 

  

 

 

 با میمر د،یبگو یزیچ آمد دوباره او تا! خسته و کالفه میمر

 :گفت د،یکش رونیب اشحنجره ته از زور به که ییصدا

 !ستین مربوط تو به جوابش_

 ، زدیم چرخ هم یتو تیعصبان شدت از که مهسا یهادست

! او سیخ صورت به شیهامچش متزلزل مردمک و شد خشک

 همان و کرد یخال آب یمیقد ریش بستن با را حرصش تمام میمر

 :گفت دوباره بود، داشته نگهش که طور

 که یکار تو و من لیوسا یتویکشیم سر باشه آخرت یدفعه_

 ! یکنیم ،دخالت نداره ربط بهت
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 خسته. کرد رها را آب ریش میمر و افتاد کنارش مهسا یهادست

 را توانش تمام و دیلرزیم تو از. شد رد او کنار از محکم یول

 !کردیم شهیهم که یکار.بماند پرقدرت ظاهرش تا بود گذاشته

 خشک را صورتش و دیکش اشبسته یتو از یکاغذ دستمال چند

 و برداشت را ونیزیتلو کنترل و کرد عوض را لباسش. کرد

 اشهیپا به ضرب با چنان کمرش. نشست خانه کاناپه تنها نییپا

. ردک بازو بست چشم هیثان چند فقط اما آمد بند نفسش که خورد

 نخورده تکان و ستادهیا سرپا هنوز مهسا که دید صفحه یتو از

 دید ،ریتصو آمدن با و کرد روشن را ونیزیتلو. نکرد اعتنا یول

 و گرفت کمرش به دست تازه. کرد تند قدم اتاق سمت مهسا که

 با ار فشیتکل چرا نبود؟ سند نیا به حواسش چرا. شد بلند آهش

 دیخوابیم التهاب نیا واقعا نشود؟ شر حاال که نکرد روشن محمد

 را یزیچ نیچن که داشت مهسا یبرا یاکننده قانع جواب چه

 و دیکوب خودش یپا یرو را کنترل حرص با بود؟ کرده یمخف

 هم یککوچ ساک.  آمد رونیب اتاق از آماده یظاهر با مهسا

 از. بپرد رونیب حدقه از بود مانده کم میمر یهاچشم.بود دستش

 :فتگ زده رتیح و یعصب. ،گرفتش برسد در به او تا و دیپر جا

 کجا؟_

 !نداره یربط تو به_

 و شد خشک. دیلرز! جانش به یکیالکتر شوک شد مهسا جواب

 خورد سر پلکش ریز از مهسا یهااشک. زد زل بهش ناباورانه

 . گرفت را دستش میرفت،مر در سمت دوباره تا و

 ...یکاف حد به ، نکن خورد شتریب منو اعصاب_
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  بهم؟ یگفت دروغ ؟یچ یکاف حد به_

 :کرد نگاهش یعصب میمر

 بهت؟ گفتم دروغ چندتا حاال تا_

 :گفت هیگر با و رفت عقب مهسا

 ! دونمینم گهید... دونمینم_

 نشانش را اتاق مهسا که کرد نگاهش یناباور و خشم با میمر

 :داد

  ؟ینگفت که بوده ترمگنده دروغ اون از_

 ربدت را میمر نگران ،حال مهسا زدن نفس نفس. بود یبد اوضاع

 :کنترل رقابلیغ آشوبش یول بود تر آرام لحنش. کرد

 یکن جمع ساک بعدم دروغ؟ یذاریم اسمشو! بهت نگفتم فقط_

 ؟یبر

 دیبان یگرفت هیمهر سکه صدتا که بوده یجد نقدریا یوقت چرا_

 نبوده؟ یگفتن ایچ نبوده؟ یگفتن شیچ م؟یمر شیبگ

 .خوردیم تکان تند تند اضطراب شدت از میمر ینهیس یقفسه

 :دیپریم رونیب داشت قلبش

 قتواف هی! باهم مینساخت! نگرفتم رو هاسکه اون از دونه هی من_

 ! نشد که بود

 کنم؟ باور دیبا چرا_

 ؟یکن باور دینبا چرا_
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 راحت که ارهیدرم داره کجا از خواهرت گفتن نفر ده چون_

 هر! میکشیم زحمت! میکنیم کار! کنهیم کار گفتم ن،یگذرونیم

 یدربند یوقت ، کردم حمله بهش گرگ نیع آورد غهیص اسم یک

 و رمیبم بودم حاضر سرمون ختنیر دختراش و یعوض

 ... حاال نشنوم، درموردت یاونجور

 رها همانجا مهسا ساک،حرف بند از میمر دست شدن شل با

 زا که بود بهمن دیشا.  زد چرخ نشانیب یبیعج یسرما کی.شد

 هم به اعتمادشان سر یرو یناباور و سوتفاهم کوه یدامنه

 با میمر و ماند هم به نگاهشان.  شدند دفن رشیز و ختیر

 د،یکش رونیب اشحنجره خیب از چطور نبود معلوم که ییصدا

 :گفت

 ...  یهرزگ و یخودفروش از بوده؟ کجا از یدیفهم حاال_

 چشم. دیچسب دهانش یرو دستش و افتاد مهسا دست از ساک

 و رفتیم جیگ سرش. رفت پس یقدم و نشد جدا او از میمر

 شکسته یدل و صدا با! شدیم کینزد و دور چشمش مقابل مهسا

 :داد ادامه

 ! برو خوادیم دلت که جا هر... برو_

 ییزانوها با میمر. زد هیگر ریز مهسا که کرد او به را شپشت

 یرو در کنار هم مهسا.نشست همانجا و رفت مبل سمت لرزان

 ازدر کاناپه یرو میمر دیچسب شیزانو به که دخترک سر! نیزم

 احساس! دیچسب اتاق سقف به اششده خشک یهامردمک و دیکش

 را شیگلو خیب یدست دو یکس و شده ُکند قلبش ضربان کردیم
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 !کند باز شیگلو دور از را هادست نکرد تقال یحت اما دهیچسب

! شودیم چه بعدش نبود مهم! لحظه آن خواستیم مرگ دلش

 ییهالهیت یصدا!بست را شیهاچشم و ردیبم خواستیم دلش فقط

 ریتصو! بود بلندتر بارنیا کرد،یم تق تق اشییتنها انیم که

 مشت شیهاپنجه. شد ترکیزدن پدرش یهاچشم کرده بغض

 لحظه به لحظه! آمدیم در تنش از داشت جان واقعا که انگار.شد

 کرد حس دستش یرو را مهسا دست که شدیم بدتر داشت حالش

 :دیشن را اشهیگر از گرفته یصدا و

 کن باز چشتو! آدمم منم میمر! بود بد شیپ ساعت دو از حالم_

 ...که منو نیبب

 :گفت آرام او حرف انیم یوقت بود بهیغر خودش یبرا شیصدا

 االن اما!  بودم تو نگران چون رمیبم نداشتم دوست وقت چیه_

 ! کردم مرگ یآرزو حرفت و تو خاطر به

 :بود شده دتریشد هقش هق. گرفت را شیهاشانه یدست دو مهسا

 ...اصال... کردم غلط_
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 یرو سامه. کرد بهش را پشتش و زد پس را او یهادست میمر

 یتو وار نیجن. دیچسب صورتش به میمر دست دو و ماند زانو

 شیهااشک و کرد ترجمع را شیزانوها. شد مچاله خودش

 دردش. رفت فرو شیموها یتو چشمش یگوشه از یکییکی

 فرو قلبش یتو دسته تا را ییچاقو یکس که انگار! بود آمده

 یجلو نتوانست بعد و آمد بند نفسش یالحظه درد شدت از! کرده

. افتاد خفه یهق هق به شیصدا یب یهیگر. ردیبگ را خودش

. ردک بدتر را حالش دشیببخش با و کرد بغلش سر پشت از مهسا

 دکر باز را آب دوش. دیچپ حمام یتو لباس با و زد پسش دوباره

 ! تلخ و صدا یب!کرد هیگر آب هجوم ریز دل ته از و

 که یزیت یهادندان مقابل دنشیجنگو شیهازدن دو سگ تمام ته

 نشیزتریعز طرف از بودند، داده نشان یخود دنشیدر یبرا

.  است شتریب خوردن،عمقش کینزد از خنجر! بود شده محکوم

 .است ترکشنده

 انبار به را آتش که است یاجرقه همان اشتباه کی یگاه

 قدر نیهم... سوزاندیم یاداشته عمر در چه هر. اندازدیم

 !..ساده قدرنیهم! رحمیب

 یصدا به تا کرد دایپ ادامه خوابش یتو از هالهیت تق تق یصدا

 شد باز اشخسته یهاپلک یال. دیرس سرش یباال یگوش آالرم

 و مهسا یخال یجا خورد بهش چشمش که یزیچ نیاول و

 برداشت سرش باال از را اشیگوش! بود اششده جمع رختخواب

 که یساعت جز یخبر چیه! انداخت اشصفحه به ینگاه و

 اهیس نیب یفرق چیه و است یکی شبش و صبح  کردیم یادآوری
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 و دز کنار را شیپتو ،یگوش کردن رها با! نبود نمانده، دشیسف و

 روسیو نیا! داد ماساژ هم با را اشیشانیپ و هاچشم. نشست

 اگر که یبغض روسیو! داشتیبرنم سرش از دست دردناک

 میمستق! داشتیبرنم دردش از دست هایتمف نیا به شکستیم

 دلش شد باعث نیفرورد اواخر ابر پر آسمان و رفت اطیح یتو

 مانه مثل درست. دیپاش صورتش به یآب همانجا! ردیبگ شتریب

 صحبت هم دنبال آنکه بدون و برگشت گذشت که یاهفته کی

 دید و برگشت اتاق یتو باشد، داشته خوردن به لیم ای بگردد

 از هم لهیوس شدن جا جابه یصدا! شده جمع ابشرختخو

 و  دیپوش را شیهالباس. نداد نشان یواکنش اما آمدیم آشپزخانه

 یچوب در کنار را مهساو برگشت.  انداخت سرش را شالش

 بهش نگاهش اما نگذاشت جواب یب را سالمش. دید یمیقد

 :گفت آرام مهسا که برداشت را چییسو و فیک و نشد یطوالن

 !کردم درست صبحونه_

 !خورمینم_

 مهسا.  بپوشد انداخت نیزم را شیاستارها آل و رفت رونیب

 :رفت دنبالش

 اصال! یخوریم یزیچ نه باهام، یزنیم حرف نه اسهفته هی_

 نجا؟یا گهید ینیبیم منو

. کرد شهیهم از ترمحکم را شیهاکفش بند و نداد را جوابش میمر

 :گفت وبارهد برود،مهسا نکهیا از قبل

 ؟ بودم من فقط مقصر انگار که یکنیم رفتار یجور هی چرا_
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 :گفت آرام کند، نگاهش آنکه بدون میمر

 ... رینگ خودت به! یستین و ینبود مقصر وقت چیه تو_

... خدا به کنمیم دق دارم من م؟یمر هیرفتار چه نیا پس_

 ...حاال ، یدادینم کش ساعتم هی منو یباز شعوریب وقتچیه

 ! گذرهیم! کن فراموشش_

 :گفت بغض با بلندتر یکم مهسا که کرد یخداحافظ هم بعد

 شمیم مرگ دق گفتم راست من یول! بزن حرف نه! کننگام نه_

! دیببخش گفتم زدم که یمفت حرف خاطر به! رفتارت جور نیا با

  ؟یبخشینم

 که بود گرفته آنقدر دلش. بست را در و رفت رونیب میمر

 کننده دلخوش یهاحرف شهیهم مثل توانستینم هم استخویم

 ارانگ که بود شده تمام گران شیبرا آنقدر بارنیا. بزند مهسا به

 یجا دیکشیم نفس بارهر. بودند زده داغ را قلبش یگوشه چند

 در پشت مهسا دانستیم! زدیم رونیب بغض یدوده ژنیاکس

 ریغافلگ! نداشت توقع اما خوردیم غصه. کندیم هیگر. ندینشیم

 ! بود سوزانده را توانش تمام یریغافلگ نیا و بود شده

 یخاص هدف یب قبلش یروزها ریمس در و نشست فرمان پشت

 شماره.  خورد زنگ اشیگوش د،یرس که باشگاه مقابل. افتاد

 بود یداریخر! داد جواب نیماش یآگه خاطر به اما بود ناشناس

! نندیبب باشگاه یجلو کی ساعت زرو همان را هم شد قرار که

 ! شد کمتر اشیذهن یریدرگ رفت که باشگاه یتو
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 تربه تا بگذارد آزاد را ذهنش کرد یسع گذشت، که یساعات یتو

 که یگرید جواندختر و دختر مادرو کی جز. برسد کارش به

! بود نمانده ی،کس بود برنامه یبرا زدن گپ مشغول کارش

 و زدیم قدم لیتردم یرو که بود یتپل دخترک به نگاهش

! دهد خودش به یتکان که سرش زدیم غر آرام یگاه مادرش

 صحبت مکمل درمورد که یجوان دختران از یکی با را صحبتش

 بهش لبخند زن.رفت دختر و مادر همان سمت.کرد قطع کردیم

 :گفت و داد نشانش را کسیا آر یت یبندها میمر و زد

 بدنت که یبود کرده شروع که ینیتمر همون سر برو شما_

 !شه سرد

 ست؟ین زود_

 فشار خودت به دینبا ،یکرد شروع ورزشو تازه! زمیعز نه_

 ! کمتره هاشنیتمر! دخترت به طور نیهم! یاریب

 و رفتیم راه داشت کنان هن هن که کرد دخترک به ینگاه زن

 گرید سمت و گفت یاباشه. خوردیم تکان تنش یهاگوشت

 میمر شد، مشغول و گرفت را کسیا آریت یبندها یوقت. رفت

 شگرینما دنید با و کرد صفحه به ینگاه. رفت دخترک سمت

 نگران او و کرد خاموش را لیتردم ، دخترک قلب ضربان

 . دیچرخ سمتش

 !نشدما خسته_

 :زد یکمرنگ لبخند میمر

 !بسه امروز یبرا یول! دونمیم_
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 گردن و صورت و اهشانه یرو را گردنش دور حوله دخترک 

 :کرد میمر بعد و مادرش به ینگاه و دیکش سشیخ

 گهیم مینامادر. نداره دهیفا اصال یول کنمیم ورزش چندساله_

 !کردم یم کم یکل االن تا دیبا وگرنه تنبلم خودم

 خودش یرو به اما زد یزنگ میمر گوش ینامادر اسم دنیشن با

 :گفت رفتیم باشگاه انیم زیم سمت که طورهمان. اوردین

 هم مکمل هیتغذ و ورزش ، یبر هم هیتغذ دکتر شیپ دیبا تو_

 !زمیعز هستن

 :گفت و دیشن دخترک ینامادر

 مگه شما دن؟یم که هیچ یالغر یمکمال نیا پس بایشک خانم_

 ؟یکن هیتوص یتونینم

 :برگشت سمتش میمر

. یدیشه خانم ستین شما دختر مناسب یالغر یبرا مکمل_

 !شناسمیم خوب پزشک هی من! باشه اشهیتغذ کملم دیبا ورزش

 با یهماهنگ طبق! ششونیپ دیبر کنم تونین،معرفیدار دوست اگر

 یتو دم،یم بهش من هم مکمل و مناسب ورزش یسر هی شونیا

 سرعت با دنییدو! رسهیم وزن کاهش به مناسب زمان مدت

 !کنه ینم حل یمشکل که لیتردم یرو
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 :کرد شانیرها بعد و ردک شل را بندها زن

 ... نجایا دمیشن من برداره، نهیهز یلیخ که هیتغذ دکتر_

 نیکرد حساب باشگاه اسم یرو اگرم! بکنم تونمینم معجزه من_

 ونا یتو دیشا! بوده ونیآقا یبرا االن تا داشته یخوب یخروج که

 من اما کنه معجزه مکمل و ورزش با تونهیم یکس فتیش

 ...دادم که بود همون مشنهادیپ! تونمینم

 :نرفت رو از اما شد جمع صورتش و برخورد زن به

 هادیز که یزیچ وگرنه بودم کرده باز نجایا یاگهید حساب من_

 !باشگاهه

 :زد لبخند میمر

 امکاناته و اعتبار کمه که یزیچ یول باشگاهه ادهیز که یزیچ_

 دونه،مر قسمت یتو داره یاحرفه کادر ومیآکوار! یدیشه خانم

 !یمشتر جذب یبرا باشه داده یکس خورد به دونمیم دیبعدروغم

 ...که من_

 :دیپر اشینامادر حرف انیم بار نیا دخترک

  با؟یشک خانم نیبد دکترو آدرس لطفا شهیم_
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 و شتبرگ یکارت با دفتر، یتو از. گفت یابله زدن پلک با میمر

 تشکر و گرفتش دخترکاززودتر زن. گرفت سمتشان را آن

 :گفت ساعت به ینگاه با بعد. کرد

 !بهتره میبر ،زودتر بود اول روز_

 دینباش خسته با و زد لبخند زن! نشد مانع و داد تکان یسر میمر

 :شد ترکینزد بهش دخترک یول رفت رونیب

 ...مکمال نیهم با واقعا_

 :کرد نگاهشمیمر

 من! ورزشه یکننده لیتکم! روشه اسمش مکمل! زمیعز نه_

 ظرن تحت هم تو.یکن مصرف حد از شیب کنم شنهادیپ تونمینم

 از من وگرنه یرسیم جهینت به ،زودتر یباش خوب پزشک هی

 ادیمن بدم مکمل فروش بابت رمیبگ تونمیم که یپورسانت و پول

 ! که

 . کرد تشکر و دیکش یآه دخترک

 !شدن الغر نیا سر شدمینم تیاذ نقدریا بود خودم مامان دیشا_

 یتو هاسال گذشت از بعد را مادرش یغرغرها یصدا میرم

 به و شد سست دستش یتو خودکار.  شد تلخ. دیشن گوشش

 :ماند رهیخ دخترک

 نگفت کاش یا و آه با! نگرانته مشخصه یول تهینامادر درسته_

 عوض یزیچ بود، کمتر مشکلت و بود خودت مامان نکهیا



 

 pg. 351 

35
1 

 و مادر به یربط اراده! شه کم وزنت که کن اراده! شهینم

 !انیکی جفتشون وقتا یگاه! نداره ینامادر

 یخستگ سر از یاآره و نشد او منظور متوجه درست دخترک

 و صاف شکم یرو نگاهش ، میمر اندام به ینگاه با بعد. گفت

 :گفت افسوس با و ماند ثابت روشنش پوست

 !ها شهیمقشنگ یلیخ ؟ینکرد نگیپرس چرا شما_

 تا بود ستادهیا که یدختر!گفته را ودشخ یآرزو بود مشخص

 :گفت و دیخند بدهد، بهش را مکمل و ییغذا برنامه میمر

 یلیخ. ستین هم افتاده اصال پوستتون! بگم خواستمیم من اتفاقا_

 !نهیهم کارش من،خواهر نیداشت دوست اگه! شهیم قشنگ

 :نکند کور را آنها ذوق تا زد یلبخند میمر

 !ممنون. گمیم حتما داشتم میتصم اگر_

 را مهبرنا میمر. رفت رختکن سمت و گفت دینباش خسته دخترک

 نیاخر او. داد را تذکرها تمام و داد بود منتظر که یدخترک دست

 که کرد نگاه را ساعت میمر. کرد یخداحافظ که بود ینفر

! دهد خبر بهش بود قرار که افتاد ستاره ادی! بود کی کینزد

. گرفت را اششماره و برداشت را یآب یبطر موقع همان

 حرفشان و شد گم ستاره یانرژ در اشحوصلهیب یپرساحوال

 .دیرس یاصل خط به زود یلیخ
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 اننیاطم لحن با کرد یسع و کرد جا جابه گوشش کنار را تلفن

 :شود همراهش باشگاه یتو تا کند قانع را دوستش بخشش

 اما دوره راهت دونمیم. خوبه ،یایب رو ریمس نیا یبتون اگه_

 !یکن کار یتونیم هم هستم،تو من یوقتنباشه،تا یخاص مشکل

 دیحم با حتما شب. دارم ازین کار به یلیخ یدونیم خودت_

 ! نه ای امیم فردا گمیم و کنمیم صحبت

 :افزود کوتاه یاخنده با

 شدینم باورم ، زدم سرچ باشگاهشو! فعال کن حساب روم تو_

 !کنم یراض رو شوهره بلدم راهشو باالخره منم.  اونجا یرفت

 حل راه گفتیم ستاره که یراه. شد ستاره منظور متوجه میمر

 :زد یکمرنگ لبخند.  بود دوستانش از یلیخ

 !منتظرتم صبح پس_

 !نمتیبیم! عشقم بهت بوس_

 مقابلش ستمیس و ساعت به ینگاه و کرد قطع را تماس

 به ازش بشود هاوقت یلیخ که بود یترفند یزنانگ.انداخت

 را دلخواه حرف باهاش و کرد استفاده مردها ضعف نقطه عنوان

 یبرا بود ازیامت کی نیا هایمردساالر تمام مقابل. برد شیپ

 به را حرفشان و بروند شیپ راهش از توانستندیم که یزنان
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 ادد شیباکارها که محمد نبود؟ زن خودش مگر اما بنشانند یکرس

 دارد نگهش خودش یبرا ازیامت کی نیهم با بتواند دیشا زدیم

 نیام که یروز همان یسرما هیشب! سرد انیپا کی شد تهش اما

 شهیهم یبرا و برود ابانیخ گرید سمت تا کرد شیتماشا ستادیا

 دردش به اشیزنانگ و دل هم آنجا! شوند دور هم چشم یجلو از

 او یبرا! ردنخو دردش به رنج جز یزیچ کجا چیه! بود نخورده

 دانستینم. بود مانده یزنانگ از تهمت و قضاوت و حرف فقط

 تا داد تکان یسر! بخورد هم به خودش از حالش مانده کم چرا

 شیهابغض باطل دور.بزند پس را روزه چند یتکرار افکار

 شکستن... باز و دیرسیم حسرت بستبن به و شدیم تکرار

 اما یسطح و قیعم زخمش و بود ادیز و کم شیصدا دیشا

 شکست و بکند هم عفونت بود ممکن برسد، عمق به که یسطح

 بغض عفونت حاال که بود خودش دست به اشتازه زخم یسطح

 و هانگاه با هم آن. کرد یم بدترش داشت خودش یهاکاشیا و

 ! شیبرا نداشت جواب که یسوال و مهسا یهاسکوت

 کنار که را ییهازخم نیتریو بتواند بلکه تا کرد نگاه را ستیل 

 بلند خواستیم و بست را تاپ لپ. کند فراموش بود دهیچ هم

 نگه شیسرجا را میمر و شد وارد یانرژ با یجوان زن که شود

 جوان زن نیا ورود با اما است بسته را در کردیم فکر. داشت

 کارت نیح او و گفت را طیشرا. کرده اشتباه بود معلوم

 :داد گوشش پشت را لختش و بلوند یدن،موهایکش
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 یول هیلیخ میگرفتار.  امیب تونمیم کی تا ازدهی میتا فقط من_

 فتیش دمیفهم تا که نهیا... ومیآکوار یتو امیب داشتم دوست یلیخ

 !افتادم راه منم یفور افتاده، راه بانوان

 :داد او به را یفرم لبخند با میمر

 هست کی ساعت تا هشت از هم میتا.  هستم روز هر من فعال_

 !یعسگر خانم ستین یمشکل.

 :کرد شکشیپ باز را جذابش لبخند جوان زن

 تیریمد و یمرب نیهمچ از که نبود دیبع نجایا تیریمد از_

 ! گهید کنه استفاده خانما یبرا یخوب

! اوست حرف پشت یمنظور کرد احساس و شد زیت میمر گوش

 :کرد والس و نگذاشت مختلف یهاتیذهن پشت را اشیکنجکاو

 ن؟ییآشنا فاضل یآقا با_

 :انداخت اششانه یرو را سبکش و روشن شال جوان زن

 خوششون دادن ییآشنا از اصوال شونیا یول بله کنه قبول خدا_

 ... نسازه باهامون بعدا ممکنه وگرنه! ریبگ دهینشن شمام. ادینم

 تیجذاب میمر یبرا گرید که کرد هم یاخنده حرفش یپ

! گرسخره یلبخند شد جوان زن نیریش لبخند که انگار.نداشت

 قبل از ای بود شده رابطه وارد او با یزود نیهم به محمد یعنی

 نقدریدختر،ا نیا روز سه عرض در که داشت رابطه باهاش

 و ماند او مال فقط غهیص آن یبدنام یعنی!کردیم برخورد راحت

 بود؟ اشیزندگ یپ محمد
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 ... بایشک خانم_

 و چنگ با احساسش کرد حس و گفت جانم یفیخف انتک با میمر

 و هاغصه وسط! افتاده اشروده و دل جان به دندان

 !بود کم حسادت و تیحساس مزخرف حس نیهم شیهایریدلگ

 زوجه روز چون ام؟یب پس صبح برم؟ من که ستین یامر_

 !گهید

 ! شه تیرعا حتما هست فرم یتو که یموارد فقط! بله_

 ! شدم خوشحال یلیخ یلیخ تونییآشنا از!حتما_

 ششیپ قیدقا افکار تمام!نرم دخترک دست و بود گرم میمر دست

 تنها و بود باشگاه یتو تا. افتادیم مغزش جان به داشت باز

 با رفتیم که هم خانه.بود نیهم افکارش یکاسه و آش ماندیم

 یبرا ییجا! شدیم بدتر فقط مهسا با اشرابطه اوضاع آن

 فتنر یبرا دخترک آمدن از قبل بود؟ مانده شیبرا هم دنیکشنفس

 ار فشیک بار نیا! بود قرارش ساعت بهکینزد. بود شده حاضر

. رفت او سر پشت هابرق کردن خاموش از بعد و برداشت

 در یجلو اما ندشیبب خواستینم! دیآیم دو تا محمد دانستیم

 وانستت فقط و دیچسب نیزم به شیپا اریاخت یب و دفعهکی

 یکوپه. نشود دهید که ستدیبا رنگ یدود یورود کنار یجور

 پارک باشگاه به رو که شناختیم یخوب به را محمد یاسورمه

 گردد،بر نکهیا از قبل اما برگردد و ندشینب او که نرفت جلو.بود

 تق تق یصدا.رفت سمتش مشتاق یهاقدم با که دید را دخترک
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 یم اشنهیس یقفسه یرو تدرس انگار بلندش پاشنه یهاکفش

 !دیکوب

 

 

  

 

 

 خم هم سمت یوقت. نشست تعلل بدون جلو یصندل یرو هم بعد

  دنشیبوس قصد محمد دید وضوح به شدند

. ندبز گوشش یتو تا کرده بلند دست یکس کرد احساس! دارد را

 یتو و رفتیم یاهیس داشت شیهاچشم. دیکش کنار را خودش

 النس یتو.کند عوض را شیهاکفش آنکه بدون. برگشت باشگاه

 یتو از. بود درآورده یباز نفسش. نزد را هابرق یحت. رفت

 روز چند نیا که یبد حس تمام و برداشت را آب یبطر بوفه

 شته اما بدهد نییپا آب عدنیبل قورت قورت با خواستی،م داشت

 به او... گذاشت کانتر یرو را سرش و بست را شیهاچشم فقط

 در یارزش دیبگو تا نجایا بود آورده را ترشدخ دوست عمد

 ؟ گرانید دست دم و بود سر بر خاک قدرنیا نداشته؟ اشیزندگ

 یعنی آمد؟ینم در کشیج و بچزاننش توانستندیم راحت قدرنیا

 بود؟ حقش هم مهسا یهاحرف بود؟ حقش هم نیام و یدربند

 البدن چشم با! پر دلش و بود سیخ صورتش بود؟ حقش زیچ همه

 و کردیم شنا ومشیآکوار یتو خودش یبرا.  گشت یمور
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 یطعمه گناهیب یماه چند یروز انگار نه انگار.گذراندیم خوش

 اما متنفرم ازت دیبگو کرد باز زبان! شوندیم شیبقا

 نیا دیشا تا بمان میبرا یاآمده که حاال دیبگو نتوانست!نتوانست

 به یربط. نداشت دمحم به یربط او درد. شود شکافته لهیپ

 که مربوط چه یکس به اصال! نداشت شیهایخوش و ازهاین

 چه یکس به! بود دهیکش را ساله زن کی جور و بود سالش

 یاهریت بلیس را او گرانید کار تاوان مقابل یزندگ که مربوط

 یمور! نشست همانجا و شد سست شیپاها! بود کرده قضاوت

 از حالش! سوختیم تازه یشآت با هم او دل.  کردیم شنا هنوز

 و بوده چه انیجر دیفهم یمهسا،وقت یهاحرف و بهت و بغض

 به بود محکوم که انگار! بود تر تلخ شده، تمام زیچ همه حاال

 شد؟یم چه تهش آورد،یم شانیرو به بارکی! شدن یقربان

 

*** 

 

 سرش پشت ثمیم. انداخت زیم یرو را چییسو و یگوش محمد

 :گفت دوباره و رفت اتاق یتو

 االن ،محمدمیکرد خراب خودت گفتم من ، زد زنگ من به_

 جز و عز یول! کنهیم کار محدودتر و کرده فتیش دو باشگاهو

 ! سوخت دلم! کرد ادیز

 : کرد پر آب یوانیل کن سرد آب یتو از محمد

 کرد؟ کاریچ دیبا رو بسوزه دلش که ینشان آتش_
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 خنده با محمد و کرد داص را اسمش یبارسرزنش نگاه با ثمیم

 ردک رد را دستش گفتن نچ با ثمیم.  زد تعارف بهش را آب وانیل

 روبه از یجوان دختر آمدن در با اما رفت رختکن سمت و

 مسال و داد دفتر سمت را نگاهش میمر.  ستادیا تعجب با شیرو

 ثمیم! او به نگاهش و ماند محمد دست یتو وانیل.  کرد یکوتاه

 رهیخ محمد به.رفت جلوتر میمر و داد جواب ار سالمش متعجب

 :کرد روشن را جفتشان کنجکاو و متعجب نگاه فیتکل و شد

 نیایب خودتون تا بمونم دادم حیترج که داشتم صحبت یسر هی_

 نیبود گفته!موندم باشگاه یتو هنوز اگر متاسفم! فاضل یآقا

 !نیرسیم زودتر شهیهم خودتون

 و محمد یجد نگاه دنید با تهش و دیچرخیم نشانیب ثمیم نگاه

 با و کرد بلند دست د،یرس شعورش مشام به که یبیعج یبو

 میمر سر پشت به ینگاه محمد.  رفت رختکن سمت یدیببخش

 داشت بخورد تکان شیجا از نکهیا بدون میمر. رفت جلو و کرد

 :شد کشینزد شده جمع ییهاچشم با او که کردیم نگاهش

 باش؟ داده لیتحو رو نجایا مین و کی قبل نگفتم مگه_

 !دارم کارت_

 باشگاه؟ تو االن؟ نجا؟یا_

 :زد یپلک ، کند جادیا ستادنشیا یتو یرییتغ آنکه بدون میمر

 کجا! گهید نجاستیا دهیم ربطمون هم به که ییجا تنها_

 اومدم؟یم
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 :کرد ساعت به ینگاه محمد

 !امیم ، رونیب برو_

 روشن درست فمویتکل وامخیم فقط! اندازمتینم زحمت به_

 !یکن

 ؟یفیتکل چه_

 خودش با باز داشت انگار.گرفت مکث،نفس یکم با میمر

 هایخودخواه یجلو بار نیا و بزند را حرفش که دیجنگیم

 :ستدیبا

 پنج! گذشته ازش ماه هی نبود؟ ماهه شیش مگه غهیص اون_

 !مونده ماهش

 استرس از یاثر یول انداخت میمر سر پشت ینگاه باز محمد

 :نبود رفتارش در

 ...ای یبد ادمی قیتفر و جمع یاومد_

 فشیتکل یایب دیبا و مونده ماه پنج اون! فاضل جناب درسته ای_

 ! یکن روشن محضر همون یتو رو

 ار مصرف کباری وانیل و گفت یآهان شیابرو دادن باال با محمد

 :کرد ول زیم یرو

 ...ای یبرگرد که یشد مونیپش پس_

 یباق بدبختانه شدم؟ یچ از مونیپش! نکن اضافه ای نقدریا_

 ... دیبا! توئه اریاخت تو تیمحرم نیا یمونده
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 ! بهت ببخشم_

 :کرد صاف را گردنش میمر

 !یهست یچ همه انیدرجر خوبه_

 :دیکش باال را شیهالب محمد

 نباشم؟ یکردیم فکر جدا_

 :داد لشیتحو یزهرخند میمر

 روز چند همون حتما پس یهست هک حاال! ینباش دادمیم احتمال_

 ! نمونه ینسبت که شده حل شیپ

. رفت در سمت و انداخت میمر سر پشت ینگاه دوباره محمد

 :گفت آرام ، میمر منتظر نگاه دنید و بستنش از بعد

 ببخشم؟ یبگ یاومد_

 !شم مطمئن خوامیم_

 ت؟یزپرت پسرعمه ای برگشته بغلش ریز بچه با قهیعت_

 !تسین مربوط تو به_

 در محمد که قاطع کالمش و بود ادیز آنقدر میمر حرف حرص

 یزیچ متوجه که انگار کوتاه یمکث از بعد. برگشت سمتش جا

 :داد  یالیخیب با را جوابش فقط نشده،

 ! ستین! باشه!! ستین مربوط_
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 هک یکس تهش و بود بیعج هم به نگاهشان.  ستادیا شیرو روبه

 .بود محمد برد؛ را معنادار گاهن آن ریزنج و زد یپلک لبخند با

 :گفت و زد میمر گونه یرو آرام

 هی دیبا اهم شیش ته تا منتها! خواستن اگه قیتحق شمیپ انیب بگو_

 !خانم میمر بمون یخورد که یاخربزه لرز یپا! سنیوا پا لنگه

 پشت تند را او راحت یهاقدم میمر که رفت زیم سمت هم بعد

 شده جمع ییهاچشم با محمد. دیشک را شیبازو و برداشت سرش

 :گفت سخت یلحن با میمر که کرد نگاهش و برگشت

 به یوقت یول کردم قبول من! محمد یداد انویجر نیا شنهادیپ تو_

 ریاس ماه شیش منو که یجور نه شه تموم درست دیبا خورد، هم

 ! یبکن دیکش عشقت یکار هر خودت بعد یکن خودت

 :خورد او صورت یتو نفسش و کرد خم را سرش محمد

 ؟یبکن یخوایم کایچ! کنمیم ، بکشه عشقم یکار هر من_

 وقت اون! زنتم من گمیم نجا،یا اومد دختره که صبح! یچیه_

 یرو تو رمیم فتهیب پاش!!! یچ یعنی کردن عشق یفهمیم

 و شکستیم پام کاش گفتم که مسجد همون وسط! گمیم عموتم

 ! اومدمینم

 میمر. گرفت اشخنده محمد که یحرص و بود یجد لحنش آنقدر

 :کرد شیرها و فشرد هم به لب

 و بوده شماها مال شهیهم ایکار کثافت بخندم؟ من ینخند تو_

 فکر که خوردهیم هم به ازتون حالم! من امثال مال اشیبدبخت
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 بعدم و نیکنیم خوادیم دلتون یغلط هر نیمرد چون نیکنیم

 شب! مرد نه ، نیآشغال مشت هی! کنهیم پاره رو آسمون ادعاتون

 کجا از حرف ادینم ادتونی اصال صبح ن،یکنیم عشق یادعا

 ؛ کنه برطرف کمبودتونو ساعت هی که باشه یزیچ هی! دراومده

 ستمین نفهم.  ستمین کور بگم که موندم؟ چرا یدیفهم حاال! بسه

 شدتش از روز هی تا برس هم با فتیک و عشق به بفرما بعد

 !یبترک

 رهبا هزار که را یزیچ تنها و دیچیپیم یگردباد نشانیب رانگا

 .بود شانیهاچشم گذاشتیم هم مقابل

 

 

  

 

 

 در سمت نشد، و شود خنک بود قرار که یدل و تند ینفس با میمر

 ی کاناپه یرو داد هولش و دشیکش سر پشت از محمد که رفت

 هم شواکن وقت میمر که افتاد اتفاق عیسر آنقدر! اتاق یتو یتک

 :رفت نشانه سمتش را انگشتش محمد. نکرد دایپ

 وشنر برات هم با رو تیفیک و کمبود و ادعا فیتکل امیب سایوا_

 !کنم
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 ثمیم به بلند و کرد باز را در محمد و کرد جمع را خودش میمر

 برش آمد کس هر امروز دیبگو هم نگهبان به و برود گفت

 که دید را ثمیم شهیش پشت از و شد نیسنگ میمر نفس! گرداند

 محمد از آرام یزیچ.  انداخت او به ینگران و متعجب نگاه

 به ساک یاباشه گفتن با ثمیم و داد تکان سر فقط او و دیپرس

 کباری یبرا یول بود باال میمر قلب ضربان. رفت دست

 یشتریب یبدبخت احساس تا ستدیبا خودش وقت در خواستیم

 و شده کج یسر با او و دش بلند ، برگشت محمد یوقت. نکند

 :گفت کمر به دست

  ؟یچ یفرمودیم نطق_

 :نرفت رو از میمر

 تو یندار حق ای کن فسخ آدم مثل رو مدت نیا مونده یباق ای_

 ! یکن یاشیع من چشم جلو مدت نیا

 :زد برق محمد چشم

 ! ؟یاشیع_

 ! یهرزگ_

 :رفت جلو محمد

 شه؟یم یچ بکنم_

 یبشون که ذارمینم برات رهیخذ مکتین. گفتم که یزیچ همون_

 !یبد اردشو و بغلت

 .  دیکش باال را شیهالب و انداخت را دستش محمد



 

 pg. 363 

36
3 

 ... مسجد؟ وسط ؟یگیم عموم حاج به_

 :زد لبخند و کرد بازش که بود شرتشیت یباال یادکمه تک

! امیب خودمم بگو یرفت که یروز! یکنیم یخوب کار نظرم به_

 !انیجر شهیم ییتماشا

 :زد یعصب یپوزخند میمر

 ! یندار که درد و عار_

 :کرد ینچ محمد

 آبرو و درد و عار با! برهی،م شورهیم دنیپر هرز! گهید نه_

 !نداره ونهیم

 !انداختش زیم یرو و دیکش رونیب سرش از را شرتشیت بعد

 مهادا و رفت جلو اما نداشته را نیا توقع گفتیم میمر زدن پلک

 :داد

 پس! موقت رمیگ هست؟. ستین یهرزگ اسمش باشم که زنم با_

 هست؟! اعتقاد اسم با سرم گذاشتن کاله محض! پنهون و

 :رفت جلو میمر

 فتکثا یجامعه نیا واسه یول ستین باشه معتقد که یکس واسه_

 ! هست

 از رنگ بار هر مثل کردیم تصور. کرد کم را اشفاصله محمد

 :بود ستادهیا شیسرجا یول کند عقبگرد و بپرد میمر رخ
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! ینذاشت شرط مگه! آشغال سطل تو بنداز زشویتم و فیکث_

 الیخ به من حال و عشق جلو یبنداز پا یخوایم! گذرمینم

 نمیا یخواست... باال ایب ادعاتو تاوان! ستین توش یحرف! خودت

 ! بگو عمو حاج به

 :دیکش جلو خودش سمت و گرفت را او یمانتو

 تو ای نجایهم...  خودت با انتخابش !فهیرد جا همه مکانشم و جا_

 ...ای...  استخر بغل اتاق

 سرش یرو از را شالش خودش و زد کنار را دستش میمر

 :برداشت

 خراب کدوم! نداره فرق! غیت ریز! آب یرو! قبرستون تو ای_

 جاهاشو که تو! همونجا باشه؟ ترشرفیب تونهیم آدم یاشده

 !یبلد خوب

 هم را اشساده یمانتو و رفت لوج خودش را فاصله قدم کی

 ! انداخت شالش یرو

! یبود تو سادیوان حرفش یپا که یاون! سادمیوا لرزش یپا_

 ... روزا نیا گهید نمیبینم مرد! ستهیایم وا حرفش یپا مرد

 هم به شتریب را میمر اعصاب لبخندش و شد کج محمد لب

 ظرمنت. بود سرش پشت وارید با گفت یم هرچه انگار. ختیر

 آغوشش در و انداخت کمرش پشت دست محمد و کرد نگاهش

 وا گرم تن به سشیخ صورت.  شد بسته میمر یهاچشم. گرفت

 :دیچسب گوشش کنار محمد یهالب و شد حبس نفسش. دیچسب
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 حرفش یپا که یمرد! زدن رو مردا نسل انگار! یگیم راست_

 . کرده رشد  علف نیع نمونه

 دست. نخورد تکان یول کرد فصا تنش به را مو گرمش نفس

 زنگ گوشش یتو مهسا یحرفها. خورد ُسر کمرش یرو محمد

 بدتر را حالش زن آن یها کفش ی پاشنه تق تق یصدا و زد

 :دیشن آرامتر و گرمتر را محمد یصدا! کرد

 حرص که ومدهین! ادینم میزندگ تو یکس ، میباهم تا گفتم_ 

 ! خواهرمه... مهنا! یکرد

 لبخند. دیچرخ بهت با او سمت سرش و شد باز اج در شیهاچشم

! زدینم یباز و یشوخ از یحرف شیهاچشم بیعج برق و محمد

 :داد ادامه و رفت بود شده رها که ییموها یال البه محمد دست

 یخوایم. داره فرق شیلیفام نیهم خاطر به! منه یناتن خواهر_

  ؟یبزن حرف باهاش االن بزنم زنگ

 پرت و بودند آورده رونیب جوش آب استخر از انگار را میمر

 در هنوز! بود زانینام قلبش تپش! سرد آب یتو بودند کرده

 :دادیم حیتوض او و بود آغوشش

 تخس پسر هی! شوهرشه! رفت که قمیرف نیهم ؟یدید رو ثمیم_

 بود نشده سالشم مهنا! هم مخ رو رفتن زود! داره هم ساله پنج

 ! کرد شوهر

 و دیپر او پلک که زد میمر سر به آرام یاضربه اشیشانیپ با

 :گفت
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 حال؟ و عشق از بعد مشیبذار ای عموم شیپ میبر اول...  خب_

 حاال و کرد فروکش سرد یآب با که یآتش از بود شوکه میمر

 جوش آب گید از بود مانده بخار کی. ندارد هم دود دیدیم

 او که کردیم نگاه را محمد هنوز! آوردن وکم تیعصبان

 :گفت و شد کشینزد

 !یلعنت نگفتم دروغ برات، بود شده تنگ دلم بگم_

 

 

  

 

 

. شد بسته دخترجوان یهاچشم ، دشیبوس کوتاه که یزمان و

 مچش او با دوباره یوقت و برگشت تنش یتو انگار خون انیجر

 یسوت چه دیفهم کرد؛ یشرویپ تنش یرو دستش و شد چشم در

 !بود گذاشته باز را دانیم دبفهم آنکه بدون!  داده یوحشتناک

 کرد که یکار تنها. شد سست محمد ودست دیکش عقب را خودش

 که یحال با نبود دیبع وگرنه کند فرار برداشت را شالش و مانتو

 چطور مدمح ندیبب برنگشت یحت. نکند دایپ خیب او با قصه داشت

 تب شدت از داشت دیرس که رونیب. کرد نگاهش و ستادیا

 را آن. برداشت و داشت آب یبطر کی نیماش یتو! سوختیم

 ار دستش دو .شد رها اشرفته بند نفس و ختیر صورتش یرو



 

 pg. 367 

36
7 

 هختیر شیرو دیاس انگار که گذاشت صورتش یرو یناباور با

! کرد خی شد، ارتریهوش ذهنش کم کم یوقت! سوخت یم و بودند

 و کرد نگاهش یکم محمد، آمدن رونیب و باشگاه در شدن باز با

. دفشر گاز پدال یرو را شیپا برداشت، قدم  نشیماش سمت او تا

 زد که را یوگند بماند شیرو روبه لحظه آن بتواند بود محال

 ...کند جمع

 ! کنم ینم قبول دار مدت چک من گفتم که یقرار طبق فقط-

 :داد تکان سر مرد

 قلمنت سند یوقت شمیباق! باشه راحت التونیخ! صبحه مال چک-

 !دمیم دنق بهتون شد

 مرد سمت را چییسوو و کرد امضا را قرارداد نییپا میمر

 :گرفت بود؛ نشسته شیرو روبه که یانسالیم

 ! ام شرمنده ظهر یبدقول بابت بازم-

 :زد لبخند و گرفت را چییسوو مرد

 تا میدید یم همو ظهرم! بود االن معامله قسمت! نداره یاشکال -

 !دیکشیم طول االن

 :شد بلند و گذاشت فشیک یتو را چک و پول میمر

 شما ارم؛یدرم روز ،دویکی نیهم تو خودم رو یچ همه استعالم-

 !نیباش آماده زدن سند یبرا گهید هفته تا فقط

 و گفت دارشیخر به را تلخش کیتبر میمر و گفت حتما مرد

 از یاگوشه انگار و کرد نیماش به را نگاه نیآخر.رفت رونیب
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 به ینگاه. رفت و دیکش را اهشگذارد،ریم جا را خاطراتش

 اب را اش یدلتنگ داشت قصد و بود گرفته هنوز که کرد آسمان

 بغل ار شیدستها و انداخت کوری را فشیک! بفرستد نییپا ابرها

 شروع شانیها یرو ادهیپ باز که کرد نگاه را شیپاها. گرفت

 نیا نبودند مجبور تنها و بودند جفت حداقل که بود خوب! شدیم

 شدل مهسا ماندن تنها فکر! کنند گز را شهر ینهاییپا و باال همه

 تپش نشیدلنش لحن و محمد رفتار یادآوری  و آورد درد به را

 ختهیر آتشش یرو آب انگار اما بود جیگ هنوز. برد باال را قلبش

 ادهس دلش! شده تنگ روز ده نیا یتو دلش بود گفته محمد. بودند

 نیا. فشرد هم در شتریب را دستش دو و رفت ضعف قبل از تر

 کی از رونیب را شیهایشمعدان که یگلفروش دنید با... یعنی

 یبرا را اشینگهدار طیشرا داشت و بود دهیچ چرخه سه موتور

 دو. رفت جلو گفت؛یم داشتند؛ دیخر قصد که یومرد زن

 :برداشت یصورت و قرمز یگلها با را کوچک یشمعدان

 !د؟یکن حساب رو نایا شهیم آقا-

 گهن طیشرا گفتن؛ بله بله با و دیچرخ سمتش بالفاصله مرد

 :دیپرس فقط او یول داد شرح میمر یبرا را اشیدار

 کرد؟ رشیتکث شهیم-

 برات آب تو یبزار یکن جدا و گل قسمت هی فقط شه؟ینم چرا-

 !ستین ادا بد! زنهیم شهیر
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 هب چشمش! ها یشمعدان نیهم مثل! نبود ذاتش یتو ییادا بد

 کنار شد یم یعنی! زد لبخند! محمد فکر و بود قرمز یشمعدان

 ! کند فکر هم یزندگ کی به اش خواهرانه مهر

 گذاشت اطیح یتو را هاگلدان. برگشت خانه به شهیهم از رترید

 مه مهسا به یصورت یشمعدان بادادن و برسد بهشان بعد روز تا

 مهسا و ختاندا را سفره خودش قبل یهاشب برخالف! کند یآشت

 دلش. بود دهیپر رنگش.انداخت او به ینگاه. نشست کنارش

 :زد شور

 خوبه؟ حالت-

 را املت از یالقمه و داد سرتکان کند نگاهش آنکه بدون مهسا

 دبلن او اما کند باز را حرف سر خواستیم! خورد بود گرفته که

 را شیجا هم بعد.  رفت آشپزخانه یتو بشقابش برداشتن با و شد

 روز آن بحثشان. کرد خاموش را هابرق و کرد پهن اتاق یتو

 و گرفت ینفس میمر. بود رنجانده یحساب را مهسا انگار صبح

 زده، خواب به را خودش و بسته چشم او دید یوقت. شد بلند

. چرخاند را سرش لشیموبا نگید یصدا اما برود جلو خواست

 حمدرضام اسم دنید. برداشت را یگوش و رفت آشپزخانه سمت

 :بود نوشته که کرد محکم یگوش دور را شیهادست

 ! دارم کارت سایوا باشگاه از بعد ظهر فردا_

 :نوشت باالخره تا برگشت و رفت بار چند دستش

 ؟یکار چه_
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 امهس سمت ینگاه یفور. خورد زنگ تلفنش تا دیکش طول یکم

 :کرد پیتا. کرد رد را تماس و کرد

 !نمتیبیم! باشه_

 ارفش دستش یتو را یگوش! امدین امشیپ یبرا یابجو بار نیا

 یجد انیجر گفت یم مهسا به فردا دیشا. کرد نگاه اتاق به و داد

 ینطوریا. زد لبخند. دادیم بهش را یصورت یشمعدان بعد و شده

 ! بود بهتر

** 

 وانیل. نشست سفره کنار و دیکش نییپا سرش وسط از را حوله

 :دیشن را پدرش غر باز و برداشت را ییچا

 نیا تیحکا نمیبب رمیم ای حسن یایم ُمغور آدم بچه مث ای_

 ...واال هیچ دختره

 و گذاشت یبربر نان یرو هم با را مربا و ریپن یاتکه حسن

 :کرد نگاه را پدرش

 به ،یکن صب هم گهید کهیچ هی ،یحاج یگذاشت مرام که شما_

 !موال به خورهیبرنم یکس

 سمت سر یاستغفار با و کرد رها شاملت کنار را نان یعل حاج

 چشم ریز از اش،لقمه دنییجو حال در حسن. چرخاند گرید

 یچا و دیدزد را شیهاچشم کرد، نگاهش او تا و دییپا را پدرش

 :زد غر شدن، بلند حال در مادرش.دیکش هورت را داغش

 !؟یکشیم هورت هنوز گذشته، گرفتنت زن وقت_
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 حاال؟ کجا! بچرخم سرت دور نهیا به عشقش_

 !اومده یسبز بار یصدا! االن امیم_

 :نشست زانو یرو یفور حسن

 ! باشه کم و ادیز شیچ بگو!  برم من خو نیبش_

 !بچه بده منو جواب نیشیب تو_

 بودش انداخته هچل آن یتو که داد محمد به لب ریز یفحش حسن

 سفره کنار چهارزانو دوباره.دادینم نشان هم را خودش و

 :نشست

 بدونم من اگه ممد خود مرگ به ،یحاج نباشه خودم جون به_

 ... اون مگه آخه... نجایا اومد یچ واس

 ...حسن... حسن_

 دیپر جا از ریت شصت مثل حسن ، مادرش یادهایفر یصدا با

 :رفت رونیب عباس حضرت ای گفتن باو

 خبره؟ چه ؟یکنیم نیهوار،حس چرا_

 :زد خودش صورت یرو در، یجلو از هیگر و ترس با مادرش 

 ! کوچه کنج افتاده نفس یب معصوم، طفل دختره نیا_

 ه؟یک دختره_

 !کهیکوچ_

 خودش سر یتو و کرد گرد چشم بعد یالحظه اما شد جیگ حسن

 زا. دیدو پابرهنه و دیپر اطیح وسط بالکن یتو از پا جفت. زد
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 سرش مادرش که دخترک دنید با و رفت رونیب کوچه یتو در

 مقابلش زانو یرو و دیدو جلو بود، گرفته بغل وارید یرو از را

 :دخترک رنگیب صورت به زد زل و نشست

 ...الو... رهیهمش... خواهر... یآبج! الحوائج باب ای_

 :گفت بغض با مادرش

 نیماش تو مشیببر بده کمک! حسن بچه نیا ستین هوش به_

 ...مادر

 یصدا گذاشت، دست مهسا کتف ریز تا و نشست صاف حسن

 :دیشن را پدرش حکمم

 تو؟ مگه یندار ناموس! بچه دستتو کنار بکش_

 :دیپر باال حسن

 !یحاج رفته پس_

 !کردم خبر آمبوالنس... کنار بکش! نامحرمه_

 دخترک، رنگ یب صورت به ینگاه با و شد بلند کالفه حسن

 اب الو، گفت او تا بعد یاقهیدق. دیدو خانه سمت و افتاد محمد ادی

 :گفت استرس

 ! افتاده جونیب دختره نیا که برس ممد_

 از یبیعج حجم با مکث لحظه کی از بعد را محمد یصدا

 :دیشن استرس و ینگران

  مهسا؟_
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 !کنم فک_

 اون... اورژانس بزن زنگ... حسن اورژانس بزن زنگ_

 ! داره قلب مشکل

 داد محمد یوقت. دیچرخ کوچه سمت سرشو شد شل حسن دست

 :داد ابجو کجاست؟ دیپرس و زد

 ... خودتو برسون. کرده خبرشون د،یرس عقلش یحاج_

 !گمیم که ییجا نشیبرسون_

*** 

 

 که بود ورزشکاران از یکی یبرا لت با نیتمر آموزش مشغول

 .شد کشینزد لشیموبا با ستاره

 ؟یدینم جواب. میمر خورده زنگ بار دوسه_

 دنید اب. شد بلند دستگاه مقابل از و کرد رها را هادسته میمر

 داشت که دیچرخ مهنا سمت ناخوداگاه محمد،نگاهش یشماره

 متوجه مهنا. کردیم کار را سبک حرکت پنج دوچرخه یرو

 و داد جواب را لبخندش متقابال میمر. زد لبخند و شد نگاهش

 از. ندارند هم به یشباهت چیه برادر و خواهر نیا کرد فکر

 تگف کردیم کار باهاش که یدخترجوان به و کرد تشکر ستاره

 زد اشاره ستاره به و دهد انجام گفته که را یکار همان نایع

 وابج را یوگوش رفتعقب یکم. نکند کار نیسنگ باشد حواسش

 :گفت مکث یب محمد و کند سالم نکرد فرصت اما داد
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 !دارم کارت رونیب ایب_

 :ستادیا بود که ییهمانجا و خورد جا میمر

 ...که االن_

 ! النا گفتم میمر_

 :داد ادامه محمد دیبگو یزیچ آمد تا میمر

 !تو امیم وگرنه نشم معطل_

 یول گفت یاباشه اریاخت یب میمر که بود عیسر و یجد آنقدر

 نیا! رفت وا کرد، نگاه باشگاه یتو افراد به و کرد قطع یوقت

 خودش؟ یبرا گفت یم چه محمد داشت، کار همه

 :گفت ینگران یمک با و رفت جلو مهنا که بود فکر یتو

 رو باشگاه من و اومده شیپ برات یفور کار شما گفت محمد_

 زم؟یعز شده یزیچ! یبر یخوایم االن که کنم لیتعط

. بود دار معنا و کنجکاو هم مهنا نگاه. کرد نگاهش جیگ میمر

 از یعذرخواه با و گفت یاخفه نه فقط اما بود برخورده بهش

 با بعد شود انجام آخر تا هانیتمر که زد صدا را ستاره ، همه

 جبتع و یکنجکاو و سوال مقابل در. کنند لیتعط را باشگاه مهنا

 ونریب یوقت. بپرسد محمد از آنکه جز بدهد نداشت یجواب هیبق

 و نشست نیماش داخل میمر. ستادیا شیپا یجلو نیماش رفت،

 میمر! شد کنده جا از نیماش و نکرد دایپ دادن سالم فرصت یحت

 را اشیجد چهره و هم در صورت یوقت و کرد نگاهش متعجب

 :افتاد شور دلش د،ید
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 یدیکش کار وسط از منو ینجوریا که هیچ موضوع یبگ شهیم_

 رون؟یب

 :کند،گفت نگاهش آنکه بدون محمد

 !مارستانیب بردنش شده، بد مهسا حال_

 محمد سمت ترس و بهت با میمر که بود چنان کالمش ضربت

 او وحشت و یریغافلگ درک با و کرد شنگاه محمد. برگشت

 :گفت بالفاصله

 ... فتادهین یاتفاق! نترس_

 شد ساکت هم محمد ، دیچسب شیهالب یرو میمر دست دو یوقت

 کوچه و برانیم هر از! فشرد گاز پدال یرو را شیپا کالفه و

 رسدب مارستانیب به زودتر تا انداخت توانستیم که یاکوچه پس

 و برداشته را اشیگوش یعصب حالت به میرم دید راه وسط. 

 سخت باشد مهسا یشماره نکهیا حدس. ردیگیم را یاشماره مدام

 یهادست نیب از یگوش و گذاشت او یهادست یرو دست. نبود

 و ملتهب صورت یول شیبرا بود بیعج سکوتش! شد شل میمر

 آن هر که زدیم یآشوب از حرف اشنهیس یقفسه سخت تکان

 دست می،مر کرد شیصدا تا. کند فعالش آتشفشان مثل وانستتیم

 با و دیشن را لبش ریز حرف و گذاشت اشنهیس یقفسه یرو

 اباب"گفت چرا دیفهم ینم. کرد نگاه اشآشفته مرخین به رتیح

 یرو در یجلو میمر دند،یرس مارستانیب به یوقت". جونم

 سرش سربه محمد.دارد نگه کرد التماس فقط و زد داشبورد

 اما زد شیصدا بلند محمد. دیپر نییپا نیماش از میمر و نگذاشت



 

 pg. 376 

37
6 

 کپار یجا دنبال بود مجبور. نبرد را فشیک یحت. دیدو فقط او

 بعدش و کرد سخت را کار ساعت آن یشلوغ. باشد مناسب

 که دید را حسن محوطه یجلو.رفت مارستانیب داخل بالفاصله

 :کرد تند پا سمتش محمد دنیباد و رفتیم رو قدم

 ش؟یآوورد ممد؟ تو ییکوجا_

 : گشت میمر دنبال چشم با و رفت مارستانیب یتو محمد

 مگه؟ شیدیند_

. کردم دود گاریس هی اونور رفتم نداشتم مصاب اعصاب! نه_

 !توأن نایا یحاج

 :کرد نگاه را حسن و ستادیا حرف نیا دنیشن با محمد

 بابات؟_

 :دیکش سرش پشت دست حسن

 کرد شروع مننه میبود صبونه سر!  امروز بود یاونور شانس_

 زده زنگ اون که گفتم! یطفل رفته پس دختره که داد و غیج

 .امبوالنس

 حاج و خانم عصمت دنید با و دیکش صورتش به دست محمد

 طرف آن دادند،یم حیتوض میمر یبرا را یزیچ داشتن که یعل

 :کرد نگاهش محمد.دیکش را ساعدش حسن که رفت

 نه؟ ای رو خونه قصه ب ش یگفت_

 داشت دیشن رو خواهره اسم تا راه تو گفتم؟یم یک! بابا نه_

 ! سین زایچ نیا به فعال حواسش! کردیم سکته
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  جولو؟ یریم کجا پ_

 ! بهش بگم رو هیقض دیبا! گهید دراومد گندش_

 نیا از میبذار دیبا جفتمون بفهمه رو غهیص قصه یعل حاج_

 ...بهش نگه! ممد مایبر مملکت

 :گفت یعصب محمد

 !برو جلو یاینم حاالم! برم خدامه از منم.تننه دل ور بمون تو_

 :افتاد راه دنبالش یحرص حسن

 ! این ینخواست یگیم بعد گو تو یکنیم خرخره تا رو ما_

. ترف گرید سمت میمر د،یرس بهشان تا و گفت ییشوخفه محمد

 :ستادیا شیرو روبه و گرفت را شیجلو

 کجا؟_

 ! نمیبب دکترشو برم دیبا! وئهی یس یس تو_

 الزمه؟ عمل_

 آن زدنش کنار با و داد تکان طرف دو بغض با را سرش میمر

 حاج یصدا که برود دنبالش خواست دوباره محمد. دیدو سمت

 :داشت نگهش یعل

 ! محمدرضا واستا_
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 .شد کشینزد اخم من کی با یعل حاج و برگشت محمد

 گرد پات، جا یذاریم سر شد، برطرف یگرفتار و ریگ_

 له؟ح ینفهم و فهم! هیچ تیحکا شم ملتفت من که دارآباد یکنیم

 :داد تکان سر محمد

 ... به یدار شک_

 !ااونج شونیآوردینم یواشکی واال بچه ینگفت راس نکن شک_

 :کرد سفت صورتش یجلو را چادر خانم عصمت

 یریدستگ تهخواس محمد طفلک! یحاج ستین حرفا نیا وقت_

 !کنه

 خودشان فقط که بود هانگاه آن از. شد رهیخ محمد به یعل حاج

 ریز از را اتکاسهمین گفتیم که آنها از. دانستندیم را شیمعنا

 امآر اشاشاره انگشت با! بکش رونیب اتشده رو و پشت یکاسه

 :دیکوب او ینهیس به

 ! ممرضا پسر ینش طونکیش طفلک، میگفت مام_
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 دست کردن بلند با یعل حاج و چرخاند گرید سمت نگاه محمد

 اگر که گرفت ماندن اجازه اما خانم عصمت! رودیم که گفت

 :دز غر لب ریز و گرفت فاصله قدم چند حسن! بدهد بود یکمک

 !عاقبتش نمیا! ممدخان ینشنفت تو یه م،یگفت ما یه_

 نگاه را مادرش و خورد جا. دیند را محمد یول برگشت یوقت

 :گفت او که کرد

 ! یانگار دختره دکتر یپ رفت_

 :زد پوزخند و دیچیپ مشتش دور را دستش حسن

 !میزنیم یمفتک زر مام! گهید ورشه هی به یچ همه شهیهم_

*** 

 

 شیرو روبه و دیرس بهش میآمد،مر رونیب که بخش از دکتر

 زدن دو دو و صورت سرخ رنگ. زدیم نفس نفس. ستادیا

 دست و کرد آگاه حالش به را دکتر اشزدهوحشت یهامردمک

 :داشت نگه مقابلش

 !باشه راحت التیخ.  فتادهین یوحشتناک و تازه اتفاق_

 .  گذاشت دردناکش ینهیس یقفسه یرو دست میمر

 ؟یچ یعنی_

 ! هتر راه روبه حالش االن!  دتریشد فقط...  یقبل یحمله یعنی_

 ...مگه ست؟ین یا عجله نینگفت مگه شما_
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 مصرف داروهاشو درست داشت که بود یزمان واسه دیام_

 خورده؟ دارو درست االن! کردیم

 :داد تکان سر میمر

 . گرفتم دوباره براش رو همه شیپ روز ده خودم! آره_

 به ینگاه با دکتر و خورد جیگ میمر دکتر بیعج نگاه با

 میمر به هم خودش.بگذارد شانیتنها که فهماند او به ارشیدست

 :شد تر کینزد یکم

 هب ؟ بزنه نخوردن به دست بخواد که براش اومده شیپ یمشکل_

 روز هی... ستین شهیهم مث.  س افسرده و حال یب شدت

 ! کنهینم حالشیب قدر نیا نخوردن دارو دوروز

 پس لبش پشت از هاحرف اما دیبگو یزیچ کرد باز لب میمر

 او هک بود دهیند وزر چند نیا یتو! افتاد تکاپو به ذهنش و رفت

 دش تر جمع بود شالش و قهی به که یدست.بخورد را شیهاقرص

 ودار. بزنند نشیزم تا بردند هجوم ،سمتش ایدن تمام کرد حس و

 دکتر ، رفت پس یقدم یوقت!  بود دهیند را مهسا خوردن

 ادیپ فشار افت او که زد صدا را پرستار و گرفت را شیبازو

 ارد دنباله ینگران نگذاشت میمر قلب آور سرسام تپش اما کرده

 :درآمد یبدبخت با شیصدا! شود

 ...بارم نیا. نگفت بهم. شد تموم داروش بار چند_

 تحت! خوبه اون حال االن کن، استراحت خودت قهیدق دو_

 ... نظره



 

 pg. 381 

38
1 

 !نینباش خسته_

 کرده دایپ دادن هیتک یبرا یاشانه انگار میمر ، محمد یصدا با

 بود سرش پشت که یایصندل یرو و کرد هار را خودش باشد،

 :شد خم یکم میمر سمت که کرد محمد به ینگاه دکتر. ،نشست

 ؟یخوب خودت_

. نداد جواب و گذاشت شیهاچشم و صورت یرو دست میمر

 :گفت محمد به و نکرد جایب یکنجکاو دکتر

 ! داره ازین استراحت یکم هی االن. نمشیبیم ، شد که ترآروم_

 میبرداشت،مر گرید سمت یقدم دکتر تا یول داد کانت سر محمد

 : شد بلند

 !نخورده دمینفهم من_

 :کرد نگاهش لبخند با و ستادیا دکتر

 یم سالهاست چون! نه ای افتاده یاتفاق دمیپرس نیهم واسه منم_

 راحت التویخ بذار حاالم.خواهرش نه یبود مهسا مادر مثل دونم

 یبرا شه آماده اس،یمه نشامکا دوتون هر یبرا اگه...  کنم

 !ستین نفعش به افتادنش عقب اشهیروح و اخالق نیا با! عمل

 :زدینر اشک تا بود گذاشته را جانش تمام میمر

 ! نیبذار نوبت براش لطفا_

 :زد لبخند. زد یچرخ محمد و او نیب دکتر نگاه
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 فقط! گمیم بهت یجراح یروزا کردن چک از بعد رو زمانش_

 تونمیم منم ، باشه انیدرجر ؟یکن صحبت شخود با یخواینم

 ! ترس نه مشکله حل ، یجراح نیا پشت که کنم آگاهش

 :دیلرز بغض از میمر یصدا

 ...ترسهیم_

 یمن یسکیر نیچن باشم تو یجا من یول خودتون با مشیتصم_

 !کرده هم ترشساده یتاو که ساده عمل نیا با خصوصا! کنم

 دش پرت مهسا بد حال از.وردخ میمر سر یتو محکم یپتک انگار

 !یتاو کمرشکن ینهیهز ییسرباال یتو

 زمان گفت یپرستار شنیاست به ینگاه با و کردند صدا را دکتر 

 با و زنندیم اتاقش داخل عصر را یینها یهاحرف و قیدق

 تگف یم که ماند او تند یهاقدم به میمر نگاه. رفت بلند ییهاقدم

 یصندل یرو و رفت عقب! نمانده کردن تلف یبرا یوقت انگار

 کرد وادار را ،محمد اشیطوالن و محض سکوت. نشست دوباره

 :ندیبنش کنارش تا

 ؟یدیترس نقدریا چرا.  ستین سخت چهیدر عمل_

 :گفت آرام. کرد نگاهش و دیچرخ سمتش مکث با میمر

 ترسناک تونهیم هم یخوردگ سرما یبدون که یستین من جا_

 ! باشه

 :دیچرخ شیرو وبهر کامل محمد
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 هی... یول باشه جات ادینم خوشش هم یشکیه...  ستمین جات_

 !باشن کنارت توننیم هیبق. اتلهیپ از رونیب بکش کم

 

 

  

 

 

 اشقهی به هنوز که را او دست محمد م،یمر نگاه شدن یطوالن با

 یگرما.گذاشت خودش دست دو نیب و گرفت بود دهیچسب

 یزمستان دل در یانهیشوم هیشب او، سرد تن یبرا حضورش

 خی ذره ذره داشت انگار. دارد هم با را گرما و نور که بود اهیس

 بامحمد! گرداندیم برش یزندگ حرارت به و کردیم آب را تنش

 :شد ترکینزد بهش یکم دستش، به یفشار

 منه؟ با حواست_

 عبور با. خورد تکان طرف دو شهیهم از ترحواس یب میمر سر

 اول درست. کرد سالن به ینگاه میمر ، شانیجلو از تارپرس

 از شهیهم! بود بهشان  هم یاعده حواس و بودند نشسته سالن

 پس را دستش که بود بار نیاول یبرا اما دیترسیم هانگاه

 :گفت آرام و دیچرخ محمد سمت شتریب.  دیکشینم

 ...  عمل روز تا دارنیم نگهش وی یس یس تو حتما_

 نه؟ ای نمشیبب امیب_
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 :ماند او دست محکم قفل به میمر نگاه

 ... یول شده تموم گفتم بهش_

 داشت نگه را بود،دستش نشسته که طور همان محمد اما شد بلند

 : زد لبخند و

 ترکینزد هم به رو طرفدو که یاگره و شده پاره نخ یقصه_

 !نکنه باور دونمیم دیبع! گمیم براش رو کنهیم

 ! محمدرضا دیفهم رو هغیص ی قصه_

 او دست از را دستش میمر و شد باز جا در محمد یابروها

 :دیکش رونیب

 بگم؟ یچ...  ط؟یشرا نیا تو االن؟ بگم بهش یچ_

 :گفت سرش پشت از محمد که بود نگرفته فاصله یقدم هنوز

 ! قتویحق_

 :کرد نگاهشآشفته و برگشت مکث یالحظه با میمر

 احتر بشه که ستین یزیچ! یدید تو که ستین یزیچ قتیحق_

 !گفت مهسا واسه

 سر فقط بار نیچندم یبرا میمر و کرد رییتغ محمد نگاه رنگ

 !ندیبب را مهسا کرد خواهش و رفت پرستار سمت.داد تکان

 اجازه پرستار یوقت. بود مانده بهش سر پشت از محمد نگاه

 اما نبود دلش ته یخوب حس. رفت جلو کرد، صادر را مالقات
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 و زد پس را دیچیپ هم در که شیهادست و میمر یفرار نگاه

 :گفت

 تا مونم یم منتظرت االن! میمر کن ول رو شهیم یچ بعدش_

 ... اممحوطه تو! یایب

 شیهاقدم به بغض با میمر نگاه ، رفت سالن یخروج سمت یوقت

. آمدیم هم با بار نیا یزنگ یرهیدا با هالهیت یصدا. ماند رهیخ

 ادد را قتیحق فقط گوشش یتو ییصدا! دیشنینم را شهیمه آواز

 ! دیچیپیم ذهنش کوهستان یتو پژواکش و دیکشیم

 

 روکش مهسا شد، کوچک اتاق وارد و زد کنار را پرده یوقت

 رفتن جلو با. بست چشم و کرد جمع اشنهیس یرو را تخت

 یهاله و دیچک پلکش یگوشه از اشک درشت یقطره م،یمر

 یهاقدم با و کرد رها را پرده میمر. افتاد نیچ چشمش کبود

 :بود بغض از پر شیصدا. رفت جلو کوتاه

 رنگ مامان دمید برگشتم که مهد از روز هی. بود سالم پنج_

 هم گهید روز سه دو. شدیم بد حالش شم همه! دهیپر روش

 یمص خاله چهارم روز! چشه که دونستم ینم. بود یطورنیهم

.  دارن کار نایا مامانت گفت. خونشون برد منو و دنبالم اومد

! اومدن که بود یباز گرم سرم. دنبالت انیم شد تموم کارشون

 ییجا وقت هر آخه! خاله خونه تو ومدنین شهیهم برعکس

 خاله خونه شبش مامان با موندم،یم اونجا من که رفتنیم

 ! میموندیم
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 یرو که کرد نژیاکس یلوله به ینگاه. بود دهیرس او تخت به

 و تنشس تخت لب. دیکشیم نفس نیسنگ خودش و بود او ینهیس

 یتردرشت اشک قطره. گذاشت او یشده مشت دست یرو دست

 :داد ادامه میمر و خورد سر مهسا پلک یگوشه از

. نبود یعصبان قبل یروزا مث اما بود دهیپر باز مامان رنگ_

 . دستم داد بزرگ هجعب هی صندوق یتو از بابا و خونه میدیرس

 که یپرنسس لباس با ایآب چشم ییموطال اون از. بود عروسک

 هشیم گفتمیم مامان به شهیهم.  شدمینم ریس داشتم ازش صدتام

 گفتیم انگار. کردیم نگام چپ چپ شهیهم ؟ شه زنده شیکی

 ... و یهست یادیز خودتم

 : دیخند تلخ

 زنده گهید ماهچند گفت بابا! داشت فرق دهیجد عروسک اما_

 گفت. روزا اون بود مهربون! مامان بغل ذوقبادمیپر! شهیم

 زنده عروسکم که مونده روز چند دمیپرسیم ازش روز هر! آره

 با بابا شب هی! یشمعدون از پر داشت گلخونه هی خونمون! شه

 گذاشتشون! بودن یصورت تاش دو. اومد یشمعدون گلدون دوتا

! باشه گال نیا به حواست فتگ و کرد صدام و باغچه لب

 ادمهی قشنگ هست؟ حواست! دمیخر عروسکت و تو مخصوص

 ...  و آره گفتم تند تند که

 روز هی! یموند مارستانیب! یومدین خونه یول یاومد ایدن تو

 نییاپ گذاشته بابا رو ایشمعدون دمید برگشتم یوقت و دمتید اومدم

 لهحوص ؟یبریم کجا رو گال گفتم. بود خورد اعصابش!ببره که

 هی شینگهدار یشمعدون مدل اون که داد حیتوض بهم اما نداشت
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 کردم هیگر نقدریا.  ارهیم گهید جور هی و برهیم! ترهسخت کم

 دیانب. مهیآبج و من یشمعدون گفتمیم. بود نمونده برام نفس که

 یباغبون بهم یول اومد کوتاه من یهیگر شدت از بابا! ببردشون

 ودمخ تازه گلدون هی خونه، یبرگشت که تو! داد ادی رو یگلدار و

 گبر یشمعدون اسمش دمیفهم بعدا! بودم کاشته یشمعدون اون از

 !هیاعشقه

 یول دیلرزیم شیهالب. کرد نگاهش و شد باز مهسا پر یهاچشم

 انگشت و شد خم سمتش میمر! نداشت را کردنشان باز قصد

 :دیکش او یهااشک یرو را شستش

 یصورت یگال با یشمعدون عاشق خودم بود ادمی ساال نیا تو_

 بهش حواسم دنگ شیش دیبا که نازدار یگال همون عاشق! بودم

 یشمعدون همون شهیهم واسم تو اما مهسا نبود گلدونمون...  باشه

 شمیپ روزم هی خواستمینم و شدم عاشقت که یبود یصورت

  حاال؟ خودت به یزد آفت شدم، غافل! ینباش

 :افتاد او صورت یرو اشکش

 بودم؟ بد من نقدیا_

 :شد رها جانشمهین نفس با مهسا یخفه هق هق

 داد رو و چشم یب عذاب یملکه! دستت نداد عروسک مامان_

 ...که

 و یسخت سال همهنیا شیآت رو یبود آب اما نبود یآب چشات_ 

 یجور همون یبدون که شبید دمیخر یشمعدون برات! م ییتنها

 ! مفتات حرف و هاتینفهم و غرغر عاشق!عاشقتم
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 ات؟یبچگ یگینم_

 :خورد تکان میمر سر

 ! نه گهید_

 :چسباندش خودش به محکم میمر و رفت بغلش یتو مهسا

 اب لج سر که! خونمون یبرگرد تا طلبت تیباز شعوریب نیا_

 !وسط ینذار نفستو من،

 یرو را او و کرد رها را نفسش میمر.  دیچسب بهش شتریب مهسا

 به دست و گذاشت اشینیبیتو را ژنیاکس لوله. برگرداند تخت

 :زد لبخند. دیکش صورتش

 نگه رو ایشمعدون یتونیم بعد به نیا از خودت نم،یبب حاال_

 !نه ای یدار

 :داد تکان سر مهسا

 !بده ادمی_

 کم هی! یبد انجامش دیبا که داره شرط هی االن فقط... باشه_

  !نمکتیب چهیدر راحت کردن عوض اندازه فقط! یباش ترشجاع

 درد ناسازگارش قلب. ماند او نگران صورت یرو مهسا نگاه

 :گرفت را دستش دیبگو یزیچ آمد او تا اما کردیم

 ...پولش_

 شد خم.بماند قولش سر خواهدیم یول دهیترس او دانستیم میمر

 :کند پنهان هم او از را استرسش تا دیبوس را اشگونه و
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 ... یچطور بهت گمیم! شد جور_

*** 

 :کرد محکم یگوش دور را دستش

 به کار دوارمیام! حرفمو بگو عمه به فقط! ندارم یکار تو با_

 ! نکشه یخواه حق و تیشکا

 :بود یعصب و کالفه دیام

 ... که نییکجا بگو الاقل_

 جون به... اونجا امیم فردا من! ستین مربوط یکس به نشیا_

 ...خداحافظ... یدادگستر رمیم میمستق اشه،نب آماده مهسا

 چند. دیایب انیم به یگرید یاضافه حرف تا نداد دیام به مهلت

 و گرفت بار نیا را نیماش داریخر یشماره و دیکش قیعم نفس

 شیپ مشکلش چون بدهد را کامل پول عصر فردا تا تاینها گفت

 .افتاده
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! وشدفریم یگرید بنگاه به را نیماش کند، نانیاطم تواندینم اگر

 مارستانیب یجلو یبوفه از. کرد قطع و شد صبح قرارشان

 . گرفت ییچا یوانیل

 دانست ینم! بدو بدو همه آن از خوردیم هم به داشت حالش

 و ماند دهانش یجلو ییچا مرتبهکی که کند چه را باشگاه

 طهمحو یتو بود گفته محمد! برگشت قبل ساعت چند به فکرش

 مهسا حال که بود دهیفهم کجا از اصال او یول ماندیم نتظرشم

 او نیشما تو هم فشیک. کرد نگاه را لشیموبا فکر نیا با! شده؟ بد

! ماندیم جا هم آن نبود، دستش هم اشیگوش اگر و بود مانده

 و گرفت ساعت مین آن یتو که بود یاشماره نیسوم محمد شماره

 نیب و نییپا حتما! ماندیم محوطه یتو بود گفته. شد بلند

 کنار را یگوش داد، جواب او یوقت. رفتیم راه گرید همراهان

 :گذاشت گوشش

 ...اما نییپا اومدم من_

 !امیمگهید قهیدق چند.رونمیب_

 از یاشماره چیه. کرد قطع را یگوش و گفت یاباشه میمر

 سوال فقط.  رفته ای است مانده بداند که نداشت خانم عصمت

 زن او دینفهم لحظه آن تا چرا که آمد شیپ شیبرا بیعج

 که بود طور چه ای داشتند خانه چند آنها مگر است؟ صاحبخانه

 سر گرید در کی و شد یم باز آنها خانه در کنار درش کی

 از یکی یرو. نکرد شانیدایپ چرخاند چشم چه هر کوچه؟

 زنگ لشیموبا که کرد مزه را ییچا و نشست هامکتین

 تشکر و کرد یشرمندگ اظهار میمر. بود خانم عصمت.خورد
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 بتثا شیرو روبه به نگاهش او یبعد حرف دنیشن با اما یمفصل

 :داد گوش مبهوت و ماند

 میدونستینم بود نگفته اگر که محمد خود به بده ریخ خدا_

 ! هیچ انیجر

 :زد لب مبهوت

 محمد؟_

 ن؟یستین مگه همکار! یدونیم فقط لشویفام شما دیشا_

 وسط قایدق محمد اسم و ستیچ موضوع دیفهمینم و بود جیگ

 کند؟یم چه انیجر

 مادر؟ منه با گوشت! جان میمر_

 :داد ادامه خانم عصمت و گفت یابله درگم سر

 نگز خواهرم چون برگشتم! میبمون شتریب نشد که مادر شرمنده_

 ! شتیپ امیم. زنمیم زنگ بهت باز بره یول! نجایا ادیم بود زده

 و کرد فیتکل رفع تشکر با! دیگویم چه زن دیفهمینم درست

 انیم خورده نصفه ییچا. خورد سر گوشش کنار از یگوش

 داشت که یپازل یهاتکه شیهاجهیسرگ انیم! کرد خی شیهادست

 که یکس با! نگرفت یدرست یجهینت چیه اما چسباند هم به

 گذاشت شیپا یرو را یلیفو محمد و چرخاند سر نشست کنارش

 :گفت و

 !برگرده رنگت بخور لقمه تا دو_



 

 pg. 392 

39
2 

 شیابروها محمد که کردیم نگاهش رهیخ رهیخ داشت هنوز میمر

 :کرد جمع یکم را

  منو؟ یشناسینم_

 محمد؟ یشناسیم کجا از رو ما صاحبخونه تو_

 :داد را جوابش هیحاش یب. کرد باز لب مکث یالحظه با محمد

 !بوده بامبا جبهه قیرف یعل حاج_

 :دیپرس ریمتح و جیگ و دیچرخ سمتش کامل میمر

  ه؟یعیطب یبرخورد و اتفاقنیچن یبزرگ نیا به شهر تو یعنی_

 بنگاه به دادم شنهادیپ من رو یعل حاج خونه چون! نه_

 ! یمنوچهر

 :گفت را شفاف یاجمله دید را میمر مات نگاه یوقت 

 یحت! دمیفهم ویچ همه و اومدم دنبالت مسجد، یاومد که یروز_

 ! اتوصابخونه جنجال بحث

 پازل درمورد را او حاتیتوض داشت و بود شده الل علنا میمر

 هزار از یحت که بود خورده یباز! دیشن یم ذهنش تکه هزار

 حیتوض را زیچ همه ساده محمد! بود نگذشته هم اشلهیمخ یمتر

 :داد

 باهات قراردادو هاریب ازم یاسم نکهیا بدونخواستم یحاج از_

 ! کرد قبول خودشدتونید یوقت یول هیقلق بد آدم! کنه امضا

 :شد کج یلبخند به لبش
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 من اشو خونه یآجرا بود نگران! یحاج نهید نخ تو یادیز_

 !داره فرق انیجر بارنیا...  دونست ینم گهید! کنم حیتقب

 کم اشیناباور و بهت از یاذره. کردیم نگاهش میمر هنوز

 درآمده شیرو روبه او چرخاندیم سر طرف هر. بود دهنش

 ...بود

 دست محمد تر، یطوالن سکوتش و شد یطوالن نگاهش یوقت

 نشت حرارت که شد کشینزد آنقدر و انداخت یصندل یپشت یرو

 :کرد حس را

 ...که نزدم آب به گداریب_

 ؟یفرستاد آدم تو هم یدربند واسه_

 :زد یپلک محمد

 ؟یدربند_

 هیتک تمکین یپشت به و دیکش عقب را خودش ده،ینکش هینثا به و

 میمر. کرد مهار دهانش دور دستش دنیکش با را اشخنده. داد

 انویل نبود ادشی اصال. دیکش سمتش را خودش و شد متوجه یول

 :زد محمد کتف به همان با و است دستش ییچا

  االن؟ یخندیم یچ به_

 و ختیر محمد دیفس شرتیت یرو شده اهیس یچا قطره چند

 :نشست ترصاف

 شکر رو خدا که زنم! ... هابشوره مامانم دمینم لباسامو من_

 ... ندارم و دارم
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 سمت کامل و کرد پرت کنارش آشغال سطل یتو را وانیل میمر

 :دیچرخ او

 !شورمیم برات خودم بعد بده منو جواب_

 دهمان او شده ریغافلگ و جیگ یهاچشم یرو محمد خندان نگاه

 :بود

 شما؟ زحمت به برسه تهش که بگم ویچ_

 بود؟ تو کار_

 ! آره_

 :داد ادامه محمد و رفت وا میمر

 رنهوگ زیه و یزپرت رمردیپ اون له،نهیگور هی کردم فکر منتها_

 !کنن رفتار باهاش ترمیمال گفتم یم

 ؟یکرد یکار نیهمچ یچ واسه_

 بکنه ادخویم یغلط هر کهیمرت نمیبب ورنداشت چشمم چون_

 !تو یپا سهیبنو بعد

 ...تو ، بود من مشکل_

 :داد ادامه خودش محمد مکثش با

 !البد نداره ربط من به_
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 هیاس مثل محمد کردینم باور. کرد ینینش عقب و زد یپلک میمر

 یضربه با. است نکرده هم یشک چیه و رفته راه سرش پشت

 یصندل یرو را خودش ، شیبازو به محمد زانیآو انگشت آرام

 .خورد سرش پشت ،درست او دست به کمرش که دیکش باالتر

 :گفت آرام و ختیر قلبش

 ! یکردیم درست دردسر خودت واسه دینبا یول! نه_

 دردسر؟_

 نبرس بعد کنن داشونیپ توننیم راحت یلیخ! کردن تیشکا_

 ...و بهت

 :دیچسب گوشش خیب محمد لب

 مثال؟ یشد من نگران االن_

 رنگ! شد چشم در چشم او با که بدهد را جوابش دیچرخ میمر

 جذاب یمور دهیتنهمدر و بیعج رنگ مثل درست شیهاچشم

 :داد را جوابش و نگرفت ازش چشم! رحمیب...  و بود

 !آره_

 رییتغ هیگر و خنده انیم که ینوزاد مثل او یهاچشم رنگ

 :شد تر روشن لبخند یهیسا ریز کند،یم
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 !نباش_

 احساس داشت. نشست او کتف پشت یصندل یرو زا دستش

 !دستش کردن جمع با گرفتیم مشتش یتو را دخترک

 ونچ. ستنیایم وا خودشون تاشونیخر یپا! بلدن کارشونو اونا_

 ! نهیهم کارشون

 ؟ ینگفت چرا_

 کدومشو؟_

 !اشوهمه_

 خونه اون تو پاتو وگرنه یبفهم بود وقتش االن چون_

 ؟یذاشتیم

 زا دوباره او تا گرفت شیپ دست ،محمد رفت پس تا میمر نگاه

 :نرسد فرار راه به انبریم

 !منو نیبب_

 :گفت آرام میمر

 ،ولم داشتنیم نگهم دیبا یوقت که بود من پشت دست تا دو_

 پاشدم دوباره که بودم سخت جون! دره ته رفتم سر با! کردن

 ولم ییبدجا نیام و بابام! بود مهسا خاطر به دمیشا! سادمیوا

 !رفتن کردن،

 مک محمد دست یحلقه.  رفت لیتحل شتریب کلمه هر با شیصدا

 :داد ادامه میمر که شدیم سست داشت کم
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 ... من...  سخته برام کردن اعتماد_

 نگه او صورت مقابل را سرش و شد محکم دوباره محمد دست

 :کند نگاهش شد مجبور میمر که یجور. داشت

 !نکن حروم االنو ،قبل و بعد به فکر با_

 :زد را آخرش حرف میمر

 ! کنمینم_

 :بود کرده رییتغ شیهاچشم رنگ باز ، کرد نگاه که را محمد

 خوامینم! مهسا بد حال تهش و شمال قصه شد بعد و قبل فکر_

 ! شه تکرار

 :آمد کش مکث با محمد لب گوشه

 زیم رو لباست کردن پرت لیتکم تو روزید حرفو نیا دیبا_

 ...اونوقت ،یزدیم

 دوست شتریب را اشیرگیخ اما کرد حس را میمر تن شدن جمع

 :داشت

 ! باشه خواهرت کردم ینم تصورشم_

 :گفت و دیخند محمد

 !بود حل االن یکردیم تصور یعنی_

 ومیآکوار تو یانداخت که یگل یماه اون حس زودتر دیشا_

 !دمیفهم یم یمور
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 خودش دنیکش پس با را لبخندش میمر. شد جمع محمد یابروها

 لشیموبا ، میمر گفتن بله با و زد شیصدا محمد.  کرد پنهان

. ماند صفحه به نگاهش محمد و دید را دیام اسم. خورد زنگ

 .شد بلند و کرد بهش ینگاه میمر

 ار هم بعد روز صبح شد نیا بر قرارشان و گرفت فاصله یکم

 حس میمر. کرد نگاهش حرف یب محمد. نندیبب اشعمه خانه یتو

 .دهد یحیتوض دیبا کرد

 ... نمیبب موعمه برم دیبا یامساله هی یبرا صبح_

 ؟یدیم حیتوض که امیب باهات قراره_

 ! نه_

 ؟یگفت چرا پس_

 .یاریدرب عمم خونه از سر هوی ، یفتین راه دنبالم که_

 :شد بلند و زد خنده ریز مکث یکم با محمد

 !البته امیب ادینم بدم_

 ! عمم خونه یایب مندار دوست_

 محمد.گذاشتینم بعد یجمله یبرا ییجا میمر واضح حرف

 :دیبگو تا کرد دلواپس را میمر اشساده یباشه و داد تکان یسر

  اونجا؟ تا میبرسون شهیم فقط_

 دستت میمر. داد تکان سر باز و کرد نگاهش سکوت در محمد

 مارستانیب ساختمان به ینگاه با و گفت یاساده ینکنه درد
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 نگاه با و گرفت را دستش مچ محمد که برود طرف آن خواست

 :کرد مکتین یرو یبسته به یااشاره او،

 . مهسا سراغ برو بعد بخور_

 !ندارم لیم_

 !نخوردم ناهار منم_

 :زد لبخند محمد و شد شل میمر یپا

 !داره خوردنگریج نیا_

 را لیفو و زد اشگونه به یاضربه و دیم،خندیمر زدن پلک با

 !بود کرده کباب ینییپا چهارراه یجگرک را ناهارشان! داد نشان

*** 

 

  

 

 

 کی آمدینم دلش و بود گذشته ازدهی از. کرد ساعت به ینگاه

. ندیبب را مهسا دادندینم هم اجازه. شود دور بخش از قدم

 و روز طول در جانشیه و قبل شب یخواب کم ،ییتنها ،یخستگ

 یرو همانجا. بود کرده کم را اشیانرژ ، نشبود سرپا دائم

 به بود نشده شیرو. کرد نگاه اشیگوش به و نشست یصندل

 آن تمام از بعد ظهر ناهار. بزند سر بهش هم باز دیبگو محمد
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... حاال و بود دهیچسب بهش هایخستگ و هایمشغول دل و هابهت

 به را سرش. کرد بغل را دستش دو و زد پس را شیفکرها

 یتو انیم در یکی مهسا و محمد. چسباند سرش پشت وارید

 زدیم را عمل ینهیهز شور دلش. رفتندیم و آمدندیم فکرش

 تیرضا باز عمل به است درآورد،مجبور یباز اشعمه اگر که

 و آشنا حضور یهوا قهیدق به دم دلش بازار آشفته آن انیم و دهد

 ترشآرام روز نآ بشیعج حضور که کردیم را یا کننده دلگرم

 ختهسا یگاه هیتک ، تنش یخسته نهال کنار که انگار. بود کرده

 مدت نیا یتو نکهیا به فکر! بترسد کمتر شکستن از و باشند

 به را دلش کرد،همیم دلگرمش هم بوده او نظر ریز دائم کوتاه

 کردیم دایپ ادامه یجد قدر نیهم اشقصه اگر! انداختیم شور

 یا. بود سخت قصه یجا نیا... گفتیم بهش را زیچ همه حتما

 دهیرس هم انیجر آن به مدت نیا یتو خودش محمد که کاش

 نگراید اشتباه آتش به را او و باشد دهیفهم شدیم یعنی! باشد

 هک یاگذشته یبرا! خودش یبرا سوخت دلش... باشد؟ نسوزانده

 گذشته همان دود با نبودمعلوم که یاندهیآ و رفت دستش از

 االن گفت یم که بود محمد با کامل حق دیشا! نه ای کند کورش

 و شدیم نیسنگ داشت شیهاچشم... دیشا! بعد تا کن یزندگ

 و زد پلک محکم بار چند. خورد زنگ لشیموبا که کج گردنش

 از را خواب محمدرضا اسم. دیکش باال یصندل یرو را خودش

 سما کنار ذهنش، زاربا آشفته انیم بود دهیفهم انگار. پراند سرش

 :داد را جوابش محمد و کرد سالم! شده اسم نیترپررنگ مهسا

 ! تو امیب نذاشتن! مارستانمیب در یجلو_
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 :گرفت قوس میمر یها لب

 ...برو! گهید ذارنینم_

 ؟یچ شام_

 !ندارم لیم_

 !البد ظهر مث_

 ته حرف، مشغول و لقمه کی لقمه کی ظهر. گرفت اش خنده

 لبخندش حفظ و موقع همان خوب حس با. بود درآورده را ظرف

 :گفت

 . دیچسب یلیخ اون! نکنه درد دستت_

 :آمد کش لبش که رفت هم محمد چشم مقابل رشیتصو انگار

 ! رمیم حسن با که ییجا ببرمت باری شد واجب_

 ه؟یک حسن_

 :دیخند محمد

 ؟ شیدیند! اتخونه صاب پسر! قمیرف_

 تو، بودن وار هیسا روند یتو احتماال! نه که مدت نیا تو_

 !نداده نشون خودشو

 ! ننداز متلک_

 :گفت دوباره محمد و دیخند میمر
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 ایب پاشو! ششیپ یبمون ذارنینم! وئهی یس یس تو که مهسا_

 ! خونه برو

 !ششیپ نجایا مونهیم دلم_

 بدو بدو هم یکل. نداره دهیفا که یباش حال یب و کسل صبح_

 !مزلفش پسر چش تو یبکن و متع خونه یببر منو مثال! یدار

 :گرفت گاز را لبش میمر

 ...که نگفتم_

 !نییپا ایب. میکنیم دعوا اون سر بعد حاال_

 !امیم بعد! نه ای نمیبب رو مهسا ذارنیم نمیبب کن صبر_

 یپرستار سراغ. کرد قطع را تلفن میمر و گفت یایاوک محمد

 :گفت و زد لبخند میمر دنید با! شناختشیم خوب حاال که رفت

 استراحت برو نظرم به! خوابه االنم و خوبه خواهرت کن باور_

 !خوابهیب یلیخ چشمات! کن

 خونه تو شب که بسمه هم نمشیبب دور از لحظه هی! رمیم_

 !بخوابم بتونم

 یرو را وقتش شتریب او بود دهید. کرد نگاهش یکم پرستار

 اهتکو. ستین همراهش هم یکس و نشسته بخش کینزد یصندل

 :آمد

 باشه؟! نکن دارشیب بود خواب اگه_

 !حتما! ممنونم_
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 راه نیح را جوابش محمد.  کرد سالم و بست را نیماش در

 :دیپرس را مهسا حال و داد افتادن

 رشک رو خدا اما بترسه شتریب عمل واسه کردمیم فکر! خوبه_

 !کرد ترش آروم دکترم یحرفا

 ! نمشیب یم امیم فردا_

 :کرد اشخسته مرخین به ینگاه محمد و گفت یآرام یباشه میمر

 ؟یدینخواب شبه چند_

 وسوسه از را خودش کرد یسع و کرد بهش یکوتاه نگاه میمر

 :دارد نگه دور خواب

 که امروزم! دمینخواب درست شبا بود، خورد اعصابم روز چند_

 !بودم پا رو دائم

 خونه؟ ببرمت_

 یابانیخ یتو انهآشپزخ کی یجلو محمد و کرد تشکر میمر

 :داشت نگه یفرع

 ...بعد بخور یزیچ هی اول_

 ؟ ینخورد شام نکنه_

 :گفت شدن، ادهیپ حال در محمد

 ؟یخوریم که جوجه... بودم مامانم خونه... چرا_
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 به پهلو یرو میمر. بست را نیماش در محمد و کرد تشکر میمر

 یدود یشهیش پشت را محمد و داد هیتک نیماش نرم یصندل

 محمد که بود نیسنگ نگاهش سیمغناط انگار. کرد تماشا گرن

 شیهاچشم.   زد لبخند.  برگشت سمتش فاصله همان از

 شسر و آمد نییپا تنش یرو تا شب چادر انگار و شد ترنیسنگ

 ....دیچسب یصندل به شتریب راحت، یالیخ با

 و گرفت سمتش را غذا یهاظرف. کرد باز را نیماش در محمد

 ساعت چند انگار که او دنید با اما دیبگو یزیچ کرد باز دهان

 .خورد جا گذشت،یم خوابش از

 

 

  

 

 

 یکم. گذاشت عقب یصندل را غذاها بعد و کرد نگاهش هیثان چند

 .دینشن یجواب و بود خواب خواب. کرد شیصدا. شد خم سمتش

 صورتش یرو را او یرها یمو و زد رونیب از یخنک مینس

 چیپ گوشش و ذهن یتو هنوز ظهر از حرفش. داد یباز

 سمت دستش یوقت و کرد اشکالفه که یزیچ همان. خوردیم

 یزیچ د،یکش اشگونه یرو را انگشتش پشت و رفت صورتش

 انکار لقاب شیبرا او تیجذاب! دیکش عقب! افتاد تکاپو به دلش ته

 انستتوینم که بود دهیچیپ قدرآن اشیزندگ و تیشخص یول نبود
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 آرامش و هانگاه! احساسش عکس بر! برسد بهش ساده یلیخ

 ، تصورش برخالف! کرد شیرو و ریز ، دید ازش که یظهر

 کرد،یم فتح او از را یاقله هر! هاتیحما آن از برد لذت میمر

 ودب یقتیحق ریدرگ ذهنش! است یگرید یدامنه یتو دیدیم باز

 ...  و زد حرف ازش او که

 نگاه را ابانیخ فرمان پشت و بست را نیماش در و کرد ینچ

 یصدا! ول افکارش و بود محکم دستش یتو فرمان. کرد

 :داد جواب و شد ادهیپ بالفاصله. بود حسن.درآمد لشیموبا

 ...بگو_

 ممد؟ ییکوجا_

 خبره؟ چه! ابونیخ تو ولو_

 بزنم ، شه پرت یحاج حواس منتظرم فقط! خونت رمیم دارم_

 !جاده به

 مگه؟ شده یچ_

 :بود نییپا نحس یصدا

 خودتو وقت چند! بشه خوادیم چتیپاپ بدجور یعل حاج_

 بکوب خیم هم دختره شیپ!  فتهیب سرش از بلکه نده نشونش

 ! مونهینم کدوممون چیه پا خشتک وگرنه ها نده یموت یسوت

 ! بزنه جار ادینم خوشش خودش! حله میمر_

 شد؟ راه روبه کهیکوچ! نشده یگاو شاخ شانست پ_

 !نوبت تو دیخواب! شه عمل دیبا_
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 باو؟ نه_

 ؟یندار کار فعال! گمیم بعد حاال_

 !این چش جولو! امشب شیبرسون یارین در آقامونو ادا فقط نه_

 هم تکان.  دیچرخ میمر سمت نگاهش و شد جمع محمد یابروها

 :کرد شیصدا حسن! بود نخورده

 !دادا باشه من پا حواست_

 :برداشت نیماش از را اشهیتک و آمد خودش به

 !گرم دمت! هست_

*** 

 کنار خودش و بود سرش یتو ها*تال نگیریج نگیریج یصدا

 لباس ینیسنگ. بود نشسته ، نداشت شمعدان و نهیآ که یعقد سفره

 نشست، دستش یرو که یدست با یلو داد آزارش تنش یتو

 او و زد لبخند! دید را محمد و برگشت. شد پرت آن از حواسش

 یجلو را مشتش قبلش یول دیکش شیپ سر دنشیبوس یبرا

 چند یتو. بود رنگ هفت یهالهیت از پر. کرد باز صورتش

 دشانریبگ برد جلو دست یول دیترس.  کردیم شنا یمور شانیتا

 یرو از که بودند یاشهیش انگار. کرد رها را هالهیت او که

 و شد متوقف رهیدا یصدا. شکستند  و خورد ُسر دامنش

 ...و دادندیم جان سفره یتو که ییهایگلیماه دندش هایمور
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 اب و بپرد شیهاپلک شد باعث جانیه و دلشوره از یقو ییروین

 یوابخ باز بفهمد تا بزند زل شیرو روبه کیتار یفضا به یجیگ

 ... دهید ته سرو یب

 رهیدا و هالهیت و محمد که بود چه بیعج یهاخواب نیا یمعن

 یکینزد قصد جا همه محمد داشتند؟ شنق شیتو زانیم کی یزنگ

. فشرد اشیشانیپ یرو را دستش و شد باز طاق...  یول داشت

 انگار. شود شروع اشیلعنت سردرد است قرار کردیم احساس

 موج ریاس که بادبان یب یقیقا بود شده.بود حرام بهش آرامش

 یگاه و کردیم آرامش موافق؛ باد یگاه و شده

 دلگرم یهاتیحما و محمد حضور به دیام! طوفان؛هراسانش

 اشدلشوره که قدرآن. بود کرده قرص را دلش روز، آن اشکننده

 خوب حال و عملش از بعد به فقط و رفت لیتقل مهسا یبرا

 فکر بهش نداشت دوست...  خواب نیا یول کند فکر مطلقش

 اشیزندگ به ورودش یاندازه به او دانستیم که حاال. کند

 دوباره! بدهد دستش از خواستینم ست،ین ناختهناش و بیعج

 کردنش سکته تا یزیچ کرد حس دفعه کی و زد چرخ پتو ریز

 ییهاچشم با و نشست صاف... و بود بهش یمرد پشت. نمانده

 با ار بود دهیخواب شیرو که یتخت و پتو.  او به زد زل شده گشاد

 درست ستتوانینم که زدیم تند آنقدر قلبش! بودند کیشر هم

 و یشانیپ از یاگوشه دنید با و شد خم مرد سمت. بکشد نفس

 و دیکش عقب اراده یب! محمدرضاست که شد مطمئن شیهاچشم

 یتو تییسو. بود شیتو که ییفضا بعد. کرد نگاه را خودش

 ودب ییهاهمان... شتریب را تنش یهالباس و شناختیم را باشگاه
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 ارشلو و شیمانتو ریز یراب یمشک ساده تاپ. دیپوش روزید که

 خو با کم کم که بود شده خشک نشسته، یطور همان! نشیج

 بهتر صیتشخ و یکیتار به شیهاچشم شتریب گرفتن  

 ترنرمال قلبش تند تپش. شد روشن هم ذهنش یهااطرافش،چراغ

 هک بود ادشی محو یریتصاو.  آمد ترنییپا یکم فشارش و شد

 یلیدل چه به نبود ادشی. آمده باشگاه گفت و کرد دارشیب محمد

 ریز فقط دیرس اتاق به یوقت که بود خواب جیگ و خسته آنقدر اما

 ...حاال.دیخواب و رفت پتو

 ذهنش سمت لحظه کی که ییفکرها از. دیرس لرز به تب از

 .شد بلند و زد کنار تنش یرواز را پتو. شد یعصب برد هجوم

 استخر سمت که یدر به ینگاه ، رفتیم که باشگاه سالن یتو

 نکهیا! خواستیم کردن شنا دلش چقدر! ،انداخت شدیم بسته

 طشیشرا و وقت.  ببندد چشم و کند رها آب یرو را خودش

 زهنو که بود یاستخر یتو ، سالن یتو رفتن یجا وگرنه نبود

 ساطع ومیآکوار یباال از یکم نور! است یشکل چه دانستینم

 آنکه بدون. دیشنینم ییصدا آب کم فش فش یصدا جز و بود

 و نشست بار یهایصندل از یکی یرو کند اضافه سالن به ینور

 گاران یکیتار و سکوت در که باشگاه به یمختصر نگاه از بعد

 رکتح. برگشت ومیآکوار سمت بود، رفته فرو ینیسنگ خواب به

 نوعشان و اسم دانستینم که تا چند جز بود؛ ترآرام هایماه

 هم یمور. دشانیدیم تازه االن و نبود شانیدایپ روز که ستیچ

 با و شد یتداع خوابش.  بود دهیچسب ومیآکوار ته حرکت یب
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 یکم. گذاشت دستش دو یرو سر و گرفت را نگاهش یخستگ

 !...نبود؟ حقش. خواستیم آرامش

 لندتب بولدوزر با دیبا صبح کردم ،فکریبود دهیخواب یجور هی_

 !کنم

 سر.آورد ادشی را تشیموقع ، محمد آلود ابخو و مفرح یصدا

 دهش هیتعب بار یورود کنار که یخچالی کنار از دید و کرد بلند

 اب بودن. بود نزده سالن نور به دست هم او.کندیم نگاهش ، بود

 و شود مورش مور شدیم باعث روز کی هم سقف کی ریز او

 با ربست کی در بودن   نه. دیکش خجالت خودش فکر از... حاال

 یاشهیش ته برخورد تق یصدا از بعد. گرفت را نگاهش!او

 :نشست کنارش محمد ، زیم یرو

 ؟یهست گردمشب_

 :داد تکان آرام را سرش

 !کردم تعجب نجام،یا دمید شدم داریب_

 هریت یرکاب. کرد نگاهش میمر و کرد یاخنده تک مکث با محمد

 یم دلش.  تخیر هم به را میمر دل اشآشفته یموها و بود تنش

 معج را انگشتانش.  کند مرتبش و ببرد شانیتو دست خواست

 یاصد با و دیکش سر نفس کی را ریالشعماء نصف محمد و کرد

 چشم دوباره. ختیر میمر قلب دهانش، از یبطر شدن جدا

 بود، شده مرگش چه. کردیم خی داشت شیپا و دست. دیدزد

 !دیفهمینم
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 یپاش کردم تصور پتو، ریز یرفت و تو یاومد که یمدل اون_

 ! یبود خواب جیگ!یبنداز چنگ منو ،یکن که یکار نیاول

 :گرفت اشخنده میمر

 !بودم آلود خواب چون فقط نبود ادمی اولش_

 :داد باال را شیابروها محمد

 تو اومدم من تا ای ؟یپاشد صبح سه که آورد فشار یگشنگ_

 ...تخت

 

 

 یزنگ یرهیدا یهازنگ: تال*

 

 !نشدم تو متوجه اصال! دمیپر خواب از دمید کابوس_

 !خب_

 ستون که بود همراه معنا و طنتیش با یجور محمد گفتن خب

 !دبرقص هم یعرب شیبرا توانستیم نزده االن. بلرزد او فقرات

 :زد گرید راه به

 خونه؟ مینرفت یچ واسه دمینفهم_

 !اونجا میرفتیم وگرنه من خونه رفت حسن_

 !گمیم خودم خونه_
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 یبسته او و رفت دنبالش میمر چشم.شد بلند مکث با محمد

 و تبرگش یوقت. کرد بازش و برداشت یاقفسه یتو از یگاریس

 :گفت کند،یم نگاهش میمر دید

 روم شه باعث یزیچ خوامینم! محترمه یلیخ برام یعل حاج_

 ! دارم باهات یارابطه چه بگم نبود مهم برام وگرنه شه وا بهش

 :کرد نگاهش دود پشت از و زد گارشیس به یپک

 قطف من. بدونه انویجر شده چیپاپ یلیخ االنم! اسغهیص منظورم_

 زا... ماجرا یباق و یدیجد همکار که! بهش گفتم باشگاهو بخش

 ...نداره خبر تیمحرم

 :چاندیپ هم در را شیهادست میمر

 شه؟یم یچ... خب بفهمه_

 روم تو تهشم ، کنهیم نم بار درشت و کلفت تا چند احتماال_

 ! گرفتم مسخره به غمبرویپ و خدا حالل که کنهینم نگاه

 :گفت یور کی یپوزخند با و نشست شیجا سر

 بفهمم مگه پشتتم، رفت یآخور هر تو سرت که حرفشه نیع_

 ! قمار زیم یکرد مردمو مونیا و نید

 :کرد نگاهش رهیخ میمر

 قمار؟ زیم_

 !گهید حرومه نظرش از ما یایخوش_

 ؟یقمار زیم سر منم با_ 
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 انگشتش دو نیبو لبش یرو گارشیس و شد خشک محمد لبخند

 را گارشیس محمد. دیکش زیم یرو را ناخنش میمر که ماند

 :شد خم ز،سمتشیم یرو آرنجش گذاشتن با و برداشت

 انیجر! باشه یخال توش مشتم که نشستم یقمار یپا وقت چیه_

 ...وگرنه یخواست تو رو غهیص

 !مخواست خودم من بگو! ستینیقمار بگو بهش دیپرس اگه پس_

 ثابت او دست یتتو یرو میمر نگاه و شد جمع محمد یابروها

 چهیماه چیپ و نوشته یرو انگشتانش و برد شیپ دست. ماند

 :گفت آرام. خورد سر او دست

 ! قشنگه نوشته نیا قدر چه_

 رونیب ستشد از را گاریس میمر و گرفت را او دست محمد

 :گفت خواهش با. دیکش

 ! نقدریا نکش_

 :ماند رهیخ شد، له یگاریجاس یرو که گاریس لتریف به محمد

 !کنهینم تتیاذ دودش یگفت_

 ...اشخاطره! نه دودش_

 :رفت لیتحل میمر یصدا و دیچرخ سمتش محمد نگاه

 ...بود دهیکش پاکت تا دو آخر شب بابام_ 

 :داد امهاد و شد رهیخ او یهاچشم به

 !نکش تو_
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 میمر دل روشنش و کیتار مرخین.شد کینزد بهش شتریب محمد

 روشن شب کی هیشب امشب شیهاچشم رنگ.  لرزاند شتریب را

 و گرگ کی هم دیشا! شده روشن شیتو یرنگ یهاالوان که بود

 سرگردان دیخورش ورود و شب باران ستاره نیب که بود شیم

 :بود تردلک ش لحنش! است

 امشب؟ چته_

. دش یکی او انگشتان یرو دستش رفتنشیپ با آرامش دانمینم

 خود سمت آهنربا مثل را وجودش یهمه تشیحما و قدرت

 یمور سمت و شد بلند. شود سبک خواستینم اما دیکشیم

 میمر و نداد نشان یواکنش یماه. ستادیا شیرو روبه. رفت

 و بیعج یماه نیا. دیکش دورش راه از ریتصو یرو انگشت

 تشیجذاب به یربط که نداشت شک. داشت دوست حاال را رحمیب

 شدن حلقه. دیدیم یزندگ یخال یهاحفره یرو را رشیتاث. ندارد

 یگرما. داد بهش یتکان ، بدنش دورو سر پشت از محمد دست

 چشم. شود گرم باهاش خواستیم که بود نهیشوم همان ، تنش

 خم محمد سر که داد هیتک تنش به آرام و راحت قدرآن و بست

 :زد لبخند. شد رهیخ مرخشین به و شد

 حاال؟ تا بود کجا روت نیا_

 :گفت آرام

 ! یکرد اش کهیت دو اسمت مث که تو یرو همون پشت_

 روش یبدون نکهیا بدون! یگفت کامل که ینفر نیاول یول_

 ! حساسم
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 محمدرضا؟ یکرد رو کارا اون همه یواشکی نیهم واسه_

 او یهانفس تمیر.  شد ترکینزد صورتش به رضا دمحم سر

 از ترمتفاوت و تردلچسب ش،یصدا و لحن یول بود شده کنترل

 :شهیهم

 یگیم ینجوریا ،یبفهم اگه دونستمینم ، بود که یلیدل هر به_

 ! محمدرضا

 به رو! کردیم ترسرکش را درونش مذاب داشت او تن یگرما

 :داد رونیب سخت را نفسش که بود انیطغ

 ! آورد روم به شتریب امویخستگ و هامییتنها دنشیفهم_

 آغوشش یتو بامکث د،یچسب گردنش به محمد یهالب یوقت

 روشن هم با را فشانیتکل داشتند، هم به که یبیعج لیم. برگشت

 ی زمزمه با. شد شتریب گرم یابوسه با خواستنشان عمق! کرد

 اشزده جانیه تن او سرش، خوردن تکان و گوشش کنار محمد

 و دیچسب ومیآکوار خنک یشهیش به دخترک پشت. کرد مهار را

 به ندنشایچیپ. افتاد نیزم یرو شیپا کنار و محمد دست از تاپش

 با یول نفس پر ج،یمه! بود یاستقامت دو دانیم در دنیدو هیشب هم

 که بود یلحظات فتح! نبود مدال و سکو هدف... جداییهاارزش

 خط کنار در زدن پرچم... بود تازه یاتجربه شانیدو هر یبرا

 وطخط از شدنشان رد که افتاد اتفاق پرکشش و بیعج آنقدر آخر

 درکش هم  به دلچسب و رابیس ینگاه و بوسه انیم را آخر

 .رفت فرو او گردن و شانه نیب سرش و دیدزد چشم میمر. کردند
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 ریغافلگ فسن. شد رها و جمع محمد محکم مشت نیب یتخت رو 

 .نشست میمر یشانه یرو آخرش یبوسه با اششده

 ...کرد شنا به شروع سرعت با ومیآکوار یتو یمور 

 

 

 

 

  

 

 

 یتو محمد. دیکش سر رونیب اول و دیچیپ شیموها دور را حوله

 که یجانیه و استرس یکم با و دیکش یقیعم نفس. نبود تییسو

 بود شده جمع کامال تخت یهیرو.  رفت جلو بود مانده جانش ته

 آب. شد جمع تنش اشیادآوری با! نبود سرخ یهالکه از یخبر و

 و بود سردش. نشست تخت لب همانجا و داد قورترا دهانش

 عتوق! زیچ همه شدن تمام از بعد شد ریغافلگ دیشا! دلخور دیشا

 گردد یبرم هم یوقت و بماند محض یسکوت در محمد نداشت

 نکند .داشت برش ترس و دیچسب شیلوگ خیب یبد بغض! نباشد

  باشد؟ کرده اشتباه

 ردکچک را اذان وقت! بود صبح مین و پنج. برداشت را لشیموبا

 و مانتو اما کند دایپ تییسو آن یتو یجانماز و مهر بود دیبع. 
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 بود افتاده نیزم یرو که ییهالباس و برداشت را خودش شال

 آن اما شناختینم را ستدر یقبله. گذاشت یاگوشه و کرد جمع

 کنسول زیم به چشمش که داشت ازین شدن آرام یبرا لحظه

 تهش. دیکش رونیب را کشو و رفت جلو.افتاد تییسو کنج یکوچک

 دز لبخند بغض با! بود رنگ سبز یپارچه یتو کوچک مهر کی

. بست قامت یورود در به پشت و تخت یجلو. داشت برش و

 و لرزاند را شیزانوها یبد دتش با درد رفت، رکوع به یوقت

 به یوقت. اوردین خودش یرو به یول سوخت اشیخال یمعده

 لماتک.گرفت کوبش قلبش. افتاد سرش یرو یاهیسا دیرس تشهد

 چه هر. ستادیا شیرو روبه و زد دورش محمد یوقت کرد گم را

 هیکت با و بغل به دست محمد که دیبوس را مهر و گفت را بود بلد

 :گفت رو به رو وارید به

 بود؟ وحشت نماز_

 جمع را مهر. گذشت معنادارش لحن از کند، نگاهش آنکه بدون

 :گفت آرام و کرد

 !صبح نماز_

 !یاهلش دونستمینم_

 ! بهش دارم ازین یلیخ آرامشم یبرا ییوقتا هی_

 :گفت محمد و گذاشت شیجا سر را مهر

 ود،ب نجایا شب تا صبح و نداشت فتیش که وقتا هی! ثمهیم مال_

 !خوندیم نمازشم
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 یموها ، یگوش ساعت به ینگاه با و نگفت یزیچ میمر

 سر پشت از محمد را مچش که کند جمع خواست را دارشنم

 :بود دلچسب و آرام لحنش. گرفت

  ؟ ینجوریا_

 تا گرفت گاز تو از را لبش! شد ول هم دلش چ،یه که دستش

 . نکند شیرسوا اشک

 !رفت ادمی اونو یول آوردم لباس... اونوره برسم_

 دفترته؟ یتو! ارمشیم رمیم_

 تخت لب میمر. رفت رونیب و گفت یخب لهیخ او سر تکان با

 لیتحل مشغول ذهنش دوباره و کرد نگاه اتاق به و نشست

. دیوبک تند قلبش و شد گرم تنش ادشی با! شد گذشت، که یلحظات

 فرق هم از شانتن شدن جدا از بعد با آسمان تا نیزم او رفتار

 مدمح برگشتن با... بعد و شد یگرید آدم دفعه کی انگار. داشت

 عقب را دستش او که ردیبگ را برس خواست و زد یپلک ،

 . دیکش

 !بهش برس کم هی! نداره زدن دست مو نیا االن_

 با محمد. نکرد گرفتنش یبرا یاصرار یآرام چشم بامیمر

 :کرد نگاهش شده جمع ییابروها

 نشده؟! شده تیزیچ هی_

 :گرفت را اشچانه محمد ماند؛ ساکت او یوقت

 ...خودت ، نه ای یخوایم که دمیپرس ازت_
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 !االن نگفتم نیا از ریغ_

 ... چرا پس خب؟_

 چمه؟ یپرس یم من از.یشد رو و ریز هوی تو_

 تا دیکش عقب آرام را سرش میمر. شد باز محمد یابروها

 مهلت محمد اما شود بلند تخواس. شد رها او دست از اشچانه

 لحنش! چسباندش خودش به و شد حلقه او بدن دور دستش. نداد

 :بود ترآرام شهیهم به نسبت

 یگفتیم دیبا! خوردم جا هوی... یول بود خوب یچ همه_

 !بارتهنیاول

 :شد تر کینزد بهش محمد سر و شد گرم و سرد میمر تن

 شمال یتو تا شده یجد چقدر یقبل انیجر که بهت داشتم شک_

 ... که

 :بغض از پر و بود سردرگم. دیکشکنار را خودش میمر

 !ستین مهم_

 !شد پر کرد،چشات خی تنت که هست_

 :داشت نگهش باز محمد که شود رد خواست میمر

 ! باهات زنم یم حرف دارم ؟یکن یم ول مزخرفتو عادت نیا_

 ه؟ش شتریب مزخرفم یفکرا که بزنم حرف باهات نمیبش_

  ؟یمزخرف فکرچه_



 

 pg. 419 

41
9 

 میخواستیم که همه ماه شیش از بعد! نکردم یزندگ نیام با من_

 ... مدتم اون تو! هم به ختیر یچ همه  میبر خونه دنبال تازه

 :داد ادامه آرامتر و دیدزد او ازچشم مکث با

 هم بعدش! بود بندیپا بهشون!  داشت یحساس یلیخ خانواده_

 سال هی اونیتو! میش جدا میگرفتمیصمت که شد کشمکش نقدریا

 ... که نبود هم یبود تو که مدت نیا اندازه

 حاالم. زد رکب بهم زدنت حرف مدل اون و شمال یتو انیجر_

 !بگو انویجر اون ازیپ تا ریس نیبش نگفتم

 با من !بوده نگفتنم پشت یغرض و قصد ینکن فکر گمیم دارم_

 ! ندارم یمشکل انیجر نیا

 :گفت مکث با و کرد نگاه بهش

 ه؟یچ تو مشکل! امیراض من_

 داشت نگهش بازاو اما شود بلند میمر که کرد سکوت آنقدر محمد

. گرفت او صورت مقابل را سرش. گرداند برش خودش سمت و

 میمر که داشت رنگ قدرآن. معنادار و بود یطوالن نگاهش

 :زد پلک سردرگم

 !محمدرضا بگو_

 نم به! شوهر یگفت ظیغل یاونجور تیخاص یب قهیعت اون به_

  ؟یبگ یچ قراره

 او که گفت یامزه با هوم محمد و ماند او به مات هیثان چند میمر

 :گفت آرام و زد پلک
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 ! پناه_

 قلمکی نیا جز داشت را یزیچهر توقع گفتیم محمد زدن پلک

 !را

 

 

  

 

 

 هب لحنش. دشیکش خودش سمت شتریب محمد و دیدزد چشم میمر

 :بود شده دلچسب و آرام یبیعج صورت

 !که کنهیم نییپا و باال دلمو نگفتنت و گفتن_

 :گرفت باال یکم را صورتش ، میمر سکوت با

 !نگاه منو_

 دو به یفشار محمد کرد، ریگ او یهاچشم بند به که شیهاچشم

 :آورد صورتش طرف

 ! دهیلرز برات دلم...  یول شد عوض قصه یکم هی_

 و کرد تمام را زدن دل دل ، او پر و سخت یهاچشم با

 یوقت !دشیبوس گرمتر و دیرس شیهالب به. دیبوس را اشیشانیپ

. بود شده ترآرام سرش یتو یصداها چسباندش، اشنهیس به

 او یهادست یوقت! چرخاندینم ریزنج و دیکوبینم طبل بر یکس
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 در که لحظه همان اندازه را او دیفهم ، شد قفل کمرش دور

. ختیریم دور دیبا را افکارش هیبق! خواهدیم د،یکش وششآغ

 و تب بدون یآغوشهم کی به. دیکش تخت یرو خودش با را او

 !داشتند اجیاحت قبل یساعت تاب

 میمر. کرد باز را پلکش یال محمد تخت، خوردن تکان با

 محمد که رفت مانتوأش سراغ و بست را اششده مرتب یموها

 : شد زیمخین و گذاشت تنش ریز آرنج

 !میریم هم با بعد بکشدراز کم هی! زوده که حاال_

 :انداخت باال سر میمر

 نکهیا از قبل! باشم اونجا دیبا ده دارم، قرار نیماش بنگاه هی با_

 نجایا نه کردم سفارش ستاره به! بهتره برم، باشگاه ادیب یکس

 !باشه

 دنیپوش مشغول یراحت وبه شد بلند تخت یرواز محمد

 . شد شیهالباس

 که ییجا رسونمت یم ده تا. بخور اول یزیچ هی میبر پس_

 !یدار قرار

 یور او دست که بپوشد لباس او تا بود ستادهیا بهش پشت میمر

 :ماند کمربندش

 ؟یراست یچ واسه بنگاه_

 !فروختم نمویماش_

 :گرداندبرش تعجب با و کرد محکم را کمربندش محمد
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 ! که بود سرحال_

 :گفت آرام و داد قورت را دهانش بآ میمر

 ...و دارم الزم پولشو_

 :دیپر حرفش انیم محمد

 !هست پول! کن فسخ رو معامله بنگاه یرفت_

 :گفت ساده و رفت سمتش محمد سکوتش با

 ... که برو دکتر هی بعدشم_

 !ستین الزم_

 هم به یموها یتو دست و شد خم یکم نهیآ یجلو محمد

 :برد اشختهیر

 !نشه داستان هوی. ریبگ قرصم هی یول! هست که دنشبوالزم_

 یطوالن بهش نگاهش. امدین خوشش میمر او کالم صراحت از

 یرو به کرد یسع شد، اشمتوجه نهیآ یتواز محمد یوقت و شد

 :اوردین خودش

 !دهیم داروخونه هم دکتر بدون! نباش نگران_

 :سمتش برگشت محمد

 دکتر؟ مقابل یدار یگارد چه_

 ! برم ندارم تدوس_

 ...ممکنه_
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 ! خودم رمیم سرفرصت_

 :گفت خنده با محمد

 نکنیم فمیتعر ازم ننیشیم کن باور شه؟یم یچ امیب من حاال_

 ...شده ریغافلگ و ندونسته که

 !که یبگ نابت یهاتجربه از ینیبش یخواینم وسط اون_

 ! بود تجربه نیاول مورد هی نیا_

 :گفت یجد و رفت کینزد محمد ، برگشتنش و میمر لبخند با

 !هستم من. نباش مهسا نهیهز نگران_

 و زد لبخند محمد. دیکش او شیر ته یرو دست مکث با میمر

 ببوسدش خواست نشست، اشگونه یرو میمر آرام یبوسه یوقت

 :گفت آرام و رفتعقب یکم او که

 ! ارمیس یبانک حساب نه! پناه گفتم! برام یشیم یچ یدیپرس_

 :شد کشینزد و شد جمع حمدم صورت

 ...که خوامیم خودم! ستمین تیبانک حساب_

 یب بودم دهیفهم زودتر کاش کنمیم فکر دارم روزید از_

! رهیبگ آروم دلم تا یکرد برام رو کارا اون چشمداشت

 روز تا اگه دمیم قولمن اونوقت... محمدرضا بمون یهمونجور

 ! بخوام کمک ازت تراح الیخ با کنم جور پول نتونستم عمل

 :گفت آرام محمد

 ؟یکنجور یخوایم نتیماش پول با_
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 ه؟یچ اشکالش_

 االن؟ یستین زنم مگه_

 !نداره یربط االن_

 !دهینم کفاف که نتیماش پول_

 اونم خوام یم! مهساست خود سهم! عممه دست میپدر سهم_

 !رمیبگ

 به دنیرس با.  رفت رونیب میمر. دیکش پس سر و شد کالفه محمد

 دلش اما کرد جمع را اشچهره درد نگیپارک خنک و باز یفضا

 نگاهش د،یبگو یزیچ خواست تا و دیرس بهش محمد! بود آرام

 :زد لبخند و کرد

 کهینجوریا دارم دوست من! شده عوض قصه! توئه با حق_

 و اسم بخاطر اول روز طمع نه! برم شیپ باهات اومده، شیپ

 ... پولت و رسم

 ! میمر شده ثابت من واسه_

 ! شه ثابت دیبا خودمم به_

 :گفت آرام و داد تکان سر محمد

 !یتخس یلیخ_

 صورتش به دست. رفتجلو محمد و شدتر پررنگ میمر لبخند

 :آمد کش یورکی  لبش و دیکش

 !مهیدوماد شب دمیفهمیم وگرنه یتخس یچ همه تو_
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 شیبرا آب نیا! دشیبوس.  کرد بغلش او یول ختیگر میمر نگاه

 ! گوارا یول بود شور

 اج لشیموبا آمد ادشی اما ندیبنش تا کرد باز را نیماش در میمر

 حال در که ؟ کجا دیپرس و شد ادهیپ محمد برگشت، تا. مانده

 :گفت باشگاه سمت رفتن

 !امیب تا رونیب ببر نویماش تو!  دارم الزمش! مونده میگوش_

 میمر که دینکش طول یلیخ. رفت رونیب و گفت یایاوک محمد

 خندلب با یوقت میمر. کند باز او یبرا را در تا شد خم.  برگشت

 نیماش توقف موقع همان و کرد میتنظ را نهیآ محمد نشست،

 را رعباسیام ریمتح نگاه! دید نهیآ یتو از سرش پشت را ییآشنا

 و گذاشت گاز پدال یرو پا! اوردین خودش یرو به یول دید

 !دتشیند گفت یم فوقش. رفت

*** 

 

 از میمر نگاه. شد متوقف ییالیو یاخانه اهیس در مقابل نیماش

 و شده یبازساز بود معلوم که یاخانه به نیماش شهیش پشت

. زد زنگ گوشش یتو مادرش یصدا! ماند رفته شیرو یاطبقه

 اتماش را آنها سرانجامیب بحث بغل به عروسک داشت باز انگار

 :کردیم
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 اون یجور مدارت استیس خواهر آخرم! نادر یاعرضهیب"_ 

 !یطور چه یفهمینم خودتم که کشهیم باال رو خونه

 یبرا. شناختیم را مادرش تند اخالق اما بود ناراحت پدرش

 دخترک که بود نیهم یبرا. آمدیم کوتاه شهیهم که بود نیهم

 . داشت تیامن احساس کنارش شتریب

 ! هست من سهم به حواسش دیناه_

 انداخته؟ لنگر خورده کنگر که هست_

 !ریمن ششهیپ مادرم_

 گوشه هی! داره کار یکس به تو مادر مگه! ما شیپ ادیب_

 ...و داره حقوق هم یده،کلیخواب

 وادع نیا یکنیم رم،تمومیبگ برات بهتر خونه هی بدم قول من_

 رو؟

 و گرفت بغل را مهسا بعد. شد ساکت یقیدقا مادرش چرا دینفهم

 :شد بلند

 برج و خرج و یااجاره خونه نیهم تو یکارمند حقوق ته_

 عصرویول یمتر پونصد یخونه اون خوابم به! نادر دختراس

 دمر! ادهیز زن خانمت، یآبج قول به! یچیه من.ینیبب یتونینم

 برهیم و خورهیم هوی! تهش اسبهیغر کنه، اعتماد بهش دینبا

 و کشب گاریس یه حاال! مهسا و میمر حق! هاتهبچه حق یول

 "! نییپا بنداز سر
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 انیم بود نجات قیغر قیقا ، اششانه یرو محمد دست فشار

 و غیج طرفش کی که ییدعواها! گذشته ناتمام یدعواها طوفان

! پدرش یهادنیکش گاریس و سکوت طرف کی بود، مادرش داد

 تنداش نگه با شود،محمد ادهیپ خواست تا و دیکش قیعم نفس چند

 ار صورتش نگاه با او و برگشت سمتش. شد ،مانعش شیبازو

 ! دیرسیم نظر به حال یب و دهیپر رنگ یکم. دیکاو

 !گهید روز هی بذارش یخوایم_

 !گهید برم دیبا! شهینم_

 ...سنهیهز خاطر به اگه_

 :گفت آرام محمد حرف انیم میمر

 و معمه خود! مهساست و من حق اشهیبق! بخششه هی نهیهز_

 !نندویم خوب هاشمبچه

 : برگشت سمتش کامل محمد

 ادینم خوشت یگفت چون امینم تو! کن حساب روم بود یکار_

 ... یول

 :زد لبخند میمر

 ادمی عمرم اخر تا یدربند! شهیهم یکار به دست! دونمیم_

 ! رمینم

 :شد خم سمتش یکم و دیخند محمد

 نیا شمیم مجبور وگرنه نکن بش و خوش مزلفم اون با یادیز_

 ! شه کم کنم؛روش گهید کار کردنت بغل جا بار
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 شد کشینزد آنقدر و آمد خوشش ، رفت پس که میمر یهاچشم

 :شد شگونه مماس شیهالب که

 !نکن حساب تنها اشوهیبق! گهید گرفتمت سفت! بهم یداد وا_

 شلب یوقت و نشست او پوست یرو اغواگرش یبوسه حرفش ته

 :کرد نگاهش ، سرش دنیکش پس با میمر داد، ادامه را یباز

 بخاطر! شبید بخاطر نه! کردم حساب روت میزندگ هیبق_

 االن نکهیا بخاطر...  یکرد عمل بهش اول و ینگفت که یدروغ

 ... یینجایا

 :زد لبخند مکث با محمد

 ! ... خوامتیم شتریب شبید خاطر به من یول_

 :زد اشاره سرش پشت به چشم با بعد

 رو دمتینکش ایصندل نیب از عمت، خونه جا تا برو حاالم_

 ! عقب یصندل

 که دید را دیام. برگشت عقب میمر ، در شدن باز یصدا با

 و نشست شیسرجا محمد. کرد نگاهشان میمستق و آمد رونیب

 :گفت

 ...که بود جاش االن نبود یدود شهیش_

 نشده؟ خنک دلت ، فکش تو یزد_

 !خوب؟ دختر ادیم حال زایچ نیا با من دل مگه_

 :کرد جمع را فشیک و خورد را اشندهخ میمر
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 ...برس کارت به برو_

 !باهاتم برگرده مهسا تا! کن تلفن فقط رون،یب یزد_

 شیبرا محمد کرد، تشکر یوقت و زد لبخند بهش ینگاه با میمر

 اول که دیچسب میمر دل به آنقدر. گذاشت هم یرو را شیهاچشم

 و ماند سرش پشت محمد نگاه. شد ادهیپ بعد و دیبوس را او گونه

 یبرا داشت دوست! کرد کز کز اشگونه یرو او یبوسه یجا

 ...  بود شیر و مو از پر صورتش بار نیاول

 هشیش دادن نییپا با ومحمد برگشت سمتش خانه در یجلو میمر

. دید را دیام خصمانه نگاه رفت، داخل که او. شیبرا کرد خم سر

 هک دیکوب هم به را در و رفت چنان او و داد لشیتحو یکج لبخند

! پراند جا از را یکنار یباغچه لب مخمور یگربه ش،یصدا

 و کرد روشن را نیماش! دیکش لبش دور دست و گرفت اشخنده

 :گفت سرخوش

 .... وگرنه هیلعبت چه دونهینم تازه! االغ کهیمرت_

 در دوباره. خورد سر گاز یرو از شیپا و ماند تمام مهین حرفش

 گفتیم و بود آغوشش در هنوز میمر انگار. کرد نگاه را خانه

 کی و زد فرمان یرو را مشتش بار چند! کرده حساب شیرو

 ! فشرد گاز پدال یرو را شیپا هو

*** 

 بدون و کرد سالم. آمد استقبالش به سالن یورود یجلو اشعمه

 ندبل دست یحت. رفت فرو او سرد آغوش در رد،یبگ یجواب آنکه

 عقب! کند یدلتنگ به تظاهر زن، ُکَنک خوشدل یبرا که نکرد



 

 pg. 431 

43
1 

 همان! داشت را لیشما و شکل همان هنوز. کرد نگاهش و رفت

 مادرش یگاه که غشیج و قرمز لب رژ با شده کوری فر یموها

 شهیهم دشیناه عمه اما. است دهیکش کج گفت یم مسخره به

 شهیهم هم همان یول بودش دهید کم! بود زیتم و کیش نقدریهم

 دختر هم ادشی که یعطر! بود خوش عطر و یزیتم از پر

 ینگاه او و نشست اشعمه تعارف با! کردیم ناخوش را جوان

 :کرد شیپا تا سر به

 !یشد بزرگ چقدر_

 

 

  

 

 

 هم تر احساس یب قدر همان بشنود، توانستینم نیا از ترشهیکل

 :زیت و بود دور شهیکل از جوابش منتها!بود شده

 !خانم عمه باشه بزرگتر برام بود یشدم،کینم بزرگ_

 میمر و دیکش هم در را عمه یهااخم ، نسبتشان به خانم چسباندن

 هنکیا از قبل و شد هم در صورتش! دید دیام به را کوتاهش نگاه

 :گفت بزنند، یحرف آنها

 ....که گفتم دیام به. ندارم وقت من_

 !  باش طلبت دنبال بعد جون دختر بخور ییچا هی_
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 :انداخت هم او را هیکنا زیت ریت و داد هیتک عقب

 !اخالقت نه صورتت نه!  اصال ینرفت هم بابات به_

 هیگر وسط ادیب حق یپا چون!  دیناه عمه نرفتم مامانمم به_

 !برسم بهش تا جنگم یم. کنم ینم یخال دونمیم.کنم ینم یزار

 خودش لنگه خوب ن؟ینبود ششیپ گهیم یچ دیام پس! خوبه_

 !که ردهک تیترب

 حقوق و حق یدون یم که نبوده انگار شما دست ریز دیام یول_

 ! هیچ

 :دیام سمت برگشت

  د؟یام نه_

 :آمد خودش به بود، شوکه آنها برخورد نوع از که دیام

 ! میمر یباش مهسا فکر ، حرفا نیا جا بهتره_

 لناسا حق گفتمیم بابام مث! ذاشتمینم نجایا پامو وگرنه! هستم_

 !باشه

 :گفت اشعمه به رو را اشجمله آخر متقس

 مهسا چون! کنهینم من به یکمک االن شدنش الناس حق اما_

 مهسا خود اندازه! شه یجراح دیبا و مارستانهیب تخت یرو

 رقص و نیبمون شما بعدش! یطلبکار اردیلیم چند نیا از خوامیم

 !یخانوادگ

 :افتاد خنده به اشعمه
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 سهم؟ اردیلیچندم شد حاال مامانت ونیلیم چند_

 تا! کانادا لکردهیتحص شما پسر و مردمم کارگر من که شده_

 امباب یعنی! نداشته راثیم امرزتونیب خدا شوهر ادمهی که ییجا

 !نداشته گفت یم

 :نشست زیت و برآشفته عمه

 و چشم یب زن اون و تو بخاطر خودشو داشت عقل تو یبابا_

 ! دیسف چشم یدختره کرد ینم بدبخت روش

 :دهد جواب د،یشن اگر بود خورده قسم اما سوخت یم هم میمر

 یجا من حاال که گرفت یم حقشو داشت عقل اگه خب اره_

 گسن هی ریز بخوابه خودش و نمیبش نجایا نباشم مجبور خودش

 !اهیس

 :خوردیم تکان تند تند اشنهیس قفسه و بود شده سرخ ش عمه

 اموال یپا یبود رفته ندارش دارو همه نیع که بودم داده_

 ...و بردهو خورده

 دیپر چنان. شد الل صورتش دنید از زن و شد بلند جا از میمر

 :رفت ادشی شیهاحرف که ش عمه حرف وسط

 پشتش، ثیحد و حرف شهر هی با شما عرضه یب برادر نادر_

 خواهرم و من تا کرد کار همه که بابام همون! منه زیعز یبابا

 نبکت و دستک ابونیخ تو شبا که بابام همون! میکن یزندگ راحت

 ماگر! کنن دراز یکس جلو دستشونو هاش بچه نذاشت و چرخوند

 برادر! بود و من جون به افتاد یم دردش کاش کرده، یاشتباه
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 گهید حرف درموردش یندار حق! عمه بود بابام تو، اقتیل یب

 جلو که حاال مخصوصا... ستین که حاال مخصوصا! یبزن یا

 حق ای پس... رفت دست از ییتنها غربت تو و راشدخت چشم

 یدادگستر رم یم صاف رون،یب برم در نیا از ای بده، رو مهسا

 اشمدختر شهیهم یبرا اشتباهش نینکن فکر که! کنمیم تیشکا

 ! کرده الل

 یطوفان انگار. بود شده الل. بود مانده ریمتح و مات ش عمه

 یاهچشم با و دیخشک که زد بهش اهیس و ینیب شیپ قابل ریغ

 بود بهت یتو هنوز او! زد زل دخترک به حدقه از زده رونیب

 :زد تشر یناراحت با دیام که

 ادیدرم دهنت از یچ هر که یایب گفت ینم بده خواستینم_

 ...احترام! میمر یگیم

 !رمیم رمیبگ که حقه هی. ستین ما نیب احترام اسم به یزیچ_

 ...دمید من که یحالالمعلوم آدم با یالگیپ هم_

 ه؟یچ تو به ربطش_

 بلند مادرش که بدهد را او جواب چطور که بود مانده وا دیام

 :شد

 کهیمرت اون روز اون یثایحد و حرف و صدا و سر از ربطش_

 ؟یدربند اسمش؟ بود یچ. بود معلوم اشخونه در

 با او و ماند رهیخ زن به. ختندیر داغ مذاب میمر سر یرو انگار

 :شد رهیخ دخترک به جنگنده و فاتحانه ینگاه
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 ...سال همه نیا تو نکنه_

! رمیگ یم من یول ره،یبگ نتونست شماها از رو حقش بابام_

 ! گرفتم هرزه کهیمرت اون از که جور همون

 :داد ادامه و رفت پس یقدم

 .  عمه شمیم جدا ازت حقم تموم با یدادگستر یتو_

 :گفت بلند ش عمه که دیچرخ اطیح سمت

 بخون رو حقتون و جا نیا فاتحه ، یدادگستر به دیرس پات_

 !دیام اسم به کرد رو همه مادرجون چون! میمر

 مادرش به یادهیرنج نگاه دیام و برگشت یناباور با میمر

! دنبو سخت بوده، کاسهمین ریز یاکاسه که نیا دنیفهم. انداخت

 و رفت یم دستش از مهسا دیشا داد،یم دست از را نجایا اگر

... 

 یسینو یم!  دمیم چک بهت جلوش اد،یب یسرمد یآقا سایوا_

 ... یندار خونه نیا از یحق چیه گهید که یکنیم امضا و

 چیمارپ پلکان سمت او به ینگاه با اشعمه و ماند ساکت میمر

 یگرفت،وقتیم فضا آن یتو داشت میمر نفس.  رفت مرمر

 :زد پسش یعصب هک گرفت را مچش دیبرود،ام رونیب خواست

 !نزن من به دست_

 :رفت جلو دیام

 که هیرفتار چه نیا مهسا، دنید ادیب االن بود آماده مامان_

 ه؟یبق گردن یاندازیم هم رو رایتقص همه بعد ؟یکنیم
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 هم یموقع! خان دیام گذشته یجنابعال جان مامان اومدن موقع_

 تو حساب عوضش یول من به تهمت از کرد پر دهنشو اومد که

 نه؟. شده شارژ خوب

 !نداره یالهیقب و قوم چیه رو تو ینهیک_

 برم بگو،یکرد دایپ یالهیقب هر نیب روزا اون تو منو حال_

 !اشونییدلجو

 :گفت دیام که رفت اطیح سمت میمر. ماند بهش دیام یرهیخ نگاه

 !مهسا یخواستگار امیب خوامیم_

 :گفت تراطعق دیام و دیچسب نیزم به میمر یپا

 و نهیک نیا ریدرگ اونم که ینباش خودخواه دوارمیام_

 ....شه من زن! یکن تیخودخواه

 پس یقدم دیام که کرد نگاهش یجور و دیچرخ سمتش میمر

 :دیکش جلو باز اما رفت

 !بگه خودش تا نه یبگ یندار حق_
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 یتو چنان خواستیم دلش میمر. دیچیپ سالن یتو فونیآ یصدا

 :گفت فقط اما شود الل کال که دبزن دیام گوش

 وت مهسام یهیسا! یداشت اقتیل کاش... دیام یداشت اقتیل کاش_

 !خودش برسه چه! ادینم تو مث ییسروپا یب حرومخور خونه

 و کت که یسالانیم مرد دنیرس با اما برود رونیب خواست یم

 دستش مدارک بزرگ فیک و بود دهیپوش یخاکستر یشلوار

 هر. بود هوا باد حرف. ردیبگ را مهسا حق بود مدهآ. ستادیا بود،

 هنگ سرپا را خودش یول افتاد جانش به باد آن یتو آتش که چند

 هب بعد و کرد نگاهش تررهیخ دیام. برگشت سالن یتو! داشت

 .رفت یسرمد استقبال

 مقابل فقره دو در روز چک ونیلیم پانصد که بعد ساعت مین

 امضا را سند نییپا اما داشت برشان او گذاشتند، میمر دست

 .نکرد

 بود، گرید سمت نگاهش که را اشعمه و کرد رها را خودکار

 :گفت و کرد نگاه خوب را هاچک. کرد تماشا

 ؟یچ نشه نقد_

 :دیخند یسرمد

 !نباش نگران! خانم شهیم نقد_

 امضا رو یینها سند امیشد،م نقد اگه گردم، یبرم بانک رمیم_

 !کنم یم
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 است االن کرد حس میمر که کرد بهش ینگاه چنان اشعمه

 :گفت دیام به رو! کند سکته

 !دیام کن نقد رو ها وامونده نیا ابونیخ سر برو_

 او دست از را اشانیکی میمر اما برداشت را ها چک دیام

 . گرفت

 !مکنیم امضا اد،یب بانک امیپ. کنمیم اس ام اس حسابمو شماره_

 دوم چک که نشدند ریگیپ کدام چیه.دستش از بود یعصب هم دیام

 یبرا بانک اس ام اس و گذشت قهیدق چهل. گرفت پس چرا را

 شد لندب. دیکش یقیعم نفس! نقد تومان ونیلیم ستیدو.دیرس میمر

 و خورد چرخ چک.کرد رها زیم یرو را بود دستش که یچک و

 یسر با میمر و کرد نگاهش ریمتح زن. افتاد اشعمه یپا نییپا

 :زد زل بهش هبرافراشت

 یحت! جهنمه روزشهر بمونه، یکی گردن الناس حق گفت بابام_

 باش خوش یتونیم اگه گردنته، که یحق نیا با! بهشت وسط

 !گذرمینم من! خانم عمه

 زد رونیب که در از اما رفت رونیب محکم ییهاقدم با هم بعد

 شیپ! داشت تهوع حالت.کردیم درد دلش! دنیدو به کرد شروع

 :کرد زمزمه هیگر با و دیدو فقط یول رفتیم یاهیس شچشم

 !بود الناسحق یگفت خودت... بابا بود الناسحق_

 

  خانم؟ دیریم مارستانیب خود_
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 نگاهش یکنجکاو با راننده که دید و کرد باز را شیهاچشم

 هشیش از ، یفیضع یبله با و کرد جمع را خودش یکم. کندیم

 کهوی نبود دیبع و بود ابر از پر نآسما. کرد نگاه را رونیب

 سمتش دفعه کی که یتهوع و ضعف احساس با! نشود رگبار

 دهانش آب کرد یسع و گذاشت اشمعده یرو دست برد، هجوم

 چشم مهسا دانستیم و بود دو کینزد ساعت!  دهد قورت را

 از مارستانیب مقابل! کردیم چه حالش نیا با اما است انتظار

 یدرخت به دست. رفت تنش از یزیچ کرد حس و شد ادهیپ نیماش

 تا ردک حبس را نفسش هیثان چند و گرفت بود رو ادهیپ یتو که

 که انبار نم. کند غلبه کرد، ینم شیرها که یبیعج درد بر بتواند

 یتح و کشتشیم داشت بغض. کرد سربلند افتاد، صورتش یرو

 سخت و مرحیب قدرنیهم یگاه شیایدن. نداشت دادن جان اجازه

 با یهمراه یبرا بزرگش پدر یخانه در پشت یوقت از! بود

 مادرش و رفت هالهیم پشت پدرش یوقت از ماند، پدرش

 بر نوازش دست مادربزرگش یول کرد شروع را شیهاسرکوفت

 انگار!امروز بود خسته...  و شودیم درست که دیکش سرش

 نبود یسک و کردیم سرش به جان داشت هادنیدو تمام یخستگ

 یول بود محمد! بود... که نبود یکس! دهد دستش آب یوانیل

 یرو تا انگار آسمان یابرها! ندشیبب حال آن با که نخواست

 ماا کرد، نگاه را اطرافش خسته و نیسنگ. بود دهیرس شیهاشانه

 دیبا. شد الیخیب را بدش حال. کرد شاحاطه ییتنها شهیهم مثل

 سامه دیبا. ندارند نهیهز یبرا یشکلم گفتیم و دیدیم را دکتر

 شیپ خوب زیچ همه که کردیم راحت را الشیخ و دیدیم را

 خوردن با کرد یسع و داشت نگه پا سر را خودش یغد با. رفته
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 حس یوقت. اوردیب باال را فشارش یاشده نیریش یچا و کیک

 سراغ. رفت مارستانیب ساختمان سمت است بهتر حالش کرد

 راغس. رود یم مطبش یتو بعد یساعت گفتند که گرفت را دکتر

 و وستی یس یس در پشت خانم عصمت دید که رفت مهسا

 اشیشانیپ یرو که انگار. کرد هول چرا دینفهم! او منتظر

 .داشت عرق شرم و ضعف از! کرده چه و بوده کجا بودند نوشته

 بلند لبخند باو کرد جمع را دستش یتو حیتسب دشید تا زن

 :گفت محبت با خانم عصمت.  داد سالم و رفت جلو میمر.شد

 مالقات وقت ساعت نیا گفتن بود، دهیپرس روزید حسن_

 شکر رو خدا. زدم جان مهسا به یسر هی رفتم! دنیم دونهدونه

 بخواد دیشا گفت حالش، از دمیپرس.  تره جا به روش و رنگ

 گه؟یم یچ دکترش حاال! شه عمل

 :گفت امآر و کرد بخش به ینگاه میمر

 نیب گفتن دکترش. عملشه وقت گهید روز چند خدا دیام به_

 !خونه برگرده زودتر که کنهیم یخال روز براش ایجراح

 ما خونه تو شبید! ستین سخت! شاهللاان گذرهیم ریخ به_

  .باشه مراقب دیبا یکم هی فقط! راحته گفتن یم بود، حرفش

 و گرم دست دو نیب را میمر سرد دست و کرد رها را چادرش

 :گرفت خودش مهربان

 !دخترم نییتنها و رفتن خدا رحمت به پدرت و مادر دونمیم_

 نیربدت یمادریب یول نبودند مادر یب. شد تکه هزار قلبش انگار

 چون داد ادامه را حرفش خانم عصمت! دندیکش که بود یدرد
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 زخم و دنده و پهلو شکستن درد مثل دردها و هازخم یبعض

 مضروب اگر. شنوند یم نالهو آه با را دردش فقط! ستامعده

 !بزند هم نمک یکس زخم یجا همان به دیشا الل، ای باشد صبور

 !فهمدش یم نه و ندشیب یم نه چون

 !هستم شتونیپ محبت و دل با حسنم جان به! مادرتم نیع من_ 

 یرب تو که باشمششیپ تونم یم منم عملش از بعد یبستر وقت

 !کنن ینم قبول همراه که ناال! سرکارت

 دست و کرد بغض میمر که بود پرمهر و صادق آنقدر زن لحن

 :گذاشت او دست یرو را گرشید

 ! شمیم مزاحم حتما. نیباش سالمت تونخانواده و خودتون_

 :زد یینمادندان لبخند خانم عصمت

 که شدم منتظرت وقت رید تا شبید! یمراحم... مادر یمراحم_

 ! نجایا یموندحتما گفتم ،یومدین یول ارمیب شام برات

 دهیکش طرفهمهاز باز میمر دل و قلب ، آمد که قبل شب اسم

 ! خواستیم مادر دلش چقدر امروز.شد

 :شد قیدق صورتش یتو خانم عصمت و کرد تشکر 

  خوبه؟ خودت حال! جان میمر یرنگیب چقدر_

 که کرد یهعذرخوا ازش مهسا دنید یبرا و گفت رمق کم یابله

.  گرفت یبهتر یانرژ د،ید که را مهسا حال. گذاردیم شیتنها

 ش عمه از او که یزمانو کرد راحت عمل بابت را الشیخ

 را اشهیبق و گرفته را پول بوده نیا مهم گفت فقط دیپرس
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 او یوقت یول بپرسد دیام از مهسا داشت انتظار. کند فراموش

 تداش دوست. دیبوس را شایشانیپ و شد خم فقط نگفت، یزیچ

 االن اما ندیبب را واکنشش و بگذارد انیدرم او با را دیام حرف

 هتب با او که بود سرد آنقدر. گرفت را دستش مهسا! نبود وقتش

 :شد زیمخین

 ...چرا ؟یآبج یخوب_

 ! خوبم وگرنه توام نگران_

 :زد دو دو صورتش یتو ترس با مهسا چشم

 .دوستات از یکی شیپ برو. نک استراحت خونه برو توروخدا_

 ...که نمون تنها

 :گفت آرام

 ... نترس.ستمین تنها_

 :زد لبخندمیمر مهسا، کنجکاو و نگران نگاه با

 !هست محمد_

 اب او بعد هیچندثان. گرفت اشخندهمیمر که شد مات یطور مهسا

 :دیلرز شیصدا و گرفت را صورتش طرف دو پر ییهاچشم

  ؟یگیم راست محمد؟_

 :گفت یترنیسنگ بغض با دوباره مهسا م،یمر سر تکان با
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 ن؟یکرد یآشت_

 :بود کرده بغض هم میمر

 !آره_

 ؟یپنهونو پس یب ؟یراستک یآشت_

 !خدا به آره_

 اشصدقه قربان چنان و شد حلقه دورگردنش مهسا یهادست

 را او و برگشت. خورد سر میمر یگونه یرو اشک که رفت

 :دیبوس

 !میبزن حرف دیبا یلیخ یبرگرد یوقت_

*** 

! ترنیسنگ او دل و بود روشن هوا هنوز شد، خانه وارد یوقت

 .برداشت یشلوارک و تاپ و کرد رها شلخته را لباسش و فیک

 دردش یکم گرفت؛ که یمسکن با.  رفت حمام سمت میمستق

 اطیح یتو حمام. بود جانیب هنوز شیزانوها اما کرد دایپ نیتسک

 یوقت از. رفت داخلو دیچیپ تنش دور محکم را پوشش تن و بود

 ودب بهتر دیشا. بود بدتر حالش بود خورده هم را یلعنت قرص آن

 حداقل تهوع احساس همه نیا تا ردیبگ را اشیخارج ینسخه

 تشکش ، لباسش دنیپوش از بعد و رفت اتاق یتو! ندهد آزارش
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 را دستش. دیخز پتو ریز، برق کردن خاموش با و انداخت را

 یباال سرد سقف به یخستگ و درد با و گذاشت شکمش یرو

 دم گرم آغوش و خواستیم را شبید خواب دلش. زد زل سرش

 طمع همه نیا از که چندهر کرد،ینم تعارف خودش با! راصبح

 هم خلوتش یتو یحت ، محمد با شتریب بودن یبرا عطش و

 ارهز دیشا که بود کرده تجربه او با را یحس اما دیکشیم خجالت

 دلشوره! داشت یتازگ و تیجذاب شیبرا ، شدیم تکرار هم بار

 شد جمع اشچهره.دیچرخ شیپهلو یرو! نبود مانیپش یول داشت

. دیکش خودش سمت را آن. افتاده کینزد که دید را فشیک و

 رونیب همراهش هم قرص خشاب و دیکش رونیب را اشیگوش

 وادارش اشیگوش سبز چراغ. تگرف آن از را نگاهش.افتاد

 که دبو کرده دیتاک که داشت محمداز امیپ نیچند. کند بازش کرد،

 شخود کاش که گفت دلش یتو! دهد امیپ ،بهش خانه دیرس یوقت

 لحظه چند! دهیرس که کرد پیتا فقط و نزد یحرف اما آمدیم

 یوشگ و دیکش یآه. نشد یخبر اما بزند تلفن او بلکه ماند منتظر

 بعد!ختیر هم به دلش و دید را قرص باز.گذاشت بالش کنار را

 دار بچه نداشت دوست وقت چیه د؛یکش که یمشکالت تمام از

 !  زد را دلش انیجر نیا یرو محمد دیتاک اما شود

 معج شتریب خودش یتو و دیکش باال اششانه یرو یکم را پتو 

 جانش در ییتنها دهنده آزار حس آن دیشا تا شد جمع آنقدر. شد

 برندارد یگوش که! نماند ازش یاثر که شود حل آنقدر. شود حل

 بهانه دلش. باشد کنارش را شب آن نکند، خواهش محمد از و

 گرید ییایدن وارد بکر یایدن کی از بیغر چقدر! بود شده ریگ
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 ترروشن شیاهایرو یصورت رنگ کردیم فکر شهیهم! شد

 دوست که یرنگ مانه! ینیریش همان به! نبات رنگ! شودیم

 نه و کرد تنش ینبات لباس نه اما بپوشد اشیعروس یتو داشت

 یکس یحت نه و ماند شتریب سرش یباال شب کی ینوازش دست

. دش عوض شیبرا ایدن که انگار نه انگار...  باشد نگرانش بود

! ه؟یچ دردت پس ؟یخواست خودت زد داد سرش یتو یکس

 و ناز کم هی" داد را تشر آن جواب بغض با دلش کنج یدخترک

 !کردیم اشخفه داشت بغض" ... نوازش

 و دیکش سرش یروبار نیا را پتو نچکد، اشکش نکهیا یبرا

 یبرا نداشت ادی که او مال! نبود او مال هانیا. بخوابد کرد یسع

 از احساسش سر زبانش! کند خرج یخواهش و بغض احساسش،

 ! دادیم تاوان داشت ییتنها کنج نیا... حاال و بود افتاده کار

 تعجب با. آمد در تق یصدا کرد حس سرگردانش، افکار انیم

 خش یصدا! داد گوش خوب و دیکش کنار صورتش از را پتو

 هسکت بود مانده کم. دیشن هم را دیکل نگیجر و کیپالست خش

 یزیچ نیاولو دیچسب یچوب در به. گرفت نبض بدنش تمام. کند

 یب و داشت برش. بود یجاروبرق یستهد خورد، چشمش به که

 ار رونیب کرد یسع گوشه، شش و شکسته شهیش کنار از صدا

 برق شدن روشن با اما زد؟ توهم یعنی نبود؟ یکس چرا پس. ندیبب

 و دیکش ترس سر از ینیه چوب کنارچهار محمدرضا دنیدو

 :گرفت باال را دستش دو یفور محمد

 ! بابا نترس_
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 رتیح و ترس از نفس مهین و گذاشت بشقل یرو دست میمر

 :گفت

 تو؟ یاومد یچطور_

 خنده. انداخت او دست یتو یجاروبرق ی دسته به ینگاه محمد

 :گرفت اش

 یداشت نیا با! داد ،بهم رفت کش باباش از دکوی دیکل حسن_

 استقبالم؟ یاومدیم

 یرو شیهاپلک گذاشتن با و کرد جارو یدسته به ینگاه میمر

 :کرد شیرها هم

  بهم؟ یبگ دینبا_

 :رفت هم یتو شیابروها او دهیپر رنگ دنید با محمد

 ؟یناخوش ای رفته رنگت یدیترس_

 صاف بود، شده کج که را شرتشیت نییپا و خورد یتکانمیمر

 :گفت و انداخت گوشش پشت را سشیخ یمو. کرد

 !داره رو نجایا دیکل منم جز یکس دونستمینم_

 :ستادیا شیرو روبه محمد

 رو یحاج با دک دک حوصله! نجایا گذاشتم پا بودبارنیاول_

 !تو اومدم یم و زدم یم در آدم مث وگرنه نداشتم

 میمر. گرفت باالاو صورت یجلو را دستش یتو لونینا بعد

 :گرفت را لونینا و کرد بهش ینگاه
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 !یاومد چرا نگفتم_

 !آدم به یزنیم خیس لفافه تو! تو یگینم میمستق_

 :زد اشگونه یرو م،یمر لبخند با

 نه؟.اومد خوشت_

  شه؟یم یچ آره بگم_

 !میرسیم خدمت لفافه تو نجوریهم مام! یچیه_

 

 

  

 

 

 شیپ ساعت مین نیهم نگفت. دیکش یقیعم نفس میمر

 که بود نیا مهم!آمده تو چطور ستین مهم حاال و کردهشیآرزو

 نشیهم عاشق ... شدو ظاهر کهوی او اشییتنها و ازین اوج در

 نگاهش!... عاشق؟! ختیر قلبش... و دشیدیم حرفیب! بود

 یچشمک با دید را نگاهش حالت او یوقت و دیچرخ محمد سمت

 باز را لونینا لبخند، با.  انداخت باال سر میمر اما جنباند سر

 و دیخند. بود مو ماسک و رنگ دیسف متوسط یشامپو دو. کرد

 :داد االب را شیابرو او که کرد نگاهش

 .  کن نیکرات برو بذار قرار مهنا با! موها نیا خوشگلن_
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 :گفت متعجب میمر

 خواهرت؟ با_

 :داد تکان سر و بود او سر پشت به محمد حواس

 بگم؟ بهش خودم یخوایم! آره_

 ه؟یچ انیجر بپرسه اگه بعد_

 سرته؟ باال چرا قرص... بهش گمیم_

 :تگف و گرفت را نگاهش قرص یبسته دنیباد و برگشتمیمر

 ... ممنون شامپوها بابت. رونیب افتاد برداشتم مویگوش_

 یتو لونینا نیچند دنید با که رفت رونیب و شد رد کنارش از

 داشت که شد نیسنگ اشنهیس آنقدر. ستادیا همانجا آشپزخانه

 یاالب از یپالکو ریزنج که بود ستادهیا هنوز. گرفتیم نفسش

 پلک تعجب با. کرد خوش جا اشنهیس یرو زیآو و شد رد سرش

 دمحم دست دو نیب از را سرش شود، بسته نکهیا از قبل یول زد

 متعجب یهادست انیم ریزنج. دیچرخ سمتش و دیکش رونیب

 :گفت آرام میمر و ماند محمد

 ه؟یچ نیا_

 :کرد ریزنج بهینگاه محمد

 !گردنبند_

 ... دایخر نیا ه؟یچ مناسبتش! دونم یم_

 :زد دور او صورت یتو شیهاچشم و افتاد دمحم دست
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  خواد؟یم مناسبت_

 !خوادیم لیدل_

 جمع مشتش یتوریزنج. کرد اطرافشینگاه و گفت یآهان محمد

 میمر. نشست و کرد روشنش.رفت خاموش ونیزیتلو سمت و شد

 و دیکش رونیب سرش از را شرتشیت محمد. کرد نگاهش متعجب

 آنقدر. انداخت سرش ریزو رداشتب را مبل یهاکوسن از یکی

 میمر که گذاشت ونیزیتلو زیم یباال را شیپا و شد ولو راحت

 را ماهواره یکم محمد. کرد نگاهش فقطو زد خشکش قهیدق چند

 :کرد نییپا و باال

 !قطعه همش که نیا_

. رفت جلو و گذاشت زیم یرو بود دستش که یلونینا میمر

 :زد ونیزیتلو یرو و گرفت ازش را کنترل

 !وصله ونیزیتلو فقط! قطعه ماهواره_

 :نشست و برداشت را شیپا محمد

 اصال؟ داره شید_

 !نه_

 !واست ارنیب دستگاه هی گمیم! خب یگفتیم زودتر_

 .ماند شیجا سر او و گرفت را دستشمیشود،مر بلند خواست تا

 صورتش طرف کی دست محمد د؛یبگو یزیچمیمر نکهیا از قبل

 :گفت یجد و ممحک.  گذاشت
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 قصه هست، خاطرت ی  زیعز و بهت حسم نیا و غهیص اون تا_

 حاال؟ برم ؟یچ یگیم! مهمه برام نقدیهم

 فرط از شیهالب. انداخت باال سر بعد کرد نگاهش یکم میمر

 لب یرو محمد شست. بود خشک خشک یجانمهین و جانیه

 :شد دهیکش خشکش

 ...که امیب دنبالت هم یتنذاش!  ینبودصبح از!  یستین خوب_

 ! خوبم االن_

 انگار که شیهاچشم نیب از محمد نگاه! زدیم دو دو شیهاچشم

 و یابر چه.خوردیم چرخ ر،یکو انگار که شیهالب و بود یابر

 پرش یهاچشم حالتاز دلش . شد کینزد بهش! حالش بود یباد

 زمزمه.رفت را مدوراه اما! نبود بلد را سدش شکستن راه. دیلرز

 :کرد

 !شده خشک لبات_

 آب به یخشک از یماه انگار و گذاشت دستش یرو دست میمر

 ...گرفت جان او یبوسه بایدرهمراه خشکش یهالب. برسد

 هب تنش و دیرس مبل کوسن به سرش، او دست تیهدا با یوقت

 لباس سمت دستش و رفت پس محمد سر ، بخش لذت ییگرما

 ینهیس یقفسه. کرد ،متوقفش او یهالب به نگاهش یول او؛

 او لب یروآرام محمد انگشت که خوردیم تکان تند تند میمر

 رودب عقب سرش شد باعث یاهیثان یبرا لبش سوزش .شد دهیکش

 لب یرو دست رتیح با! ندیبب محمد انگشت یرو را خون ورد

 :دیشن را محمد یبرداشته خش یصدا و گذاشت سشیخ
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 !دمیبر افسار چرا من_

 خون کمرنگ رد و شیهاانگشت به میمر! کالفه و بود یعصب

 :گفت آرام و کرد نگاه

 ! ستین تو ریتقص_

 هآشپزخان یتو.  شد بلند میمر و دیچرخ سمتش مکث با محمد سر

 شیر ته یجا و سوخت یمشیهالب.شست را صورتش و رفت

 کرد یم درد هم دلش! شدیم سوزن سوزن صورتش یرو او

 ...اما

 به نگاهش و خورد شیزانو یرو بار چند محمد یصدایب مشت

 دور که اشپنجه.بود مانده آشپزخانه یتو بهش پشت که ماند او

 خواستیم انگار! بود شکن استخوان گرفت، را خودش یزانو

 او یوقت. رفت میمر سمت و شد بلند.ردیبگ را یکس یگلو

 بشیغر حس که یآغوش.  رفتگ آغوشش در میمستق، برگشت

 ...کرد جمع شتریب رامیمر دل

 تا. دیچرخ در سمت هم با جفتشان سر زنگ، یبلبل یصدا با

 !داشت نگه را دستش میمر برود، خواست محمد

 ! زنهینم خانم عصمت جز رو خونه نیا در یشکیه_

 ...منم خب، باشه_

 ! بگو ،یبگ یخواست یک هر به بعد ادیب مهسا بذار_

 هک در یجلو. دیپوش مناسب لباس میومر ستادیا شیجا سر محمد

 از یعل حاج زیت نگاه. دید خانم عصمت با را یعل حاج رفت،
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 داخل و داد سالم مودبانه یول گرفت دلشوره و نماند دور چشمش

 را زیچ همه بود مجبور دندید یم را محمد اگر. کرد دعوتشان

 ...وگرنه دیبگو

 

 ونهخ متیببر دنبالت میاومد! جان میمر تهییتنها نگران آقا یعل_

 ! هم با میزد حرف. ادینم خونه شب چند نیا پسرم. خودمون

 کردیم نگاهشان واج و د،هاجیشن که یشنهادیپ از شوکه میمر

 :چرخاند دستش یتو را حشیتسب یعل حاج که

 عصمت با! جون دختر االن یاخونه نیا ناموس! نه مستاجر_

 !ایب کن یکی حرفتو خانم

 قورت را دهانش آب و کرد جمع را شیمانتو طرف دو میمر

 :بود پس دلش یهوا و سوختیم هنوز شیهالب. داد

 نیاول_

 ...که ستین بار

 یهادانه دنید با میمر دل. رفت باال حیتسب با یعل حاج دست

 بود، دهیچیپ مرد کلفت و کوتاه انگشت سه دور که حیتسب درشت

 !بود یواقع چقدر! بود محکم شیهادست رچقد! شد کنده جا از

 جا برات شه روشن تا اومدم خودم و نکردم روونه تنها الویع_

 نشوندت تا زد دور دونویم هفت محمدرضا! یمخونده دختر

 به عادت وگرنه دمتید خواهرت با تا نبود یراض دلم! نجایا

 !ندارم یامروز یجوونا هوس و پرهوا سر خاطر واس یدلسوز
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 :گفت رامآ میمر

 دنبال نیکن باور وگرنه یقنات یآقا شونهیا کار نداشتم اطالع منم_

 !ستمین یکس یدلسوز

 و دست میمر د،یچسب دخترک یهاچشم به که یعل حاج یهاچشم

 :گفت آرام اما انداخت نییپا را سرش و کرد گم را شیپا

 به میدار کیکوچ خونه نیا یتو کسالی از بعد مهسا و من_

 فاضل یآقا اصرار و نیستین یراض شما اگه اما میسریم آرامش

 نیبد مهلت کم هی فقط! خونه دنبال رمیم ن،یش نرم شده باعث

 ...که

 پاشو؟ گفتم_

! دیچیپ انگشتانش دور ترمحکم یعل حاج دست حرکت با حیتسب

 :گفت آرام میمر

 ...یول نینگفت_

 نباف خودت واسه دیجد حکم من سخن و حرف یاللوها از_

 واس یول! فاضله یآقا شما واس محمدرضا که رمیگ! جونردخت

 پا پس! جنبونمش یم دونه یم بجنبه،! حسنه پسرم نیع من

 و تونمحله یبنگاه دییتا حکم! نذار واسش یدلبر و یدلسوز

! جانیا از کردمیم بلندت نبود، خودتون برگشتن و رفتن ساده

 عصمت و من سر رو جات خواهرت، برگشتن اندازه تا حاالم

 ، بخواب ایب شب! کنج نیا تو یبمون تنها ندارم خوش! خانمه

 ! تیواریچارد تو برگرد صبح
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 :گفت دوباره یعل حاج و کرد نگاهش میمر

 آخر؟ حرف_

 که انگار ، آرام و مکث یکم با. انداخت نییپا را سرش میمر

 :گفت باشد، نداشته آن جز یجواب

 !چشم_

 سر و شد سست که بود یعل حاج حیتسب و دست به چشمش

 یاحتر انگار یول نداشت قبل یاقهیدق با یفرق چیه لحنش. جنباند

 :دیدیم را الشیخ

 ! چشمت نهینب بال_

 چشم و کرد خم سرچادرش کردن جمع با او و کرد نگاه زنش به

 باال میمر نفس رفت، خانه یتو که یعل حاج. گفت یآرام

 :گرفت اشخنده و دیفهم خانم عصمت.آمد

 !شیآت ظاهرش و استیدر دلش! زمیعز ما یآقا حاج از نترس_

 :زد لبخند میمر

 ...من مزاحمت یول مشخصه_

 مگه! کرده خونه محمد دل کنج دائم حسنم! مادر یستین مزاحم_

 ترف کولش گذاشت ساکشو دیفهم تا شبید کرد؟ بندش شهیم

 ! اون یخونه

 :زد لبخند بعد
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 آرزوتونو واال! میبش خانوم دختر دوتا صاحب ما قراره انگار_

 ...خدا به میداشت

 کنار و بود مانده خانه یتو دلش.  انداخت نییپا را سرش میمر

 :محمد

 امیم بدم،آخرشب انجام کارامو یکم هی من! نیدار محبت شما_

 !شتونیپ

 ! چشم سر قدمت... زمیعز چشم سر قدمت_

 و رفت داخل.  دیکش یقیعم نفس میمر. رفت خانه سمت هم بعد

 به دستش کف و بود ستادهیا در درگاه یتو محمد. بست را در

 سمتش و برداشت ازسرش را شالش میمر. بود یفلز چهارچوب

 . رفت

 !بودم دهیند یاخونواده نیچن عمرم تو_

 :گفت او و شد رد محمد کنار از

 وا جا شتریب تیواقع خونواده از ینیبیم یایم خودت به هوی_

 !دلت تو کردن

 لبخند.برگشت سمتش و گذاشت مبل یرو را شینتوما میمر

 :داشت

 حرفاشونو؟ یدیشن_

 و رفت آشپزخانه سمت میمر. گفت یا آره ، سر تکان با محمد

 .دیایب جوش آب تا گذاشت را یکتر

 ...تو اومدنیم اگه کردم، تعارفشون_
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 :شد حلقه محکم کتفش و کمر دور محمد دست

 ردنکیم دمیتبع وگرنه! مدائ عقد واسه محضر میشست یم صبح_

 ! نیزم یکره سر اون

 :گفت آرام گوشش کنار محمد و ماند ساکت میمر

 ! ییدوتا میریم م،یبر بگو_

 ! محمد کنم فکر یچیه به تونمینم نشه، خوب مهسا حال تا_

 بود؟ بد مگه یکرد فکر خودت به شبید_

 او که برود رونیب دستش دو نیب از خواست و دیخند میمر

 :داشت نگهش ترمحکم

 بود؟ بد_

 !بود افتضاح تو سکوت اون فقط_

 :گفت و گرداند برش خودش سمت محمد

 ! نخورم جا ، ییدخترا همه از ریغ تو_

 ...که فتنیب گردنت بخوان اومده شیپ یلیخ_

 !ازشبپرسم بذار من؟ گردن_

 دور دست محمد که کرد نگاهش یجور میمر، ش خنده با

 :کرد بغلش حکمم و انداخت گردنش

 واسه! کردمیم یزندگ ادم مث داشتم بود سال دو عادیم جون به_

 !افتادن دادنم زن فکر خونواده و خونه نیهم
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 شد بازاو آغوش یتو شیهاچشم که ختیر چنان کهوی میمر دل

 ترک واریدو محمد یبازو. دیچسب شیروروبه ریتصو به و

 وارید نیهم هیشب تموق عقد آن.بودند هم مجاورت در خورده

 .باشد او محکم یبازوها انیم که چند هر. بود خورده ترک

 

 

  

 

 

 را صورتش و بست را شیهاشد،چشم سست محمد دست یوقت

 هماهنگ ضربان تمیر. داشت نگه او قلبو گرم ینهیس یرو

. شد شتریب اشآشوبهدل اما شود آرام بلکه داد گوش را قلبش

 :دیلرز شتریب دلش و دیشن گوشش خیب را او گرم و آرام یصدا

 تو؟ از بهتر یک_

 :گفت شود، جدا ازش آنکه بدون میمر

 بهشون؟ یگیم واقعا_

 شده جمع ییابروها با و کرد جدا خودش از را او مکث با محمد

 . داد قورت را دهانش آب میمر.کرد نگاهش

 ؟یبد جواب شهیم_
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 ریز و شد جدا ازش کالفه میمر. کرد نگاهش فقط یول محمد

 محمد. کرد خاموش ، زدیم خودش سر یتو حاال که را یکتر

 :گفت ، بود ستادهیا که ییجاهمان از و نشد کشینزد بارنیا

 !سادمیوا کارم پا من_

 و سر سمت هوایب و برداشت یکس را جوش آب یکتر انگار

 دوباره محمد! هم با دلش و جان. سوخت. دندیپاش میمر صورت

 :گفت

 ...نپرس گهید سپ_

 :کرد نگاهش خوردهترس ییهاچشم با و برگشت سمتش میمر

 شبت؟ید کار کارت؟ یپا_

 :گفت دوباره. رفت سمتش میمر و خورد جا محمد

 ؟یسادیوا کارت یپا_

 :کردینچ محمد

 ... گهید زیچ هی چرا_

 !گمیم حرفتو نیع دارم_

 زدم؟ یبد حرف! گفتم حاال_

 ات آمد کش نگاهش آنقدر. خورد یبد تکان میمر ینهیس یقفسه

 در کنار و شد رد د،یبگو یزیچ خواست و رفت سمتش محمد

 خودش بد حال به چنگ تا کرد بغل محکم را دستش دو. ستادیا

 :گفت کند، نگاهش آنکه بدون نزند؛
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 !رونیب برو_

 :کرد بلند د،سرید را سکوتش یوقت میمر 

 هم یشکیه! حترا التیخ و برو! ازت خوامینم تاوان_

 !ترراحت بابت نیا از التیخ! فهمهینم

 :گفت شده جمع یصورت با محمد

 ...بپره آدم دهن از حرف_

 :آشفت بر میمر

 از که قتهیحق! محمد ستین یخال حرف بپره، هوی که یحرف_

 ! رونیب دهیپر بسته در ظرف

 شیچ!سمیوا خوامیم کردم که یکار یپا! رونیب دیپر! خب لهیخ_

 بده؟

 !محمد برو_

 :ستادیا شیرو روبه محمد و شد رد کنارش از

 !برم منو یخواینم بگو_ 

 ! خوامینم_

 سمتش! داشت نگه شیجا سر را محمد رکش و تند لحن

 یگرما. ستادیا اشنهیس به نهیس درست. رفت جلو یقدم.رفت

 و شد رهیخ شیهاچشم به. زد دلش سر یتو و کرد حس را تنش

 :گفت آرام
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 گفته دروغ باشگاه یتو روز اون چون یشد شوکه روزام_

 بودنا بفهمم اگه که بدبختم نقدریا یکرد فکر حاالم! بهم یبود

 ...شمیم

 کینزد محمد سر م،یمر سکوت با.رفت او لب یرو محمد دست

 کرد که شیرها! دشیبوس و گذاشت او سر پشت دست. رفت

 :کرد زمزمه بیعج و تعلل بدون محکم،. زد زل شیهاچشم یتو

 "دارم دوستت_"

.  شدیم باز هماز داشت میمر جان و دل شده سست یپا و دست

 رشتیب خودش سمت را او و شد جمع محمد مشت یتو تاپش نییپا

 :گفت ترمحکم. دیچسب بناگوشش به شیهالب و دیکش

 "دارم دوستت_"

 یول شد مانع میمر بکشد، رونیب تنش از را او لباس خواست تا

 :گرفت را مشتش محمد

 حرف دارم دوست بعد! خوامیم من امشب ،یخواست تو شبید_

 ! برات کنم شیمعن تا وسط ادیب بعدش یمونیپش

! ستادیا حرفش سر محمد یول نشست اشک به میمر یهاچشم

 فشار با شیپا. شکست هم در همش پشت یهابوسه با او گارد

. دندیسر اتاق یتو خنک رختخواب یرو تا رفت عقب او دست

 دنشانیچیپ هم به لیدل و بود قبل شب از گرمتر تنشان

 و آورد خودش به را محمد م،یمر درد از منقبض بدن!تربیعج

 از شیصدا یب یهااشک.  دیچرخ پهلو یرو او و نشاند عقب
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 محمد دست. رفت فرو بالش یتو کرد، لبش به جان که یدرد

 :گفت دوباره گوشش کنار و نشست سرش یباال

 االن چون! سادمیوا هم با کارم و حرفم یپا! ستمین مونیشپ_

 !دارم دوستت

 :چسباند او سیخ صورت به را صورتش ، او سکوت با

 ! نیبب منو برگرد_

 :گفت حرص با نخورد، تکان او یوقت

 !توام با_

 ، دیچسب تنش به دوباره تا و درآورد را کفرش ندادنش، جواب

 یتو رتیح انیم را درد تب. گرفت را دستش دو و دیچرخ میمر

 سر صورتش یرو طرف دواز که شیهااشک و دید صورتش

 دور او دست دو اما شود بلند خواست حرص با محمد خورد،

 او زا بدتر یحال با محمد یشانیپ.داشت نگهش و شد حلقه گردنش

! خورد سر اشقهیشق یگوشه از عرق و دیچسب اشیشانیپ به

 انبار انگار نشاندش، و کردباران سهبو را صورتش و سر یوقت

 به آرام سرش. دیباریم میمر گرفته آتش تن یرو که بود

 کی یهازبانه انیم از که یالحظه مثل درست. دیچسب اشنهیس

. بود ظممن نفسش و بسته شیهاچشم. باشند دهیکش رونشیب بغض

 شدهیپر رنگ و کرده عرق صورت به سر باال از محمد نگاه

 یزخم را تنش و خوردیم قل سمت هر به دلش ته که یحس. بود

 و گذاشت او سر یرو را اشچانه! شناختینم گرید کرد،یم

 و رفت شیپ یشوخ یشوخ. داشت نگهش آغوشش در ترمحکم
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 او یموها به شیهالب و شد آشوب! شد سخت کار یجد یجد

 میمر و بماند توانست یم را امشب کاش که کرد زمزمه. دیچسب

 که دانستیم او از بهتر خودش یول شد جمع آغوشش در ترشیب

 !شودینم

*** 

 

 

 

  

 

 

 یپ در حواسش و بود رهیخ رونیب به فیکث یشهیش پشت از

 و ودب نشسته شیهاچشم یجلو میمر انگار. آمد شیپ که یاتفاقات

 ظاهرا مشکل درمورد لبخند با داشت زیم گرید سمت دکتر

 هشوک آنقدر! دادیم حیتوض بود، دهآم شیپ که یاساده و یعیطب

 ینیبشیپ ارتباط کی اما کند تمرکز درست توانستینم که بود

 به و بود شده بیآس باعث م،یمر یبدن طیشرا از یخبریب و نشده

 اعشاوض دیشا نبود شیباال ییتوانا و بدن انعطاف اگر دکتر قول

 که کرد فکر موضوع کی به فقط لحظات آن تمام! شدیم سخت

 یتو شب آن مثل او یصدا چرا آن از تربیعج و دینفهم چرا
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 شروع اول شب از هازدن بیآس نیا امد؟ین در خودش یخانه

 ... تا بود شده

 ... ی،اسبیشتر... یگوسفند ،یگاو یگفتیم_

 کرد،یم پاک را شیهادست شکهنه دستمال با که حسن متلک با

 :داد پرت سمتش را دستش و کرد ینچ

 !قربون دیع بذار اتویقربون_

 :گفت و شد خم سمتش خنده با حسن

 !اسیحاج مال قربون دیع! بامرام تو یدوماد شب ذارمیم_

 :زد او شکم به دستش پشت با محمد

 !باش دواریام! یدار آپشنشو هی_

 ! ما واس کنجش هی نیا شد، تو واس اشهمه_

 :انداخت زیم یگوشه را دستمال حسن و زد یشخندین محمد

 چاک نهیس یک بده آمار فعال! دادا میش یحاج ما تا کووو بعدم_

 ور یاینم و طرفش شهینم کج رات که شده بدبخت حسن   از تر

 دلش؟

 دیکش ششیر ته به دست حسن و کرد بهش یمعنادار نگاه محمد

 :داد قر یگردن و

 !خو جور نیا ما با نکن_

 ییچا دو اهیس یهادست همان با حسن و گرفت اشخنده محمد

 :گذاشت زیم یرو او مقابل لیاست ینیسو قندان با و ختیر
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 !ایب مغور یحاج قول به و بخور_

 دو و کرد جمع چشم محمد. دارد یخبر بود معلوم اشخنده از

 :شد خم سمتش و انداخت نییپا شیپا دو نیب را دستش

  چته؟ ها؟_

 دینرس بهش دستش یول رفت سمتش ، زد خنده ریز حسن یوقت

 قرمز شرتیت یرو ییچا نصف و دیکش عقب خنده با او چون

 .  برگشت حسن

 منو ؟یکن ول تا یبسوزون رو ما جا هی دیسوخته،با جات هی_

 خو؟ سننه

 کرده برنامه یحاج یدونستیم سرت، ریخ یداد دیکل اونشب_

 نه؟. اونور بکشه موی،مر

 .داد اشاره مننه بندازم، لنگر امیب بستم یم ساک داشتم_

 ره،نه؟ینگ اونجا منو مچ یحاج هوی که یگفتیم دیانب_

 :دیکش سر را ییچا یمانده یباق حسن

 مگه؟ بده! خو شدیم سره هی فتیتکل ، گرفتیم_

 !اونوقت خورهیبرم بهت یگاو بگم_

 :دیکش لبش یرو را دستش پشت و انداخت باال ابرو حسن

 ونهخ تو گذاشت پا! پَ  ینشناخت رو یحاج! جون ابوی د نه د_

 دختره؟
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 شل را ششین حسن که شد ساکت یول دهد جواب خواست محمد

 :گرفت او مقابل را شستش و کرد

 !روش زیبر خاک_

 اتاق رفته در زهوار مبل به و دیکوب او دست یرو محکم محمد

 :گرفت دندان به را شستش پشت حسن. داد هیتک گاراژ کار

 رس کوجا هشب سه دو حاال! گفتمتیم یبود اومده شمیپ دوشب_

 ؟یذاریم

 !باشگاه_

 :او به چشمش و ماند دندانش یال حسن انگشت

 تنها؟ باشگاه؟_

 ...لشگر هی با! نه_

 :دیخند حسن مکثش، با

 !قبلنا یبود پر تک_

 :بود مکدر محمد

 ؟یکشیم شوکرکره حسن_

 شیصدا رونیب از که یکس جواب در  و زد دهانش یرو حسن

 سر خودش و کرد یمعرف را رکارانیتعم از گرید یکی کرد،

 :گفت و داد هول سمتش را ینیس.نشست محمد یرو روبه مبل

 !شه وا رنگت بخور! نداره نمک_
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 یپنجره پشت. شد بلند و کرد بهش ینگاه محمد! گفتیم متلک

 :گفت آرام و ستادیا اتاقک بازمهین و ضیعر

 اد؟ینم بابات_

 کنهیم گرد و خونهیم ظهر نماز! اونور خوانشیم یه! مسجده_

 ؟یدار کارشیچ! شهیم دایپ گهید کم هی. نوریا

 هم به.کرد براندازش یکم حسن و انداخت باال سر محمد

 و بردیم رنج یزیچ کی از. دیدیم وضوح به را او یختگیر

 یهوم محمد و زد شیصدا!دانستشینم میمر به ربط یب

 :کرد کج را دماغش و خاراند را دستش یپرمو ساق حسن.گفت

 نه؟ ای یکنیم رد عروسکو__

 ه؟یک طرف_

 ؟یکن دائمش یخوایم ای یدیم رد! ابوی هی_

 پارک هیسا ریز گاراژ یگوشه که نیماش به و خورد یبد تکان

 ...یول داشت دوستش.کرد نگاه بود

 آزاد برم پاشم ندارم دردسر حوصله! حسن ندارم قصدشو فعال_

 ...و پالک دردسر بعدش باز، اونور ای

 !خو ارنیب نیهم مث گوب_

 !بسه آووردن نویهم_

 !ممد_

 :برد ترنییپا را شیصدا.رفت سرش پشت حسن و گفت یهوم



 

 pg. 466 

46
6 

 خو؟ چته! توت نمیب ینم تیآدم روزه پنج چهار_

 میمر کنار! دانستینم درست هم خودش! بدهد نداشت یجواب

 کی و هزار هجوم به دیبا مغزش شدیم که دور و بود خوب

 نبود مهم گرید انگار! نداشت یجواب و دیرسیم یمعنیب سوال

 رضا به یربط نکند که! شده مشکوک بهش چرا و ستیک او

 یدست دو را خودش که بود یکس و جا به مربوط اگر...  و داشته

 !کند رونشیب بخواهد بعد و کرد ینم مشیتقد

 ...یاووووو_

 غر حسن که گفت یزهرمار و برگشت ضرب به حسن داد با

 :زد

 باو؟ رونیب بکشمت بگو یهست یگور هر_

 :گفت مکث با

 !ممیمر فکر تو_

 شده؟ غرق التیف چس یکشت چرا پ! ا_

 و تیمعصوم جز دختر نیا از یچیه جلو رفتم یچ هر چون_

 ... دلم! دمیند یبدبخت

 شیپ یقدم و ماند رهیخ بهش ناباور حسن. بود کالفه. کرد مکث

 :رفت

 ب ش؟ یکرد ریگ_
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. کرد نگاه را نشیماش و زد یچرخمین. دیکش انشده دور دست

 دهش مشت شیهادست و بود شیهاچشم یتو میمستق دیخورش نور

 !شیهابیج تو

 خودمو هیجور هی ن؟یا با کنم چه! شدم کباب! حسن سوخته دلم_

 خیب نیهمچ حالش و چشاش! تونمینم ویلعنت نیا کار، سر بذارم

 رهیم ، بگم بهش! کنن مخف خوانیم انگار که چسبه یم گلوم

 ...و

 !دادا گفت نباس که رو یچ هر! نگو_

 جلوتر او که کرد نگاهش و داد تکان را دلش حسن آرام لحن

! بود شهیهم از ترروشن نور یتو محمد یهاچشم رنگ. رفت

 و یدرماندگ! شهیهم دنیجنگ چیپ در نه یول بود جیپ هزار

 سرش ریز دیفهم کهیروز همان مثل. دیدیم شیتو را یچارگیب

 آرام حسن! بود دهیترس و دهندیم استاندارد ریغ آمپول و مکمل

 :گفت

 هو،ی یشد محرمش نکهیا حرف با! یدیسر گفتم که روز اون_

 ... که هیبق با داره فرق چه! یگرفت گل دهنمو

 !ستمین که سنگ! حسن آدمم_
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 تهش؟_

 ...چون! دونم ینم تهشو_

 !دیوبگ شدیم کاش! دیکش اشینشایپ به دست کالفه و کرد مکث

 !ممد_

 !ها_

 و گونه کنار. ستادیا شیرو روبه درست و رفت جلو حسن

 به محمد اما تراهیس شیهادست و بود یروغن و اهیس بناگوشش

 محمد نکیع دست همان با. خوردیم قسم اشانیپاک و صداقت

 :کرد نگاهش و برداشت روشنش راهنیپ یهادکمه نیب از را

 یسوختن دلت یدونیم چون! نشو خر! یدست دو نیا به بچسب_

 یدید شهیرمایخم تو یچ هی! سوزهینم یخرباز واسه باشه، هم

 ؟یدیند! یسوخت که

 را حال نیهم باز نبود هم شب آن اگر! سوخت محمد مغز

 به دستش و چشم که دیپرس یم حسن از هم را نیا دیبا داشت؟

 ...  ای ودب دهینرس یحالل و حرام یرابطه چیه

 دادا؟ یمن با_

 !یستین جام_

 ندم؟مو جا نمیا از نکنه! که یهست یک دونمیم یول ستمین که نه_

 در ج زبالتو شیچ ش؟یآت رو اسفند یشد و ینخواستن اهل تو

 !خودش خود جز خو، آورده

 :داد تکان سر و بست چشم محمد
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 !خودش! المصبش خود_

 گوشش یتو دکتر یهاحرف و دیچرخ گاراژ اطیح سمت دوباره

 :شد گوشش کینزد حسن. زد زنگ

 دهیکش صدبار حاال تا داشت اگه! نداره مردنش و رضا به یدخل_

 !ازشون رونیب یبود

 ش؟خانواده نویا دنبال گشته؟یم دنبالش رضا چرا پس_

 ...ریام بود؟ یک پسره همون از نمیا_

 !قهیعت_

 !شیاول شوور خو_

 حسن یافهیق دنید اب دفعه کی یول کرد نگاهش چپ چپ

 ادستیا صاف حسن! بود شده یدنید نکیع آن با. گرفت اشخنده

 :داد تو را شکمش و

 ممد؟ جون   شدم تیشب_

 :گفت خنده با محمد

 !سرت اون تو خاک_

 :زیم سمت کرد پرت و برداشت را نکیع حسن

  ؟یداد پول اشغاال نیا پا ونیلیم چند جدت سر_

 !سننه رو تو_

 ...مونیآبج شوور حاال! سرت تو خاک هگیم من به بعد_
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 !!!حسن_

 ارو؟ی به یکنیم یحسود! جووون_

 :داد تکان صورتش مقابل را دستش محمد

 !واستا نذاشتم پز و دک یدید هوی_

 ... اسم بود یچ خو_

 ! نیام_

 بوده؟ دنبالش چرا یدینپرس اون از! همون_

 دنبال هک قبل دفعه گفت! بود گرفته اشتباه رضا با منو اون! نه_

 رمفک یلیخ! فاضل یآقا ندارم ازش خبر گفتم ، یگشتیم میمر

 اقااتف اون از قبل رضا افتاد ادمی برگشتم که بعد. شد مشغول

 ...و گشتیم چندنفر دنبال

 نبوده؟ خاطرخواش_

 .انداخت باال سر ینچ با محمد

 ! دمیفهم یم من بود_

 آرام و دش رهیخ بهش محمد یول دیکش باال را شیهالب حسن

 :گفت

 من با وگرنه بودش دهید شناخت،نه یم رو رضا نه اصال میمر_

 ...پس مرده، دونست ینم اصال! گرفتشینم یعوض

 قدنیا ایدن م ننه قول به! ممد قتهیحق نیع گفته یچ هر پس_

 اتاق هی پنجره تو یرفت و یبرگشت در از یدید هوی کهیکوچ
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 وبر آدم مث دهیلرز واسش دلت که حاال و اتفاقا پا بذارش! گهید

 هی نمیریش خاله! ادیم بهتم پاس، رو خوشگله،! باهاش یزندگ پا

 یچ گهید ملت؟ با دنیالس از ینشد خسته.دهیم شهرو کل سور

 آخه؟ یخوایم

 زنگ محمد لیموبا. داد باال ابرو حسن و نگفت یزیچ محمد

 لبخند با او که کرد حسن به ینگاه م،یمر اسم دنید با و خورد

 :گفت و دیکش سرش به دست

 نایا واسه که ما ننه دل! بپرس هم رو کهیکوچ یآبج حال_

 ! رفته ضعف

 ؟یایم! نمشیبب برم خوامیم_

 باال را شیهالب مکث یالحظه با و ستادیا درگاه یتو حسن

 :دیکش

 ... زنگ  بده جواب! امیم_

 :گفت یچشمک با

 !داآشمونو زن_

 را یگوش و داد تکان سر یقیعم نفس با محمد و رفت رونیب

 :گفت و دینفهم خودش. گذاشت گوشش کنار

 !جانم_

 مدمح و رفت بند هیثان چند نفسش.  ماند بود که ییجا همان میمر

 مکتین یرو و داد قورت را دهانش آب. گفت ییالو دوباره

 :نشست
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 ! سالم_

 : زد لبخند محمد

 گذشت؟ خوش یرفت تنها! سالاام کیعل_

 :دیشک یقیعم نفس میمر

  ه؟یگذرون خوش رفتن مردم خونه_

 !ینبرد منو که باشه دیشا گفتم_

 ! نبود جات_

 ...ای نبود جام_

 !محمدرضا_

 :داد لم اتاق ته کهنه یچوبزیم به و دیخند محمد

 دلم؟ جااان بگم_

 !گهید شه ینم یگفت خودت! شدینم واقعا اما یایب داشتم دوست_

 ریگ یزیچ به انومخ عصمت ؟یبهتر االن! حاال خب لهیخ_

 نداده؟

 ! خدا یبنده نه_

 گه؟ید ، خب_

 ! عمل اتاق برنیم دارن رو مهسا_

 از خنده. زد را محمد دل شیگلو ته بغض. بود یضربت حرفش

 :ستادیا صاف و رفت لبش
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  االن؟_

 

 

 

 

 

 

 زودتر بهتر و براش کردم یخال وقت گفت دکتر! عصر! نه_

 !شه عمل

 نکشیع و خورد زیم به شیپا.افتاد راه کند، معطل نکهیا بدون

 حکمم فقط. شکست نکیع و گذاشت شیرو پا دینفهم.افتاد نیزم

 :گفت

 ! شتیپ امیم_

 و دیکرد،چرخ شیصدا حسن رفت، رونیب که گاراژ از

 .دید را رعباسیام

 رعباسیام دنید و شیپ روز چند آمد ادشی که یزیچ نیاول

 خندلب با رعباسیام .رفت جلو و زد لبخند. بود باشگاه در یجلو

 :گفت و فشرد را دستش

 ،هم شه چک هی نیماش امیب هم گفتم! بود نشون دو و ریت هی_

 !یینجایا خودت گفت که! رمیبگ حسن از سراغتو
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 :گفت و انداخت در یجلو دیسف یایپرش به ینگاه حسن

 عباس؟ الهیع مال  _

 :داد تکان سر عباس

 ! مدونینم ، کجاش حاال! دهیم صدا گهیم_

 :گفت و زد او یشانه پشت دست حسن

 لهچا تو التیع! اومدم کنم، ب ش گاین هی خودم ممد، دل ور نیبش_

 !یانگار افتهیم ادیز چوله

 :دیخند رعباسیام

 !درست دستت! جان حسن گهید خانوماست مال هاچوله چاله_

 افته،یم که پاشم ریز! گهید نهیهم براش، یگرفت نیتریو یوقت_

 !کنهیم فتح هچول چاله

 :رفت اتاقک سمت   محمد کنار رعباسیام

 بده نمیا خوادیم! رهیم و ادیم خودم با نداره، یرانندگ حوصله_

 !خواهرش به

 کی یتو که کرد دقت محمد مرخین به حرفش یادا هنگام

 شکار را نگاهش محمد. دیچرخ سمتش و ختیر ییچا استکان

 هنوز ، دشید میمر با که صبح روز آن بهت از ییپا رد. کرد

 عمد به هم را فاطمه خواهر یپا که بود معلوم! بود چشمش یتو

 و گذاشت شیرو یجلو قندان با را ینعلبک و استکان. آورده انیم

 :گفت
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 از نیا است، فاطمه مث کاراش و فرمونش دست اونم اگه_

 !ادهیز سرشم

 :کرد اخم رعباسیام

 تو؟ فاطمه با هیچ مشکلت_

نده_  ! ر 

 یرو خنده با محمد و کرد نگاهش تعجب و اخم با سرعبایام

 :زد اششانه

 ...فعال! نمتیب یم بعد! نخور جا پس! خودت که یدار قبول_

 :گرفت را دستش مچ رعباسیام رفت، پس یقدم تا اما

ت_  !رضا دارم کار 

 :زتریت رعباسیام به نگاهش و شد کم محمد لبخند خط

 ! گذرهیم چهارسال شده، چیپ یگون رضا یوقت از_

 :دیکش یآه رعباسیام

 ... که شرفا یب کشتنش یجور_

 سوخته؟ گرتیج_

 ...حاال! رضا دلم شد پاره! بود برادرم_

 یخواستیم! عباس چسبه ینم من اسم نصف به هاش پاره_

 !طناب یباال نیدیکشیم قاتلشو ره،یبگ آروم گرتیج

 :کرد جمع چشم عباس
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 کرده، یتیخر هی حاال و هدار بچه و زن گفت. ومدین دلش بابا_

 شد؟یم زنده گشت؟یبرم رضا ، مردیم اون

 !نینگرد دنبالش منم تو یول نه_

 :داد ادامه و دیکش پس را دستش

 !لرزهیم گور تو تنش یه وگرنه_

 :گفت برآشفته و یعصب عباس

 !محمدرضا_

 :زد اشاره صورتش به و دیخند محمد

 !شد نیا_

 :زد اشیشانیپ کنار دست و

 !ادیزتعز_

 و شد خم. دید را شده خورد نکیع برداشت، قدم تا و برگشت

 که کردیم نگاهش داشت! بود شده نصف وسط از.  داشت برش

 :گفت رعباسیام

 صبح سر دختره هی با بزنم، حرف باهات باشگاه دم اومدم_

 !یرفت نیماش تو ینشست

 :کردیم نگاه را نکیع داشت هنوز

 خب؟_

 :رفت جلو رعباسیام
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  ب؟خ_

  اشم؟هیبق منتظر یعنی خب_

 :داد ادامه و سمتش برگشت

 ! برم دیبا. دارم عجله_

 !باهات واجبه من کار اما! یننشست هم قهید هی دمید_

 ...باهات بعد! ترهواجب من کار_

 زا سر یکی با روز هر که قبل سال دوسه به برگشته قرارات_

 ؟یداشت یبرم بالش

 ؛یشیم داریب صبح به صبح یکی با ساله شیش پنج که تو حاال_

 ؟یکرد فتح رو ایدن یکجا

 :بود آشفته عباس

 زدنت؟ حرف مدل نیا با یببند یخوایم منو دهن_

 :انداخت باال سر ینچ با محمد

 و خوابهیشه،میم پا نه،یشیم یک هر با یک هر بگم خوامیم_

 یخونوادگ و یعموم نه! شهیخصوص مساله شه،یم داریب

 ...گهید خوشه جور هی یک هر! پسرعمو

 ...که یریگ یم مرض و درد مدل صد فردا_

 ! کردم رو ایدن فیک الاقل_

 هک گفت یاستغفار و چرخاند سر تیعصبان و رتیح با عباس

 :شد کمرنگ محمد لبخند
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 پل ریز! نباش مرض و درد نگران.  جمعه من حواس_

 ...که بگو هم عمو به. نکردم درست تختخواب

 :دیپر حرفش انیم عباس

 تو درمورد اومده عموزن که یستین انیجر در یبگ یخوایم_

 زده؟ حرف زهره و

 دست کالفه و داد عقب را کتش عباس و شد جمع محمد یابروها

 :گرفت او سمت را گرشید دست و کرد شلوارش بیج یتو

 کنه؛ یکار تو با مشورت بدون کنهینم جرات که عموزن_

 ... پس

 زنتم؟ خواهر خواستگار که یدش یمدع یاومد االن پس_

 ؟یستین_

 ! دوما کنم ینم یغلط نیهمچ وقت چیه باش مطمئن_

 !رضا_

 :کرد بلند را دستش محمد

! بمونه ادتی کن تکرار بار چند یر یم راه تو رو محمد_

 ! ...سوما

 گذاشته؟ شیپ پا عمو زن و یخوا ینم رو زهره تو یعنی_

 منت! چهارما مذاریم شیپ پا خودم بخوام رو یزیچ من_

 !نداره شمارش و عشقمه که کشم یم مامانمم
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 نه؟! ختهیر و تشته آب که هم آبرو_

 که دیرسیم اوج به داشت عباس تیعصبان و او یخونسرد

 :داد ادامه و گذاشت او دست کف را دستش یتو نکیع محمد

 !زنمه ،یدید که دختره! موند اولنش_

 است سال چند شیهاچشم یتو انگار که خورد جا چنان عباس

 :افزود راحت و زد لبخند محمد! اندساخته را محمد یمجسمه

 چاله کردن پر اعصابمن ، بشه بخواد دومم زن زنت، خواهر_

 هجذاب شیآشپز از شتریب زن فرمون دست چون! ندارم هاشوچوله

 ! واست باشه گهید باجناق هی دنبال بگو بابات به! برام

 حسن. رفت رونیب! یباش خوش گفتن با و زد اششانه به بعد

 :دیکش رونیب نیماش ریز از را خودش و دشید

 و ینگفتن یجا هی به کمکاش و نیماش نیا دهن عباس؟ نیا کو_

 ! وهللا به دهیروب ینشفتنت

 :گفت و نشست پا یرو محمد

 ؟ تو یایم یک! جهنم_

 ... نویا واستا_
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 اتاق برن یم دارن رو دختره! ایب بعد خودت! منتظرمه میمر_

 !تنهاس.عمل

 یصدا و خورد نیماش ریز سرش که کرد بلند سر یهان با حسن

 :دیخند محمد. شد بلند آخش

 !نترکه بپا چته؟_

مار_  !امیب کنم جمع عموتو عروس ُپخ   نیا تا گمشو! َزر 

 نیماش ریز از را خودش سرش پشت حسن و شد بلند محمد

 دید. نشست نیماش یوتو رفت گرید سمت محمد. دیکش رونیب

 زیم یرو یشکسته نکیع به و نشسته اتاقک یتو عباس ریام

 و چرخاند سر او یوقت و کرد جمع را شیهاچشم. کندیم نگاه

 باز را پنجره و شد بلند عباس! داد چراغ شیبرا کرد نگاهش

 :گفت بلند عباس و داد نییپا را شهیش محمد. کرد

 تعهد؟ و تو! رضا دروغات یباق یپا ذارم یم_

 ! کشهیم عشقت یچ هر پا بذار_

 یبوق با و زد دور دیبگو یزیچ خواست و افتاد عباس دست تا

 یعل حاج. لرزاند را دلش زیچ کی. رفت رونیب حسن یبرا

 گرید او! زدیم حرف رمردیپ با داشت ینگهبان اتاقک یتو

! ستدیبا شیرو روبه ییپررو با بتواند که نبود شیعمو

 کرد ینم باور! کردیم اهیس کردنش طرد با را روزگارش

 ! ...باشد کرده یکار نیچن مادرش
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 د،یچرخ عمل اتاق یراهرو فلش سمت تا و رفت باال هاپله از

 اشیگوش و بود نشسته یصندل نیترکینزد یرو! دید را میمر

 انگار! خم یکم شیهاشانه و بود هم چفت شیپاها. بود دستش

 .شود جمع خودش یتو بخواهد که ودنب توانش در آن از شتریب

 تکان شیهالب که دیدینم ودرست صفحه به بود زده زل

 را قرآن صفحات دیرس بهش یوقت و رفت جلو! نه ای خوردیم

 مکث با میمر و داد یآرام سالم. است باز او یگوش یتو که دید

 ییصدا با میمر نشست، کنارش یوقت. دیکش صورتش به دست

 : گفت شد،یم هدیشن زحمت به که

 کننیم شآماده دارن! تو برنشیم گهید قهید ده_

 اد؟یم نجایا از_

 چند که انداخت راهرو به ینگاه محمد و خورد تکان میمر سر

 اما بود؛ خودش درد و کار به کس هر سر. بودند نشسته ینفر

! ندنبود بود، نشسته کنارش که یدختر یی  تنها به کدامشان چیه

 حبس نفس محمد. بود شیمانتو و پا یور سست میمر دست

.  نشست او سرد دست یرو دستش و داد رونیب را اششده

 هم به نگاهشان و شد باز میمر رمق کم و کرده خی انگشتان

 یرو براق یاهیال شد، شتریب که محمد دست استحکام. دیچسب

 که بود شفاف نگاهش آنقدر. گرفت را او یهاچشم مردمک

 رپ و رهیت رنگ! ندشیبیم است؛ بار نیاول یبرا کرد حس محمد

 به رو سالها داشت دوست که بود یومیآکوار همان هیشب آبش

 پلک... یول کند تماشا را شیهایماه زدن بال و ندیبنش شیرو
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 دستش کی همان یدست دو میمر شود، بلند برداشت زیخ تا و زد

 بخندل. بود اشانخانه یتو که شب همان هیشب درست. گرفت را

 :زد

  رم؟ینگ برات ییچا هی_

 ! نجایا ندتیبب مهسا سایوا! نه_

 نگاهش و کرد رها را محمد دست. لرزاند را شیصدا بغض،

 :برد شیپ او پشت از را سرش محمد. دیچرخ گرید سمت

 !گمیم بهش نجا،یا از شه رد یوقت ؟یکنیم میقا اتوهیگر_

 ار اشخنده و دیکش پلکش ریز دست میمر محمد، لحن   طنتیش با

 :خورد

 من؟ یهیگر از اومد خوشت_

 !یبش گهید یوقتا تو عمرا که یشیم مظلوم یجور هی_

 !یگرفت اشتباه ،یدار دوست مظلوم آدم اگه_

 اتم؟یباز تخس عاشق نگفتم_

 ارانگ آسانسور در شدن باز یصدا با. کرد نگاهش لبخند با میمر

 با .کرد پرت یسمت و دیکش رونیب اشنهیس از یکس را قلبش

 با و رنگیآب لباس پوشش در مهسا و رفت شیپ بلند یهاقدم

 ممحک و شد خم سمتش. کرد نگاه بهش شهیهم از تردهیپر یرنگ

 قورت را دهانش آب و دیبوس را صورتش طرف دو. کرد بغلش

 و شکستیم نه بغض سخت سنگ د،آنینوش یم هم را ایدر. داد

 :کند اشخفه تتوانسیم فقط! رفتیم نییپا نه
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! رجاشس برگرده درست بگو نفست به ،یبست اونجا که چشماتو_

 خب؟! من خاطر به

 شیگلو یتو که را یحرف و کرد بسته و باز را شیهاچشم مهسا

 :گفت بغض با بود،

 ؟یدیبخش... شبو اون_

 :دیخند مکث با میمر

 کنم؟ کارتی،چ نبخشم_

 چطوره؟! میرسیم حسابش به هم با بعدش_

 بلند را سرش. زد برق مهسا یهاچشم محمد یصدا دنیشن با 

! تخت یرو گرفت آرام او سر تا رفت جلوتر محمد و کرد

 نیسنگ را نفس. داشت دوست را کورشی لبخند شهیهم دخترک

 :دیکش اشهیر به

 !دمتید خوشحالم یلیخ_

 !میکنیم حلش بعدش. نشد.امیب زودتر بود قرار_

 دست و کرد میمر به ینگاه لبخند با مهسا و زد شیبرا یچشمک

 و کرد نگاه متعجب میمر. گرفت باال او یبرا را ششده مشت

 با و زد مهسا دست به را مشتش سر. برد جلو را دستش محمد

 :گفت خنده

 !که بهش یبگ بود قرار_

 :دیخند مهسا
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 ! نشد.باهام بود کرده قهر_

 :زد او به را مشتش سر و گرفت اشخنده میمر

 ! گمینم بهت یچیه فعال! کنم یم هم با رو دوتون هر پوست_

 :کرد نگاه محمد به و گفت یچشم مهسا

 ؟یهست مواظبش_

 پلک یگوشه از اشک شد، بسته مکث با که محمد یهاچشم

 و دندیبوس را هم. انداخت میمر گردن دور دست و دیچک مهسا

 یشانه دور محمد دست داخل، ببرنش دیبا گفت پرستار یوقت

 تا بود چفت هم به هنوز خواهر دو دست یول گرفت را میمر

 مهسا و ماند سو کی میمر و خورد تکان عمل اتاق یهالنگه

 یهاچشم هم، از ماندنشان جدا یلحظه تا گذاشت عقب را سرش

 درشت قطرات رفت؛ داخل کامل که تخت! ندینب را او سیخ

 و دخور تکان در. افتاد نییپا میمر پلک از یکی یکی اشک

 پشت پدرش و خورد تکان در رفت، دست به ساک مادرش

 و خورد تکان در. گذاشت شیهادست یرو سر زندان یشهیش

 ...و برد هجوم سمتش ییتنها

 شیهاچشم و برگشت  یوقت.کرد شیصدا محمد و گرفت آرام در

. دیرسیم ته به داشت شیبرا ایدن انگار چسباند، او یشانه به را

 ترسخت یخال حباب کی یتو تنفس از مهسا بدون دنیکش نفس

 ... و کرد گرم را پشتش محکم وارید کی مثل او دست! بود

 راه کنج از که دید را زن کی چادر یهیسا کرد، باز چشم یوقت

 ...رفت پس پله
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 شیپا یرو هم را یکوچک لونینا و دستش کنار را ینیس محمد

 :گذاشت

 !ها شهیم تنگ برات دلم ،یشد ساکت ینجوریا_

 :داد اشاره ینیس به م،یمر نگاه با

 ! بخور_

 :برداشت را یچا وانیل و دییسا هم به را اششده خشک یهالب

 !عمل اتاق در یجلو دمید خانمو عصمت کردم حس_

 :شد جمع محمد یابروها

 ؟یک  _

 :داد ییچا به را نگاهش میمر

 !عمل اتاق تو رفت مهسا نکهیا از بعد_

 

 

  

 

 

 :نشست کنارش بمتعج محمد

 ؟یبود بغلم_
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 دور دست ینچ با محمد! خورد تکان حالت همان یتو میمر سر

 :دیچرخ میمر ،سمت اطرافش به ینگاه با و دیکش دهانش

 مگه؟ بهش یبود گفته_

 ! گفتمن بهش ،یایب یخواستیم تو چون یول زد هم تلفن اتفاقا! نه_

 !یدید اشتباه دیشا! نبود که مالقاتم وقت_

 را آن ، ییچا از یقلپ خوردن با و دیکش باال را شیهالب میمر

 محمد! کنارش هم را شیپا یرو لونینا و گذاشت ینیس یرو

 :کرد باز و برداشت لونینا یتو از را یابسته

 ...دونه چارتا! یبخور دونمیم دیبع که غذا_

 بود؟ عالمتش اون که مهسا به یگفت یچ_

 سمتش میمر. شد رهیخ او مرخین به و ماند باز محمد دست

 :گفت آرام و دیچرخ

 قهر. کردم یقات که زد ییحرفا هی د،یفهم رو ما هیقض یوقت_

 بد حالش روز اون...  که نخورد داروهاشو کرد لج! باهاش کردم

 !عمله اتاق یتو حاال و شد

 من مقصر نکهیا ای یکنیم فیتعر برام نیکرد دعوا نکهیا_

 بودم؟

 دستش از نداره نویا ارزش یچیه فقط! محمدرضا دونمینم_

 !بدم
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 یمک را شیپاها و گذاشت مکتین یرو شیپا کنار را بسته محمد

 رد نگاهش و انداخت مکتین و میمر پشت را دستش. دیکش جلو

 :خورد چرخ اطراف

 زایچ یلیخ ارزش یتوش یوقت یول ستین یخوشگل زیچ ییتنها_

 حیترج یوقت از نویا! همه با ضررش و دهیفا! یفهمیم شتریب رو

 ! دمیفهم بهتر و شتریب ، باشم تنها دادم

 :گفت و کرد نگاه را میمر

 هی مث! میمر هییطال تیموقع هی مث کنم یم فک وقتا یگاه_

 یباش خودت که اونا از! باشدش داشته تونهینم یکس هر که ایدن

! توجه جلب واسه مزخرف ییهاییتنها نیا از نه! توش خودت و

 و یبشنو خودت فقط صداتو ، یبزن داد یقتو که تنها اونقدر

 ! خودت

 ت وونهید چه،یبپ گوشت تو یادیز روز هی اگه پژواک نیا یول_

! مشد خسته من! کنهیم رتیدلگ و دلزده! کنهیم تخسته! کنهیم

 !شدم خسته یلیخ

 مخلوق همه نیا وگرنه تلخه وقتا هی هم خدا خود واسه ییتنها_

 !کنه گرم باهاشون خودشو سر بخواد که نداشت

 :گفت لبخند با محمد و نگفت یزیچ میمر

 و دعا به یریگ مهسا خاطر به االن نکنه چرا؟ یدینم جواب_

 مناجات؟

 :گفت تلخ میمر
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 واسه حالم! میبد باج بهش میبخوا نداره تو و من به یازین خدا_

 !ستین خوب حرفا نیا

 ار شیهاچشم.خورد صورتش به باد و چرخاند گرید سمت سر

 را محمد یصدا که کند آرام را ذهنش یصدا کرد یسع و بست

 :دیشن دوباره

 چشمت به زمان گذر و شه گرم سرت م،یبزن حرف خواستم_

 !ادین

 !یکردیم شروع گهید جا هی از کاش_

 !مشترکمونه حس که ییتنها از بهتر یچ_

 :دیچرخ سمتش میمر

 مگه؟ ییتنها تو_

 !کنمیم حال تو با! نه که االن_

 را لونینا یتو یهاپسته از یمشت محمد و زد لبخند میرم

 میمر سمت را دستش کف. کرد مغز را اشانیکی و برداشت

 :گفت داشت، برش او یوقت و چرخاند

 نقدریا. بزنه داد تونهیم راحت نباشه، دورش یکس یوقت آدم_

 داره، که یمزخرف یایدن و خودش از یچ جونش ته بفهمه که

  !تو مث! خوادیم

 :گرفت سمتش را دوم ی پسته محمد و ماند بهش میمر نگاه

 خودتم گوش به صدات که باشه شلوغ نقدریا دورت یوقت اما_

 شنیم لیفام و فک و آدم ایدن ایدن و یشیم یخال تو از نرسه،



 

 pg. 489 

48
9 

 ناکجا هر از سر و یخوایم یچ یدونینم اونوقت! زندانبانت

 مث! آب ته یواصغ تا گرفته یرال ستیپ از. یاریدرم یآباد

 !من

! پنهان و خفته. داشت موج.  ماند محمد یهاچشم به میمر نگاه

 یآفتاب ساحلش، یول بود سرگردان درونش موج که بود ییایدر

 :داد ادامه آرام! متناقض قدرهمان! وگرم

 موندن کنهیم کشت زجر! من ییتنها به داره شرف تو ییتنها_

 توجود تو شهیهم که ییدماآ نیب! بنیغر و آشنان که یجمع نیب

 هن که یکی! ازش یدار گله که یکی! گشتن گهید یکی دنبال

 رس یندار خاطره هی یحت!شیشناس یم نه ش،ینیبیم نه ش،یدید

 هی! عکسه و اسم هی فقط! یبد حق بهش و یکن گرم باهاش دلتو

 چون! سیبنو روش از گنیم و باالسرتن چوب با که سرمشق

 !تو جز بوده بخو ایدن یهمه حق در

 به ابرو و چشم با دوباره و زد لبخند محمد و شد جمع میمر دست

 : کرد اشاره هاپسته

 بگم؟ باز ای یخوریم_

 مشغول و برداشت را هاپسته از دانه چند و گرفت ینفس میمر

 :شد کردنشان مغز

 ؟یدیند وقت چیه باباتو_

 :انداخت باال سر محمد
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 ندارم اعتقاد روح به!شد دیشه که بوده حامله ماهه شیش مامانم_

 مسروقت حاال تا که ادینم خوشش من از اونم روح گفتمیم وگرنه

 ! ومدهین

 :دیخند

 !دمیخر ادیز فحش مبارکش روح واسه احتماال_

 میمر. برگشت سمتش خنده با محمد و زد دستش پشت میمر

 و برداشت یکی خنده همان با محمد و گرفت سمتش را هاپسته

 :داختان باال

 !یزد ینجوریا یکن دعوام یخوایم کردم فکر_

 !یگفت مهسا مث_

 !اتفاقا ادیم بهتم! آخه یشیم مامانا مث وقتا هی_

 زده؟ دستت پشت ادیز مامانت_

 ! آره شیالک یکردنا بغض با_

 که هشد جذاب شیبرا آنقدر او یزندگ دیفهم میمر کنجکاو نگاه با

 دافتا اشخانه یتو شب آن ادی. دیایب چشمش به کمتر زمان گذر

 را حرفش...  و دانستینم را شیهااشک کردن پاک راه که

 :داد ادامه
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 برم داشتم دوست! یسرباز از شدم معاف که بود سالم جدهیه_

 اونور از! نذاشت مامانم چونم،یبپ خواستم طرف هر از اما

 دادم کنکور! جونم به انداختن رو یعل حاج تهشم ، مادربزرگم

 ! دادم انصراف دو ترم وسط ، خوندم ترم هی ، دانشگاه واسه

 :کرد نگاهش تعجب با میمر

 چرا؟_

 :کرد بهش یمعنادار نگاه محمد

 ! بودم رفته هیسهم با_

 داشته؟ یاشکال چه خب_

 ، من فداکار یبابا امثال و سال هشت اون از که نهیا اشکالش_

 پس نسل هفت تا هک هاهیسهم نیهم و مونده ابونیخ اسم چهارتا

 انگار رتشونیغ و یمردونگ جو هی! رنیبگ قراره ششونیپ و

  که یجور! سمتش گرفتن یم گارد همه که نمونده

! دمیکش کنار کنم، استفاده بابام اسم سهم از تونمیم دمیفهم جا هر

 داشتم، الزم میزندگ تو رو خودش که یقدراون دیفهمینم یکس

 و سن هم از عده هی به شم بدهکار که نداشتم الزم سهمشو و اسم

 فیرح! میش ینم یپخ چینباشه،ه هیسهم اگه نکنن فکر که ساالم

 میرفت رفقام از یکی با سال دو یول برم، یسرباز نشدم مامانم

 دوسالم بعد.  یگر یمرب دوره گرفتن به افتادم اونجا ، یدوب
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 وام هی برام گفتم بابام به که بود سالم سه دو و ستیب! برگشتم

 بکنمش خوامیم گفتم. بود میپدر ارث ومیآکوار نیزم! کنه جور

 کردم، بکنم خواستمیم که یکار همون! نبود مخالف یکس! باشگاه

 ! امروز تا بهش دمیچسب و

 :کرد نگاه لبخند با را میمر

 مادرم با که بود سالم سه! مهیناپدر گفتم،منظورم که بابام_

 اب یموس دیس و یعل حاج ونوا! بوده بابام همسنگر. کرد ازدواج

 تو. خودشون قول به بودن غار اری! ینام دیسع هی و بابام

 میناپدر و یعل حاج! شنیم دیشه دیسع و من یبابا آخر اتیعمل

 رو االن البته! رهیم پاهاش جفت که دمیس! شنیم مجروح

 ! پروتزه! پاست

 :گفت و شد بلند

 !کرد کف دهنم! امیب ، رمیبگ ییچا تا دو نیبش_

 میمر و برگشت محمد. زد شیصدا میمر برود،نکهیا از قبل اما

 :گفت

 خوبه؟ ارتباطت تیناپدر با_

 باشه؟ بد چرا! برام کرده یپدر! آره_

 :زد لبخند و داد قورت بود شیگلو یتو که را ییهاحرف میمر

 !یکنیم یزندگ تنها االن نکهیا واسه دیشا! دونمینم_

 ...مهسا قول به فعال! انشویجر گمیم واست اونم_
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 مشتشان سر یوقت.  رفت ضعف میمر دل. کرد مشت را دستش

 . دیچرخ مارستانیب سمت نگاهش خورد، هم به

 نباشم؟ رون،منیب ارنشیب نکنه_

 لحن با او و برگشت سرش. شد محمد دست گرفتار اشچانه

 :گفت یآرام

 !زنمینم حرف یالکمن! قبل از بهتر! رونیب ادیم_

 . کرد او دست به ینگاه و جنباند سر لبخند با میمر

 انش؟یجر بود یچ_

 :زد لبخند و کرد شیرها محمد

 یبردار اتیبازمامان نیا از دست م،یکن یکی به دست بود قرار_

 ...که

 شد هدیکش او ی گونه یرو شستش انگشت.شد خم سمتش مکث با

 :گفت آرام و

! میمر بگه بهت رسهینم زورش یول نگرانه تو اندازه اونم_

 خودتو نقدیا... هیبق خاطر واسه نگذر خودت یزندگ از نقدیا

 دارن، دوست که هم ییاونا یبسوز تو چون قمار تو ننداز

 !شتریب همه از مهسا! باختن

 :دیکش پس را نگاهش میمر

 ! بردم انگار کردم، همقمار تو با اگر_

 :دیکش یقیعم نفس محمد، سکوت با
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 ... مورد در_

  !شونینگرفت چرا و یخواست رو ها سکه چرا دونمیم خوب حاال_

 ! پولتو نه! خوامیم دلتو_

 تپش را دستش محمد اما د،ینشن او کرد فکر که گفت آرام آنقدر

 شمچ شد باعث نفسش که شد کینزد بهش آنقدر.گذاشت یصندل

 :ببندد

 ! بهت دادم_

 :گفت ترآرام محمد. کرد نگاهش و کرد باز چشم میمر

 برو فرمون نیهم! دار ،نگهشیبریم یدار که ینجوریهم_

 !خوامیم یهست که ینیهم! جلو

 راحت هم تو که کردیم التماس بهش داشت میمر جان تمام

 دیکش عقب. خورد زنگ او لیموبا اما بگو زیچ همه از و نیبنش

 :گفت ییالو و

 حسن؟ ییکجا_

 و داد ییچا فالسککی سفارش حسن به محمد و شد بلند میمر

 :کرد قطع را یگوش

 کجا؟_

 ! نه ای شد یخبر نمیبب بزنم سر هی برم! زنهیم شور دلم_

 !امیم_

 ! گردم یبرم زود.رمیم تنها!نه_
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 لهیخ با. کرد منع یاصرار هر از را محمد که گفت مطمئن آنقدر

  .رفت مارستانیب ساختمان   سمت و کرد تند پا او گفتن خب

 

 تمام شیهاحرف و محمد به فکر با و یکی یکی را هاپله یوقت

 باال سخت یبیسراش کی از داشت که کرد،انگار

 د،یفهمیم و رفتیم شیپ چه هر!ُسر و رینفسگ!رفتیم

 پس ادعا همه آن با را نیام که یهمان! گرفتیم جان اشینگران

 نگه را طلب تنوع و متفاوت و الیخیب محمد   بود، دهیکش

 باز در شیرو به رو و دیرس پله نیآخر به... یعنی! داشت؟یم

 به دستش! دیپر بود ذهنش یتو چه هر.آمد رونیب دکتر و شد

 یخونسرد با که دیچسب دکتر به مضطربش نگاه ماند، وارید

 که ینیزم به شیپا و دادیم حیتوض کمکش به را یزیچ

 کترد نگاه برگشتن با منقطعش نفس. بود شهیهم از ترچسبناک

 یراب.  شد قطع کامال هیثان چند ش،لبخند شدن کمرنگ و سمتش

 قدم سمتش دکتر که انداخت چنگ اشنهیس به دنیکش نفس

 :برداشت

 ... از ترراحت! راحت التیخ! گشتمیم دنبالت داشتم_

 اروید به دستش یجا اششانه و بست را شیهاچشم. دینشن گرید

 دش رها اضطراب سخت یهاسنگ ریز از تکه تکه نفس. دیچسب

 ددر اشنهیس یقفسه که یجور. شکست سدش انگار هدفعکی و

 با یوقت. زد رونیب شیهالب نیب از خدا نام یزمزمه و گرفت

 د،یشن ادیز و کم را او حاتیتوض و کرد تشکر دکتر از بغض

 وقت حاال ،یطوالن یهادنیدو از بعد! نشست یصندل یرو
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 دنبالش سالها که یآرامش و گرفتن نفس وقت! بود استراحتش

 !گشتیم

*** 

 :زد دستش یتو کیک به یگاز حسن

 رو دختره نیا بگم بزنم زنگ کاره هی! نگفتم یزیچ که من_

  تو ناموسیب گهینم یعل حاج اونوخ ؟یچ که کننیم عمل دارن

 پا حالش و عشق م،یندار که شانس ؟یشد خبرگزار کوجا از

 !ما واس خوردنش یسر تو توئه،

 :دهانش به دیکش دست سنح و کرد نگاهش زل زل محمد

 هان؟_

  عمل؟ اتاق در جلو اومده صاف که دونستهیم کجا از پس_

 ؟یکرد خوف که مگه یکردیم کایچ_

 یرو میمر یشماره که بزند حرف کرد باز دهان محمد

 :گفت قبلش و گرفت باال را تلفن. افتاد اشیگوش

 !بگم بهت یعمل امیب سایوا_

 یمانده ته و کرد دهانش یتو را کیک یمانده یباق خنده با حسن

 یگوش یوتو زد لبخند محمد یوقت.  رفت باال شیرو را ییچا

 را لبخندش و دشییپا چشم ریز از حسن! رودیم سراغش گفت

 حرف در تمرکزش و یانقطه به محمد نگاه ماندن. کرد رصد

 و هرفت باال شیابرو یگوشه! دیدیم بود، بار نیاول دیشا را زدن
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 هیثان چند دنشید با و دیچرخ سمتش او که بود شیاشاتم غرق

 :گفت یگوش یتو بعد کرد مکث

 !منتظرم! همونجا ایب شیدید پس_

 کف را یگوش گفت، یهان که حسن و کرد قطع را تماس هم بعد

 :رفت سمتش و زد دستش

 تهشو سوت دو ای موند یزیچ فالسک و جعبه اون تو_

  ؟یدرآورد

 یبسته به ینگاه و دیکش باال یلصند یرو را خودش یکم حسن

 :کرد کنارش کیک

! ناهار بودم نرفته ظهر! نکردم یناخوش شتریب چهارتا سه_

  ها؟.  یخبر خوش

 :داد تکان سر محمد

 ! نییپا ادیم بعد ندشیبب قهید دو زده حرف گفت! حالش خوبه_

. گفت لب ریز یزیچ و گرفت آسمان سمت را دستش دو حسن

 :گفت و برگشت محمد سمت ، باسشل تکاندن مشغول بعد

 ...ای نییپا ادیب تا واستم_

 ؟یکردیم نگاه یمدل هی یداشت چرا_

 من؟_

 ! گمینم عصمتتو ننه_

 :داد شیهالب به یقوس حسن
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 !یناجور و جور تو! جوره هی شهیهم گامونین مدل ما واال_

 !یگیم راست که تو_

 تو گاین! ممد اسشهیهم مث تو به من گاین چون! گمینم دروغم_

 . شده عوض زمون و نیزم به

 :داد ادامه و شد یجد ، صورتش یتو محمد نگاه ماندن ثابت با

 ش؟یگرفت یداد لو عباسم به_

 :دخور ُسر گرید سمت نگاهش و مکتین یپشت به داد هیتک محمد

 ! گذاشته یخواستگار قراره مامانم که داره طلب اومده_

 ن؟یریش خاله! باو نه_

 :جنباند سر محمد

 نم حلق تو رو نایا لقمه بودم گفته بهش چون! موندم نشیهم تو_

 !ارمیم باال یبدجور که نکنه

 ؟ ینزد زنگم! ممد افتاده وسطش یتیحکا هی البد_

 دم اونم اشک سرش، باال رهیم صدام هوی بزنم زنگ! نه_

 !افتمیم کردن غلط به بعدش خودم! مشکشه

 غهیص زن یداد لو عباس، دم کردن یچیق خاطر واس هم تو_

 ؟یکرد

 :کرد نگاهش اخم با محمد

 گرفتم؟یم اجازه تو از_
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 :باال کرد پرت هم با را شیابروها جفت یظیغل نچ با حسن

 وجل واستا ،یکشیم خیس قلوه و دل دختره با یدار که بارنیا_

 !نهیآ

 :دیکش بزرگ ابعاد در یلیمستط دستش دو با

 !باشه معلوم توش کلتیه کل که! وا هاگنده یقد نیا از_

 :دیخند کوری حسن و گفت یخب شده چفت یابروها با محمد

 رو ام یبغل خونه ن،یریش خاله دست بده ینیریش و گل هی بعد_

 ! تو رهیم خودش

 :زد شیپا یرو حسن و گفت چشم یکجخند با محمد

 به یزر کاکل یمجبور وگرنه! دادا فقط بده لو زودتر کم هی_

 ! تننه خونه یبر هوی بغل

 :دیکش صورتش به دست د،یخند محمد یوقت

 ! کشهیم خجالت بابات جولو هوی اتننه! ستین عارت که تو_

 !باشه_

 مکث و ماند شیپا یرو دستش یول شود بلند شد زیخمین حسن

 یرو محکم. نبود آنجا حواسش که کرد محمد به ینگاه. کرد

 :گفت و زد یچشمک حسن. کرد نگاهش چپ محمد و زد شیپا
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 ! موال به اومده خوب! ممد کنه یعل حاج بده شواستخاره_

 استخاره؟_

 مونیپش تا! بره چیبپ ینشد مونیپش تا! من داداش تو شیخوایم_

 ...و نشده

 کتاب حسابیب! میبزن حرف مهسا شدن پا رو از بعد شد قرار_

 !خونه وسط ببرمش تونمینم

 :شکفت حسن گل از گل

! تنه هی کنم یم یچراغون رو کوچه کل! باو قربون تویدوماد_

 وسط؟ نیا گهیم یچ کتاب حساب حاال

 آب به گداریب باهاش شهینم که اوناساز...  خودش! یچیه من_

 !زد

 :کرد نگاهش تعجب با حسن

 ! نگرفتم_

 ! زد جلوش دینبا کتاب و حساب یب حرفم یعنی_

 تعجب با محمد زد، خنده ریز یوقت و کرد نگاهش یکم حسن

 :کرد نگاهش

 چته؟! مرض_

 ...و نه زنو از تو بردن دم،حسابیدیم خودمو مرگ_
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 ار میمر اشخنده انیم و شد بلند ،حسن برگشت سمتش تا محمد

 یرو دست و کرد جمع را خودش یفور! شودیم کینزد که دید

 دید شدن کینزد وقت را میمر بیغر نگاه. دیکش سرش یموها

 و دکر متعجب را میمر گفتنش کیعل سام . انداخت نییپا سر و

 وا نگاه یوقت و ستادیا میمر دنید با.  چرخاند عقب را محمد سر

 که میمر نگاه و خوردن جا مدل. کرد اشیمعرف د،ید حسن به را

 یلو دیند نشانیب یربط چیه. بود ییتماشا خورد، چرخ نشانیب

 کی از کردنشان درک هم به را هاآدم ارتباط نیترکینزد

 !شکلشان و سر و ظاهر سازد،نهیم تیموقع

  و؟ی یس یس تو بردنش_

 جمع را حواسش کرد یسع و گرفت حسن از را نگاهش میمر

 . کند

 ! آره_

 خب؟_

 نداشت زدن حرف یبرا یاریهوش هنوز! شکر رو خدا خوبه_

 !بهتره حالم دمشید که نیهم اما

 دارن؟ینم نگهش تو اون که ساعت  از شتریب_

 ! ودب یراض دکتر که داره شیعموم حال به یبستگ! کنمن فکر_

 به را خودش او دید که دیچرخ حسن سمت اجازهیب میمر نگاه

 ار حسن نگاهش ینیسنگ. ستادهیا کنار کامال و زده گرید یراه

 :انداخت نییپا را سرش باز او به ینگاه مچهین با و کرد متوجه



 

 pg. 512 

51
2 

 خواهر جا شومام نیداشت کار! مونیآبج به بده یسالمت خدا_

 !گهید گفته خدمتتون گفت مادر... ن! ییما

 را شیابروها د،ید که را لبخندش و کرد محمد به ینگاه میمر

 :داد باال

 که دیببخش. دارن لطف که خانم عصمت! نکنه درد شما دست_

 ! نشناختمتمون اولش

 او به شیپ و پس ینگاه با و دیکش اشیشانیپ یرو دست حسن

 :زد یبمحجو لبخند

  کنم؟ کم زحمت بنده س،ین یاوامر اگه! سالمت تنتون_

 :فشرد را حسن دست محمد و کرد تشکر میمر

 ...ای خونه یریم شب_

 ...یش باشگا یراه یخوایم باز اگه_

 دیفهم حسن. گرفت فاصله ازشان و دیدو میمر صورت به خون

 :خورد محمد از یمارزهر و کرد جمع را شخنده و

 یم چش آخه؟ عباستو حضرت قسم ای کنم باور وخروست دم_

 جلوش؟ یگیم متلک و یریگ

 :کند کنترل را اشقهقه تا گرفت اشچانه به دست حسن

 ...مکان گفتم مگه خب نکنم؟ سوالم ؟ بود کوجا متلک_

 ناموس رو زده یقفل که بابات!  امشب امیم خونه برو_

 !مستاجرش
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 گاین هی رو هوا بعدم!هنیریش خاله آرزوها به حواسش ممد جون_

 یباز یدال باال اون گهید ساعت مین ماه! خورهیبرنم ییجا به کن

 !کنهیم

 !امیمبرو_

 گه؟ید شب فردا ،پس فردا_

 !صبح دم! نه_

 یخداحافظ هم میمر از حسن.زد اششانه به محمد و دیخند حسن

 سمتش که محمد. زد پلک بار چند میمر رفت، یوقت و کرد

 :گفت خنده با او که کرد نگاه هشب میمر د،یچرخ

 !نبودا گهید مملکت هی مال_

 :زد لبخند میمر

 هم کنار رو تفاوت و یکینزد همه نیا تونمینم یجورچیه_

 !آخه بذارم

 :نشست مکتین یرو و درآورد را گارشیس پاکت محمد

 ! حسنه شیکی باشه، مرد تا دو ایدن تو_

  باباشه؟ شمیکی اون_

 :کرد نگاه را میمر و زد گارشیس به یپک محمد

 !میچرونیم غاز سبد ریز مام_

 . دکر نگاه را صورتش ظیغل دود کنار از و نشست کنارش میمر

 !که من ،نهیکردیم نگاه خودت دید از رو ایدن یداشت تو_
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 کنارش میمر و دیکش کنار یکم را خودش.  دیچرخ سمتش محمد

 رفمص کباری وانیل و گذاشت لبش یگوشه را گارشیس. نشست

 یبرا گرشید دست کرد،یم پرش یوقت. برداشت ییچا یبرا را

 را گاریس میمر خودش، از زودتر اما رفت گاریس برداشتن

 گاریس د،یچرخ سمتش زیآم استفهام ینگاه با او یوقت و برداشت

 ! دشیچیپ هاکیک کاغذ از یکی نیب و کرد خاموش را

 ! تانهمارسیب! گنیم بهمون یزیچ هی انیم االن_

 یلپق. کرد تشکر و گرفتش میمر و گرفت سمتش را ییچا محمد

 حال گذشتن سالمت به خبر و شب اول ساعات در  گرم ییچا از

 بهش محمد کنار بود، دنبالش که را یآرامش توانستیم مهسا

 نییپا دهانش مقابل از وانیل شد، بلند که محمد! موقت یحت. بدهد

 :آمد

 تو؟ گهید یرینم! بکشم رگایس هی نیماش تو رمیم_

 :داشت نگه محکم دستش دو نیب را وانیل میمر

 ...امروز! گهید برو_

 خونه؟ یبر یخواینم مگه_

 !نه_

 . شد باز محمد یابروها

 مارستان؟یب اطیح وسط یبمون شب_

 حالشو برم دوساعتم یکی هر! مونمیم! خونه برم تونمینم_

 ! رهیگیم آروم دلم بپرسم،
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 ه؟یکار چه.  ایب صبح و خونه برو_

 مکتین یرو کنارش را وانیل و انداخت باال را سرش میمر

 :گذاشت

 !ترمراحت ینطوریا_

 

 

  

 

 

 :کرد نگاه بهش لبخند با میمر و ماند شیرو روبه محمد

 هک یکس تنها عمل، اتاق تو برنشیم دارن گفتن یوقت امروز_

 راباضط اون تو رمینم و بدم خبر بهش تا ذهنم تو اومد

 که ممنونم! گذشت چطور زمانش دمینفهم اصال! یبود تو

 ... یاومد

 :رفت باال شیابرو و زد لبخند محمد

  بمونم؟ شبم یکنیم وسوسم یدار_

 شتریب را شیرو نیا. افتاد خنده به کالمش صراحت از میمر

 .داشت دوست

 !ازت کردم تشکر فقط_
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  برم؟ پس_

 :داد انتک سر راحت یالیخ و قیعم نفس با میمر

 ! آره_

 ادستیا میمر.کرد دراز او سمت را دستش و گفت یخب لهیخ محمد

 :فشرد را دستش و

! شهیم نرمال یچ همه شه، راحت المیخ و بگذره روز چند_

 !خونه گردهیبرم هفته هی از کمتر چون

 :دشیکش خودش سمت یکم و آورد او دست به یفشار محمد

 !  خاطره خوش...  یول بود یسخت یروزا_

 حمدم نگاه. کرد دییتا را حرفش سرش تکان با و زد لبخند میمر

 عمق لبخندش یوقت و شد یطوالن او شفاف یهاچشم به

 ینهیس از یقیعم نفس. رفت آغوشش در و زد یپلک میگرفت،مر

 شدند جدا هم از! نشست او سر یرو اشبوسه و شد رها محمد

 گذاشت اشیشانیپ کنار را انگشتش دو. رفت عقب قدم دو محمد

 آغوشش در آنقدر توانستیم اگر. رفت ضعف میمر دل و

 ... نبود ماندنش یجا اما دارد نگهش تا ماندیم

*** 
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 یزیتم یبو کرد حس رفت، داخل و کرد باز را خانه در یوقت

 یبرق جارو دنید با. رفت جلو و بست را در. برداشته را خانه

 قصه دیفهم د،یکشیم یط ار پارکت داشت که مهنا و خانه وسط

 :گفت و زد لبخند دنشید با مهنا. خوردیم آب کجا از

 یایزندگ چه ییخدا! یشد فرما فیتشر! جان داداش عجب چه_

 ؟یریگینم تهوع توش خودت ؟یداشت بود

 گفت یک! بابا شده پاش و ختیر یلیاومده،خ حسن روزه چند_

 کو؟ عادیهم؟م به نیزیبر نیایب شما باز

 رشتیب حسنو گند که بود اگه ندارم؟ تیرسم من نباشه دعایم_

 !کردیم

 !کن لهیپ بهش کم! گهید اسبچه_

 در یظرف با آشپزخانه یتو از مادرش و گفت یظیغل چشم مهنا

 :آمد رونیب بسته

 هتب امین! جان مامان ینیبش دلم کنار یایب شمینم که فتیحر_

 بزنم؟ هم سر

 :گفت و دیبوس را سرش .کرد بغلش محکم و رفت جلو محمد

 ! اومدم تازه که من! هستم مخلصتم_

 بدو بدو و یخورد شام هی! شیپ روز هشت هفت یعنی تازه_

 !یرفت

 !داشتم کار مامان جون   به_
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 ات صبح ، صبح تا شب تو آخه؟ نداره یتموم که هیچ کارت نیا_

 آخه؟ یباشگاه تو شب

 :کرد تا را دستش یتو دستمال و رفت جلو مهنا

 چه نیبب ایب فقط! جون مامان ستین گهید که ظهر تا بحص_

 ! شده یباشگاه

 :گفت و زد لبخند نیریش

 !من شیپ شتریب ادیب ذره هی بلکه! کرد خوب_

 :گفت اخم با و زد محمد یبازو یرو مهنا

 ؟یچ من_

 گفت یوقت.  کرد بغلش و زد بهش یاضربه خنده با محمد

 :گفت آرام گوشش ریز مهنا! حسود

 ستن؟ین جون میمر_

 :داد باال ابرو مهنا که کرد نگاهش و دیکش پس سر محمد

 ! لیاستا خوش و نچرال! نشست من دل به یکی نیا عجب چه_

 :رفت جلو و دیکش هم در ابرو نیریش

 ؟یک_

 :گفت محمد ، دیبگو یزیچ خواست مهنا تا

 مامان؟ یآورد هم غذا! یشکیه_

 :داد ار جوابش یول شد درهم یکم نیریش یهااخم
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 هی گذاشتم هم هیالو! کردم زیفر و یبند بسته برات خورش! آره_

 ! بخور کم

 :دیکش سر شیتو و رفت خچالی سمت محمد

  هست؟ هم آلو خورش_

 ! گذاشتم برات کیکوچ بسته چهارتا بار نیا_ 

 یظیغل ینکنه درد دستت او صورت دنیبوس با و برگشت محمد

 : داد ادامه و گفت

 که ثمیم و بابا نیبزن زنگ شمام! امیم و رمیگیم دوش هی من_

 ! نیباش نجایا شام! ارنیب عادویم

 :گفت معترض مادرش

 !خب خونه میبر ایب پاشو_

 :گفت بلند اتاق یتو از محمد

 هگید قهید ده! نیبمون نیاومد که حاال! رمیگیم رونیب از شام_

 ! رونیب امیم

 مادرش یصدا ، شد بسته در دید یوقت و رفت اتاق سمت مهنا

 :دیشن را

 ...و مبزن حرف کمم هی باهاش بلکه میبمون اد،یب ثمیم بزن زنگ_

 :گفت اخم با مهنا

 !هادوباره کنهیم یقات مامان؟ یبگ بهش یخوایم یجد یجد_

 :گذاشت اپن یرو را ظرف یناراحت با نیریش
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 ش؟یدید هم تو که هیک با باز ن؟یکردیم پچ پچ هم گوش در یچ_

 :کرد ینچ مهنا

 یزندگ ینجوریا ادیم خوشم من انگار یزنیم حرف نیهمچ_

 ... ستین ازدواج اهل یوقت! خودشه یزندگ خب یول مامان کنه

  آخه؟ یزندگ شد نیا پس؟ خودش حال به کنم ولش_

 سرش پشت شیهالب به یقوس با مهنا و رفت آشپزخانه یتو

 :رفت

 خب؟ یدار کارشیچ! شهیم خسته خودش باالخره_

 :دیچرخ سمتش و بست را زریفر در نیریش

 خورده سرش شد خوش دلم اد،یم و رهیم داره آسه ساله سه دو_

 ...که هم با نیکنیم پچ پچ نیدار االن باز! سنگ به

 ازش زدم حدس! که نه ای هست دختره نیا با دونمینم من_

 ! ادیم خوشش

 اصال؟ هیک_

 !کنمیم کار باهاش منم که نیهم! باشگاه یمرب_

 :نشست یصندل یرو و زد خودش دست پشت مکث با نیریش

 !پس خودش لنگه آورده ریگ یکی_

 :کرد درشت چشم مهنا

  مامان؟ یچ یعنی! وا_
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 یزنیم تهشو باشگاس، یزن یم سرشو گهید ستین خودیب_

 ! باشگاس

 هگید یکی به سپرده رو کار روزه چند یطفل میمر خدا به واال_

 ! مارستانهیب ضه،یمر رشخواه انگار! ومدهین اصال

 ؟ یندار خبر یگیم و یدونیم زیچ همه نیا_

 جاش داره باشگاه تو گهید یمرب هی مامان؟ یشد ینجوریا چرا_

 چند گفت و کرد یعذرخواه اومد روز هی خودشم! دهیم نیتمر

 ادیب داره اخالقا نیا از محمد یکرد فکر تو! ادیم بعدش روز

 بگه؟ من واسه رو یزیچ هی ازیپ تا ریس

 :گفت یمعنادار نگاه با نیریش

  نه؟ نداره؟ خبر ثممیم! گهینم تو به_

 :شد بلند نیریش و شد جمع مهنا زبان

! یمادر خودت! یبزنگولم یبخوا که مهنا ستمین بچه من_

 اگه ؟یخوایم عادیم واسه بعد رو یته و سر یب یزندگ نیهمچ

 !نگم یچیه گهید و شم الل من که یخوایم

 :دیکش پس را سرش رماندهد مهنا

 ...هم عمو یلقمه آخه_

 یوقت. شد یبرق جارو کردن جمع لمشغو و رفت رونیب مادرش

 و محمد کردن یزندگ مدل و شیهادلشوره ادی به کرد؛ نگاهش

 یول دادیم بهش را حق افتادیم سرش پشت یهاثیحد و حرف

 هک یزیچ. کند دورترش محمد به آوردنشان فشار که بود نگران
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 نبود، که یدوسال همان. ترساندیم را اشانهمه هم بهش فکر

 محمد و شد ضیمر مادرش که گذشت سخت بهشان آنقدر

 ... وگرنه برگشت

 سر پشت از. رفت مادرش سمت و گذاشت زیم یرو را دستمال

 :گفت آرام و کرد جوان زن به ینگاه نیریش. کرد بغلش

 

 

  

 

 

 و ونهمرد حرف تو فتهیب دیاش بگم بابات جلو! انیب بزن زنگ_

 !مادر برو! بده رضا

 ! چشم!  نکن بغض تو_

 ار جارو یوقت نیریش. رفت مهنا و دیکش یقیعم نفس نیریش

 تا چرخاند اتاق یتو چشم گذاشت، شیسرجا و برد اتاق یتو

 ستدو محمد. گرفت شتریب دلش! نبود. ندیبب او پدر از یعکس

 ...باشد داشته هم یانشانه یحت نداشت

*** 

 :زانو یرو کنارش عادیم و نشست کمد نییپا

 ؟ییدا پس کوشش_
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 :کرد خم را سرش و دیکش رونیب را لشیوسا

 مگه؟ یاماهه شیش کن، صبر قهید دو_

 :بود کرده کمد یتو محمد با را سرش هم عادیم

 !سالمه پنج. نه_

 کمد کنار یوارهید به عادیم سر که برود عقب خواست محمد

 ُسر دستش یتو از عادیم که گرفت را او سر و دکر ینچ. خورد

 :گفت تند تند و خورد

  شد؟ دایپ شد؟ دایپ_

 خودش سمت را او سر و گذاشت کنارش را توپ و راکت محمد

 :دیکش

 تو؟ هیچ یدونیم تحمل! شد چت نمیبب ایب_

 نه انگار. کرد شیرو رویز یشگفت با و برداشت را راکت عادیم

 :دینش محمد از ییصدا انگار

 پس؟ کو شیکی اون_

 :زد اشاره کمد به محمد

 !ارمشیب تو، یاینم اگه_

 :انداخت باال سر عادیم

 !برو! امینم_
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 آخ آخ با و زد شیپا به یاضربه پررو بچه گفتن و خنده با محمد

 عادیم. داد دستش و آورد رونیب هم را گرید راکت او، کردن

 :دیپر باال فنر مثل

 ...وبد... ییدا پاشو! جونم_

 :گفت بلند و آمد اتاق یتو مهنا

 !رفتااا سرم عاد؟یم چته_

 چشم مهنا که داد جلو را شیبازو و گرفت ژست راکت با عادیم

 و دیدو رونیب توپ دنیقاپ با او رفت، سمتش تا و کرد گرد

 .آمد رونیب از ادشیفر یصدا

 !عمو کیعل سام_

 با.  انداخت سرش یرو را شالش مهنا و بست را کمد در محمد

 :برگشت محمد سمت اخم

 نش؟یبب! حسن با نیبزن حرف درست نیا جلو گمیم یه_

 او صورت یرو را شالش یباال و رفت مهنا سمت خنده با محمد

 :دیکش نییپا

 ... غرغرو. بچه کنه حال بذار_

 :زد غر و کرد مرتب را شالش مهنا

 من قبر سر ادیم احوالشو و حال قشنگ که شماها دست بدمش_

 ! کنهیم

 حاال؟ هیچ نیا... ادیم بار مرد یبچگ از_
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 اومده؟ حسن گفت که یدینشن عادویم عربده_

 :گفت رفتن رونیب حال در محمد

 ! محرمه که اون_

 !واال تو زن حال به خوش_

 یگبچ تو کم دتویویش چهارتا نیا! که کوچه سر بقال نه حسنه_

 ده؟یکش

 !شه زونیآو موهاش از که رهیبگ کمند سویگ زن یجنابعال_

 !شهیم درست بهشون برسه منتها! توئه از بدتر اونم اتفاقا_

 و رفت رونیب خنده با محمد کرد شیصدا تا و شد گرد مهنا چشم

 راکت یرو را توپ خواهدیم و است عادیم با که دید را حسن

 :کرد خلوت را اردیلیب زیم یرو و رفت سمتشان. دارد نگه

 ! ... عادیم نجایا ایب_

 نییپا و باال و دیدو سمت آن حسن دست از راکت دنیقاپ با دعایم

 :دیپر

 ...رسهینم من قد... ییدا رسهینم من قد_

 چشم شدن گرد با و گرفت را دهانش اول و رفت سمتش محمد

 :دیشن را مادرش معترض یصدا. نشاندش زیم یرو عادیم

 !محمد مو بچه دهن کن ول_

 :زد زل عادیم یاهچشم به مادرش، به اعتنا یب محمد

 ؟یاوک!  داد هی ازیامت هر جاش به. نکن یالک هوار هوار_
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 به را شیموها خنده با محمد و داد تکان تند تند را سرش عادیم

 و داشت نگه باال را راکت.رفت زیم گرید سمت و ختیر هم

 :گفت

 !بزن آروم هم تو! توپ به زنم یم چطور من نیبب_

 عشرو محمد و دیپر باال کنان شمچ چشم و ستادیا زیم یرو عادیم

 یصدا که بود ادیز آنقدر او با یباز سر اشحوصله.  کرد

 :گفت لبخند با منصور! آوردیم در هم را گرانید

 بده؟.داره حوصله محمد هم شما یجا_

 :گفت مهنا

 بده سوال جواب و هیبق واسه بذاره حوصلشو نیا از کم هی_

 !خوبه

 :تگف و نگرفت او که فرستاد عادیم یبرا را یتوپ دوباره محمد

 !باهاته گوشم من! بپرس تو_

 :گفت و زد یچشمک او تعجب و مهنا به معنادارش نگاه با

 ؟یباز یاینم_

 بهم؟ یبخند یسیوا که_

 :گفت عادیم

 !مامان ایب! که بهم خنده ینم یول ستمین بلد منم_

 :انداخت باال سر مهنا
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 که تییدا! کنم آماده موشا یمامان با خوامیم! ادینم خوشم من_

 !یشهرباز اومده نداره؟ مهمون

 :انداخت باال و کرد نگاه را توپ محمد

 ...ایب پاشو ثمیم!ستین مهمون یکس نجایا_

 :گفت و رفت سمتش حسن

 !یدیپوش ینم ژوب ینیم وگرنه خو آره_

 او حسن و داد ثمیم دست را راکت ذوق با عادیم و دیخند محمد

 :گرفت بغل را

 !عمو ارنیم در همو چش چطو مینیبب نیبش_

 :گفت خنده با ثمیم و نشست چهارزانو عادیم

  س؟یتن و اردیلیب زیم رو آخه_

 !قهرمان کن یباز نیا رو ،یکنیباز_

 !زیم نیا یرو کن برگزار یقهرمان مسابقات یخوایم_

 !گرده یبرم بزن درست. زیم سفته_

 را ربهض شدت ماهوت که زد را ضربه نیاول خنده با ثمیم

 :انداخت سمتش بود کنارش که را یشار خنده با محمد و گرفت

 !بزن نیا با ایب_

 ماهوت با برخوردش یصدا و زد شار به یاضربه خنده با ثمیم

 . کرد بلند را اشانخنده یصدا
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 !کنهیم یباز جا ،همه باشه کنیباز اگه کنیباز محمد قول به_

 اب ثمیم و ستادیا رپاس دوباره عادیم ، بهشان منصور دنیرس با

 :گرفت او سمت را راکت خنده

 !نیکن امتحان شما_

 

 

  

 

 

 که کرد نگاه محمد به و گرفت را راکت خنده با منصور

 ! بود جذب ینقطه صورتش یتو خندانش و شفاف یهاچشم

 محمد؟ هیچ قهرمان زهیجا_

 ... شرطش_

 ش؟زهیجا! باباجان نه یبند شرط_

 :کرد نگاه را عادیم و دیخند محمد

 عاد؟یم یدار دوست یچ_

 :گفت خنده با ثمیم

 بابا؟ نیدار رو نفس به اعتماد_

 :دیخند منصور
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 !شهیم معلوم_

 و دز باال را راهنشیپ یهانیآست منصور تزا،یپ گفت که عادیم

 :گرفت باال را راکت و ستادیا محمد یرو روبه

 هسوخت گلوله و تیپ در با و تانک یرو بار هی محمدرضا با_

 ! میکرد یباز

 :چرخاند را راکت منصور و شد کمرنگ محمد لبخند

 ! بود دوست بچه تو مثل_

رف بودن دوست بچه_  یخوب یبابا دیبا.نداشته جهینت ، ص 

 !شدهیم

 کرد نگاه را منصور.گرفت مشتش یتو و انداخت باال را توپ

 :گفت او که

 !یشیم یخوب یبابا تو_

 !نشد اون یول_

 یایباز و او به داد را حواسش منصور. زد را ضربه نیاول و

 اسم دنیشن از بعد که یحرص با انگار. بود محکم شروعش که

 هم یباز طول در اشخنده و دیدیم محمد صورت در محمدرضا

 دیخند خورد، نیزم توپ ضربه دو با یوقت! زدینم نقاب شیرو

 :گفت و

 !جان محمد بذار مام یبرا عادویم با لطافتت کم هی_

 :برد باال هم با را راکت و دستش خنده با محمد
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 !تهیثیح بحث! بابا مخلصتم من_

 !تو با برد...  یاهمه یآبرو تو_

 با یول دارد یمنظور دهیفهم که گفتیم منصور به محمد نگاه

 ریمس خنده با محمد. افتاد توپ و کرد رشیغافلگ زد که یتوپ

 :کرد نگاه را توپ

 م؟یداشت_

 :رفتگ باال سر منصور

 و خونیشب شهیم تهش واال! گهید نذار باز دونیم مبارزه، تو_

 !باخت

 :گرفت گارد محمد

 م؟یبر! برابره که االن_

 منصور. شد گرم اشانیباز و گفت یاله بسم خنده با منصور

 یجوان شیجا به حاال که ییمحمدرضا ادی به و زدیم تانک یرو

 و ودب ستادهیا رکشلوا و یرکاب کی با متفاوت و باد پر یسر با

 هک. ستین شیرو روبه حاال یکس چه بداند گذاشتینم طیشرا

 اطرخ به نبوده، او یراحت دنیکش صالبه به خاطر به ستین اگر

 وا از بعد یکس اگر که! بوده سرخوششان یهاخنده نیهم از دفاع

 ...که.سندیننو او یمانده خاک در یپا بر رفته، اشتباه را راه

 را نیریش یصدا و خورد نیزم منصور نیزم یتو دوباره توپ

 :دندیشن

 !دیرس! نیبخور شام نیایب! بسه یباز_
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 :کرد نگاه محمد به و ستادیا زیم یرو عادیم

 ؟یدیم ادی بهم! یبرد تو ییدا_

 . گذاشت نییپا زیم یرو از و کرد بغل را او محمد

 !دمیم ادتی من بعد ر،یبگ بابامنصور از توزهیجا اول_

 :صورگفتمن

 دوست عادیم که ییجا همون میریم همه شب فردا شاهللاان_

 !باشن بگو مادرم و یحاج به حسن! داره

 سمت محمد. گفت یچشم و گذاشت چشمش یرو دست حسن

 :گفت و رفت منصور

 ...که بود عادیم به قرار_

 ؟یخواینم تو! میباش هم با شب هی میخوایم! جان بابا س بهونه_

 :زد دلبخن محمد

 !خوبه یچ همه شماها با نخوام؟ چرا_

 :زد او یشانه یرو دست منصور

 داشته دنیشن دیبا هم حق حرف کالم چهار خوبه، اگه پس_

 داره؟! باشه

 !بابا داره کنه قبول هم حق به رو جواب که یحق حرف_

 محمد؟ یدیشن من از ناحقم حرف_

 !نه_
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 :گفت و داد نشان را سفره منصور

 !هللابسم پس_

*** 

 مکث یالحظه با و گرفت مادرش دست از را برنج سید محمد

 و تگذاش بشقابش یتو کباب یا تکه فقط! گرفتش حسن سمت

 فقط او دید و بود بهش مادرش نگاه.  کرد خوردن به شروع

 ! شناختیم را شیاشتها وگرنه داشت یسرگرم قصد

 !مادر که ینذاشت کنم، درست غذا خودم گفتم من_

 :کرد نگاه را مادرش و کرد بلند سر تعجب اب محمد

 ست؟ین خوب مگه غذاش چرا؟_

 :دیپرس مادرش جواب از قبل و کرد منصور به ینگاه

 بده؟! بابا یخور کباب شما_

 :داد تکان سر و گذاشت دهانش یتو را حانیر یاتکه منصور

 !هیعال! خدا شکر نه_

 :گفت نیریش

 ...برنج! خوبه که غذا وگرنه محمد ینخورد یچیه خودت_

 نمیهم واسه! کوره اشتهام م،یکرد یرو ادهیز حسن با عصر_

 !جون شما،نوش نیبخور! یکن درست شام تو نذاشتم

 یتو پر یقاشق شده، جمع یاخنده با که کرد حسن به ینگاه

 ارشک را نشانیب نگاه نیریش. دینگو هم یزیچ تا چپاند دهانش
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 رصب گفت سر آرام انتک با او که کرد نگاه منصور به و کرد

 :گفت که بود شده نصف غذا. کند

 ! بابا یبد تویعروس شام گهید سال تا شاهللاان_

 منصور سمت لبخند با محمد و گفت یظیغل یشاالیا حسن

 :برگشت

 !شد زودتر دمیشا_

 نیا است بار نیاول دانستینم که عادیم جز ماند شیرو همه نگاه

 شیصدا که بود یکس نیاول نیریش! دیآ یدرم او دهان از حرف

 :درآمد

 ..خب جان مامان بگردم دورت من یاله_

 و کربال یصحرا به کنم گله ازت اگه یول مامان نگرد دورم_

 م؟یخور ینم شام نیا شدن کوفت تهش

 دستش یتو قاشق تا و ختندیر نیریش سر یرو سرد آب انگار

 :داد ادامه ،محمد شد شل

 باهاشون یخواستگار حرف که باشه گفتم زهره درمورد من_

  ؟یدیکش شیپ

 :کرد گرد چشم مهنا

 !مامان؟ ه؟یچ یخواستگار_
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 :شد رهیخ محمد به نیریش

 عادت که منم! زمیعز یبلد خوب کردن خی یرو سنگ که تو_

 تو یصالح هر تو! موندنام آرزو یپا و کردن آرزو به دارم

 !بده انجام همونو یدونیم خودت یزندگ

 نیریش و گذاشت او دست یرو دست شود،منصور دبلن آمد تا

 :گفت منصور. ماند شیجا سر

 خی یرو سنگ یپا یبذار دینبا ،یشنویم نه یدونست یم شما_

 !محمد داره حق! شدن

 منصور؟ ندارم حق من_

 :داد ادامه و کرد نگاه محمد به

  محمد؟ نمیبب درستتو یزندگ بخوام ندارم حق من_

 :اشدب آرام کرد یم یسع محمد

  درستش؟ آدم و وقت سر نگفتم_

 یم تو دل کنار که یینایا کو؟ مادر؟ درست آدم و وقت کو_

 ...پلکن

 ؟یداد حکم ومده،ین جا به متهم! خانوم نیریش! اکبر هللا_
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 به نیریش. چرخاند گرید سمتسر و کرد یعصب یاخنده محمد

 :کرد نگاه او

 خواستمن ازت یچیه ،یدیرس سن نیا و روز نیا به تا_

 بابات یپا چرا که بودم بدهکار بهت شهیهم چون! محمدرضا

 ...دوباره و رفت کنار

 :برآشفت محمد

 درست چرا گفتم یک من هم؟ با یکن یم یقات ویچ همه چرا_

 ؟یکرد یزندگ

 ؟یمخالف گمیم یچ هر چرا ؟یکن یم هیچ کارا نیا پس_

 پا زاب ای وقتش سر نیکن یم صبر! دارم ییفکرا هی خودم چون_

 سرش نه که نیذاریم یآدم با یخواستگار قرار نیر یم نیشیم

  تهش؟ ،نه ادیم من به

 :گفت محکم محمد و شد ساکت نیریش

 ! نیکن صبر وقت چند_ 

 :گفت یناباور با نیریش

 خب؟ هیک_

 :گفت مهنا به ینگاه با محمد

 !دتشید مهنا_

 :دیکش یقیعم نفس او و ماند محمد به نیریش نگاه
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 الهک سرم یزندگ توبتونه یکس ستمین بچه! مامان راحت التیخ_

 ! بخور رو ،شامتیترآروم اگه حاالم! بذاره

 یتو یوقت. شد بلند سفره کنار از و خورد زنگ محمد لیموبا

 :گفت منصور که دیبگو یزیچ خواست نیری،ش رفت اتاق

! هدید رو دختره مهنا! نیریش ستین یکنجکاو وقت گهید االن_

! یکشب شتریب کارش تو سر ادینم خوشش! بپرس اون از شویباق

 خبر یعنی ده،یرس یاجهینت هی به که نیهم! بهش بذار احترام

 !خوب

 .کرد شکار را حالش حسن و ماند سفره کنار رفته وا نیریش

 و کرد نگاهش نیریش. دیکش سرش به دست و کرد یاسرفه

 :گفت ریز به سر حسن

 ! جمعه ممد اسحو! خاله هیاساس فرقش دختره_

 یچن مهنا. رفت آشپزخانه سمت و شد بلند سفره کنار از نیریش

 یخال را آنها یجا یوقت و آمد رونیب محمد. رفت دنبالش و کرد

 اندهم غذاها شتریب نصف. نشست شیسرجا اضافه حرف یب د،ید

 ...بود

 همان یرو که او دنید با و کرد جا به جا دستش یتو را لونینا

 کپ بود؛ دستش یتو یگوش به حواسش و بود نشسته مکتین

 شیتماشا خوب گاریس دود   پشت از و زد گارشیس به یمحکم

 و دیپر شیهاچشم او دنید با و آمد باال مکث با میمر سر. کرد

 که ندبل. اندکرده روشن چلچراغ انگار که افتاد شیتو یبرق چنان

. رفت شسمت لبخند با و انداخت شیپا ریز را گاریس محمد شد،
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 به اشاره با محمد و بود مانده بهش یآرام سالم با میمر نگاه

 :گفت دلچسب یلحن با ، دستش یتو لونینا

 ! نییپا نرفت تو بدون_

 به با سرش دهانش، آب دادن قورت و میمر یهالب آمدن کش با

 میمر و آمد نییپا آزادش دست شدن باز و شیهاپلک خوردن هم

 وجود دور که یآرامش و تن عطر. شتبردا سمتش را بلندتر قدم

 یخال یمعده و او دست یتو یغذا به نگذاشت گرفت، را میمر

 یهابغض انیم که یاگهواره بود شده آغوشش. برسد اشمانده

 !...کردیم آرامش هم وار کابوس گاهیوب گاه

 سر را نوشابه یبطر یقیعم نفس با و خورد را قاشق نیآخر

 میمر که کردیم نگاهش داشت طرفهکی لبخند با محمد. دیکش

 :گفت یشیآخ و نشست عقب

 !نکنه درد دستت! بود گشنم واقعا_

 و گذاشت نیماش کنسول یرو را خودش دست یتو یبطر محمد

 :دیچرخ سمتش کامل

 گه؟ید بود گشنت فقط_

 :کرد نگاهش محبت و لبخند با میمر

 !یاریم هم اشتها خودت با تو_

 ته تا را شیابروها جفت میمر و ردک جمع را شیهاپلک محمد

 :دیکش باال

 ه؟یچ_
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 کرد؟یم کاریچ االن بود یک هر_

 یتو لیوسا یآهان با و برگشت شیجا سر نرم میمر یابروها

 یعادت همان با محمد. گذاشت لونینا یتو و کرد جمع را دستش

 از زانیآو دست پشت با و شد یم عاشقش کم کم میمر که

 :زد او یبازو به یصندل

 ...خانوم میمر_

 ! که گهید یک هر نه! خانوم میمر یگیم_

 خندلب با محمد سمت یوقت و گذاشت نییپا شیپا کنار را لونینا

 و مهر با که دستش. دشیکش خودش سمت و دیخند او برگشت،

.  شردف کتفش به را سرش اقیاشت با ، گرفت را تنش دور فشار

 جز ییصدا چیه .بست چشم و گذاشت او ینهیس یرو را دستش

 رتبخش آرام کیموز. دیشنینم شیهانفس و او قلب تپش یصدا

 یرو محمد دست! شناختشینم لحظه آن در هم بود اگر بود؟ هم

 :شد نییپا و باال شیبازو

 مهسا؟ هوشه به_

 ، باشه رفته فرو آرامش از زیلبر یاخلسه یتو میمر انگار

 :بود شهیهم از ترآرام لحنش و نییپا شیصدا

 !دهیخواب! خوبه شکر رو خدا_

 . گرفت فاصله او از یکم یاخوبه گفتن با محمد

 ست؟ین گرمت_

 !هوا خوبه! نه_
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 !ها گرممه من_

 گوشش کنار و کرد خم سمتش سر محمد و دیخند مکث با میمر

 :زد پچ

 ... ای خونه میبر ینکرد هوس_

 :داشت نگهش محمد بکشد، عقب را خودش خواست تا او

 ! نمیبب سای،واخوبه جات_

 :گفت خنده با کتفش به او سر شدن فشرده با

 خونه؟ میبر یایم نکنم، تیاذ و باشم یخوب بچه بدم قول_

 !نه_

 ؟یچ ببرمت کنم خوابت_

 و طنتیش برق. کرد نگاهش و کرد بلند را سرش خنده با میمر

 تشآ به زمیه گفت، سرش تکان با که یهوم و بود هم با اقشیاشت

 هیتک یصندل به.  دیکش کنار یکم را خودش میمر یول ختیر او

 :گفت و داد

 ! شمیم پا خواب از شب نصف شب اون مث امیب_

 !یریم در کمتر شبا نصف... بهتر_

 :زد راه آن به را خودش میمر ، محمد ی پرخنده لحن با

 همون شدیم یچ کردمیم فکر داشتم ، یاومد که موقع اون_

 !یدیرسیم لحظه

 ؟یجد_
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 برد یصندل پشت دست محمد. داد تکان سر و کرد گاهشن میمر

 :انداخت میمر یپا یرو برداشت، ینازک یپتو و

 ! نشدم جلد کفتر من فقط پس_

 و کرد باز را پتو یدست کی و زد زل میمر متعجب نگاه به

 نازک یپتو. کرد خوش جا اشیصندل یرو او سر کنار سرش

 لحن. ماند شیبازو یرو او دست و آمد باال میمر یشانه یرو

 :بودهماهنگ شیهاچشم رنگ و محمد آرام

 ؟یدیپاش که بود یدون چه! رفت شدم، جلدت کفتر_

 او یشانیپ به شیهالب و دیکش یقیعم نفس م،یمر زدن پلک با

 :گفت ترآرام. دیچسب

 هی انگار شب اون از یول یزیچ از نبوده کوتاه پام و دست_

 یبازدله... دلمه! شه کنده وادخینم و بهت دهیچسب تنم از یزیچ

 ...  ، بود اگر

 :دیپرس را سوالش و زد زل او یهاچشم به. کرد مکث

 ؟یدار دوستم_

 :لرزاند را قلبش او مکثیب جواب

 !یلیخ_

 ...یداشتن دوست.  قیعم . زد لبخند

 ... ویچ همه هوی یکرد رو رویز_

 :نشست او لب یرو کوتاهش یبوسه
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 !المصب_

 یخنک مینس با آرامش، دارم دوستت یزمزمه و میمر قیعم نفس

 ار لبخندش د،یرس آزاد نگیپارک آن ته کجا از نبود معلوم که

 یتو نیماش یهاشهیش باالبر آرام ژیق یصدا. کرد تر قیعم

 لحظه لذت و ینیریش... هم به شانیهانفس و دیچیپ گوششان

 ودند،نب نیماش و نگیپارک آن یتو اگر که بود یقدر به شانیبرا

 ... گذشتندیم هم یهالباس کیبار مرز از حتما

 به دستش کنار از و دیپاش صورتش به آب مشت چند محمد

 یآرامش چنان با یول نبود خواب. کرد نگاهاو یبسته یهاچشم

 یحکمران و نشسته هفتم پادشاه کنار انگار که دیکش یم نفس

 ...کندیم

 

 

  

 

 

. شد باز میمر یهاچشم اشت،گذ نیماش یتو را شیپا یوقت

 محمد یول داشت همراه به را تب و لذت همان هم به لبخندشان

 :گفت آرام

 فشار خودم هم نجایا نمیبش! تو بخواب زنم، یم قدم کم هی من_

 ... هوی هم ، ادیم بهم
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 و شد ادهیپ خنده با محمد د،یکش صورتش یرو را پتو که میمر

 سمتشان داشت قوه چراغ با یمرد. برداشت را گارشیس پاکت

 کامال اشدکمه دو دید تازه و خورد اشنهیس به یخنک باد. آمدیم

 :ترف جلو و کرد بلند مرد یبرا دست و بست را یکی. است باز

 سر مغازه همون از برم دیبا ییچا! خوابه نیماش تو خانمم_

 !رم؟یبگ ابونیخ

*** 

 گذاشت ار درش بودنش، آماده از نانیاطم با و دیچش را سوپ

 :دیکش سر سرش پشت از مهسا.

 ؟یکنیم کاریچ_

 و رفت جلو مهسا کند، شیدعوا اخم با خواست تا و برگشت

 :دیبوس را اشگونه

 ! رختخواب تو دمیپوس گهید خدا به_

 شیجا.نزند غر تا کرد متقاعد را میمر مظلومش و درمانده لحن

 :گرفت را او دست. زد لبخند

 !میبخور ییدوتا کنم، آماده صبحانه نیبش_

 زم؟یبر ییچا من_

 :گفت آرام بهش میمستق ینگاه با و کرد خم سر میمر

 آخر یهادوره واسه دیبا که کن استراحت گهید روز چند_

 رید وقت چیه کار واسه! ها کهینزد کنکور! یش آماده درسات

 !ستین
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 را صورتش که را او دست م،یمر لبخند با و گفت یچشم مهسا

 :داد قورت را دهانش آب میمر گفتن   هان با و تکرد،گرف نوازش

 ؟یکرد فرق شیپ هفته سه دو میمر با چقد یدونیم_

 :کرد بغض م،یمر لبخند شدن   پررنگ با

 کنم باور! دمیشن یزد یم حرف اطیح تو آروم یداشت شبید_

 ... و شده معجزه

 :گفت گرم یصورت با و دیخند میمر

 ؟یسادیوا گوش_

 که! بود کرده دلواپسم روز، چند نیا مدمح دنیند چون! آره_

 ... و شیبود آورده من ال  یخ بودن   راحت خاطر به نکنه

 هن! مهسا نذاشت تنهام ،یبود مارستانیب که مدت اون تموم یتو_

! هست دمید چرخوندم سر جا هر! من خواهش ای اجبار سر از

 .. .بخوام نکهیا بدون... بدونم نکهیا بدون... بگم من نکهیا بدون

 ؟یدار دوسش_

 :گفت آرام او منتظر و رهیخ نگاه با

 !  باشم نداشته تونم ینم_

 شیهاچشم و کرد بغل را او د،ید را مهسا براق یهاچشم یوقت

 :بست اششانه یرو را

 ! مهسا ادیدرم داره میخستگ_
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 و شدند جدا. گرفت اشخنده که کرد بغلش محکم آنقدر مهسا

 :دیکش او صورت یرو دست میمر

 ...نیبش برو_

 بود؟ یچ نایا و خونه هیقض ینگفت هنوز فقط_

 تمام ییچا ختنیر مشغول و گذاشت ینیس یتو وانیل دو میمر

 :گفت خنده با برگشت یوقت. داد حیتوض را ماجرا

 ؟یدید خانمو عصمت پسر   تو_

 فکر و مکث یکم با. بود متعجب او یحرفها از هنوز مهسا

 :گفت

 عصمت کنم فکر شد بد حالم کوچه تو روز اون! ادمهی صداش_

 چطور؟. کرد صداش خانم

 :گذاشت زیم یرو را آن و رفت  رونیب لیوسا ینیس با میمر

 ! دارن کیعل سالم یبگ که یدوست نه! محمده دوست_

 به؟یعج خب؟_

 !نه ای هست بگو تو بعد نشیبب_

 ککت مخصوصا. ستین یگفت که ییزایچ از تر بیعج یچیه_

  !یدربند خوردن

 زنگ که نشست مهسا و کرد پهن را سفره. زد خنده ریز میمر

 با. رفت رونیب و گذاشت مقابلش را مهسا ییچا میمر. زدند را

 همان با زن. داد سالم و دیدزد را نگاهش خانم عصمت دنید
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 باال یکم را یعدس ظرف و داد را جوابش یشگیهم محبت

 :گرفت

 مادر؟ نیخورد صبحونه_

 :رفت نارک در یجلو از میمر

 !میخوریم هم با ، داخل دییبفرما_

. رفت تو و نکرد رد را او تعارف. زد لبخند خانم عصمت

 آزاد را چادرش و انداخت یورود کنار یهایشمعدان به ینگاه

 :گذاشت

  مادر؟ هست هابسته زبون نیا به حواست_

 یصورت یهاگل یرو از و برگشت هایشمعدان سمت میمر نگاه

 و گفت یابله لبخند با. دیرس قرمز یهاگلبرگ به و گذشت

 باز را در نکهیا از قبل و کرد تعجب میمر. زدند را زنگ دوباره

 :دیشن محکم و بانمک یلحن با را یمحجوب و آشنا یصدا کند

 ...خانوم عصمت... مادر_

 :برگشت و زد لبخند میمر دست یعدس یکاسه دادن با زن

 !رهیگب شمام واسه گفتم! سرکار بره بعد رهیبگ نون بود رفته_

 نان دو کرد، بازش یوقت و برگشت در سمت او، تشکر انیم

 المس. را حسن یافتاده نییپا سر بعدش و دید را یکنجد یبربر

 را یاشده کنترل یخنده چسباندن، یآبج کی تهش و کردنش

 با او و کرد تشکر هانان بابت. داد سالم و آورد میمر لب یرو

 وجهمت بود ستادهیا عقب یکم چون. کرد رد یتعارف اهکوت ینگاه
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 حس د،ید را محمد یوقت اما رفت جلوتر خانوم عصمت چرا نشد

 محکمو وستهیپ هم به یاحلقه و شد کنده یزیچ وجودش ته کرد

 تعصم با گرم و ساده داشت. شد بافته نگاهشان نیب احساس، از

! آمده که داشته کار را حسن گفتیم و کردیم یاحوالپرس خانوم

 یکم که دیچرخ میمر سمت نگاهش زن، با زدن حرف مشغول

 ات.  کرد سالم و زد لبخند. بود زده زل بهش و ستادهیا ترعقب

 شوک و ذوق از و گرفت را نگاهش میمر برگشت خانم عصمت

 هب را قلبش تپش یصدا.گرفت درز یریغافلگ نیدرع او دنید

 محمد که داخل کرد عوتشد و کرد یاحوالپرس. دیشنیم یخوب

 :گفت

 ت؟سین که یمشکل! بپرسم خواهرتم حال گفتم اومدم، نجایا تا_

 لبخند با دید که رفت خانم عصمت سمت کوتاه میمر نگاه

 ای دید را او مهسا عمل روز دانست ینم هنوز.کندیم نگاهشان

 یرو به یزیچ چیه چرا بودشان دهید اگر بود؟ کرده اشتباه

 بود؟ خوددار و تودار نقدریا یعنی اورد؟ین خودش

 کنم یم کنترل من هم رو باشگاه اوضاع. شکر رو خدا خوبه_

 ...و

 ! جان محمد کارش سر رهیم شاهللاان االنم و امروز از_

 و یمهربان با او که برگشت خانم عصمت سمت تعجب با میمر

 مهرش و صداقت عاشق دخترها کم کم که ییهاچشم

 :شدند،گفتیم
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 یبرگرد تا منم! مادرجون پاست رو شکر رو خدا که مهسا_

 ! برس کارت به هم تو برو! مونمیم ششیپ

 ...تازه آخه_

 

 

  

 

 

 !خودش سادهیوا اونجااالنم! زمیعز خودت یکنارش س هفته هی_

 ماند پرخواهشش یهاچشم و مهسا دنید با و برگشت عقب میمر

 . دیبگو چه

 از او اما نبود محمد گاهن رراسیت یتو که بود یطور اطیح مدل

 دنشید با مهسا. دید را مهسا و دیکش سر خانم عصمت سر پشت

 خودش یرو به چشمکش و محمد یاشاره با و زد لبخند

 :گفت که دیشن را شیصدا میمر.اوردین

 ... وگرنه باشگاه ببرمت سمیوا من یایم اگه_

 یچ ی  پ قنات، سر   خون خروس!  خان محمدرضا ریبخ اوغور_

 ؟یمداو

 خانه در یجلو که یعل حاج دنیباد و برگشت یفور محمد

 :داد دست و کرد سالم بود، خودشان
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 !رمیم دارم! داشتم کار حسن با اومدم! یحاج مخلصم_

 :گفت محکم یلحن با و داد نشان را سرش پشت یعل حاج

 ! یاومد خوش! پسر مردم خونه جلو پَ  وانستا_

 :رفت جلو خانم عصمت

 حاضر ممیمر! بخوره ییچا و نون هی داخل، ادیب ربذا آقا حاج_

 جا هی تا نکنه، درد محمدجان دست! کارش سراغ بره و شه

 !برسونتش

 :کرد نگاه را میمر یعل حاج

 دختر؟ داره یدشوار رفتنت دور راه شما_

 :کرد من من میمر

 ...آقا حاج نه. رمیم روز هر_

 شیهاسگرمه .دبو ستادهیا هنوز که کرد نگاه را محمد یعل حاج

 :رفت هم یتو شتریب

  !که یندار واستادن هم یخورد اگه! تو ایب ،ینخورد ناشتا اگه_

 محمد اما کرد زدهشگفت را میمر یعل حاج حیصر و رک لحن

. دیکش دهانش دور دست و کرد میمر به ینگاه  که داشت عادت

 :گفت و شد هم یتو شتریب یعل حاج یهاسگرمه

 رفتن؟ جا یموند ؟ پس شد یچ_

 :انداخت را دستش محمد

 باشه؟ یامر! پس رمیم_
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 !سالمت به_

 نگاه را حسن ،یعل حاج. رفت و کرد یجمع یخداحافظ محمد

 او لب   یرو یخنده. بود داده هیتک وارید به عقب نان با که کرد

 :کرد شتریب را شیهااخم

 تو؟ یخندیم ؛یکرد لمیف رو یکس_

 خانه یتو و گرفت یرخصت یفور و کرد جمع را خودش حسن

 بدون و آمد رونیب یکم یحاج شدند، دور پسرها یوقت. رفت

 :گفت میمر به کردن نگاه

 ردخت دهیکش تونیزندگ خونه به محمدرضا با تییآشنا حساب_

 جون؟

 هم او دید که کرد خانوم عصمت به ینگاه. ختیر میمر قلب

 مرد نیا از یبیعج حساب.داد قورت را دهانش آب. است منتظر

 :بود هم احترام با توام که بردیم

 ...که بهتون گفتم قبال_

 نکن اومد و رفت کتاب حساب یب پ قبله؟ حرفا حرفات، اگه_

 !خودتون واس یباش جا ی  پ   دیبا وگرنه

 زا قبل یول برگشت او سمت بالفاصله که خورد جا چنان میمر

 :داد ادامه یعل کند،حاج دایپ گفتن یبرا یحرف نکهیا

 بگم محمد به مجبورم ن،یپاش شماها ندارم خوش که اونجام از_

 یفضول پا! بزنه سرش ییفکرا ممکنه نذاره،اونوقت نورایا پا
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 نیا ناموس ، یینجایا تا یول دختر بذار هم یبذار یخواست

 ست؟ین توش یحرف! یاخونه

 :کرد نگاهش یعل حاج که بود زده زل بهش میمر

 !بگو هس اگه_

 :شد رها میمر ینهیس از یقیعم نفس

 نباشم یکس یشرمنده که بوده میزندگ به حواسم اونقدر من_

 ...  شما یول آقاحاج

 جک حرفمو! یرزنیش پا هی خودت!  پس یبمون دیروسف شهیهم_

 کهنیا نه! باشه معلوم ردش که گفتم خیس و سرخ! دختر ورنداره

 ریغ....  و یهمکارش گفته محمد! کنه ناراحتت و دلت تو بره

 !بگو هست اگه نیا

 هم! شده همدلش بود؟ کجا یهمکار دیبگو آمد زبانش سر تا

 و مصلحت زیت دندان دو نیب زبان یول شده همسرش و آغوش

 خاطر نیهم به. بود گفته یعل حاج از محمد که گرفت یدیترد

 نگه خودش یرو را مرد نگاه ، یآرام نه با و گرفت چشم

 :گفت فقط و رفت عقب مکث یکم با یعل حاج! داشت

 !هللا امان یف_

 عصمت که ماند شده سست ییپا و دست با میمر رفت یوقت

 :دیچرخ سمتش یمهربان با و بست را در خانوم

  جان؟ میمر ، ما یآقا حاج از رهینگ دلت_

 :کرد نگاه را زن و زد یکمرنگ لبخند
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 !خانوم عصمت یریدلگ به دارم عادت من_

 :نداد مجال میمر دیبگو یزیچ خواست و کرد گرد چشم زن تا

 بمونه زحمت و شم حاضر زودتر منم که داخل دییبفرما شهیم_

 براتون؟

. گذاشت هم یرو را شیهاچشم مکث یکم با خانوم عصمت

 نگاه یتو شک! رفت خانه یتو و کرد نگاه را یشمعدان میمر

 او با کردنش تمام حجت و محمد به تشرش. دید را یعل حاج

 دیاش! حسش بود نیریش و تلخ! دشانیپا یم یچهارچشم گفتیم

 و شود روشن محمد با رابطه نیا فیتکل زودتر که بود یاهرم

 ...بردارند یپنهان یباز از دست

*** 

 یراهرو به که ییهاپله سمت و گذشت تیگ از.  زد را کارتش

 نکهیا بدون. شد رد و زد تنه بهش یکس. رفت دیرسیم شلوغ

 به بود کرده عادت. داد ادامه را راهش دکن نگاه و برگردد یحت

 و کم یهاحرف به ها،دنیشن طعنه نیا به ها،خوردن تنه نیا

! شدیم تمام گران شیبرا شهیهم یول بود کرده عادت! ادیز

! دادیم هم را یعل حاج جواب دیشا وگرنه کردیم گناه احساس

 زامرو هم رفتنش. کرد نگاه را ساعت و رفت یبرق یپله یرو

. داد شادامه بود، افتاده راه که حاال اما کردینم دوا یادیز درد

 . نشست دستش یرو آشنا یدست
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 را مشتاقش نگاه محمد گرم یصدا یول دیلرزهیثان چند قلبش

 :برگرداند

 ! سرتم پشت من! کن جمع ساعتتو_

 نرم و گرم یهاشن یرو دنیکش دراز حس همان قایدق لبخندش

 زده طوفان یایدر کی در یطوالن ییشنا از بعد را ساحل

 ! دادیم

 یسنگ و ساده یهاپلهاز بود رفته نییپا یبرق پله با که را ییهاپله

 و بود بند او محکم یپنجه به انگشتانش. برگشت باال او با ،

 آن از شتریب ییسرباال نیا. کردیم محکم را دلش نیهم

 کردیم نگاه را مرخشین! کرد آرامش راحت، ظاهرا یریسراز

 :برگشت سمتش و آورد دستش به یفشار محمد که

 !!!نداره تیاذ پس یطوالن راه_

 :گفت آرام میمر یهوم با و کرد نگاهش لبخند با

 داره؟ گفتن! سخته شهیهم یدلتنگ راه_

 شیهاچشم یتو که یرعد از را میمر مکثش و محمد یهاچشم

 ! ترساند بودند، ستادهیا که ییجا و زد

 کنار؟ و گوشه هی میبر یایم ای وسط نیهم کنم اچتم_
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 اششانه دور دست و دشیکش خودش سمت محمد ، اشخنده با

 او سمت شتریب و دیتپیم ترمحکم هیثان هر میمر دل! انداخت

 جا هر نکهیا. کردیم آرامش او رفتار نیا! شدیم دهیکش

 شهیهم وارانه نچنچ و بار سرزنش یهانگاه! بخواهدش قدرنیهم

 یاچشمه به دنیرس و یتشنگ از یدرک که است یکسان سمت از

 !رعرفیغ اندازه هر...  کوچک چند هر! ندارند گوارا

 لبق تپش است، نگاه فقط. ندارد سقف.ندارد قانون داشتن دوست

 . !..دیشا... ابرو دو نیب بوسه کی تهش و است گرم یتن. است

 

 که داد یم را توپ با ورزش سبک نیتمر یجوان دختر به داشت

 برگشت لبخند با. دیشن را مهنا یآشنا و یپرانرژ سالم یصدا

 یصدا.رفت باال شیابروها همراهش یاپسربچه دنید با یول

 :دیچیپ گوشش یتو محمد

 ! "منه عشق پدرسوخته"

 :گرفت باال یکم را عادیم دست مهنا

 دفتر؟ تو امروز بمونه_

 مامان؟ ایماه شیپ برم_

 !بده اجازه دیبا جون میمر_

 سالم.  دیکش او یبامزه و فر یموها به دست و رفت جلو میمر

 :داد جواب را نشیریش

 !رهیم سر حوصلش دفتر تو! خب ومیآکوار شیپ بره ادیب_



 

 pg. 544 

54
4 

 :دیبوس را میمر یگونه محکم و شد خم مهنا

 کنم؟ عوض لباس من تا بره! شدم عاشقت من ستین خودیب_

 عادیم یبرا ییدمپا جفت کی و تگف یاباشه خنده با میمر

 :گذاشت

 ! اونور میبر که بپوش رو نایا_

 شیهاییدمپا خنده با میمر و انداخت یسمت را شیهاکفش عادیم

 :گفت زانیآو ییهالب با عادیم که کرد جفت شیبرا را

 بردارم؟ برم! دارما کفش بابام کمد تو_

 ؟یدار باباتو کمد دیکل مگه_

 !مهییدا زهیم تو_

 :دیخند میمر

 !شونیا دفتر تو میبر میندار اجازه ما آخه_

 !خوادینم گهیم خودش ییدا.رمیگینم اجازه وقت چیه من_

 :دیکش باال را شیهالب میمر

 !هاینزن دست یاگهید زیچ به فقط. بردار برو_

 امهن. رفت طرف آن کنان چشم چشم و دیپر باال فنر مثل عادیم

 میرم و گفت ییبابا یا. رفت محمد ردفت یتو او دید و آمد رونیب

 :گفت خنده با

 !ها طونهیش_
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 تیترب کال که باشن دوستشم و محمد! زمیعز اشهقهید هی واسه_

 ! شهیم خارج من دست از رفتارش و

 !معلومه حرفاش از_

 :گفت خنده با مهنا

 !شیشناسیم خودت! گهید محمده_

 هک بود داده نشان رفتارش با مهنا دوماه نیا یتو. زد لبخند میمر

 حد یاحترام قابل طرز به یول هست آنها یرابطه انیدرجر

 درموردشان هم جایب یشوخ یحت و دانستیم را خودش

 جست عادیم که کردیم محکم را شیهاکفش بند مهنا.کردینم

 ! یانقره یبطر کی و شیهاکفش با آمد رونیب زنان

 !مانما بود هانوشابه نیا از ییدا خچالی تو_

 از را یبطر! دیدو سمتش مهنا و شد گرد هم با جفتشان چشم

 :گرفت او دست

 !فضول ؟یدار کاریچ ییدا خچالی به تو_

 زانیآو را شیهالب عادیم و گرفت گاز را لبش خنده با میمر 

 !کرد

 ؟ َبده_

 :گفت او به یاغره چشم با.بست را در و آمد رونیب مهنا

 !ببرتت ادیب مهع زنمیم زنگ ،ینمون صدایب_
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 رفت ضعف میمر دل که یجور.گفت یاباشه و شد مظلوم عادیم

 :گرفت را دستش خنده با و

 !کن شروع نتویتمر شما! جان مهنا برمشیم من_

 !رفت هایماه سمت میمر.کرد تشکر و دیکش یقیعم نفس مهنا

 یخوراک از دارد دوست چه هر که دادیم حیتوض شیبرا داشت

 !نرود سالن یانتها یدرها سمت یول اوست مانمه و بردارد ها

 !بردتم ییدا. اونجا استخره_

 :کرد نگاهش محبت با میمر

 ؟یدار دوست توییدا_

 !جونم ییدا هیمشت و باحال یلیخ! عااالم هی_

 خچالی از یاوهیآبم. بزند خنده ریز بلند میمر بود مانده کم

 :داد او دست و برداشت

 !پس جونت ییدا حال به خوش_

 دست یبرا شد تنگ دلش و دیکش او یموها به یدست هم بعد

 داشت که شرمانهیب یدلتنگ کی! محمد یموها انیم بردن

 ته...  و ندیبب را او تا بماند را امروز کردیم اشوسوسه

 به گرما و آمد لبش یرو لبخند شیجا! کرد جمع را افکارش

 ! تنش

.  انداختیم النس یانتها هم ینگاه گاهگه و شد کار مشغول

 دانستیم چون دیشا.  کردیم خوب را حالش عادیم دنید

 !است بچه نیا عاشق محمدرضا
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 یتو یهاوزنه و گفت یستاره،جانم توسط اسمش زدن صدا با

 کرتش. آمده نام ثبت یبرا یکس گفت او. گذاشت نیزم را دستش

 مهنا دید راه انیم. رفت دفتر سمت وزنه میتنظ با و کرد

 !شده شهمقدم

 !اونه دیشا! ادیب منم مامان قراره امروز_

 یزیچ یریغافلگ آن با خواست تا یول ستادیا شیجا سر میمر

 :زد لبخند مهنا د،یبگو

 !خدا به مامانم ُگله_

 :زد یاپاچهدست لبخند میمر

 شده؟ یزیچ... یول ستین توش یشک_

 یکی یجا! کنهینم وقت ثمیم! عادیم و من دنبال ادیم! واال نه_

 هخون میریم مام! ستین شب دوسه! فتیش سر رفته دوستاش از

 !مامانم

 :دیخند

 !نییبفرما شمام_

 یهالب یرو خنده یورود یتو یول کرد تشکر و دیخند میمر

 و هفاطم نام ثبت یبرا بودند آمده که یکسان. شد خشک جفتشان

 ...بودند زهره

 میمر که دشیشک کنار یجور مهنا برود داخل میمر نکهیا از قبل

 هنگا مقابل! نشوند متوجه آنها که دشیکش یسمت و شد متعجب



 

 pg. 548 

54
8 

 و دلسوز لحن با. زد یمهربان لبخند و ستادیا میمر متعجب

 :گفت ینگران

! هستن خواهرزنش و محمد یعمو عروس نایا نیبب_

 شون؟یشناسیم

 :خورد جا شتریب مهنا لحن با و بود جیگ یکاف حد به میمر

 ...یول مسجد صندوق یتو بالق دمشونید! بله_

 ریز از هست یجور هر باشه آروم بعدا مغزت یخوایم اگه_

 !کن یخال شونه نامشون ثبت بار

 ...بعد! که شهینم... آخه_

 

 

  

 

 

 ادینم خوشش محمد باش مطمئن یول نذارم و امیبتونمینم من_

 درمورد هم ییصحبتا هی چون! تو دل کنار و باشن نجایا اونا

 ... بگم ستین جاش االن که بوده زهره یرخواستگا

 کرف به ش خانواده بود گفته محمد. آمد بند هیثان چند میمر نفس

 گفت؟ که بود یهمان زهره.  اندافتاده دادنش زن

 :داد ادامه تندتر را حرفش مهنا
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 که هست یجد یاونقدر محمد با ترابطه یکنیم فکر اگه_

 ! نکن قبول رو نایا ن،یکن فکر هم با ازدواج به نیبخوا

 دکر یسع بعد هیثان چند.ماند مهنا منتظر یهاچشم به میمر نگاه

 :کند کنترل را جانشیه و باشد آرام

 ...یگفت که ممنون! باشه_

! ودب کننده نشست،دلگرم اشگونه یرو که یابوسه و مهنا لبخند

 نشان را خودش مهنا یول رفت دفتر سمت و دیکش یقیعم نفس

 ترگرم شناختشان یم قبل از نکهیا و ادب رسم به میمر. نداد آنها

 داشت یمحو شیآرا! دییپا را زهره هم یچشم ریز و کرد رفتار

 هر دل به دیشا شمحترمانه رفتار و لبخندش. بود هم بایز و

 دبو خورده گره محمد به نفسش حاال که او نه اما نشستیم یکس

 که یآغوش. کرد یم را آغوشش یهوا وقت یب و وقت دلش و

 ! بود کرده محدودش و کمرنگ دوماه نیا یتو شانیهایریدرگ

. کند کنترل را اوضاع آنجا از کرد یسع و نشست زیم پشت

 هیشب یبیعج حال نگاهش و بود سرخورده فاطمه سر از چادر

 ! دکریم پررنگ را استیس رسم لبخندش اما داشت نهیک و جنگ

 از حاال! کردم ینم وقت من. نجایا میایب گفته زهره وقته یلیخ_

  کرد؟ شروع شهیم امروز

 :زد لبخند میمر

. نیآوردیم فیتشر بودن گفته خواهرتون که موقع همون کاش_

 ...باشم داشته دیجد نام ثبت تونمینم من االن
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 یتو را شیهااخم فاطمه و شد رد خواهر دو نیب بیعج ینگاه

 :دیکش هم

 ؟یچ یعنی_

 دارم برنامه هست نجایا که ییهایمرب و روزها یبرا من_

 اونوقت بعد کنم نام ثبت تونمینم تیظرف از شیب! زمیعز

 !شمیم شرمنده من و شهیم مختل یدگیرس

 ؟یعنی شلوغه سرتون نقدریا_

 :زد لبخند نفس به اعتماد و نانیاطم با میمر

 ! نینیبب رو ورزشکارا تعداد و داخل نیببر فیتشر_

 !ننبود باشگاهم یدستگاها سوم کی تعداد به! کردم نگاه هی من_

 نه فاضل خانم دارم نام ثبت شییتوانا و یمرب تعداد به من_

 دن؟یم نیتمر دستگاها مگه! که دستگاها

 !ندارم یمرب به یازین من_

 حرف زهره که ماند او به نگاهش و شد کمرنگ میمر لبخند

 :داد ادامه یبهتر لحن با را خواهرش

 یمرب با کار و میرژ! دستگاه با میکنیم کار خودمون یعنی_

 !ستین یازین

 :شد بلند زیم پشت از و زد لبخند مکث یکم با میمر

 هم شون اجاره! رمیگ ینم یانهیهز نجایا یدستگاها یبرا من_

 به نیتونیم نیندار لیتردم خونه یتو شما اگر! متاسفانه دمینم



 

 pg. 551 

55
1 

 نینک تفادهاس نجایا یدستگاها از فاضل یآقا با نسبتتون صرف

 چون بدن اطالع و رنیبگ تماس من با شونیا نکهیا شرط به اما

 لقبو کنم ینم نامش ثبت که یکس سمت از یتیمسوول چیه من

 !....خوامیم عذر. برسم کارم به دیبا هم االن! کنم ینم

 :ستادیا فاطمه که رفتیم رونیب در از داشت

 شمام یراب و ادین خوشش رفتار نیا از فاضل یآقا ممکنه_

 !نباشه خوب

 :کرد نگاهش یکم و دیچرخ سمتش میمر

 دنیخوشا دیتهد است، هیریخ بخش هی کارمند که یخانوم یبرا_

 یارحرفهیغ منو برخورد فاضل یآقا اگر اما نظرم به ستین

 حتما براشون باشگاه، قرارداد به دادن ربطش و کردند یتلق

 رو شما حضور شونیا اطالع بدون چرا دمیم حیتوض تر شفاف

 ....ریبخ روز!نکردم قبول

 حق !بود اشنهیس یرو یسنگ مثل آنها نگاه! زدیم تند تند قلبش

 ...بودند آمده ورزش جز یکار یبرا... انگار بود مهنا با

. دید را یچادر و ساله پنجاه حدودا یزن و رفترونیب دفتر از

 محمد مادر او نکند شک یالحظه که بود آشنا آنقدر شیهاچشم

" جان عمو زن سالم" گفتیخاص لحن با فاطمه یوقت. است

 و بود شده سست شیپا و دست. کردند ته و سر رامیمر انگار

 یخنث یلحن با زن. گفت خوشامد و کرد سالم یول داشت استرس

 فاطمه حال و داد را سالمشان جواب دینفهم را شیمعنا میمر که

.  داد نشان را خودش که بود کرده نیکم انگار مهنا.دیپرس را
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 اما کرد اشیمعرف و گذاشت میمر پشت دست هم بالفاصله

 نیب از تا کرد یخال شتریب را میمر دل مادرش ییاعتنایب

 کار داشت که رفت ییهمانجا میمستق. کند فرار آنها یهانگاه

 چرا. کرد خی شتریب شیهادست و کرد مرتب را هاوزنه. کردیم

 بود زده یحرف او واقعا یعنی کرد؟ بد را حالش محمد مادر نگاه

 ! شد؟ شانیدایپ همه دفعه کی که

 رد کنارش از نشیریش مامان به سالم و دو و غیج با عادیم

 دو نیب هیثان چند یبرا دستش و رفت پسرک یپ میمر حواس.شد

. کرد نگاه رفت پوستش که را دستش و گفت یآخ.ماند وزنه

 النس ته که ییراهرو به گاهشن و شد تر نیسنگ اشنهیس یقفسه

 شروع همانجا از زیچ همه! ماند شد یم ختم تییسو آن به و بود

 ...  و تییسو آن و یمور کنار از ش،یپ دوماه از.شد

*** 

 نیب امروزکه افتاد دلش ادی و کرد نگاه دستش یرو زخم به

 محمد با که یروز! ناشناخته یحس با ماند بیغر حضور نیچند

 مقابل که برسد ییجا به کردینم هم را کرشف کرد توافق

 یزیچ چیه. بود شده یول شود نگران و دستپاچه اشخانواده

 !!دلش شتریب همه از و نبود شیسرجا

 اتاق یتو یسرک ستاره. برداشت زیم یرو از را شیمانتو 

 :دیکش

 برم؟ باهام؟ یندار یکار میمر_

 :بست را شیمانتو یدکمه و زد لبخند
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 کم مک نجایا ؟یکنیم یریگیپ یگفت که رو یمرب ونا فقط! نه_

 !شهیم شلوغ

 هشینم استخرش از میمر فقط! دمیم بهت خبرشو حتما فردا تا_

 !خوبه اونم بده اجاره اگه! دارما فکر یسر هی من کرد؟ استفاده

 سرش یباال اشدوباره بستن حال در و کرد باز را شیموها

 :گفت

 به! هیشخص استفاده واسه و کهیکوچ استخرشم. داره دردسر_

 !ارزهینم مشکالتش

 :دیکش باال را شیهالب ستاره

 هم تو! خوبه درآمدش! بنداز یکیتار یتو ریت هی باز حاال_

 !یدیخر باشگاهو نصف دیشا کم کم! گهید نجایا ینشست

 :زد خنده ریز میمر

 ...یکارگر پول با! آره_

 :گفت و دیخند ستاره

 ! نجایا به رحمت صد بازم_

 تشدس کف یبوس چسباندن با ستاره و گفت یشکر رو خدا میمر

 و کرد ساعت به ینگاه میمر. رفت و کرد یخداحافظ او یبرا

 مهسا اسم دنید با. خورد زنگ لشیموبا که برداشت را شالش

 :بست را اتاق در و برداشت را یگوش

 ...بخور ناهار.نمون گشنه تو یول امیم دارم_
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 !یش نگران خونه ینر .رونیب اومدم من_

 :کرد تعجب

 ؟یرفت دیخر کجا؟_

 ...و گذاشتم جا زیچ تا دو یکی که زدن زنگ آموزشگاه از! نه_

 :دیپر مهسا حرف انیم

 ! اونجاها یبرگرد ذارمیم شده تموم کنکور نکن فکر_

 :دیخند مهسا

 دوستم به سر هی هم رمیم داره؟ حوصله یک! دوره راه بابا نه_

 روزه چند! رمیبگ امروز دارم دستش یامانت یسر هی هم بزنم،

 ! گهیم داره

 :دیکش یقیعم نفس

 ؟یایم که عصر تا! باش مراقب! خب لهیخ_

 را تلفن میمر و است خودش مراقب کرد راحت را الشیخ مهسا

 او و گرفت را محمد یشماره مکث هیثان چند با. کرد قطع

 :داد جواب بالفاصله

 ؟ییاکج! یبود مشغول گرفتمت؛_

 ...که رمیم دارم! باشگاه! سالم_

 :گفت حرفش انیم محمد

 !کمینزد سایوا_
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 :آمد لبش یرو لبخند

 !ادیم مرد یایمرب از یکی هوی شده رید! رونیب امیم خب_

 ! سایوا نگیپارک یجلو _

 :کرد مشکوک را میمر لحنش

 محمد؟ شده یزیچ_

 چطور؟! نمتیبب خوامیم فقط! نه_

 !نمتیب یم ایب! یچیه... آخه_

 و رفت رونیب. کرد قطع را تماس میمر و گفت یایاوک محمد

 قدم به شروع در یجلو همانجا. رفت نگیپارک سمت زنان قدم

 که بود شده پارک نیماش چند.  چرخاند چشم و کرد زدن

 مدمح و داد باال ابرو تعجب با. بود یاصل ریمس خالف اشانیکی

 که کرد رد را رو ادهیپ و زد لبخند دنشید با. دیچیپ کوچه سر از

 و زد لبخند محمد.داد سالم و کرد باز را در.ستادیا او

. داد جواب او یگونه یرو یابوسه گذاشتن با را سالمشکیعل

. شد رد نیماش همان یجلو از و گرفت عقب دنده هم همزمان

 لذت که کرد متعجب آنقدر را میمر ن،یماش نانیسرنش دنید

 او و برگشت محمد سمت تعجب با. رفت ادشی از محمد یبوسه

 :دیغر لب ریز اخم با

 !تهیعفر_

 :دیچرخ سمتش کامال ریمتح میمر

 ؟؟یک_
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 !رو فتنه که شیدید! گمیم عباسو زن_

 نجا؟یا انیم یدونست یم_

 سته لگنش نهیبب کنه چک گفتم بهش! گفت زد زنگ مهنا! نه_

 ! آره گفت که نه ای

 :اندم رهیخ بهش تعجب با میمر

 پان؟یم باشگاهو سادنیوا! فهممینم_

 !کرده وا لقشو دهن...  عباس   اون البد_

 ...محمدرضا_

 شدن دماغم یمو یبدجور موقع اون از! دمونید هم با باری_

 ! همه

 :نشست عقب و زد یپوزخند مکث با میمر

 !نکنه درت به راه از یکس که البد شدن نگرانت_

 :فتگ و کرد او به ینگاه محمد

 !ندارم که گرفتن زن دارم، دختر دوست سابقه_

 دمحم و کرد نگاهش دیترد با. دیگویم چه او دینفهم درست میمر

 :زد لبخند

 ! یزنم گفتم عباس به شیپ دوماه همون_

 یمینس و شد قیتزر میمریهارگ یتو خنک یعیما انگار

 نگاهش داشت هنوز! خورد جانش به رو روبه از دلچسب

 :گفت آرام حمدم و کردیم
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 !خونه میریم! یریم رید بگو مهسا به_

 ینیب مقابل دست ،محمد دیبگو یزیچ خواست تا و زد پلک میمر

 :گفت محکم و یجد! گذاشت اش

 !خورهیبرم بهم ارین نه! خونه میبر امروز خوامیم_

 :گفت آرام گذشت که یکم. نشست عقب و نزد یحرف میمر

 ؟یریم خودت خونه_

 ام؟یب کنمیم جرات یعل حاج از شما خونه_

 !االن اونجا امیب ندارم دوست_

 :انداخت سمتش ینگاه محمد

 ! برمت ینم اونجا میکن عقد_

 :دیچرخ سمتش کالفه میمر

 ...فقط دارم، یخوب احساس باهات االنم! محمد ستین عقد حرفم_

 یم یخواست جا هر بعد!  طاق به بکوبم نویا کله من سایوا فقط_

 !برمت

 : گفت تعجب با و گرفت فاصله قبلش لحظات حال از میمر

 ؟یک_

 هنیبب دنبالمون افتاده! کرده فرض خر منم! خره خودش! فاطمه_

 !میر یم کجا

 :کرد گرد چشم میمر
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 خودت؟ خونه یر یم یدار چرا پس_

 !بده آمار کامل بره که اونجا میر یم ندمونیبب خوامیم_

 

 

 

 

 

 از و باشد آرام کرد یسع. آمد دبن هیثان چند یبرا میمر نفس

 :گفت آرام. شود خالص بود برده هجوم ذهنش به که یافکار

 شم؟ ادهیپ من یداریم نگه_

 !نه_

 !محمد کنمیم خواهش_

 !نه_

  زنتم؟ یگینم مگه_

 !من با االن نکن بحث_

 هی خونت،مث میکشون یم یدست دم آدم هی مث یدار نایا جلو_

 ... 

 :نکند بغض کرد یسع ، محمد زیت نگاه با



 

 pg. 559 

55
9 

 !افتادم یم پس داشتم کرد نگام یجور هی امروز مامانت خدا به_

 !زننیم یبگ یبرچسب هر من به ندونن بد تو واسه

 !  بزنن دارن وجود_

 کردم غهیص که یدختر به یدار وجود یبگ مادرتم به یخوایم_

 آره؟ کن؟ نگاه بد

 :داد دامها درمانده میمر که رفتیم را راهش داشت هنوز محمد

 من! کنم یزندگ آدم مث ات خانواده تو امیب دارم دوست خدا به_

 ... وگرنه ادیم بدم ایباز موشک میقا نیا از

 ؟یشدیم قهیعت اون دوم زن یرفت یم ؟یچ وگرنه_

 و گفت یاَه بهش ینگاه با محمد و کرد نگاهش رتیح با میمر

! زد ورد و انداخت یخروج نیاولیتو داشت که یسرعت همان با

. دوخت رونیب به و گرفت ازش چشم صامت و ساکت میمر

 شیب بود معلوم. دیکش شیموها یال و گردن پشت به دست محمد

 یب او یخانواده آمدن. بود نکرده اشتباه میمر. است کالفه حد از

 و باشگاه به را آنها یهمه که بود شده بلند هازمزمه! نبود لیدل

 ! دیکش دنشانییپا

 آرام مترو یهاستگاهیا از یکیکینزد. کردیم درد دستش زخم

 :گفت

 ! شمیم ادهیپ دار نگه_

 !خونه برمتیم_
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 ریبگ پوریش بعد کن روشن من به احساست مدل با فتویتکل اول_

 !من قضاوت تهش و همه واسه دستت

 ادهیپ دیکش را در یرهیدستگ میمر و دیکش کنار را نیماش محمد

 :دش مانعش محمد که شود

 !کنن فکر یچ ستین مهم من واسه_

 اشختهیر هم به حالت. کرد نگاهش یکم. دیچرخ سمتش میمر

 !سردرگمش یهارنگ و شیهاچشم به بود دهیکش باز

 واست یول ، کنه درموردت یفکر چه یعل حاج مهمه واست_

 کنن؟ من درمورد یفکر چه ت خانواده کل ستین مهم

 رو غهیص انیجر آخرم و اول! داشتمینم نگه نجایا االن نبود_

 !فهمنیم

 :گفت آرام و شد رهیخ بهش میمر

 اونوقت! محمد یکردیم یزندگ من یجا روز هی کاش_

 ...که هیزیچ نیبدتر غهیص اسم یدیفهمیم

 :دیچرخ کامال سمتش محمد

  ؟ینبود مگه!  یبود من با غهیص همون با_

 :داد هادام او! زد زل بهش و دیکش ریت میمر فقرات ستون

 سا،یوا پاش بهش؛ یدار اعتقاد اگه! نداره خوب و بد گهید پس_

 ...هم یندار
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 نهکیم صبور آدمو عشق نکهیا! دارم اعتقاد شتریب زیچ هی به_

 ! نه حیوق یول

 میمر حیصر لحن. ماند بهش نگاهش و شد جمع محمد یابروها

 ترامآر میمر! گفته چه دیفهم تازه انگار.شیبرا بود ریگ ترمز مثل

 :گفت

 باهات نکهیا! محمد یکن یمعن برام حرفتو بعدا کنمیم صبر_

 اهاشتب فقط دمیشن و دمید که یوقاحت کنه خدا! یچ یعنی بودم

 ...وگرنه باشه تتیعصبان سر از محض

. شد ادهیپ یخداحافظ با و کرد ول را اشجمله یباق.نداد ادامه

 ار دستش کف. کرد نگاه رفتنش ریمس و باز مهین در به محمد

 دایز آنقدر. بود سرش یتو مختلف یصداها. دیکوب فرمان یرو

 یرو محکم را مشتش دو... که آنقدر. گرفتیم سرسام داشت که

 زا یاثر چیه مترو ستگاهیا یتو اما. شد ادهیپ و دیکوب فرمان

 ...نبود میمر

 

 

 

 

 لقف یتو از را دیکل. کردیم درد شیپاها که بود رفته راه آنقدر

 در یجلو یشده کییموزا یپله تک یرو و دیکش رونیب

 ونریب شیپا از کامل شد خم و دیکش را اشیکتون بند. نشست
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 خهشا یرو ازش یگل.  افتاد قرمز یشمعدون به چشمش که بکشد

 یاگوشه کردیم احساس. دیرسیم نظر به افسرده و بود شده خم

 یتو دوباره دمحم حرف! شده جمع و پژمرده طورهمان قلبش از

 خون یجا کرد حس که سوخت دلش آنقدر. شد تکرار ذهنش

 هم به شهیهم از شتریب شیهالب. ختندیر مذاب شیهارگ یتو

 اشیشانیپ یرو را دستش کف. نپرد رونیب بغضش تا دیچسب

 و دیچسب شیزانو به دستش ساعد.  شد جمع شیزانوها و گذاشت

 یتو حرف نیا ندیشاناخو تکرار دیشا تا داد تکان را خودش

 تر تلخ دنشیشن از ادشی و تکرار! شدینم اما شود تمام سرش

 ... و زد را سرکوفت نیاول او نکهیا از! بود

 یبد تکان. کرد شیصدا آرام مهسا و شد باز سرش پشت در

. کرد نگاهش بد حال همان با و برگشت. ماند رها تنش و خورد

 که رفت ادشی و شد عوض او سرخ صورت دنید با مهسا حال

 :نشست کنارش و کرد رها را در. بوده منتظرش

 ...چرا شده؟ یزیچ_

 :داد تکان سر و دیکش صورتش به دست یفور

 ؟یایم رید ینگفت مگه تو! خوبم_

 :ماند حرکتیب او یکرده بغ یهاچشم به مهسا نگاه

 ؟ یبود کجا! خونه اومدم... که شد یزیچ هی_

 :داد را جوابش کوتاه. شد رد او کنار از و شد بلند

 ! ابونیخ تو_
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 یقسمت ، اشتکه هر با و کرد عوض را شیهالباس اتاق یتو

! خودش حرف و محمد مادر نگاه تهش و آمد ادشی روز هماناز

 تن یوصله! فیبالتکل و زانیآو! بود مانده دستش یتو شرتشیت

 !نبود؟ خانواده آن

 دراور یکشو هب سرش. بست چشم و خورد بهش پنکه باد

 نیا خودش با قرارش کرد، قبول را محمد شنهادیپ یوقت.دیچسب

 یحت و بگذارد هیما است قرار جسمش از دانستیم! شد که نبود

 و حواس و هوش ، جسمش از شتریب اما بشنود سرکوفت دیشا

 زودتر کرد، سفت را دلش چه هر! بود دهیدو محمد یپ در دلش

 ! دیپر اشنهیس یقفسه از

. گرفت فاصله بغض با در کنار از مهسا و آمد زنگ یاصد

 یابزار جعبه با حسن. رفت در پشت و دیکش صورتش به دست

 کیعل سام ، دیدیم را دخترک که بار هر طبق بود، دستش که

 :داد نشانش را جعبه و گفت یایآبج

 امر یعل حاج! خورده مشکل به کولر نکهیا مث گفت مادر_

 ! بندازم شب   گاین هی امیب کردن

 اهللای حسن. رفت کنار در یجلو از و گفت یآرام یبله مهسا

 هشنگا داشت مهسا. رفت باال نردبان از. رفت تو و گفت یبلند

 اتاق یتو خواهرش یپ دخترک حواس و هوش یهمه. کردیم

 بام پشت لب را ابزار جعبه حسن. زده زل او به دینفهم و بود

 بکشد، باال کامل را دشخو خواست که یالحظه و گذاشت

 . شد جمع شیابروها. افتاد او به چشمش
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 ؟یآبج شده یزیچ_

 گفت یایهولک هول نه. رفت پس یکم سرش و زد یپلک مهسا

 گرم رنو مثل چطور لبخند که دیند. رفت خانه یتو یدیببخش با و

 را حسن صورت تمام شود؛یم پخش نیزم تن به که یصبحگاه

 ! دیکش باال را خودش تند یتغفاراس با تهش و کرد یط

 یور عقب و گفت یشیآخ کرد، کار به شروع درست کولر یوقت

 یکخن باد یول بود تابستان اول ماه یانیپا یروزها. نشست نیزم

 حوض و افتاد اشانخانه اطیح به همانجا از چشمش.آمدیم

 یعل حاج چشم از دور و ندیبنش محمد با دادیم جان! وسطش

 و پسیچ سر و بخورند خنک یاهندوانه ، شیع بساط کنار

 باختشان و برد زانیم بود نشده هنوز! ببندند شرط ماستش

 یلع حاج بتیغ و یکن روکم یپا به ثم،یم قول به. باشد مشخص

 سر خنده با! دادندیم فنا به هم با را کاهدان و کاه افتاد،یم که

 اجح تا! بکشد آنجا را محمد امشب ستین بد کرد فکر و داد تکان

 نیهم با. آوردند یم در عزا از یدل ، گشتیبرم مشهد از یعل

 یهاپله از. کرد جمع را لیوسا و انداخت جا را کولر در فکر

 ینیس با مهسا و شد باز خانه در ، رفتیم نییپا که نردبان

 نییاپ را حسن ، یدینباش خسته و تشکر با. آمد رونیب یکوچک

 :داشت نگه نردبان

 وقت هر اما یآبج ادیب شیپ واسش یمشکل گهید دونمیم دیبع_

 !کولر انداخته پوس خدهیُ ! خدمتتونم من کنه،یم لک ل ک نیدید

 !حتما دهیم بشویترت ادیب یحاج اونم. شه عوض باس

 :رفت جلو یکم مهسا
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 !نکنه درد شما دست! شد یعال االنم نیهم_

 

 

 

  

 

 

 ادی ،یدست شیپ یتو خسر یهندوانه یمثلث قاچ سه دنید با حسن

 ودب نوش ششیع که او! محمد و افتاد بام پشت یباال الیخ و فکر

 دست تعارف یب و گرفت اشخنده! گرم یحساب سرش و انگار

 صورت چطور دیند. برداشت را هندوانه از یقاچ و برد شیپ

 یتو را هندوانه که نیهم یول شد جمع اشنشسته دست از مهسا

 دهانش و دست نیب هندوانه و افتاد او به گذاشت،چشمش دهانش

 دست به ینیس او دید تازه حسن و گرفت چشم مهسا. ماند

  .دیکش دهانش به دست و دیبلع را هندوانه قاچ یفور. ستادهیا

 باشه؟ یامر! نیبرسون سالم خواهر به.  نکنه درد شما دست_

 دمر دید که برود ، کرد باز را در حسن و کرد تشکر فقط مهسا

 رونیب کامل خواست تا اما گرددیم آدرس کی دنبال ینجوا

 یصدا بعد و گرفت را در که دید را مهسا دست برود،اول

 :دیشن را عجولش

 !کنمیم خواهش! بره دیکن سر به دست رو آقا نیا شهیم_
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 در کنار مهسا. شد جمع یریغافلگ و تعجب انیم حسن یابروها

 وا و در نیب حسن چشم. کردیم نگاهش خواهش با و بود دهیچسب

 :کرد زمزمه آرام مهسا که کرد نگاهش مشکوک و زد یچرخ

 ! مزاحمه_

 هم یتو شیابروها شیجا بعد یاهیثان و شد باز حسن صورت

 شتعصب یهارگ که ییصدا با و گرفت را در یرهیدستگ. رفت

 :زد اشاره شد، ترکلفت

 ! این رونیب شوما_

 :گرفت را در مهسا

 مزاحم... نینش ریدرگ لطفا! نجاستیا ما خونه هبدون خوامینم_

 ...یعنی... ستین یاونجور

 :کرد نگاهش جیگ حسن

 ؟یآبج نه ای براش میش شاخ ما باالخره_

 ! بره فقط_

 :افزود استرس با و انداخت خانه در به ینگاه

 ! ده،برهینفهم تا میمر_

 نییپا را سرش دخترک و شد یطوالن مهسا به حسن نگاه

 :گفت و کرد صاف را شیگلو حسن. انداخت

 !شوما کولر باد ریز برو! رسمیم خدمتش_
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 رونیب ابزارش جعبه بدون حسن و شد سست در از مهسا دست

 و چسباند در به را گوشش. دیتپیم تند تند مهسا قلب. رفت

 اشبزرگه تکه دیفهمیم میمر اگر. دیشن دورتر و دور را صداها

 !...بودگوشش

*** 

 یقدم تا. انداخت باغ کوچه یتو ینگاه و کرد پارک را نیماش

 !برگشت و دیشن سر پشت از را حسن یصدا ، رفت کوچه یتو

 ده؟ینرس کوجا؟_

 ... تو برو! االن امیم_

 :کرد تماشا را رفتنش و چسباند وارید به را اششانه حسن

 !بپادت که سین یحاج! نزن هول_

 :گفت متعجب و برگشت مکث با محمد

 ته؟رف کجا_

 :گفت و برداشت وارید از را اشهیتک حسن

 ت؛دیز دل   ور یبر یخواست بعد! دارم کارت تو ایب! آقا پابوس_

 !برو

 :گفت یتخس با و زد یچشمک

 !کیشیک سایوا صبح تا یخواست اونوخ_

 حسن سمت   کوچه به نگاه با و دیکش دهانش دور دست محمد

 . برگشت
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 کو؟ مامانت_

 :گفت و برگشت خانه سمت حسن

 متیغن دمو منم! چوندیپ د،ید دور بابامو چش تا! خاله خونه_

 !دادم خبرت و دمید

 :گفت خنده با و بست محمد ورود پشت را در

 ینبارا تو شیبکن یتونیم نیبب! هس کهیکوچ سرتق اون البت_

 ؟ خرپشته باال

 ! فرستادش شهیم نورمیا_

 :زد خنده ریز غش غش حسن

 اسفل ته یحاج چون! خالء ته کن وا هرا اونورم از! آررره_

 !کنن جام ذارهینم نمیالسافل

 کنار تخت   یرو ششیع بساط دنید با و گرفت اشخنده محمد

 ! شد ولو حوض

 کارت؟ بود نیا_

 :نشست زانو چهار شیرو روبه یبطر کی با حسن

 نداشته شیر به دست جور هی! امروز کردم هوس یآ تو جون_

 گذاش گرم، دمش باز یول! وا خبره چه دیمفه که دمیکش ننم واسه

 ! میکن یحال هی

 را شهیش دستش کی با و افتاد گرد بالش یرو ور هی محمد

 :چرخاند



 

 pg. 569 

56
9 

  ؟یآورد کجا از! یریگیم من از شهیهم که تو_

 ممد؟ یگرفت کم دست   داآشتو_

 ! کرد پر را دستش یجلو استکان ته و گفت ینچ محمد

 !اومدیم ثممیم یگفتیم_

 س؟ین فتیش وسط مگه اد؟یب اکج_

 با حسن که زد را کیپ نیاول و گفت یآهان مکث یکم با محمد

 :زد بهش مشت

 !ذارمیم کوفت برات دارم! ابوی واستا_

 . داد شیهالب به یقوس و انداخت بالش یرو را گردنش محمد

 !شه کباب گرمیج و دل خواستم! تلخه مزه،یب_

 :زد اششانه به و گذاشت سمتش را اریخ و ماست یکاسه حسن

 !میکن تپونش عزت میخواست باش رو ما! قهید دو بتمرگ پاشو_

 حد به! حسن سین لمیم ادیز االن! گهید شب هی واسه دار نگه_

 ! هستم زهرمار یکاف

 را شید،موهایوزیم که یخنک مینس. انداخت بهش ینگاه حسن

 دو! دنرقصایم اشیشانیپ یرو بود، بلندتر شهیهم به نسبت که

 :شد خم سمتش یکم و گذاشت شیزانوها یرو را آرنجش

 مگه؟ تهیچ_

 :زد بهش او، سکوت با
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 !توأما با_

 !کنم پاک برم چطو موندم! زدم گند! یچیه_

 کجا؟_

 :داد ادامه دهد، جواب خواست او تا

 م؟یمر دل   دم_

 !آره_

 قهر ،اونیکن دعوا باس! دادا گهید هیزندگ نمک دعوا خب_

 ... و یبکش نوز و ازن یبر کنه،

 !اون ستین اطوارا ادا نیا اهل_

 ولز؟ جلز به یافتاد خودت که یکرد بلغور یچ پ_

 :کرد پر را استکانش دوباره و زد یچرخ محمد

 !مفت زر_

 رکمت. رفت باال را استکان نفس کی که کرد نگاه او به حسن

 امشب اما دهد قورت بعد دارد نگه دهانش یتو را آن او بود دهید

 را اشکهیت! بود کرده مزه کمال و تمام را معجونش دوبار هر

 :انداخت
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 دندون؟ ریز یبرد مزه و نبود لتیم_

! نشست و زد عقب را شهیش ینچ با و کرد بهش ینگاه محمد

 :گرفت را دستش حسن که شود بلند خواست

 دمیکش کهیکوچ هوی! کردم سیسرو کولرشونو رفتم امروز_

 !کنار

 :شد جمع حمدم یابروها

 داشت؟ کاریچ_

 یول اروی دست افتاده آدرس که داده یسوت کوجا از دمینفهم_

 !نفهمه شیآبج گفت و بود رنگ به رنگ

 :نشست صاف دفعه کی محمد

 بود؟ نجایا نیام_

 گم؟یم اونو یدیفهم که شیدید! آره_

 :گفت یعصب و شد عوض محمد رنگ

 ... ید کهیمرت_

 تو؟ تهیچ! رفت دیکش راشو زده اشتب گفتم_

 ! شد خورد اعصابم که شیپ روز چند اومد گوه نیهم_

 کجا؟_
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 اومده ینام نیام داد امیپ ندادم جواب زد زنگ عموم! صندوق_

 ... شد داستان که رفتم! اونجا داره کارم

 :کرد نگاهش شده گرد ییهاچشم با حسن

 ...که یحاج جلو یکرد خیس گردن البد_

 مرگش چه ستین معلوم! رونیب شدمیکش! نزدم حرف اون جلو_

 ! چرندا نیا و میمر به برسه دستم ذارهینم گفتیم یول بود

 :کرد نگاهش حرص با محمد و گفت یخب جیمه حسن

  گه؟ید داره خب.مار زهر_

 دنبالت؟ اومده دهیکش راه یچ واس یدینفهم تو یعنی_

 ...البد_

 :گفت حسن و کرد مکث

 ؟ کرده هندستون ادی لشیف_

 !دهیخند آبادش و جد آباد اکجان به_

 خنده انیم حسن. شد بلند و زد دستش ریز محمد دیخند که حسن

 :گفت بلند

 مگه؟ اومده یگفت میمر به_

 :گرفت یقیعم کام و زد آتش یگاریس محمد

  سم؟ ای دارم دم_

  خو؟ یکنینم شیرسم چرا پ یندار_
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 :گفت و شد یجد.دیکش تخت لب را خودش محمد نگاه با

 یپنهون و پس نیا از نشده خسته! دلت دم ببرش دار ورش اباب_

 بودنش؟

 ! فکرشم تو_

 هک خانه گرید سمت به نگاهش و انداخت شیپا ریز را گارشیس

 ...دیچرخبود، وصل بهش ترکوچک در

 

*** 

 

 

 

 اما بخوابد شتریب یکم خواستیم دلش و کردیم درد سرش

 سرش یتو رمقر ساعت سر! چکش بود شده شروزمره عادات

 یرو خودکار صورت به دستش! دادیم دارباشیب و دیکوبیم

 محمد سمت از پاسخیب تماس نیچند دنید با و رفت لشیموبا

 باعث یگوش ییصدایب. شد رها اشنهیس از یآه و شد زیخمین

 مال تماس نیآخر! نشود هاتماس از کدام چیه متوجه بود شده

 مانده داریب موقع آن تا وا شدینم باورش! بود صبح سه ساعت

 دب را حالش دیشن ازش که یحرف و بود ناراحت دستش از. باشد

 شورش دلش برداشته، سمتش یقدم دیدیم که نیهم اما کرد

 رختخواب یرو و دیکش شیهاچشم و صورت به دست! کردیم
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 ستشد یتو را یگوش و کرد بلند سر مهسا ریبخ صبح با. نشست

 ابرو بود،متعجب تنش رونیب لباس هک او دنید با. کرد جمع

 :بود گرفته یکم شیصدا. دیکش درهم

 جمعه؟ و صبح کله کجا_

 شه؟یم برگزار زبان واسه یورود آزمون هی نگفتم بهت مگه_

 صورت به تونمیم بخونم گهید ترم هی شم، قبول توش بتونم

 ...و کنم سیتدر کار یمجاز

 :گفت یجد و شد بلند حوصله کم

 ! یبر نکرده زمال یول یگفت_

 به ینگاه با مهسا. رفت رونیب و انداخت زیم یرو را یگوش

 چپش یدنده از میمر بود معلوم. کرد ینچ دستش، یتو یگوش

 و گرفت دندانش به انگشت! دهدینم نشان خوش یرو و شده بلند

. دادیم دست از را آزمون دیرسیم رید. نشست مبل یرو

 یروین داشتند قصد که یکتشر با بود کار خوب فرصتکی

 صورت به زبان سیتدر یبرا کنند جذب نفس تازه و مجرب

 ...اما یمجاز و نیآنال

 از را حوله تا کرد نگاهش آمد، تو سیخ صورت با که میمر

 تشدس یتو یگوش. دیکش صورتش به و برداشت یجالباس یرو

 در یگل وگرم ریبخ صبح. دید را یریبخ صبح و سالم و دیلرز

 ینیس و رفت میمر سر پشت. شد بلند و گذاشت مخاطبش جواب

 : برداشت نتیکابیرو از را صبحانه یآماده

 برات؟ زمیبر ییچا_
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 :کرد نگاهش و نشست کولر مقابل مبل یرو میمر

 مگه؟ یخورد_

 ...و نشه رید که برم و بخورم زود گفتم! آره_

 :گفت مظلوم و کرد جمع را شیپا و دست ، میمر یجد نگاه با

 !رمینم! تو یباش نداشته دوست... خب_

 جواب منتظر تو! مهسا نکن خورد منو اعصاب ینجوریا_

 کارا؟ نیا واسه یداد فرانک دل به دل که یستین آزمون

 :گفت و کرد دایپ یجرات مهسا

 یاشب نداشته دوست تو که گفتم! تهیاولو کنکور یآبج جون به_

 داشته درآمد دارم تدوس منم! خوبه کار هی نمیا خب یول رمینم

 !باشم

 ...بخون درستو فعال_

 من یکن کار فقط تو ندارم دوست من داره، نهیهز خوندنم درس_

 !خب بخورم

 !باش نداشته کار زایچ نیا به_

 ! ندارم! باشه_

 :چاندیپ هم به را شیهادست شیرو روبه و رفت سمتش

 گها نیبب ایب خودت! جا هی نیهم و بار هی نیهم یآبج جون به_

 ! نرو بگو بود بد
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 است یزمان یبرا همش پشت یهاگفتن یآبج نیا دانستیم میمر

 :کرد نگاهش حوصله یب و کالفه. بزند گولش خواهدیم که

 !نکن کل کل باهام تو. خدا به ندارم حوصله مهسا_

 یرو کنارش و کرد باز مهسا یبرا را دانیاش،مدرمانده لحن

 :نشست مبل

 ...یداریب که تو!  میرب هم با پاشو اصال_

 :زد بهش یاضربه حرص با میمر

 کار ریدرگ خودتو ندارم دوست گمیم ؟یریم چرا گمیم مگه_

 ! یکن

 ...بار هی نیهم_

 !نه_

 ...ظهر تا خدا به! رهیبم مهسا_

 :شد بلند سمتش میمر دست

 ! خدا به دهنت تو زنم یم یبگ بار نیا_

 خشم و حرص با میمر که رفت عقب یکم و کرد خوف مهسا

 :شد بلند

 !شعوریب! انگار بهش دنیم مدال! رهیبم ، رهیبم یه_

 :رفت دنبالش و دیپر جا از مهسا

 ییتا سه هم با ایب. هست محمدم اصال... میمر... خب دیببخش_

 ... دمیم آزمونو من تا... میبر
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 :گفت تعجب با و برگشت او حرف انیم میمر

 کجاست؟ محمد_

 یگوش هنوز. داد فشار دستش یتو را یگوش تعلل یکم با مهسا

 .بود روشن محمد ریبخ صبح امیپ یرو

 ! خانم عصمت خونه_

 اونجاست؟ یدونیم کجا از تو_

 جواب زد، زنگ یه شبید... بعدم! اسکوچه تو نشیماش_

 ! یدیخواب گفتم.من به داد امیپ ،ینداد

 :داد قورت را دهانش آب م،یمر نگاه با

 ... و آموزشگاه رسونهیم منو گفت خودش_

 :گفت یعصب میمر

 دنبال اومده ؟یچ که یگیم رونیب یریم نزده، خونه تو حرفو_

 نجا؟یا تو

 هی دارم گفتم ؟ یداریب حاال تا چرا گفت شبید... خدا به نه_

 گفتم؟یم دینبا... و کنمیم چک جزوه دوره

 !!!گهید یگفت که حاال_

 آنقدر. شد لیوسا کردن جمع مشغول حرص با و رفت اتاق یتو

 جرواجر را هارختخواب تمام خواستیم دلش که بود یعصبان

 ندب یاورآمده چوب تکه به ناخنش با و ستادیا در کنار مهسا! کند
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 و دیکش خجالت ، صورتش یسرخ از برگشت، میمر یوقت. کرد

 :انداخت نییپا را سرش

 ! یش ناراحت کردم ینم فکر_

 رفت دنبالش مهسا.رفت آشپزخانه یتو و شد رد کنارش از میمر

 :برگشت حرص با کدفعهی میمر که

 !نداره یربط من به! بکن یخوایم یکار هر! این من دنبال_

 و دست با مهسا م،یمر ییاعتنا یب با. زدند را زنگ موقع همان

 دلبخن. دید را محمد کرد باز که را در. رفت رونیب سست ییپا

 با و کرد جمع را شیهاشمچ محمد. کرد سالم و زد یناراحت

 :گفت سرش پشت به ینگاه

 شده؟ یچ_

 :رفت جلوتر یکم و کرد خانه داخل به ینگاه مهسا

 ناراحته؟ تو دست از_

 

 

  

 

 

 :کرد هم یتو را شیهااخم ، محمد سکوت با

 ... و هیعصبان نقدریا یکرد کارشیچ_
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 !ارمیدرب دلش از دمیم قول یبرگرد و یبر تو تا! ادیم شیپ_

 !رمیمن_

 :خورد جا محمد

 چرا؟_

 !نه گفته میمر_

 چشم؟ یگفت هم تو!نه گفت اون_

 !مهیآبج_

 صالیاست. دیچرخ کوچه گرید سمت نگاهش و کرد ینچ محمد

 و رفت کوچه یتو عقب به ینگاه با و دید مهسا را نگاهش

 :گفت آرام ، شد متوجهش که محمد نگاه. ستادیا او یرو روبه

 االن من ،یاریدرب دلش از که یبزن فحر باهاش یخوایم اگه_

 هب...  یکن تشیاذ یبخوا اگه یول نیباش تنها که رونیب رمیم

 !گم یم ویچ همه آقا حاج به خدا

 قورت را دهانش آب مهسا که ماند مات و خورد جا چنان محمد

 :داد

 پاش منه، پناه و پشت که مهیمر فقط یکن فکر ندارم دوست_

 ...فتهیب

 !! بله! یلدب دیتهد شمام_

 :کرد هم یتو را مهسا یهامحمد،اخم یخنده پر لحن

 !محمد کنم یعمل دمویتهد که کن تشیاذ_
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 !اونوقت؟ یگیم ویچ یحاج به_

 ...  گمیم_

 :رفت کشینزد یقدمو زد لبخند محمد مهسا، مکث با

 !دارم دوسش منم کن باور یول! نه تو یاندازه دیشا_

 :کرد نگاهش یناراحت با مهسا

 ه؟ینجوریا شبید از چرا پس_

 دلش از و کنم اقرار که دارم شجاعت نقدریا! منم مقصر_

 ! درآرم

 و گرفت سمتش را مشتش سر محمد مهسا، نگاه و سکوت با

 :زد شیبرا یچشمک

 !گهید قول_

 وا دست به را مشتش سر. نشست مهسا لب کنج نیپاورچ لبخند

 . گفت یاباشه و زد

 !بردارم فمویک رمیم_

 با ،ماند باز مهین در یوقت! باشه یعنی که زد شیبرا یپلک محمد

 یم را کفشش یپاشنه او. کرد صدا را حسن داشت که یفکر

 :آمدیم رونیب و دیکش

 !هان؟_

 ؟یبریم_

 و؟یک_
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 رو؟ مهسا_

 :ماند خیس دوال طور همان حسن

 هان؟_

 !آموزشگاش؟ یبر یم رو مهسا_

 صورت به دست و زد شیبرا یچشمک حسن، چپ نگاه با

 :ستادیا و کرد ول را کفشش حسن. دیکش صافش

 بزنه حلقومم از جا هی کنه چوب یعل حاج یکنیم کار هی آخر_

 !!الکردار باال

 در یجلو از ییگمشو با و گفت یمار زهر محمد یخنده با

 ... زد کنارش

** 

 

 

 یرو بوسه کی با و دیکش را راهش مهسا شدینم باورش

 ارب چند را دستش کف. رفت عیسر کوتاه، یافظخداح و اشگونه

 خودش سر تا نشست تاپ لپ یجلو و داد فشار شیابرو دو نیب

 چند که کردیم سرچ. کند گرم یآموزش یدئویو چند دنید با را

 دور یلیخ که یخاطرات. داشتند نگه را نگاهش دونفره حرکت

. افتاد باشگاه یتو روز آن ادی. شد مجسم چشمش شیپ نبود

 وا دست فشار انیم دارد کردیم فکر که بود بیغر آنقدر سشح

 جان ، تندش یهازدن نفس انیم و کندیم تجربه را قبر فشار ،
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 چند مگر...  و شیبرا رفتیم در داشت جانش حاال اما را کندن

 بود؟؟ گذشته روز آن از سال

 همان را تاپلپ در یاه با و دیپر جا از در زنگ یصدا با

 نکهیا فکر! گذشتینم مهسا رفتن از شتریب قهیدق ده. بست طور

 ینم جرات یعل حاج از او. لرزاند را قلبش باشد در پشت محمد

 چون دیایب در یجلو روشن روز یتو و حیصر قدرنیا کرد

 حساب آنقدر هم محمد. کرده دایپ تیحساس شانیرو بود مشخص

 را در یوقت...  پس کند، مراعات را مدت نیا تمام که بردیم

 باور کی به. دیرس سطح کی به ذهنش مد و جزر تمام   کرد باز

 شیبرا دلش و بود شیرو روبه محمد! نقطه کی به و

 و لبخند همان با و شد ستون در یلنگه یرو محمد دست!دیتپیم

 سالم بزند، نیتخم را شترشیر توانستینم میمر که ینگاه

 یسع. داد کوتاهو آرام را جوابش.گرفت ازشچشم. گفت یآرام

 احساس و غرور یمعرکه وسط از را دلش یپا و دست کرد

 از.بود گرفته درد هم شتریب دنشید با او حرف زخم. کند جمع

 خانه یتو دیبگو یزیچ آنکه بدون. بود مرهم دنبال هم همان

 :گفت و رفتدنبالش محمد.  رفت

 ...یول برمش یم خودم بودم گفته مهسا به_

 :تبرگش سمتش میمر

 شم مجبور و بزنه رو خونه در یعل حاج هوی ندارم دوست_

 زودتر یدار یکار هر پس محمد؛ یستین نجایا که بگم دروغ

 !بگو



 

 pg. 583 

58
3 

 میمر حرف با .شد قطع حرفش که بود حالت همان یتو محمد

 و او یرهیخ نگاه با. گفت یمعنادار آهان و انداخت را دستش

 که یحرف هر داشت شک ، بود جمع بغلش یتو که ییهادست

 :رفت جلو...  اما ندیبنش عقب موضعش از او بزند

 ! ستین یگفتن کارم_

 :ستادیا شیرو روبه درست

 !ستین هم یشدن تموم_

 عقب آنکه بدون او که برد جلو را سرش م،یمر یرهیخ نگاه با

 لحن با و گرفت صورتش مقابل دست بخورد، تکان ای برود

 :گفت یمحکم

 ! بخوره من به دستت شهینم عثبا یچیه االن_

 :گفت آرام و ماند فاصله همان یتو محمد

 ...که یبود نید و شرع اهل_

 دستت ندادم یهرزگ  سند اما ازت خواستم تیمحرم که بودم_

 هر ،یبر یخواست وقت هر سراغم، یایب یخواست وقت هر که

  !خواستمت بار هی چرا که یبزن شین بهم همون با یخواست وقت

 :ستادیا صاف مدمح

  جنگه؟ قراره_

 ...با منو_ 

 !نجامیا که نکردم تیکی یشکیه با_
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 :دیخند حرص با بعد یالحظه و کرد نگاهش تعجب با میمر

! پشتته شرعم و نید! خب خدمتت دمیرسیم من یکردیم امر_

 نه؟

 یجور. رفت جلوتر یقدم و کرد نگاهش یجد محمد یخنده با

 :ماند فاصله نشانیب نفس کی که

 ازم یچ هر گفتم نداشتم، احساس ذره هی بهت که یروز اون_

 !یچ یعنی احترام باشه ادتی دیبا یول گم؛ینم نه بهت یبخوا

 ... باشه ادتی

 نشون و خط یدار رتهیگ دلم یدونیم! ادمهی رو همه_

 !؟یکشیم

 :زد زل بهش و افتاد میمر یهادست

 ....که رهیگ دلت من؟ ر  یگ_

 !یکرد یمعن خودت واسه تو که نبود یاون من منظور_

 !نهک دایپ یمعن هوی که نبود جمله چندتا تو با منم بودن لیدل_

 :گفت آرام و زد زل شیهاچشم به.رفت عقب حرفش از بعد

 اول روز همون ، دارم بهت امروز که یحس اگه باش مطمئن_

 محمدرضا ذاشتمینم محضر اون یتو پا وقت چیه داشتم، ییآشنا

 ...هشت که

 !کنم کارو همون بگو! کنم؟ کاریچ االن_
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 دانستینم خودش. رفت آشپزخانه سمت و داد تکان سر میمر

 هم یرو روبه نداشت دوست لحظه آن در یول کند چه خواهدیم

 و برداشت را شده قاچ هندوانه خچالی یتو از و فکر بدون.باشند

 :دید سرش پشت درست را محمد که برگشت

 وت! رونیب دیپر یمفت حرف هی ، بود خورد نم اعصاب روزید_

 ؟ینگفت مگه... کنم،حله هتیتوج بتونم اگه یگفت هم

 :گفت آرام و شد رهیخ شیهاچشم به میمر

 خونه تو شبم اون محمد؟ پرهیم دهنت از هوی حرفا نیا چرا_

 ...که دهیپر دهنت از حرف یگفت

 ! سادمیوا دلم یپا. سادمیوا پات! گمیم حاالم_

 و کرد خم او صورت مقابل را سرش م،یمر نگاه دنیچرخ با

 :گفت ترآرام

 ! گهید رونیب زنهیم اونورش نوریا از باشه، فشار تحت آدم_

 ن؟یتوه لیدل شد نیا_

 !کردم غلط بگو ، ینگ چشات با که زنمیم پا و دست دارم! نه_

 هم یتو شیهااخم و خورد یبد تکان او آخر حرف از میمر

 :رفت

 ...یند فحش تمخود_

 ؟ینداد شبید از تو_

 !نه_
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 کرد حس محمد که بود حیصرو صادق و ساده آنقدر گفتنش نه

 دو. برگرداندند مغزش یتو را حسش تمام و کردند تهش و سر

 میمر دل بند که کرد نگاهش یجور و گرفت را او سر طرف

 را دلش دنشید که بود شیرو روبه محمدرضا همان.شد پاره

 ، نشست او یدوابرو نیب که اشبوسه! پناه کی به کرد قرص

 آرام و رفت عقب. گرفت آرامش شدو تمام یبالگردان انگار

 :گفت

 !شه تموم غهیص نیا مونده ماه دو_

 :گرفت ینفس محمد و کرد نگاهش منتظر میمر

 اکج باشه؟ یک  ! باشه یشکل چه اشهیبق که تو با مشیتصم_

 گم؟یم یچ یریگیم! باشه دیاب دائمش و موقت فقط باشه؟

 ...مامانت_

 گه؟ید! یخواستگار نجایهم ارمشیم! من با_

 اما ردیبگ آغوشش درکامل خواست ومحمد خورد تکان میمر سر

 و خوش یبو.گرفت باال نشانیب لبخند با را هندوانه ظرف میمر

 با و بود لبخندش به محمد نگاه. کرد عوض را حالشان خنکش
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 رها نامتعادل کنارش نتیکاب یرو و گرفت ار ظرف دست کی

 :کرد

 ستدر نمیبب که صورتتم تو جا ُگله هی نیا فکر تو روزید از_

 ! نه ای شهیم

 :دیکش او لبخندو لب کنج را انگشتش

 بسته چشم اومدنات، راه نیا واسه رمیمیم من بفهمه مامانم_

 !شهیم خاطرخوات

 ؟یپنهون حرف   بدون  _

 !میبود محرم گمیم یبخوا تو اگه_

 :دیپرس دوباره م،یمر سکوت با

 بگم؟_

 ! نه_

 یرو شستش .کرد ریگ میمر یهاچشم به نگاهش و زد لبخند

 :گفت آرام و شد دهیکش او یگونه

 مزخرف بابت روم یکشیم ریشمش نایا از شتریب کردم فکر_

 ...یول گفتن

 !راتب بود شده تنگ دلم...  خودم؟ رو بکشم؟ یچ رو ریشمش_

 جا آغوشش در. برد باال را ضربانش او دلتنگ و آرام لحن 

 شیهانفس و افتاد شیرها یموها با یباز به دستانش. کرد خوش

 و هادست یشرویپ با.زد را او یهانفس به دنیچیپ حرص
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 عقبش و آورد فشار اشنهیس یرو یدست دو میش،مریهازمزمه

 لذت و لبخند عطش، انیم شیهاچشم. داشت نگهش محمد اما زد،

 و هاچشم نیب نگاهش و گرفت را او مچ دو هر. بود یچراغان

 :شد سرگردان مرطوبش یهالب

 بن کنم دایپ جا خواستم طرف هر ، باشگاه تو شب اون از_  

 ! نکن یتالف ینجوریا... بود بست

 :بود نیسنگ هم او یهانفس

 ...ستین قرار. افتاد اتفاق روز چند اون! ستین یتالف_

 داره؟ فرق_

 ...گهید بعدش! محمدرضا بود شامدیپ یپا بار هی_

 !رو دهینشن یحرفا کن ول! یخواستو خواستم_

 ... ادیب یکس اگه_

 ... ستین ظهر تا که مهسام! ارتهیز اتصابخونه اد؟یب یک_

 ازین و یدلتنگ پررنگ خطوط هم میمر مرددو سرگردان نگاه

 :گرفت را شصورت طرف دو محمد که داشت

 ...  یول... االن خوامتیم_

 :کرد تکرار ترگرم را اشبوسه مکث با

 ! یعشقم.... نه زنم! رمینم هم برو یبگ_



 

 pg. 589 

58
9 

 اشگونه به او یهالب شد، بسته که یآرام نفس با میمر یهاچشم

 راهنشیپ یدکمه یباز یول دیبگو یزیچ میمر بود منتظر. دیچسب

 ... دیکش باال را اقشیاشت سرکش یاهشعله او انگشتان   انیم

 زمیه به عطش و عشق! سوزانندیم آتش چطور نبود مهم گرید

 ! ... بود دهیرس شانیهااستخوان

 نبود رابیس دنشیبوس از هنوز و بود او یموها یال البه دستش

 از. خورد جفتشان سر یتو یناقوس زنگ مثل زنگ یصدا که

 ار ترس محمد. بود یشتریب استرس با میمر نگاه. شدند جدا هم

 :داشت نگهش دوید شیهاچشم یتو

 !رمیم من_

 ...یول_

 ! ستین مهم بود یک هر_

 ار راهنشیپ محمد. نشست لبش کنج یلبخند م،یمر زدن پلک با

 کنار! دشیپوش و برداشت بود افتاده نیزم یرو کنارش که

 او سمت و ستادیا یالحظه در یجلو.دیبوس را او یشانیپ

 رتپ سمتش را مبل کوسن میمر شد باعث کردنش چک. برگشت

 و ترف دنبالش میمر نگاه. گفت بهش یجان فقط خنده با او و کند

 مرتبش نا یهالباس سمت ناخوداگاه دستش. نشست مبل یرو

 صورتش به یآب تا برگشت آشپزخانه سمت. شد بلند و رفت

 وبشخکیم جا بر آمد اطیح یتو از که ییآشنا یصدا اما بپاشد

 . ..دیکش را در پشت یپرده یگوشه و رفت جلو بهت با... کرد

*** 
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 یکوه ریز انگار شیهانفس که بود نیسنگ آنقدر اشنهیس یقفسه

. کند شیرها شیهادنده به یفشار با شد مجبور و کرد ریگ

 محمد یرو روبه که افتاد یمرد به پرده یگوشه از نگاهش

. بود ریشمش زیت یدولبه ، همش یتو یهاسگرمه و بود ستادهیا

 ...آبرو طلب انگار. داشت طلب ش،یرسا و محکم یصدا

 دهش افتاده پا شیپ برات یچ همه قدرنیا ؟یعل حاج گوش خیب_

 ... که رضا

 !عمو اشفرمانده بشه یعل حاج که نذاشتم میزندگ واسه ارتش_

 :ترف جلو یکفر و کرد جمع را دستش یتو حیتسب فاضل حاج

 یگذاشت چرا؟ بگه کرد جرات یک ، یاومد و یرفت یک هر با_

 ؟ بگن

 نید یخوایم شمام. مربوطه خودم به میزندگ! ذارمینم حاالشم_

 ها بچه برو واسه بذار کلفتتو لقمه فته،ین چوله چاله تو مونتیا و

 ...که کنار خودت

  کنه؟ ریگ بمونه خودت گلو تو یزیچ هی که_
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 !کمه بشم مه خفه لقمه نیا واسه_

 دور حشیتسب بعد. ماند بهش هیثان چند فاضل حاج مات   نگاه

 یجنگنده و سرکش یهاچشم به ینگاه با. خورد گره انگشتانش

 خواست تا محمد. رفت خانه سمت و شد رد کنارش از محمد

 :گفت بلند او دیبگو یزیچ

 یحت! نشه یزیر آبرو و نیباش دوتا خودتون اومدم یوقت هی_

 ! جون دختر رتخواه جلو

 که ماند رهیخ شیعمو به و شد باز رتیح سر از محمد یابروها

 سرش یرو شالش و بود دهیپوش مانتو میمر. آمد در تق یصدا

 کی که دانیم نیا یتو. باشد آرام لحنش کرد یسع! بود رها

 یکس باز انگار! ببازد خواستینم ، بود محمد یعمو سمتش

 :چرخاندیم ینگز یرهیدا یزمستان شب کی یتو

 !داخل نییبفرما! آقا حاج نیاومد خوش_

 یرو روبهو محمد به پشت. برداشت سمتش یقدم فاضل حاج

 شنفس داشت میمر صورت یرو محمد نگاه ینیسنگ. ستادیا میمر

 داشت او چون ، فاضل حاج به داد را نگاهش یول گرفت یم را

 !باشد فیضع خواستینم چون! زدیم حرف

 نگفتم جون؟ دختر بهت گفتم یچ صندوق یمداو که یروز_

 اندازم؟یم راه کارتو

 :داد قورت را دهانش آب میمر
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 اون پول بودم، اونجا خاطرش به من که یزیچ اون یول نیگفت_

 !آقا حاج نبود صندوق

 !توئه؟ خونه تو پسرم االن که نهیهم واسه_

 بقال در و دگانشید یجلو را مرگ اهیس یهیسا هیثان چند میمر

. ودنر در جایب تا دیچسب جانش به یدست دو یول دید فاضل حاج

 را محمد و آمد نییپا بود، باال اطیح سطح از که را یاپله تنها

 . کرد نگاه

 محمدرضا؟ یینجایا یچ واسه تو_

 رونیب یزدگ شوک و یجیگ گود یحفره از انگار را محمد

 دمحم بزند، یحرف خواست فاضل حاج تا و خورد یتکان. دیکش

 :ستادیا میمر و او نیب و زد دورش

 ...واال عمو دار نگه خودتو احترام_

 جحا از گهید که یاریم بار یزیآبرور نیا از شتریب ؟یچ واال_

 ست؟ین باکت هم یعل

 !بترسم یکس از بخوام نکردم یکار_

 ...ادیب بار یبینانج هی_

! ودممخ خونه تو که اونه به اگه توئه؟ مونیا و نید به نجابت_

 !زنمه

 کبارهی تنش لرزان نهال کنار محکم یگاههیتک کرد حس میمر

 محمد حضور نیسنگ ستون و فاضل حاج مات نگاه. ساختند

 اهشنگ داشت. گفته را قتیحق واقعا او و دهیند خواب که گفتیم
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. ردک شتریب را اشدلشوره فاضل حاج نگاه ینیسنگ که کردیم

 .برگشت سمتش او نگاه و رفتگ را محمد دست ساعد ناخوداگاه

 دلش. بود تضاد در نگاهش مهر با اشیعصب و نیسنگ یهانفس

 یحت که کند التماس و برود آغوشش به لحظه همان خواستیم

 ظهلح همان!بگذرند سوتفاهم نیا از تا نکند شیرها تنها شب کی

 شتریب را او. گرفت محکم را انگشتانش و خورد چرخ او دست

 :کرد نگاه را شیعمو و دیکش خودشکنار

 فتمگ شیپ دوماه همون باشه گفته دیبا که آورده خبر عباس اگه_

 ...و نکنه حساب من رو و زنمه

 که نبود یهمون! سروقتم اومد اولش شوهر! نداد خبر عباس_

 نشون وخط هم واسه وار پچپچ و رونیب شیدیکش خودت

 ن؟یدیکش

 او یرو مرد نگاه.خورد میمر سر یتو محکم یاضربه انگار

 :داد تکان یسر او و کرد نگاه را فاضل حاج بهت با! ماند

 ! پس هم به نیمحرم_

 مانده رهیخ بهش سکوت در که خورد چرخ نشانیب نگاهش و

 :گفت و کرد میمر به ینگاه چشم یگوشه از محمد! بودند

 از اگه! عمو فرستمیم تابستون ته تا همرو یعروس کارت_

 !نمتیبب اونجا شمیم خوشحال ست،ین لعب و لهو بساط نظرت

 ...یخونوادگ

 . شد شل دستشاز حشیتسب و داد تکان یسر فاضل حاج
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 ... یخوش جورهر! برس تیزندگ به پس! باشه! جان عمو باشه_

 لحنش. کرد نگاه میمر به و ستادیا دوباره اما برگشت در سمت

 :زهین هیشب رفت نشانه سمتش که یانگشت و بود زیت

 وسط یدیکشینم ناموسشو کاش رفت، بابات از آبرو و مال_

 که یهمون! یبود آبروش یتتمه تو! جون دختر انیجر نیا

 توش که یادخمه از و کنم کمکشآخر سال کردم یسع بخاطرش

 ! بکشم رونشیب کرد ریگ

 دش باعث م،یمر صورت یرو محمد نگاه ینیسنگ و شد بسته در

 اشپنجه انیم هنوز او دست رفت، که عقب. شود سست شیپاها

 :بود محمد سوال کی جواب اشافتاده نییپا سر! بود بند

  ؟ کرده کاریچ... بابات_

 :داد ادامه مکث با

 

 

  

 

 

 بوده؟ شاهد یمرکز صندوق از اختالس میت اون یتو_

 ور ، بهش یتکان با و داد فشار را دستش محمد م،یمر سکوت با

 :ستادیا کامال شیرو به
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 خوشت که اس گذشته اسرار جز نمیا ای نداره جواب والمس_

 سردرآره؟ ازش یکس ادینم

 .دیکش رونیب او دست از را دستش و خورد هم به میمر یهاپلک

 :آمد رونیب اشحنجره ته از زور به شیصدا

 وا روم روبه عموت بود اگه.  ستین من یگذشته یتو یاسرار_

 ...که ستادیاینم

 :گفت حرفش انیم و رفت جلو محمد

 ود؟ب ایک هیسرما ، موند جهینتیب تهشم که اختالس اون یدونیم_

 :زد زل بهش و شد دهیکش باال او سمت دفعه کی میمر نگاه

 ! تو هیشب عده هی مال_

 را اطرافش و کرد باز دست میمر شد، باز که محمد یابروها

 :داد نشانش

 ینیبیم هسام و من یزندگ خونه تو هیسرما اون از یاثر اما_

 ؟ینیب یم محمد؟

 :رفت شیپ یقدم میمحمد،مر سکوت با

 بدم پس جواب بابتش بگو! بدم حیتوض بابتش بگو ینیبیم اگه_

 یزندگ به بازم دادم؛ دست از که یزیچ از شتریب بزارم و

 !بخوره حراج چوب خواهرم خودمو

 نیسنگ اشنهیس یرو مدام که یکوه یول بود نیسنگ شیهانفس

 سوال کی. بیعج خیتوب کی. بود محمد نگاه حالت ،شدیم

 ... قیعم یدره کی بزرگ،
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 ؟ یشناختیم رو رضا چقدر_

 !شناختمینم_

 سر ، شیرو روبه درست و رفت جلو. شد جمع محمد یهاپلک

 :دیکش صورتش یتو

 اون از که ؟یاومد باشگاه تا اسمش به که یشناختینم نقدریا_

 به که یشناختینم نقدریا ؟یدیکش شهر سر نیا تا شهر سر

 و دست محضر یتو که نقدریا ؟یزد هوا رو منو شنهادیپ اسمش

 ...و یکردیم فرار یداشت و شد شل پات

 :زد را خالص ریت محمد و افتاد زدن دو دو به میمر یهاچشم

 گاین جاش منو عموم یدیفهم یوقت که یشناختینم نقدریا_

 ... کنه،یم

 :گفت سخت و آمد باال نشانیب میمر دست

 یلو کرد اشتباه مجموعه اون یتو که نبود یکس تنها من یبابا_

 قرون ات که بود یکس تنها! سادیوا اشتباهش یپا که بود یکس تنها

 یقربون رو تشیشخص یحت ، هاشبچه زنش، ش،هیسرما آخر

 عموت! کنه جبران خوادیم و بوده وسوسه هی کنه ثابت تا کرد

 شرکت یتو بود یمعمول حسابدار هی نم یبابا! دونستیم

 گفت! صندوق اون یتو رفت تو یعمو دعوت به که انیپارس

 ! ...مناسبه وقتش!  عصر یبرا هیخوب وقت مهین کار

 پولو همه اون تونستهینم ساله هی من یبابا دونستیم اون 

 تنها نهک ثابت کنهیم کمکش بود داده قول بابام به.  باشه برداشته
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 من رو رضا. نکرد یکار چیه... یول نبوده جموعهم اون آدم

 عموت از حرفاش نیب بابام اونم!  ازش اسم هی جز شناختمینم

 ... بود پسرش مال انیپارس شرکت سهام تموم که بود گفته

 :داد هیتک وارید به کشتشیم داشت که یغم با و رفت عقب

 یاآق ییهوی شدن دایپ سال، هی نیا یتو بمیغر بیعج یخوابا_

 و بود یمیقد یهایندگینما از یکی یتو بابام همکار که یاثیغ

 دنبال بگردم شد باعث گرده،یم دنبالمون عموت بود گفته

 ازش و بهش کنم یمعرف خودمو اومدم. کردم داشیپ! عموت

 ...هک یمرکز صندوق اون تو ببر منو بخوام...  کنه کمکم بخوام

 یوقت. شد لق و تق دراومد، کارکناش گند که یسال هموناز_

 ! شد جمع شده خراب اون مرد رضا

 :دیلرز میمر یصدا

 !مرده رضا دونستمینم من... محمد_

 !بود یاشتباه کال یزد که یدر! خب آره_

 :کرد پرت عقب زیآم ریتحق حالت با را دستش

 !یاومد یعوض رویمس کال_

 جلو مکث با خودش و رفت پس میمر تن از هم با جان و بغض

 که بیعج و یطوالن آنقدر.  شد رهیخ محمد مرخین هب. رفت

 :گفت سخت و برگشت سمتش محمد

 خودتو که یبود عموم دنبال هنوز! یگفت دروغ مدت نیا همه_

 ...وگرنه روز اون یداد نشون مسجد در یجلو
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 :دیپر حرفش انیم میمر

 ...وگرنه محمد عموت سراغ اومدم چرا نگفتم فقط من_

 :گفت یعصب و برگشت سمتش کامل محمد

 حاال! مونمینم باهات هم قهید هی یدونست یم چون ینگفت_

 ! دیفهم

 :داد ادامه محکم و دیکش میمر صورت مقابل انگشت

 اگه یحت! ستمین بده باج من! نرفت شیپ درست یکی نیا منتها_

 ... رمیبم یکی واسه

 یهاچشم کردیم احساس. ماند رهیخ بهش زدن پلک بدون میمر

 دزیم پلک. افتدیم گردنش دور که بافدیم هم به یطناب ددار او

 یهوا نیا بلکه دیکشیم نفس سخت! شود پاره طناب نیا بلکه

. کرد او به پشت و دیبر که بود محمد نگاه اما شود دور مسموم

 ودندب بسته میمر قلب به یطناب رفت،انگار در سمت که شیهاقدم

 :دز قفل به یاضربه مشتش با محمد.  شد دهیکش او یپا پشت و

 داتیپ هوی یچطور تو که خوردیم مغزمو خوره مث سوالش_

 مردن با ارتباط تا شد شروع عموم بودن تله یمعما از! شد

 ....و یاومد یزد یبیترک جفتشو نمیبیم حاال و رضا بیعج

 :برگشت خنده با سمتش

 بود؟ بودار انشیجر شبم اون نکنه نه؟.امیخوب خر_

 محمد! کردیم نگاهش و بود شده خشک یامجسمه مثل میمر

 :رفت جلوتر
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 !بگو راست رو یکی نیا حاال؟ بود یچ نیام اومدن انیجر_

 

 

 

  

 

 

 روز به فکرش و دستش دو به بود وصل هالتر یانقره یلهیم

 و آزاد یهاوزنه! بود جانش تمام. نبود فکرش فقط! نه!  قبل

 ودب دهیچ را شطرنج یصفحه انگار.  نبود کنترلش در احواالتش

 کهوی بعد د،یرسیم احساسش یتو او مات و شیک به داشت و

 مه. ختیر هم به زیچهمه و دیکوب صفحه یرو یمشت یسوم نفر

 ببرد؟ بود قرار یکس چه! بشیرق هم ، باخت او

 یصدا و داشت نگه محکم را هالتر یلهیم سرش یباال از ثمیم

 :دیشن را محکمش

 !محمد ادیدرم دستت دونتان پدر االن_

 ترهال.دیچسب هم به شتریب او یهااخم و ثمیم با شد چشم تو چشم

 :گفت ترآرام. گذاشت شیسرجا را

 بود هم کارآموز یچ هر. یگرفت رو همه پاچه سگ مث_

 !دستگاها جون به یافتاد حاال! یپروند
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 گذاشت یجور را شیپا و دیکش رونیب دستگاه ریز از را سرش

 بود شیزانو یرو اششده جمع مشت. بود ثمیم الفمخ سمت که

. دش رد اشیرکاب یحلقه کنار از و کتفش پشت ثمیم دست که

 :گفت باتعجب

 زخمه؟ چرا پشتت_

 به و شد رد سرش یباال از دستش و شد جمع شتریب صورتش

 دکر حس. آمد دردش یکم. دیکش دست بود گفته ثمیم که ییجا

 و ردک پرتش عقب و دیکوب اشنهیس یتو قدرت تمام با باز یکس

 یورتص با میمر باز.رفت فرو کتفش یتو در یانهیم یمیقد قفل

 یتو و دیچرخ در سمت وارجهیسرگ کبود، ییهاچشم و سرخ

 اشیرکاب پشت و شد منقبض فکش. خورد مقابلش محکم یشهیش

 . شد جمع دستش نیب

 :گفت آرام ثمیم

 ...یناراحت خونه از هنوز اگه محمد_

.  دش بلند ثمیم حرف انیوم دیکش رونیب سرش از را اشیرکاب

. داشت حرص. بکند قلبش و تن از را یزیچ خواستیم انگار

 دکر گوله را یرکاب! شدیم شتریب گذشتیم چه هر که یحرص

 یوقت اما ردیگیم دوش او کرد فکر ثمیم. کرد پرت کمد یجلو و

 .گرفت را مچش و رفت برداشت،جلو را شلوارش و راهنید،پید

 نه؟ ای چته یگیم_

 :دیکش داد و کرد پاره افسار کهوی انگار
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 ! بدم؟ پس جواب دیبا بکنم خوامیم که یغلط هر واسه_

 تاس حد نیباالتر در جوشش نقطه دانستیم و شناختشیم ثمیم

 :گفت تر نگران. شده روزش و حال آن که

 !یناحساب ردم نگرانتم ؟یبد جواب کردنات غلط واسه گفته یک_

 !راونو نکردم پرتت تا کنار بکش پس ،یناحساب یگیم یدار_

 و داد هولش یسمت محمد و ماند شیرو ثمیم قیعم و رهیخ نگاه

 سمت وا به توجه بدون بعد قهیدق چند. رفت لباسش دنیپوش یبرا

 رقرا که انگار فشرد، گاز پدال یرو را شیپا. رفت نگیپارک

 !بگذاردش یکس یگلو یرو بود

** 

 هاهلیت یشهیش و بود زده چمباته اتاق کیتار مهین یفضا یتو

 روف کباری ختنشیر فرو بار هر با! شدیم رو وریز دستش یتو

. کردیم نگاهش مهسا چون نکند هیگر بود کرده یسع! ختیر

 یباز تخس از دست است بلد بداند که دشییپا یم ایدن انگار

 یتو که نیا! بود رفته...  محمد! نه ای کند نابودش و بردارد

 و شدیم بسته شیرو به ایدن در انگار شد،یم تکرار سرش

 تمام حرصش! یآمد خوش جهنم به گفتیم یوحشتناک یصدا

 . گرفتیم را شیهانیتوه درد   تمام ی  جا بغض و شدیم

 باز طاق و کرد رها را شهیش ، شیرو روبه مهسا نشستن با

 :گفت آرام. دیکش دراز

 م؟یدار ییچا_
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 یتو شیهابغض نیب محمد یصدا و گفت یآرام یآره مهسا

 .دیچیپ گوشش

 محمد؟ یکشینم یلیخ"_ 

 ؟یچ_

 :گرفت اشخنده او لحن و نگاه مدل از

 !محمدرضا_

 اشگونه به را انگشتش پشت داشت، گاریس که یدست همان با

 :گفت کنش خراب خانه نگاه همان با و دیکش

 !جون گفت دیبا حاال_

 جوابم؟ شد نیا_

 هب یکن عادت کن یسع هم ،تو نکشم ادیز جلوت کنمیم یسع_

 !نیا دود

 ...فقط کنه،ینم تیاذ هم دودش. ستین عادت بحث_

 ! ییچا گارمیس از بعد چسبه،یم گاریس ییچا از بعد تو جون_

 :دیکش کشینزد را سرش

 یشدینم هضم! بهم دیچسب هم با ییچا و گاریس هم تو از بعد_

 !صبالم

 یبو شیهانفس و شد یکی اشییکهوی یبوسه با اشخنده

 ..."و گرفت را گارشیس
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 رو و ریز دلش! دیلرز داغش یهاپلک و آمد دستش یجلو ییچا

 قد شیجلو کشنده یاخنده و رکنندهیتحق ییهاچشم با محمد و بود

 : کرد علم

 "بگو راست گهید نویا" 

 پشت با را ییچا هایروان مثل که شد تکرار ذهنش یتو آنقدر

 شیصدا. خورد هالهیت یشهیش به و کرد پرت گرید سمت دستش

 بود رهیخ بهش نگران و کرده بغ مهسا! کردیم اشوانهید داشت

 رسما داشت. بکوبد وارید کدام به را سرش دانستینم میمر و

 منتظر که یکس مثل مهسا. زدند را در زنگ که شدیم وانهید

 باز که را در. رفت اطیح یتو و دیپر جا زا باشد یناج کی

 تو باشد، دعوت منتظر آنکه بدون یکوتاه سالم با محمد کرد،

 آن از ارتریهوش مهسا.  نداشت سوال به یازین بدش حال. رفت

 را فکرش که است آن از تریجد نشانیب بحث نفهمد که بود

 نگاه از. ستادیا شیجلو و رساند محمد به را خودش. بکند

 :داد قورت را دهانش آب. ختیر قلبش محمد ناکترس

 شده؟ یچ! ستین خوب حالش_

 !تو رمیم وگرنه ادیببگو برو_
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 اب! بود دهیند ینطوریا وقت چیه را محمد. دیترس شتریب مهسا

 که یمراعات به توجه بدون ، دخترک یدهیترس و ساکت نگاه

 قلب تپش مهسا. زد صدا بلند را میمر داشت؛ مقابلش شهیهم

. مدآ رونیب در از سرش پشت میمر که شد سست دستش و گرفت

 .شد تکرار لحظه در قبل روز انگار دیچسب هم به که نگاهشان

 یشانیپ یرو یکبود و محمد کتف پشت زخم رنگ  شد حالشان

! بود دهیکش شانیهاچشم یرزنیشمش به دلشان خورد   و زد! میمر

 تخواس و برگشت عقب مهسا!نشانیب خبریب و دفاعیب هم مهسا

 او از زودتر میمر که ببندد را در و بخزد خانه یتو یآرام به

 سر پشت از و رساند بهش را خودش محمد یول برگشت

 !دشیکش

 !دارم حرف_

 :زد پس را دستش ضرب با میمر 

 ! به نزدم زنگ تا برو خودت_

 !بزن_

 :مهسا به کرد رو

 ! به بزن زنگ_

 میمر به رهیخ محمد و چرخاند نشانیب نگاه لرز و ترس با مهسا

 :گفت
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 برمتیم ، یگرفت ازم یزورک که یسند همون با اونوقت_

 !سهیوا جلوم تونهیم یوجودیب کدوم نمیبب خوامیم و خونم

 حس مرخشین یرو را مهسا نگاه ینیسنگ و رفت میمر نفس

 مرگش به یزیچ انگار که بود نیسنگ اشنهیس یقفسه آنقدر. کرد

 اب مهسا یوقت! بود دار طناب محمد طلبکار و رهیت نگاه! دهنمان

 میمر بست، را در و رفت خانه یتو و گذشت کنارشاناز سرعت

 تمام انگار. زد زل شیهاچشم یتو و رفت محمد سمت یقدم

 شتریب تن به تن جنگ آن یتو تا کرد تن به زره شد وجودش

 :نبازد

 به تونهیم که یکس هاتن مطمئنم که دمید اونقدر وجودیب آدم_

 جلوم و نیزم رو ادیب که خداست خود کنه، مجبورم یکار

 ! سهیوا

 :دیکش رونیب او دست بند از قدرت با را دستش

 جناب نلرزه هوا باد به که کن ییخدا یادعا یاون واسه برو_

 از یروز هی بابام اگه یحت ستم،ین بلد یبندگ من! من نه! فاضل

 ! باشه رفته باال مردم اعتماد وارید

 دهیاف که بود افتادهکاراز شیهاهیرانگار یول. دیکش یقیعم نفس

 :نداشت

 ؟یببر آبرومو یبزن داد یخوایم ؟یگیم یچ ؟یگیم یچ حاال_

 !ببر

 :شد تر کوبنده و تر محکم شیصدا
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 از ه؟یک و یچ از امیبدبخت و میزندگ بگم خودم یخوایم_

 بشم تهش و کنم اعتماد تو مث یآدم به شده باعث که کجاست

  اد؟یش

 برخالف یول برود عقب یقدم او دیشا تا زد محمد ی نهیس به

 :بهش بود زده زل. نخورد تکان شیجا از قبل روز

 ضرر خوردم؟ مالتو ؟یدار ویچ طلب ؟یچ دنبال یاومد حاال_

 باهات االن نیهم بدهکارم بهت یچ بگو برام؟ یداد انیز و

 . یرب شهیهم یبرا و کنم صافش

 :گفت کوبنده و بلند

 صداتو امخونه وسط یاومد که یکرد طلب من از رو یچ_

 محمد؟ باال یبریم

 ... دلمو_

 و گرفت را شیبازو محکم محمد که خورد تکان بد آنقدر میمر

 :برد صورتش یتو را سرش

 یب...یگرفت آرامشمو همه! میزندگ تو یانداخت خودتو یاومد_

 صدات و وجدانم واسه یکرد پهن تور... یگرفت مویالیخ

 یبانیتپش و یبود پول ریگ ازم؟ یگرفت ویچ یگیم بعد... ومدیدرن

 ...  اونوقت؟ عموم

 :نداد مجالش محمد اما بکشد عقب را خودش خواست میمر

 ... روب بگو بعد! کن رونمیب بعدبده پس یگرفت ازم که یینایا_

 :گفت تلخ میمر
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 یچ هر چون!  شه حساب یب باهام دلت که بگو شتریب... بگو_

 یانداز یم و یکنیم کن قلوه یدار رو مونده بهت وجودم ته

 ! دور

 ؟ درک به گمیم و رمیم یکرد فکر_

 بند را میمر نفس ، نفسش هرم که برد کینزد آنقدر را سرش

 : آورد

 !یکن یزندگ آدم مث ذارمینم_

  ؟یکنیم کارمیچ_

 :کرد تر یجر را محمد م،یمر یهاچشم جسارت

 یکرد که یغلط یپا هم تو ستم،یایوام کارم یپا تهش تا_

 .سایوا

 :کرد شیرها محمد و کرد نگاهش جیگ میمر

 !میکنیم عقد میریم_

 :زد را زخمش محمد و ماند بهش میمر مات نگاه

 !ندارم بهت یکار گهید بعدش_

 و رفت پس یقدم محمد. گفت یزیچ نه خورد، تکان نه میمر

 :گفت میمر که برگشت

 یبخوا خودت یکار هر یبگ تخونواده و عموت به که_

 نه؟.ستین مهم براتمن مث یادیش دست شدن رو یحت و یکنیم

 :کرد خم سر و برگشت سمتش محمد
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 !  حالم و عشق سراغ رمیم بعدشم!قایدق_

 :کردیم سکته داشت میمر

 ...وگرنه محمد برو_

 و نید! برات ارمذینم شیآسا رون؟یب یکنیم پرتم ؟یچ وگرنه_

 یزندگ از کهکنمیم لیتعط ممیزندگ و کار ندارم، که مونیا

 !بندازمت

 :دیکش مقابلش را انگشتش

 یخوایم یچطور نمیبب اونوقت!ستمیایوام حرفم یپا یدونیم_

 یحاج یبر بعدش تا یزد دورم یبگ و یبزن زل چشمم تو

 ! مکه یحاج

 :گفت و زد زل شیهاچشم یتو میمر

 !اتیهرزگ تماشاگر و دستت چهیباز بشم که ینیبینم وابمخ به_

 :دیکش عقب میمر و برداشت سمتش یقدم محمد

 ! گهید بخوره بهم دستت بذارم ینیبب خواب به_

 :بود بلند یعلحاج یصدا. دیکوب در به محکم یکس

 !درو کن باز_

 کنارشاناز مهسا! او به میمر نگاه و بود مانده میمر به محمد نگاه

 وم،تیمر وضع به توجه یب یعل شد،حاج باز که در. دیدو رونیب

 را دستش او اما برود رونیب تا دیکش را محمدیبازو   و رفت

 :گفت و گرفت
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 ...یحاج دارم کار_

 ...رونیب برو_

 ...یحاج زنمه_

 

 

  

 

 

. افتاد جهنم وسط انگار که سوخت صورتش طرف کی چنان

 یهانفس م،یمر جان مهین قلب و مات محمد،نگاه سرخ یهاچشم

 لحظه بغض مهسا ینهیس به دهیچسب دست دو و یعل حاج سخت

 نابط که بود زیت یچاقو کی یلیس آن انگار. کردتر نیسنگ را

 تفو که شوک کی! ببرد نشانیب را دعوا و حقارت دار کشمکش

 شخ یصدا با محضشان سکوت! کند تمام را خاکستر ریز کردن  

 :شکست هم رد یعل حاج یبرداشته

 ! پسرممرضا نکن یاضاف غلط گفتم_

 مثل! محمد غرور و روان یرو بود یزیت ریشمش لحنش و صدا

 وا از افکنده یسر و دارد را سربازش خیتوب قصد که یفرمانده

 ! ندیب ینم

 :گفت یعصب کند نگاهشان آنکه بدون و دیچرخ میمر سمت
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 ! یپاش که باش جا دنبال هم تو_

 یرو روبه. دیکوب هم به را در. دیکش رونیب را محمد هم بعد

 انگشت سه دور حشیتسب شهیهم مثل که یدست و ستادیا محمد

 که یانزب و بود محمد نگاه یول دیکش مقابلش بود دهیچیپ کوتاهش

 سر را مرددش یهاقدم و ثمیم یعل حاجیوقت!نکرد باز یعل حاج

 و ماند کوچه وسط محمد. رفت خانه سمت د؛خودشید کوچه

 ار حالش سرش پشت ثمیم حضور حس.بود بسته شیرو به درها

 یانهت! برگشت و کرد نگاه میمر یخانه یبسته در به. کرد بدتر

 یکر به را خودش کرد شیصدا چه هر او. شد رد و زد ثمیم به

 !زد

. شد تا سستش یزانو. دیشن را ثمیم یصدا اطیح یتو میمر

 یتو که یایلیس یصدا. دینشن درست را یعل حاج آخر حرف

 قلبش. کردیم درد صورتش! بود کرده خورد،کرش محمد گوش

 ...کردیم درد شیهانفس یحت! کردیم درد

  داد؟یم پس ودلش یزندگ با مدام را گناه کدام تاوان

 

 ریگ نفس هوا! زانیآو شیانقره یهاتال و بود دستش یتو رهیدا

 هاحسرت و بود شیها خاطره! محبوس شهیش یتو هالهیت و بود

 کشینزد دیترسیم مهسا. بود نمانده دلش به کم که ییهاداغ و

 یدست دو. کردیم درد قلبش که بود دهیپر رنگش آنقدر اما شود

 به ه،شد تا ییزانوها با اتاق کنج میمر و بود دهیچسب یچوب در به

. ساکت و سرد! سخت و مات. کردیم نگاه شیرو روبه بساط
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 درست که را یشربت وانیل! شد طاقت یب دلش! مرده که انگار

 توق چیه. نشست شیجلو و برداشت آشپزخانه یتو از بود کرده

 زا که یزمان. شود توجه یب حضورش به نطوریا میمر بود دهیند

 ... اما بود ادشی خوب هم شد جدا نیام

 :کرد شیصداو دیکش رونیب بغض یهاهیال انیم از را شیصدا

 ... میمر_

 . دیکش جلو را خودش. نداد جواب او

 ...جونم میمر_

 :گفت مشهودتر یبغض با بار نیا و شد ترکشنده او سکوت

 ... یآبج_

.. .نگیریج... نگیریج.شد بلند هاتال یصدا.خورد یتکان میمر

 آوار ریز شیصدا. داشت نگهش باز یول افتاد میمر دست از

 ...شیآرزو و غرور و حس یهاخرابه ریز. بود مانده

 از بپرسه دمیند وقت چیه. اومد هوی پول. بود خوب مامان حال_

 دیسف بابا یموها سال اون یتو یول زدیم برق چشاش فقط کجا؟

 و دست. زدیم داد. دیخند ینم. شد چروک از پر صورتش. شد

 . دیلرزیم... پاش

 روزها آن بود دهینپرسهم وقت چیه یول نبود ادشی خوب مهسا

 ...حاال و نداشت دوست میمر. گذشت چطور

 فتگ. برده آبروشونو گفت مامان. افتاد بمب انگار خونه تو هوی_

 رو تو. بود سالم زدهیدوازده،س اشهمه من. رهیگیم طالق
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 سرم دیکش غیج. باهاش نرفتم یول ببره گرفت منم دست. برداشت

 مال بود گفته بهش چون! بمونه تنها بابا نداشتم دوست یول

 که من یول... دزد بهش بود گفته مامان !دهیدزد مردمو

 !ستین دونستمیم

 :دیچک میمر چشم ازاشک قطره و نشست نیزم یرو مهسا

 !مونم یم ششیپ من بشه یچ هر گفتم.کردم بغلش موقع همون_

 ینبود تو... یک هر ، ذارمینم تنهاش من کنه تشیاذ یک هر

 نم ردهک بغض چشم جلو ینیبب ینبود تو! بردن ویچ همه اومدن

 خجالت یچطور دمید که ینبود تو... زدن دستبند رو بابا

 قدرنیا گرفت؛ طالق مامان یوقت...که... بود مونیپش که... دیکش

 ا،باب یدوستا از یکی کمک به شدم حاضر که بودم ناراحت ازش

 ونیپانس هی تو برم و بذارم پول یکم هی جا هی رو چندسال اون

 ... نرم ششیپ یول هاتن و دانشجو دختر تا چند نیب

 :شد تندتر اشکش یهاقطره

 گفتیم فقط. دیکشیم خجالت! این شمیپ گفتیم زندان تو بابا_

 بعدش چهارسال. کنه کمکش داده قول که هست فاضل حاج هی

... کرد شوهر مامان که موقع همون! یاومد هم تو شد، آزاد که

 ینام ارض هی گفت یم! بود مدرک یسر هی دنبال اشهمه بابا

 گفت! کنه حساب روش تونهیم یول نداره یسال و سن که هست

 آبروشو گفت یم. زد یم وارید و در به داشت! فاضلهحاج پسر

 برگردوند که یاونقدر کنهیم ثابت گفت یم. رهیگ یم پس

 ...گفتیم! برنداشته
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 نیب رهیدا. شدند شروع میمر سر یتو هاتال نگیریج نگیریج

 شیهااشک. زد پلک. کرد نگاهش. شد جا بهجا لرزانش هادست

 چشم و گرفتش گوشش کنارش. دیچکیم جان یعصاره مثل

 . بست

 اشمب ارشیدست تونم یم بود گفته آمنه! بودم خوشحال شب اون_

 شبه اومدم! باشم یمرب و کنم نیتمر تونمیم گفت! باشگاه تو

 .بدم خبر

 اب کردندیم هیگر رانگا. کردند صدا ها تال.  داد تکان را رهیدا

 ... او

 .نداشت خونمون به یربط که تقاطع هی تو.بودم یتاکس تو_

 .شد خم گردنش. خورد تکان میمر دست. کردند صدا هازنگ باز

 :کرد زمزمه

 ...خوندیم یکی_

 

 فیروزه، حاجي

 روزه، یه سالي

 دونن،مي همه

 دونم،مي منم

 .نوروزه عید
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 اهیس صورتش. بود سرش قرمز کاله. کردم نگاش. نشد باورم

 ! بود آشنا یول بود شده عوض .بود

 سشیخ یهاچشم و دیچسب رهیدا به صورتش. داد دستش به یتکان

 :شد باز

 شدم ادهیپ. خوند باز یول شد شل دستش! بهم زد زل! منو دید_

 تو به یزیچ. خونه برگشتم.دمینرس بهش. رفت یول رفتم دنبالش

 پاهاش.نشست اطیح تو! تو ومدین. مداو یبود دهیخواب! نگفتم

 نییپا نقدیا سرش. بود کرده درازشون کاییموزا یرو.بود خسته

 ورتشوص نه. ششیپ رفتم! نمیبب تونستمینم صورتشو که بود

 یهمونجور بود، کرده عوض لباس نه! دستاشو نه بود، شسته

 !دمشید که بود اومده

 :گفتیم داشت هنوز یول آمدیم بند داشت نفسش

  نوروز؟ عمو چرا! بابا گفتم بهش_

 دنخور الناسحق بگم یک به اهه،یس دستام اهه،یس صورتم گفت

 !نداره

 :داد ادامه یول افتاد یم هق هق به داشت

 گفتم! آره گفت. شهیم تموم گفتم. آره گفت. میکنیم درستش گفتم_

...  اطیح گوشه شب همون یول آره گفت ، گرده یبرم آبروش

 منو شونه رو گذاشت شو رفته یآبرو... درداشو ... قوالشو

 ! رفت! رفت
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 مهسا.افتاد دستش از رهیدا و کرد پر را گوشش مهسا هق هق

 شیهااشک. آمدینم باال میمر دست اما کرد بغلش و رفت جلو

 :خواندیم که بود گوشش یتو هنوز پدرش یصدا و ختیریم

 بشکن، بشکنه بشکن_

 بشکن، شکنمنمي من

 داره، گله یار کنمبش اینجا

 !داره گله یار بشکنم اونجا

 ...داره حوصله چقد بیچاره سیاه این

 

 

 

 

 

 دست میمر یول کرد نگاهش هیگر با ،مهسا کرد اشزمزمه یوقت

. وردخیم جیگ هنوز.  نداشت تعادل. شد بلند و دیکش صورتش به

 :شد بلند دنبالش مهسا

 ؟ کجا_

 :برداشت دکم یرو از را شیمانتو.شست را صورتش

 !ها لهیوس کردن   جمع به کن شروع تو... فقط! دارم کار_
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 :گفت یچارگیب با مهسا

 ؟یکن صبر یخواینم_

 !کنن رونمونیب انیب که_

 ... بذار! میمر ستین ینجوریا آقاحاج_

 ! مهسا نجایا موند شهینم_

 :داد ادامه یول شد بدتر حالش

 !شد تموم یول یشد من یاشتباها ریاس_

 کمد سمت میمر یول کرد زمزمه را اسمش بد یحال اب مهسا

 تا .انداخت یگوش یتو و برداشت شیتو از را یکارتمیس. رفت

 .آمد شیبرا یفراوان یهاامیپ شد فعال

 و کرد شارژ را خط. داد قورت را دهانش آب. بود نیام از همه

 :فرستاد امیپ

 !نمتیبب خوامیم_

* 

 

 مهین نفس قاتل توانستیم ، مرداد اول روز ریگ نفس یگرما

 هامکتین از یکی یرو. نگشت هم هیسا دنبال.  باشد جانش

 با هن ، داشت نکیع نه. بود آفتاب میمستق غیت ریز که نشست

 تداش درد! دیکشیم زجر.ساخت شیهاچشم یبرا یبانیسا دستش

 را نیام سالم یصدا! نبود مهم شیبرا گرید مردینم یوقت یول
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 شچشم یجلو ریتصو کی که برگشت سمتش و زد پلک. دیشن

 کنده جا از قلبش باز! بود محمدرضا خوردن یلیس هم آن. آمد

 یجا ، بدش حال یتالف به تا کرد مشت را انگشتانش و شد

 . نکوبد نیام صورت یتو سالم، جواب

 میمر سر یرو اشهیسا. ستادیا شیروبه رو او نداد جواب یوقت

 :افتاد

 ...و آفتاب ظل تو ؟یاومد چرا ظهر سر_

 فاضل؟ حاج سراغ یرفت یچ واسه_

 میرم و شد خم سمتش. دیترس نیام که بود گرفته شیصدا آنقدر

 :رفت باال شیصدا ، دیکش عقب که او. شد بلند

 گفته؟ یک ؟یش میزندگ فضول و من دنبال یفتیب گفته تو به یک_

 رو روبه یطیشرا چه با است ممکن دانستیم که انگار نیام

 :گرفت باال را دستش دو. شود

 !برات بگم بذار_

 :ستادیا شیرو روبه و رفت سمتش میمر

 یجلو! اتبچه و زن یجلو! اتخونواده یجلو منتها! یگیم_

 از شتریب وگرنه مرد مامانت فیح... برادرات و خواهر همون

 ... اون یجلو همه

 :گفت حرفش انیم نیام

 ؟ یبست رو از ریشمش_
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 :گفت نفرت با. گرفت نفسش! خورد میمر رس یتو محمد حرف

 ! خودم با آوردم بمب ه؟یچ ریشمش_

 !نگرانتم... ؟یبد گوش یخوایم_

! میزندگ دنبال یافتاد که چه تو به! یش من نگران که چه تو به_

  کار؟یچ صندوق یرفت تو

 ینم فکرشم! نیارتباط تو یواشکی شماها دونستمیم چه من_

 !یباش ادهد زایچ نیا به پا تو کردم

 انگار! زد عقبش و خورد اشنهیس به محکم میمر دست کف

 :کند یخال او زدن با را حرصش تمام خواستیم

 ... تو یکرد غلط... تو یکرد خودیب_

 :رفت باال شیصدا و گرفت محکم را دستش دو مچ نیام

 ذارهینم جلوم سادیوا سفت که کهیمرت اون حاال؟ شده یچ_

 شده؟ یچ نم،حاالیبب تمهیسا

 :گفت و دیکش رونیب را دستش میمر

 ... متنفرم ازت. خورهیم هم به ازت حالم فقط! نشده یچیه_

 ... کهیمرت نیا بگم اومدم چون چرا؟_

 !نیام شو خفه_

 یکرد قبول نویا و یکرد ول رو گفتم من یچ هر که هیک_

 مگه؟ س کارهیمگه؟چ هیک م؟یمر

 ! یکرد داغون مویزندگ... میزندگ_



 

 pg. 619 

61
9 

 خشکش نیام که گفت حس از پر یول نیخشمگ و یعصب درآنق

 :ستادیا اشیقدم کی. شد کشینزد میمر. زد

 نیکرد خراب مویزندگ تخانواده و خودت باری شد؟ خنک دلت_

 ... یچ واسه ؟یاومد یچ واسه االن نبود؟ بسم

 ! میمر نبود نیا تمین ایارش جون به_

 ودب مانده کم. شد سست میمر یپا و دست که گفت درمانده آنقدر

 به اما ردک تند قدم. ستدیبا شتریب اوردین طاقت.  ردیبگ اشهیگر

 آور امسرس یصدا.دیکش را فشیک بند او که بود دهینرس پارک در

 :دیشن را نیام پرخواهش و آرام لحن. آمدیم هانیماش

 دیاب! دمیفهم ییزایچ هی یول ینیبب موافهیق یخواینم دونمیم_

 یاون! بودم کرده اشتباه من... اسپسره اون درمورد... بگم بهت

 ... بود فاضل حاج پسر گشتیم دنبالت که

 یدیناام و بغض با.  شد سست کامال میمر یشانه یرو از فیک

 :دینال

 رعباس؟یام_

 ! رضا_

 !رضا؟! شیرو روبه ریمتح میمر و ماند زانیآو نیام دست فیک

 پدرش که یهمان. دشیکوب سرش یتو محمد که ییرضا همان

 یباق آنها یزندگ وسطانگار که یامرده یرضا. بود گفته ازش

 ... بود مانده

*** 
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 ار اتاق درو گذاشت نشانیب زیم یرو را وهیم آب یهاوانیل نیام

 . بست

 ....بخور یزیچ هی_

 !نیام بگو فقط! خورمینم یزیچ من_

 :تگف یقیعم نفس با. نشست و دیکش را کنارش یصندل نیام

 یمعرف درست خودشو! سراغم اومد که بود میعروس کینزد_

 داوم داشتم که یبد یروزا تموم گرفت، رو سراغت یوقت! نکرد

 . چشمم شیپ

 یتو یزیچ کردیم حس. شد رهیخ او قراریب صورت به نیام

 یتو یحت را هشیشب که بود یبد حال! کرده رییتغ شیهاچشم

 و سرکش دل افسار! دیند بودنشان هم با آخر یروزها

 :گذاشت احترام حضورش به و دیکش را اشزدهحسرت

 مخود سر از. بدم بهش که نداشتم ازت یزیچ! گشتیم دنبالت_

 کهنیا اونم! رهینم ادمی که گفت یزیچ هی فقط یول کردم بازش

 ازین نفر چند و تو کمک به انیجر یسر هی شدن ثابت یبرا

 !شیپ سال چند پرونده به بود مربوط گفت! داره
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 و گشتیم دنبالشان که یکس پس.ماند رو روبه به میمر نگاه

 ار زهایچ نیهم پس! فاضل حاج بود،نه رضا بود گفته هم یاثیغ

 حاج! رضا با او ییآشنا به بود کرده بند که دانستیم محمد

 تا یحت ای نداد بهش خوش یرو خاطر نیهم به هم فاضل

 انگار که زد حرف یجور مدمح یجلو چرا پس.  آمد اشخانه

 چه دنبال رضا اصال!او به است کدر و نیبدب قدرهمان نگاهش

 نیام م،یمر سکوت با! نداد؟ مهلتش اجل که گشتیم یزیچ

 :گفت آرام و دیچرخ سمتش

 باهات کنم یزندگ و سمیوا مادرم یجلو زمان اون نتونستم_

 الیخیب و امیدرب شهیهم واسه فکرت از که شهینم لیدل یول میمر

 !مهمه برام تیزندگ! شم

 فتهر لیتحل ییصدا با کند، نگاهش آنکه بدون و زد یپلک میمر

 :گفت

 ؟یکرد دایپ کجا از صندوقو_

 و یزندگ محل کردن دایپ! اننیپارس سهامدار دونستمیم_

 !برام نداشت یکار کارشون

 ؟یگفت یچ محمد به_

 محمد؟ ای یمهم خودت االن_

 بهش؟ یگفت یچ_

 دهیفهم گشته؟یم تو دنبال موقع اون چرا دمیپرس فقط! یچیه_

 نیا. بگه بهم هست یحرف اگه خواستمیم فقط! نبوده محمد بودم
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 داشت جنگ سر فقط! نداد جواب درست یول بود بیعج ییآشنا

 اما باال زد رتشیغ رگ...  خودت سراغ امیم گفتم منم! باهام

 هب که بهم زدنگز عموش! رفتم بعدشم.  کرد شلوغ یالک انگار

 صهق االن و گشتنیم دنبالت نایا و توأم سابق نامزد من گفتم اون

 ارند آدرستو دمیپرس! شهیم ریگیپ و نداشته خبر گفتیم ه؟یچ

 ! فرستاد برام که نه ای

 و باشه داشته یتازگ برام دنشیشن که نبود یمهم یزایچ نایا_

 !هم به یزیبر ویچ همه ینجوریا یبخوا

 ! کشتن؟ موقع همون رو رضا پسرش که یدیشن ت؟سین مهم_

 برگشت سمتش چنان! خورد میمر سر یتو محکم یزیچ انگار

 :شد کینزد بهش نگران نیام. گرفت درد گردنش که

 ترابطه نیا یحت! میمر ندارم آدما نیا به یخوب حس من_

! تنسین خبر یب بود معلوم یول ازتون نداشتن خبر ظاهرا! بهیعج

 ! نداشتن تورو آدرس که نبودن اگه

 :درآمد شیرو روبه نیام و ستادیا میمر

 دختر تا دو شماها! ترسناکه ، شه بلند یچ هر از خون یبو_

 ییجا به دستت هم، باشه وسط نیا یموضوع واقعا اگه! نییتنها

 ! ستین بند

 :درآمد شیرو روبه نیام که برود خواست میمر

 هک من از شتریب! یردا دوست رو پسره که یعنی بدت حال نیا_

 !یباش داشته رابطه باهام ینشد حاضر
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 :گفت یبیعج لحن با نیام و کرد نگاهش بد یحال با میمر

 طالق اون و میش محرم کردم شنهادیپ بهت موقع اون منم_

 !ینکرد قبول یول باشه یصور

 هی گفتن حاالم! نیام ستین خوب گذشته یحسرتا واسه من حال_

 هک داره یارزش چه گذشته، مصرف خیرتا و یتکرار خبر مشت

 ؟یکن انتیخ مامانت روح به

 :برآشفت نیام

 تو خون یبو گمیم دارم! میمر مادرمنو یدهیبر دست کن ول_

 ؟یفهمیم نویا! شده بلند انیجر نیا

  داره؟ من به یربط چه! مرده چندساله رضا_

 همون تو یعنی! کشتنش دمشید من نکهیا از بعد ماه دو_

 ...که دنبالت افتاده یکی نیا حاال. بود دنبالت که یابحبوحه

 .ستین فاضل حاج پسر محمد_

 !خوانشیم اون از شتریب_

 !دوننیم خودشون_

 ازش؟ یشد جدا واقعا_

 :گفت سخت و زد پلک ، بهش یطوالن ینگاه با میمر

 ابامب روح به! این لطفا! نیام این من سراغ گهید افتاد یاتفاق هر_

 رس نیبش! امینم کوتاه گهید بار نیا قسم مهسا جون به... قسم
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 یستین مقصر تو رممیبم من! ایارش یبرا کن یپدر! تیزندگ

 ! توئه ریتقص بره، اتبچه یپا به خار اگه یول گهید

. رفت رونیب و شد بلند میمر اما بزند یحرف خواست نیام

 پارک دوم یورود از که محمد دنید با کتابخانه یورود کینزد

.  تگشیم دنبالش داشت که انگار. دیچسب نیزم به شیپا آمد، تو

 شوکه میمر. شد بلند شیهاقدم بعد و کرد مکث او دنیباد چون

 مضاعف قلبش یهاآمد،تپش کینزد تا. دیرس بهش محمد و ماند

 نمانده یلیس یجا اما کرد نگاه را صورتش چپ سمت اول. شد

 با که آمد ادشی تازه و دیرس نشیخشمگ یهاچشم به بعد و بود

 ارکپ ته یکتابخانه یداخل یمحوطه یتو شیپ قهیدق چند تا نیام

 !شود وارد توانستینم کارت بدون یکس که ییجا! بوده

 نه؟.بوده زاپاس واقعا یول ده،یپر دهنت از حرف کردم فکر_

 ماا رفت گرید سمت جواب یب و گرفت را نشیسنگ نگاه میمر

 :نداشت اندازه انگار شمشخ.  دیکش راآرنجش محمد

 !دارم کارت کجا؟؟_

 

 

  

 

 

 :کرد نگاهش یعصب میمر
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 دیتهد جز ؟یدار گهید ،کار زدن خودیب حرف جز کار؟ چه_

 ؟یدار حرف کردن

 به هیثان! دارم حرف وکار قبل از شتریب یلیخ! دارم که معلومه_

 هتب دستم که شده خراب اون تو نیدیچپ! پامیم تویزندگ هیثان

 ؟نرسه

 اما بود شتازیپ شیهاحرف و رفتار یتو خشم و حرص

. دیکشیم خود یتو را میمر یپا که بود یاتله همان شیهاچشم

 :زد را شیگلو بغض. کرد خواهش.شد آرام

 ..برم بذار! محمد نکن ترشخراب_

 :گرفت جان شیصدا

  ؟شهینم راحت التیخ نجایا نکنم جون تا! شه تموم و برم بذار_

 !نه_

 را ستشد. آمد بند میمر نفس که بود نیسنگو تلخ آنقدر فتنشگ نه

 بد را حالش داشت سماجتش. نکرد شیرها او یول دیکش عقب

 :دیرس نیام که کردیم

 ...میمر... خبره؟ چه_

 اندبتو تا. کرد رها را دستش محمد ، برگشت تا.ختیر میمر قلب

 اما زد شیکجا به دینفهم. خورد نیام به او مشت کند، لیتحل

 ، گرفت ینم کنارش سطل به دست اگر که رفت عقب یجور

 ننشایب میمر رفتند، هم سمت دوباره تا! شدیم پخش نیزم یرو
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 حرص باو دیچرخ نیام سمت. داد هول عقب را محمد و ستادیا

 :گفت

 !ستین مربوط تو به_

 :بود درآمده نیام کفر

 کن فکر رفامح به کم هی آخه؟ براش یکشیم خودتو که هیک نیا_

 !خب

 :دیخروش محمد

 !امیک بگم سایوا_

 :درآمد محمد یرو روبه میمر

 ! ... کن بس خدا خاطر به_

 بعد داشت نگه صورتش یرو را محمد نگاه شیصدا التماس

 خودش دنبال. رفت یخروج سمت و گرفت محکم را دستش

 نگاهشانهنوز نیام دید و برگشت عقب یالحظهمیمر! دشیکشیم

 و بود کنارش که یآغوش یتو رفتن یبرا زد پر دلش اما کندیم

 از که یپناه جز نداشت انگار یاقصه چیه انیجر نیا! بسته

 !داد دستش

 :تگف و دیکش کنار را خودش کرد باز را در محمد تا نیماش کنار

 ؟یبگ یخوایم شتریب! ازت دمیشن و دمید یکاف حد به_

 ،یبرس بهش یدار مدار قرار یک هر با که کنمیم ولت نه_

 !یمن زن هنوز که یوقت
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 !محمد ادیش یگفت بهم یوقت نداره یارزش وامونده غهیص اون_

 مگه؟ یستین_

 تو نداشتم؟ من یداشت دل تو ؟یخوایم جونم از یچ هستم اگه_

 هک نشدم نشدم؟ ،من یشد وابسته تو نداشتم؟ ،من یداشت آرامش

  کشدم؟یم داره رفتارت

 :بود کرده بغض

 زنت، نه عشقتم، یگفت که یموقع اون از ساعت دو یذاشتیم_

 یخواستیم یکار هر بعد حرفات بره ادمی یذاشتیم! گذشتیم

 وت! ینکرد ولم تو یول رفتمکنار اولش که ادیش من  ! یکردیم

 ارکیچ االن من کنم؟ کاریچ من االن! یدیکش نجایا تا جفتمونو

  محمدرضا؟ کنم

 میمر دست که دیکوب نیماش سقف به مشت یحرص چنان با محمد

 :بود گرفته اشهیگر.دیکش ریت

 یچیه ازت! کرده کاریچ بابام نکهیا جز گفتم بهت رو یچ همه_

 ! نشد یول بگم ویچ همه بهت تا نخواستم

 :دیچرخ سمتش محمد

 هان؟ ؟یبرگرد بهش که ؟یگذاشت قرار الدنگ نیا با که نشد_

 به ختیر مویزندگ یههم که سرش کنم خراب رو ایدن اومدم_

 !گرفت ازم رو تو که! هم

 دوباره کرد یسع میمر و ماند اشنهیس یتو محمد نیسنگ نفس

 !دهد حیتوض شیبرا
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 کرده ریگ چون گشتمیم رضا و عموت دنبال فقط من_

 هی بابام چون! بودم کاریب چون! بود ضیمر مهسا چون.بودم

 گفته نفر هی ونچ! کنن کمکش داشتن قصد آدما نیا بود گفته روز

 کرده ریگ یزندگ به من محمد! گردهیم دنبالم فاضل حاج بود

 اب که گشتن یم دنبالم چرا بگم و بخوام کمک بودم اومده و بودم

 خار خودمو گفتم ، یدار باشگاه دمید یوقت! کردم برخورد تو

 و کنه جور وام برام بخوام عموت از بعد سرکار سمیوا و نکنم

 یگذاشت شرط تو! شد یچ من یبابا از بعد صندوق اون نمیبب

 تتیموقع. کردم طمع یول چرا دونمینم! بهم یبد کار که برام

 یمعرف خودمو اگه بعد! ییرضا کردمیم فکر. بود خوب

 هممبف رو گذشته انیجر تونستمیم دیشا رابطه اون وسط کردمیم

! مردک اشتباه! بود اشتباه یچ همه اما رمیبگ پس بابامو یآبرو و

 ... 

 :رفت سمتش محمد اما رفت عقب بد یحال با کرده بغض میمر

 !سایوا اشتباهت یپا پس_

  تو؟ نفرت نیا یپا_

 رونیب شیهاچشم یتو از اشیگرفتگ گر و گرفت آتش محمد

 :زد

 !آره! آره_

 :خورد تکان میمر سر

 ! نه_
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 هرم. خورد نیماش به او پشت و دشیکش خودش سمت محمد

 و یدلتنگ یبو. شناسدیم را تب نیا گفتیم شیهانفس و صدا

 :گرفتیم نفسش داشت!دادیم خشم

 سر از فقط که یاتفاق به ؟یکن مجبورم یخوایم یچ به_

 راتب دلم افتادم، ادشی وقت هر که یزیچ به افتاد؟ بهت میدلگرم

 برام روزت چند نیا ینایتوه یهمه با که یاخاطره به شد؟ تنگ

  نشد؟ کمرنگ

 .بود داشته نگهش اما بچکد کردیم یتابیب اشکش

 که یپناه یشد یوقت از! نبود دروغ وقت چیه داشتنم دوست_

 زا یول اومدم چرا نگفتم فقط من خدا به! بستم دل بهت نداشتم

 ! نبود دروغ یچیه! نبود دروغ بعدش به اون

 :گفت حرفش انیم محمد

 !گهید ندارم اعتماد بهت_

 مدمح یفاصله یول زد عقبش بد یحال و شکستهیغرور با میمر

 :شد کمتر او با

 ...خوامتیم هنوزم یول_

 :افزود نفرت و خشم و یدرماندگ از زیلبر ییصدا با

 !بهت لعنت... اومدیم بدم ازت کاش_

 محمد.دیچک باالخره اشکش یهاقطره. افتاد نییپا میمر سر

 یرو ودب داغ سرب انگار او اشک درشت یهادانه. کرد نگاهش

 شحرص و خشم آن از شتریب نتوانست یول رفت سمتش! جگرش
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 شد سوار. برگشت نیماش سمت! کند یخال او سر را زیچ همه از

. دیچسب صورتش یرو میمر دست دو. شد کنده جا از نیماش و

 انگشتانش یرو شیهااشک. بود قلبش یرو درست رهایتا رد

 یول دهمان خفه ادیفر کی از برداشت خش شیگلو. دیچک

 "...نرو" که پرالتماس

 نزایآو دستش به که یفیک با د،یکشیم نیزم یرو را شیپاها

 یجلو که یغرور و ماند دستش یرو که یدل با. بود مانده

 دیلک یحت. بود رفته لیتحل قدرتش! شد له محمد نیماش یهاچرخ

 گاهن دیکل به هیثان چند. افتاد نیزم و نماند درست دستش یتو

 کردیم نگاهش داشت هنوز. شد ترجانیب تنش و زد پلک. کرد

 با او و کرد نگاهش میمر. برداشت را دیکل و شد خم حسن که

 یول انداخت قفل یتو خودش را دیکل یآرام کیعلسام

 یچهره. داد سالم جواب فقط. نگفت یزیچ میمر. نچرخاندش

 یزیچ بود ستادهیا انگار. داشت فرق قبل با حسن درهم و مکدر

 و دیکش سرش به دست حسن. ماند منتظر هم میمر و دیبگو

 دیلک میمر شد، یطوالن سکوت یوقت. برگشت کوچه سر نگاهش

 :برگشت سمتش دوباره حسن که چرخاند قفل یتو را

 !ورداره پا طرفش نداره جربزه امیکس. شده عقرب نیع ممد_

 :رفت ترکینزد حسن و ماند دیکل یرو میمر دست

 نیا ته. رهیم و زنهیم شین داره. کرده ریگ! شیآت ونیم افتاده_

 افتاده که یعقرب نهویع خودش سر فرق خورهیم ششین ، راه

 .شیآت وسط



 

 pg. 631 

63
1 

 دیکش اشکالفه صورت و سر به دست دوباره ،یکوتاه مکث با

 شیبرا زدن حرف. کرد شیرها دوباره و دیکش را نشییپا لب و

 :انگار بود سخت

 سین شیحال خر اندازه افتاده، یفهمن یپا. شناسمیم جنسشو_

 ! بخوابه شیگرفتگ ُگر بذا ایب کوتا شوما یول حاال

. خوردیم تکان درد از مغزش کردیم حس زدیم که پلک میمر

 :گفت یادرمانده لحن با حسن

 ...یکن صوبت باش اگه! واسته دلش رو پا جفت تونهینم_

 حسن تهگذش شما یونیپادرم و صحبت و من حیتوض از کار_

 ! آقا

 :داد ادامه حسن میمستق نگاه با

 هنوز خوب خاطره هی الاقل شه تموم نجایهم یول داره حق_

 دارم توانشو من نه قبله، آدم اون نه بعدش به نیا از! دارم ازش

 ونقدرا! شم ناشیتوه و راهاشیب و بد بلیس هیثان هر که کنم تحمل

 ...کنم نگاهش گهید نتونم که

 رد دو نیب دست و رفت پشتش حسن.رفت تو و کرد باز را در

 . گذاشت

  عشق؟ یگذاشت اسمشو چطو ، فتهین زبون از اگه من من_

 :گفت دوباره حسن و ماند ساکت میمر

 سنگ رو سنگ که وگرنه شه من مین دعوا وسط باث یکی_

 ! یآبج شهینم سیوا
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 محمد؟ جلو اونم! من؟ مین_

 هک یبرادر مث: _دییسا هم به را شیهادست و گرفت نفس حسن

 شرافتم به. پشتت استمیوام رهیگیم طرفو قهی شیآبج واس

 ...قسم

 :شد تربیعج او لحن م،یمر منتظر نگاه با

 پا! نکن قالش و داد به گاین! واستا ممد پشت شوما فقط_

! رفتیم و درک گفیم! گرفتینم شیآت ، نبود خواستنت

 مهلت! بخوابونه صداشو یحاج َچک  که کردینم بند یجور

 ... بده

 و انداخت نییپا را نگاهش حسن که کردیم نگاهش هنوز میمر

 :زد را آخرش حرف

 به مهرش سوزن سر اندازه اگه...  اماپرونده یُمفت چه دونمیم_

 ! بهش باشه بگو دلته،

 و خورد جیگ! میمر سر به دیکوب سر پشت از باتوم با یکس انگار

 هم نحس یهاشانه که بود نیسنگ اهشنگ آنقدر. دیکش درد شتریب

 :گفت باز و شد ترنیسنگ زبانش. شد خم یکم

 اموشخ شیآت نیا تا باشه بگو بهش فقط ، یآبج نوکرترم خودم_

 ! شه

 نیگسن آنقدر نفسش. دیکوب هم به محکم را در فقط حرفیب میمر

 یرو یکسیب و حقارت و غم یهاکوه رشته کردیم حس که بود

. ودش فعال شیتو هم یآتشفشان است قرار و رفته البا اشنهیس
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 رونیب دست به لهیوس را مهسا در، شدن   دهیکوب هم به یصدا

 میمر فیک. شد خشک چهارچوب همان یتو میمر دنید با. دیکش

 او. بود شده قفل فکش. نشست در پشت همانجا و افتاد دستش از

 یعقد به باشه؟ گفتیم یمحبت چه به! خودش؟ یبرا گفتیم چه

 ! دهد؟یم عذابش باهاش گفت محکم آنقدر محمد که

 شیهاچشم به دستش دو کف و شد جمع اشخسته یزانوها

 .شد دستش دو شیزانوها و هاچشم مرزکه شد جمع آنقدر. دیچسب

س درد همه آن نیب داشت  هک دیبگو یحت نبود یکس و شدیم پ ر 

 !شکسته و برداشته زخم هم او دل   هایلعنت

*** 

 :کرد گرد چشم ، دید را ثمیم نگران یافهیق و رفت تو حسن

 هم؟ َپس   و ُتن ُتن یگفت یچ_

 :دیکش باشگاه سمت دست ثمیم

 خودشونو بفهمن مهنا و مامانش! دهینم جوابم افتاده اونجا_

 !کال شده گاو! کشنیم

 حکمو؟ تو یدید یک  _

 !نگفته که دستش اومده یک   ستین معلوم! امروز_

 :گفت رفت باشگاه یتو یصبانع حسن

 !... ارهیدرم گوشو داره گهید_

 دود و دهیکش دراز دستگاها از یکی ریز که دید را محمد

 :زد داد و رفت جلو حسن.کرد فوت باال را گارشیس
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... کهیمرت!!! خررر اما! باش ؟یخر ؟یقلدر یبگ یخوایم_

 یخوایم حاال! شیبخر و شد یریتعز تا میرفت...  به!!! شالقه

 گو یبگ یچ هر اروی دست ریز ،نخورده تا دو ؟یبخور یبر

 ! کوبهیم ترمحکم خوردم

 شیپا و دیکوب شیزانو به حرص با زند،ینم حرف او دید یوقت

 :افتاد

 !ابوی توام با_

 :شد رهیخ بهش  و نشست دفعه کی محمد

 !نکردم حلقت تو یزیچ هی تا حسن نزن زر نقدیا_

 از را اشقهی حسن اما رفت یخروج سمت و شد بلند هم بعد

 هوا یرو ، برگشت سمتش محمد مشت یوقت و دیکش سر پشت

 :گفت و گرفتش

 شمیقا نکن فک! وهلل به جونت به اندازمیم ارمیم اتوننه رمیم_

 !بخوابه زخمش کنمیم
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 باز کمکم همش، یتو صورت ، محمد کبود و رهیخ نگاه با

! است وسط اختالف نسل کی یپا گفتیم باز هاچشم نیا.شد

 :آمد رونیب مغزش نیریز یهاهیال از بیعج یحرف

 وسطه؟ یک پا_

 کنار داد هل را او و رفت هم یتو شتریب محمد صورت خطوط

 :نکرد ولش حسن اما

 وسطه؟ یک پا! شهیم سیسرو دهنت قسم یعل به! ممد نشو خر_

  عموت؟ حاج

 :داد بهش یتکان او سکوت با

 !خو بزن زر_

 برگشت حسن. رفت رونیب بهش یاتنه با و نداد جواب باز محمد

 اما دارد نگهش و کند قانع را محمد کرد یسع که دید را ثمیم و

 حسن ، رفت رونیب یوقت. نبود بدهکار یحرف به او گوش

 .شد ثمیم کینزد

 ،ها؟ وسطه عموش پا_

 :داد تکان سر ثمیم

 حکمو ینسخه هی هک بهم گفت زد زنگ عباس شیپ شب چند_

. دیرس محمد که باهاش زدمیم حرف داشتم! دهید باباش دست

. بست عباس به اومد در دهنش از یچ هر گرفت ویگوش هوی

! خورمیم مریم گفت اشیور یدر و فحش ونیم کرد قطع بعدم
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 د،یوشپ شرتشیتریز که یلباس مدل از اومدم یول گفته چرت گفتم

 ! بره خوادیم دمیفهم

 به محکم یاضربه حسن. آمد نیماش شدن روشن یصدا

 دتش از حسن. دندینرس بهش. دیدو رونیب و دیکوب اشیشانیپ

 :درآورد را چییسو ثمیم و دیکوب وارید به حرص

 ؟یایم! بره دیبا کجا دونمیم_

 !..نشستند نیماش یتو هم با و گفت یمحکم یآره حسن

**** 

 

 

  

 

 

 کنار همانجا گرفتن نفس یالحظه یبرا و بست را کارتون در

 شیبرا خانه نیا. دیچرخ اطراف اشزدهغم نگاه. نشست کارتن

 چهارسال چهارماه، یجا به که انگار.بود شده خاطره از پر

 ییخودنما شیایزوا تمام در یوابستگ کی شکوه! بودند ساکنش

 تپش را نشیسنگ آه. کردیم ترسخت را ییجدا تلخ   غم   و کردیم

. برداشت کنارش از را چسب و داشت نگه اشنهیس سخت دژ

 مثل شیصدا که دشیکش کارتن یرو قدرت و حرص با چنان

 بغض و انتظار سخت   لحظات. باشد هم از لحظه دو یجرخوردگ
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 شخندیر را زمان توانستیم هم اشانیکی! عشق...  و ییجدا و

 !هم با اشانهمه به رسد بسوزاند،چه خودش یپا به و کند

 ... مادر مسال_

 هیثان چند یبرا که خورد جا چنان خانم عصمت یصدا دنیشن با

 و دش بلند نیشرمگ او، لبخند دنید با بعدش و کرد نگاهش فقط

 :کرد نییپا و باال او یبازو یرو را دستش زن. داد سالم

 !اومدم و زدم زنگ یدینفهم! یخودت تو چقدر_

 اقات یگوشه و کرد بلند را کارتن کند، نگاهش آنکه بدون میمر

 :گذاشت

 !نشدم متوجه بودم، کار سرگرم.دیببخش_

 نگاهش میمر یوقت و گرفت را دستش جلورفت، خانم عصمت

 :گفت آرام کرد،

 حسن نه. کردم درست غذا براتون اونور! نکن کار رو امروز_

 !نیبخور اطیح یتو من شیپ ناهار! یحاج اس،نهخونه

 دندان و زد چنگ میمر یگلو به یوحش وانیح کی مثل بغض

 شیبرا را روزها نیا یهمه و آمد محمدرضا. داد نشان را زشیت

 از بعد. رفتیم باهاش داشت زیچ همه رفت، که او آورد،

 یول! بود شده وابسته بهشان که ییهاآدم و آرامش تمام... دلش

 :نچکد اشکش تا دیجنگ

 برم دیبا من اما شتونیپ ادیم حتما مهسا.نکنه درد شما دست_

 !دارم کار جا چند
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 کار حاال دیرس که من به ،ینرفت رونیب خونه از روزه چند_

 ؟یدار

 عصمت ادیز اطالعات نیا از اول یروزها که بود ادشی خوب

 یتو که شدیم یحسرت داشت... حاال اما آمدینم خوشش خانم

 به دست زن و نگفت یزیچ! کند حکش دلش سرخ یلوحه

 :دیکش صورتش

 زیعز برام دخترام مث دوتون هر ن،یینجایا که وقت دچن نیا_

 یبخوا اگرم یول مادر یدار حق... یدلخور دونمیم! نیشد

 !بسوزه کمتر من دل که یبر یجور هی دیبا ، یبر

 یطوالن سکوتش! کرد پر را شیهاچشم و اشک شد میمر بغض

 :دیبوس محبت با را صورتش خانم عصمت و شد

 ! پلو زرشک مهسا یبرا پختم، یسبز هقرم تو برا! اونور ایب_

 هم را اشانذائقه بم و ریز زن نیا که بود گذشته چقدر

 :نشست غم به هم او یصدا! دانست؟یم

 ارمشونیب و مجمع تو بذارم ظهر سر ،یایب که ستین دلت اگه_

 ! یبگ خودت یچ هر برات؟ نجایهم

 از او چادر. رفت فرو زن آغوش در یجواب هر یجا میمر

 او یشانه یرو یخستگ با دخترجوان سر. خورد ُسر شسر

 کی سر بر یانیآش که زده سرما یاپرنده مثل درست. ماند

 ...خواهدیم آرامش و پناه یکم دلش و دهید کاج درخت

*** 
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 کرد، باز را آب ریش تا مهسا و گذاشت نکیس یتو را هاظرف

 :دیکش او کتف دو نیب دست خانم عصمت

 کار میمر با من ؟ یکشیم زحمت تو! مادر ستین ادیز ظرف_

 !دارم

 انشیهردو لب به لبخند زن نگاه مهر. گفت یمکثیب چشم مهسا

 بهش یااشاره وبا گرفت را میمر دست خانم عصمت. آورد

 یتو را دیام برق. کرد مهسا به ینگاه میمر. رفت رونیب

 یاخانه یآواره باز ندارد دوست او بود مطمئن. دید شیهاچشم

 صالح به ماندنشان اما بود بسته دل دعوت نیا به و شوند گرید

 هقیدق چند که مفروش تخت یرو و اطیح یتو. نزد یحرف! نبود

 سبد خانم عصمت! نشست بودند، خورده ناهار شیرو قبل

 به میمر نگاه. نشست کنارش و آورد را یتابستان وهیم یریحص

 بشقاب انگور یاشاخه او که بود حوض یتو قرمز یها یماه

 :چرخاند دخترک سمت و گذاشت

 اب ونیدرم روز هی! نجایا ادین روز هر محمد بشه، که تابستون_

 ! راهه به شونیجوون و بساط انگور یدرختا ریز حسن

 حرف! پس نبود خانه بحث. کرد دنیتپ به شروع میمر قلب

 او و ماند شیرو روبه یاقوتی انگور به چشمش! بود محمدرضا

 :گفت دوباره

 یعل حاج از ما! نهیچیم محمد رو اشخوشه نیاول شهیهم_

 مثل! محمدرضاست پسر سهم درخت نیا گهیم! که میندار جرات
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 میگفت و میگذاشت چشم یرو دست ماهم! است وهیم اهل باباش

 !ندیبفرما آقا حاج که چههر

 :داد ادامه و دیخند

 هی یرو دنبو که بچه! نکن نگاه محمد واسه نشوناش و خط به_

 پاش که موقع اون! محمد اششونه هی یرو بود، حسن اششونه

 نشست،یم زانوش یرو دیبا شونیکی فقط و کردیم تیاذ

 خونه پس   و پشت بعدش هامبچه نیا! حسن نه محمده حق گفتیم

 ! زدنیم همو

 :گفت اشچهرهته یخنده با او و کرد نگاه خانم عصمت به میمر

 یکی از یکی! بودن تا دو! داشتم پسر هی من انگار نه انگار_

 رانگو! ... بزنن شیآت هم شهرو تونستنیم ییدوتا که ترتخس

 !زمیعز دهنت بذار

 یاقوتی یهاخوشه یرو انگشت و داد قورت را دهانش آب میمر

 :گفت دوباره زن و دیکش

 دوست یلیخ عموش حاج محمد، یسالگ پونزده چهارده تا البته_

 بزرگتر اما بمونه نجایا ذاشتینم. بره و ادیب تنها محمد نداشت

 !رفت خودش و اومد خودش شد که
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! سرکنده مرغ نیع بود شده حسن ، خارج رفت که هم یدوسال

 دل دم رفت،یم بالش و دست تو پول و نبود باباش یایح از

! نداشت تاب محمد اما... رفتیم گرفت،اونم یم و محمد

 ،سرش فتهین اونور یهوا گهید نکهیا واسه شمخونواده! برگشت

 و یپدر ارث نیزم هی! ارشیاخت در گذاشتن خواست یچ هر

 !البد خودت گهید رو نایا یدونیم... و وام تا چند

 و گفت بله آرام ییصدا با میمر.  بود نمانده کتمان یبرا ییجا

 ! بود نیهم منتظر خانم عصمت انگار

 و کرد نگاهش میمر.گذاشت شدست یرو دست و کرد نگاه بهش

 :گفت آرام او

 دم،یشن رو اتشبونه پچ پچ و نجایا یاومد که شب چند اون_

 از. هم با نیدار رابطه و محمدرضا به کرده ریگ دلت دمیفهم

 . بود دهیفهم یحاج هم موقع همون

 عصمت که دیدزد را نگاهش و افتاد مارستانیب روز آن ادی میمر

 :داد ادامه خانم

 اون تا! نیباش محرم هم به که رفتینم نیا سمت فکرم یلو_

 ... که شب

 بار نیا و نداد اجازه زن که بکشد پس را دستش خواست میمر

 :گرفت خودش گرم دست دو نیب را او دست
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 ماا میدیفهم نویا ما االن که نیکرد شروع هم با کجا از دونمینم_

 محمدرضا بد الح ؛یکنیم میقا که یبغض و ات دهیپر رنگ نیا

 ستین یهوس مال شده، خورده خاطرش به که حسن اعصاب ،

 هست؟! برسه کردن عرق و تب افتادن   به که

 :گفت گرفته ییصدا با کند، بلند سر آنکه بدون میمر

 آدمو کشهیم یگاه! خانم عصمت کنهینم عرق که یتب هر_

 ! شهینم خوب یول

 :شد شتریب زن دست فشار

 !یدار دوسش که دمنکر اشتباه من پس_

 .نداره دهیفا_

 !مادر چینپ که رو قبل ینسخه یفور! کن صبر_

 یعل حاج یلیس شدینم تهش که داشت اگه! نداره یانسخه_

 !گوششتو

 یزیچ تا کرد نگاهش میمر یوقت و کرد مکث زن حرفش نیا با

 انمخ عصمت. دیکش خجالت که بود یجور. دید رااو لبخند دیبگو

 :گفت آرام

 !نهیبب رو تو و نجایا ادیب محمد مادر بگم خوامیم_

 :گفت طاقتیب میمر

 فراموش انویجر نیا کنمیم خواهش یول خانم عصمت دیببخش_

 . نیکن
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 چرا؟_

 !نباشه داره حق. ستین قبل آدم اون گهید محمد چون_

 ! دوباره خب شهیم_

  گفته؟ آقا حسن رو نایا_

 !بزنم حرف باهات خواسته یعل حاج! نه_

. خورد جا لحظه کی اما دیبگو یزیچ بود کرده باز لب میمر

 :نکرد پنهان را بهتش

 آقا؟ حاج_

 :گفت و گذاشت هم یرو را شیهاچشم زن

 یعل حاج خود دل باش مطمئن یول گرفته یلیس اون از دلت_

 صداش که آخر میس به بود زدهانگار محمد شب اون اما شد خون

 یااتفاق دیشا زدینم گوشش یتو اگر .دیرس نجایا اطیح یتو تا

 ! افتادینم یخوب

 :داد تکان مکث با را سرش میمر

 برگشتن یبرا یپل واقعا اما رهیخ قصدتون شما دونمیم من_

 !نداره وجود

 ! بسازش خب_

 !تونمینم_

 !میکنیم کمکت ما_

 :شد بلند قراریب میمر
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 !نیرندا خبر زیچهمه از شما! خانم عصمت تونمینم من_

 ! ما میبدون بگو خب_

 !ختیرینم هم به یچ همه ینجوریا ، بود راحت گفتنش اگه_

 و کنار گذاشت رو یزندگ کل دیبا زنهیم که طوفان هی پس_

 نساختش؟ گهید

  ساختش؟ که مونده یاشهیر و یپ دید دیبا_

 !س دهیپر رنگت که داره حتما_

 !دارم نگه سرخ یلیس با صورتمو دارم عادت من_

 آب. گذاشت شیهالب یرو دست هیثان چند میمر و شد ساکت زن

 :گفت بد یحال با بعد و داد قورت را دهانش

 نم! لباسه بدون تن   مثل زه،یبر حرمت وارید توش که یارابطه_

 وبهر آدم و یزندگ هی یتو برم که ستمین بینانج و حیوق نقدریا

 تو زهیبر و برداره نیزم یرو از واروید اون خاک دائم روم

 به روز هر نکهیا تا شم رد دلم رو از بار هی دمیم حیترج! سرم

 محمد! پام ریز بذارم تمویشخص و تیهو و وجود تموم دلم خاطر

! کنم تحمل ناشویتوه و رفتار تونمینم اما دارم دوست و

 ....تونمینم

 :گفت خانم عصمت که برود خواست یدیببخش با

 ؟یچ ینکرد تالش و ینکرد رصب که یش مونیپش و یبراگه_

 :رفت جلو خانم عصمت و دیچرخ حدقه یتو میمر داغ یهاچشم
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 مونده؟ تتونیمحرم زمان از چقدر_

 :گفت آرام میمر

 ...یول دوماه_

 :آمد باال زن دست

 اب رو ختهیر وارید اون یبتون که بود یوقت دیشا ماه دو نیهم_

 ! باال یبکش دوباره تیزنونگ

 :ردخو تکان میمر سر

 ! تونمینم_

 !زمیعز تو مثل یدختر یزندگ یتو حرامه فعل نتونستن_

 :خورد سر اشگونه یرو میمر اشک

 ...  تونمینم_

 صورتش یرو را دستش دو. ستادیا زن به پشت و کرد مکث

 میمر.کرد شیصدا خانم عصمت. ستادیایم داشت قلبش.  گذاشت

 وچکک اطیح هب یوقت. رفت در سمت و کرد تند پا یدیببخش با

 شدت از داشت. نشست اطیح یتو همانجا د،یرس خودشان یخانه

! بود کرده نیتوه. بود کرده دشیتهد محمد! شدیم خفه یبدحال

 ددانستنیم چه گفتند؟یم چه هانیا حاال! بود رفته و کرده شیرها

 به حسرت و بغض سم دانستندیم چه است؟ بد حالش چقدر

 نگران شود؟یم تلف رددا و رفته جانش خاک خورد

 ... و بودند اشانزکردهیعز



 

 pg. 646 

64
6 

 سرش و دیکوب شیزانو یرو را مشتش دو بغض و حرص با

 یشمعدان. ماند حالت همان در گردنش. دید را یشمعدان و دیچرخ

 یهاساقه نییپا در غنچه کی! بود داده گل... باز یول شده خم

 جلو ار خودش. شد باز اشپنجه. کردیم نگاهش انگار فشیظر

 لرزانش و کرده خی انگشت. دیکش خودش سمت را گلدان. دیکش

 در بود یرعدانگار. بود محکم. بود خنک. رفت غنچه ریز

 رگبار و خورد هم به بغض یابرها که احساسش آسمان

 سرخ یغنچه یروهم پشت قطراتش.شد ریسراز شیهااشک

 ....دینخر گل شیبرا وقتچیه محمد آمد ادشی. افتاد

 

 کی یهوهو مثل یخاکستر یفضا در بافته بند چرخش یصدا

 اولش.  خوردیم جانش به که یمیمستق رعد مثل بود؛ یوحش باد

 احساس و درد... یاهیس و درد بعدش... درد و بود شوک

 ...  و درد و درد... حقارت

 از یمین رفت، شیپ چه هر که ییهانفس و قلبش یباال ضربان 

 رودف با اهیس آسمان آن در یول دیایب باال تا گرفتیم را توانش

 در که دیدیم را اشک قطره کی م،یمستق رعد هر آمدن

 .خوردیم ُسر میمر صورت یریسراز

 که شد یجار انگار شیهاسلول تکتکاز عرق درشت یدانه 

. رفت ادشی ضربات شمارش. شد سیخ تنش و صورت تمام

 از تا دییسا هم به درآنق را فکش و هادندان و شد مشت اشپنجه

 ! ...  نکشدد،هواریآیم شیدردها یرو که یدرد نیا
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 آن تا نبود یدست اما شود بلند کند کمکش خواست نفر کی

. کند پاک د؛ید یداریب یتو که یبد خواب از را اشک قطرات

 رانگا. نشست و داد فشار تخت یچوب یدسته به را دستش کف

 شگوشت از زیت ییچاقو با داشت سر پشت از یکس را پوستش

 ! کردیم جدا

 انچن لحظه کی در قلبش ضربان! دید را چندنفر و رفت رونیب

 همه شیزانو شدن خم و صورتش کبود رنگ با که رفت باال

 :دیشن را حسن یبرداشته خش یصدا و بردند هجوم سمتش

 !خر نفهم   ازت نگذره خدا_

 آخ یحت که بود دهیچسب شکرده تب و خشک کام به زبانش انگار

 هک کند کمکش خواست ثمیم اما بود حرص با حسن! گفتینم هم

 را ششرتیت. داد رونیب را اشکالفه نفس محمد دست رفتن پس با

 حیتسب افتاد، سالن یورود به شیهاچشم و کرد سرش یتو حسن

 یکم شیعمو و افتاد نیزم یرو یعل حاج دست از که دید را

 گارشیس دنبال و زد یپلک... کردیم نگاهش بهت با و تر عقب

 چه دینفهم یول داد تذکر یکس. داد دستش را پاکت ثمیم. گشت

 و دید سرش یرو را یعل حاج یهیسا! رفت و شد ساکت که شد

 :دیراشن او یبرداشته خش یصدا

 ؟ینکن قراره یک به ،یکنیم خودت به ظلم_

 هم شحنجره به ضربات انگار.درآمد باالخره محمد یصدا

 :بود خورده

 !جلوم یسادیوا خاطرش به که هیقانون_
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 و بود دستش یتو محمد گاریس پاکت.ماند رهیخ بهش یعل حاج

 :زد پلک

 واسه روم که تو دست از دردش! یحاج سادمیوا غلطام یپا_

 ! نبود شد،بدتر بلند گهید یکی خاطر

 از بلندش قامت به یعل حاج چشم.افتاد راه و شد بلند هم بعد

 دخور خورده، بلند یا نهیآ یتو مشتش که انگار! ماند سر تپش

 اهنگ... ستادهیا پا سر جسارت و ییپررو با و ختهینر یول شده

 هم جلو یحت که برگشت فاضل حاج سمت دلخورش و اهیس

 ...بود رهیخ ییجا به فقط و امدهین

*** 

 و نشست مترو ستگاهیا یتو یخال یهایصندل از یکی یرو

 همه و بود گذشته قطار آمدن وقت از! کرد رها رشکنا را فشیک

 قطار یتو یایصندل که زرد یهاعالمت یرو بودند کرده تجمع

 خوش موقت ُبردن   کی از حالشان قهیدق چند یبرا و کنند دایپ

 را ششیآسا و آرامش تمام ، دلش باختن از بعد که او اما. باشد

 یتو را ستاره یصدا! بود یادیز هم یصندل نیهم بود، باخته هم

 :زدیم حرف او با داشت آمد ادشی و دیشن گوشش

 م؟یمر ستین معلوم فیتکل یعنی_

 :داد قورت را دهانش آب

 فاضل یآقا با خودت و بمون تو یول! ستاره امین من دیشا_

 زا دونمیم دیبع گرفته؛ رونق زنونه بخش کار اونجا. بزن حرف

 !بگذره رشیخ
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 :گفت یناراحت با ستاره

  هو؟ی شد یچ بگو الاقل! شهینم که ینجوریا هآخ_

 :دیپرس دوباره اطیاحت با ستاره و شد یطوالن میمر سکوت

 خورده؟ هم به نتونیب_

 را موضوع نیا. گرفت درد قلبش و شد بسته میمریهاچشم

 از همه یبرا اشییرسوا طبل یول دارد نگه پنهان خواستیم

 :دیشن وبارهد را ستاره یصدا! بود افتاده بام

 نیا تیموقع یول! تیزندگ تو یفضول از ادینم خوشت دونمیم_

! کن فصلش و حل جور هی ستین یمهم موضوع اگه! خوبه پسره

! یهست هم غد خورده هی تو! ننیهم  مردا همه خدا به

 !گهید شناسمتیم

 تا داد میمر دست بهانه آمده، خط پشت که یمخاطب بوق یصدا

 :دیبگو

 ! اومده یکس خطم پشت فعال! جان ستاره تنمیب یم بعد_

ل و شل یباشه با ستاره  یب با میمر و کرد یخداحافظ یو 

 اسم شدن ظاهر با. کرد چک را خط پشت یشماره یحوصلگ

 یجور. دهد نشان یالعملعکس نتوانست که خورد جا چنان مهنا

 به نگاهش و شد سست اشکرده خی یهادست. شد قطع تماس که

. بود شلوغ. آمد یقطار. ماند رو روبه یهمهمه پر یفضا

 جا که کردند زورچپان را خودشان همه. آمدیم غرولند یصدا

 طفق! نبود هم نشستن یبرا یصندل دنبال   یکس گرید! نمانند
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 لیاوا در دما و فشار هجم نیا با یحت! برسند زود خواستندیم

 که یستگاهیا در یخال ییفضا انیم! ماند جا او یول! داغ مرداد  

 !بود دهیلرز جانش و دل یپا باز

 تا قلبش انگار! بود مهنا هم باز! دیلرز دستش یتو دوباره یگوش

 را دنشیکش نفس یجلو داشت و آمد باال شیگلو انیم ییجا

 کرد یسع قیعم یبازدم با و کرد باز را دهانش اما گرفتیم

 به رشعم آخر تا را او تماس لیدل و سوال عالمت نیا جواب

 وشگ به یابله با که فیضع ییصدا شد تالشش تمام! نکشد دوش

 ! دیرس مهنا

 

 ودب مطمئن اما دیشنیم تلفن پشت از بود بار نیاول را او یصدا

 و داد جواب را او مانهیصم و محترم سالم. ستین گرفته نقدریا

 .گرفت را عادیم سراغ اول دلش کردن آرام یبرا

 فاقات گفت بیعج یحس.شد بدتر میرم حال کرد تشکر او یوقت

 :ردیگب نفس کرد یسع و برد شالش ریز را دستش! فتادهین یخوب

 جان؟ مهنا یخورد سرما_

 :دیشن را او ینیب دنیکش باال فیخف یصدا

 ؟ینگ نه شهیم کنم یخواهش هی... میمر! نه_

 شده؟ یچ! یکرد دلواپسم_

 محمد؟ خونه یایب شهیم_



 

 pg. 651 

65
1 

 ییصدا با مهنا و دیچسب ستگاهیا اهیس پوش کف به ماتش نگاه

 :گفت لرزان

 باشگاه اسهفته هی هم تو که شده نتونیب یزیچ هی دونمیم_

 بپرسم دمینم اجازه خودم به وقت چیه منم یدونیم! گهید یاینم

 سر یک بدونم که شناسمیم داداشمو اونقدرم یول! چرا و شده یچ

 و خودیب حرف یپا یبذار دیشا... یول! افتهیم خودش با لج

 تو با که یارابطه عادیم جون به اما داداشم واسه جایب یدلسوز

 ! کردیم فرق داشت،

 ...االن... جان مهنا_

 ... روزید از ستین خوب حالش... خدا به...  بار هی نیهم_

 مثل درست. خورد صورتش یتو یلیس مثل مهنا زدن هیگر ریز

 ! زد محمد ورتص یتو یعل حاج چشمش مقابل که لحظه همان

 !بوده خورده مشروب.  گرفتنش فرمون پشت شیپ وقت چند_

 ....و دینخر افتاد لج احمق دن،یبر حکم براش

 :گفت بهت با و شد یخال میمر یپا ریز نیزم

 خورده؟ شالق_

 !روزید_

 حدقه از داشت شیهاچشم. رفت شیهالب یرو میمر دست

 :کرد خواهش دوباره مهنا که آمدیدرم
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 فشیحر هم یشکیه! شده مرگش چه دونمینم! ایب شهیم اگه_

 سکته جادر بفهمه مامانم خدا به! بخوره قرص دونه هی نشد

 !کنهیم

 :گفت مهنا و بود دهیچسب شیرو بهرو به هنوز میمر نگاه

 ...جون میمر_

. ودب دهیرس گرید یقطار. شد دهیکش نییپا لبش یرو از دستش

 به شیصدا. ماند اشیخال یهایصندل به میمر چشم.بود خلوت

 :آمد رونیب اشحنجره ته از زور

 !ستمین بلد شوخونه... من_

 !دنبالت امیم خودم ییکجا بگو خب... خب...  ؟؟؟یگیم راست_

 ...گفت را ستگاهیا اسم و بست چشم

*** 

 

 

  

 

 

 امهن.  ماند آن به نگاهش طبقه، هشت و نوساز یساختمان دنید با

 جیگ داشت میمر سر.  شد نگیپارک ردوا و زد را موتیر

 با ییرو روبه! بود شده خشک خشک  دهانش.  رفتیم
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 حاال و بود سخت یکاف حد به برخوردها آن از بعد محمدرضا

 پارک یبرا مهنا! ختیریم همش به شتریب حالش، از دنیشن

 :دیکوب فرمان یرو مشت حرص با و کرد ریگ نیماش کردن

 ! امیب نگشیپارک تو آدم مث نتونستم وقت چیه_

 :برگشت میمر سمت

 زنمیم زنگ االن! ششهیپ حسن! نجایا هیواحد تک! هشته واحد_

 پارک درست رو وامونده نیا ادیب خودشم. یاومد تو گمیم ،

 ! کنه

 :انداخت جوان زن مضطرب صورت به ینگاه و زد یپلک میمر

 !کنمیم پارک من بذار_

 را او یگونه و شد خم. زد دلبخن اما دیبگو یزیچ خواست مهنا

 میمر! دش ادهیپ فشیک برداشتن با و رفت اشصدقه قربان. دیبوس

 گاهیجا یتو فرمان دو با و دیکش نیماش فرمان   پشت را خودش

 که یلبخند با و کرد باز شیبرا را در مهنا. گذاشتش خودش

 :گفت محبت، تا داشت دیام شتریب

! یارد آلشودهیا ج  یپک! گهید مونده شتیپ داداشم دل ستین یالک_

 نگاه نقدریا کنم، پارک درست نویماش نتونستم من بفهمه باز اگه

 !کنم فرار که کنهیم نچ نچ و کنهیم

 :گفت دیترد یکم با و کرد نگاهش میمر

 ششه؟یپ یکس_

 :برداشت را یاسهیک و کرد باز را عقب در مهنا
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 راتج! فتیش رفتیم دیبا باز ثمیم! حسن فقط. ستین بهیغر_

 درست یمحشرکبر وگرنه کرده کاریچ میبگ مامانم به مینکرد

 ! گهید یچیه... االن نداره اعصاب محمدم... کردیم

 :داد ادامه و کرد نگاه میمر به

 !توروخدا نباش معذب_

 :تگف آرام بعد. دیکش یقیعم نفس و کرد رها را شیهادست میمر

 نمش؟یبب تنها شهیم_

 :داد تکان سر یفور مکث هیثان چند با مهنا

 !نییپا ادیب حسن گمیم االن...حتما! آره!آره_

 مهدک مهنا. رفتند آسانسور سمت هم با و کرد تشکر آهسته میمر

 از که بود رنگیآب یهاشماره و شگرینما به میمر نگاه و زد را

 هم نامه گرفتن تماس متوجه نیب همان! آمدیم نییپا طبقه نیهفتم

 مهنا سمت ، آمد آسانسور دنیرس نگ ید یصدا یوقت.  شد

 گاز را لبش چون. دارد دیترد یزیچ ازاو انگار دید و برگشت

 :دیپرس مکث بدون میمر. انداخت بهش مردد ینگاه و گرفت

 مهنا؟ برگردم من نجاست،یا یکس ای مامانت اگه_

 :داد تکان سر یفور مهنا

...  یول ورهخیم محمد که یدونیم...  فقط. ستین یچکیه! نه_

 ! برده خوابش گفتیم االن حسن یول کنه یرو ادهیز دمیند

 . شه داریب مونمیم منتظر_
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 :گرفت او سمت را لونینا و دیکش یقیعم نفس مهنا

 سرراه یاهیگ دکتراز. سازه دست پماد! لطفا بهش بده رو نایا_

 ! بشه خوب زودتر بلکه! گرفتم

 شاشککه نداشت ییباا و دیلرز شیصدا ، جمالتش گفتن هنگام

 از که یاشک با همراه و گرفت را او دست. بچکد میمر یجلو

 :گفت دیچک گرشید چشم

 اونقدر!  برام پناهه و عشق جور هی. ستین داداشم فقط محمد_

 بذارم هیما براش اسیدن تو یچ هر از حاضرم که دارم دوسش

 ازب م،ینداشت طاقت و میدار دوسش دونهیم! نره پاش به خار که

 گها! افتاده یچ با لج سر دونمینم فقط! خودش با کرده ینجوریا

 !کن فصلش و حل تو یجور هی توروخدا ن،یافتاد هم با لج سر

 ینداشت اگه... یدار دوسش دونمیم! حالش نیا تو بمونه نذار

 مراعات شه؛یم یعصبان یوقت محمد دونمیم چون! یاومدینم

 ازش هم تو که افتاده بد قاتفا هی دونمیم! نداره رو یچیه

 جون حاضرم نیا رو! دلشه به مهرت خدا به یول یرفتکنار

 ! ...بخورم قسم عادمویم

 :افزود شرمنده و پرخواهش و مکث با

 ...  ایب کوتاه تو_

 رونیب او دست از را دستش که بود بهش هنوز مهنا منتظر نگاه

 هک ییکشو در. رفت آسانسور یتو یآرام یخداحافظ با و دیکش

 مهنا یهاچشم یتو هم با را یدیناام و دیام شود بسته خواستیم

. کرد له و گذاشت فلزها همان یال یکس انگار را قلبش و دید
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 حال چه در اتشکسته دل بپرسد او از تا نبود نفر کی یحت

 درد یکسیب! بود محمد خاطر به هایگریانجیم نیا تمام! است؟

 ....کشدینم را آدم یحت که است یدرمانیب

. دیشن را آرامش کیعل سام و دید راهرو یتو منتظر را حسن

 سرش پشت حسن. شد رد کنارش از و داد یآرام و کوتاه سالم

 :دیچرخ سمتش مکث با میمر.کرد شیصدا و کرد بلند سر

 هب حواسش نیبگ خانم عصمت به زحمت یب خونه، نیرفت اگه_

 !امیب تا باشه مهسا

 :گذاشت شچشم یرو دست حسن

 مین. واستادم نییپا! ناخوشه یادیز... ممد فقط ،یآبج چ َشم رو_

 ا ْجَزت با ینزد.  خونه رمیم، یزد زنگ اگه گهید ساعت

 ...باالامیم

 ! نباش نگران! شما برو_

 در و رفت تو یآرام خداحافظ با میمر و کرد نگاهش مردد حسن

 !بست را

 

 

  

 

 



 

 pg. 657 

65
7 

! شیرو روبه برهم هم در یهخان به چشمش و ماند در به پشتش

 نداشت حوصله یحت که یلیوسا با شده یطراح مربع کی

 چه آنجا که کرد مرور خودش با ذهنش یتو. کند نگاهشان

 شیپ یمقد و شد زانیآو تنشکنار فشیکو لونینا با دستش کند؟یم

 سالن انیم! ایب کوتاه گفت و گرفت را راهش سر حسن. رفت

 هم کنار اتاق دو. چرخاند چشم خواب اتاق دنبال و بود او یخانه

 مخان عصمت! باز انتها تا یگرید و بود باز مهین یکی در. بود

 و تسین تنش به خون دیگویم رخسارش یدهیپر رنگ بود گفته

 بود گفته هم او. رندیبگ آرام شانیدو هر محمد برگشتن با بگذارد

 رد سمت! ودبود،نب باز درش که یاتاق یتو محمد! ایب کوتاه تو

 بود خواسته التماس و بغض با و بود زده زنگ مهنا.  رفت دوم

 یم که داده یشالق به تن و کرده لج بود گفته. برود محمد سراغ

 شدن کینزد جرات یکس و کشدیم درد هم حاال! نخوره توانسته

 یرو در به پشت محمد.  داد هل آرام را باز مهین در. ندارد بهش

 کی با انداز رو بدون. بود افتاده شلوغ قاتا وسط بزرگ یتخت

 لیاوس...ایب کوتاه تو بود گفته هم مهنا. شلوارک و رهیت یرکاب

. ترف جلوتر.  گذاشتشان نیزم یرو و شد تر سست دستش یتو

 الشح بود یپاتخت یرو که شده نصف شهیش دو و الکل تند یبو

 بخواهد دلش و شود مکدر تا.  شود جمع اشچهره تا زد هم به را

 هم خدا آدم نیا بودن یخودرا و یلجباز یبرا دیبگو بلند

. بود تشنه خونش به االن که او به رسد چه کند یکار تواندینم

. ماند او کمر یرو نگاهش اما برگردد خواست و داد تکان سر

 دلش. افتاده او یرکاب یرو ناهماهنگ و تر رهیت یخط کرد حس

 هتاز. رفت باال یصاعدت قلبش ضربان. شد آشوب مرتبه کی
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 را او یرکاب. رفت جلو صدایب! افتاده کج چرا او آمد ادشی

. دیکش شیباال بود افتاده تکاپو به سخت که یدل با و گرفت

! شد نفس یب و افتاد انیجر از شیهارگ در خون کرد احساس

 که بود ییهاچشم هیشب او تن و یرکاب یپارچه نیب خون رد

. زد گوشش یتو یعل حاج. خورده یلیس کی و است مستاصل

 دار تب ییهاچشم با محمد و نشست تخت لب و شکست شیزانو

 ...برگرداند سر باز مهین و

 

 

 .بود دهیکوب شیهامردمک به و گرفته دست شالق یکس انگار

 از ترپررنگ ، خون سرخ رد ، شیهاچشم روشن رنگ انیم

 تمام که انگار .زدیم ادیفر را یآشفتگ وآشوب و درد شه،یهم

 و درد. بود سرخ یهاسلول نیهم پشت ، نزده یادهایفر

 ... و درد اندوه، و درد بغض، و درد ده،ینکش یهوارها

 هب یاگوشه فیبالتکل زمان که داشت عمق همبه نگاهشان آنقدر

 قبل حالت به سرش و شد بسته محمد چشم باالخره. رفت خواب

 یرو سرش یباال معجون برداشتن یبرا دستش و برگشت

 یطرب و دیچک میمر پلک ریز از اشک قطره. شد دهیکش یپاتخت

 و زد دور را تخت میمر. شد رها یپاتخت یرو متزلزل یحالت به

 خوردیم یتکان اگر و بود کج یبطر. ستادیا وا یرو روبه

 رنگ و شده جمع خطوط! ختیریم بود مانده شیتو چههر

 ریز داشت که زدیم یبد لحا از حرف محمد صورت ملتهب

 !کردیم اشانداخت،خفه روزش نیا به که یزیچ همان خوردن
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. بود زانیآو بالش یگوشه از او سر. دیلرز میمر یزانو

 انیم از شیصدا تا کند جان.  نشست زانو یرو تنشیجلو

 . آمد رونیب بغضش و قلب یشکسته یهاتکه

  ؟یگرفت هیبق دل   و خودت از رو یچ تاوان_

 لحنش و صدا. نکرد باز را شیهاچشم یول دیلرز محمد پلک

 :بود تر نیسنگ شهیهم به نسبت

 داره؟ یدخل چه تو به_

 :کرد زمزمه یول! دینتپ هیثان چند میمر قلب

 ...محمدرضا_

 سمت و دیچسب او یقهی به اشپنجه و شد باز جا در محمد چشم

 ! دشیکش خودش

 ! زده شتباها رسونده، خبر بت که یخر اون_

 یصدا بغض و حرص و خشم. نگرفت را میمر نفس الکل یبو

 دوباره یسمج درشت اشک قطره! کشتشیم داشت که بود او

 دمحم نگاه! ماند جا لبش کنار تا رفت صورتش یتو را قبل راه

 دفعه کی! زد یپلک و شد شل او یقهی از دستش.ماند بهش

 یرو و شد بلند آخش یصدا که برگشت پشت به و کرد شیرها

 سمتش آب سطل کی که انگار لحظه کی در.ماند زیخمین آرنجش

 و گردن رگ و شد عرق از سیخ صورتش که دندیپاش

 همان او به پشت و گرفت اشهیگر میمر. کرد ورم اشیشانیپ

 کممح تخت یچوب لب به کمرش. نشست و داد هیتک تخت نییپا
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 به شیصدا تا اشتگذ شیهالب یرو محکم را دستش دو. خورد

 حرف یبرا فرصت و بود بد شانیدو هر حال! نرسد او گوش

 و دیکش دستش ریز را یبالش درد با محمد! بود سخت و کم زدن

 شیصدا!آمدیم ور داشت هم با دلش و تنش پوست.شد خم شیرو

 تررمق کم لحنش. کرد یخال دلش درد سر و امدیدرن درد از

 :بود

 ؟یکرد پشتتو چرا پس تماشا؟ یاومد_

 با محمد و داد فشار دهانش یرو ترمحکم را شیهادست میمر

 :گفت یزهرخند

 دیشا که برو و رهیمیم داره محمد! ایب داده؛ خبرت که یاون به_

 دهچن لویک یعاشق و عشق! حرفاس نیا از پرروتر بگو؛ ،ینذار

 !نخواستم خودم بازم پانشم، نخوام! خواستم،خوردم خودم! ...بابا

 لحظات تمام و گفتیم... رو ایباز مسخره نیا درکوزه نیاربذ

 رارتک نبود، ساخته دستش از یکار و بود بسته دست که یجهنم

 یعصب! بود ذهن در سمجشان تکرار قیدقا آن از تر سخت. شد

 :دیخند

 اگه! بابا برو کن جمع پاشو! فرستادن روح سوهان من واسه_

 هی بود داغ مکله! شد علومم تهش که یاومد قرارام و قول واسه

 ... پروندم یور و شر

 از او. دیچرخ میمر سمت و گذاشت بالش یرو را صورتش

 ان  یم کرد را شیقفا دنیبوس هوس دلش. بود نخورده تکان شیجا
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 آب داشت مغزش!سوخت یم کمرش.شد تلخ. درد همه آن

 :گفت سخت. بست چشم. شدیم

 ...برو کن جمع پاشو_

 ، نشسته هنوز او دید و کرد باز چشم و شد یطوالن سکوت یوقت

 :دیکش داد دفعه کی

 تف و یخوردیم منو که هربار ؟ یگرفت یاللمون چرا_

 یکن وا.... ید اون یپا باز بزنم حرف یمنتظر رون؟یب یکردیم

  ؟یبر بعد ، شه خنک دلت ،

 :لرزاند هم با را میمر جان و سقف شیصدا نداد، جواب او یوقت

 ...میمر_

 مرخشین باالخره و شد دهیکش صورتش یرو میمر دست دو

 محمد که بودیزیچ تنها سشیخ و سرخ صورت. برگشت

 :کردینم هم را تصورش

  شد؟ تموم_

 :گفت دوباره میمر و ماند رهیخ مرخشین به محمد

 ! ممیمر من یفهمیم یک ؟یکنیم صدام یک   نمیبب بودم منتظر_

 یتو. کرد جمع تخت لب را دستش و برگشت سمتش کامل

 :کردیم دادیب درد و حرص و بغض هم او صورت

 دوماه تو که رو یمحمد کنم؟ باور رو یچ نمیبب سادمیوا_

 و تهبس چشم که یبیعج آدم نیا ای کرد کم مویزندگ سال یخستگ

 گاران و گمشو برو بگه تهش تا کرده باز یمست بهونه به دهنشو
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 ییمحمدرضا اون تو! دارم دوسش که. داشت دوستم که انگار نه

 نیا ای مواسه یبود پناه مهسا یضیمر بد و سخت یروزا که

 بغضش؟ و درد و خشم بلیس کرده منو هیبق حرص   از که محمد

 :گفت مظلومو آرام.  برگشت شیرو روبه

 تحمل زدناتو زخم نیا تموم من ،یشیم محمدرضا همون اگه_

 و ارمیم طاقت قدرنیا یدیم من به رو روزا همون اگه. کنمیم

 اون یبرا دادن تاوان که! یش خسته خودت که کنمیم صبر

 !شه ،تموم دادم تیباز یکرد فکر و کردم مشیقا که یاگذشته

 !!!شهیم تموم بگو فقط...  کنمیم قبول یبگ یچ هر

 

 و ددا رونیب را پرلرزش نفس میمر. بود دهیچسب هم به نگاهشان

 :داد تکان سر

 مهم برات دیشا چون داد خبر یاشتباه داد، خبر مبه که یاون_

 که ینیبب! مینیبب اومدم اما! افتادم یحال چه تو من یبدون ستین

 یشکنقانون هی خاطر به تو! محمدرضا توئه از بدتر من حال

 ریز و نشکستم رو یقانون چیه من یول حکم دست ریز ینشست

! کرد اشاجر مامانم همه از قبل که یحکم ریز! غمیت و حکم

 عروسک هنوز که بودم دختربچه هی روم، بست چشمشو یوقت

 . بود بغلم

 گرفتم ادی موقع اون از! سادمیوا بابام پشت   یول شدم آواره هوی

 تو... شد شروع خودم یپناه یب موقع اون از! پناه و پشت بشم
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 تاوان دیبا عمر آخر تا رفت ادمی باهات که یبود یآدم تنها

 ! بدم دستت از خوامینم! .... بدم رو هیبق هاشتبا و یپناهیب

 نفس کرد یسع و کرد پاک یفور دیچک که را اشکش یهاقطره

 :داد قورت را دهانش آب و شد بلند. بکشد

 هب یازین باشه، وسط یعشق اگه چون! بهت کنم التماس ومدمین_

 دوباره و ینکن اعتماد یداشت حق چون اومدم! ستین شییگدا

 حق! یبزن رو حرفا اون بهم ینداشت حق. .. یول! یکن شک

 دوست حرف اون با ینداشت حق! یکن ارزش یب منو ینداشت

 تدستا اگه باز عقب برگردم صدبارم من! یکن یسالخ داشتنمو

 ییساعتا و هالحظه تموم دلم باز! ارمیم پناه بهت باشه، باز روم

 ! خوادیم داشتمو باهات که

 :گفت آرام میمر و بود بهش هنوز محمد نگاه.  کرد مکث

 یول نمتیبب که مسجد یجلو امیم بارمنیا ، عقب برگردم اگه_

 باهات خوبمو یروزا حسرت جلو، یبر یبخوا ینجوریا اگه

 خوامینم! دمیکش یکاف حد به... نباشم متنفر ازت که دارمیم نگه

 !گهید رمیبم ذره ذره

 :داد قورت بارنیا را بغضش

 کردم جوابم خونش از یعل حاج! شه تموم مونده روز پنجاه_

 ای... رمیم بعدش! بده مهلت بهم دوماه کنمیم خواهش ازش یول

 و خودت با مشیتصم! ... جهنم ای بهشت، ای! تو بدون ای... تو با

 !باشه وسط دیشا که یعشق... 
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. بست چشم زد دور را تخت او یوقتو کرد دنبالش محمد نگاه

. تاداف لونینا به چشمش. رداشتب را فشیک و رفت در سمت میمر

 آب. بود بهش پشتش حاال که برگشت محمد سمت و داشت برش

 بود لونینا یتو که را یپماد. داد قورت را دهانش

 سکمپر. بود شده که یسفارش و خواند را شیتو دستور.برداشت

 نتکا محمد. برگشت اتاق یتو و کرد آماده آشپزخانه یتو را خی

 طاقت.  دیکش باال را اشیرکاب و نشست پشتش. بود نخورده

 محمد که گذاشت هایکبود یرو را خی کمپرس یول نداشت دنید

 حالت از. دیچرخ سمتش بعد و نشست صاف درد شدت از اول

 او یبرداشته خش یصدا. رفت میمر جان از نفس نگاهش

 :کند را دلش از یاتکه

 ! شدم خی یرو سنگ! باختم عموم جلو خاطرت به_

 یول رفت پس تخت یرو از شیزانو و شد سست میمر دست

. داشت تب دستش. گرفت را مچش و نشست صاف محمد

 !بود بیعج یآتش یهاگدازه انیم شیهاچشم

 دست گفتن زمیبر پول رفتم.  بخرم بتونم که دنیبر برام حکم_

 !  خوردم.کاره تو اون

 عقب و شدیم دفن داشت نشیسنگ بغض ریز میمر یهانفس

 :ترف

 !وونهید_
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 بت یزیگر و بیتعق به قدم قدم شانیپاها و بودند همیرو روبه

 دستش شالق محمد دلخور وخسته و تلخ لحن. بود داده تن کرده

 :بود گرفته

 ورگ! اینیبدب بابا گور گفتم ، دادم دلمو یول بهت داشتم شک_

 !نشناختنم  یگوربابا! گرفتنت اشتباه یبابا

 فشکت و او چشم نیب میمر نگاه و دخور سر پوستش یرو یرکاب

 :کردیم اشخفه داشت بغض. زد چرخ

 !یدیم عذاب خودتو یدار وضع نیا با_

 :داد ادامه و دینشن انگار محمد

 م،ینخواست که یروز تا! دمیفهمیم! باهام یبود دست کف_ 

 داتیپ کجا از بفهمم و باشمت داشته گفتم دروغ! یومدین کنارمم

 ! بود پهن دلم واسه تورت یول شد

 طرف دو محمد دست دو و خوردسرش پشتوارید به میمر 

 .یدلتنگ و تب و حرص با. گرفت محکم را صورتش

 ! سرم رو یچ همه شد خراب که چرا ینگفت نقدریا_

 :گرفت را شیهادست یدستدو میمر

 ...محمدرضا_

 نجا؟یا یاومد یچ واسه_

 :دیچک میمر اشک

 !دارم دوستت_
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 یرو تا و دیچیپ او سخت یهادست دور حسش با شیهادست

 را آتش یهازبانه و شد خم محمد سر. رفت باال داغش صورت

 پشت یهازخم یرو عرق. انداختیم هم او جان به داشت

 داد دانیم عطشش به و ماند پا یرو یول بود دیاس مثل کمرش

 که ییصدا با و شد نشانیب یمحکم مانعمیمر دست دو یول

 :آمد،گفت رونیب اشحنجره از تا کشتش

! خبرز نیا یتو نه اما! دارم دوست رو افتاد تو با که یاتفاق هر_

. ستین نمونیب یحرمت االن اما محمدرضا کردم تالشمو همه من

 !بده مهلت

 نبوده،دوسم دلت ته از اگه یحت! یدار دوسمکهینگفت دروغ تو

 ! یداشت

  دهد بهش یدیام او کرد التماس شیهاچشم با

 در بودمرگ خود   بودنشان هم با یول بود هم ریدرگ شانیهانفس.

 هم به دنشانیچیپ یبرا محمد تن زخم هیشب یزیچ! لحظات آن

 قدر همان! دردناک قدر همان! بود افتاده رابطه آن یتو

 ! رحمانهیب

 :گفتآرام و بود او سرخ گردن به چشمش. دیکش پس محمد

 ... برو_
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 میمر. برداشت زیم یرو از را پر مهین یشهیش و برگشت

 :رفت عقبعقب

 !مطمئنم! یداشت دوسم_

 .شکست صدایب میمر بغض. خورد را شهیش از یقلپ محمد

 :دیلرز شیصدا

 !مونمیم منتظرت_

 یول بود خواستن و خواهشاز پر شیهاچشم. کرد نگاهش محمد

 وارید یتو هوایب را دستش یتو یشهیش یحرف هر یجا به... 

 ردک پشت بهش محمد.  دیچسب شیهالب به میمر دست دو و دیکوب

 :گفت بدحال و سخت و

 ... میمر برو_

 هازخم از تازه یخون. نشست تخت لب شد بسته خانه در یوقت

 آتش که بود دلش. نشست تنش یرو تازه یعرق. شد یجار

 شتن هب هاانهیتاز نیا هم گرید صدبار! تنش پوست نه بود، گرفته

 را وا! دیرسینم گرفت را بانشیگر که یعذاب یپا به نشستیم

 آن در ییجدا! دهد عذابش که یبرزخ آن در نه اما خواستیم

 ....شانیدوهر یبرا...  بود اتفاق نیبهتر بد حال  
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 گوش به شیصدا که بست آرام آنقدر را در.  رفت خانه یتو

 یابر امن یانقطه به انگار. ماند در پشت هیثان چند! نرسد یکس

 اب محمد صورت ریتصو. دیرس دلش از نیسنگ بار آن برداشتن

 نیا به بودند، تنش از تریزخم که ییهاچشم و بیعج حال آن

 را قلبش دائم سرش یتو یکس. رفتینم سرش از هایزود

 که خواندیم قصاص حکم شیبرا و بردیم اعدام یصندل یباال

 ردنتگ دیبا حاال. گرفت را بانتیگر که یترس و توست از گناه

 درمانده و چارهیب آخر یلحظه یول دیایدرن هم تیصدا و بشکند

 بد حال نیا یبرا هم مرگ که بردیم پناه شیهابغض دامن به

 دلش و شیهالب.  کردیم کز کز هنوز صورتش. ستین کارساز

 عطر خوش و صاف شهیهم صورت از یخبر. سوختیم هم با

 بار طنتیش یباز و خنده از یخبر! دشیبوس یوقت نبود محمد

 پر بود عطش کی فقط نبود؛ شیهایکن روکم و هاخنده و هاچشم

 شده تمام کردینم باور که یداشتن دوست... و! خشم وحرص از

 غرورش و محبت و جان تمام.  خورد سر دستش از فشیک! باشد

 کاش با فقط رفتند، که ییهاآن تمام اما برگردد او تا گذاشت را

 ریز از دوباره اشک یوقت. برنگشتند و ختیر آب سرشان پشت

 یکس گوش به که یهق هق یصدا بود مانده کم شد، رها پلکش

 اطیح یتو آب ریش سمت حالش مهار یبرا. شود بلند بود دهینرس

 مهجو نیب شیهااشک تا دیپاش صورتش به آب آنقدر.  برد پناه

! بود یشرج یآبان شیهوا روز، نآ داغ مرداد انیم. شود گم آب

 ... زده باران و دهید داغ... مرطوب و گرم
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 مهسا سمت و بست را آب ریش اششانه یرو یدست نشستن با

 و یناراحت با و گرفت سمتش را یاحوله دخترک. برگشت

 :چرخاند خواهرش صورت یتو چشم ، ینگران

 ؟یآبج یخوب_

.  دیکش صورتش یرو را حوله و گذاشت هم یرو را شیهاپلک

 :گفت آرام و رفت ترکینزد مهسا

 ! ندتیبب اومده یکی_

 چندبار را دردناکش یهاچشم و شد کینزد هم به میمر یابروها

 :زد هم به

 ؟یک_

 که بود یجور نگاهش مدل. کرد در درگاه به ینگاه مهسا

 ار دنشید چشم که استیکس ، کرد مطمئن را میمر ، اشینگران

 اما رفت خانه سمت اشعمه یحت ای نیام د،یام ال  یخ به. ندارد

 فاضل حاج دنید با شد اتاق وارد و زد کنار را پرده که نیهم

 یجلو روز آن اتفاقات تمام. زد خشکش بود، که ییجا همان

 دیکوب جانش یپا ریز یصندل به یکس انگار و برگشت چشمش

 بقل تپش هنوز چون. نشکست گردنش و شد متزلزل فقط یول

 و آمد خودش به مهسا آمدن و او ستادنیا با. بود ستادهیا و داشت

 :دیشن را فاضل حاج یصدا

 !دخترم سالم_
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 و گرفت را اشزده مات نگاه! شد پاره میمر دل بند لحنش با

 :گرفت را خواهرش فیک و رفت جلو مهسا. گفت یآرام سالم

 !یبش خنک که ارمیم شربت برات االن_

 فاضل حاج. رفت آشپزخانه سمت مهسا و تنگف یزیچ میمر

 :کردیم نگاه را میمر و بود ستادهیا هنوز

 !منتظرتم وقته یلیخ! مهمه لشیدل یول اومدم دعوت یب_

 لمب نیاول یروو رفت جلو.  نگفت یخوشامد قبل برخالف میمر

 دندان یهاجواب با بخواهد که نبود خوب یلیخ حالش. نشست

 دلش ته اما کند یخال دهید را او که یقبل بار از را خشمش شکن

 یبرا بود آمده یعل حاج و خانم عصمت مثل دیشا. بود دهیلرز

 هر کجای محمد کرد،یم دخالت او اگر! کند یبزرگتر محمد

 الش و آش و خوردن شالق آن! زدیم آتش هم با را شانیدو

 ! بود اشیوانگید و یلجباز بارز ینمونه شدنش

 ار فاضل حاج یصدا کرد، ییرایپذ شربت ینیس با مهسا یوقت

 :دیشن

 !خانم میمر کنم صحبت خودت با خوامیم قهیدق چند_

 هنوز یول دیچرخ سمتش یکم و خورد یتکان باالخره میمر

 :کردینم نگاهش

! آقا حاج دیندار اجازه به یازین کردن صحبت یبرا که شما_

 قراره باز نمدوینم فقط! کنمیم درک موضوعو نیا قدرت منم
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 به نیداد زحمت که بشه رو یک و یچ یبرا و یدست چه

 !خودتون

 رنگ و مرطوب مرخین به و برگشت سمتش کامل فاضل حاج

 .کرد نگاه اشدهیپر

 و عفو یبرا راه شهیهم خدا یول یدلخور من از دونمیم_

 یعل حاج از رو احوالت و حال!دخترم گذارهیم جبران و بخشش

 . گفت رو انیجر تمام خانم عصمت و گرفتم

 به فاضل حاج. ماند حرفش یمعن انتظار در. کرد نگاهش میمر

 نشایتماشا جیگ و بود ستادهیا پا لنگه کی که را او،مهسا یجا

 آشپزخانه یتو را ینیس پاچه دست دخترک. کرد نگاه کرد،یم

 میمر خواستینم اما دیشنیم را شانیصدا. رفت اتاق یتو و برد

 یم خودش مگر بگذارد، تنها دهیپر رنگ و حال آن با را

 ینچ دخترها یرگیخ از فاضل حاج! بود نخواسته که خواست

 و برگشت میمر سمت. چرخاند مشتش نیب را حیتسب و کرد

 بهش، دهیچسب یپاکت با بود، شیرو یجلو که را ینیریش یجعبه

 با فاضل حاج و دینفهم را اشیمعن میمر. گذاشت میمر سمت

 :گفت انهیدلجو یلحن

 که روزه چند!من گردن   الناسه حق ، دهیپر تو رخ از که یرنگ_

 . رمیبگ تیحالل ازت و نمتیبب خوادیم دلم

 دلواپس خودتون، الیخ به که یروز از قایدق یعنی روز چند_

 ن؟یکن رو محمدرضا یبرا منو دست تا نیاومد

 !هم به نیمحرم دونستمینم من_
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 یجلو یمیقد زیم به چشمش دید و برگشت او سمت میمر نگاه

 .است شیپا

 

 

 

  

 

 

 بعد! سابقم شوهر به نیداد شما منو یخونه آدرس تا_

 م؟یمحرم ما نیدونستینم

 اگر! بود  تر راحت رضا کار دنیفهم از تو آدرس کردن دایپ_

 و بود خودش اصرار یبرا فقط دادم ینشون هم جوون اون به

 که هیچ رضا با اترابطه مدل دونستمیم اگر. کرد که یخواهش

 !آوردمینم شر خدا حالل   سر  

 :داد تکان سر میمر

 !کنمینم باور_

 !کنمیم جبران برات یبخوا خودت که یجور هر_

 را هاجعبه. دیفهم یفور فاضل حاج و کرد نگاهش جیگ میمر

 :کرد نگاهشان باز میمر و گذاشت جلوتریکم
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 حتم به! نکرده خطا کم رضا چون رهچطو تونرابطه دمینفهم_

 خدا! گذرهیم و بوده مدل چه شیزندگ که یدار خبر خودت

 کج راه و پسر نیا حرص که نقدریا من که شاهده و ناظر

! نخوردم کردم کفن که یجوون یغصه خوردم؛ رو اشرفته

! خوردم کمتر رو برنگشته هنوز اشجنازه که یبرادر یغصه

 مکنیم و کردم براش تونستم یکارهر...  ستمد بوده امانت چون

 !ادین ابروش به خم و کنه یزندگ خوب که

 ..و کرده شیعاص که ییدخالتا با_

 هم با صباح چند! نیدونینم یادیز زیچ مصلحت از جوونا شما_

 ! نیکنینم رو هم یقواره و قد فکر و نیبود

 یاطورامپر محکم و سخت یچکمه کی یپا ریز انگار میمر دل

 :شد فیضع شیصدا. ماند رحم یب

  قواره؟ و قد_

 به! نیخورینم هم درد به رضا و تو! تتونهیموقع یرو حرفم_

 و گذشت که روز دو یفهمیم کن، نگاه اتونخانواده و تیموقع

 ! کنهیم تتونیاذ یقاعدگیب نیا قدر چه ، نیزد رو هم دل

 نیا به چرتکه و حساب نیماش کدوم با و چوبچهار کدوم یتو_

 ! اصل از نه افتادم اسب از من آقا؟ حاج نیدیرس جواب

 جسارت با و دیلرز دلش فاضل حاج یشده جمع یهاچشم با

 :داد ادامه
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 یپوال با بابام که یبرج تو ایلیخ مثل بود نیا از ریغ اگر_

! جا وجب هی نیا یتو نه ، کردمیم یزندگ بود ساخته بادآورده

 از که ییآدما تموم مثل نداشت، یدرست اصل و ذات اگه بابام

 و برد یم ومد،یدرن صداش و خوردن و بردن صندوق اون

 چه مینفهم که ایدن سر اون فرستاد یم هم رو ما و خوردیم

 تو کنه دق تهشم. بره دستش از داره یچ هر نکهیا نه! خبره

 ! نیدونیم من از بهتر که شما! اشخونه گوشه ییتنها

 مانده مات شیرو روبه جسور دخترک به فاضلحاج یهاچشم

 :دیکش یقیعمنفس میمر. بود

 !نینگ برام اصل و قواره و قد از گهید لطفا_

 ییابیشک نادر دختر که ینگفت بهش چرا یمطمئن نقدریا اگه_

 !یدونیم اتونرابطه خوردن هم به مقصر منو ؟چرا

 :گفت آرام فاضل حاج م،یمر سکوت با

 هم نه و باهاش یبود صادق نه که یدار قبول خودت پس_

 !قواره

 از.  بودم دهینکش دادن،کم حکم مدرک بدون که ییها یقاض از_

 هشت و تاوان گناهش از شتریب بابام  نیدونستیم که شما امثال

 ! بودم دهیند کم نیبرگردوند اشبچهاز روتونو باز و داد جون

 به کردم شیمعرف من. بود یعیطب بابات از من یدلخور_

 !کرد یول کنه سواستفاده اعتمادم از نداشتم توقع و صندوق

 !آقا حاج سوء استفاده نیا اثر کو_
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 !ستین چاره راه شهیهم که یمونیپش_

 مه نیشکست که یدل از جبران و تیحالل دنبال وقت چیه پس_

 !نینباش

 :گرفت نفس میمرو شد حاکم هیچندثان نشانیب محض سکوت

 بود من یاندازه هم محبتش، و ییتنها یرهقوا یتو محمدرضا_

 !نیکن حساب نیتونینم یاچرتکه چیه با نویا! هست و

.  خورده جا او دیفهم فاضل حاج صورت خطوط شدن باز با

 :گفت و گرفت چشم

 . نیدار خبر که االن. میمحرم که نینداشت خبر موقع اون_

 !یشیم تونییجدا منکر چرا نهیا از تعجبم_

 :کرد بلند دست فاضل حاج و برگشت سمتش یفور میمر

! رمدخت یبد صلهیف رو موضوع نیا ، ینشد جدا اگرم نفعته به_

 یب سر از بکنه، باهات رابطه ادامه به یاصرار هم اگر رضا

 !یخاطرخواه نه عقلشه

 :رفت صلح در سمت باز میمر زهرخند با

 ریغ! صندوق یتو یاومد من از کمک یبرا تو خودت قول به_

 نه؟یا از

 :گرفت ینفس فاضل حاج و نگفت یزیچ میمر

 ،رمیگیم برات کیکوچ یجا هی! هیچ اتشهیپ و کار دونمیم_

 خوبه؟! مدختر خودت کارگر و کارفرما بشو
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 دبو ینیریش جعبه یرو که را یپاکت م،یمر سکوت و نگاه با

 میمر. گرفت او سمت ودیکش رونیب شیتو از را چک.برداشت

 :گفت ینرم لحن با فاضل حاج و کرد نگاه را چک

  !برات کنم جبران بذار! توئه باحق.بود من از اشتباه روز اون_

 :دیکش یقیعم نفس فاضل حاج و رفت چک سمتمیمر دست

 ینطوریا گهید ذارمینم شم،یم بانتیپشت خودمدختر مثل_

 .  بره قراره دانشگاه گفتیم خواهرت! نیکن یزندگ

 قطف هیکاف!من با تونمیزندگ و وجهاز خواهرت نشگاهدا خرج تمام

 دخترم؟ خوبه! یکرد ریگ کجا یبگ یبزن تلفن

 نییپا دستش یوقت. بود درشتش رقم و چک به هنوز میمر نگاه

 :ستادیا فاضل رفت،حاج

 

 

 

  

 

 

 هی! نیگردیم هم خونه دنبال معلومه، هاتونلهیوس شدن جمع از_

. دینیبب دیبر که دنبالت انیب گمیم! کنمیم دایپ برات خوب خونه
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 یبابا یجا من بعد به نیا از خب؟.  نکن هم رو شیچیه فکر

 !شاهللاان شد تموم گهید مشکالتتون و یسخت! امرزتمیخداب

 یزیچ گرید اما بود سوال پراز فاضل حاج یبرا میمر سکوت

 میمر زد، کنار که را پرده. رفت در سمت یخداحافظ با و نگفت

 :ستادیا میمر و برگشت. کرد شیصدا

 خاطر به فقط که نیکرد یپدر ینجوریا محمدرضام یبرا_

 ؟ دهش پاره کهیت تنش و کرده لج حکمش لیتبد یتو شما دخالت

 اومد؟ دردتون زخمشو؟ یجا پشتشو؟ نیدید

 پاره وسط از را چک میمر. شد سرخ درجا مرد یشانیپ رنگ

 :گفت سخت یبغض با و کرد

 ینجوریا ؟ نیکرد مفقودالجسدتونو برادر یردا امانت ینجوریا_

 ماش و نشنوه یتکرار اسم هی یحت یول بده جون باشه حاضر که

  محمدرضا؟ نه رضا؟ نیبگ حرفاتون تموم یتو باز

 :گفت بدتر یحال با. نداشت شدن پاره یبرا ییجا گرید چک 

 ! نینکن یپدر یشکیه یبرا گهید کاش_

 و داشت برش. ختیر ینیریش یجعبه یرو را هاخورده میمر

 . رفت جلو

 یبرا باشه الزم اگر!هیکی برام بابام شرافت و محمدرضا_

 چیه. دمیم جون دوش هر برگردوندن

 ! محبت نه مال، نه! کنم رو یزیچ ییگدا نگرفتم ادی وقت

 :رفت عقب مرد یوپا گذاشت او دست یرو را جعبه
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 !وقت چیه! نینذار خواهرم و من یخونه تو پاتونو گهید لطفا_

 صورت به چک یهاخورده و زد باد. دیکوب هم به محکم را در

 یسکوت لحظه چند. رفت رونیب یفور مهسا. خورد فاضل حاج

 میمر و دندیراشن اطیحدر شدن   بسته یصدا تا بود حاکم سخت

 ، زد زانو شیپا یجلو مهسا تا. نشست در پشت و کرد خم زانو

 کاش. ماند حال همان در غضب با و گذاشت شیپا یرو را سرش

 یجا هنوز! ... شد یم تمام شیبرا درها نیا شدن  بسته یروزها

 ...بود یخون محمدرضا تن یرو سرخ یردها

 

 ییهاشالق آن یجا هیشب شیرو قرمز خطوط. کرد نگاه را میتقو

 کننده دیناام اما نبود شمارش قابل. دید محمد کمر یرو که بود

 میقوت زانیآو یهابرگه به کولر باد و دیچسب وارید به پشتش! چرا

 بارنیا. بود کرده مارشیب یانتظار چشم روز پنج و چهل. خورد

 هر. کرد رها نیزم یرو را خودکار و دیکش خط عدد یرو هم

 وارید یرو یزندان کی که بود یخط هیشب خطوط آن از کدام

 یمیضخ طناب تهش که دیترسیم.یآزاد الیخ به کشدیم سلولش

 حال آن از فرار یبرا. باشد احساسش تمام شدن زیآو حلق یبرا

 .رفت اطیح یتو و کرد جمع را آشپزخانه یتو کوچک  فرش بد

 در از فاضل حاج که افتاد یروز ادی و گرفت شیرو را آب

 داشته دیام کرد یسع داشت که یبد حال تمام با.  رفت رونیب

 آخر تا خواست هلتم دوماه ازش و رفت یعل حاج سراغ باشد،

 او یوقت یول انداخت نییپا را سرش نشیسنگ نگاه با. تابستان

 روزش آن حرف دیفهم بمانند، خواهندیم که زمان هر تا گفت
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 خوش دلش! زده محمد صورت   به که بوده یایلیس هیشب یزیچ

 مامت اما دیایب سراغش و نکند ناز او برگشتن خبر دیشا که شد

 یحت و گذشت دارشکش لحظات و ندهکش قیدقا با روزها

 دورش یالهیپ مثل یدیناام. نشد رد کوچه آن یتو از اشهیسا

 نگهش انتهایب یبغض و سکوت و شکست حس در و دیچیپ

 یهیهمسا زدن   حرف ساعت کی یگاه که یحال به. داشت

 یکم یبرا مهسا خواهش و نگاه یحت و نشکست هم مهربانش

 دلخور محمد از گفت حرص با مهسا که یروز فقط! دل درد  

 نگاهش گذارد،یم دستش کف را حسابش ندشیبب اگر و است

 رمقص اون فقط. شد درازتر عقلم میگل از دلم یپا:" گفت و کرد

 زییپا سمت   چه هر روزها و دیپر شتریب رنگش هم بعد" ستین

 هک چندهر. زد چشم یتو شتریب اشیحسیب و یافسردگ رفت،

 لمث. بود شکسته توانش و دل یپا اما باشد پا یرو داشت یسع

 هب و دهیخواب تشک کف ، شده یفن یضربه که یریگ یکشت

 نشده دلش فیحر! مانده باختن کی بهت در و است رهیخ سقف

 ! بار نیا بود

 مهسا و بود فرش یکش آب مشغول. آمد در شدن باز تق یصدا

 :بست را در شده گرد یچشم با

 ؟یکنیم کاریچ_

 :انداخت بهش یکوتاه نگاه و کرد صاف را شده لوله فرش

 ؟یبود کجا! شستمشیم دیبا_
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 مقد رونیب یرفتیم کم هی! شستشوجون به یافتاد چرا باز_

 !یزدیم

 :زد عقبش میمر که کند کمکش خواست

 !ینگفت... اونور برو. ستین نیسنگ_

 و؟یچ_

 صبح؟ از یبود کجا_

 :رفت هم یتو مکث هینثا چند از بعد مهسا یهااخم

 ام؟یم و رمیم یک که منه به حواست اش،همه بدتم حال نیا تو_

 سمتش تعجب با مهسا حرف با که بود داشته نگه را فرش هنوز

 سمت و دیدزد را نگاهش یفور او که کرد نگاهش و برگشت

 :رفت خانه

 . بودم فرانک شیپ_

. دز پلک یباورنا با و ماند بهش میمر نگاه شد، بسته در یوقت

. بود دهینشن و دهیند مهسا از را دادن جواب مدل نیا وقت چیه

 جمع را صورتش بهش آب دنیپاش و فرش افتادن تاالپ یصدا

 قهیدق چند. دیچسب وارید به کمرش بد یحال با و گفت یاه. کرد

 کمترزورش بار نیا.بکشد آب را فرش دوباره کرد یسع بعد

 و بست چشم. امدین که دینشن او انگار اما کرد صدا را مهسا. بود

 !آمدیم بدش ضعف نیا از. زد را زورش تمام

 و داده هیتک آشپزخانه وارید به مهسا دید و رفت خانه یتو

 شلب یرو هم لبخند و کردیم چت تند تند. است دستش لشیموبا
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 شب؟یپر شب؟ید بود؟ دهید یک! بود یتکرار صحنه نیا! بود

 ستنش! ستین دید و سمتش زد غلت ردردس با اتاق یکیتار یتو

 نوشتیم تند تند. دارد را حالت نیهم و نشسته مبل یرو دید و

 دستش از در. دیلرز دلش ته. شدیم بیعج هم لبخندش یگاه و

 :برگشت سمتشیفور مهسا و شد بسته و رها

 !یبخور زمیبر نیبش ایب! کردم درست ییچا_

 درد دستت و کرد رونیب ذهنش از را دیپل افکار مزاحم مگس  

 و بگذارد او سر سربه که نداشت حوصله واقعا.گفت یانکنه

 عوضشان اتاق یتو. بود شده سیخ شیهالباس! کند مشیج نیس

 روز پنج یتو بود قرار یعنی.  افتاد میتقو به باز چشمش و کرد

 هم یسراغ امیپ کی حد در یحت برگردد؟ محمد و شود معجزه

 اشیزندگ در آدم آنقدر. داشت عادت او...  بود نگرفته ازش

 گدلتن دیشا. کردینم درک را یدلتنگ مفهوم که بود رفته و آمده

.. .گرید نفرکی با دیشا. کند فرار ازش بود بلد یول شدیم هم

! چه؟ دیدیم یگرید زن   با را او اگر. ستادیا قلبش کرد حس

 قطعا! شد پر شیهاچشم.افتاد شیهابوسه و آغوش ادی هوایب

 ییچا گفت که مهسا یصدا با! دادیم دقش حسادت و حسرت

 را ونیزیتلو کنترل. رفت رونیب و داد قورت را بغضش آورده،

 و گذاشت زیم یرو را یگوش او که نشست کنارش و برداشت

 :برداشت را ییچا وانیل

 خودشون ترم نیا رو کالسا! نام ثبت برم دیبا گهید روز چند_

 ! کننیم هماهنگ

 :گفت و زد لبخند میمر
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 نام؟ ثبت روز امیب منم یخوایم! خوبه_

 یهابچه از گهید یکی! یشیم ریاس خودیب ؟یایب کجا! بابا نه_

 !ییدوتا میریم اون با هست آموزشگاهم

 ؟یک_

 

 

  

 

 

 ! دانشگاه همون تو باالتره ترم! یاضیف رضایعل_

 . خورد جا گفت یفور مهسا که یدیجد اسم دنیشن از میمر

 هست؟ یک_

 ...که گفتم! هیخوب پسر یلیخ_

 شیپ و پس یب هوی بود کجا.  هیخوب پسر یدونیم کجا از تو_

 اومد؟ اسمش

 را یگوش مهسا. آمد یگوش نگید نگید یصدا هم موقع همان 

 :گفت و برداشت

 شدم، قبول من که دانشگاهه همون تو دمیفهم ه؟یچ شیپ و پس_

 ادمی چاه و راه ادیم گفت بهم
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 ! دهب

 !نکرده الزم_

 ....وا_

 ! ستین بهت حواسم نکن فکر! کوفت و وا_

 :شد جمع شیپا و دست.  کرد خوف م،مهسایمریعصب نگاه با

 !ادین گمیم.  خب لهیخ_

 سمت و داد فشار شیها دست نیب را ییچا وانیل یعصب میمر

 بهش را خودش و کرد نگاهش یکم مهسا.  برگشت ونیزیتلو

 :کرد کینزد

  م؟یمر یشد حساس نقدریا چرا_

 ...بعد کنن کمک انیم اولش شون همه نکهیا واسه_

! باشه خودت به حواست یکم هی تو! هست خودم به حواسم من_

 ! یشد یعصب چقدر نیبب

 :داد قورت را دهانش آب

 !خوبم من_

 . رونیب میبر هم با روز هی اصال ایب... خدا به یستین_

 !مکن دایپ خونه بذار! شهینم االن_

 ؟یچ واسه خونه_

 !میش بلند دیبا_
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 ؟ینزد حرف آقا حاج با مگه_

 !پونزدهمه امروز. وریشهر تا گفتم_

 :زد غر مهسا

 نیا دوبار یسال ادیم خوشت! گفت یزیچ هی خدا بنده اون حاال_

 ؟ دوشمون میروبذار کوله و کج یاسبابا

 :کرد نگاهش رتیح با میمر

 ؟ ارنیب بدم سفارش جهاز جیپک یخوایم_

 اگه! میپاش یخوب نیا به یجا از نداره یلیدل گمیم! ریخ نه_

 توروخدا پس! نشد داشیپ نجامیا گهید اون که محمده مشکلت

 !نکن آوارمون دوباره یخودیب

 رک راگوشش شیصدا! ختیر نییپا! شد پودر. شکست میمر دل

 آب مهسا بشیعج و رهیخ نگاه با زد؟ سرکوفت مهسا! کرد

 :داد تقور را دهانش

 ؟یشد ناراحت_

 کنمیم حس االن مهسا، یدیفهم یم دهنتو حرف یزمان هی_

 ! مونده وا یگوش اون با زدن پچ پچ جز یفهمینم یچیه

 :شد بلند میمر و دیپر مهسا رخ از رنگ

 وفت  سرک قبلش منتها! برو شد، بتینص یبهتر یزندگ وقت هر_

 ! نزن رو نداشتم بهش یارتباط چیه من که یایبدبخت نیا

 :گرفتش یفور مهسا
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 آخه؟ تو چته... میمر بکنم غلط من_

 ! شهیم پرت تو از حواسم نکن فکر یول! باختم! یدید که تو_

 :گفت مظلوم مهسا

 ییبال هی آخر خدا به... حرص با نگو ینجوریا! خب باشه_

 !ادیم سرت

 ترشیب داد حیترج مهسا. رفت آشپزخانه سمت و گفت یجهنم به

 :گفت انهیدلجو و رفت دنبالش.گذاردن سرش سربه

 کنم؟ درست غذا شب واسه من_

 !بکن یخوایم یکارهر_

 :رفت دنبالش مهسا

 ازم؟ یناراحت... میمر_

 :ستادیا شیجلو مهسا که نزد حرف

 ...یآبج جون به_

 !ندارم حوصله.مهسا کن ول_

 نه توروخدا گمیم یزیچ هی یول! گمینم یچیه! اصال باشه_

 !نگو

 ؟یچ_

 بکش صورتت و سر به یدست هی شگاهیآرا میبر ییدوتا فردا ایب_

! کن کوتاه! کن تیالیها موهاتو... اصال! شد عوض حالت دیشا

 !ادیم یلیخ بهت خدا به
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 گه؟ید_

 !ننکاشمنهیهز فکر! بازه دستم داشتم، ادیز شاگرد ماه نیا منم_

 :گفت تلخ و کرد نگاهش یکم میمر

 ؟یشد بزرگترم واسه_

 :کرد بغلش .زد پلک امهس

. رونیب یریم زور به ماهه دو... آخه آدمم منم! نگرانتم_

 یتو شیپا دیبگو نتوانست. یکرد ول یرفت روز دو که باشگاهم

 آن جاک چیه. برگشت و شد فلج کند کار تا رفت که یباشگاه هر

 و ستدیبا شیرو روبه صبح روزهر که نداشت را بیعج یمور

 یها یماه آنِ   شدن عدهیبل دنید طاقت طفق. بزند حرف باهاش

 باشه تو دست" گفتیم و دیخندیم محمد که نداشت را کوچک

 آخه؟ یخورینم یماهمگه خودت! بدبخت رهیمیم

 !"خورمینم گهید کن باور_

 :گذاشت مهسا یشانه یرو را اشچانه! بود نخورده هم واقعا و

 !شمیمبهتر میبر نجایا از! روزا نیا گذرهیم_

 !خب باش من حرف بهبارم هی_

 :گرفت فاصله او از

 ...موند شهینم نجایا! شهینم_

 رفت؟ شهینم شگاهمیآرا موند، شهینم نجایا_
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. شد رد کنارش از.نداشت هم مردن یحوصله! نداد را جوابش

 شیآرزوها و خوش یروزها تمام کنار از دارد که انگار

 ...لخت قدرهمان. خسته قدر همان. گذردیم

 خودش. نشست ونیزیتلو مقابل و برداشت هدفیب را اشیگوش

 داشت محمد از اشیگوش یتو که یتک عکس تنها ، یک دینفهم

 با زود صبح که بود ییروزها همان از یکی! آمد چشمش یجلو

 برق... لبخندش! بود ها یماه به دادن غذا مشغول و رفتند هم

 چیه! بود دهیند آخر روز را کدام چیه... اقشیاشت... شیهاچشم

 ...را کدام

 

 مرور به که است یخاطرات ، زکردهیعز کی رفتن یهازخم 

 ،یخال یجا! ندارد نیریش و تلخ... شودیم ا سکار به لیتبد زمان

 کی دنیکش آغوش در یبرا منتظر و آماده یگور. است قبر کی

 !روح از یخال کالبد

 

 و شدیم لخت سشوار باد و چرخش هر با شیموها یهاتکه

 آن از لحظه کی ر  یدرگ لحظه هر ذهنش.  افتادیم اششانه یرو

 و داشت موها یرو محمد که یبیعج تیحساس به! شدیم دوماه

 که را عادیم! باشد فالن دیبا زن یموها که زدیم غر یهرازگاه

 را پسرک فر یموها کندینم جرات محمد از گفت مهنا و دید

 زد دلبخن او پسر دنید تصور از! بود گرفته اشخنده کند، کوتاه

 را هاخاطره آن از کدام چیه کاش. داشت بغض تنش تمام حاال و
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 مهسا اصرار بار ریز هم روز دو از بعد کاش اصال. نداشت

 مثال تا دهد گرانید دست عروسک نیع را خودش که رفتینم

 و رنگ نیا داد،یم جان داشت دلش. شود بهتر یکم اشهیروح

 که ییروزها برگرداند؟ بهش را یزیچ چه خواستیم لعاب

 بعدش یروزها ای آرزوست یکل با جوان دختر کی رفت ادشی

 به تا بگذارد وسط را ندارش و دار تمام شد باعث محمد مهر که

 یرو شیهایچتر! شده یوابستگ آن یدلبسته قدر چه بفهماند او

 شیهاچشم به دست زدنشان کنار یبهانه به و ختیر اشیشانیپ

 شیرو روبه مهسا! دهینچک اشکش شود مطمئن تا دیکش

 :زد برق ذوق از شیهاچشم.ستادیا

 ! خب یشد خوشگل چقد نیبب_

 :ستادیا عقب شگریآرا 

 ! اومدیم بهش یلیخ ، کنم ترروشن موهاشو ذاشتیم اگه_

 :گفت خنده با مهسا

 !خدا به کردم التماسش روز چند نمیهم واسه_

 ؟یکرد ازدواج_

! او جیگ مرخین به مهسا نگاه و ماند زن به نهیآ از میمر نگاه

 :فتدین پس او افکار تا گرفت شیپ دست

 ! هنوز نه_

 وجهت بدون. شد بلند تشکر با زن دست ریز از و زد یپلک میمر

 :زد غر مهسا. کرد جمعشان بالفاصله شیموها ییبایز به
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 !گهید باشه باز بذار_

 !میبر که کن تموم کارتو هم تو! کنهیم خورد اعصابمو_

 :گفت و دیبرچ لب مهسا

 ! ندارم یا گهید کار من_

 .شده حساب گفتند که رفت صندوق سمت و گفت یخب لهیخ

 را مانتوأش یهادکمه او که برگشت مهسا سمت و کرد تعجب

 :بست

 !من مهمون   بار نیا...  که گفتم_

 مهسا که دیبگو یزیچ واستخ و کرد هم یتو را شیهااخم میمر

 ، رفتند که رونیب. کند یآبرودار کرد التماس شیهاچشم با

 :گفت یحرص

 ؟ یآورد کجا از تو_

 !که کنمیم کار... وا_

 یبد شگاهیآرا پول همهنیا هوی یایب که یکنیم کار ینجوریا_

 من؟ واسه

 !قبال بودم گذاشته کنار_

 :ستادیا شیرو روبه ابانیخ وسط میمر

 اومد کجا از پول نیا ؟یکنیم یغلط چه هست معلوم سامه_

 هو؟ی

 :شد گرد مهسا یهاچشم
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  آوردم؟ کجا از که یچ یعنی_

 !من بده تویگوش_

 :دیپر مهسا رخ از رنگ

 ؟یچ واسه_

 !گمیم من به بده_

 :رفت هم یتو مهسا یهااخم

 دارم؟ عقل و شدم بزرگ من یکن ینم فکر تو چرا_

رت یگرفت پول آموزشگاه از یگیم من به که یدار عقل_  واُو 

 ده؟یم بهت چقد آموزشگاه دونمینم من ؟یکشیم کارت

 ! خورد خورد بودم گذاشته کنار که گفتم_

 :گفت بغض با ،مهسا دیبگو یزیچ خواست تا میمر

 ... بهم نکن نیتوه فقط! که بگم بهت ندارم دروغ_

 :دز را خالص ریت و بست را شیهاچشم هیثان چند میمر

 ه؟یک یکنیم چت و یزنیم حرف یه باهاش وقته چند که ینیا_

 :گفت یفور میمر دهد، جواب خواست مهسا تا

 ریز کنمیم خودمو دستت از وسط نیهم که فرانک ینگ_

 ! نیماش

 شیاصد یتو ینگران و ترس.  رفت جلو مهسا، نگاه رفتن   پس با

 :کرد دادیب
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 رضا؟یعل ؟یگفت که اس پسره نیا_

 یتو که بود یاسرکه رویس مهسا، یهاچشم یتو ینگران و ترس

! شد پاره میمر دل بند سرش، شدن   خم با و جوشاند میمر دل

 اهشنگ ترس با و یچشم ریز مهسا. شد سست دستش یتو فشیک

 . کرد

 ... که حاالست تا یک از_

 :کرد من و من مهسا

 !بدم آزمون رفتم...  که یروز اون... از_

 :کند هشیتوج کرد یسع میمر سکوت با

 محمد با مشکلت ریدرگ بس از اما بهت، بگم خواستم صدبار_

 ...خدا به نشد...  یشد

 مهسا. کرد دراز او سمت را دستش و داد قورت را بغضش میمر

 :گفت او و چه؟ یعنی که داد تکان سر

 !کارتت_

 ...کن گوش میمر_

 ! من دهن تو یزد باهاش االن که یهمون! بده کارتتو_

 مدلش و خیتار که یکارت و شد پر بالفاصله مهسا یهامچش

 از میمر ینهیس یقفسه! گذاشت او دست کف است دیجد گفتیم

 یموها تمام خواستیم دلش! دیترکیم داشت حرص شدت

 رونیب حلقش ته از زور به شیصدا و زد پلک! بکند را سرش

 :آمد
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 موند ضعف نقطه ،یکرد دایپ رو نامه غهیص اون یکرد فکر_

  ؟یبکن خواست دلت یغلط هر خودت تا دستت

 دش کشینزد میمر. نگفت یزیچ و انداخت نییپا را سرش مهسا

 :دیچک اشکش و

 ...اگه خدا به_

 کل اشک! ستین یکرد فکر که یاونجور یآبج جون به_

 :گرفت را مهسا صورت

 مگه کنم؟ کارو همون منم یترسیم که مگه یکرد کاریچ تو_

 ...مگه ؟ینداشت تدوس رو محمدرضا

 . کرد تند قدم دنبالش مهسا. افتاد راه ابانیخ سمت میمر

 ! نکن فکر بد توروخدا... میمر_

 یتو بود ختهیر مهسا که را یپول و ستادیا بانک عابر یجلو

 :فتگ منقبض یفک با و گرفت سمتش را آن بعد! برگرداند کارت

 ...  مقس بابا روح به! مهسا شمیم منکرت ای بده پسش ای_

 .کرد تند پا گرید سمت و دیچک میمر اشک قطره! رفت وا مهسا

 و درد همه آن وسط را غصه نیهم!ستدیبا قلبش بود نمانده یزیچ

 ...را مهسا حماقت و تیخر! داشت کم یخستگ

 

* 

 



 

 pg. 693 

69
3 

 

  

 

 

 هب تق هم بعد. دیشن را مهسا دن  یپوش لباس آرام خش خش یصدا

 او سمت یفور و دیکش مهسا که ینیه و کشو شدن دهیکوب هم

 مهین یهاچشم و بود کیتار اتاق. برگشت

  برداشتن با و دیکش یقیعم نفس. دیند را میمر باز

 حالش.  نشست شد، بسته که در. رفت رونیب نیپاورچ شالش

 سر و کرد روشن را اتاق برق. زدیم شور دلش. نبود خوب

 باسل نهما! بود،رفت دهیترس دنشیکوب هم به از مهسا که ییکشو

 کرد حس.  دید را طال کوچک یجعبه زد کنار که را ییرو

 جفت کی و کرد بازش یوقت. کرد خی شیپا و دست. ستادیا قلبش

. نشست نیزم یرو همانجا و شد تا شیزانوها د،ید گوشواره

 نیا کارت، آن! هاگوشواره به رهیخ نگاهش و ماند باز کشو

 و سر انگار بود؟ دوماهه تاینها یرابطه کی یبرا... هاگوشواره

 اتشفقر ستون او، اشتباه   تصور از. گرفت نفسش. کردند تهش

 که ییکشو ر  یز محکم سرش که دیپر جا از چنان. دیکش ریت

 تار هیثان چند چشمانش و رفت نفس! بود،خورد نشسته نشییپا

 آرام اولش. دیچک شیهااشک و نشست نیزم یرو زانو با. شد

 هق به و کرد جمع کهنه فرش یرو را دستش دو کف...  بعد

 ...نداشت گرید را یکی نیا طاقت. افتاد هق
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 هک یکارتابل دخترها از یکی.  گفت را مهسا اسم آموزشگاه یتو

 :برگشت سمتش و گذاشت یچوب لیفا یتو را بود دستش

 ! شنبه از گرفت یمرخص هفته هی_

 ، ماتش اهنگ به؟شنسه بود؟ شنبه چند امروز. دینتپ هیثان چند قلبش

 :کرد متعجب را دخترک

 ن؟یهیشب یلیخ اش؟خانواده... ای نیدوستاش از_

 کجا امهس . رفت رونیب و گفت یدیببخش سر تکان با و زد پلک

 آن! بود رفته روزش چهار هفته، کی نیا از هفته؟ کی بود؟

 روزید! بود دهیخر هم دیجد لباس ها؟گوشواره آن پول؟ کارت  

 که دیچسب وارید به دستش! دیرس هم خودش به اهشگیآرا یتو

 را اطرافش! آمدیم باال داشت که بود جانش یول نخورد نیزم

 .دیلرزیم شیهادست. دیچک اشکش! مهسا کرد زمزمه. کرد نگاه

. گرفت دوباره و ختیر اشک! نداد جواب. گرفت را اششماره

 یگزند از چقدر مگر. دیچرخ خودش دور. نداد جواب هم باز

 ودب رفته دلش بود؟ شده پرت حواسش چقدر مگر بود؟ شده غافل

 که بود دهیدو همه نیا! رفتیم هم اشیزندگ یمانده ته داشت و

 حس. نشست همانجا باغچه کنار ؟ کند گم هم را مهسا تهش حاال

 سرش یرو یاهیسا که کشدیم را آخر یهانفس دارد کردیم

 چشمش یرواز را نکیع جبتع با دیام. کرد بلند سر. افتاد

 :رفت ترکینزد دیام. ماند مات میمر و برداشت
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 خوبه؟ حالت... میمر_

 :گذاشت شیگلو یرو دست میمر

 ؟یخوایم یچ نجایا... تو_

 همدبف تا گشتیم یلیدل دنبال. چرخاند چشم صورتش یتو دیام

 !افتاده یاتفاق چه

 ! نمیبب رو مهسا اومدم_

 :شد وارد هم یبعد یضربه

 ... رو؟ مهسا_

 نمش؟یب یم مگه یدونستینم! آره_

 :شد جمع دیام یابروها و کرد نگاهش ناباور میمر

 ...میمر_

 ؟یبود بلد رو نجایا تو_

 شیپ یمال مشکل هی! نمشیبب اومدم گرفتم آدرس خودش از! آره_

! بهش زدم زنگ! ینداد جواب گرفتم یچ هر رو تو... که اومد

 ندادم،اومدم زدم،جواب زنگ یچ هر امروز! بگه بهت شد قرار

 !  نمشیبب بلکه نجایا

 :داد ادامه مکث با

 ... خونمون یاومد که روز اون انیجر از راستش_

 و رفت دنبالش دیام.  رفت ابانیخ سمت جیگ و شد بلند میمر

 :کرد شیصدا
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 ؟یریم کجا_

 :ختیر او سر را حرصش تمام میمر

 ...مگه ا؟ین مهسا دنبال نگفتم روز اون مگه_

 دلخور و روز اون بودم یعصب ؟یزنیم داد که اومدممگه_

 با دنتید حرص از منم بود داده رو مهسا شنهادیپ مامان یعنی...

 ؟ هشازد یراست کوشش! باشم گفته یزیچ هی خواستم پسره اون

 !ستین مربوط تو به_

 ، گرفته که یاخونه اون باشه، نگرفته خودشو چشت! خب آره_

 .بسه

 یمحکم سد بهت یول بدهد را جوابش خواست ظیغ با میمر

 :زد زل او به. دیکش را ترمزش و زد یجلو

 خونه؟_

 بار هی خودت الاقل! تو امیب ترست از نکرد دعوتم که مهسا_

 محضر دیایب دیبا مدارکم اون سر! اریب جا رو یریگلیفام حق

 !اومده وجود به مشکل هی... 

 میمر اما رفت نیماش سمت دیام ، نگفت یزیچ میمر یوقت

 :دیدو دنبالش

 ؟ یرسوند تو رو مهسا_

 :کرد نگاهش مشکوک و متعجب دیام

 !هستا تیزیچ هی_
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 دارآباد؟ شیبرد_

 ! بود زانیلو سمت!نه_

 :داد قورت را دهانش آب میمر

 !ستین خوب یلیخ حالم ؟ میبرسون شهیم_

 ....داد تکان سر مکث یکم و مشکوک ینگاه با دیام

*** 

 

 یب و جیگ مرخین به و کرد متوقف خانه مقابل را نیماش دیام

 .نگفته را راستش او نداند که نبود ساده. کرد نگاه میمر رنگ

 :گفت آرام

 رفتم من سادیوا روزم اون! داره قیآالچ که هیشمال یخونه اون_

 !تو رفت بعد

 :گذاشت فرمان یرو را دستش دیام و دیلرز میمر قلب

 نه؟! گفته دروغ_

 

 دیام که یاخانه به و شد ادهیپ بدهد را جوابش آنکه بدون میرم

 قلبش .شکستیم شیتماشا از داشت گردنش. کرد نگاه بود، گفته

 دیشا. داشت جان هنوز شیپاها! نه... شیپاها و شکست زودتر

 اصال. نداشت را یکار نیچن جرات مهسا. کردیم اشتباه داشت

 ! نبود جسور
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 که میمر دنید با. آمد رونیب و کرد زبا را در یکودک با یزن

 :گفت کنجکاو و ستادیا ترطرفآن قدم چند بود، ستادهیا

 خانم؟ نیگردیم یکس دنبال_

 یهالب اشخفه نه. برگشت زن سمت و خورد یبد تکان میمر

 دیام. برگشت و گذاشت صورتش یرو دست. دیکش باال را زن

 را ییسرباال ریمس بد یحال با میمر! زد زل بهش و شد ادهیپ

 یکی یکی را ها کوچه. نداد تیاهم یول زد شیصدا دیام. رفت

 لندب یوارید کنار از. شد ترتنگ و تنگ مدام نفسش و رفت باال

 داشت. دیکش جلو را خودش و گرفت وارید به دست ، یسنگ و

 هک بودنش ساخته چه از مگر. بود رفته لیتحل. بود آدم. دیبریم

 عصب و گوشت مشت کی بکشد؟ جاکی را دردها تمام بخواهد

 کار ازاشانیکی است ممکن آن هر که چهیماه و استخوان و

 زن دو. بخورد نیزم بود کینزد دفعهکی! شود تمام و فتدیب

. شدند بدش حال متوجه بود کم او با اشانفاصله که انسالیم

 ستهخ و جیگ زبان، یب. دندیپرس را حالش و رفتند سمتش یفور

 اشانیکی بود؟ خانه آن یتو مهسا یعنی.کرد گاهشانن فقط

 . گرفت را شیبازو

 ارتفش! بخور نیریش وهیمآب هی نیبش مغازه نیا تو میبر ایب_

 !نهییپا احتماال

 یاهنگ ها زن.  کرد یفیضع تشکر فقط و دیکش کنار را خودش

 میمر و رفتند گرید سمت.نکردند یادیز اصرار و کردند هم به

 :گفت که دیشن را اناشیکی یصدا
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 زامرو! نیاسی دنبال مهد برم دیبا من که میکن ارتیز هی میبر_

 !دارم پزشکدندون وقت ازدهی

 کوچک یتابلو کی به چشمش. رفت سرشان پشت میمر نگاه

 ". زانیلو تن پنج امامزاده. "خورد

 و ریگ نفس ییسرباال کی. داشت وجود یتند بیش. رفت جلو

 نگاهش داشتند آمد و رفت که یمردم. ..شیباال سبز گنبد کی

 ار بیش چه هر. رفت جلو. دیچک پلکش ریز از اشک. کردندیم

 که شستن یاامامزاده یتو یوقت. گرفت شتریب نفسش رفت باالتر

 پشت از انگار شیهااشک شد؛ سبز شیپا یجلو کهوی انگار

 ... ختیر رونیب شکسته یسد

 در.  آمدیم یخنک ادب قبرستانش و امامزاده بزرگ اطیح یتو

 رنگ سبز یهانرده یرو روبه  امامزاده، پشت   ، یدرخت یهیسا

! دوخت شهر یخاکستر آسمان به را سرخش یهاچشم و نشست

 یزیچ تنها انگار و کردیم یکش گردن شهر وسط از الدیم برج

 سرش یباال درختان یهاشاخه! ندشیبب تا داشت چشم که بود

 هیشب هم به هابرگ خوردن خش شخ یصدا و خوردیم تکان

 تادسیا حرکت از سرش پشت قدم چند که بود ییهاقدم تند یصدا

 تپش از قلبش. دادیم را لباسش ینشان که آشنا ییصدا با

 هیثان چند با سرش و گذاشت کنارش یهیپا یرو را دستش.افتاد

 که دادیم حیتوض زن یبرا داشت محمد. برگشت عقب مکث

 سمتش و کرد،جذبش یقو یسیمغناط مثل او نگاه ینیسنگ

 تپش با داد،یم حیتوض زن یبرا داشت که محمد دست. دیچرخ

 ...افتاد هم با میمر فشار و قلب
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 سمتش باالخره که او وجود به دیچسب انگار اشزدهبهت یهاچشم

. دنز هم پلک میمر. نشست کنارش بعد لحظه چند  و برداشت قدم

 و مغز یتو را زیچ همه که بود یبگردا انیم لحظه آن در

 تا دنیبچ هم کنار را هاپازل توانستینم.چاندیپیم هم به احساسش

 و شد خم جلو محمد! برسد محمد حضور یینها ریتصو به

 باال قبل مثل سرش. شد زانیآو شیپاها یرو بلندش یهادست

 ودب خودش اصال بود؟ کرده رییتغ! رو روبه به زشیت نگاه و بود

. شد صاف محمد سر زد؟یم خط را میتقو و دیدیم خواب ازب ای

! بود خودش. زد را میمر چشم گردنش دور دیسف ریزنج برق

 :آمد حرف به باالخره و نداشت را انتظارش که یروز درست

 هی تا اونور نوریا یافتاد راه مزلف یپسره اون با یپاشد باز_

 کنم؟ حرومش مشت

 تمام پشت از اشک تدرش یقطره سمتش، برگشت یوقت

 ... دیچک صورتش یرو و گذشت انتظارش یروزها

... و یدلتنگو حرص با! صورتش یتو زد چرخ محمد یهاچشم

 ! آرامش دیشا ... و اقیاشت

 ! بود من شیپ مهسا_

 گفتیم میمر یهاپلک دنیپر. ماند او اشک رد یرو نگاهش

 رد و او پلک ریز محمد شست! بودهتر سخت یبعد شوک

 !رفت اشکش

 رفتم! اومده مهسا با بار هی دونستمیم. زد زنگو مزلف اون_

 یفتادا راه ادهیپ... و بوده تو با گفت که خوادیم یچ نمیبب نییپا
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 دهید رو نجایا اگه گفت براش،مهسا کردنم یقات وسط! ابونیخ تو

 !نجایا یاومد حتما یباش

 محمد یهاچشم به میمستق که ینگاه و میمر دار دنباله سکوت

 :ردیبگ ینفس شد باعث بود مانده

 ...یول دارم حرف وقته یلیخ...  میمر باهات دارم حرف یلیخ_

 ؟ کنهیم کاریچ تو شیپ مهسا_

 :دیلرز شیصدا.دیچک دوباره اشکش

 گهیم دروغ من به که داره کاریچ تو با روزه چند مهسا_

 محمدرضا؟

 که طورهمان یجواب هر یجا محمد که برگشت سمتش کامل 

 او و رفت بند میمر نفس.  گرفت آغوشش در فقط ، بود نشسته

 :گفت گوشش کنار آرام

 غدا هنوز دارم، دوست اتوهیگر گفتم که موقع اون! نکن هیگر_

 ... یبر و یبود نذاشته دلم رو

 یرو جانش.دیچسب او کتف به سرش و شد تندتر میمر یهااشک

 بود ممکن آن هر و ردکیم یباز بند بهت و دلشوره و یدلتنگ

. دیکش خودش با را او دست و شد بلند محمد...  و کند سقوط

 نشاند ینیماش یتو را او محمد. شد دهیکش شیهاقدم دنبال میمر

 نگیپارک یتو بعد قهیدق پنج! دشیدیم بود بار نیاول میمر که

 دو را دستش میمر که شود ادهیپ خواست محمد مجتمع، همان

 دنیشن و گفتن عطش. برگشت سمتش دمحم.  گرفت یدست
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 و باز مهین آب از افتاده رونیب یماه مثل را جفتشان یهالب

 آن تمام یتلخ از کشانینزد یفاصله که ینگاه و کرد لرزان

 فاصله یروزها یسرما در که یآغوش بغض از. گفتیم روزها

 و گذاشت او داغ دست یرو دست محمد.  بود نشسته تب به

 :شد رهیخ بهش

 نهمو بشم اگه یگفت! برگردم تا یکنیم صبر ماه دو یگفت_

 ؟ینگفت مگه! یمونیم منتظر محمدرضا

 دنیپرس قدرت کهانگار.  شد ،خم شده ریغافلگ و جیگ میمر سر

 تمام انتظار غم که را یحرف! بشنود خواستیم فقط و نداشت

 و شد خم سمتش محمد! دیکش شانه یرو خاطرش به را روزها

 :گرفت را صورتش طرف کی

 ! سروقتت اومدم! اوردمین دووم روزم ده_

 :گفت تلخ محمد و زد دودو میمر یهاچشم

 هی! جلوم شد یعل حاج وارید هی! طرفت امیب نذاشتن منتها_

 جور هی کدوم هر! مهسا همه از بلندتر وارید هی! حسن وارید

 ! یندار اقتشویل و یکرد غلط گفتن

 قصد هم نگاهش. خوردسر صورتش یرو محمد انگشتان

 !داشت کردن نوازش و دنیبوس

 بابام ومامان با نکهیا اول. باهام کرد شرط یعل حاج تهش_

 ! دنبالت امیب و مهر یجا کنم اسمت به خونه هی بعد بزنه حرف

 اسخونه همون مجتمع نیا ده واحد! اونجا آورد بند دادمو یصدا
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! برمتیم عقد از دبع گفتم که جا همون! یحاج به دادم قول که

 ! ... یبر مویبزار حال اون وسط ینکن جرات که ییجا

. خورد تکان شیگلو بکیس و خورد سر شیهالب یرو نگاهش

 که ییمحمدرضا لبخندبا میمر یبرا که یلبخند. زد لبخند

 لحظه آن تا. بود رشیز یبیعج حس کی! داشت فرق شناختیم

 ! بودش دهیند

 واسه نباشه یکسر و کم که دبو اعمال بر ناظر مهسام_

 ولا گفت یعل حاج...  ای خبره چه ینیبب باال یایم!!!... شیآبج

 یهمون ای ؟یدار دوستم هنوز ای بگم!  کردم غلط یبگ یبر دیبا

 هک یپدر همون شرافت اندازه یگفت و یزد زل عموم چشم تو که

  ؟یخوایم منو ،یموند ساکت خاطرشبه

 و یدلتنگ و بغض نیب یبرق .زدیم برق شیهاچشم حاال

 داشت انگار. نشست او صورت یرو میمر دست! خواهش

 ار یلعنت میتقو آن روزنیآخر هنوز کند باور تا کردیم لمسش

 ندنگذاشت و برگردد زودتر خواستهیم که! برگشته او و نزده خط

 یرو لبش و برگشت او سر... که...  خواهدشیم کند ثابت تا

 ... هم پشت بار چند. دیچسب انگشتانش

 پناهگاه به انگار و شد محکم گردنش دور شیهادست یحلقه

 بود، تنش دور شهیهم از ترمحکم او یهادست. دیرس امنش

! بود کرده تجربه را دادن دست از ترس هم او بار نیا انگار

 و نیماش یتو پرخاطره یبوسه کی ینیریش اشک، یشور انیم

 لیموبا که بودند دهینرس هم به اما دز سرشان به نگیپارک ته
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 یرو مهسا یشماره دنید با و چرخاند سر.  خورد زنگ محمد

 :دیچیپ او یگرفته یصدا و زد کریاسپ

 قاآ حاج به شه بد میآبج حال خدا به ؟یکرد داشیپ ؟یرفت کجا_

 !محمد گمیم

 و خنده انیم شیصدا. برداشت میمر را یگوش و دیخند محمد

 :ودب گرفته بغض

 ! من واسه یشد بزرگتر که کشمتیم نمتیبب_

 :زد یغیج مکث یالحظه با مهسا

 ... یدار حق ممیبکش... یاله برات رمیبم_

 از را یگوش محمد و دیبوس را او یگوش همان یرو از میمر

. ردک نگاه را او نگیپارک یتو ینیماش آمدن با و گرفت دستش

 :کرد باز دوباره را نیماش در. گرفت اشخنده

 !مخابرات من یگوش و تقاطع نشده نجایا تا نییپا ایب_

**** 
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 داشت و بود ستادهیا در از رونیب ،مهسا دیرس باال که آسانسور

 و برد هجوم سمتش میمر دنید با. دیچیپیم هم به را شیهادست

 هم پشت   و دشیبوس آنقدر دیبگو یزیچ او نکهیا از قبل

 عاقبت. نکرد دایپ یحرف چیه رصتف میمر که کرد یعذرخواه

 :گفت خنده با و دیکش عقبش مهنا

 !خب تو ادیب بذار! خدا ای_

 :کرد نگاهش شوق و یشرمندگ با و رفت عقب مهسا

 !گمیم برات ازیپ تا ریس ویچ همه خونه، میبر خدا به_

 !بگو اتشمییجز_

 :برگشت محمد سمت مهسا 

 !دونمیم خودم_

 :کرد ،اخم او آخ اب و دیکش را دماغش محمد

 ! دارما دوست شتریب رو یقبل کباب ریز نون من_

 !یقبل محمد همون بشو یجنابعال_

 نشدم؟_

 یتو انگار. برگشت میمر سمت محمد و کرد نگاهش مهسا

 :داد را جوابش مهسا که بود یسوال نگاهش

 !نه_

 :ستادیا نشانیب مهنا
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 اد؟یب یعل حاج بگم ن؟یاینمتو_

 خانه سمت و گذاشت میمر پشت دست حمدم و دیخند مهسا

 :بردش

 یعل حاج به رفتم راست.گفت یعل حاج به رفتم چپ من_

 ! ویچ همه بگه یعل حاج به خوادیم راست و چپ االنم!گفت

 :گفت اخم با مهسا و رفت تو میمر

 !بگو یدیکش سرم که هم یداد اون_

 ! دید و بود اونجا خودش یعل حاج شد خوب_

 انگار و بودند دهیچ شیتو لهیوس که بود یاخانه به میمر نگاه

 کی نیب.بود یحال کی دلش.کردندیم را آخرش یکارها داشتند

 ! گنگ یشوق و یآشفتگ و یجیگ

 میتصم خودتون و کنار نیگذاشت منو دوماه نیبگ نیخوایم_

 ن؟یبگ بهم نکهیا بدون ن؟یگرفت

 هم سمت ولا مهناو مهسا نگاه. رفت اشانهرسه لب از لبخند

 و میمر به بود مانده رهیخ که محمدرضا سمت بعد و برگشت

 ! خانه مختصر لیوسا به نگاهش

 شیگلو به بغض.  برگردد سمتشان میمر شد باعث سکوتشان

 :دیپرس آرام. بود برگشته

 !بشورم صورتمو خوامیم کجاست؟ اشییدستشو_
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 فحر یب میمر! بردش ییراهرو سمت و گرفت را دستش محمد

 مهسا و دیچرخ دخترها سمت محمد.بست را در و رفت تو

 :دییجو یناراحت با را ناخنش

 ...وگرنه زودتر بگه محمد نذاشتم که بود من ریتقص_

 :گفت آرام او یشانه گرفتن   با مهنا

 ! بره شیپ برنامه مث یچهمه بعد شه کامل خونه بود قرار خب_

 :گفت بغض با مهسا

 یکار ازشخبر یب دینبا! آخهکشهیم ذابع داره چقدر دمید من_

 یکار واسش یکس نداره دوست! دونمیم اخالقشو! میکردیم

 !کنه

 ! نیستین یکس هر که تو و محمد_

 :گفت و بود ستادهیا ساکت که کرد نگاه را محمد

 بگو ویچ همه براش خودت د،یفهم و اومد یاتفاق که حاال_

 بذار... قرارشو و قول و یعل حاج یصحبتا از! داداش

 اگرم ن؟یبزن حرف ییتنهامیبر ما اصال! ... نمونه یسوتفاهم

 !  بپرس ازش نداره، دوست رو یزیچ

 به ینگاه مهنا که دیکش دهانش دور دست و کرد ینچ محمد

 :گرفت را دستش و کرد مهسا

  ؟یایم م؟یریبگناهار واسه هم یزیچ هی عاد،یم دنبال میبر ما_

 تا یول کرد نگاه را محمد و داد قورت را دهانش آب مهسا

 :گفت خودش و رفت جلو د،محمدیبگو یزیچ خواست
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 !دمیم قول! مهسا شهینم تکرار اتفاق اون_

 ...یداد قول روزم اون_

! ندارم ازشو یخبریب هفته هی طاقت دونستمینم روز اون_

 ! بماند که دنشیند

 ؟یدونیم االن یعنی_

 ست؟ین معلوم_

 :گفت مهنا که گفتیم دشیترد و نانیاطم عدم از مهسا سکوت

 خوبه. اصال گمیم یعل حاج به خودم کرد، تشیاذ اگه بار نیا_

 مهسا؟

 اتاق سمت و گرفت را دستش مهنا و گرفت اشخنده مهسا

 :دشیکش

 . عادیم دنبال نرفته مامانم تا بدو_

 تماسش.  گرفت را مادرش یشماره هم اشیگوش با موقع همان

 برگشت سمتش محمد. شد یکی سیسرو از میمر آمدن ونریب با

 گفت بعد و رفت مادرش یصدقه قربان اول یگوش یتو مهنا و

 یسادگ به میمر و شد قطع تلفن. رودیم عادیم دنبال دارد خودش

 لاو رفتن موقع مهسا.دارند را گذاشتنشان تنها قصد هاآن دیفهم

فت  اب و دیکش را دستش مهنا هم بعد دشیبوس و کرد بغلش س 

 نگاهش.رفت سمتش محمد! بست را در م،یگرد یبرم زود گفتن

 مشهود بغض شیهارگه انیم که زد دودو شیهاچشم یتو اول

 و برد باالتر را نگرانش یهاچشم شیموها یبهانه به.  بود
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 شیموها از یاتکه. برداشت سرش پشت از را شیموها یرهیگ

 :چسباند شیهالب به لبخند با و گرفت انگشتانش نیب را

 ! بهت ادیم! شده خوشگل_

 بود؟ تو دستور_

 !باشنکرده یکی به دست مهنا با ستین دیبع! نه_

 ...کارت اون_

 خونه واسه خواستن و ییجا رفت مهنا با اگر که دادم دستش_

 ثیحد و حرف یکل با! خودته لنگه اونم! ارهین کم بخرن، لهیوس

 !گرفت

 اشگونه یرو را دستش.  نماند میمر جانب از یحرف منتظر

 :داد ادامه آرام و دیکش

 ! ستین من لطف! خودته حق_

  بودم؟ خبر یب و داشتم تو دست یمال حق  _

 !اسغهیص هیمهر_

 !میبود زده حرف درموردش_

 گفتم؟! که قبوله نگفتم_

 :داد تکان سر و زد زل شیهاچشم به میمر

 !ارتوک اون نه خوام،یم رو خونه نیا نه من_
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 یبرنز و بلند هیپا یمجسمه یرو روبه او به پشت و زد یچرخ

 :ماند بود، ستادهیا سالن کنج که اسب بر سوار زن   کی

 و نگفتم دروغ یکن باور بود نیا خواستم ازت که یزیچ تنها_

 عذاب قدر چه برگشتم، اتخونه از یوقت یدونیم! یبرگرد

 زدم چنگ دلمو از گوشه هی گذشت که روز هر یدونیم دم؟یکش

 اهدوم نیکها داشتم شوم میتقو هی یدونیم بپره؟رنگم کمتر تا

 تنگ دلم چقدر زدم خط ازش که روز هر و عمر هی شد، توش

 احتضاره؟ اتاق هیشب انتظار یدونیم برات؟ شد تر

 :گفت بغض و حرص با و برگشت سمتش

  محمدرضا؟ رو نایا یدونیم_ 

 : رفت جلو محمد

 !دونمیم رو مهه_

 :داد نشان را خانه میمر

 ... و بهت دادن دستور ؟یکرد هیچ کارا نیا پس_

 هب دست هیبق با و گذشت خوش من به مدت نیا تو یکردفکر_

  بکشم؟ رخت به اموال و مال که کردم یکی
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 بوده؟ نیا ریغ_

 هک کنم قانع جفتمونو و برگردم بتونم که محکم دل   هی!  بوده_

 روزو اون میخواستیم عمر آخر تا وگرنه اومد شیپ سوتفاهم

 که وزار یول فقط نمتیبب خواستمیم اولش!هم صورت تو میبکوب

 !دمیرسیم دیبا که یزیچ به دمیرس و کردم فکر شد یخال

 شیهادست نیب را او صورت محمد و کرد نگاهش تلخ میمر

 :گرفت

 ! عذربخوام بتونم کارا اون تموم بابت که لیدل هی_

 !برام بود بس نگفتم دروغ یکرد باور یبگ دلت ته از فقط_

 خراب دوروبرمون یآدما ینگاها نقدریا اما دارم باورت من_

 تب اصال من که. برات نکردم تب کردمیم ثابت دیبا که شد

 مجلو سفت که ییروزا اول ادتم،ی یوقت که. ستمین بلد کردن

 ! کردم بحص باهات که ییشبا بعد چشمم جلو ادیم یدراومد

 :داد ادامه و چرخاند اسب بر سوار زن همان سمت   را او

 وونهید دارم دمید که یوقت همون دم؟یخر یک   یدونیم نویا_

 یهاهیگر یجا یول شد خوب پشتم یزخما یجا که یوقت! شمیم

! ینکیم هیگر نمیبب نداشتم دوستم نداشتم، عادت! شد بدتر تو

 حاج! بودن پشتم عمر هی که ییاهمون! ندادن رام! نمتیبب اومدم

 با مهسا.  دلخورش نگاه با خانم عصمت! نشونش و خط با یعل

 اونم! نشییپا سر با حسن! ندادناش جواب یگوش و هایمحل یب

 یجلو کرد سپر نهیس و باال داد سرشو مهسا که یوقت

 همون گفت! دهیشن یچ و گفته یچ اومده عموم که منیطلبکار
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 گذاشتن سر سربه و یلجباز تو عمر هی نم که یکرد رو یکار

 !کردم دنیپر هرز و باهاش

 گوش و یموها کنار محمد سر. دیچک پلکش ریز از میمر اشک

 :دیچسب او

! میمر ییجنگجو زن نیا هیشب من واسه تو! کن نگاه نویا خوب_

 دفاع یباش عاشقش یک هر از! یدونیم وسط و دستته ریشمش

 نکهیا به یکار... یندار زده تبه که یزخم به یکار!  یکنیم

 ! یجنگیم براش فقط ،یندار گذاشته جات

 و بلندش یموها با که یزن اندام یبلند و یپست در میمر نگاه

 یرو که بود ییجنگجو اسب  راکب و داشت تن به که یازره

 :گفت متفاوت یلحن با محمد و زد چرخ ستاده،یا پا دو

 قول هی! الزمه رتیغ و یمردونگ! ستین بس تو واسه عشق_

 رد! رمیبگ برات رو پرونده اون یآدما رد نکهیا قول ... شرف

 ... باباتو شرافت

 محمد سمت یجور.  شد وصل ولت هزار برق میمر به انگار

 .دیرس بهش بعد و ماند راه در تنش ازیمین انگار که برگشت

. دهیشن درست گفتیم شیهاچشم برق و محمد بیعج نگاه

 را سرش محکم محمد و شد نییپا و باال سخت اشنهیس یقفسه

 :گرفت دستش دو نیب

 نیا! کردم معامله رو خونه نیا بعد گرفتم رو سرنخش نیاول_

 . ..یآورد ادمی سادنویوا قد تمام که خودت جز نبود یکس دستور

 :داد قورت را دهانش آب
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 بمون فقط! بگو یخوایم یچ هر! بگو یدار یچ هر حاال_

 روزاش کردن زهر تو ساله یس که یمزخرف یزندگ نیا سهوا

 !گذروندم خودم به

 یبرا بود شده تنگ دلش. رفت صورتش یرو میمر یهادست

 :دنشیبوس و صورت خاص عطر نیا

 ... فقط!  ازت بودم نخواسته شروط و شرط من_

 ! عاشقتم! گذشته داشتنت دوست از کار_

 لیتکم را لحظه آن نشانیب ریگنفس یبوسه کی جز زیچ چیه

 ییتمنا و حس با و دیچسب اشیشانیپ به محمد سر. کردینم

 یول باشگاه یتو شب همان هیشب درست.  کرد یازمزمه دلچسب

. بود مهنا. خورد زنگ محمد لیموبا! نماند جواب یبرا یفرصت

 یاصد دنیشن با اما ندیاین سراغشان شب تا دیبگو تا داد جواب

 :زد خی شیها نفس و دیپر سرش از یمست او یهیگر

 شده؟ یچ_

 .... ثمیم_

 !ثم؟یم شده یچ! خب نکن هیگر_

 وگرفت را یگوش مهسا و بزند حرف درست نتوانست مهنا

 :داد حیتوض

 همکارش االن... اومده سرش ییبال چه ستین معلوم حادثه تو_

 !گفت بهش زد زنگ

 !...دنبالتون میایم ما ، نیبمون نیهست هرجا. خب لهیخ_
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 یالحظه که بود مادرش به نگران ییهاچشم با عادیم حواس تمام

 هم را نیماش کردن   جا جابه قدرت یحت و آمدینم بند اشهیگر

 و کرد باز را نیماش در هوایب دید را اشییدا نیماش تا. نداشت

 یفور را محمد و شد گرد میمر یهاچشم! سمتش دیدو رونیب

 سمت و کرد رها را نیماش در ییخدا ای با او که کرد اشمتوجه

 نرفت با و شد جیگ دنشانید از ابانیخ انیم یموتور. دیدو بچه

 عرض. شد دهیکش او نیماش سمت ،خودش گرید سمت  محمد

 در به محکم موتور شد باعث نیماش باز در و ابانیخ کوتاه

 با عادیم. بخورد نیزم اشانزدهرتیح چشمان مقابل و بخورد

 نیب را سرش و کرد حلقه اش ییدا کمر دور را شیاهاپ ترس

 بناگوش و بست را شیهاچشم محمد! کرد فرو او گردن و شانه

 عادیم به سرعت آن با موتور نکهیا تصور.دیبوس محکم را عادیم

 الل شوک شدت از مهنا. لرزاند را فقراتش ستون تمام خورد،یم

 زده وحشت هم مهسا. نداشت خوردن تکان قدرت و بود شده

 که طور همان محمد! بود مانده رهیخ بهشان و بود شده ادهیپ

 زرد یرنگ و بهت با که یموتور سمت داشت بغل را عادیم

 یجا را عادیم. رفت کرد،یم نگاه نیماش در به و نشسته نیزم

 جا از فنر مثل مرد که برگشت موتور سمت و نشاند خودش

 . دیپر

 !ازهب نیماش در دمیند وهلل به ه،نخور شما و بچه به گفتم داداش_
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 :گفت حوصله یب محمد

 ریتعم ببر شده یزیچ موتورتاگه.  ادیب سیپل ندارم وقت من_

 ! من با اشنهیهز گاه

 و برداشت نیماش یتو از یکارت محمد و خورد جا جوان مرد

 :شد خم میمر سمت بعد. داد بهش

  ؟رل پشت ینیشیم! فلجه پاش و دست و عقل االن مهنا_

 اخم با محمد و کرد نگاه را عادیم. شد ادهیپ و داد تکان سر میمر

 :گفت

 !ارمشیم خودم_

 ...اونور شده بد حالش! مهنا شیپ ببرمش بده_

 :دیکش را نیماش در محمد

 نیماش تو سرش پشت بچه نره ادشی بمونه شوک تو بذار_

 ... بود کینزد! نشسته

 شیموها و سرش پشت دست یعصب حرفش یادامه یجا به

 هنوز که جوان مرد به ینگاه با و گفت یخب لهیخ میمر. دیکش

 رد. رفت ابانیخ گرید کرد،سمتیم شانیتماشا و بود ستادهیا

 شد خم. کردیم هیگر آرام آرام داشت که کردباز را مهنا سمت

 :سمتش

 ! نمیبش من بذار اونور برو. نشد یزیچ شکر رو خدا_

 هم مهسا.نشست میمر و دیکش نارک را خودش یاخفه هق با مهنا

 امهن سر پشت و بست بود، کرده باز شدن ادهیپ یبرا که را در
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 ینگاه میمر. شد رد کنارشان از یفور و زد دور محمد. نشست

 مهنا دست را آب و شد خم یصندل دو نیب از او که کرد مهسا به

 :داد

 !یدیترس یلیخ! جون مهنا بخور کم هی_

 و وردخ آب از یقلپ بود، گرفته را بانشیگر که یاسکسکه با او

. دیکش یقیعم و صدایب نفس میمر.ماند دهانش یرو باز دستش

 ...رفت شناختیم که یریمس به توجه با

 یلو شناختند یفور را محمد نیماش مارستان،یب نگیپارک یتو  

.  رفت ساختمان سمت دو حالت با مهنا. نبود ازخودشان یخبر

 . کردند تند قدم سرش پشت و کردند هم به ینگاه مهسا و میمر

 و ستهنش یایصندل یرو مهنا که کردند شانیدایپ یوقت سالن یتو

 تندرف جلو! نبود محمد یول بود دهیچسب شیبازو به کنارش عادیم

 :دیپرس دلواپس میمر و

 کو؟ محمد_

 :ختیریم اشک بهار ابر مثل مهنا

 ! رهیم کجا نگفت صالا! رفت دییدو بغلم داد و عادیم. دونمینم_

. گرفت ینم مهنا صورت از چشم که کرد نگاه عادیم به مهسا

 رونیب باهم خواست ازش یوقت. گرفت را دستش و سوخت دلش

 و دیبوس را صورتش هیگر با او و کرد نگاه را مادرش بروند

 با و زد او به یپرسپاس لبخند میمر. رفت اشصدقه قربان

 :داشت نگهش که شد بلند مهنا رفتنشان
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 کجا؟_

 با یاونجور یالک محمد! آخه شده سرم به یخاک چه نمیبب برم_

 !دوئهینم ثمیم همکار

 :کند آرامش کرد یسع یول بود افتاده شور هم میمر دل

 !ترف کجا میدونینم که االن! کنمیم داشیپ تلفن با بذار خب_

 که شدیم دیناام داشت. گرفت هم را او یشماره حرفش نیح

 :دیشن را محمد یاصد

! ارین رو مهنا فعال! نه ای نمیبب خودشو تونم یم نمیبب سادمیوا_

 . عمل اتاق ببرنش دیشا

 ده؟ید حادثه مگه یچطور_

 اومده کمر یرو رو طبقه تا دو ، شکسته پاش ریز از داربست_

 .نییپا امیم بعد خودم! نییپا

! شد جمع دلش مثل پارچه و دیچسب شیمانتو به میمر دست

 او ارکن یوقت. نترساند را مهنا واکنشش تا کرد کنترل را خودش

 :کرد نگاهش وحشت با مهنا نشست،

  م؟یمر یشد ساکت هوی چرا_

 :گرفت را شیها دست و داد قورت را دهانش آب میمر

 ...نییپا ادیم خودش گفت فقط!نگفت درست منم به خدا به_

 :دیرسپ تا شد زنده و مرد مهنا یا هیثان یبرا کرد حس

 س؟ زنده_
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 :نکرد معطل میمر

 . نترس. خدا شکر آره_

 :گرفت چنگ به را شیمانتو هیگر با مهنا

 ... باشه سوخته پاش و دست فقط ایخدا_

 اومده رو طبقه دو کمر با"شد اکو میمر سر یتو محمد یصدا

 "  نییپا

 ... مامان سالم یوا_

 ار نصورم و نیریش و دیچرخ میمر یها،چشم مهنا رفتن شیپ با

 مهنا! بود ختهیر قلبش یول ستادیا.کردند پاتند سمتشان که دید

 را عادیم سراغ نیریش و دهیشن چه گفت یم هیگر با داشت

 :گرفت

 

 

  

 

 

 !امبچه کردیم سکته داشت! رونیب بردش مهسا_

 ه؟یک مهسا_

 ... میمر خواهر_
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 سمتش محمد مادر و یناتن پدر نگاه همزمان و دیچرخ او سمت و

 یرو ناخوداگاه را دستش. کرد گم را شیپا و دست. دیرخچ

 سالم جواب و کننده دلگرم لبخند. داد سالم و دیکش صورتش

 مکث با نیریش یول دیشن زودتر را منصور کنجکاو و پرمهر

 :گفت کوتاه

 !نکنه درد دستتون! زمیعز سالم_

 یلو نداشت را باشگاه یتو یخنث لحن و نگاهآن. کردینم اشتباه

 ...چرا یکنجکاو و دیردت

 !...اشانهمه یبرا بود یا دهیچیپ و بیعج و سخت روز

 و رفتند سمتش همه شد، شیدایپ هاپله یتو از که محمد دنید با

 درپ با دادن دست نیح د،یبگو یزیچ مهنا تا و کرد تند قدم هم او

 :دهد حیتوض دهیشن که را یزیچ همان کوتاه کرد یسع مادرش و

! عمل اتاق تو رفت بالفاصله. زدم حرف باهاش .بود هوش به_

 ! دهید بیآس هاشمهره! عملش کشهیم طول کم هی

 شتدا نگهش بالفاصله پدرش که رفت پس قدم دو تعادل یب مهنا

 :نشاندش کرده بغض نیریشو

 ! جان مامان گذرونهیم ریخ به خدا شاهللاان_

 شده خم کمر ات جوان زن دور که بود یمادر و پدر به میمر نگاه

 زانو با که یروز ریتصو. آمد چشمش یجلو یریتصو و بودند

 یحت. خورد نیزم مهسا بد حال پشت و مارستانیب یهاپله یتو و
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 مانه. رندیبگ را دورش نکهیا برسد چه ، کند بلندش نبود یکس

 ... و زد تلفن محمد به یکس یب سر از شب

 :دیشن کنارش از را او آرام یصدا

 اون یجا نشوندت که بود مرموز ییتنها همون مهنا با فرقت_

 ! اسب بر سوار زن

 : برگشت سمتش میمر

 !کنهیم فیضع آدمو عشق_

  ابون؟یخ وسط ادیب و نباشه ات بچه به حواست که نقدریا_

 !هست بد یکاف حد به حالش! محمد ارین روش به_

 !نهاالن.گمیم وقتش به_

 :زد لبخند اشیدلواپس تمام انیم بعد

 ! گهید میرسینم مراد به ما ایمفت نیا به_

 :کرد جمع را لبخندش میمر

  خونه؟ ببرم عادویم و مهسا ،من بپرس مهنا از_

 !ببر_

 ؟یپرسینم_

 !گهید ببر گمیم_

 :انداخت باال سر میمر. گرفت سمتش را خودش چییسو بعدم

 ...یتاکس با_
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 رااو دست ، شدیم متوجهشان دیشا که ینگاه بهتوجهبدون محمد

 :داد فشار دستش کف را چییسو و گرفت

 !برو_

 بهمیمستق مادرش نگاه. دیچرخ هیبق سمت اراده یب میمر نگاه

 یبرا و دیکش پس یاباشه با را دستش یفور. بودشانیهادست

 زاکه یالحظه تا نیریش نگاه ینیسنگ... رفت جلو یخداحافظ

 ....بود سرش شترفت،پ رونیب محمد با مارستانیب ساختمان

*** 

. کرد نگاهش لبخند با و دیکش عادیم یشانه یرو تا را پتو

 عروسکش هیشب رفته هم یتو و زیر فر یموها آن با درخواب

 یپسربچه همان انگار نه انگار که بود مظلوم آنقدر! بود شده

 دهید که بار هر به نسبت امروز که چند هر. است شهیهم تخس

 بیآس ثمیم کرد دعا! بود تر کن گوش حرف و ترآرام ، بودش

 ! شود بلند یماریب بستر از یمدت از بعد و ندینب یایجد

 خودش تشک یرو و کرد باز شیموها دور از را حوله مهسا

 :گفت خنده با و نشست

 !م؟یمر زدیم حرف بامزه قدر چه دید حسنو یوقت یدید_

 :زد لبخند میمر

 ! گهیم راست! گرفتن ستمد از تشویترب نایا گهیم خودش مهنا_

 !رفتینم هم ییدستشو گرفتینم اجازه تا! هیمودب بچه یول_

 !رهیم اجازه یب اشییدا لیوسا سر فقط_
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 میمر. دیبوس را شگونه محکم و دیکش او سمت را خودش مهسا

 :گفت آرام و برگشت سمتش

 حاال؟ بود یک یاضیف رضایعل_

 :بود گرفته هم اشخنده. کرد نگاهش یشرمندگ با مهسا

 ... مهنا_

 االب تیمظلوم با را شیابروها جفت تاج م،یمر نگاه و سکوت با

 :گفت و برد

 کرد قانعم مهنا. یباش خوشحال خواستمیم فقط خودت جون   به_

 در. ادیز نه اونم. نایا و خونه لیوسا دیخر واسه کنم کمکش که

 . یکن لشونیتکم خودت بعد ، یدید که حد همون

 :گفت باز م،یمر سکوت شدن دار ادامه با

. زدینم حرف باهامون اصال. بود ناراحت یلیخ هم محمد_

... مدت اون دمشیند ادیز منم. رفتیم زدیم سر هی اومدیم

 ... امروز تا باهاش بودم قهر ییجورا هی یعنی

 آرامش زدنشان، حرف بود معلوم. دیکش دراز عادیم کنار میمر

 او یموها یال البه دستش! زند یمن هم به را بچه خوش خواب

! ترختهیر هم به و است بلندتر که بود محمد یموها انگار. رفت

 :گفت آرام

 آره؟ زده؟ داد هم سرت یگفت ؟ چرا_

 :دیکش یقیعم نفس و دیکش دراز مهسا
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 خونه زدم زنگ دمشید تا منم! خونه دم اومد ینبود روز هی_

 بهشون! ندتیبب دخوایم گفتیم. رفتینم چون.خانم عصمت

 مخواست ینم. نبود خوب تو حال .اومده محمدم و یستین تو گفتم

 !شه دعواتون باز

 اومد؟ یک  _

 !بود گذشته روز ده_

 خب؟_

 

 

  

 

 

 ندار پسرش بعدش و یعل حاج دمیشن.  اطیح تو سادمیوا گوش_

 نره اگه گفت یحاج تا دادینم جواب اما گنیم بهش ییزایچ هی

 رفتم ترس از من! میمر شد منفجر هوی! افتهیم چشمش از کامل

. ..وسط اون کنم جدارو یکس تونستم یم من انگار حاال. رونیب

! خونه تو بردش یزوریعل حاج. گرفت گر شتریب دید منو

 و اشونخونه در رفتم. بود اومدنت وقت یول گفتن یچ دونمینم

 اومد وشعم یوقت تا شد دعواتون که روز اوناز. گفتم ویچ همه

 حد هب چون ندتیبب ادیب نداره حق یاونجور گفتم تهشم... رفت و
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 دیبا اول یباز قلدر و دادیب و داد جا! هست بد حالت یکاف

 ... تو شیپ ادیب بعد کنه روشن خودش با فشویتکل

 و  بود فکر یتو که میمر.گرفت اش خنده حرفش وسط دفعه کی

 نگاهش تعجب با گداز، و سوز در یسخت همه آن یبرا دلش

 :کرد

 حرفت؟ داره خنده_

 :دیچرخ او سمت و گذاشت سرش ریز دست مهسا

 نیا نیع. بهش افتاد چشمم هوی وسط اون! افتادم حسن ادی_

! کننیم شونیدرمیتاکس خیس حالت تو که هستن هاگربه

 !نداشت لیبیس فقط! بهم بود زده زل یهمونجور

 ادامه و گفت ییداخ به خنده با مهسا و زد بهش یاضربه میمر

 :داد

 شهیهم خودش عکس بر نشیماش! سبامزه آدم نیا جیپک کال_

 همون! ذوقم تو خورد دمید رو نهیماش که اول دفعه. زنهیم برق

 یسکته بگم خواستمیم. رفتم من و اومد نجایا محمد که بود روز

 و خورهبرب بهش بلکه رو؟ تو کانیپ ای میبکن رو دوستت پورشه

 زبن نیع. خوردم جا توش نشستم یوقت اما برسوندم نکنه هوس

 دوماد اونم البد... یفرنگ عروسک گهیم بهشم! کرده درستش

 ... دادیم سوخته روغن بو دمشید بار هر! هیروغن

 :گفت میمر و گفت یهان ، میمر نگاه و سکوت شدن یطوالن با
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 یآپشنا ای یکنیم فیتعر محمد روز و حال از یدار االن_

 !حاال دهیم روغن بو خوبه ؟یگیم حسنو

 :دیخند مهسا

 شعر ادی. س بامزه. بزنم حرف موردش در ادیم خوشم خب_

 ارهد قرمز شرتیت هی یوقت مخصوصا. نمشیب یم افتمیم یحسن

 بگه براش خانم عصمت که کمه اششونه رو چوب هی. پوشهیم

 ...شلمرون ده یتو

 گه؟ید_

 کنار آدم یدید! هیخوب آدم بیغر بیعج ییجورا هی یول_

! نبود یمدل نیا اول از نیا معذبه؟ چقدر شناسهینم که ییمردا

 شهیم یافتاد ریگ جا هر که درموردش راحته التیخ انگار

 ... ش خانواده نیع! کرد حساب روش

 :دیکش یقیعم نفس میمر

 خودت خانواده از ینیبیم و یایم خودت به. گفت بار هی محمد_

 ...یدار دوسشونشتریب

 هی! براش خودشو کشهیم. بسه مهنا دونه هی همون محمد واسه_

 ! امپراتوره انگار داداش گهیم یجور

 :دیخند میمربانگاه

! مونده دلم ته کاراش هنوز یول دارما دوسش منم یآبج جون به_

 کاریچ بود ما جا! دارن یخوب خانواده وگرنه دونهینم قدر کم هی

 کرد؟یم
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 دارن؟ بهش کار یچ و هیچ طشیشرا ینیبب یجاش تو_

 ...یول نه_

  !نکن قضاوت.یستین جاش! نداره یول گهید نه یگیم یوقت_

 :داد ادامه و کرد نگاه را عادیم

 با ارتباطش از خاصش اخالق نیا با محمد دمید یوقت اتفاقا_

 کرد شوهر مامان که افتادم ییروزا ادی ه،یراض چقدر اشیناپدر

 ... و

 

 ! میمر ششیپ رفتمینم من ذاشتینم شروط و طشر شوهرشم_

 .  یشدینم تیاذ قدر نیا دیشا یرفتیم اگه_

 !کنم ینم تصورشم تو بدون_

 کرد نگاه را مهسا و ماند جا عادیم یموهانوازش ازمیمر دست

 :گفت آرام او که

 دست از و ندارم که یچ هرقلبم، عمرم، م،یزندگ بابام،مامانم،_

 ! یآوردم،خودت دست به و دادم

 اشکش که رفت بغلش چنان مهسا. شد پر جادر میمر یهاچشم

 :دیبوس محکم را او صورت دخترک. دیچک

 واسه روز هر که بدم دستت از دمیترس نقدریا وقت چند نیا_

 یم من ینباش خوب... ینباش تو! دمیکش نشون و خط ایدن همه

 !رمیم
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 شیهالب ، یانکنهخدا با و داد فشارش خودش به محکم میمر

 یکم و کرد پاک را سشیخ صورت مهسا. چسباند صورتش بهرا

 :رفتعقب

! کنمیم دق من خدا به! هایخواینم یعروس ینگ وقت هی_

! دمید لباس واست نت تو دمیچرخ و مزونا جلو سادمیوا روزهر

 ... یشد هم الغر که برم خوشگلت کلیه اون قربون

 :دیکش او سیخ یموها به دست و زد لبخند میمر

 !هنوز سهیخ.یخوریم سرما. موهاترو چیبپ رو حوله_

 :رفت خودش بالش یرو دوباره مهسا

 دنبال ادیب امشب یکس نکنم فکرگمیم! ستین میمستق کولر باد_

 .شد کی ساعت! بمونه بذارن بگو زدن زنگاگه! عادیم

 !حتما ادیم.نجاستیا محمد نیماش! دونمیم دیبع_

 مهنا بد حال اگه کنم فکر ظهر. ها داره دوست یلیخ ادوعیم_

 !گرفت یم حالشو یحساب نبود

 مه یتو شیابروها. افتاد دیام ادی ظهر به فکر با و دیخند میمر

 :رفت

 ؟ینگفت بهم که هیچ هیقض گفت؟یم یچ دیام یراست_

 ...آهااا_

 ش؟یدید یگفتیم دینبا! آها و کوفت_
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  دم؟ید اونو چرا یبخور حرص ینیبش باز گفتم یم_

 !یکنمیقا ویچ همه من از شهینم لیدل_

 عدب شه بهتر حالت کمهی. ینیبب و محمد گذاشتم یآبج جون به_

 ...بگم

 خب؟_

 لانتقا یبرا گفتیم اما اومده شیپ یمشکل چه دمینفهم درست_

 !میکن امضا میبر دیبا ما نایا و سند

 ؟یسند چه_

 !جون زیعز خونه_

 :کرد نگاهش تعجب با میمر

 !شده دیام اسم به گفت عمه که اونو_

 ازشون؟ یگرفت پول یچطور تو پس... وا_

 هک کردم امضا بعدم. بده گفتم خودمونو ازحق یبخشهی... خب_

 ... نایا و گرفتم پول

 :کرد نگاهش یکنجکاو با مهسا
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 داد؟ پول ونیلیم  اومدعمه بعد بود دیام اسم بهخونه یعنی_

 ...آره_

 نگفته؟ یالک_

 ... دونمینم_

 میمر لیموبا یصدا که بود مانده فکر و یجیگ با هم به نگاهشان

 و داشتبر زیخ سمتش بالفاصله عادیم نشدن داریب یبرا. شد بلند

 اب همزمان گفت که سالم. آمد لبش یرو لبخند محمد اسم دنید با

 مه مهسا لب یرو را لبخند او مهربان یول خسته کردن   سالم

 ...دید

 

 .رفت رونیب یاباشه با میمر و است خانه در پشت   گفت ساده

 آن در.  برگشت و بود بهش محمد پشت   کرد، باز را در یوقت

 هم با خانه اطیح یتو که یآخر روز خاطرات تمام چرخش،

 اب محمد و زدن پلک با میمر. شد زنده جفتشان چشم   شیپ بودند،

 ندخواست همزمان که انگار ، سمتش دستش گرفتن و رفتن شیپ

 یکم و فشرد را دستش میمر. کنند فراموش را نحس ساعت آن

 یعل حاج یخانه سمت   به محمد کوتاه نگاه متوجه.  رفت عقب

 تپش دلش. کرد نگاهش و بست را در میمر! آمد داخل یول شد

 محمد آشوب، همه آن و دوماه حدود از بعد.  داشت یبیعج

 در صبح اگر یحت! بود شیرو روبه و انهخ اطیح یتو دوباره

 تلخش لحظات هم باز یول کرد بارانش بوسه و رفت آغوشش
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 مد،مح یوخسته میمستق نگاه! بود افتاده اتفاق اطیح نیهم یتو

 : ردیبگ چشم شد باعث

 چطوره؟ حالش خبر؟ چه_

 خورد هاشمهره آورده شانس! بهت گفتم یتلفن که طورهمون_

! میخندیم بهش خورده هی و شهیم چهارپا وقت چند تا! نشده

 !خوبه

 محمد که کرد نگاهش تعجب با و نشد منظورش متوجه میمر

 :گرفت اشخنده

 ! گهید عصاش تام دو داره، خودش پا دوتا_

 :ردک یورود در به ینگاه و دیخند شتریب گفت میمر که ییوا با

 نه؟! ستین داریب که عادیم_

 ! ارمشیم خودم صبح! بمونه بذار! نه_

 و دیفهمینم را اشیمعن که بود محمد نگاه و سکوت هم باز

 حالت در خصوصا. کردیم حس وجودش یتو که یرییتغ

 و ظرافت با ینقاش ای شده عوض رنگش دانستینم! شیهاچشم

 ! کرده ادیز و کم را فشانیط و رنگ مهارت،

  ؟یخورد شام_

 ارتباط چون ختیر که بود میمر قلب محمد، سر رفتن   باال با

 شیهاچشم یتو که انگار.کردینم قطع یالحظه را اشیچشم

 :زد لبخند و کرد باز را در. گشتیم یزیچ دنبال

 ... تو ایب! میداشت پختک دم اتفاقا_
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 !پرهیم هفتم خواب از بشنوه، صدامو عادیم_

 !کنمیم گرم زود برات جا، نیهم نیبش پس خب_

 ار غذا و رفت تو میمر. نشست کوتاه یپله لب   یاباشه با محمد

 دیکش سر اتاق یتو از مهسا. گذاشت گاز یرو و درآورد یفور

 :گفت آرام و

 !ها کشتش ، ندشیبب رونیب یعل حاج_

 :شد کینزد هم به شیابروها و برگشت سمتش میمر

 بکشه؟ چرا! اطیح تو اومد_

 دبع هیچندثان فقط. نگفت یزیچ و رفت باال ته تا مهسا یابروها

 :گفت و زد یمعنادار لبخند

 یخواست رونیب اگه. هست عادیم به حواسم یول خوابمیم من_

 ! نباش ،نگرانیبر

 دچسبان دستش کف یبوس خنده با مهسا و کرد نگاهش چپ میمر

 ردنک درست مشغول و برگشت لبخند با میمر. فرستاد شیبرا و

 به حواسش کرد،یم زیر را ارهایخ و گوجه یوقت.  شد ساالد

 !کشدش؟یم ندشیبب یعل حاج چرا نکهیا. بود ریگ مهسا یجمله

 رونیب دست به ینیس که بعد قهیدق چند مدت؟ نیا بود گذشته چه

 دید را محمد. ستیچ موضوع بپرسد خودش گرفت میتصم رفت،

 نگاهشان درهم، ییابروها با و بود نشسته هایشمعدان کنار که

 :گفت و زد لبخند. شد جمع او حواس و رفت رونیب. کردیم
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 دونمینم که بود تو یبرا قرمزه نیا. دمشونیخر شیپ چهارماه_

 !بدمش بهت نشد وقت چیه چرا

 چرا! نهیآ هیشب یحس.شکست انگار محمد یهاچشم یتو یزیچ

 هم صبح دارد؟ وجود او در یتحول و رییتغ چه امشب دیفهمینم

 که تفاقاتا از بود جیگ آنقدر اما داشت را حس نیا دشید که

 باز یول شد بلند یشمعدان یجلو از محمد. بود پرت حواسش

 :کرد نگاه بود، کرده غنچه که را ییهاگل

 ؟یک قایدق ش؟یپ ماه چهار_

 شکل هی سروته یب رابطه اون دارم دوست چقدر دمیفهم یوقت_

 !یبمون شم دواریام که جور هی. رهیبگ خودش به درست رنگ و

 ! باشگاه به امهن اومدن از بعد قایدق

 باال یکم را غذا ینیس لبخند با میمر و برگشت سمتش محمد 

 :گرفت

 !افتهیم دهن از_

 . نشست قبل یسرجا و گرفت را ینیس محمد

 ؟یخورد خودت_

 ! آره_

 مرخشین به میمر و گذاشت دهانش یتو را قاشق نیاول محمد

 تشپش یعضله و کتفش به و خورد سر نگاهش کم کم. کرد نگاه

 را اهزخم آن یجا و بکشد باال را شرتشیت دیکوبیم دلش. دیرس



 

 pg. 733 

73
3 

 چطور . برگشت مهین نصفه و رفت نفسش صدبار روز آن. ندیبب

 بود؟ کرده تحملش

  ؟یکنیم نگاه ویچ_

 :نشست کنارش و زد پلک میمر

 جونشو ممکنه که مونهیم آدم ذهن تو شهیهم خاطره مشت هی_

 !رهیبگ

 او پشت دست دهانش، آب فرودادن با میمر و کرد نگاهش محمد

 کرد حس.بود،گذاشت مانده ادشی که یزخم یجا درست و

 را دستش آنکه بدون. شد ترسفت او پشت یعضله

 :گفت آرام و کرد بردارد،نگاهش

 اون که یکن لج خودت به نقدریا یتونست یچطور دمینفهم هنوز_

  داشت؟ ارزش! ادیب سرت بال

 :دیکش االب را شیهالب مکث با محمد

 !دونمینم ارزششو_

 :داد ادامه و کرد نگاه را او

 شه خنک دلم! باشه نیهم کارش که بودم چوب هی دنبال فقط_ 

 که! ضرره وجودشون بفهمن که آدم یسر هی و خودم از

 بشم شدن باعث که ییاونا! خوامینم دخالت و کردن یبزرگتر

 !شیدیند وقت چیه که ییمحمدرضا

 شیهاحرف یتو یگرید رد دنبال.  گذشت او منظور از میمر

 !دینفهم را او لحن ریمتغ حالت که گشتیم
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 ؟یکرد شکنجه ،خودتویبگ بهش نکهیا جا چرا_

 ؟ینگفت مگه! من جا یگفت تو_

 :گفت آرام و ماند رهیخ شیهاچشم به میمر

 !گفتمینم وقت چیه ، نداشت باهام معامله قصد اگه_

 :کرد وتف رونیب را نفسش محمد

 کردن، لج جز موقعا نجوریا من و یبلد زدن حرف تو دمیشا_

 ! ادینم ادمی یکار

 :داد قورت را دهانش آب میمر

 و قبل ازدواج سابقه خاطر به اتخونواده و عموت نکهیا_

 حمدم ستین یبیغر زیچ باشه، مردد من به نگاهشون بابام مشکل

 .  رضا

 هی یوقت ، باشن انجیا من بودن   مخالف یدیم حق بهشون_

  بپوشم؟ لباس و کنم یزندگ اونا مدل نخواستم روزم

 چرا؟_
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 متظاهرشون رفتار و اعتقادات یبرده اسمم مثل خواستمینم_

 ! باشم

 :افزود ، مکث با

 ! شدم یول_

 سمتش و دیکش یقیعم نفس او و ماند محمد به میمر نگاه

 :برگشت

  ؟یدار دنیشن طاقت و حوصله دارم، حرف_

 زا که بود او نگاه یتو یزیچ یول دیترس میمر که گفت یجور

 تکان دمحم یگلو بکیس و داد تکان سر. بترسد شتریب گفتن نه

 نیزم را ینیس و خورد را وانیل یتو آب از یقلپ. خورد

 لطو هیثان چند. گرفت یقیعم کام و زد آتش یگاریس. گذاشت

 :زدنحرف به کرد شروع تا دیکش

 ممادر شوهر نکهیا با! یچ یعنی داشتن بابا دمینفهم وقت چیه_

 نکهیا از قبل. باشه داشته باهام رفتارو نیبهتر کرد یسع شهیهم

 بها بهم مهنا از شتریب! کردیم ایمه برام یچ همه کنم، تر لب

 لقائ بابام یبرا که بود یاحترام خاطر به اول نایا تموم اما دادیم

 و پدر مهر خاطر به نه مشترکش، یزندگ و مامانم بعدم بود،

 باشه، پسرش پشت کنهینم یسع شهیهم پدر هی چون! یپسر

 شمکله پس. کشهیم جاش به هم رو گوشش کنه اشتباه یوقت

! نبود ینجوریا وقت چیه اون اما دهیم بهش فحشم تا دو! زنهیم

 نشوندنم و کردنم محدود با داشت قصد شهیهم که عموم عکس بر

 از داره اگر که! محمدرضام پسر دهب نشون همه به خودش بغل
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 رس ، بافهیم آبرو کاله شکنش خط و دیشه برادر رسم و اسم نمد  

 غافل شم بچه از کنه،یم گرم باهاش رو اش خونواده و خودش

. دآور فشار بهم شتریب رفتارا نیا شدم بزرگتر یچ هر! نشده

 منصور بابام،. بود محمدرضا اسمم! بود جلوم محمدرضا عکس

 یلیطف هی انگار که خودم و بود عموم ممیق. بود زمشهمر

 یب هی و لمیفام و اسم پشت افتخار شهر هی! نایا نیب سرگردون

 پرچم انگار که یابچه! ... سرم باال بچه صاحب صدتا و یتیهو

 نه اونم! دارن نگهش باال خواستنیم نیهم واسه و بود آبروشون

! بودم خوب.. !.خودشون منافع خاطر به! خودش خاطر به

 وت کرد پاشو عموم و شد سالم پونزده تا. داشتم دوست موخانواده

 خاطر واسه اونم! خودشون خونه. خودش شیپ ببره منو کفش هی

 از که نداشت تیرسم براش و شدیم بزرگ داشت مهنا نکهیا

 شده خورد همه اعصاب!میهست که مادراز یول میستین یکی پدر

 کرد ینم جرات اما میبود وابسته هم به یلیخ هم مهنا و من! بود

 یباز هم با ای برداره سرش از یروسر جلوش اومدیم که عموم

 و خواهر گفتیم یعل حاج! میبود نامحرم پشت صد انگار! میکن

 انگار اما ؟ یذاریم شرط تو خدام حالل یرو چرا.  برادرن

 زا بعد دمیفهم یوقت! خودش دل ور ببره منو که بود کرده بهونه

 رهیبگ رو میسرپرست کرده تالش یلیخ بابام، با مامانم ازدواج

 یساال. شدم بدتر نذاشته بوده زنده هنوز که پدربزرگم یول

 یوقت به یتق که دیترسیم مامانم ساال اون تموم. اومد ادمی میبچگ

 درست شر عموم و نیزم بذاره سرشو پدربزرگم بخوره،

 ...  گذاشت اماحتر بهش حد از شیب نیهم واسه.کنه
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 و اهیس خطوط.  کرد میمر به ینگاه. بود شده تمام گارشیس

 که روشن هیسا کی. شدیم ادیز و کم اشچهره یتو یروشن

 دستش یتو را گاریس پاکت. کردیم یرقاص حالش یرو انگار

 :داد ادامه و چرخاند

 یحت کم کم که ییجا تا شد شروع باهاش امیلجباز موقع اون از_

 خوره مثل فکرش!باشه چشمم جلو بابام عکس شتمندا دوست

 نامه تیوص هی مگه؟ نبود من مسوول نکهیا!  خوردیم مغزمو

 چرا داشت تیمسوول احساس اونقدر اگه ای! الاقل نوشت یم

 چیه برنگرده؟ و بره ممکنه دونستینم مگه شد؟ دار بچه اصال

 نم هک دیفهم ینم یکس چون کنم درک نخواستم و نتونستم وقت

 یتو رو یزندگ دیشا اصال. امگهید آدم هی اسمشم، هم اگر یحت

 که یراه نه بخوام، و باشم داشته دوست یکار کثافت و قمار

 ! رفته اون

 محمد.  گرفت را دستش میمر د،یکش رونیب که را دوم گاریس

 :داد قورت را بغضش میمر و کرد نگاهش

 هی باهاش، دمز حرف و اطیح یتو نشستم بابام با که یآخر بار_

 صورت یرو دست مکث با محمد. فتادین دستش از گاریس لحظه

 :گذاشت او

 پاکت ته خوادیم دلش آدم وقتا یبعض! حالشو فهمم یم دیشا_

 ! نرسه ته به حرفش و ادیب در جونش گارشیس

 :دیپر حرفش نیب میمر

 !نکنه خدا_
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 شیاهلب یرو اشبوسه االن کرد فکر. بود تلخ محمد لبخند

 به و برد باال بود، گرفته که را دستش همان اما شودیم قیعم

 کردن روشن ریخ از محمد و زد پلک میمر. چسباند شیها لب

 :گذشت گاریس

 السا اون که بودم شده جمع فنر هی انگار! نشدن فمیحر خالصه_

 بهم نداره حق که سادیوا پشتم کوه نیع یعل حاج! کردن ولم

 یم نکهیا بهونه به اتاقا نیهم تو اومدم دش سالم هجده! بگه زور

 نه بهش کرده عادت مامانم دونستمیم چون! باشم مستقل خوام

 !شرکت تو دستش ور برم که آوردیم فشار اون به داشت! نگه

 به َچک هی آخرم و سادیوا پشتم یبدجور هم رضا سال اون ادمهی

 ! خورد باباش از من خاطر

 :دیکش یقیعم نفس ، یکوتاه مکث با

 هیشب نه کردم، پاره افسار جوره همه که بود من هیشب نه رضا_ 

 چه به که کرد ینم سوال ر،یبم گفت یم عموم اگه که عباس

 در مردن یادا و نیزم ذاشتیم سرشو فقط! رمیبم یجرم

 تتونس یم که بود ییاتفاقانیبدتر از یکی رضا مرگ! آوردیم
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 گفت عموم اهیس یوزار اون یتو و مرد یوقت که یجور! فتهیب

 صلح کردیم حس مامانم! نه نگفتم کنم،یم صدا اون یجا رو تو

 منو مدام. داشت آرزشو که یزیچ هر ای شدم راه به سر. شده

 داغ! هن ینگ وقت هی گفت یم. بزرگتره که دیکشیم کنار گوشه

 که کرد رضا رضا اونقدر عموم یول...  و شکنهیم دلش! دهید

 جدل حوصله! رضا نه محمدرضام من رفت نادشوی همه کم کم

 از یکی که یوقت تا شدم الیخیب نیهم واسه! باهاش نداشتم

 تصادف نیماش! پسرش واسه گرفت نیماش ازم اومد رفقاش

 ضررش بار ریز نیهم واسه بود نشده منتقل سند هنوز. کرد

 مهمه براش یادیز آدم نیا گفت هم یحاج. کردن فسخ. نرفتن

 بود نوشته دست چون کردم تیشکا. ومدمین کوتاه من یول

 حل یشورا بردنم دادگاه، بکشمشون نکهیا از قبل! نمونیب

 اشبچه خاطر به و دادگاه ادین نکهیا یبرا طرف و اختالف

 یول شد پنجاه پنجاه چند هر...  داد خسارتو نشه، نما انگشت

 کال که یجور...  شد چمیپاپ یبدجور عموم بعد به اوناز

 خاطر به شدمیم مجبور مگه... کردم قطع باهاش طموارتبا

 !نمشیبب مادربزرگم

 هر! مکار به دیچیپ شتریب اون کردم، یمحل کم شتریب من یچ هر

! بودن اونجا هاشگماشته انگار بکنم خواستمیم یکار هر جا

 ودهب نیا رشیگ دمیفهم بعد! خورد ریگ به دمیخر دستگاه چندتا

 چه از! هیچطور من کار بفهمه خوادیم و شده دار خبر عموم اول

 پسر تو نکهیا تکرار از بود کرده میعاص... و دمیخر یاواسطه

 اونقدر! باشه منشش به! باشه راهش به حواست! ییمحمدرضا
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 رو تو که یشب همون!  شب اون مسجد رفتم که بهم اومد فشار

 ! ...دمید

 هل شدست یتو یقبل گاریس. بود شده مشت اشپنجه. کرد مکث

 کپ.زد رشیز فندک و دیکش رونیب پاکتش از یکی. بود شده

 :گفت دوباره و زد بهش یقیعم

 یحساب کردنم خاک و گرد کردم فکر باشگاه، یاومد یوقت_ 

 رنیبگ راپورت باشگاهم تو که فرستادن تورو! کرده شیعصبان

 یکرد قبول! بهت دادم شنهادیپ! ... میخصوص خلوت تو یحت و

 نیا به که اونه دونستمیم چون کردم شک شتریب! غهیص شرط با

 ور یشرع گشاد کاله هی ،یکنیم هم یهرزگ اگه که! پابنده زایچ

 زیچ انتیجر که افتادم شک به محضر یتو از یول! بذار سرت

 ! اسگهید

. ماند رهیخ رو روبه به و شد خم. دیچسب شیزانو به آرنجش

 هک یقیعم خط یول شد رهیخ مرخشین به کنجکاو و مشتاق میمر

 شیتو را دلش یپا که شد زیت یاتله هیشب ، افتاد چشمش کنار

 نیگسن یبار داشت انگار! بودش دهیند ینطوریا وقت چیه. دیکش

 ییهاشالق آن از فراتر یزیچ. کردیم تحمل شیهاشانه یرو را

 حرفش یادامه دوباره تا شد دود گارشیس از یمین. خورده که

 :گرفت سر از را

 زا! گشتهیم دنبالت رضا دمیفهم که... اولش نیام سراغ رفتم_

! ُسر یماه نیع یبود شده هم تو... هم به دیچیپ یچ همه اونجا

 چون سرم به زدیم داشت کم کم! یبود چوندنیپ دنبال اشهمه

 گها...  بودم دنبالت دورادور! کردم ینم دایپ نتونیب یربط چیه
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 هی از بعد انگار ، یاون طرف از که رمیبگ تونستم یم مچتو

 راه! ... بودم برده شیزورک دیعقا و خودش با دنیجنگ عمر

 ... یول...  دادنش شکست به! بردن اون به برسم یبود یخوب

 :ترنیسنگ محمد لحن. شد نیسنگ میمر نگاه

 یددربن! دنبالت هیسا به هیسا افتادم! کردم شروع دادنتو یباز_

 هست اش چنته یتو تو از یزیچ مبفهم که کردم الش و آش رو

 ریز ات گرفتم یعل حاج از ترفند هزار با رو نجایا! نبود که نه ای

 بازم یول هیچ عموم به ربطت بفهمم بلکه یباش خودم نظر

 سختو ساده که نیدختر تا دو دمید فقط گشتم یچ هر! دمینفهم

 دمیکش مهسا زبون ریازز شمال یتو! نیکنیم تونویزندگ دیدار

 تبابا که یکار جز گفت رو همه! گذشته تونیزندگ تو ایچ که

 ....بود کرده

 

 

  

 

 

 شتریب هیثان به هیثان میمر دل و گرفتیم آتش هم پشت گارهایس

 .گرفتیم گر
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 چیه به کردن رحم قصد او و  بود مانده محمد به نگاهش

 تمام با و بود گرفته اشانرابطه از را پرده. نداشت را کدامشان

 :دیکشیم نییپا قدرت

! امیب کنار خودم با تونستمینم یول ازت بود اومده خوشم_

 گهن یزورک یول دمینفهم که مونده وسط نیا یزیچ هی دونستمیم

 و هباش یگفت شه، تموم گفتم یوقت! کردیم بد حالمم داشتنت

 ومدا مهنا که باشگاه یتو روز اون تا! بود شده بدتر حالم! یرفت

 ...  و یموند و

 بازمهین که ییهالب و او نگاه بهت. دیچرخ میمر سمت سرش

 . برگرداند را نگاهش و ببندد چشم شد باعث بود، مانده

 از و ییدویم دنبالش یچطور دمید و شد بد حالش که مهسا_

 یتو شب اون تا! اومد خوشم ازت شتریب ، یخواینم کمکم یکس

 ! ... کرد عوض ویچ همه که رابطه اون و باشگاه

 فرار بخواهد که انگار. شد دهیکش هاکییموزا یرو میمر یپا

 :گرفت محکم را مچش و برگشت یفور محمد اما کند

 ... نرو_

 :اومد رونیب اشحنجره ته از زور به میمر یصدا

 رفته؟ کاله سرت باالخره و عموتم طرف از که یشد نگران_

 ؟کارت... یپا یموند بعدم. بود همون خاطر به سکوتتم نه؟

 !آره موقع اون_
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 را مچش محمد. گرفت او از را نگاهش و دیچک میمر اشک

 :داد فشار ترمحکم

 . بود موقت حال و حس هی_

 . انداخت او بدن دور دست محمد کرد، نگاهش میمر یوقت

ت_  خاطر به یچطور دمید یوقت گذشت، یچ هر اما داشتم دوس 

 مدام ،یشد تهوابس بهم یکرد دایپ که یتیامن اون و خودم وجود

 زیچ به مبد ربط حالو نیا گهید تونستم ینم! کرد دایپ خیب دلم کار

 یاصل از یکی شد میزندگ تو کردنت یجد که اونقدر! یاگهید

 که رفت ادمی! بود یچ انیجر اول روز رفت ادمی! فکرام نیتر

 لیدل شد! کردم قبول رو غهیص شنهادیپ ، اومدنت چرا فکر   تو

ت! بمونم پات به که یمحکم  قیتوف مدل هی! باشم داشته دوس 

 دوست دمید که بود خوب باهات یچ همه اونقدر...  یاجبار

 شده که شدیم دایپ دیبا آدمش! بلدم خوب شدنو عاشق و داشتن

 ...  و اومد عموم...  هوی که بود

. چسباندش خوش به شتریب محمد اما برود کنار خواست میمر

 :کرد خواهش گوشش کنار

 !بزنم حرف بذار بامش_

 :ختیر اشک میمر

 درد یلیخ شدن محکوم گناه یب و نزدن حرف چون بزن حرف_

 بهت دلم چون بهت دمیم وقت.بهت دمیم حق! محمدرضا داره

 بهت یچطور کنم فراموش تونمینم بخوامم چون! کرد ریگ
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 یسک اگه که. قلبمهضعفم نقطه یدونیم خودت چون. شدم وابسته

 !کنمیم یکارهر براش... باشم داشته دوست رو

 ! بکنم یکار هر برات خوامیم که نهیهم واسه_

 یتو را لباسش حرص با و چسباند او ینهیس به را سرش میمر

 و دیچیپ سرش یباال باز محمد گاریس دود. کرد جمع مشتش

 :گفت ترآرام

 میروان داشت مزمن یخوداگاه هی! رمیم تند دارم دونستمیم_

 دقص خودم یوقت کنم رفتار باهات یاونطور ندارم حق که کردیم

 اون داشتم قصد من! هم به بودم ختهیر یول داشتم کردن یباز

 تدس و ادیب اون نکهیا نه کنم ریغافلگ عمومو و ببرم رو یباز

 !کنه رو من واسه تورو

 یبرگشت تو نه که... تورو اومدن راه یکم هی و خواستمیم زمان 

 دخالت باز و حکم اون تا گذشت درست روزا نه،یاومد راه و

 ... و تو فکر و عموم

 دتن! بست نقش ذهنش یتو لحظات آن تمام. شد سست شیهادست

 آمده دردش یرو درد. شد تکرار باز هاشالق آن!شدیم کند و

 ...بود
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 لیرائعز نیع سرم باال نفر هی بستن، دستامو اتاق اون تو یوقت_

 دونه هی هر! شدم ریتحق بعد! شدم کشو زد، شویاول و سادیوا

ر! صدتا شد انگار  دونه هی هر با... یبود چشمم جلو! شدمینم س 

 !...زدم که یداد هر با و یختیر که یاشک

 .شدیم بد داشت حالش

 ادمی که خوردم! میزندگ تو خوامشینم بفهمه عموم که خوردم_

 یلیس اون ینیسنگ که خوردم...  کردم یباز خودم دل با نره

 و وت با ا،یدن تموم با امیلجباز دیشا که خوردم!  شه کم یعل حاج

 ییروزا تموم کنم باور خواستمینم. شدینم یول! شه تموم خودمم

 تمخواسیم! نمتیبب اومدم شب اون! بود یباز هی میداشت که یخوب

 آورده کم! داشتم دوست. دارم نگهت خودم واسه شده هم یزورک

 ... یول! بودم

 و روزا تموم حسن بعدم نذاشت و جلوم سادمیوا یعل حاج

 سال یس از بعد! صورتم تو دیکوب بود گذشته سرم از که ییفکرا

 ویچ حاال بودم، خودم یباز نیا طرف هی که دراومد جلوم رفاقت

 کردمینم تصورشم که غرورمو! داشتم طلب دلمو دارم؟ طلب

 و تیمظلوم. بود رفته کفم از دلم! بودم داده یول! بدم پات

 نه! نیزم دیبودم،کوب یمدع روش که یچ هر احساست

 ... بمونم ساده تونستمیم نه. ازت بگذرم تونستمیم

 :دیکشنفس تر ساده
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 هی نیع اول از رو یچ همه و سراغم اومد باالخره حسن_

 دل هی دیبا.موند سرگردون شدینم. کرد تکرار برام یادآوری

 ازت کنم قانع خودمو تونستم رکمت گذشت زمان یچ هر. شدمیم

 که یزیچ تنها... برگردم بهت تا بودم یراه دنبال شتریب ، بگذرم

 !بود بابات پرونده جبران، یبرا دمیرس بهش

 نفس. کرد نگاه سشیخ یهاچشم به و کرد بلند را او صورت

 تنش به عرق ، بود افتاده لرزش به خفه یهق هق پشت که شیها

 :نشاند

 اگه که اونقدر...  خوامتیم حاال! شعبده و یازب همه نیا ته_ 

 دهش برطرف بابات یپرونده ابهامات که امیب یروز و برم یبگ

 ییجا یبدون تا کردم مهرت نویا! امیم روز همون و رمیمباشه،

! ادمسیوا منم ،یستیایم وا خواستنم و شرافت و غرور یپا تو که

 ! یببخش بهم رو روزا اون ینتون اگه یحت

. دیچسب او یقهیشق به شیهالب. شد سست تنش دور از دستش

 :گفت آرام و دیکش هیر به را شیموها عطر

 بود اون چون باارزشه برام نقدریا یعل حاج چرا یدونیم حاال_

 و قهرمان قیرف د،نهید خودم یجا منو! نبود هیبق هیشب که

 تباها ای نمتیبب نجایا امیب ندارم حق گفت یعل حاج! دشیشه

 روعش و عقد یبرا نذاشته شیپ پا یکس که یوقت تا کنم خلوت

 تو به قسمم یرو یول نموندم یعل حاج شرط یرو! مونیزندگ

 تا ، یببخش من به رو روزا اون یتونینم یدید اگه! مونمیم

 که یاخونه اون تو نذار پاتو نشده، صاف دلت که یوقت
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ت لدمب کنمیم ثابت...  کردمیم آماده براتداشتم ! اشمب داشته دوس 

 ! ... قسم خودت جون به

 و کرد خم سر محمد. کرد بلند سر. گرفتیم داشت میمر نفس

 :دیکش او چشم ریز را شستش دو

 ! نمتینب ندارم طاقت من! نرو چشمم یجلواز فقط_

 شیگارهایس لتریف. شد بلندو دیبوس را اشیشانیپ م،یمر سکوت با

 و ماند رهیدستگ یرو دستش. رفت در سمت.ماند اطیح کف

 :کرد نگاهش. برگشت

 ...میمر_

 را دیجد حس آن حاال. دیچرخ سمتش میمر سیخ یهاچشم

 وقت چیه که یمعجون! خواهش و بود شرم.کردیم درک.دیدیم

 !بود دهیند محمدرضا نگاه در

 ! ندارم هم رو تو صبر من_

 رد را او و فتدیب شیپ شیبرا زمان دیشا.  کرد نگاهش منتظر

 میمر سر اما باشد داشته تشانیمحرم یروزها نیآخر در آغوشش

 تق یصدا می،مر انداخت فاصله نشانیب در که یزمان. افتاد نییپا

 یتو پدرش یصدا! دیشن را سرش یتو یرنگ یهالهیت تق

 !بود گوشش

 یتونست اگر کردم، پرت من که همون! ینیب یم رو لهیت اون"

! نباش نگران زدمت، من و ینتونست اگرم... یابرنده یبزن اونو
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 سپ ازم یباخت رو لهیت یچ هر یبتون که اونقدر... یدار فرصت

 !"؟ میکن شروع ،یریبگ

 یرو دانه دانه او گاریس یهامانده ته کنار اشکش یهاقطره

 دهش یتردست کی ریاس یزندگ تمام! ختیریم کدر یهاکییموزا

 ....انگار بود

 

 

 گذر تاک کیت با ، دورش یانقره بقا و ساعت اهیس یصفحه

 سخت قصه کی دنیرس سر به یبرا را انتظار ها عقربه

 چیپ رپ یجاده در تنفس ستگاهیا به یعنی دنشیرس سر به! کردیم

 هب فکر از! بداندش شده تمام نکهیا نه ، برسد رابطه کی خم و

 ود نیب و دادیم نشان واکنش اشیعصب ستمیس هم موضوع نیا

 و ردنگ پشت و رفت عقب دستش. دیکشیم ریت پشت از کتفش

 آن با ثمیم دید و کرد نگاه را اتاق سمت. دیمال یکم را اششانه

 را الشیخ و آرام را مهنا کندیم یسع هم دردش و خراب حال

 حال یبرا بغضش و افتاد میمر ادی. است خوب که کند آسوده

 نداده وشگ درست را شیهاحرف یحت! ها ضربه آن از بعد بدش

 را ضربات آن دیبگو و کند آرامش بخواهد که برسد چه بود،

 تهنتوانس که بکشد را خودش افسار بتواند بلکه کرده جان نوش

 مقابلش قد تمام روز آن میمر اگر که آنقدر. بود شده بدتر. بود

 ره کند ثابت تا نبود هم خودش یجسمان حال فکر ، ستادیاینم

 گذشتن از بعد... حاال اما دارد گهشن تواندیم بخواهد یطور

 هم به خودش روز آن از حالش ت،یواقع تمام   گفتن و مدت نیا
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 داشت دیشا.بود شده زتریعز چشمش در او شیجا به! خوردیم

 که افتاد سرش به خواستنش یهوا چنان... و شدیم جانش تمام  

 ییهاچشم برق و کرد یم دایپ را شهر آسمان ریز گوشه کی اگر

 .کردیم رابیس را روحشو جسم ، ببخشدش توانسته که

 بعق و ردیبگ وارید از را شهیتک شد باعث یتند یهاقدم یصدا

 و نشست پا یرو ، پرسرعتش یها قدم و عادیم دنید با. برگردد

 و دیخند. شد پرت عقب یکم محمد که  دیپر بغلش چنان او

 :دیبوس را بناگوشش

 !که شدم کج! سوخته پدر آروم_

 :گفت و دیرس بهش حسن

 سوا ارهیابوط نیا که! ینشنف و نگم ، کرد آسفالت ما از یدهن_

 کردیم جمع شوییدا آق ت،ییدا آق بگم خواستمیم! ماس ییدا آق

 تییدا آق دنبال شبید طویچ گمیم بعد! خو اتیپ اومدیم

 !جن تخم! بوده جاش مییدا زن گهیم ،ینبود

 ود حسن پشت   چشمانش یول دیبوس را او بناگوش خنده با محمد

 :زدیم دو

 مگه؟ شیآورد تو_

 ار دورش ثمیم یخانواده دید یوقت و دیکش اتاق تو یسرک حسن

 :ماند محمد کنار اند،گرفته

 ! آوردمش مونیآبج با_

 :دیلرز محمد قلب
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 ؟ پس کوش_

 رو ما شلوار داشت ینمد کله نیا بخرم، مل گل خوامیم گف_

 !ادیب اون تا آوردمش! خوامیم اموباب که نییپا دیکشیم

 که ُکشنده شب کی از بعد میمر دنید شوق و زد لبخند محمد

 عادیم. کرد تربراق را چشمانش نداشت، شدن صبح به لیم انگار

 :گفت و داد حسن بغل یتو را

 !عمو با بابات شیپ برو پس_

 :نکرد ول را گردنش عادیم

 جونم؟ ییدا پس باشه مواظبم یک_

 :خودش سمت دشیکش حسن

 ...باو نمیب ایب نجا؟یا چاقالم من_

 نیب از و برگشت یجانم با که او.زد صدا را مهنا و دیخند محمد

 یوقت. کرد تند قدم صدقه قربان با عادیم سمت دشان،ید یشلوغ

 مهربان یصدا دش،یبوس یدلتنگ با و گرفتش حسن بغل از

 :دیشن را مادرش

 !هو؟ی تو یرفت کجا_

 :گفت بلند ، کودکانه و صادق عادیم

 بهم؟ داده یچ نیبب! بودم جونم ییدا زن شیپ_

 که محمد متوجه ها نگاه و شد حاکم اتاق در مرتبه کی سکوت

 که یالهیت كوچک یشهیش و عادیم حرف با صورتش یتو لبخند
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 متلک و نشست لبخند به هانگاه یوقت. شد خشک بود، دستش

 اما ندیبب زودتر را میمر تا رفت یخروج سمت د،یشن را حسن

 المس.  شد شیدایپ یکوچک گل دسته با مهسا آسانسور در یجلو

 قراریب و داد را سالمش جواب. رفت عقب یقدم محمد و داد

 :دیپرس

 کو؟ میمر_

 :گفت بعد و کرد نگاهش یکم مهسا

 تهگف آقا حسن به که من به زد زنگ فقط! دمشیند صبح از واال_

 ! نجایهم ارهیب رو نیماش و عادیم

 مهسا شد، وارد بهش که یشوک و محمد یچهره شدن جمع با

 :آمد نییپا یکم گل با دستش. شد نگرانهم

 محمد؟ شده یزیچ_

. دهد قورتش کرد یسع که بود دهانش یتو بزاق یجا محمد جان

 محکم را ساعدش مهسا که برود خواست و داد تکان یسر

 ننگرا و دهیرست دخترک یهاچشم د،یچرخ سمتش یوقت. گرفت

 :بود

! نیبرگشت یک دمینفهم اصال ، برد خوابم من یاومد تو شبید_

 !که بود خوب! دمشیند صبح یول

 :کرد نگاهش نگران محمد

  رفت؟ رونیب مگه_
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 عادیم! بودم خواب جیگ یول پوشهیم لباس داره دمید! آره_

 !بود داده هم صبحونه بهش و شد داریب زودتر

 وا.بود مطمئن را زیچ کی فقط. نشست محمد یشانیپ یرو عرق

 :نباخت را خودش. رود ینم کجا چیه مهسا بدون

 !دنبالش رمیم_

 آخه؟ کجا_

 .گرفت را اششماره دیرس که ها پله انیم. نداد را جوابش گرید

 مانده که ییهمانجا. شد مسدود بعد و خورد زنگ بار چند یگوش

 بست بن به تهش یعنی... جانش ش،همیپاها هم. شد خشک بود

 !شد تمام ماه شش... وریشهر ستمیب بود؟ چندم امروز دند؟یرس

 انیپا زنگ  یعنی! درآمد صدا به یکی یکی سرش یتو هازنگ

  بود؟ خط

  ممد؟ کجا_

 و جیگ صورت دن  ید با حسن چهره خطوط و دیچرخ عقب سرش

 و رفت نییپا یکی تا دو را ها پله. شد باز ، او نگران و مبهوت

 :دیرس بهش

 باو؟ ییهاخورده کتک نهویع تهیچ_

 !ستین میمر_

 :شد گشاد باز حسن گرد یهاچشم

 هان؟_
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 واج و هاج حسن. دیکش دستش از را او یگوش و زد پلک محمد

 اپراتور یوقت. گرفت را شماره عیسر محمد.  کرد نگاهش

 اب که دیکوب نیزم را یگوش یحرص چنان با کرد اعالم خاموش

 اب حسن. شد پرت نییپا هانرده کنار از و خورد رواید به ضرب

 لیموبا تق تق یصدا به مبهوت و باز یدهان و گرد یچشم

 :را یزن اعتراض یصدا هم بعد و داد گوش بخت نگون

 !شد کهیت چند تیگوش آقا؟ خبره چه_

 :گشت محمد سمت باز و شد خم ها نرده یباال از حسن

 گربه نهویع تهش ن،یداد جر همو پر،پاچه سگ نیع باز_

 من؟ وارید سر یدیپر یممدقل

 بشید یهاحرف دانستیم خودش فقط. دیکش نفس نیسنگ محمد

 طاقت بود گفته بهش. کند دور را او شهیهم یبرا است ممکن

 به دیام که بود دهید را شیهاچشم! ندارد را دنشیند و یدور

 بود؟ کرده اشتباه! ماند منتظر و کرد دایپ بخشش

 !ممد توأم با_
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 انگار دفعه کی اما رفت نییپا را یاپله و نداد را حسن جواب

 یصدا و دیدو باال را هاپله. افتاد عادیم ادی. دندیکش را ترمزش

 :دیشن را حسن بلند

 ! بده شفا اروزمیس اوسکول   یتو میکر اوس_

 بر روزش و حال اما باشد یعاد هیبق یجلو رفتارش کرد یسع

 با هبچ .رفت رونیب و گرفت بغل را دعایم! نبود دهیپوش یکس

 :باشد آرام کرد یسع محمد. کردیم نگاهش تعجب

 ؟یگرفت یک از رو ها لهیت نیا... عادیم_

 :گفت و کرد شهیش یتو هالهیت به ینگاه عادیم

 !خودم واسه داد ییدا زن_

 ؟ یک  _

. ...ییدستشو منو برد! گفتم بهش! شدم داریب داشتم، شیج_

 ...گهید نبرد خوابم یول سرجام اومدم بعدش

 :گفت قراریب محمد

 !بگو اشوهمه_

 :داد نشان را ها لهیت و داد باال را شیهاشانه عادیم

 رو نایا... ن؟یک مال گفتم... بود دستش نایا از عالمه هی_ 

 درست پز آب مرغ تخم برام صبونه بعدش...  خودم مال دادشون

 !کرد

 :رفت البا هم با پسرک یابروهاتاج
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 !نمیب ینم من کرد فکر... یمکیقا! ییدا کردیم هیگر_

 داد ماساژ را شیابرو دو نیب دستش کف. شد جمع محمد صورت

 :آمد کنارش نیریش که

 مامان؟ شده یزیچ! محمد_

  .آمد نییپا یصندل از پسرک که شد بلند عادیم یپا یجلو از

 ! دیپوش مامانم لباس...  ییدا_

 :خورد جا محمد

 مامانت؟ اسلب_

 ! باشگاه رهیم. اسنصفه که اونا از_

 :کرد نگاه را اشنوه تعجب با نیریش

 عاد؟یم یگیم ویک_

 !ییدا زن_

 :گفت آرام و کرد نگاه محمد به نیریش

 ... میمر مورد در_

 با و دیبوس محکم را پسرک بناگوش مادرش حرف انیم محمد

 عادیم .کرد تند اپ ها پله سمت نیریش به میزنیم حرف بعد گفتن

 چیپ در محمد و گرفتش نیریش که بدود دنبالش خواستیم هم

.  افتاد حسن دست از یگوش باز. خورد حسن به محکم هاپله

 :درآمد دادش

 که؟یمرت مگه یکور د_
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 و برگشت حسن و دیدو نییپا را هاپله .دینشن اصال انگار محمد

 غش را عادیم حسن، مضحک و نمادندان یخنده. دید را نیریش

 ...برگشت اتاق سمت و دیکش آه نیریش یول انداخت خنده به غش

*** 

 موتیر تا شد خم و گذاشت کتفش و گوش نیب را یگوش

 :کند دایپ را نگیپارک

! شدمینم شما مزاحم وگرنه دیس بود واجب اول از که شیواجب_

 ! بهتون اول از گفتم

 !خان محمدرضا یآقا اریب زودتر مدارکو پس_

 ونبالش و دست تو یزیچ نمیبب. اشیور و دور از بپرسم دیبا_

 !چشم! نه ای هست

 ! باشه که خدا به توکل_

 :داد ادامه خنده با یموس

 !نباشم مزاحمت برو! جون پسر یدار هم عجله ایگو_

 :شرمنده یموس حرف از و شد دیناام موتیر کردن دایپ از محمد

 !شتونیپ امیم_

 !یعل ای! پسر ارتی خدا_

 او. دکر ضیمستف را طنتشیش و عادیم یکم شد، قطع که یگوش

رم شهیهم  شیجا سر که هاموتیر و ستمیس کنترل به داشت ک 

 نبودن با و بود جمعه. شد ادهیپ و کرد پارک را نیماش! نبود
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 دبو آمده اگر میمر! بودند کرده لیتعط را باشگاه ثمیم و خودش

! هن ای هست آنجا یکس بداند که بود کرده چک را جیپ دیشا آنجا،

 در و خاموش فن و هاچراغ یول رفت باشگاه یتو دیام با

 یول فضا یتو چرخاند چشم. سوزاند را شوقش تمام   اشبسته

 دو تا کرد بد را حالش ماندن جا و یخفگ احساس.  نبود یخبر

 برداشت را گارشیس پاکت. کند باز را راهنشیپ یباال از دکمه

 روبه. بود روشن شهیهم شیهاهالوژن که رفت ومیآکوار سمت و

 و ومیآکوار کف   به بایتقر آب عمق در که ستادیا یمور یرو

 احوال ناخوش که انگار. بود دهیچسب یمرجان یصخره پشت

 یشده خم مفصل با داشت، گاریس که دستش همان با. است

 :گفت آرام و زد اشبدنه به یاضربه انگشتش

  !نه؟ نجا؟یا ومدین_

 و کرد خم یکم را گردنش محمد و خورد یفیخف تکان یمور

 :شد رهیخ بهش

 ولهقب ،یبمون ینخواست اگه گفتم خودم! بره و کنه ول داره حق_

 به شمیم آدم من باز بعدش یول داره حق بهش حرفام تموم با.

 نظرت؟

 و دلتنگ. زد را خودش یگلو بغضش، دیاس که گفت تلخ آنقدر

 :گفت قراریب

 ! نمشینب تونمینم گفتم بهش_

 تنگ یاشهیش یتو ذره ذره داشتند را روحشو قلب که انگار

 خسته شنفس و دیکش ریت پشت از کتفش دو نیب باز که کردندیم
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 کام یبرا را گاریس و دیچسب ومیآکوار یشهیش کنار دستش! شد

 ومیآکوار یشهیش یتو را محو یاهیسا که برد باال آخرش گرفتن

 .شد کینزد بهش که دید

 

 

  

 

 

 صورت به چشمش و زد غلت یآرام نگید نگید یصدا با

 آرام،! دشیدیم نطوریا بود بار نیاول. افتاد محمد خواب غرق  

 رپ که یدل ادی! نازش خواب و افتاد عادیم ادی! ییتماشا و ساکت

 که یاختهیر هم به یموها انیم بردن دست یبرا دیکشیم

 تمام با و داد قورت را دهانش آب. دادیم بهش یخاص آرامش

 ار محمد دست تکان. دیبوس را اشیشانیپ داشت که یخوب حس

 :را اشبرداشته خش یصدا و کرد حس کمرش دور

 اصال؟ هیچ یدونیم خواب_

 یآلودگ خواب انیم و شد باز او پلک یال یوقت و گرفت اشخنده

 بهش محمد نگاه! نه که انداخت باال را سرش گفت، یهوم

. نشست شیابرو یباال او یبوسه یجا انگشتش دو و شد یطوالن

 :گفت و آمد کش کوری لبش

 !شترهیب ثوابش! ترنییپا یاومدیم کم هی_
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 که شد بلند یتخت رو زدن کنار با و زد بهش یا ضربه میمر

 ستون اما دشیکش خودش سمت.  شد مانعش او دست یحلقه

 تنش یرو او خواست برخالف شد باعث کنارش، میمر دست

 . فتدین

 !نداره رفتن در! شبه هی نیهم_

 کینزد یفاصله آن. ماند رهیخ او یهاچشم به و زد لبخند میمر

 :بود شیایدن تمام در یداشتن دوست بست بن کی

 !شتیپ اومدمینم بود،اصال نمونده روز هی نیهم اگه_

. دیکش او صورت یرو دست میمر و گفت یدار کش"  ا  "  محمد

 و بچرخاند سر تا کرد اغوا را محمد دلچسبش نوازش حس

 :زد لبخند او که ببوسد محکم را دستش

 ازدهی و ده ساعت کنم فکر! شهیم نگران مهسا. ندارم یگوش_

 !باشه

 :بود داشته نگهش مصرانه محمد

 بزن زنگ و کن روشن ، یبچزون منو یکرد خاموش تویگوش_

 !  یشمیپ بگو

  بچزونمت؟ دارم مرض مگه! منکرد خاموش تو رو_

 :گرفت ینفس میمر و شد جمع یکم محمد یابروها

! اباب سنگ رو گذاشتم جاش! ازم بردن زهرا بهشت تو مویگوش_

 !ستین دمید برگشتم

 :شد هم یتو میمر یچهره و دیخند مکث یکم با محمد
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 ه؟یچ_

 ! یکرد خاموش تمی،گوشیرفت میگذاشت کردم فکر! یچیه_

 و کرد بلند را سرش و گفت یدلچسب جان م،یمر نادارمع نگاه با

 کار داشت باز همان که بودند دنیرس هم به هالک! دشیبوس

 شدندینم جدا بعد یساعت تا رفتندیم شیپ اگر که داد یم دستشان

 ، تخت یرو او دادن هول با و بود مهسا دلواپس   میمر اما

 سرش ریز را دستش محمد. شد بلند و دیکش کنار را خودش

 :گذاشت

 !بهش بزن زنگ من یگوش با. خورم ینم تکون جام از من_

 :گفت و کرد لباسش به ینگاه میمر

 !رمیم خودم_

 !برو یتونست_

 را شیهاچشم یکم و شد زیمخین برگشت،محمد سمتش میمر یوقت

 :کرد جمع

 !فقط امشبه گمیم_

 . رفت ضعف دلش و انداخت اشخنده به صورتش حالت و لحن

  باز؟ بگم_

 !ادیم خوشم بگو؛_

 زیخمین که طور همان و کرد استفاده فرصت از میمر ی خنده با

 نگه یبرا ، دستش گرفتن با و دیکش سمتش را خودش ، بود



 

 pg. 761 

76
1 

 هب داشت نرمنرم.  کرد اصرار بود بلد چه هر و زبان با داشتنش

 میمر یهاچشم. آمد سالن یتو از ییصدا که دیرسیم دلش مراد

 :دیشن را حسن یصدا دوباره و شد گرد

 احابتصیب لگن باز؟غولهیب اون تو ای یآب ر  یز. ادیب خبرت ممد_

 !بود در جلو که

 هک چسباند خودش به را یتخت رو اریاخت یب و گفت ینیه میمر

 بلوز. دیکش پا به را شلوارش و دیپر جا از فنر مثل محمد

 شصورت یرو را دستش دو میمر و رفت رونیب دهینپوش

 اصد را محمد بلند حسن اگر نکهیا تصور! بود داغ داغ  . گذاشت

 یبند و خودش از یحرص. دیبر را نفسش آمدیم تو و کردینم

 یپا به ینداشت،مشت هم را کردنش جمع قصد و بود داده آب که

 جمع بود آنجا وسط چه هر و دیپوش لباس تند تند و زد خودش

 ....رفت وا تخت لب و افتاد محمد بلوز به چشمش. کرد

**٫ 

 تهبس تق یصدا با که رفت نییپا را استخر سمت   پله دو حسن

 ، محمد دنید با و دیکش طرف آن یاکله ، تییسو در   شدن

 :برگشت

 ؟؟یدینم.... جواب... ماسکو ماس اون که یُمرد_

 رس به ینگاه و شد مهین نصفه شیهاکلمه ده،ینرس ته به اشجمله

 و دکر نگاه سرش پشت یشده یبسته در به بعد. کرد او یپا تا

 :رشیمتغ لحن به داد گوش

 خبره؟ چه_
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 ییجا تا. زد چرخ سرش پشت در و او سمت دوباره حسن چشم

 و داد قورت را دهانش آب. بود باز شهیهم در آن بود، ادشی که

 :آورد نییپا را شیصدا

 !  اتیپ امیب نکنم، گرد بده، جواب رو وامونده اون خو_

 محمد. کرد تند سالن سمت قدم و دیکش سرش به دست هم دبع

 چیه را حسن یایح و حجب. کرد در به ینگاه و برگشت عقب

. بکشد خجالت هم خودش که یجور. بود دهیند ینطوریا وقت

 را شیپررو یرو. اوردین خودش یرو به کرد یسع و کرد ینچ

 هک ودب ستادهیا دفتر یجلو حسن. رفت سرش پشت و گرفت باال

 . دیرس بهش

 جواب یزد زنگ دمید یم ،یذاشتیم گریج سر دندون_

 !دادمیم

 یاومد ، یکرد گم گورتو یمدل اون کهیمرت!  شاالااایا بعد دفه_

 ! چوخیه ینبود ما وامونده دل فکر ؟ نجایا

 نه؟ ای یاومد نجایا تا شده یچ یگیم_

 خرو نره نیا برو التماس پشت اصرار یه.بود دنبالت ت ننه_

 !اریب وردار ، کن دایپ

 خب؟_

 !ازت خوادیم یچ نیبب برو پاشو! یچ که خو_

 :شد جمع محمد یهاچشم

 !حسنا یشد یمدل هی_
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 :گفت و رفت در سمت حسن

 

 !رهیم ادتی خیب از رو ما مدل! دادا کن گاین نهیآ تو خودتو_

 سمتش و کرد مکث حسن و دیکش صورتش به دست محمد

 :دیچرخ

 کجا؟ یریم بگم زدن زنگ_

 !داراباد گهید ساعتمین تا امیم_

 !ادیز زت! اتننه خونه یریم گمیم پ_

 مانیشپ بالفاصله یول گرفت را ینگهبان تلفن ، رفت که حسن

 .شد

 یب ثمیم و حسن چرا که رندیبگ دست شیبرا بعد بود مانده نیهم

 .برگشت تییسو سمت و داد تکان یسر. اندرفته تو دخول اذن

 محمد. بود دهیپر یکم رنگش و نشسته تخت لب هنوز میمر

 :رفت سمتش بعد و کرد مکث یکم در یجلو

 ؟یشد یشکل نیا چرا_

 !نجامیا من دیفهم_

 نفهمه؟ خره_

 :برداشت را فشیک یعصب یحالت با و شد بلند میمر

 !گهید رمیم من_

 :ستادیا شیجلو صاف محمد
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 ! نمدویم. میبر یگفت زودتر تو وگرنه بود من ریتقص_

 عقب و شد سست شیپا! میمر دل آتش یرو ختندیر آب انگار

 :ادستیا مقابلش و رفت جلو محمد. نشست تخت لب دوباره.رفت

 هم یعذرخواه ازت دیبا حرف نیا جز بود، حسن جا یک هر_

 مثل...  آدم نیا یول شه یچ بعدش نبودم مطمئن چون کردمیم

 دیکش ینم داد نجایا دید یم هم دهیبر سر! مطمئنم بهش چشمام

 هک اونه از اتریح با! تخت التیخ! کوره و کر انگار اصال!ییجا

 ! ارهیب یکس رو به بخواد

 :گفت آرام و داد قورت را دهانش آب میمر

 !باشم شتیپ امروز داشتم دوست خودم_

 !نداره رو ما کردن حال دن  ید چش یکس فعال یول_

 یا خجسته الیخ یب. شد خم سمتش و دیم،خندیمر نگاه با

 و رفتگ را دستش بناگوشش دنیبوس از بعد و گفت گوششکنار

 :کرد بلندش

 ! زودتر میبر پاشو_

 :نکرد رها را محمد دست اما شد بلند میمر

 ...ینجوریا یول خوبه تو با من حال... محمدرضا_

 :گفت آرام حرفش انیم محمد

 خوب توش حالت یهمه! بلهبگوگهید باری. اسآماده خونه اون_

 !شهیم



 

 pg. 765 

76
5 

 او یوقت یول زدینر اشکش تا داد قورت را دهانش آب میمر

. رفت آغوشش در و کند یخوددار آن از شیب نتوانست زد لبخند

 !آمدیم کش ابد تا شانیبرا شب آن داشتند دوست

*** 

 که برگشت میمر سمت و کرد پارک را نیماش کوچه سر محمد

 چراغ تک با که ودب بست بن و خلوت یکوچه به حواسش یهمه

 یخانه در سه یباال کوچک یهاالمپ و کوچه سر یچوب هیپا

 مدمح سمت شود، ادهیپ نکهیا از قبل! بود روشن و کیتار شیتو

 یاجازه لبخند! کردهیم نگاهش او وقت تمام   که دید و برگشت

 دست به او با فقط که یخوب احوال تمام و داشت را احساسش

 هم محمد لب که بود یمسر لبخندش و بخو حس انگار. آوردیم

 !حال همان با قایدق! آمد کش

 ! نمتینب دلواپس یخودیب قدرنیا که ادیب روز هی دارم دوست_

 :دیکش یقیعم نفس میمر

 نیا به کردم عادت من چون نه ای ادیم روز اون دونمینم_

 تربزرگ که ییهاچوله چاله از پر یزندگ هی و یدائم اضطراب

 ! بوده متوان از

 ؟ینشست من دل دم   چرا االن بوده تربزرگ اگه_

 :گرفت اشخنده

 !ادمهیز ییپررو از_

 :گفت و شد رهیخ بهش محمد
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 !درسته جات! نه_

 :زد اشاره سرش به و گذاشت اشقهیشق کنار انگشت

 !تو نیا یاومد اول که نبود یخودیب_

 شد تشم انگشتانش اشنهیس یقفسه یرو و دیکش نییپا را دستش

 :دیرس قلبش به و

 !وامونده نیا تو بعد_

 مخ سمتش ی،کم او براق یهاچشم به رهیخ و شد باز انگشتانش

 :شد

 یداد خوردم به یچ! یشیم پخش وجودم کل تو یدار کم کم_

 هو؟ی

 دور باز تا کرد مشت را دستش و داد قورت را دهانش آب میمر

 یتساع نکهیا یبرا فتدین خواهش به تنش و نشود حلقه گردنش

 ! باشند هم با شتریب

 روز کردمیم فکر شم جدا شد باعث نیام مادر که یروز_

 ره دوباره؟ کنم اعتماد یکس به تونمیم اصال باز؟ نمیبیم خوش

 ... ندارم توانشو! نه دمیدیم خودم از کردمیم سوال یچ

 :رفت هم یتو محمد یهااخم

! قهیتع نیا اسم با شهیم کوفتم ،یکن فیتعر منم از یخوایم اگه_

 بره؟ ادتی ستین قرار
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 دارم تو با االن که یآرامش فهممیم که ادمهی اونا چون! نه_

 هی و شد شروع یچطور که گس بد حس نیا با یحت! یچ یعنی

 ! شد تموم که بوده موقت تیمحرم

 ای یافتیم مزخرفت خاطرات ادی بازم بشه دائم نمیبب خوامیم_

 !نه

 :رفت ضعف زشیت نگاه و یجد نلح از میمر دل

 ؟یحسود یبگ یخوایم_

 یعنم گفتم، برات تویجاهل نیریش خاطرات کل نشستم روز هی_

 !یفهمیم رو یحسود

 ییصدا با محمد و شد ادهیپ او یول شد خم سمتش م،یمر یخنده با

 :گفت محتاط و آرام

 ! نشدا یخداحافظیب_

 !امیم االن سایوا_

 دو .شد ادهیپ و داد باال ییابرو محمد. دکر تند قدم خانه سمت بعد

 ارانگ دفعه کی.  بود دستش یشمعدان که دید را میمر بعد قهیدق

. دندیرس هم به کوچه انیم و رفت جلو. شد زلزله وجودش یتو

 :گرفت سمتش را گلدان و دیکش یقیعم نفس میمر

 ! نخوره بهش هم سرما! حتما باشه نور که جا هی بذارش_

 .گرفت او یهادست با ار گلدان محمد

 گه؟ید! چشم_
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 :زد لبخند. نشاند میمر تن به را آشنا یتب شیهادست حرارت 

 .... تا باش گال و خودت مراقب_

 ! یایب خودت تا_

 !آره_

 

 

  

 

 

 هیبش درست.شد ترکینزد هیسا و رفت نییپا گاریس با دستش

 با که روز همان! دشید تا نشست نشیکم در روز کی که یهمان

 به یتوجه آنکه بدون و برداشت قدم باشگاه یتو یاساده ست

 باشد، داشته شیهاسنبه سوراخ

 نگاهش آنقدر. کرد شیرو دنیدو به شروع و رفت لیتردم سر

 یهاتیجذاب. ردیبگ را خودش یجلو نتوانست تهش که بود کرده

 و حرکت کی یبهانه به و انداختش خروش و جوش به اشزنانه

 ریگ هوسش و هوا و تنش نیب که یزمان را شحرص ، او غفلت

 ... و شده بد حالش بود دهید. کرد یخال ، کرد

 ،کنار شهیش آن یتو رشیتصو دنید.  برگردد خواستینم

 تقابل از زنده یتابلو کی بود، مانده حالیب که یمور

 سرش پشت یقدم کی میمر یوقت. بود هم حفظ یبرا حضورشان
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 و بود برنداشته ومیآکوار از چشم هنوز که محمد برعکس و ماند

 نگاهش میمستق او نبود؛ دستش یتو گاریس به حواسش یحت

 :دیشن را میمر آرام یصدا. کرد

 خیم چهار به دلمو گوشه، هی سمیوا که ندارم تورو صبر منم_

 !  کنم نگات دور از و بکشم

 کمرش دور شیهادست کرد، حس را محمد خوردن تکان تا

. دادیم آزار را او دردش یگاه که ییجا درست سرش و دیچسب

 .دیچرخ سمتش شیهادست گرفتن باو شد بسته محمد یهاچشم

 و بودند پرتگاه کی لب هم با انگار که گرفت آغوشش در یجور

 ، نفس کم قدر همان قرار،یب قدرهمان. کردند دایپ نجات مرگ از

 ...هم حضور به ازین پر و عاشق قدر همان

 یتو یتابیب با شیهاچشم و دیکش پس یکم را سرش محمد

 موقعش به حضور دور بخواهد که انگار. زد چرخ صورتش

 :بگردد

 هو؟ی یرفت کجا_

 هی! محمدرضا خواستیم دل درد و هیگر کم هی دلم!بابام شیپ_

 چون! نجایا امیم بعدش بودم مطمئن اما شم آروم بتونم که جا

 ! برگردونه بهم آرامشو تونهینم گهید تو یاندازه یچکیه

 و دیچسب گردنش و بناگوش انیم ییجا به محمد یهالب یوقت

 ردنب دست یبرا دلش. گرفت آرام میمر قلب د،یکش یقیعم نفس

 فشار یتو را شیروزها تمام یدلتنگ و زد بال بال شیموها نیب

 کی.  نشاند تب به را تنش ، محمد عطش.  برد دستش دو
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 عقب میمر اما دیچیپ هم به تنشان از رزودت لذت پر یخاطره

 سر پشت از را شیموها ک ش رفت شیپ یقدم او یوقت و دیکش

 :زد لبخند. گرفت او سمت دستش کف و دیکش

 نصفه حرکت اون خوامیم امروز آوردم، کم شتیپ روز اون_

 نه؟. بود توش آرامش جور هی چون...  کنم لیتکم رو

 و گرفت را کش. آمد کش شیهالب. دیفهم را منظورش محمد

 خوش و نرم یموها.  بست سرش یباال محکم را او یموها

 یدنباله لمس با. ختیر اششانه یرو تا که کرد رها را رنگش

 از نگذاشت او یهاچشم اما داد قورت را دهانش آب شیمو

! کرد رها یاگوشه را خودش راهنیپ. بپوشاند چشم اشخواسته

 هب دیچسب تا رفت عقب عقب و رفتگ باال او یبرا را شستش

 ضیعر یصندل یرو! سرش پشت یدستگاها از یکی ستون

 و زد لبخند میمر. دید را او یهاچشم برق و نشست ستون نییپا

 زد شیبرا یچشمک و کرد تا را شیزانو محمد. رفت سمتش

 یوقت و کرد محکم او یزانوها یرو را دستش دو میمر.

 محکم شیپاها کف و گرفت را کمرش طرف دو او یهادست

 باال معکوس صورت به را شیپاها. بست را شیهاشد،چشم

. ودب کامل ، آمد عضالتش به که یفشار وجود با تعادلش. دیکش

 ...کرد شروع را معکوس شمارش که دیشن را محمدآرام یصدا

 ...هشت ده،نه،_

 روبه صورتشان. کرد باز را شیهاچشم مید،مریرس که سه به

 او براق یهاچشم در شیهاچشم و کرد مکث محمد. بود هم یرو

 که یزمان و خورد سر او کمر طرفدواز دستش. ماند ثابت



 

 pg. 771 

77
1 

 و گرفت محکم را فقراتش ستون و گردن پشت ، دشیبوس میمر

 ! ...نبود کدام چیه کار گرید هم، از گذشتنشان! گرداندبرش

 از گذر یبرا اقشانیاشت در دند،یرسیم تعادل به یزیچ هر در

 انیم یدلتنگو عطش آن. خواستندیم یادیز زمان هنوز هم تن

 به! افتاده باروت انبار به که بود یآتش مثل ، لحظات جانیه

 ... نشد خاموش بوسه چند یسادگ

 یحت که خواهدیم دلچسب یسوارموج کی تهش ، یبازآتش

 ...شناسدینم دهیرس انیپا به که یزمان و شرم

** 

 

 صورت به چشمش و زد غلت یآرام نگید نگید یصدا با

 آرام،! دشیدیم نطوریا بود بار نیاول. افتاد محمد خواب غرق  

 رپ که یدل ادی! نازش خواب و افتاد عادیم ادی! ییتماشا و ساکت

 که یاختهیر هم به یموها انیم بردن دست یبرا دیکشیم

 امتم با و داد قورت را دهانش آب. دادیم بهش یخاص آرامش

 ار محمد دست تکان. دیبوس را اشیشانیپ داشت که یخوب حس

 :را اشبرداشته خش یصدا و کرد حس کمرش دور

 اصال؟ هیچ یدونیم خواب_

 یآلودگ خواب انیم و شد باز او پلک یال یوقت و گرفت اشخنده

 بهش محمد نگاه! نه که انداخت باال را سرش گفت، یهوم

. نشست شیابرو یباال او یبوسه یجا انگشتش دو و شد یطوالن

 :گفت و آمد کش کوری لبش
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 !شترهیب ثوابش! ترنییپا یاومدیم کم هی_

 که شد بلند یتخت رو زدن کنار با و زد بهش یا ضربه میمر

 ستون اما دشیکش خودش سمت.  شد مانعش او دست یحلقه

 تنش یرو او خواست برخالف شد باعث کنارش، میمر دست

 . فتدین

 !نداره رفتن در! شبه هی نیهم_

 کینزد یفاصله آن. ماند رهیخ او یهاچشم به و زد لبخند میمر

 :بود شیایدن تمام در یداشتن دوست بست بن کی

 !شتیپ اومدمینم بود،اصال نمونده روز هی نیهم اگه_

. دیکش او صورت یرو دست میمر و گفت یدار کش"  ا  "  محمد

 و بچرخاند سر تا کرد اغوا را محمد دلچسبش نوازش حس

 :زد لبخند او که ببوسد محکم را دستش

 ازدهی و ده ساعت کنم فکر! شهیم نگران مهسا. ندارم یگوش_

 !باشه

 :بود داشته نگهش مصرانه محمد

 بزن زنگ و کن روشن ، یبچزون منو یکرد خاموش تویگوش_

 !  یشمیپ بگو

  بچزونمت؟ دارم مرض مگه! نکردم خاموش تو رو_

 :گرفت ینفس میمر و شد جمع یکم محمد یاابروه

! اباب سنگ رو گذاشتم جاش! ازم بردن زهرا بهشت تو مویگوش_

 !ستین دمید برگشتم
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 :شد هم یتو میمر یچهره و دیخند مکث یکم با محمد

 ه؟یچ_

 ! یکرد خاموش تمی،گوشیرفت میگذاشت کردم فکر! یچیه_

 و کرد بلند را شسر و گفت یدلچسب جان م،یمر معنادار نگاه با

 کار داشت باز همان که بودند دنیرس هم به هالک! دشیبوس

 شدندینم جدا بعد یساعت تا رفتندیم شیپ اگر که داد یم دستشان

 ، تخت یرو او دادن هول با و بود مهسا دلواپس   میمر اما

 سرش ریز را دستش محمد. شد بلند و دیکش کنار را خودش

 :گذاشت

 !بهش بزن زنگ من یگوش با. خورم ینم تکون جام از من_

 :گفت و کرد لباسش به ینگاه میمر

 !رمیم خودم_

 !برو یتونست_

 را شیهاچشم یکم و شد زیمخین برگشت،محمد سمتش میمر یوقت

 :کرد جمع

 !فقط امشبه گمیم_

 . رفت ضعف دلش و انداخت اشخنده به صورتش حالت و لحن

  باز؟ بگم_

 !ادیم خوشم بگو؛_
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 زیخمین که طور همان و کرد استفاده فرصت از میمر ی ندهخ با

 نگه یبرا ، دستش گرفتن با و دیکش سمتش را خودش ، بود

 هب داشت نرمنرم.  کرد اصرار بود بلد چه هر و زبان با داشتنش

 میمر یهاچشم. آمد سالن یتو از ییصدا که دیرسیم دلش مراد

 :دیشن را حسن یصدا دوباره و شد گرد

 احابتصیب لگن باز؟غولهیب اون تو ای یآب ر  یز. ادیب خبرت دمم_

 !بود در جلو که

 هک چسباند خودش به را یتخت رو اریاخت یب و گفت ینیه میمر

 بلوز. دیکش پا به را شلوارش و دیپر جا از فنر مثل محمد

 صورتش یرو را دستش دو میمر و رفت رونیب دهینپوش

 اصد را محمد بلند حسن اگر کهنیا تصور! بود داغ داغ  . گذاشت

 یبند و خودش از یحرص. دیبر را نفسش آمدیم تو و کردینم

 یپا به ینداشت،مشت هم را کردنش جمع قصد و بود داده آب که

 جمع بود آنجا وسط چه هر و دیپوش لباس تند تند و زد خودش

 ....رفت وا تخت لب و افتاد محمد بلوز به چشمش. کرد

**٫ 

 تهبس تق یصدا با که رفت نییپا را استخر سمت   پله دو حسن

 ، محمد دنید با و دیکش طرف آن یاکله ، تییسو در   شدن

 :برگشت

 ؟؟یدینم.... جواب... ماسکو ماس اون که یُمرد_
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 رس به ینگاه و شد مهین نصفه شیهاکلمه ده،ینرس ته به اشجمله

 و دکر هنگا سرش پشت یشده یبسته در به بعد. کرد او یپا تا

 :رشیمتغ لحن به داد گوش

 خبره؟ چه_

 ییجا تا. زد چرخ سرش پشت در و او سمت دوباره حسن چشم

 و داد قورت را دهانش آب. بود باز شهیهم در آن بود، ادشی که

 :آورد نییپا را شیصدا

 !  اتیپ امیب نکنم، گرد بده، جواب رو وامونده اون خو_

 محمد. کرد تند سالن سمت قدم و دیکش سرش به دست هم بعد

 چیه را حسن یایح و حجب. کرد در به ینگاه و برگشت عقب

. بکشد خجالت هم خودش که یجور. بود دهیند ینطوریا وقت

 را شیپررو یرو. اوردین خودش یرو به کرد یسع و کرد ینچ

 که ودب ستادهیا دفتر یجلو حسن. رفت سرش پشت و گرفت باال

 . دیرس بهش

 جواب یزد زنگ دمید یم ،یذاشتیم گریج سر دندون_

 !دادمیم

 یاومد ، یکرد گم گورتو یمدل اون کهیمرت!  شاالااایا بعد دفه_

 ! چوخیه ینبود ما وامونده دل فکر ؟ نجایا

 نه؟ ای یاومد نجایا تا شده یچ یگیم_

 خرو نره نیا برو التماس پشت اصرار یه.بود دنبالت ت ننه_

 !اریب وردار ، کن دایپ
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 خب؟_

 !ازت خوادیم یچ نیبب برو پاشو! یچ که خو_

 :شد جمع محمد یهاچشم

 !حسنا یشد یمدل هی_

 :گفت و رفت در سمت حسن

 !رهیم ادتی خیب از رو ما مدل! دادا کن گاین نهیآ تو خودتو_

 سمتش و کرد مکث حسن و دیکش صورتش به دست محمد

 :دیچرخ

 کجا؟ یریم بگم زدن زنگ_

 !داراباد گهید ساعتمین تا امیم_

 !ادیز زت! اتننه خونه یریم گمیم پ_

 مانیشپ بالفاصله یول گرفت را ینگهبان تلفن ، رفت که حسن

 .شد

 یب ثمیم و حسن چرا که رندیبگ دست شیبرا بعد بود مانده نیهم

 .برگشت تییسو سمت و داد تکان یسر. اندرفته تو دخول اذن

 محمد. دبو دهیپر یکم رنگش و نشسته تخت لب هنوز میمر

 :رفت سمتش بعد و کرد مکث یکم در یجلو

 ؟یشد یشکل نیا چرا_

 !نجامیا من دیفهم_

 نفهمه؟ خره_
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 :برداشت را فشیک یعصب یحالت با و شد بلند میمر

 !گهید رمیم من_

 :ستادیا شیجلو صاف محمد

 ! دونمیم. میبر یگفت زودتر تو وگرنه بود من ریتقص_

 عقب و شد سست شیپا! میمر دل آتش یرو ختندیر آب انگار

 :ادستیا مقابلش و رفت جلو محمد. نشست تخت لب دوباره.رفت

 هم یعذرخواه ازت دیبا حرف نیا جز بود، حسن جا یک هر_

 مثل...  آدم نیا یول شه یچ بعدش نبودم مطمئن چون کردمیم

 دیکش ینم داد نجایا دید یم هم دهیبر سر! مطمئنم بهش چشمام

 هک اونه از اتریح با! تخت التیخ! کوره و کر انگار اصال!ییجا

 ! ارهیب یکس رو به بخواد

 :گفت آرام و داد قورت را دهانش آب میمر

 !باشم شتیپ امروز داشتم دوست خودم_

 !نداره رو ما کردن حال دن  ید چش یکس فعال یول_

 یا خجسته الیخ یب. شد خم سمتش و دیم،خندیمر نگاه با

 و رفتگ را دستش بناگوشش دنیبوس زا بعد و گفت گوششکنار

 :کرد بلندش

 ! زودتر میبر پاشو_

 :نکرد رها را محمد دست اما شد بلند میمر

 ...ینجوریا یول خوبه تو با من حال... محمدرضا_
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 :گفت آرام حرفش انیم محمد

 خوب توش حالت یهمه! بلهبگوگهید باری. اسآماده خونه اون_

 !شهیم

 او یوقت یول زدینر اشکش تا داد تقور را دهانش آب میمر

. رفت آغوشش در و کند یخوددار آن از شیب نتوانست زد لبخند

 !آمدیم کش ابد تا شانیبرا شب آن داشتند دوست

*** 

 که برگشت میمر سمت و کرد پارک را نیماش کوچه سر محمد

 چراغ تک با که بود بست بن و خلوت یکوچه به حواسش یهمه

 یخانه در سه یباال کوچک یهاالمپ و چهکو سر یچوب هیپا

 مدمح سمت شود، ادهیپ نکهیا از قبل! بود روشن و کیتار شیتو

 یاجازه لبخند! کردهیم نگاهش او وقت تمام   که دید و برگشت

 دست به او با فقط که یخوب احوال تمام و داشت را احساسش

 مه محمد لب که بود یمسر لبخندش و خوب حس انگار. آوردیم

 !حال همان با قایدق! آمد کش

 ! نمتینب دلواپس یخودیب قدرنیا که ادیب روز هی دارم دوست_

 :دیکش یقیعم نفس میمر

 نیا به کردم عادت من چون نه ای ادیم روز اون دونمینم_

 تربزرگ که ییهاچوله چاله از پر یزندگ هی و یدائم اضطراب

 ! بوده توانم از

 ؟ینشست من دل دم   چرا االن بوده تربزرگ اگه_
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 :گرفت اشخنده

 !ادمهیز ییپررو از_

 :گفت و شد رهیخ بهش محمد

 !درسته جات! نه_

 :زد اشاره سرش به و گذاشت اشقهیشق کنار انگشت

 !تو نیا یاومد اول که نبود یخودیب_

 شد شتم انگشتانش اشنهیس یقفسه یرو و دیکش نییپا را دستش

 :دیرس قلبش به و

 !وامونده نیا تو بعد_

 مخ سمتش ی،کم او براق یهاچشم به رهیخ و شد باز انگشتانش

 :شد

 یداد خوردم به یچ! یشیم پخش وجودم کل تو یدار کم کم_

 هو؟ی

 دور باز تا کرد مشت را دستش و داد قورت را دهانش آب میمر

 یتساع نکهیا یبرا فتدین خواهش به تنش و نشود حلقه گردنش

 ! باشند هم با شتریب

 روز کردمیم فکر شم جدا شد باعث نیام مادر که یروز_

 ره دوباره؟ کنم اعتماد یکس به تونمیم اصال باز؟ نمیبیم خوش

 ... ندارم توانشو! نه دمیدیم خودم از کردمیم سوال یچ

 :رفت هم یتو محمد یهااخم
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! قهیتع نیا اسم با شهیم کوفتم ،یکن فیتعر منم از یخوایم اگه_

 بره؟ ادتی ستین قرار

 دارم تو با االن که یآرامش فهممیم که ادمهی اونا چون! نه_

 هی و شد شروع یچطور که گس بد حس نیا با یحت! یچ یعنی

 ! شد تموم که بوده موقت تیمحرم

 ای یافتیم مزخرفت خاطرات ادی بازم بشه دائم نمیبب خوامیم_

 !نه

 :رفت ضعف زشیت نگاه و یجد لحن از میمر دل

 ؟یحسود یبگ یاخویم_

 یعنم گفتم، برات تویجاهل نیریش خاطرات کل نشستم روز هی_

 !یفهمیم رو یحسود

 ییصدا با محمد و شد ادهیپ او یول شد خم سمتش م،یمر یخنده با

 :گفت محتاط و آرام

 ! نشدا یخداحافظیب_

 !امیم االن سایوا_

 دو .شد ادهیپ و داد باال ییابرو محمد. کرد تند قدم خانه سمت بعد

 ارانگ دفعه کی.  بود دستش یشمعدان که دید را میمر بعد قهیدق

. دندیرس هم به کوچه انیم و رفت جلو. شد زلزله وجودش یتو

 :گرفت سمتش را گلدان و دیکش یقیعم نفس میمر

 ! نخوره بهش هم سرما! حتما باشه نور که جا هی بذارش_

 .گرفت او یهادست با را گلدان محمد
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 ؟گهید! چشم_

 :زد لبخند. نشاند میمر تن به را آشنا یتب شیهادست حرارت 

 .... تا باش گال و خودت مراقب_

 ! یایب خودت تا_

 !آره_

 

 

  

 

 

 هخالص میخوایم یاریآب! جفتمون به بزن سر.  عقب نکش هوی_

... 

 یول کرد داغ را میمر صورتزد، شیبرا که یچشمک با حرفش

 یکم محمد! بود او ممحک یهادست به ریگ دستش هنوز

 :رفتجلو

 ... هی خودمون دوباره صبح_

 ! گهید نه_

 !شه لیتکم خونه تا_

 :دیکش عقب را دستش بار نیا میمر
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 ! نه_

 نگاه را هاگل و کرد ینچ محمد که گفت سفت و محکم آنقدر

 :آمد کوچه ته از مهسا یصدا. کرد

 م؟یمر یاومد_

 :رفت سمتش بلند و تند ییهاقدم با مهسا و کردند نگاهش هم با

 ...یدلواپس از که مردم! آخه یبود کجا_

 ...تو ومدمین! یباش دهیخواب دیشا گفتم_

 ! بابا نه_

 از قبل اما کرد نگران را میمر که بود یجورکی مهسا لحن

 :گفت و برگشت محمد سمت مهسا د،یبگو یزیچ نکهیا

 !اومدن بابات با تازه! هیعل حاج خونه مامانت_

 و رد نشانیب ینگاه. ختیر میمر قلب و شد جمع محمد یاابروه

 گفتهن یول گرددیم دنبالش و دارد کارش بود گفته حسن. شد بدل

 هنوز هم خودش دیوشا نداشته خبر شک یب. اندرفته آنجا بود

 یرو میمر یبرا را شیهاچشم و گفت یاباشه. بود امدهین خانه

 :گرفت سمتش را دانگل بعد! نباش نگران یعنی که گذاشت هم

 !رمیگیم ازت امیم رفتمیم داشتم! اطیح تو بذارش_

 یبیعج حس خودش نکهیا با محمد و گفت یآرام یباشه میمر

 یتو را آنها اول.  کند ترشدلگرم که دیبوس را او یگونه داشت،

 در حسن یوقت. زد را خانه زنگ خودش بعد و کرد تیهدا اطیح

 را دهانش آب میمر.  ماند بهش حمدم متعجب نگاه کرد، باز را



 

 pg. 783 

78
3 

 و ستادیا در پشت دست به گلدان. بست را در و داد قورت

 :رفت جلو دلواپس. بود یکطوری که دید را مهسا یافهیق

 ؟یدار خبر مهسا؟ شده یچ_

 امآر مهسا م،یمر گفتن   خب با. آره که داد تکان سر مکث با مهسا

 :گفت

 !ادیم داره... باباش_

 

** 

 

 لرزش و بود مادرش صورت یرو اشک یپا رد هب نگاهش

 از.  زدیم بزرگ سد کی شکستن از حرف که یاچانه آرام

 خط پدرش مورد در اشیارتباط پل نیب بود هاسال که یسکوت

 هم آن ، دوباره یهادنیشن و هازدن حرف موقع!بود دهیکش

 !محمدرضا مورد در! بود میمستق

 و هیبق یهاکردن من من. فتریم و آمدیم سرش یتو هاحرف 

 یتو رهیت حیتسب چرخش و یعل حاج کردن   بلند دست عاقبت

 "...  گردهیبرم داره ممرضا"  جمله کیو دستانش

 قهیدق چند از بعد که بود یکار و سخت شوک یضربه آنقدر

 همان در اشگرفته راه نگاه و محمد و رفتینم شیپ زمان انگار

 ! نیهم! گشتیبرم داشت او. بود مانده حالت
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 زمزمه قراریب که بود مادرش باالخره و شد یطوالن سکوتش

 :کرد

 ...محمد_

 شد باز محمد نگاه و نفس راه. برداشت را زمان یرهیگ انگار و

 با و شد بلند یفور سرش پشت مادرش. شد بلند حرف یب و

 :گفت بود، گرفته راه دوباره که یاشک و بغض

 جان؟ مامان یریم کجا_

 :برد غرورش نقاب ریز را شیگلو یخشک. گشتبر

 حرف ممیزندگ مورد در امیم بعد. دارم کار یکل فردا! امخسته_

 !رمیبگ یعروس تابستون ته خوامیم. میزنیم

 :بود او به ناباورش یهاچشم. خورد سر زن پلک ریز از اشک

 !سال دو و یس از بعد! محمد ادیم داره بابات_

 هنشست منقلب که دیکش منصور سمت را دستش ، مکث با محمد

 :گفت محکم. بود نییپا سرش و

 !نشسته نجایا... ادیب که بود نرفته ییجا بابام_

 یرو را یعل حاج زیت نگاه و آمد باال جا در منصور سر

 هم را خانم عصمت و ،حسن مادرش بهت. کرد حس صورتش

 :ماند منصور به یول نگاهش. اوردین خودش یرو به اما دید

 نبودم؟ پسرت شهیهم مگه_

 :آمد خودش به منصور
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 ...اما ،یبود که معلومه_

 و اسم جز ازش ییپا رد نه دم،ید رفتنشو نه که یکس منتظر_

 هارتاچ! ستمین و دن،نبودمیکش خمیچهارم به باهاش فقط که یرسم

 برام یریتوف برنگرده و برگرده آشغال و آت و استخون پاره

 !نداره

 !پسر ریبگ سرب دهنتو_

 یتو و کبود صورت. کرد نگاهش و برگشت یعل حاج سمت

 دل مربع، و اهیس نکیع آن یباال اشزده رونیب همش،رگ

 کنار دست! هالئل از تر تلخ. زد لبخند.کرد جمع را محمد

 :گذاشت اشیشانیپ

 !  سالمت سرت! ... یحاج برگشت...  خوبت قیرف_

 معج چادر تا نیریش. کرد تند قدم و برگشت اطیح سمت هم بعد

 نییبود،پا نشسته که طور همان برود،منصور دنبالش کرد

 :گرفت را چادرش

 !نیریش سایوا_

 ریمس که انگار. رفت باال بهت با محمد پشت نیریش دست

 :دهد نشان را رفتنش

 ... گرده یبرم داره محمدرضا! منصور رفت_

 اطیح نیهم تو زانو رو ادیم ،خودش ممرضاس بچه اگه_

 !رهیهمش هنیشیم
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 و کرد سست را نیریش یپا ، یعل حاج یبرداشته خش یصدا

! دیدو محمد دنبال و کرد بلند جا از را او حسن، به نگاهش

 یشام همان هم یرو حیتسب درشت یهادانه افتادن تق تق یصدا

 یهچل و بودندنشسته یزیخاکر پشت   گردان کی که کرد ایاح را

 رپ که ییهاگلبرگ نیع! افتادندیم نیزم یرو دانه دانه زمستان

 باز دند،یکش شانه به را ها برگگل هاساقه چه هر! شوندیم پر

 و بود رعد. بود باران.  بود بوران! بود مانده جا یکی

 یم نیزم یرو را یزخم یساقه سه باد! هم پشت یهاصاعقه

 نبورا ریز ، خاک یرو سرخ گلبرگ دو! رفتندیم پس و دیکش

 انازش هم بذر یحت! بردشان و زد اهیس یلیس... بودند مانده اهیس

 ای!...دییرویم الله ازش دیشا که برد لیس را ییبذرها!...  نماند

 !قیشقا گل! نه

 

*** 

 

 لََمش حسن. رفت رونیب اتاق از و کرد رد سرش از را شرتشیت

 :گشت ساعتش دنبال محمد و برداشت کاناپه از را

 ؟یایم! چارسو برم خوامیم_

 ؟یچ واس اونجا_

 ! دارم کار_

 ؟یگرفت یگوش مرض   باز_
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 ! نکن عالفم ، بگو یاینم_

 خاطر واس قرار امروز ممد؟ زنهیم هد ماتحت ت با سرت_

 ؟ینداشت نیماش

 :کرد ینچ و آمد ادشی. ماند ساعت و مچش دور محمد دست

 ؟یکرد یاوک باهاش چند ساعت_

 !ازدهی_

 ...تا پس ببرش خودت_

 ...  بذارم گرو خودمو باس شه َزخ! نمیش ینم تو رل پشت من_

 مگه؟ ینبود پشتش شیپ روز دوسه_

! کردمیم یجاخال ییجا خوردیم ،یبود زده خودت روز اون_

 !نچ. ..االن

 پرت زیم یرو شیجلو را چییسو، حرفش به توجه بدون محمد

 :کرد

 !سین پر حسابم! اونور بدم دیبا ، ریبگ داد، عانهیب یچ هر_

 :رفت دنبالش حسن که رفت در سمت   بعدم

 ممد؟ حرف به یریگیم گوش_

 :دیپوش را شیهایکتون و شد خم

 !بگو_

 !اتننه شیپ سر هی برو_
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 !نمشیب یم بعد ثمیم شیپ رمیم_

 ...بابات... ممد_

 :دیغر یناگهان یخشم و حرص با و ستادیا صاف دفعهکی محمد

 !ببند دهنتو یکی تو_

 :امدین کوتاه یول خورد جا حسن

 شیدیند چون! باباته ،یبخواب نیی،پایبپر باال... یاعقده شغال  _

 ،یریبگ زن تو؟ یستین آدم مگه خو ؟یافتاد لج باهاش مرده، و

 تدس فهمهیم خرت عقل که اونوقته ،یریبم یفتیب شه، آبستن

 برنگرده؟ و بره که نبوده خودش

 !بندازم پس توله ینجوریا خورمیم گو من_

 تا باال از را دستش و کرد گرد چشم. شد شوک جوابش از حسن

 :رفت نشانه او کلیه نییپا

 !بابا یگاو کلهم تو_

 خوش یلیخ حالش.رفت آسانسور یتو و گفت ییشو خفه محمد

 در از.  نداد را جوابش هم مشروب و گاریس یحت که آنقدر. نبود

. دینش را ینیماش بوق یصدا که افتاد رو ادهیپ در و رفت رونیب

 :دش ادهیپ و دیخند دیس. ماند نیزم به شیپا. دید را دیس و دیچرخ

 چرا جوون؟ یریم کجا! خان محمدرضا یآقا ریخ به اوغور_

 اده؟یپ

 وا دیفهمینم! بزند لبخند کرد یسع و آمد رونیب شوک از محمد

 انیجر سر از هم او که دیرس ذهنش به لحظه در! کندیم چه آنجا
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 هم یتو شیهااخم. است آمده حمدرضام یناگهان برگشتن

 : او با داد دست.رفت

 د؟یس میداشت قرار_

 و دمیرس موقع به. یبود داده من به آدرستو یول نه نجایا_

 ؟یگرفت مدارکو

 ! کنم یریگیپ رو مدارک انیجر نشده وقت هنوز_

 :او احوال   یتو کرد زیت چشم دیس

 ! یحس یب نیا ادینم اولت روز عجله و اصرار به_

 !نداشتم نجایا ،یقبل قرار بدون هم شمارو دنید توقع_

 فتمگ. نجاسیا کینزد ، دستش بدم مدارکو گفتم که ییبابا اون_

 حاال! ادهیز کنجکاو و زیت چشم! بهتره مینباش کار محل تو

! جوون قیرف باهم که میندار دعوا خونت میایب ادینم خوشت

 توق چند تا یخوایم چون گذاشت قرار نجامیا شهیم یگفت خودت

 دوست وقت هر شما!رمیم حاال! تیمتاهل خونه یبر گهید

 خوبه؟!جا همون ایب ،یداشت

 دست گرفت، را بانشیگر که یشرم و بد حال از کالفه محمد

 :گفت یاآشفته لحن با و برد گردنش پشت

 گمیم سراغش رمیم امشب. بده مهلتروز سه دو! دیس شرمنده_

 !ارهیب کنه دایپ

 : زد اششانه یرو دیس

 !ما خوب قیرف پسر همراتم قد تمام من یداشت دوست وقت هر_
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 جمع را دیس صورت اشیآشفتگ. برگشت سمتش محمد یهاچشم

 نیماش با که دندید را حسن د،یبگویزیچ نکهیا از قبل یول کرد

 شد هادیپ. ستادیا آنها دنید با و آمد رونیب نگیپارک یتو از محمد

 روبه! بودش دهید قبل روز چند که کرد دیس با بش و خوش و

 :ستادیا محمد یرو

 !ادیم بعد یستین خودت ،گفتم زدم زنگ طرف به_

 چشم. برگشت نیماش سمت دیس از یادوباره یعذرخواه با محمد

 :کرد نگاهش و ستادیا محمد و گرفت را دنبالش دیس

 !شد نطوریا امروز ببخش! دیس دمیم خبر فردا تا_

 :کرد بلند شیبرا دست و دز لبخند دیس

 !پسر یعل ای_

 چشمش که برگشت حسن سمت دیس و گذاشت پدال یرو پا محمد

 محتاط و شد کینزد بهش یکم. بود قشیرف نیماش ریتا رد به

 :دیپرس

  حسن؟ هیگفتن نبودنش خوش لیدل_

 ...جنباند سر و دیکش سرش یرو دست حسن

*** 

 را ییچا سیروس خودش محمد. نشست و دیکش عقب را یصندل

 را نآ و شد رهیخ گارشیس لتریف به! بود داده سفارش غذا از بعد

 :تکاند یگاریجاس یتو

 ؟یایم! یدوب برم خوامیم روز چند_
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 ادد شیهاچشم به و گرفت او گاریس خاکستر از را نگاهش میمر

 شد باعث سکوتش! بود مانده گارشیس خاک به حواسیب که

 به یپک دوباره یهوم با و اندبچرخ باال را چشمش محمد

 :بزند گارشیس

 هو؟ی ؟یدوب_

 نیآخر! نرفتم هست یسال چند! نهیماش دیجد شگاهینما هی! آره_

 دیکشن پام یعنی... نگرفت حوصلم گهید بعدش. رفتم رضا با بار

 ... تنها

 ؟یرینم حسن با چرا_

 گارشیس دود و کرد خم عقب را سرش. کرد یاخنده تک محمد

 :فرستاد سرش باال را

 نایماش سمت! گذرهینم جوانانش از بگذره، باباش سد از اون_

 اب سین که هم یبدنساز دوره و ست خط تو! کنهینم گامین گهید

 و آموزش دوره هی هوا به بود ممکن اونوقت! صندوقش اون

 !ادیب شیهما

 :دیخند میمر

 از جلوتر متر سه شکمش انگار یزنیم حرف یجور هی_

 !همکاراش به نسبت که خوبه !ها خودشه

 ... هالتر ریز خوابونمشیم باشه مونده عمرم به روز هی_

 !بنزه توش! کانهیپ ظاهرش مهسا قول به یول_

 :دیچرخ سمتش جا در محمد یهاچشم
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 ا؟_

 :گفت سر تکان با و شد جمع میمر یابروها

 شد؟ یچ_

 دوباره. کرد جمعش یچیه با و انداخت باال سر خنده با محمد

 :خودشان بحث سر رفت

 ؟یایم حاال_

 !نه_

 ... َعقده مشکلت اگه چرا؟_

 !بذارم تنها رو مهسا تونمینم_

 نگاهش و گرفت ینفس میمر. شد برقرار نشانیب سکوت هیثان چند

 یلبه یرو را انگشتش.دستش یجلو یخال فنجان به داد را

 :داد حیتوض آرام و داد سر اشییطال

 رس امیب بعد بکنم موضوع نیا حال هب یفکر هی دیبا دونمیم_

 ! تونمینم االن... کن باور اما تو با یزندگ

 !میریم هم با مهساس؟ مشکلت_

 !نه_

 :داد قورت را دهانش آب میگر،مرید سمت محمد نگاه چرخش با

 ! باهات ادیم ،حتمایبگ حسن به_

 لبخند میمر و چرخاند سمتش چشم داشت که یحالت همان با محمد

 :زد
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 !اسالعاده فوق ژورناالش...  اریب خودت منم اسلب_

 یکم زیم یرو شیهادست گذاشتن با و دیچرخ کامل محمد

 :شد لیمتما سمتش

 ره؟یگیم تورو جا حسن! ایب تو گمیم دارم_

 !شهینم االن...  خب_

 !ینیبب کارت واسه دوره هی یریم یدار کن فکر_

 :کرد نگاهش درمانده میمر

 !ستین طشیشرا کن باور! بود خدام از تونستمیم اگه_

 حال   تو بزنه گند که هست یزیچ هی شهیهم باشه، طشمیشرا_

 ! من

 :گفت آرام و گرفت را دستش مچ میمر شود، بلند نکهیا از قبل

 

 

 !لطفا! قهید دو نیبش_

 :گفت میمر و دیکش دندانش یباال را زبانش کالفه محمد

  ارم؟یب دارم یزیچ شیپ سال چند مدارک از اگه ینگفت مگه_

 :کرد نگاهش محمد

 !که ندارم یگفت_
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 اون مدارک یسر هی چون! باشه ام عمه دست دیشا. ندارم من_

! مبر تو با دادم حیترج یول برم خواستمیم! موند اون دست موقع

 ؟یایم

 !میبر پاشو! آره_

 !بود چرب ناهارش م؟یبخور گهید ییچا هی_

 دستش از میبرداشت،مر یگرید گاریس وتا داد تکان یسر محمد

 : کرد پر را او فنجان اول و گرفت

 همه گهید یول ستین ممنوع گاریس آزادش یفضا تو درسته_

 !افتاد کار از اتهیر! کننیم نگات چپ چپ دارن

 :ادامه آرام و کرد سست را دستش است کالفه او دید یوقت اما

 محمدرضا؟ یشد یمدل هی شیپ چندشب از چرا_

 !خوبم_

 !یستین_

 ! جهنم_

 فیک یال را پول. برداشت را حسابصورت و گفت را نیا

 :شد بلند و گذاشت اشیچرم

 ...میبر که رونیب ایب. در یجلو ور نیهم ارمیم نویماش_

 خانم عصمت  یپرغصه یهاحرف. رفت دنبالش میمر نگاه

 .کرده ریغافلگ را اشانهمه محمد واکنش بود گفته که آمد ادشی

 گرا بود گفته بهش.  نداشتند کدامشان چیه را اررفت نیا توقع
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 هب بلکه بزند حرف باهاش یکم.کند دایپ را خوابش رگ تواندیم

 نکرد جرات یحت که بود نیسنگ محمد گارد قدرآن اما دیایب راه

 ماندنن یبرا هم را یدوب یقصه نبود دیبع. بکشد شیپ را بحثش

 را یکس کردینم رباو! باشد دهیچ عیتش روز دنیرس و شهر یتو

 نیا پسرش تنها واکنش کنند،یم ادی ازش یقهرمان به همه که

 حضورش عدم درد یول دارد حق چقدر محمد دانست ینم! باشد

 کی و هزار با بوده سرگردان یلیطف گفت که یوقت آن را

 سح یوقت دینکش شده سرد ییچا به لشیم! کرد حس آقاباالسر

 !اوست دل به تازه یداغ کردیم

 را یابسته عقب یصندل از نشست،محمد نیماش یتو یوقت

 لونینا یرو مارک دنید با میمر! گذاشت شیپا یرو و برداشت

 داد یم پسش بود یگرید زمان هر. است یگوش دیفهم اشوجعبه

 محمد. کرد تشکر و زد لبخند. بست را دستش او حال االن اما

 :انداخت بهش ینگاه و افتاد جاده یتو

 !سرم تو ینکرد پرت! عجب چه_

 :دیخند میمر

 !االن نکردم جرات_

 :رفت باال ته تا محمد یابرو

 ازش؟ یببر حساب تو هست میزیچ_

 ؟یکنینم سواستفاده بعد آره، بگم_

 !بماند سوءش کنم، استفاده من بذار تو_
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 به یمحکم مشت میمر و دیخند او به دار معنا ینگاه با بعد

 قاب با یگوش دن  ید و لونینا دن  کر باز حال در. زد کتفش

 :کرد پنهان را لبخندش اشییطال

 !منو ببره خوادیم هم یدوب ادش،یز یرو نیا با_

 !عادیم جون به گردونمتیم_

 رفت؟ شهیم روزه هی_

 :کرد نگاهش تعجب با محمد

 مگه؟ شماله_

 :گفت لبخند با و کرد نگاه را یگوش میمر

 شد؟ چند! ستمدال نیا دنبال وقته یلیخ مهسا_

 نه؟ ای یدار پاس! براش میریگیم یسوغات یکی یدوب از_

 :شد سست میمر دست

 ! محمد روز هی فقط_

 :آمد کش محمد لب

 ! یبرگرد ادینم دلت روز سه از زودتر خودت_

 ینم! یگوشدور میمر یهادست شدو محکم گاز پدال یرو شیپا

 درست رچقد گرفت او خاطر به و لحظه در که یمیتصم دانست

 حال ، مهسا یاندازه حاال که کند ثابت خواست فقط اما است

 یخانه ابانیخ یتو آمد که خودش به! است مهم هم او خوب

 :گفت و زد یپلک. بودند اشعمه
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 !مونده ادتی خوب چه_

 تو تااا شبش از! شده یخالکوب ذهنم تو کال روز سه دو اون_

 !مارستانیب نگیپارک

 :تگف محمد و گفت بهش لب ریز ییپررو لبش دنیگز با میمر

 ! بود نخورده طاق به م کله یاونجور عمرم تو_

 شد؟ جا جابه مغزت که خورد یجور_

 !حسن جون آره_

 ؟یدار کاریچ حسنو_

 دیچیبود،پ میمر یعمه ی خانه که یا کوچه یتو و دیخند محمد

 :گذشت ازش یفور یول افتاد یاچاله یتو که

 یاختصاص اموال جز حسنم جون  !شونهمزلف پسر مث کوچشونم_

 ت؟قباله پشت بندازم یخوایم مزلفو نیا جون! منه

 !نگذره بد_

 !زمیعز صفا یاومد اهلش با_

 ؟یبخند بگم یزیچ هی_

 :داد باال ابرو میمر. کرد نگاهش یکنجکاو با محمد

 گفت هوی چون کرد، یقات کنم فکر دیام تو دنید از روز اون_

 !مهسا یرخواستگا امیب خوامیم

 یتو یهااخم هم بعد و خورد جا میمر که گفت یهان چنان محمد

 :دید را او هم
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 !خورده ینگفتن زیچ هی_

 :کرد نگاهش اخم بام،اویمر یهاچشم شدن گرد با

 مزلف! پس خورده هم با کریش و قند خورده؟ شکر بگم ه؟یچ_

 ! یه دارهیم ور دهنش از تر گنده لقمه! نسناس

 ...محمد_

 ؟هان_

 تموم اگه مهسا و من واسه کردنات یبزرگتر و نشونات و خط_

 !معمه خونه میدیرس! نییپا میبر شد،

. گرفت اشخنده میمر. شد ادهیپ و کرد در به ینگاه محمد

 یبرا دلش شدیم باعث نیام و دیام حضور به او یهاواکنش

 ضعف یامساله نیچن مورد در عمرش تمام یتو بار نیاول

 ...برود

 یحساب محمد با همراه میمر یناگهان دنید با دیام و اشهعم

 هم یتو شیهااخم یفور که دیام برعکس اما شدند ریغافلگ

 در را میمر. رفت استقبالشان به و کرد شهیپ استیس دیناه رفت،

 با و نکرد سبک محمد مقابل را اشعمه هم او و گرفت آغوش

 نیهم. دیپرس را حالش و دیکش پشتش یدست هایدلخور تمام

 میمر به یقدم را خودش که او یبرا بود سبز چراغ کی انگار

 ینگاه میمر.  کرد دعوتشان ییرایپذ سالن سمت! ندیبب ترکینزد

 بودنش معذب بر بنا که یرفتار نیکوچکتر. کرد محمد به

 خواست محترمانه او نگاه با و زد لبخند عکس بر! دیباشد،ند

 را یازمزمه نیح همان و شد ترصقر میمر دل. فتدیب راه جلوتر
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.  دید بهش را محمد نشان و خط از پر نگاه و دیشن دیام از هم

 اعصابش تار شام   و کندیم ظاهر حفظ او دانستیم

 را او دست و شد زنانه یترفند دامن به دست نیبنابرا.است

 لبخندش با اما کرد نگاهش که نداشت را توقعش محمد.  گرفت

 اشعمه. فشرد را او دست ترمحکم و خاندچر را انگشتانش

 هیانث چند و چرخاند نشانیب نگاه لبخند با نشست؛ شانیروروبه

 را او تیوضع انگار. کرد مکث محمد صورت یرو شتریب

 کس هر که بودند نوشته یحت نگاهش مدل و صورت یرو

. کردیم تعجب یبود،کم مطلع میمر تیموقع از و دشیدیم

 هنشذ یتو! شود پر یسادگ به که نبود یافرهح یطبقاتیفاصله

 :کرد هم یزبانیم و گشت یهمراه نیا لیدل دنبال

  ومد؟ین چرا چطوره؟ مهسا حال_

 !دانشگاه یبرا شهیم آماده داره! اسخونه_

  ونه؟بخ قراره یچ. شده قبول گفت دیام! قشنگم دختر به نیآفر_

 ! زبان یمترجم_

 !نادر یبرا دیافتخار باعث دختر تا دو شما_

 هک بود یحرص از یناش محمد دست یتو میمر انگشتان شدن   خم

 حس را محمد انگشتان شدن شل. شد دچارش اشعمه حرف با

 و گرفت ینفس! فهمدشیم یعنینکرد، شیرها نکهیا اما کرد

 هم را اش عمه یظاهر لطف ته و سر ، تشکر کی با داد حیترج

 :گفت یفور اشعمه و آوردند شانیبرا ییچا. اوردیب
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 مهسا دنبال رهیم دیام شام یبرا ،یارین بهونه که بگم حاال از_

 ! زمیعز

 :گفت صاف ییگلو با محمد د،یبگو یزیچ خواست میمر تا

 ! خانم عمه ارمشیم من باشه الزم_

 !داماد آقا یمهمون خودت که شما_

 !البته ستمین زبانیم به دادن زحمت حد از شیب اهل  _

 سمت و رفت باال او یپهلو دو حرف از زن یابرو یگوشه

 :دیچرخ میمر

 جان؟ عمه هیتعارف نامزدت_

 :بزند لبخند کرد یسع میمر

 من چون بعد یبرا بمونه تعارف شهیم اگه فقط! خانم عمه نه_

 ! باهاتون داشتم کار

 فرستادم بار چند رو دیام نکهیا خاطر به کردم فکر من ا؟_

 !باالخره یداوم ، یایم بعد یگفت و دنبالت

 نکهیا یبرا. دانستیم یخوب به را محمد تیحساس میمر

 :داد جواب ید،فوریاین شیپ یسوتفاهم

 یول نیدارکار گفت که دمید شیپ روز چند رو دیام من البته_

  !دونستم ینم موقع اون تا! کنهیم کار مهسا که یشرکت یجلو

 شدن جمع و دیشد،د بدل و رد اشعمه و دیام نیب که را ینگاه 

 یانیجر دیفهم دیکش اشعمه که هم ینفس با! را دیام یپا و دست
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 شیابر اصال که است یمادروپسر کنتاکت باعث که است نیب در

 ! نبود مهم

 !شد سرد تونییچا! جون عمه میریگ یم کین فال به حاال_

 سمت و کرد بهش ینگاه مین میمر و برداشت را فنجان محمد

 :دیچرخ اشعمه

 و شکار دنبال نیافتاد شما شد گرفتار بابا که یسال ونا ادمهی_

 ! عمه نیریبگ لیوک براش بود قرار

 :دیکش یآه اشعمه

 !نذاشت! داده یریتسخ لیوک بهم قانون گفت خودش یول آره_

 فتهگ و نخواستن نیا یبرا داشت یلیدل پدرش که بود ادشی خوب

 هک زدیبر میمر حساب به و کند کم ارثش از را لیوکآن پول بود

 که بود یعصب آنقدر شد آزاد زندان از که یزمان و ختینر او

 توانستندیم تا همه اشموقع به. نرفت خواهرش سراغ وقت چیه

 . بودند کرده ظلم

  هو؟ی یافتاد موقع اون ادی چرا حاال_

 ن؟یدار هنوز رو مدارک اون_

 :شد جمع زن صورت

 ؟یگیم رو یمدارک چه_

 که یچهر... و اسناد یکپ و یبانک یحسابا استعالم همون_

 چطور دوران اون تو بابا حساب گردش کنه ثابت تونستیم

 . کرد معامله ایچ و بوده
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 دارم؟ نگه که کنم کارشونیچ خواستمیم! نه_

 :شد خم جلو یکم میمر

 یبد رو یریبگ یخواستیم بابا واسه که یلیوک آدرس شهیم_

  عمه؟

 بابات که هم بودم،بعد لیوک نبالد موقع اون! ندارم ازش یخبر_

 !نگرفتم رو دنبالش نخواست،

 :افتاد دو دو بهمیمر یهاچشم

 ؟یندار روزا اون از یچیه یعنی_

  دارم؟ نگه خواستمیم دق نهیآ! نه_

 :گفت محمد که نشست عقب و شد بسته میمر یهاچشم

 بود؟ یچ یریتسخ لیوک اون اسم_

 ! نمشیبب نرفتم وقت چیه من! ستین ادمی_

 دق نهیآ االن زمان اون مدارک که نینیا یمدع یچطور پس_

 شده؟یم

 :رفت هم یتو شیهااخم بعد یا هیثان و خورد جا دیناه

 !نزن طعنه لطفا پس یخبر یب ما یخانوادگ روابط از شما_
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 عرض شناسم،یم خوب داغو یخانوادگ روابط که ییجا از_

 ! بایشک خانم کردم

 یارهیدا و خودش اهیس اوهام یتو و بود تهنشس ساکت میمر

 از ییصدا یحت بار نیا و دیچرخ یم هوا در که بود یزنگ

 گاهن را محمد آمد انگشتانش به که یفشار با! دیشنینم شیهاتال

 :گفتیم داشت که بود اشعمه به او حواس یول کرد

 ! ندارم روزا اون از یزیچ من حال هر به_

 :ادد ادامه میمر به رو و

 عمه التیخ نیا از بردار دست! میمر باشه آروم روحش بذار_

 ...کرد یاشتباه هی شیپ سال چند بابات! جان

 شمونیپ جاش االن که نیهم!میداد مهسام و من! داده تاوانشم_

 ! تاوان یعنی هیخال

 :دیشن را دیام یپرمعنا یصدا میمر

 !رو روزا اون کن فراموش_

 :بود شده رهیخ بهش که کرد نگاه دیام به

  ه؟یچ اصال یدونیم یفراموش_

 !االن روت روبه شستم ینم که دونستمینم_
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 میشد،مر جا جابه یکم تا و رفت باال دفعهکی محمد تن حرارت

 رلکنت یهانخ انگشتان، بند آن انگار. کرد محکم را انگشتانش

 !بیعج تیحما کی و بود هم توسط حالشان

 :نگذاشت جوابش یب میمر

 به برسه چه ستین هم شبه کی ،تبیگیم تو که یزیچ اون_

 رو و چشمام جلو دمید مرگو من! شه فراموش بخواد که یدرد

 یب تداش شونیکی! اشتباهش پشت کرد دق شونیکی! زانمیعز تن

 که موند زخم تنش یرو ابد تا شونمیکی! دیکشیم درد سالها گناه

 !ادیب دردم نمشیبب بار هر

 او سمت نگاهش و دیکش ریت که دبو محمد کتف پشت یزخم

 :کردیم نگاه دیام به میمستق میمر یول برگشت

 چون! بگو دردش از ایب ،یکرد تب وقت هر! یچیه مرگ_

 فراموش یبتون تا یش زنده و یریبم دیبا! داره درد یفراموش

 !یکن

 :گفت آرام و شد بلند هم بعد

 !محمدرضا میبر_

 اشعمه که ستادیا مکث با ، بود او حرف ج  یگ هنوز که محمد

 :گفت

 یتو زیعز لیوسا نیب مدارک و لهیوس یسر هی!  کن صبر_

 یزیچ هی دیشا رونیب زمیر یم روزا نیهم. هست نیرزمیز

 ! کنم دایپ تونستم
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 شیهادندان نیب را لبش. کرد نگاه را اشعمه یناباور با میمر

 :گفت دل ته از و گرفت

 !عمه ممنونم_

 ؟یکن کارشونیچ یخوایم_

 !بماند اشهیبق! خوامیم فقط_

  خورده؟ مشکل به خونه اسناد گفت بهت دیام فقط! خب لهیخ_

 :برگشت اشعمه سمت   دوباره و کرد دیام به ینگاه میمر

 خورده؟ مشکل به یچطور نبود؟ دیام اسم به خونه مگه_

 دیاب گفتن میکن عوض سند میخوایم که االن! بوده نوشته دست_

 !شده حل کاراش یباق.  بدن امضا و انیب وراث یباق

 :گفت و گرفت را او دست محمد که دیبگو یزیچ خواست میمر

 حل یفور زایچ نیا. زودتر نیکن دایپ رو اسناد اون شما! ادیم_

 !شهیم

 شده یعصب او دخالت از یول شد ساکت محمد احترام به میمر

 نیماش یتو تا محمد.  رفتند رونیب و کردند یخداحافظ! بود

 :گفت نشست،

 !میمر خونه بابت نیکن ینم امضا یسند چیه_

 :رفتارش بابت بود دلخور هنوز و کرد نگاهش تعجب با میمر

 چرا؟_

 ! گهیم دروغ داره اتعمه_
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 !ازش گرفتم سهممو من یول_

  ؟یگرفت اردیلیم چند_

 :ماند رهیخ بهش محمد و کرد نگاهش تعجب با میمر

 نصف! االن ارزهیم مساحت نیا با اردیلیم سه کم کم   خونه نیا_

 ؟داده! بهتون بده حق مین و کی دیبا یکن حساب یبخوا نصفم

 محمد یرهیخ نگاه با ارد؟یلیم مین و کی! شد داغ میمر تن تمام

 :زد پلکبار چند و نشست صاف می،مر

 !خوامینم الشمیر هی_

 ؟یچ که_

 ! محمد برو راهتو_

 :گفت التماس با و برگشت سمتش

 !کنمیم خواهش_

 :داد تکان سر محمد

 ! حق! حقه! مهسا به ببخش.ریبگ حقتو یول! رمیم_

 با و دیکوب فرمان به محکم را دستش کف  بعد" حق" کرد تکرار

 آرام میمر که فشرد گاز پدال یرو را شیپامیمر یرهیخ نگاه

 :گفت

 ! ایدن نیا از توئه آرامش و مهسا سالمت من حق_

 یرو از دستش. شد خم سمتش یکم میمر و دخور یتکان محمد

 :دیرس تتو آن یرو تا خورد سر ساعدش تا آرنج
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 آرزوم! خورمینم نبوده آرزوم وقت چیه که یمال حرص  _

 !دارمتون که نییشماها

 خلوت و یفرع یابانیخ یتو را نیماش واکنش کی در محمد

 سمتش کامل محمد و ختیر میمر قلب. کرد توقف و دیکش

 :دیچرخ

 بهش؟ ینداشت اجیاحت ساال نیا تموم_

 ! ندارم االن یول داشتم_

 رفت؟ دستت از که یآرامش از یبگذر یتونیم_

 !آره_

 ؟یچطور_

 دست! میمر یرهیت یهامردمک نیب زدیم دو دو شیهاچشم

 :گفت ترتابیب محمد و بود یخالکوب آن یرو هنوز میمر

  ؟یگذریم ازت گرفتن و حقته که یزیچ از یچطور_

 !برسم تو به شده باعث نداشتنش چون_

 و داد قورت را دهانش آب میمر. شد ساکت محمد دفعهکی

 هت! نبود شهیهم یصاف به که گذاشت او صورت یرو را دستش

 شیرو میمر دست اما بود زیت بود صورتش یرو که یکم شیر

 :دیکش یقیعم نفس و شد دهیکش
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 به گرفتیم راه مدام مچشم...  ایدن همه از بودم یشاک روز هی_

 سنف هی... کنم فرار بودم راه هی دنبال... میزندگ کنار و گوشه

 تدوس سر که ییدردا تموم با...  توأم با یوقت از... بکشم راحت

 و اتفاقا اون اگه! محمدرضا دارم و داشتم آرامش دم،یکش داشتنت

 هک خوردن حقمو اگه! نه ای داشتمت بازم دونم ینم نبود، ایسخت

 !باشه دارم،حاللشون باهات که یخوب حس و برسم تو به

 :زد لبخند میمر. خورد تکان محمد یگلو بکیس

 با نه... حاال رمیمیم هامخاطره با. شدم نوشته نیا یمعن عاشق_

 ... آرزوهام

 کرد جمع شتریب را میمر دل محمد یشانیپ یبرجسته رگ

 یروزها اگر که بداند او خواستیم.بود دار هدف شیهاحرف.

 یرو آرام انگشتش! نبودند هم کنار االن نبود گذشته سخت

.. .کرد بغلش...  کتفش دو پشت محمد دست و رفت اشیشانیپ

! دبو آرام کتفش دو نیب درد...  بود حقش داشت او با که یآرامش

 هم جمالت و خیتار یحت حاال. دیکشینم حالش به ناخن یکس

 یهاله کی مثل آرامش... بود یکی دلشان. کردینم یمرزبند

 ...گذشت هم با جفتشان تن از ینامرئ

*** 

 

 ماه اول از که کرد راحت را الشیخ و داد را ستاره جواب میمر

 یهایکنجکاو جواب کرد یسع. است قبل روال یرو زیچ همه

 یول نزند یحرف ایقضا اصل از و بدهد متعادل حد در را او
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 امدنین ماه دو یهیقض بود دهیفهم یسادگ به هم اولش از ستاره

 شام که زد هیکنا و است مربوط چه به بازگشتنش دوباره و او

 یپا را دییتا مهر ،یَچشم با و دیخند هم میمر. خواهدیم یعروس

 که یدینباش خسته و شیهالباس ضیتعو از بعد. زد او حدس

 یتو که یآب از یقلپ. رفت ومیآکوار سمت و زد لبخندد،یشن

 نجایهم قایدق محمد که افتاد یزمان ادی. خورد را دبو دستش

. زدیم حرف یمور با داشت شده کج یسر با و بود ستادهیا

 از! بود مرموز یماه آن کردیم درکش که یکس تنها انگار

 هک یحال و بود دهیشن را پدرش کریپ بازگشت انیجر که یروز

 ییاهحرف تمام د،یدیداشت،م را کردنش پنهان در یسع محمد

 نشست دوباره که انگار.شد تکرار ذهنش در بود زده بهش که

 اهویه کی انیم که یاییتنها. گفت اول از را همه و مقابلش

 یبطر ییتنها و یکسیب! کردینم شیرها و گرفته را بانشیگر

 شتریب اهوهایه یگاه ندارد، نفر کی بر و دور یهاآدم تعداد به

 کی است یکاف! کندیم فرو اشانیدرون ییتنها غار یتو را آدم

 ییتنها و درد عمق باشد، تریطوالن قدرچه هر رد،یبگ راه چشم

 !است شتریب

 ومیآکوار یشهیش به یاضربه بود، تحرک کم که یمور دنید با

 که انگار. کرد تکرار را ضربه و دیخند. خورد یتکان او و زد

 ینیبو وشگ یتو یپر با داشت و بود نشسته شیرو یجلو محمد

 الیخ و فکر از زد شیصدا که مهنا! کردیم دارشیب خواب از

 دآور لبش به لبخند او خندان صورت. برگشتتعجب با و درآمد
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 سر پشت چشم میمر و دیبوس را صورتش مهنا. رفت سمتش و

 :چرخاند او

 بهترن؟ ثمیم آقا ؟یخوب_

 !هیراض طشیشرا از دکتر اما! کشه دراز دائم که فعال. شکر_

 :زد لبخند میمر

 کو؟ عادیم. شکر رو خدا خب_

 ییخدا یندار من به یکار! محمد دوم نسخه یشد که عاشقتم_

  نکرده؟

 :دیکش صورتش یرو دست و دیخند میمر

 !گهید هستم اتمزلزله عاشق که دارم دوست خودتو_

 :دیکش یقیعم نفس مهنا

 ایکو؟ بابا گهیم بس از کرده ام وونهید یول! مامانمه شیپ دائم_

 شسر اشمییه،دایمرخص فعال که باباش! ادیب بگو جونمو ییدا

 !گرمه گهید یجا

 هم با و بزند بهش یاضربه شد، باعث میمر به دارش معنا نگاه

 مهنا سمت وهیآبم دو میمر و نشستند هایصندل یرو! دندیخند

 :بود هانیتمر به حواسش که گذاشت

 ! برگردم بارهدو شه، بهتر ثمیم حال یکم هی_

 ! ایب حاال نیهم از_

 :زد لبخند او و برگشت میمر سمت مهنا
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 دادم روز اون! عادیم یبرا ببر رو ها وهیآبم نیا از یکی_

 !داشت بهش،دوست

 :گرفت دستش دو نیب را وهیآبم و زد لبخند مهنا

 کرده وونمید اومدیم ثمیم سر نیا از بدتر بال نکهیا تصور_

 ! میمر

 :کردنوازش را دستش یرمدلگ با میمر

 !نکن فکر بد یزایچ به! گذشته ریخ به که حاال_

 ...طاقتم کم یلیخ وقتا؟ هی نمیبیم کابوس شهیم باورت_

 اتهیروح یبرا ورزش! باشگاه ایب زودترگمیم نیهم واسه_

 !خوبه

 ترشیاومدم،ب مامان کار بهونه به امروزم! اتفاقا گفت ثممیم خود_

 ...شدم وسوسه

 حفظ در یول شد مضطرب دوباره آنها مادر اسم دن  یشن با میمر

 :بود استاد ظاهر

 مارستانیب و خونه از وگرنه داشت کار مامانت شد خوب پس_

 !یکندینم دل

 :زد لبخند مهنا

 مدید دیرس عقلم تا شدم، عاشق کردم باز چشم تا! کنمکاریچ_

! ورهبخ تکون مدل تو آب نذاشته اصال سال هفت نیا! کنارمه ثمیم

 مراقبم نقدریا اما سحادثه و خطر از پر کارش شهیهم نکهیا با
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 ترس از و تخت رو بخوابه بشه روز هی کردم ینم فکر که بود

 ... شمبک تونم ینم نفسم ثمیم بدون من! بلرزم خودم به نداشتنش

 :لرزاند را میمر دل مهنا یصدا بغض

 .یدونیم شتریب قدرشو االن عوضش_

 :دیکش صورتش به دست و گفت یمحکم یآره مهنا

 ... داشت کارت مامانم گفتم! حاال کن ولش_

 :کرد خی و ختیر میمر قلب

 مامانت؟_

 !که گفتم! آره_

 .کارش دنبال یاومد یگفت فقط_

 یتوق اما ندتیبب ادیب خودش خواستیم! گهید ییتو کارش خب_

 دعوامون !من سر تو ،خورد کرد پرت توپشو عادیم شد، حاضر

 شیپ برو پاشو تو! نیکشیم همو برگردم من تا گفت! یچیه! شد

 !کن دعوتشون خواهرش با شام واسه و میمر

 :گرفت اشخنده مهنا که خورد جا چنان میمر

 ؟یکنیم نگاه ینطوریا چرا ه؟یچ_

 :دیخند بلند مهنا و داد قورت را دهانش آب میمر

 خدا به واال! ندارم گرفته،خبر یچشم زهر چه مامانم_

 دلواپس و لهیذل پسر نقدریا! ستین فوالدزره نوعاز مادرشوهر

 !سبد ریز بذاره کال رو ما ، رهیبگ زن منتظره فقط که محمد
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 :بزند لبخند کرد یسع میمر

 ه؟یچ حرفا نیا! شدم شوک یگفت هوی! وونهید_

 رسما اومدم نجایا تا منم گهید! ایب در شوک از حاال خب_

 ! بهم گفتن یتلفن اول دفعه ینگ هک کنم دعوتت

 :گرفت اشیگوش یتو هم را یاشماره حالت همان در

 !کنه دعوتت خودشم که بزنم زنگ بهش دمیرس گفت_

 یبنا قلبش د،ید مهنا یگوش یرو را" جان مامان" اسم تا میمر

 :گذاشت او دست یرو دست و گذاشت دنیتپ

 !مهنا سایوا_

 کنترل را اضطرابش کرد یعس میمر و کرد نگاهش متعجب مهنا

 :کند

 فرصت هی واسه باشه یبگ و یکن تشکر مامانت از شهیم_

  گه؟ید

 :کرد نگاهش تعجب با مهنا

  چرا؟_

 ... یعنی ستین وقتش االن... آخه_

! گهید بردتون یم محمد ، میخوریم شام هی! ه؟یچ ستین وقتش_

  شه؟ یجد بحثتون یندار دوست

 کی بود؟ نگفته بهش یزیچ اچر یول داشت خبر هم محمد پس

 توگف گرفت مدارک از خبر او و زدند حرف یتلفن شیپ ساعت
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 عرق صورت یتو و شد خم مهنا سر! نداده جواب اشعمه هنوز

 :کرد نگاه او یکرده

 ... میمر_

 :شد کینزد هم به جوان زن ی،ابروها او مضطرب نگاه با

 ...که یمردد محمد مورد در_

 :دیپر حرفش انیم میمر

 بش هی واسه بمونه کاش! شدم ریغافلگ یعنی... فقط! اصال! نه_

 !گهید

 خوبه؟ فردا_

 :گذاشت دستش یرو دست او سکوت با

 نییتع خودتون شب هی و یبزن حرف محمد با یخوایم اصال_

  ن؟یکن

 یتو را دعوت نیا!دیبگو چه دانست ینم و بود جیگ هنوز میمر

 یجواب یوقت مهنا ؟گذاشتیم دیبا یزیچ چه یپا طیشرا نیا

 :زد لبخند د،ینشن

 ! نیایم یک گهیم بهش محمد خود   گمیم مامان به من_

 !نه_

 :زد لبخند و گرفت ینفس میمر ، مهنا نگاه با

 .میشیم مزاحم_

 :شد شتریب مهنا صورت یرو لبخند
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  بله؟ یگفت ینجوریا داداشمم به! هایدیم جواب یضربت_

 یول انداخت باال را سرش و دکر استرس سر از یآرام یخنده

 یخال یجا درمورد چطور که بود ذهنش یتو لحظه همان از

 که بود فکر یتو! دهد حیتوض محمد یخانواده به مادرش و پدر

 " گفت زدن لب و چشم بااشاره و گرفت سمتش را یگوش مهنا

 یصدا. کرد سالم و داد قورت را دهانش آب میمر!" مامانمه

 :بود مآرا تلفن پشت نیریش

 !زمیعز ماهت یرو به سالم_

*** 

 

 مثل هیثان به هیثان دلشوره. دیکش صورتش به یدست نهیآ یجلو

 داشت و بود ختهیر آرامشش ینهیآ یتو سرخ جوهر یقطره کی

 و پدرش و مادر ، فاضل حاج. دیرسیم صورتش و هاچشم به

 کدامشان هر سمت که یضلع سه کی بود شده غهیص انیجر

 سوال ریز کدام هر اگر! کردیم عمل برمودا مثلث ثلم رفت،یم

 هم بود مادرش اگر دهد؟ جواب خواستیم طورچه ، بردنشیم

 با... و دیکشیم دوش به تنه کی را دلشوره عذاب قدرنیا

. دید را مهسا و دیپر پلکش نشست، اشگونه یرو که یابوسه

 داشت او یهاچشم.برگشت سمتش و دیکش صورتش به دست

 . زدیم برق

! دست دم ارهیب شویجااسفند یفور که یخال خانم عصمت جا_

 !یآبج یشد خوشگل چه
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 :زد لبخند میمر

 خوبه؟ لباسم_

 هب را اشسبابه و شست انگشت دو و داد یقوس شیهالب به مهسا

 :چسباند هم

_fantastic! 

 که برداشت را یشال و زد بهش آرام یاضربه خنده با میمر

 :گرفت دستش از یفور مهسا

 !زتهیشوم همرنگ... کن سرت رویشمیابر یروسر نیا ایب_

 !سختمه یروسر_

 و بست شیبرا دار مدل را یروسر خودش و داشت نگهش مهسا

 :گرداندبرش نهیآ سمت

 !شد خوب چه نیبب_

 !زنمتایم وسط بخوره،همون ُسر یه_

 جلو از که یمدل نیا یول جلو بکش عقب، رهیم فوقش ذره هی_

 !ادیز خورهینم تکون ، کردم هگر

 معج را شیهاچشم مهسا. گفت یاباشه و دیکش یقیعم نفس میمر

 :کرد

 ...یآبج_

 :کرد نگاهش چپ چپ میمر

 باز؟ هیچ_
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 ؟یزنیم رو هیایسرخاب رژ اون_

 ! شد جمع موش مثل مهسا که گفت یظیغل ریخ نه چنان

 !خب یشیم خوشگل_

 !ندارم دوست_

 !تو یزنیمن محمدم واسه یعنی_

 عقب و دیخند غش غش خورد، میمر از که یمحکم یضربه با

 :رفت عقب

 !پس یزد_

 !نکردم لهت تا گمشو مهسا_

 ! خب برم قربونت_

 کرد، باز را کشو در! اشخنده هم و بود گرفته حرصش هم میمر

 مهسا جاتیبدل که دید را یکوچک یجعبه. بردارد را ادکلنش

 بلند یصدا با دفعهکی و خورد نشذه یتو یاجرقه! بود شیتو

 اب میمر. دیدو اتاق یتو یجانم با یفور او که کرد صدا را مهسا

 :رفت سمتش شده جمع ییابروها

 ! بود رفته ادمی دمید کشوت تو گوشواره جفت هی_

 :شد عوض یکم مهسا رنگ

 ها؟_

 ه؟یک مال! بود طال! کوفت و ها_

 :گفت من و من با مهسا
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 بگم؟ بعدا شهینم_

 !ریخ نه_

 یتو از را جعبه و رفت کمد سمت. گفت مظلوم یاباشه مهسا

 :برگشت میمر سمت و دیکش رونیب شیمانتو یهابیج از یکی

 ؟ینگفت یزیچ حاال تا که یدیند کردم فکر_

 میمر طرف را آن و کرد باز را درش یقیعم نفس با و رفت جلو

 :دیدرخشیم انگشتر سر بر ینینگ مثل شیهاچشم. چرخاند

 ؟یدار دوسشون_

 آب مهسا و کرد نگاه فیظر یهاگوشواره به تعجب با میمر

 :داد قورت را دهانش

 ... دیببخش.کوچولوئن یلیخ_

 : صورتش تو دواند چشم جیگ میمر

 مهسا؟ یچ یعنی_

 :داد حیتوض یفور مهسا

 !براش کردمیم جمع پول داشتم بود وقت یلیخ خودت جون به_

 ! شده یجد محمد با اترابطه دمید که دیع بعد از یعنی

 :داد قورت را دهانش آب

 محمد واسه چرمم دستبند هی! دمیخر عقدتون مراسم واسه_

 ...  دستم دیرس پولش تازه یعنی...  دادم سفارش
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 را بغضش داشت یسع که بود مانده مهسا به میمر مات نگاه

 :دهد قورت

 ؟ یدار دوسش_

 :درآمد اشحنجره ته از زور به میمر یصدا

 نا؟یا به یداد رو یکرد کار یچ هر_

 :شد پر میمر یهاچشم. خورد تکان آرام مهسا سر

 رو؟ همه_

 

 

 !خودم واسه دمیخر هم مانتو هی_

 د،یچک اشکش قطره یوقت و داد فشار هم به را شیها لب میمر

 :دیلرزیم شیصدا. کرد بغلش مهسا

 بار چند دمید! یدییدو خاطرم به چقدر دمید ساال نیا تموم_

 قلب من از زودتر ، اومد بند نفسم تا یدید! نیزم یخورد

 !سادیوا

 تن دور شیهادست و دیچک میمر پلک ریز از یگرید اشک

 :کرد بغلش ترمحکم مهسا.  شد محکم مهسا

 هر دیبا! برام یکرد یسنمون،مادر فاصله سال شیش پنج با_

. دمبو فیضع... یول دمیخریم کادو برات مادر روز سال

 ربا ریز دمیدیم...  کنم کمکت داروهام پول تو حداقل خواستمیم
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! دمیفهمیم یول یارینم من رو به و یشیم خم مشکال و استرس

 ! مردم ینداشتم،م رو تو اگه دمیفهم شهیهم

 :زد زل او سیخ صورت به و دیکش عقب را خودش

 !خواهرم نه ،یبود مادرم رهینم ادمی عمرم آخر تا_

 خوب. گرفت را او صورت طرف دو و دیگز را شلب میمر

 چند. ردیبگ آرام دلش که کرد بغلش یجور بعد و کرد نگاهش

 ود و گرفت ینفس مهسا. رفت اشصدقه قربان و دشیبوس بار

 :دیکش او پلک ریز را انگشتش

 ! ... شتیآرا ذره هی نیهم شد خراب! توروخدا نکن هیگر_

 را گوشواره جعبه مهسا. گفت یاباشه و داد تکان سر میمر

 :گرفت را او دست دو میمر که گرفت سمتش

 !  یدیخر که روز همون واسه بذارش_

 و خورد زنگ میمر یگوش. گفت یظیغل چشم و کرد ذوق مهسا

 که کرد نگاه را مهسا و زد لبخند محمد اسم دنید با! داشت برش

 آرام دلش. برداشت را ییمانتو و گذاشت شیسرجا را گوشواره

 :داد جواب را یگوش.دبو

 !محمدرضا جانم_

 جانتم؟ یعنی نیا_

 :گرفت اشخنده میمر

 !شد عرض سالم_
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 !بده سوالمو جواب.کن ولش سالمو_

 ! گهید یهست_

 ن؟یحاضر_

 ...گهید قهید دو! آره_

 :گفت حرفش نیب محمد

 راه بعد کنم ماچت هی تو امیب کن وا درو. درم پشت من نیبب_

 !فتمیب

 :گفت شیجا به و گذاشت جواب یب را حرفش خنده با میمر 

 !مهسا با میرونیب گهید قهید دو_

 قطع را یگوش میمر و آمد محمد یخنده یصدا

 کرد احساس که بود شده رنگکم آنقدر شیهادلشوره.کرد

 ! ...دهیپر کامال رنگشان

 

 یبحث انگار. دندید هم مشغول را محمد و حسن رفتند، که رونیب

 به هم آن. ماند تمام مهین حرفشان آنها دنید با که کردندیم

 !خودشان لیتما اجبار،نه

 محمد نگاه. گرفت را جوابش و داد سالم میمر از زودتر مهسا 

 دست میمر با که نیا از قبل. نداشت یکس حضور با تعارف هم

 و کرد رصد را شیپا سرتا شیهاچشم بپرسد، را حالش و دهد

 متوجه یخوب به نشیزبیر یهاچشم. آمد کش لبش یگوشه
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 شهیهم اشیسادگ که چند هر. بود شده ظاهرش یرو او وسواس

 ! داشت هم را خودش خاص لیاستا و

 به خسته و ختهیر هم به. آمده کار سر از تازه حسن بود معلوم

 محمد به چپش نگاه چون! انگار بود هم یکفر و دیرسیم نظر

 قبل و کرد یحافظخدا هم زود یلیخ. نماند دور دخترها چشم از

 نگاه در، شدن   بسته با همزمان. رفت خانه یتو آنها رفتن از

 :زد اشاره نیماش به محمد و دیچرخ هم سمت مهسا و میمر

  ام؟یب من نینیشیم قهید دو_

 ترکینزد محمد به یکم و ستادیا میمر.  رفت یاباشه با مهسا

 شده جمع ییهاچشم با محمد د،یبگو یزیچ نکهیا از قبل اما شد

 :گفت

 کنم؟ ماچت کوچه وسط که یسادیوا یکرد خوشگل_

 :کرد نگاهش یرگیخ با میمر

 بود؟ هم تو حسن یاخما چرا شده؟ یزیچ. ریخ نه_

 :کرد جمع را اشخنده و داد شیهالب به یقوس محمد

 !امینم تگف امشب، میبر ایب گفتم فقط! ستین مهم یعنی! دونمینم_

 هستن؟ هم یعل جحا و خانم عصمت مگه ا؟_

 !یچ دونمینم یدعا رفتن اسشنبه سه! نه_

 !توسل_

 هان؟_
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 حاال؟ تا یدینشن! توسل یدعا رفتن گمیم_

 شیبازو و نکرد او حرف دوم قسمت به ییاعتنا ، یآهان با محمد

 :رفت نیماش سمت و گرفت را

 ! ارمشیب خوامیم! االن امیم ن،یبش_

 از یفور مهسا نشست، یوقت. رفت محمد و گفت یاباشه میمر

 :دیکش جلو را خودش یصندل دو نیب

 م؟یمر شده یچ_

 :گفت متعجب و شد لیمتما عقب سمت میمر

 ان؟یجور هی یدیفهم هم تو_

 :داد تکان یفور را سرش مهسا

 فهخ یآبج میچاکر ،یآبج میمخلص با آدمو تا حسن نیا! بابا آره_

 !گفتن یجآب نیا شهیپدر ارث انگار کال! رهینم که نکنه

 :دیخند میمر

 !گهیم بامزه_

 :شد جمع مهسا صورت

 !یآبج بگه زنشم به نیا کنم فکر_

 ؟یشد یشکل نیا چرا تو حاال_

 :نشست عقب و انداخت باال سر مهسا

 !بودا شیزیچ هی یول_
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 مین و شش. کرد نگاه را ساعت! گفت یاوهوم حواس یب میمر

 طول یعتسا مین. بخرد هم یکوچک گلدان داشت قصد! بود

 ردک نگاه نهیآ یتو را خودش! شدندیم خسته داشتند کم کم.دیکش

 همانجا از بعد! انداخت رنگشخوش یروسر کنار به یدست و

 نگاه را عقب کنجکاو و بود جمع شیهالب که کرد نگاه را مهسا

 خوب! شد رهیخ او به و شد جمع یکم شیابروها. کردیم

 و فکر وقت حالتش هشیهم! بود ریدرگ فکرش! شناختشیم

 رد که گشت یلیدل دنبال ذهنش یتو! بود یطور نیهم یریدرگ

 رونیب داشت غرغر با حسن سرش پشت و محمد و شد باز خانه

 و میمر با که برگشت و نشست صاف یفور مهسا که آمدیم

 مهسا یکارها نیا. ختیر میمر قلب. شد ریغافلگ نگاهش بهت

 ادهیپ شدند، کینزد محمد و حسن دید یوقت! شناختیم خوب را

 عوض لباس و گرفته دوش زور به انگار حسن دیفهم و شد

 !بودش دهیند حاال تا که یجور کی و بود نییپا سرش! کرده

 !امیم خودم من! یآبج شوما نیشیب_

 :گفت میمر از قبل محمد

 !من بده کارتتو ؟یدار یادیز نیبنز_

 :گفت ظیغ با و کرد نگاهش حسن

 ! یحاج و مادر... ن دنبال برم باس یشتنبرگ! ریخ نه_

 !میریم هم با_

 :دیکش نشان و خط چشمانش با و کرد ظیغ حسن
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 ؟یایم! االن نداره دنتوید چش یحاج_

 !امیم االن، نیبش تو_

 هاشار و بهش محمد بیعج نگاه با و چرخاند نشانیب ینگاه میمر

 ار مهسا غر یصدا. نشستعقب و زد یکمرنگ لبخند چشمکشو

 :دیشن

 !اه... بابا گهید نیبش! داداشمون ذارهیم هم باال طاقچه چه_

 :دیچرخ سمتش میمر

 چته؟ تو_

 یتو شیهااخم داشت، شدن حاضر وقت که یذوق برخالف مهسا

 :بود هم

 !میبرادر نیا معطل ساعت هی! یچیه_

 حرفت؟ تو یننداز متلک که باشه زیه دیبا حتما_

 و دست م،یمر هم یتو یهااخم با و کرد نگاهش تعجب با مهسا

 :کرد جمع را شیپا

  اصال؟ چه من به_

 ! مهسا سرجات نیبش قرآن تورو که چه تو به اگه_

 یوت هم آنها باالخره. دیکش یقیعم نفس میمر مهسا، گفتن وا با

 گل کی مقابل او که گفت میمر. افتاد راه محمد و نشستند نیماش

 میمر. زد شیبرا یمکچش سر تکان با محمد و ستدیبا یفروش

 پشت دستش که ماند حسن مرخین به نگاهش و داد هیتک عقب
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 رونیب سماجت با هم چشمش! هم یتو شیهااخم و بود گردنش

 را میمر نگاه ینیسنگ که کرد نگاه آنقدر. بود دهیچسب شهیش از

 مرتکب که یآدم مثل. افتاد بهش نهیآ یتو از چشمش و کرد حس

 :دیکش سرش یرو دست و دیدزد مچش یفور باشد، شده جرم

 !رمیبگ ینیریش یقوط هی! ممد شو ستیوا یقناد هی جولو_

 !خواد ینم ینیریش کن، وا هاتوسگرمه اون تو_

 هس هم یفروش گل قنات سر یقناد همون بغل! ینش رد! وازه_

 !رهیبگ گلدون خواسیم مونیآبج که

 

 

  

 

 

 شانه یور سر بهش معنادار ینگاه با و برگشت سمتش محمد

 !است یحرف چه دنبال که دادیم گرا انگار. دیکش

 !ها ترهقشنگ هم با ینیریش و گل ؟یبخر گل یخواینم تو_

 :کرد نگاه نهیآ یتو ازمیمر به و کرد یاخنده ،محمد حسن نچ با

 !میمر یآوردیم رو یشمعدون کاش_
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 و محمد خندان نگاه. شد جیگ باز یول. شد جمع حواسش میمر

 یزبا! ... ندیبنش عقب ول و شل شد باعث مهسا به کوتاهش نگاه

 !!؟؟ یخورد اعصاب ای بود دیجد

*** 

 نوک! ریدرگ فکرش و بود بایز گلدان کی دنبال یگلفروش یتو

 هشب فروشنده که دیکش فنید یهاگل از یبرگ یرو را انگشتنش

 :شد کینزد

! میدار هم تربزرگ یگلدونا! مقاومه یلیخ آپارتمان یبرا فنید_

 ن؟ینیبب نیخوایم

 :گفت و چرخاند سر لبخند با میمر

 داشت پدرم قبال گلدون هی! نه فنید اما خوامیم کیکوچ زیسا_

 !تداش ،بنفشیصورت و یقلب یبرگا اما! ستین ادمی اسمش که

 وسف؟ی حسن_

 ! بود زیآو برگاش! نه_

 :گفت تامل یکم با مرد

 ن؟ینیبب رو هانمونه که گلخونه یتو نیاریب فیتشر نیخوایم_

 ار محمد که دیایب ادشی گل اسم بلکه کردیم فکر داشت میمر

 هک گشت یم دنبالش آماده، و ینییتز یهاسبدگل سمت داشت. دید

 یقیعم نفس میمر! دشید و دیچرخ سمتش محمد. زد شیصدا

 :کرد نگاه فروشنده به و دیکش

 !ادینم ادمی گل اسم چون که؟ینزد گلخونه_
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 !نیش گلخونه وارد نیتونیم ،یونیم در   نیهم از! لهب! بله_

 گلخانه یتو که داد حیتوض شیبرا او و دیرس میمر به محمد

 اشانییراهنما تا افتاد راه جلوتر فروشنده.  رفت دنبالش و بروند

 :گفت و کرد هاگلدان به ینگاه محمد.  کنند

 ؟یگردیم شوهر مادر زبون دنبال_

 یخنکا و هاگل یبو. شد گلخانه وارد و گرفت اشخنده میمر

 :کرد بهتر را حالش گلخانه بر غالب مرطوب

 ! بگردم تو زبون دنبال دیبا_

 !مده.هیغیت غیت کاکتوس_

 !یهست یشمعدون همون یجنابعال_

 :کرد زیر چشم و کرد نگاهش محمد

 بابا؟ نه_

 یهاگلدان و گل دنید یبرا چشم. داد باال را شیابرو میمر

 :گفت و خاندچر مختلف

 !یاینم ،گفتم بود هم تو اخماش نقدریا حسن_

 شده؟ مهم ت واسه حسن حال! بخره ینیریش رفت_

 دادن جواب به که گفت یمعنادار هوم محمد و کرد نگاهش میمر

 :گفت فروشنده چون دینرس

 ...و یضیب برگ!یدیب برگ! وسفی حسن! هست گال نیا خانم_
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 و افتاد بود زانیآو گرید یهاگل یباال که یگلدان به میمر چشم

 :زد لبخند

 ! یدیب برگ! بود نیهم_

 نگر که افتاد بایز گل و ساقه از پر یکوچک گلدان به محمد چشم

 یقلب یهابرگ یرو انگشت لبخند با میمر! بود هم آشنا خاصش

 :گفت و دیکش

 !نیکن اشآماده نیکنیم لطف! خوامیم نویهم_

 و محافظ که را گلدان و گذاشت چشمش یرو دست فروشنده

 :گفت محمد! رفت سالن ته و برداشت داشت یریحص یزیآو

 یایم صاف ؟یندار دهیارک و سرخ و رز به یاعالقه کال_

 گلدون؟ سراغ

 سرخ رز که امیب خوامینم تیخواستگار دارم،منتها دوست_

 !خان محمدرضا بخرم برات

 :دیخند یظیغل جان با محمد

 ! زمیعز حاال تا یبود نخواسته گل_

 :گفت و شد رهیخ او مفرح یهاچشم به میمر

 ! ارنیم وقتش به گلو_

 اتون؟خونه ادیب رسما خانم نیریش دیبا یعنی نیا_

 ! گهید اسیرانیا رسمه_

 :کرد اضافه مکث با
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 ... یول محمد ستین یاصرار_

 یچ همه! نداره ایقضا یباق به یربط غهیص اون باش مطمئن_

 ! جاشه سر

 سمت نگاهش و کرد ساکت را میمر ، محمد حن  ل شدن   یجد

 به آرام یاضربه انگشتش پشت با محمد. دیچرخ هاگلدان

 :زد لبخند کرد، نگاهش او یوقت و زد شیبازو

 !شهیم پر یوقت ندزد چشاتو_

 :بزند پس را شیگلو ته بغض تا دیکش یقیعم نفس میمر

 !کنه تدرس برام گلدونو نیا خودش االن که هیخال بابام یجا_

 ! بهت دادم قول.شهیم پر ادشی و جاش_

 د؟یفهم رو غهیص هیقض مامانت_

 !بفهمه نبود قرار! نه_

 !بگو بهش امشب_

 :داد قورت را دهانش آب میمر و خورد جا محمد

 ارب نیا و دوباره افتاد، اطیح یتو روز اون که یاتفاق خوامینم_

 ممکنه گهید روز ده نفهمه، االن چون فتهیب مامانت سمت از

 !بهش بگه عموت

 ! بگه_

 پشت دونمیم! زنم هی من چون! بگه اون نذار! بگو خودت پس_

 !هست یینگاها چه حرف نیا
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 غیت ریز رو یکس یمفت نیا به. داره فرق عموم با من مامان_

 !برهینم

 هی من. کنه قضاوتت بد نذاشته شیمادر مهر حتما و توئه مادر_

 اول دارن عادت همه که یخونوادگ یسابقه با! امبهیغر دختر

 !...کنن فکر بهش خواست دلشون اگه بعد کنن قضاوتش

 تو ای بشنوم ازش روز هی ات،خونه تو اومدم یوقت خوامینم 

 نیا به مامانت چون! دهید سبک روحمو و جسم که نمیبب رفتارش

 ...هست که معلومه! حساسه زایچ

 شانیصدا وشندهفر که کردیم نگاهش رهیخ رهیخ داشت محمد

 نفس میمر. ستادیا زیم یرو شانیرو روبه آماده گلدان و زد

 نگاهش و گرفت فروشنده سمت را خودش کارت.دیکش یقیعم

 کاش. دیلرز دلش ته!خورد چرخ شیبایز یهابرگ و هاگل نیب

 ...بود مادرش

 

 

 هنذ آمد؛ بعدش ربع کی حسن و برگشتند نیماش یتو یوقت از

 توقف تا سکوتش و مهسا از. گشت یریگدر نیچند حول میمر

. ودب برگشته اشدلشوره! محمد مادر یخانه نگیپارک یتو نیماش

 مورد در کرد تمام محمد با که یحجت و نیریش با ییرو روبه

 شد؛یم چه هر تهش! نشاند ذهنش در را یسخت شب ، غهیص

 دادن دست از یبرا را دانیم کردن یخال قصد که بود مطمئن

 منتظر که یوقت محمد به نگاهش. گذاشتینم باز یگزند نیا
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 اشدلشوره از هم را او شست رفت، سمتش و شد ادهیپ تا ستادیا

 ته یزیچ کی کردیم حس اما زد لبخند نکهیا با. کرد خبر با

 :کرد نگاه را گلدان محمد. ستین آرام که هست هم او نگاه

 ارم؟یب من یخوایم_

 برگشت حسن سمت محمد و رفتگ سمتش را آن حرفیب میمر

 یخانه از میمر توقع. افتاد راه دنبالشان حرف بدون هم او که

 ون برج کی دنید با اما بود یسنت و ییالیو یخانه کی نیریش

 ! هم به ختیر تصورش نیاول ساز،

 بهشان و داد هل را در حسن و ستادیا هفتم یطبقه یتو آسانسور

 شیپ یقدم هم میمر شد، رد و کرد تشکر مهسا. کرد تعارف

 اما برداشت قدم مهسا سر پشت حواسیب خودش حسن که رفت

 :دیکش عقب را خودش عیسر و شد عوض رنگش میمر دنید با

 !شوما بفرما! یآبج شرمنده_

 یقات هم با زیچ همه. شد رد و کرد کوتاه را لبخندش و نگاه میمر

 از بود؟ افتاده حسن و مهسا سر یتو یفکر واقعا یعنی! بود شده

 هب بتواند که کردینم دایپ یزیچ چیه! شدیم شوکه هم تصورش

 ! دهد ربطشان هم

 یفانتز کلون محمد و بود ستادهیا اشانهمه از ترعقب باز حسن

 عادیم و شد باز بالفاصله در.  کرد رها و گرفت بار چند را در

 یادا و دیپر باال بود تنش که یسبز لباس با چنان. شد شیدایپ

 با هک آورد در" الجثهمیعظ موجود"گفتن با را یکارتون تیشخص

 به یمجال و آمد مهنا یصدا سرش پشت! زدند خنده ریز هم
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 عدب میمر. بروند جلو آنها از زودتر تا نشد داده نیریش و منصور

 را نیریش و دید را منصور اول بعدش.  ستادیا عادیم دنیبوس از

 سمتشان لبخند با و گرفت را گشرن یطوس چادر پر دو که

 :رفت

 !نیاومد خوش! بردارم چادرمو من نذاشت! عادیم به ماشاهللا_

 :برگشت یفور بود، ستادهیا حسن کنار که عادیم

 !در پشت موندیم ییدا_

 :او یموها رو دیکش دست محکم حسن

 ها؟. میبود سبد ریز مام_

 :کرد گرد چشم عادیم

 عمو؟ سبد ریز یریم یچطور_

 :گفت خنده با محمد دهد؛ جواب خواست حسن ات

 !بگم بهت ایب! عادیم داره رمز_

 یصدا و زد بغلش ریز را او یدست کی رفت،حسن جلو تا عادیم

 هنام سمت را ینیریش جعبه خنده با.  دیچیپ خانه یتو بچه غیج

 محمد. رفت سالن سمت همه از زودتر یدیببخش با و گرفت

 باهاش و رفت میمر سمت لبخند اب نیریش که دیخندیم داشت

 و عادیم حضور آنقدر.  مهسا با بعدش و کرد یروبوس

 هم را فکرش کدام چیه که کرد عوض را فضا اشیریغافلگ

 استند یرو را گلدان محمد! شوند خانه وارد یطورنیا کردندینم
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 برق نیریش چشم و گذاشت بود سالن یورود یتو که ییهاگل

 :زد

  !وقت چیه یستین دنیخر گل اهل که تو! یگقشن گلدون چه_

 !هیک هیچیپ نسخه مشخصه! گهید نه_

 یرو دست یمهربان با نیریش و دیچرخ میمر سمت نگاهش

 :دیکش شیبازو

 ! زمیعز یگل خودت تو_

 :گفت محترمانه اما بود مضطرب یکم میمر

 !دونستمینم رو اتونقهیسل. نداشت رو قابلتون_

 هر یتو اششهیر یگل هر کنه خدا. ستین مهم من یقهیسل_

 !باشه محکم فقط یخاک

 غم. رفت او یهاچشم سمت اریاختیب نگاهش.  ختیر میمر قلب

 خونش یتو کند حس تا دید نگاهش ته وضوح به را یتلخو

 جلو مهنا. دیدزد چشم یفور و اوردین طاقت. دارد انیجر مذاب

 :رفت

 !اه بچه نینش بلند گهید که نیاریدرب مانتو نشستن از قبل_

 اام کند فرار نیریش چشم یجلو از میمر تا بود بهانه نیبهتر

 اقتط! شد حسیب تنش تمام شد، بسته در و رفت اتاق یتو یوقت

 توانست یم هم بعدش داشت االن اگر داشت؟ را هاطعنه نیا

 امدهین کاش اصال بود؟ چه اصال شهیر از او منظور کند؟ تحمل

 امهس. زدیم شین حالش به و بود نشسته قلبش سر بغض! بود
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 و کرد زانیآو داد بهش مهنا که یایلباسچوب یرو را شیمانتو

 و زد در به یاتقه عادیم که کرد مرتب سرش یرو را شالش

 :دیکش تو را سرش

 !ایب زود بدو گهیم نیریش مامان! یمامان_

 :گفت و گرفت میمر دست از را مانتو مهنا

 !امیم االن من برو تو_

 :دندیشن را محمد یصدا که دیچرخ عقب و گفت یهان عادیم

 !قهید دو خب نوریا ایب_

 :کرد باز کامل را در و رفت تو جلوتر عادیم

 !خب امیم منم_

 مادرش سراغ گفت یعذرخواه با مهنا و گفت یاباشه محمد

 ار عادیم دست و برگشت باز رفتن، رونیب محض به اما رودیم

 :گرفت

 !داره کار هم رو تو نیریش نماما ایب_

 !امیم ییدا با_

 !ایب جون مهسا با_

 ام؟یب ییدا زن با_

 :گرفت را دستش و رفت سمتش خنده با مهسا

 !هن ای یبرد رو یکس پوچ ای گل یتو نمیبب بگو ایب فعال_
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 :دیپر باال عادیم

 !بردم زود بابامو! آره_

 ؟یببر یتونیم منم_

 

 !ببرم رو تو لاو ایب ییدا! ... آره! آره_

 محمد یول دیکش را او دست یظیغل ا   با مهنا گفت، را نیا تا

 :گرفتش

 !االن ادیم خودم با! کن ولش_

 با و بکشد او پشت را خودش شد باعث عادیم به مهنا چپ نگاه

 نامه سر پشت داد حیترج هم مهسا. رفت رونیب میمر به یلبخند

 :دیکش جلو سر پشت از و گرفت را عادیم دست محمد. برود

 !نمیبب نجایا ایب_

 بعق کامال را گردنش و ستادیا شیرو روبه باز یشین با عادیم

 :چرخاند

 ؟یدیم! کمده یباال تبلتم ییدا_

 :خورد جا محمد

 گرفته؟ تبلتتو مامانت یکرد کایچ باز_

 ... شتموردا فندک رفتم نگرفت، شیآت لباسم یول شدم یآتش مرد_

 ؟یزد شیات خودتو البد_
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 :داد باال را شیابروها جفت یتخس با عادیم

 !زد غیج دیرس مامانم! نه_

 مقابل زانو یرو و رفت جلو میمر که کرد نگاه را کمد محمد

 :نشست عادیم

 کو؟ هات لهیت نم؛یبب_

 :زد برق عادیم یهاچشم

 بلد من گفت یه ؛ گرفت مامانم اونارم! باال همون تبلتم بغل_

 !ستمین

 عادیم خودش بعد. ندهد بهش را تبلت که مدمح به زد اشاره میمر

 :کرد بلندش یکم و کرد بغل را

 !که ادتهی! کنه یباز بلده مهسا! بردار هاتولهیت خودت_

. ترف نییپا" یجون آخ"  با و برداشت را هالهیت بالفاصله عادیم

 :دیکش داد جاهمان از و دیدو اتاق در سمت

 !جون مهسا_

 :گفت محمد و گرفت اشخنده میمر

 !  گذاشتن کروفونیم گلوش تو_

 بهش؟ یدیم یچ واسه نداده،تو بهش تبلت مهنا یوقت_

 !کنهیم کوفتش مهنا کنه، یباز خوادیم قهید دو! بابا اسبچه_

 !کرده شیشرط بس از اسمذاکره زیم یپا انگار
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 داشت خودش! کنهیم خطرناک کار هوی چون کرده، شیشرط_

 !شم یشیآت مرد خواستمیم گفتیم

 یزایچ سراغ بچه نیا کنه، یباز باهاش نهیبش و کنه حوصله_

 !نره گهید

 !یذاریم وقت چقدر خودت بچه واسه بعدا شما مینیبب! چشم_

 !ترهدست دم عادیم فعال حاال_

 :شد مانعش محمد که برود خواست و داد رونیب را نفسش میمر

 ؟بزنم چونه باهات عادیم سر سادمیوا ساعته دو! کجا_

 نجا؟یا سمیوا ساعت هی یدار توقع_

 ! حله هم قهید پنج! نه ساعت هی_

 نشه؟ ناراحت مامانت_

  دارم؟ کارت و امیم بهش گفتم خودم که قهید پنج واسه_

 :کرد نگاهش تعجب با میمر

 ؟یگفت واقعا_

 :دیخند محمد

 نیهم ته سیسرو! بزنم صورتم و دست به آب هی امیم گفتم! نه_

 !اتاقاس راهروئه

 معترض او و داشت نگهش محمد یول برود دیکش را دستش میمر

 :گفت
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 !زشته! مامانته خونه خدا به_

 !هم تو یدیکش هوی که اخماته اون زشت_

 :کرد نگاهش رهیخ رهیخ میمر

 کنم؟ کاریچ االن_

 :کرد کم را نشانیب یفاصله از یقدم محمد

 !که ینکرد باز.  اطیح تو امیب کن دروباز گفتم_

 :گفت آرام طیشرا آن یتو او نکردن درک از بد یحال با میمر

  ه؟یتالف یجا نجایا_

 کجاست؟ پس_

 سمت را صورتش محمد یول چرخاند گرید سمت چشم میمر

 میمر قلب.خورد تکان میمر چشم مقابل یزیآو و دیکش خودش

 با! ودب بایز یاسارت در انگارر،یزنجآن به دهیچسب یهاستاره مثل

 به ماندنش وابسته یبرا محکم یبند نبود، قطو که یریزنج

 ! بود ایدن یهاییبایز

 شیهاچشم یتله یتو میمر نگاه و رفت نییپا یکم محمد سر 

 :گفت آرام. افتاد

 ای وقتشه گردنت؟ بندازم موقعش به که داشتم نگهش ماهه چند_

 است؟ رشوه یکنیم فکر باز

 پر را شیهامچش و شد زنده میمر ذهن یتو خانه یتو روز آن

 جلوتر خودش ،محمد رفت ریزنج ریز میمر دست یوقت! کرد
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 هنکیا از قبل! بست گردنشدور را آن و چرخاند را ریزنج. رفت

 به رآنقد. بست چشم و افتاد کتفش دور میمر دست دو برود، عقب

 که یقلب و دانستیم خودش فقط که داشت اجیاحت آغوشش

 !ببرد سر شیبرا گرانید اطرخ به را حس نیا یروز دیترسیم

 همان مثل   آرام، وار، نوازش.  دیکش پشتش دست محمد

 را شیکارها و او و کردیم دق داشت ییتنها از که ییروزها

 کردیم آرامش بود، شده حساب یانقشه اگر یحت! دید دفعه کی

 !روزها آن

 :دیشن را محمد آرام یصدا 

 از شتریب من دت،نخوا یکس هر! محکمه من دل تو اتشهیر_

 ! خوامتیم اونا یهمه

 فتر عقب محمد. شد سخت نفسش که رفت باال قلبش تپش آنقدر

 کرد نگاهش مهر با یجور.گرفت شیهادست نیب را صورتش و

 افتیض نیا رینفسگ یابوسه با کرد فکر. آورد بند را او نفس که

 دو نیب شیهالب دنیچسب اما شد هم همان.  کندیم تمام را

 یرو را محبتش  خواست که انگار... کرد رشیغافلگ شیبروا

 دیسف چراغ هاده او قلب یهاتپش و ببرد ییآزما یراست یصندل

 !...کرد روشن شیبرا
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 که نشست مهسا کنار مبل یرو یبهتر آرامش احساس با

 مشغول حسن با.  بود عادیم یباز و سالن گرید سمت به حواسش

 یلهیت انگشتش یرو از یچطور که ددایم ادشی داشت او و بود

 بود ییآشنا ریتصاو! بزند داشت قرار مرکز در که را یاصل

 میرم که یزمان و بود پدرش یبچگ به متعلق هالهیت نیا! شیبرا

 داشت که یاشهیش همان یتو را همه کرد دایپ عالقه اشیباز به

 . کردیم یباز باهاشان داشت عادیم االن و داد او به

 از. زد لبخند و شد جمع حواسش آمد مقابلش که یشربت ینیس با

 و کرد طنتیش یکم ، یمهربان جان نوش با او و کرد تشکر مهنا

 :گفت آرام

 !رونایب اومدم ینم قهیدق پنج سر بودم من_

 .شد رد و گفت یچشم خنده با او و کرد شیبرا یاخم میمر

 و دست شستن یبرا که محمد. کرد تعارف هم هیبق به را شربت

 بود، رفته ییدستشو سمت اتاق یتو از می،مستق صورتش

 شکنار و برگشت میمر  سمت ، حسن و عادیم دنید با و برگشت

 میمر نیهم و نشست شانیرو روبه هم نیریش همزمان. نشست

 کس چیه نگاه و حضور از. کند جمع را خودش تا کرد معذب را

 حواسش و نگاه مدمح یصدا. نبود یسخت در نیریش یاندازه به

 : دیکش خودش سمت را

 !؟یبلد یباز لهیت یبود نگفته_

 !بابامه یادگاری باشم، بلد شویباز نکهیا از شتریب_

 :داد قرارش مخاطب منصور
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 یداشتینم نگهش سال همه نیا که یکردینم یباز اگه اما_

 نه؟.زمیعز

 کالم بود معلوم. داشت دوست را مرد نیا کالم تیمیصم و لحن

 ار شربتش از یقلپ میمر.  است پدرش نیدلنش لحن دار وام مهنا

 :شود تازه شیگلو تا خورد

 با ااونج شهیهم. بابام داشت گلخونه هی. داشتم دوست یلیخ. بله_

 !میکردیم یباز هالهیت نیهم

 :گفت و نشست مهنا

 نه! عادکهیم نه خودت پسر دست دیرسیم دیبا قاعدتا پس_

 داداش؟

 باال یکم میمر صورت حرارت و داد شیهالب هب یقوس محمد

 را خودش باز یول شده ترنیسنگ نیریش نگاه کردیم حس. رفت

 :کرد کنترل

 هم رو پدرش یبهونه! بود دهیترس یلیخ عادیم شب اون_

 که بود بس نیهم. شد گرم سرش دمید بهش دادم هوی. گرفتیم

 ! رونیب ادیب دلشوره اون از

 :دیکش یآه و دش کمرنگ مهنا لبخند

 ! خونه ادیب زودتر کاش_

 :کرد نگاه را دخترش منصور

 شکر رو خدا! بابا گردهیبرم گهید روز چند تا خدا دیام به_

 !فتادهین یبد اتفاق
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 :زد لبخند نیریش

 !باشه پا یرو هم داداشت مراسم تا شاهللاان. شکر رو خدا_

 :برگشت مهسا و میمر سمت بعد

 حاج قراره یول اسآماده شام.خودتون از نیکن ییرایپذ یکم هی_ 

 !هش رید یکم دیشا که نهیا. ارنیب فیتشر هم خانم عصمت و آقا

 :برگشت متعجب حسن

 !خاله که اشونیپ برم گف من به یحاج_

 :شد جا جابه یکم نیریش

 خواهرش و جان میمر گفتم.کردم دعوتشون زدم زنگ گهید_

 جان محمد و شما فقط! نننداخت نیزم رومونو!هستن مهمونمون

 !دنبالشون دیبر دیبکش زحمت

 :گفت محمد و شد بدل و رد محمد و حسن نیب ینگاه

 !هست نمیماش! دنبالشون رهیم خودش. حسن با میندار تعارف_

 از که کرد منصور به ینگاه نیریش یول نگفت یزیچ حسن

 سرحال مادرش دیدیم محمد! نماند دور کدامشان چیه چشم

 خواست. است گرفتن یمهمان وقت چه نیا دیفهمینم یول ستین

 نگاه را میمر و انداخت شیپا یرو پا منصور که دیبگو یزیچ

 :کرد

 دیبا که گفتم مادرش به من زد حرف که شما مورد در محمد_

 تا که خورد گره هم به یجور طیشرا اما دنتونید میایب زودتر

. زمیعز میداشتن سعادت عادیم و مهنا به محبتتونو روز اون
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! شدم خوشحال شتریب یلیخ نجایا دیدعوت دمیفهم که امروز

 تا شدیم شروع هم با ما ییآشنا نیا ییجا هی از دیبا باالخره

 ! بشه اضافه مون خانواده به قراره ینینازن دختر چه میبدون

 :بزند لبخند کرد یسع میمر

 !  نیدار محبت شما_

 زم؟یعز یهست یراض که ما پسر از حاال_

 تربزرگ کی یخال یجا چقدر! بود افتاده بست بن یتو میمر دل 

 چرا نبود؟ نیام یتجربه قبال مگر.  کردیم بد را حالش داشت

 حمدم دیبگو یزیچ نکهیا از قبل خت؟ینر هم به نقدریا آنها مقابل

 :دیخند

 بابا؟ نه بگه یدار توقع االن_

 شوهرپدر یبرا عروس! جان پسر کشمیم گوشتو که نه بگه_

 !هست حرفش امیاال میقد از! زهیعز

 ! نیبگ مامانم گوش در پس_

 :خورد جا نیریش

 ! محمدآقا نکنه درد دستت_

 :گفت منصور و زد لبخند نیریش که گفت یدلچسب جان محمد

 عمق به باشه، داشته آمد و رفت مادرت با مدت هی جان میمر_

 ! رسهیم هم مهربونش قلب

 ! صددرصد_
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 :کرد تازه را ،کامش شربتش از یقلپ خوردن با هم نیریش

 جان؟ میمر شدن فوت یک مادر و پدر_

 دختر دو قلب سوال نیا که بود بار نیهزارم یبرا هاسال آن در

 که دید یم و ماند میمر مرخین یرو مهسا نگاه. لرزاند یم را

. دارد یشگیهم نقاب داشتن نگه در یسع اما است فشار تحت

 :گفت آرام

 ! گذاشتن تنهامون شیپ سال هفت بابا_

 زا قبل داد حیترج میمر و فرستاد شیبرا یامرزیخداب منصور

 :داد ادامه ، بدهد را سواالت جوابزیر به زیر شود مجبور نکهیا

 که یمشکالت یسر هی خاطر به شیپ سال چهارده حدود مامانم_

 سالهاست. کرد ازدواج بعد سال شدوچند جدا بابام از اومد شیپ

 !میندار یخبر زشا

 

 

  

 

 

 چرخ نشانیب که ینگاه و دید را همه شدن شوک یخوب به

 اوهم ندیبب و برگردد سمتش شد باعث مهسا نگاه ینیسنگ. خورد

 یخوب حال
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 به یمادرمهر از بهره که بود اشانیزندگ تیواقع نیا اما ندارد

 :کرد صاف را گردنش محمد! نبردند پدرشان مشکالت خاطر

 نه؟.نبود بهره یب مادر محبت از که مهسا_

 :داد جواب شهیهم از تررتیغ با را اشخواهرانه محبت مهسا

 !هکم براش رمیبم االن! یچ یعنی یمهر یب بفهمم نذاشت اصال_

 قربان آرام یول خجالت یب مهسا و کرد نگاهش یناراحت با میمر

 آب و ردیبگ محکم را دستش میمر شد باعث که رفت اشصدقه

 :شود عوض جو یکم تا دیخند مهنا.دهد قورت را نشدها

 زد یم تشر باشگاه تو جاش به قشنگ! اتفاقا هست مامانام نیع_

 !بردمیم حساب من

 :کرد تر پررنگ را لبخندش منصور

 ارهیب ریش که یحساب بوده حواسش محمد پس شکر رو خدا_

 !شیزندگ یتو

 بابا؟ یبود گرفته کم دست_

 !رمیبگ موردت در سوالمو جواب من ات باش کنار فعال شما_

 :داد ادامه و کرد نگاه میمر به

 یراض ازش و هیخوب پسر که باشه راحت المونیخ ما_

 ؟یمونیم

 :زد لبخند میمر

 !نیباش مطمئن_
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 :نشست عقب و رفت باال محمد یابرو یگوشه

 !خوبم چقدر بود انیع! هانداشت دنمیپرس سوال_

 :گفت مهنا

 ! داداش بسه مهه واسه زبونت_

 یعنی دهیم حیتوض االن بپرس کجت شوهر از! هستم عملم مرد_

 ؟یچ

 :شد زیخمین و کرد گرد چشم مهنا

 !!!محمد_

 توش یحرف یریبگ طالق یخواست! شهیم بود،چارپام که کج_

 !ستین

 دنش معلوم که کرد پرت سمتش را بود دستش دم که یبیس مهنا

 صورتش یتو صاف بیس و شد شیدایپ کجا از عادیم دفعه کی

 صورتش یدست دو عادیم و دیپر جا از و گفت ینیه مهنا! خورد

 :رفت هوا به فغانش و گرفت را

 ...چشمم یا... چشمم یا_

 و نشده شیزیچ دید یوقت و دشیکش خودش سمت یفور محمد

 سر.  کرد تهش وسر و شد بلند کرده، خودش یمضحکه را همه

 زا دوباره را قبل قیدقا تیرسم و یخشک شد پا به که ییصدا و

 دبکش باال را خودش گرفت محکم را محمدشلوار عادیم. برد نیب

 هم را ،منصور محمد یزانو شدن خم و حسن خنده یصدا که

 . دیکش نشانیب
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 :دیگز لب نیریش

 مهنا... رو بچه اون کن ولش محمد! آخه مثال میدار مهمون_

 !مامان رشیبگ برو پاشو

 :انداخت باال سر خنده با مهنا

 فکر تازه! نزدن هم سروکله تو وقت یلیخ.مامان کن ولشون_

 !پاشون و دست ریز بره جوجه هی گهید سال دوسه کن

 :زد شیبرا یچشمک و کرد نگاه را میمر

 !گهید کشهیم خودشو محمد یعنی_

 در آنها و نبود مطرح یحرف چیه هنوز که بود بیعج میمر یبرا

 یصدا که بود فکر یتو هنوز! زدندیم حرف محمد یبچه مورد

 :دیشن را نیریش حسرت پر و آرام

 شدیشه یبابا از نخواد یحت که نشه یراض دلش دیشا اونوقت_

 ! بشنوه و نهیبب یزیچ

 مامان با مهنا و ماند نیریش منقلب صورت یرو میمر مات نگاه

 میمر هیثان چند و ردیبگ محمد از چشم او شد باعث آرامش گفتن  

 همان اب یوقت.نتواند و دیبگویزیچ بخواهد که انگار. کند نگاه را

 محمد سمت میمر نگاه رفت، آشپزخانه سمت و شد بلند حالش

 سمت خنده با و بود برداشته عادیم سر از دست حاال که دیچرخ

 .برگشت آنها
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 با او و گرفت میمر سمت ، بود کنده پوست که را یپرتقال مهسا

 یرو محمد یخانواده دقت و نگاه متوجه. کرد تشکر لبخند

 شتریب شهیهم به نسبت مهسا نکهیا از. بود مهسا و او یرابطه

 اب. گرفتیم آرام دلش کرد؛یم حفظ را بودنش بزرگتر احترام

 منصور، ک ینزد و شانیرو روبه یمبل یرو حسن نشستن

 عادیم با صحبت به سرش دید و برگشت مهسا سمت ناخوداگاه

 دنید با. خورد زنگ لشیموبا و دیکش یقیعم نفس. است مگر

 حاال که او و کرد محمد به ینگاه یفور اشعمه یخانه یشماره

 که داد تکان سر شیابروها کردن جمع با بود، نشسته حسن کنار

 درحالت را تلفن. زد یکمرنگ لبخند فقط میمر و!"... شده؟ چه"

 شود متوجه هم دمحم که یطور داد، جواب شدنش زیخمین

 که رفت تراس سمت همه از یدیببخش با هم بعد. است اشعمه

 با را اشعمه احوال و حال. بود خانه مانند ال سالن یانتها در

 :دیپرس زدهجانیه و داد جواب کوتاه داشت که یجانیه

 عمه؟ نیکرد دایپ یزیچ_

 و درست رنگ که ییهایکپ با! صندوقه و بانک دفترچه تا چند_

 یریتسخ لیوک کارت. بود کارت هی نشونیب اما! نداره یموندر

 ! بابات
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 یسنگ و کوتاه وارکید به را دستش! آمدیم بند داشت میمر نفس

 :ردیبگ نفس کرد یسع و گرفت تراس

 !ازتون رمیگیم امیم صبح فردا من! نکنه درد دستتون_

 ن،یموند دور حاال! کنمیم شماها یبرا بتونم یکار هر من_

 !نیباش شمیپ نینداشت دوست تونخود

 و تعارف از که بود شده خوب اشعمه خبر با حالش آنقدر

 ردک تشکر فقط و گذشت ندارد قتیحق دانستیم که ییهاحرف

 :گفت دوباره اشعمه که

 و محضر میبر که ایب مهسا با. زمیعز یایم یدار صبح که تو_

 ! شه مشخص سندا نیا فیتکل

 سنده؟ تا چند مگه_

 :گفت مکث یالحظه با اشعمه

 ! شده ساز مشکل کردنش عوض سند! گهید خونه نیهم_

. آمد تراس یتو که دید را محمد و برگشت در تق یصدا با

 شدن جمع با را اشیکنجکاو و کرد باز را او یابروها لبخندش،

 نیهم و بود شده سوال عالمت شکل. دید نشییپا یهاپلک

 و دبکش لبش کنار انگشت تا شد میمر یخنده باعث اشیفضول

 :داد را اشعمه جواب

 ! عمه نمتونیبیم صبح_
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 وبگ که زد اشاره. دیکش جلو و رفت باال دفعه کی محمد یابرو

. کرد ینچ محمد و کرد نگاهش جیگ میمر. روندیم امشب نیهم

 :گفت ترواضح

 !میریگیم میریبرمتون،م یم شب آخر_

 یجانم او و کرد صدا ار اشعمه و نکرد بحث باهاش میمر

 :گفت و برنداشت محمد از را نگاهش میمر. گفت

 امیم امشب! عمه رونمیب نبود حواسم که شدم خوشحال نقدریا_

 !رمیگیم ازتون مدارکو نیا

 !میخوابیم زود ما! جان عمه گهید مهسا با ایب صبح همون خب_

 ...نیخوابیم زود اگه خب_

 میمر! میرویم االن نیهم بگو که زد اشاره حرفش انیم محمد

 اما بدهد بهش را یگوش زد اشاره محمد و کرد نگاهش گنگ

 :شد جمع یکم شیابروها و کرد امتناع میمر

 هبر دیبا فردا مهسا چون! خونه امیم صبح ، نیخوابیم زود اگه_

 !ادیب نکنه وقت دیکاراش،شا دنبال

 پچ پچ او و فرستاد میمر یبرا خنده با یکیال شستش با محمد

 :گفت مکث با اشعمه. کرد نگاهش

 ؟یایم امشب یول! نمتونیبب نیایب! پس باشه_

 !صبح همون! شه رید ممکنه! گهید نه_

 تا! یخداحافظ بعدش و کرد تشکر گفت اشعمه که یخب لهیخ با

 :کرد نگاه را محمد حرص با کرد قطع
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 !شدم جیگ ؟یدیم اشاره و ماءیا یه چرا_

 :زد لبخند شیبرا یچشمک با محمد

 !نیآفر.  یکرد جمعش خوب خودت یول_

 :گفت تحکم با و شد کشینزد میمر

 خونه اون از یحق چیه که کردم امضا سند یپا من!... محمد_

 ! گهید میندار

 :زد لبخند و خورد دور صورتش یتو محمد نگاه

 !نکرده امضا که مهسا! یکرد امضا تو_

 را انگشتش و شد کینزد بهش یکم محمد و خورد یتکان میمر

 :دیکش او ینیب یغهیت یرو یآرام به

 کرده؟_

 یرو یگوش با میمر که رفتیم لبش یرو داشت انگشتش

 :گفت اخم با میمر که گفت یآخ خنده با او و زد انگشتش

 !ندارم دعوا حوصله من_

 :گفت یجد و انداخت را دستش محمد

 مهربون هوی اتعمه چرا که ادیدرب تهش بذار! اریدرن یباز غد_

 !شده

 :برد جلو را سرش یکم محمد و زد یپلک میمر

 ردناوین یدست دو یوقت مخصوصا! زور به یحت! هیگرفتن حق_

 ...پس ، نباشه یمال دنبال چشمم که دارم نقدریا منم! بدن بهت
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 :دیپر حرفش انیم میمر

 !ه؟یمزخرف چه گهید نیا_

 :دیکش صورتش یرو دست و زد لبخند محمد

 !یکنینم ضرر.رفح به بده گوش_

 هب سرش با محمد. دیکش یقیعم نفس فقط و نگفت یزیچ میمر

 :زد اشاره داخل

 که بر بهت! خانم عصمت و یحاج دنبال برم حسن با دیشا_

 خوره؟ینم

 !ایب زود فقط بربخوره؟ چرا_

 رم؟یبگ مدارکتم برم_

. ستین دیام و تو رابطه به هم یاعتبار! دهینم بهت هوی! نه_

 !برم مخود دیبا

 چه؟ مزلف اون به! یریگیم اتعمه از یریم خودتم_

 و برگشت سالن یتو. شد رد کنارش از و گرفت اشخنده میمر

 نفس میمر و کرد نگاهش کنجکاو مهسا. نشست شیجا سر

 :دیکش یقیعم

 !رمیبگ رمیم صبح! کرده داشونیپ گفت عمه_

 خوشحال یلیخ کرد حس وضوح به میمر یول زد لبخند مهسا

 !نشد
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 شه؟یم یچ بعدش حاال_

 !نه ای توش از کرد دایپ یزیچ شهیم مینیبب دیبا_

 شه؟یم یچ بشه دایپ_

 :گفت آرام بعدش و ماند ساکت هیثان چند میمر

 !هیکاف رهیبگ آروم من دل که نیهم_

 مهنا موقع همان.  نداد کش را بحث میمر و نگفت یزیچ مهسا

 :داد ُهل سمتشان را مغزچهار یکاسه دو

 ! دیبزن د،گپمیبخور_

 چشم که برداشت مهسا یبرا را کاسه و کرد تشکر میمر

 چهار یکاسه.  شد سست دستش. دید حسن سمت از را دنشیدزد

 کی او که کرد نگاه یجور را حسن و گذاشت زیم یرو را مغز

 و ینشایپ رنگ فتدیب کوره یتو انگار بعد و کرد نگاهش لحظه

 :گفت و شد بلند جا در. نداشت هم استیس. کرد رییتغ گردنش

 منصور روچ َشمه باشه یامر!  مادر و یحاج دنبال برم من_

 !خان

 :انداخت یدست شیپ یتو را پسته پوست هم محمد
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 ؟یریم تنها_

 :شد بلند عادیم یصدا

 !امیم منم... عمو امیم منم_

 :کرد بلند دست حسن

 !صفه سر همش ما از جولوتر!بفرما_

 را چادرش نیریش. بود شده کمتر خانه یاهویه بعد قهیدق چند

 :نشست شانیرو روبه و گذاشت مبل یدسته یرو

 !ادیدرنم وارید از صدا نباشن، نجایا عادیم و محمد_

 :دیخند منصور

 خانم؟ نیریش یکنیم رو پسرت فیتعر االن_

 کنم؟ کاریچ!مادرشم_

 :گفت آرام و کرد نگاه را میمر

 شیکی و هیدلواپس شیکی باشه، مادر هی سهوا ایدن تو کار دوتا_

 !اشبچه واسه کردن آرزو

 :زد لبخند میمر

 کنه شکر رو خدا دیبا محمد! هیواقع یمادرا واسه کار تا دو نیا_

 ! نیدار اشودغدغه نقدریا شما که

 ! گذاشته مشکل یپا شهیهم رو نیهم_

 ...یول کنمینم فکر_
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 و کرد مزه را حرفش ارانگ اما دیبگو یزیچ کرد باز لب نیریش

 وبارهد و زد اشاره ییرایپذ لیوسا به یقیعم نفس با. شد مانیپش

 نیا یتو. رفت دنبالش میمر نگاه. رفت آشپزخانه سمت و شد بلند

 اشدب یخوب زبانیم بود کرده یسع یلیخ او بودند مهمان که یمدت

 در یخوب به را تظاهر جبر و نداشت آرامش نگاهش نوع اما

 و دش فشرده انگشتانش نیب مبل سفتیدسته. دیدیم رفتارش

 :گفت آرام منصور

 دوارمیام! داره حق! داره رو محمد یدغدغه حد از شیب نیریش_

 ! ینرنج یکالم و نگاه از شما

 :داد قورت را دهانش آب میمر

 فقط! کنهیم درست چالشم ، مسائل از یبعض بودن نامتعارف_

 !مهمه یمسائل هی هم من یبرا

 ار مشیتصم یدیببخش با. بود مانده شیرو همه نگاه. کرد کثم

 خانهآشپر یتو یوقت. کرد استفاده آمده شیپ فرصت از و گرفت

 بود،الزم اگر امشب... اما دیلرزیم قلبش و شیپا و دست رفت

 ...گشتیبرم محمد حضور بدون

 

 هک نیسنگ ییهانگاه و کردیم حس سرش پشت یبیعج سکوت

 را ونیزیتلو یصدا فقط رفت، آشپزخانه یتو یوقت.بود گربدرقه

 هم یکار. بود سرگاز و او به پشت نیریش. دیشنیم سالن از

 جان به و افتهی را خانه از یاگوشه هم او انگار. کردینم

 یقفسه یرو دست میمر. بود افتاده اشیذهن یهایریدرگ
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 فت،ر شیتو که ینگیر نیا. دیکش یقیعم نفس و گذاشت اشنهیس

 بلکه! ،نبودگرفت قرار مقابلش که یزن و او نیب یمبارزه

 ارزش محمد. احساسش و عقل نیب باشد تعامل خواستیم

 شیهابغض یحت دیدیم که یزن با نه اما داشت را دنیجنگ

 از گفت یم که آمد گوشش یتو او خود یصدا. است یپنهان

 یعنی! خورده یدست پشت اشیواشکی و گاهیب و گاه یهابغض

 دوباره. دهیکش را مادرش اجبار و سکوت نیا عذاب هم خودش

 :باشد آرام کرد یسع و گرفت نفس

 بدم؟ انجام من هست یکار_

 شیهادست و زد لبخند میمر. برگشت سمتش و خورد جا نیریش

 :کرد هم یتو را

 !شتونیپ اومدم هوی اگه دیببخش_

 و زد لبخند بالفاصله و کرد حس را بودنش معذب نیریش

 :کرد یمهربان

 !رهینگ ته که کردمیم کم رو غذا یشعله دیبا! زمیعز نه_

 :دیکش عقب او یبرا را زیم یصندل و رفت جلو

 ! میبزن حرف کم هی کنارم نیبش ،یاومد که حاال اما_

 یکم انگار. شد خوشحال دیدیم مشتاق هم را او نکهیا از میمر

 کرارت نیریش با مقابل در گذشته اتفاقات حداقل که شد ترآرام هم

 یبخش خواستیم اما بود محمد خاطر به شترشیب دیشا! شودینم
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 سریم یزود آن به اگریحت. باشد خودش خاطر به هم آن از

 . کردیم را تالشش دیبا شد،ینم

 نارشک و برگشت ییچا دو با او. نشست و نیریش از کرد تشکر

 :نشست

 ؟یهست ییچا اهل محمد مثل_

 !صبحانه با دونه هی یروز دیشا! یلیخ نه_

 ...!براتون ارمیب شام از بعد گفتم! زعفرانه ییچا عاشق محمد_

 یخوراردور و گذاشت میمر سمت را کوچک یبلور فنجان

 :بود،کنارش متنوع یهاشکالت از پر شیتو که رایکوچک

 اونم. باشه شکالت ما یخونه یتو دیبا شهیهم عادیم خاطر به_

 شتریب برج، نیهم یتو اومدن یوقت از یعنی! اقسامش و انواع

 ! خودمه شیپ وقتا

 !شما به است وابسته هم یلیخ بود گفته مهنا_

 :زد لبخند نیریش

 ، زد خونه از حرف محمد که هم یزمان! هابچه نیا منن یایدن_

 ریز اما شه ساکن هاطبقه نیهم از یکی یتو هست طور هر گفتم

 !نرفت بار

 نیا ادیم روز هی خودش حتما! خب دونهینم قدرتونو هنوز_

 !زنهیم حرفو

 نییپا را سرش او که ماند میمر یهاچشم یرو نیریش نگاه

 :داشت نگه محکم دستش دو نیب را فنجان و انداخت
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... یول برام بود سخت نشستن شما یرو روبه... راستش_

 ! بزنم حرف باهاتون داشتم دوست

 :دیکش ی،آه مکث با نیریش

 ! زمیعز ادهیز وقت_

 ستد که بوده میزندگ راه سر چاله نقدریا یعنی! ستین من یبرا_

 ! فاضل خانم ندارم دوست یاگهید انداز

 :بود نیسنگ شیبرا هوا انگار د،یکش یقیعم نفس دوباره نیریش

 خودش به سروسامون که یزندگ هی با! دلشه و محمد مهم_

 !اس هیحاش اشهیبق! جان میمر رهیبگ

 :زد را حرفش شمرده و آرام میمر

 !ستین هیحاش من یبرا شما تیرضا_

 آب. کردینم نگاهش هنوز میمر.کرد نگاهش ساکت نیریش

 :داد ادامه و داد قورت را دهانش

 ... بعد بگه شما به زویچ همه خواستم محمدرضا از من_

  تتونه؟یمحرم زیچ همه از منظورت_

 توقعش. ماند خم گردنش. زد میمر سر یتو پتک با یکس انگار

 ! بود ترنیسنگ لحنش. گرفت ینفس نیریش. نداشت را

 تونستینم نیا! یشد جدا و یکرد ازدواج کباری دمیشن یحت_

 ...  یول یباش عروسم تو نخوام من که باشه یلیدل

 :افزود و کرد نگاه را میمر مکث با
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  ؟یشد محرمش که شیشناخت یم_

 سمتش یکم و ذاشتگ زیم یرو دست نیریش و نداد یجواب میمر

 :شد خم

 نیا در بذار! مهنا مثل هم تو! مادر نداره گفتن حرفا یسر هی_

 وگرنه نیبد ادامه درسته، متونیتصم اگر فقط! بمونه بسته انیجر

 !زمیعز براتون باشه ریخ... 

 :گفت و کرد بلند سر میمر شود بلند خواست نیریش تا

 حواسمون نیشبا مطمئن اما گذشته سخت خواهرم و من یزندگ_

 ! بوده امونشهیر و آبرو به

 دیاب بود افتاده حرفش که حاال. شد یطوالن میمر به نیریش نگاه

 :داد ادامه اما بود سخت. گذاشتیم کنار را هیحاش

 شد،برام اناتیجر نیا اومدن شیپ باعث که یطیشرا از گفتن_

 کنه،یم ترآروم و مطمئن رو شما گفتنش اگه اما ستین راحت

 !باشم که نگرفتم ادی.  ستمین لهیح و دروغ اهل من! گمیم

 :گفت یآرام لحن با نیریش

 

 

 درست تونمینم یحت و مادرم که یمن نگاه تفاوت! جان میمر_

 ییخدا من! داره فرق یلیخ شما با کنم درک رو خودم جوون

 من مگه...  شه؟یر و اصالت ای زدم؟ ییآبرو یب از حرف نکرده

 کی سر حرفم...  کنم؟ قضاوتت بخوام که سمشنایم چقدر تورو
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 سالهاست محمد! دخترم نگرفتنه عجوالنه میتصم و یزندگ عمر

 بد ای خوب شخانواده و من که ییزایچ به تفاوت یب داره

 قهر، نه داده، جواب روش تشر نه! گذرونهیم روزگار میدونیم

 هب و نهیبش االن که باشم داشته توقع بخوام! محبت و خواهش نه

 ! الهیخ و خواب ببره، شیپ یزندگ من دلخواه

 :افزود و نشست شیسرجا

 که شهیهم خودمه یبچه با حرفم! ستمین هیکنا و شین آدم من_

 شیپ پا خواستم بار هی! ستین باباش و شهیر به حواسش چیه

 کردم، نشون خودش پدر یخانواده از نفروکی و براش بزارم

 که حاال. کنم تکرار دوباره اهواشتب هی امینم! نرفت بار ریز

 کنمیم شکر هم رو خدا بده، لیتشک یزندگ خوادیم دلش خودش

 !کنمینم تلخ روزگار که زدن شین با. 

 یکم نیریش دل. دیدزد چشم و داد قورت را دهانش آب میمر

 !نبود یدلبر یبرا یگریباز ها،نگاه رفتن پس نیا. شد جمع

 و گرفت نفس. کردینم را تصورش که بود ییایح و حجب همان

 آرام نیریش و دیلرز میمر قلب. گذاشت میمر دست یرو دست

 :گفت

 ! مادر رینگ دل به من از_

 :داد ادامه نیریش و کرد نگاهش میمر

! دمینفهم محمدمو من اما بزنه حرفو نیا که تلخه مادر هی واسه_

 بگو داره، اثر روش که نتونهیب یمهر اگر ، شیفهمیم اگر تو
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 تپش مظلومش یمونده بیغر تن به! ندشیبب داشت آرزو اباشب

 ! نکنه

 خواست، چه هر. شد جمع میمر قلب و شد پر نیریش یهاچشم

 :کرد باز را خچالی در و شد بلند نیریش تا بزند یحرف نتوانست

 ! ... پسر نیا دست از یوا یا_

 یرو را بود رفته نصفش که ژله قالب نیریش و شد متعجب میمر

 :گذاشت زیم

 !عادیم کرده چاقو چاقو خودش قول به رو همه_

 :ماند رهیخ بهش نیریش و گرفت اشخنده میمر

 !شاهللاان محمد پسره_

 ردک کمرنگ را میمر لبخند که بود زن لحن یتو یبیعج حسرت

 شد برعکس ظرف یتو که یاختهیر هم به یژله به نگاهش و

 !ماند

**** 
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 یتو می،مر بود شده ریدرگ که یتیذهن و هایسخت تمام وجود با

 یکنجکاو سر از بعد قهیدق چند هم مهنا و ماند آشپزخانه

 لبخند با مادرش و گفت ینیه دید را عادیم شاهکار یوقت.آمد

 هنام. ستین بارش نیاول و گرید است بچه که کرد جمعش یفور

 با آورده شانس که دیکشیم نشان و خط شیبرا داشت حرص با

 تعارف وجود با میمر! کندیم را پوستش وگرنه رفته محمد

 ، آنهاست همانیم است بار نیاول یبرا که مهنا و نیریش سخت  

 بهشان بعد یکم هم مهسا.کرد کمکشانزیم کردن   آماده یتو

 دیپرس سوال میمر گوش ریز ییتنها وقت یبارچند.  شد ملحق

 یچیه کی و فتادا باال که یسر با میمر اما دندیشن و گفتند چه که

 اشانیهمکار. انداخت صرافت از را مهسا چسباند، تنگش که

 از ریغ. دندیرس هم هیبق که بود کرده ترمانهیصم یکم را فضا

 که نبود یطور هیبق حال البته. کرد نگران را میمر که محمد

 ماا بود یاژهیو احترام با نشانیب جو! است خبر چه دیفهم بشود

 آغوش در را میمر یوقت خانم متعص! دوستانه و گرم

 فتگ آرام گوشش کنار یول کرد یخوشبخت یآرزو شیگرفت،برا

 و رفت عقب میمر! باشد روزها نیا یتو محمد به حواسش که

 زد لبخند خانم عصمت کرد؛ زن صورت به سوال از پر ینگاه

 محمد بتیغ یوقت. شد نییپا و باال او یبازو یرو دستش و

 اما دهد یامیپ تا برداشت را یگوش اپسدلو میشد،مر یطوالن

 یتو و مکدر یاچهره با هم آن داد، بازگشتش از خبر در یصدا

 را میمر گار،مشامیس تلخ یبو شد، رد کنارش از یوقت! هم

 ! بود؟ کرده خفه چه بابت را خودش باز! آزرد
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 یعل حاج سمت ناخوداگاه میمر نگاه و رفت سیسرو سمت

 نشسته منصور کنار. است مکدر هم او که دید تازه و برگشت

 تانانگش نیب شهیهم مثل را حشیتسب داشت اخم من کی با و بود

 متوجه را او انگار نگاهش ینیسنگ. چرخاندیم پرش و کوتاه

 آن پشت از نافذش نگاه یزیت. گرفت را نگاهش مچ که کرد

 که یحساب با و لرزاند را میمر دل یاستکانته و گرد نکیع

 اریاختیب. کرد جمع را شیپا و دست برد،یم ازش شهیهم

 .برگشت آشپزخانه سمت دوباره و دیکش جلو یکم را اشیروسر

 گرفت کمک یمختصر ییرایپذ یبرا منصور و مهنا از نیریش

 چون بخورند شام داد شنهادیپ خودش خانم عصمت بعدش و

 زیم یرو و دندیکش را غذاها! بود گذشته مین و ده از ساعت

 ارانگ! نبود حسن و محمد از یخبر و بودند نشسته همه. اشتندگذ

 یاقهیدق و رفت زدنشان صدا یبرا منصور. بودند تراس یتو

 عقب را میمر کنار یخال یصندل محمد. برگشتند هم با همه بعد

 و خورد میمر ینیب ریز گاریس تند یبو باز. نشست و دیکش

 هم یتو بفهمد تا دنبو محمد یهاچشم کنار ینیچ.  برگشت سمتش

 یتو نگاهشان و برگشت سمتش هیثان چند یبرا یوقت اما است

 شیهاچشم رنگ نیب را قیعم خطوط آن تمام شد، قفل هم چشم

 مثل! ترقیعم تررهیت چه هر. بود درهم روشنش و رهیت. دید

 ندلبخ! زده اطراف به شیال و گل و شده البیس ریاس که یجنگل

 :ردک جمع را دلش محمد

 ؟یخوریم یچ_

 :گفت و دیدزد چشم. بزند لبخند کرد یسع و زد یپلک میمر
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 !سوپ یکم هی_

 موقع و دیکش خودش سمت را سوپ ظرف یایاوک با محمد

 :گفت ختنشیر

 یشگیهم یمایرژ امشب! نداره حرف مامانم پخت دست_

 !کنار بذار رو یورزش

 خندلب محمد یدبع حرف با اما کند دییتا خواست و زد لبخند میمر

 :دیماس همه لب یرو که او، لب یرو فقط نه

 روش یوجب هی روغن از کارش! پزهیم که ییهاآش خصوصا_

 !گذرهیم

 یقاشق داغ طور همان و دیکش هم خودش یبرا سوپ یامالقه

 به نگاهش. سوخت شیجا هیبق دهان که یجور. خورد ازش

 :بود زیت مادرش

 خانم؟ مامان نه_

 و کرد یاسرفه منصور که داد لو را حالش ، اهشنگ و نیریش

 :زد لبخند

 به که خصوصا! محمدجان اسخوشمزه کنه درست یچ هر_

 . باشه تو تین

 و داشت یپ در را یعل حاج شتریب یهااخم محمد دار معنا یبله

 است خبر چه دانستینم میمر! داد قورت نیریش که یدهان آب

 شاهد نداشت دوست اصال! دیجوشیم سرکهو ریس مثل دلش اما

 و یریگحرف به در منصور تیدرا! باشد یخانوادگ بحث کی
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 محمدرضا زبان ن،یریش هم بعدش یکم و مهنا کمک با یزبانیم

 یباز شیغذا با فقط او که دید یخوب به میمر اما کرد کوتاه را

 ...  کرد

 برداشت، تشکر با یوقت میمر و چرخاند را ییچا ینیس مهنا

 همه آن یبرا ختیر دلش. کرد حس یخوب به را فرانزع عطر

 محمد سمت نگاهش! بود بهرهیب ازش که نیریش یمادرانه عشق

 رمنصو باالخره! شیهالهیت و بود گرم عادیم با سرش که دیچرخ

 مه بعد یاقهیدق. نشاند شیپا یرو را او و گرفت را عادیم دست

 :کرد نگاه میمر به و ندیبنش خواست همسرش از

 خدمت پسر یخونواده ازدواج یهامراسم یبرا نهیا بر رسم_

 یاپ شما م،یکن یشکن سنت یکم هی ما اگه اما زمیعز برسن دختر

 ؟یذارینم یاحترامیب

 

 

  

 

 

 کلمات دنبال داشت. شد ریغافلگ منصور یناگهان حرف از میمر

 یکی یکی اشیزندگ یخال یهاحفره. کند دایپ یجواب تا گشتیم

 دیکشیم خودش سمت را او و کردیم عمل اهچالهیس مثل داشت

 بزرگتر کی یخال یجا. بخورد نیزم مدام نفسش به اعتماد تا
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. آورد شیرو به را اشساله عمر و جان تمام یاندازه به یبغض

. بزند پس را بد حال نیا خواستیم دهانش آب دادن قورت با

 نگاه ینیسنگ کی فقط او از که خواستیمدلش را محمد یهمراه

 جان،یه و بغض و درد بش و شیش همان یتو و دیرس بهش

 ار خانم عصمت دست یتو قیعق انگشتر. آمد دستش یرو یدست

 بعد و کرد نوازش را دستش بار چند او. داشت دوست شهیهم

 قشیعق انگشتر. گرفت دستش نیب محکم را سردش انگشت چهار

 . دیدرخشیم میمر چشم یتو

 یبرا مونکلبه بدونه، قابل رو آقامون حاج و من جان میمر اگه_

 یلیخ دختر تا دو نیا! منصور آقا س آماده یمراسم و رسم هر

 !منن یدخترا وقته

 بود کرده جمع را توانش تمام! افتادیم فغان به داشت میمر دل

 :داد ادامه یعل حاج را خانم عصمت حرف. نچکد اشکش

 کم نگفته، اگه! برادر شده ممد خود با تیحکا نیا نقل قبال_

 صاب! میکرد تموم حجتشو دخترا با ما واال پسرت گذاشته

 ! بزرگترشونم جا هی اما ستمین ارشونیاخت

 با د،یبگو یزیچ خواستیم که کرد محمد به ینگاه منصور

 :گفت و دهد او به اجازه که زد اشاره لبخند و خواهش و احترام

 اب شما! ییآشنا پا میذاریم مشبوا پس ؟یحاج نیا از بهتر یچ_

 ! میبرس خدمت ما که نیکن نییتع وقت جان میمر مشورت

 !کنمیم خبرت! سالمت سرت_
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 .نشست عقب و کرد رها بود داشته نگه که را مبل یدسته محمد

 رزخب از. است کالفه و یکفر بود معلوم. رفت سمتش میمر نگاه

. دآور نگشتانشا به یفشار خانم عصمت دست و دیترس نگاهش

 :دیشن میمر را آرامش یزمزمه

 !باشه خوش... مادر باشه ریخ_

 هم یرو او یبرا را شیهاچشم خانم عصمت و کرد نگاهشمیمر

 .کند دعوتش یصبور به که انگار. گذاشت

 

 میمر دست یتو را یکوچک یبسته نیریش ، یخداحافظ موقع

 :زد لبخند د،یبگو یزیچ خواست او تا و گذاشت

 .  داره شگون و رسمه یول ستین ریچشمگ _

 یتو دست و اخم من کی با هنوز که دیچرخ محمد سمت و

 رفتهگ ضرب کفشش نوک با و بود ستادهیا آسانسور کنار ب،یج

. کند نگاهش برنگشت محمد یول آمد کش نیریش نگاه! بود

 .دیکش او صورت به دست و رفت جلو زن عاقبت

 جمع زیانگغم و زده حسرت وازشن نیا از چنان کهوی میمر دل

 از محمد جنس دینفهم. سوزدیم پلکش پشت کرد حس که شد

 بردن رونیب بهانه به و کرد یخداحافظ مهر آن مقابل که ستیچ

 دست شد، بسته که در. رفت رونیب نگیپارک یتو از نیماش

 مهنا و کرد رها را چادرش پر. شد جمع اشنهیس یرو نیریش

 !نبود خوش هم او حال اما زدیم لبخند. رفت جلو
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 برم؟ قربونت یخوب_

. درآورد را دخترش دل داد   که داشت لب به یلبخند نیریش

 : کرد جمع را چادرش پر او اما دیبگو یزیچ خواست

 نگیپارک در وقت هی.  رونیب ببره نویماش رفت زودتر امبچه_

 !نشن ریاس هیبق خواست. ارهیم در یباز

 چاقو یکس را صورتش و تن پوست ریز کردیم حس میمر

 بد را داد،حالش قورت بغضش با زن که یدهان آب هر. انداخت

 :گفت و کرد یروبوس نیریش با خانم عصمت. کرد

 !دوباره شتیپ ادیم بعد! زمیعز فکرته به_

 :کرد تکرار را لبخندش نیریش

 !دونمیم_

 عادیم با هنوز حسن. آمد رونیب منصور با همراه یعل حاج

 :گفت هوایب و آمد رونیب! بود زیگالو

  ؟ تو مونده ممد... ا_

 :بود مکدر یعل حاج

 ؟یکرد خبر نیماش! نییپا کرد گرد! نه_

 :گذاشت نیزم بود کولش یرو که را عادیم و کرد تعجب حسن

 ... با شد قرار_

 ...  ریبگ دربست هی ابونیخ سر بپر! پره جاش ممد نیماش_



 

 pg. 871 

87
1 

 یپلک میمر. بود جیگ که دیرخچ میمر سمت یالحظه حسن نگاه

 :زد

 ...اگه.  ستین کیکوچ که نیماش آقا حاج_

 !نیماش یپ برو حسن! سالمت به دیبر! جان دختر نه_

 :نداشت اطاعت جز یاچاره حسن

 ! یحاج چ ش رو_

 اام کند یخداحافظ که داد دست منصور با و دیبوس را عادیم سر

 :داشت نگه را دستش او

 داص کم هی! بنداز بهش هم نگاه هی! جان نحس برو من نیماش با_

 !دنبالش گاراژ امیم صبح! دهیم

 یتو و کردند یخداحافظ یهمگ! امدیدرن یکس از ییصدا گرید

! دشیم کنده داشت میمر دل ن،ییپا برسند تا. رفتند آسانسور

 نیح! بود برده رونیب را نیماش مادرش یگفته طبق محمد

 و زد را منصور نیماش وتمیر حسن هم، از اشانیخداحافظ

 میمر سمت یفور حسن اما رفت سمتش همه از زودتر یعل حاج

 :گفت محتاط ییصدا با و برگشت

 ... یآبج_

 یقدم. داد میمر به و گرفت او از نگاه حسن اما ستادیا هم مهسا

 :گفت آرام دستش یتو موت  یر به ینگاه با و رفت شیپ

 نزنه مغزش به که ریبگ و ممد رگ جو هی امشب یتونیم اگه_

 !شده یقات روغنش آب. باالس آمپرش. 
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 :گفت تابیب میمر

 ...خب! شده یچ دمینفهم که من_

 سرش یرو دست و کرد منصور نیماش سمت ینگاه حسن

 :دیکش

 جر برات صبح مخلصم، خودم نگف اگه ، گف یستیشا خودش_

 !ا جزه با! باشش داشته امشبو فقط! گمیم رج به

 نیماش سمت یوقت. دیبگو یآرام خداحافظ ستتوان فقط میمر

 :گفت تعجب با مهسا رفتند،

 هو؟ی نایا شد شونیچ_

 تند،نشس نیماش یتو یوقت. داد تکان سر و کرد نگاهش جیگ میمر

 محمد. افتاد سرفه به مهسا و زد مشامشان یتو باز گاریس یبو

 هیتهو و انداخت رونیب را بود دستش که یگاریس. آمد خودش به

 :گفت آرام ، است معطل او دید یوقت میمر. زد را

 ؟یهست یکس منتظر_

 !نزده حرف سالهاست انگار! بود خشک محمد یصدا

 مگه؟ انینم_

 !انیم بابات نیماش با_

 .آمد باال شیگلو تا میمر قلب برگشت، سمتش که محمد نگاه

 :داد حیتوض یفور! داده را فاجعه کی خبر انگار

 ! همه نشینم جا گفت، یعل حاج_



 

 pg. 872 

87
2 

 به میمر و شد کنده جا از نیماش که بود نشده تمام هنوز حرفش

 اننگر میمر. گفت یکوتاه نیه ترس با مهسا و دیچسب یصندل

 حرکت از که دید را مهسا یشده گرد یهاچشم و برگشت عقب

 :گفت ترس با! بود شده شوک سرعتش و نیماش یناگهان

 ؟یخوب_

 نگاه و داد تکان سر فقط و داد قورت را دهانش آب مهسا

 و ببندد را کمربندش گفت میمر. دیچرخ محمد سمت اشدهیترس

 یم اگر سیپل. رفتیم فقط محمد! کرد را کار همان هم خودش

 تا !بود شاخش یرو نیسنگ یمهیجر کی نیقی به قطع گرفتش

 در دخترها از کدام چیه یصدا یول کرد پر را گاز بود توانسته

 یوت کردند حس که شد تمام زود خانه تا اشانفاصله آنقدر! امدین

 اب و کرد باز را کمربندش یفور دیرس تا مهسا! بودند مایهواپ

 تا و برگشت محمد سمت یول میمر. رفت نییپا یخداحافظ

 :گفت او د،یبگو یزیچ خواست

 میبرگرد یدوب میبر. میبخون عقد هی میبر ار،یب توشناسنامه صبح_

 !یاستخو جا هر! میریگ یم جشن
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! ماند رهیخ او به مبهوت و مات فقط که خورد جا چنان میمر

 اب. شد یخال قلبش نگاهش مدل از برگشت، سمتش محمد یوقت

 خانه در یجلو که برگشت مهسا سمت ، مکث هیثان چند

 :گفت بلند و بود ستادهیا منتظرش

 ! امیم من! خونه تو برو تو_

 شد خم فقط. بود دهینشن مه را محمد حرف یول بود نگران مهسا

 :داد قورت را دهانش آب. کرد بهشان ینگاه و

 !محمد ریبخ شب. نیباش مواظب. باشه_

 خواست ، او شدن   دور محض به و دیکش نییپا شیبرا سر محمد

 :گرفت را دستش میمر که فتدیب راه

 م؟یبر کجا بگم من_

 کرد یسع اشآشوبه دل تمام وجود با میمر و کرد نگاهش محمد

 :بزند لبخند

 ؟یبلد! میس یب! خط لب میبر_

 چرا؟ اونجا_

 !گمیم بهت! کنمیم خواهش_

 از میمر و داشت سرعت هم باز. افتاد راه و نزد یحرف محمد

 گذشت چه دانستینم! کردیم وحشت دیبا شهیهم او یتندرو نیا

 دبو دهید ازش هم گرید کباری که یخشم پرتگاه لب را محمد که

 مغزش نه گذاشت،یم آرام را دلش نه گذاشتنش تنها اما دهیکش

 !...را
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**** 

 

 و بود میمر مشام در آزاد یهوا یتو شده کباب جگر یبو

 انیم. بود انداخته راه یباز ذهنش یتو شیب و کم که یخاطرات

 یمادر مهر شیپا به تا سر که یزن چشم جفت کی از یریتصاو

 !دهد انتقال پسرش به درست تا نگذاشت طیشرا دیشا اما بود

 از قبل.  رفت سمتش بود دستش که یکوچک یبسته با محمد

 که داد عقب را یکیپالست قرمز یصندل میمر برسد، نکهیا

 یکس.بود دهیچ ابانیخ کنار جا نداشتن خاطر به مغازه صاحب

 از یبخش بود شده ابانیخ قسمت آن انگار. کردینم یاعتراض هم

 و نشست که ختیر قلبش محمد کج خندلب دنید از! مرد یمغازه

 :گفت

 !بود پاتوق یگرکیج همه نیا ،یکرد گریج هوس_

 . کرد باز را شده کباب جگر یرو میمر

 ؟یآورد گریج برام مارستانیب تو شب اون ادتهی_

 !ادمهی بهتر بعدش شبا_

 :دیخند میمر

 کجاست؟ مغزت هیالیمنته خودت قول به_

 اشو؟هیبق بگم !تو به مونده نفس هی...  شبا_

  بگم؟ شوهیبق من! نه_



 

 pg. 875 

87
5 

 !خب_

 حالم که میبر کجا یگفتیم و رونیب میبردیم شب اون اگه_

 ! نجایا آوردمت یشه،م خوب

 چطو؟_

 و ودب نشسته شیرو روبه پدرش دوباره انگار. دیکش یقیعم نفس

 ،بود گرفته که را یالقمه! او بعد و گرفت لقمه مهسا یبرا اول

 : گرفت محمد سمت

 ! داره فرق برام نجایا_

 ؟یفرق چه_

 :داد تکان را لقمه میمر

 تموم با اون، از بعد! نجایا آوردیم رو مهسا و من شهیهم بابام_

 قرص رو دلم که یبود تو فقط داشتم، باهات که ییمشکال

 رهبخ بود بابام عادت که شده کباب گریج پر دو همون با! یکرد

 !هست بهمون حواسش شهیهم بگه و

 :نشست عقب و بست چشم محمد

 !بخور خودت_

 :زد لبخند و داد قورت را بغضش میمر

 نجایا! نکن نگاه اشرپلهیز مدل و ختیر و سر به! زهیتم_

 !معروفه

 !ستین گشنم. ستمین ایباز سوسول نیا اهل_
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 :برد جلو را لقمه سماجت با میمر

 ! خدا به شهیم باز اشتهات! یکی نیهم_

 :گفت بهش یادارمعن نگاه با محمد

 !ایداد ریگ_

 پلک یگوشه که کرد همراه یبانمک چشمک با را یهوم میمر

 :برد جلو را سرش و شد جمع محمد

 !ینیبینم اتونمخونه خواب امشب یول خورمیم_

 اما گرفت محکم خودش انگشت با را لقمه میمر آرام یخنده با

 یرو رنجآ از را شیهادست! امدین در اویصدا که بود بیعج

 :شد خم سمتش شتریب یکم و کرد جمع زیم

 ؟یبعد_

 :گرفت را دستش محمد که گرفت سمتش دوباره را لقمه میمر

 نجا؟یا یآورد منو یچ واسه_

 :داد تکان سر محمد و کرد نگاهش یکم میمر

 چیه امشبم؟ پاک روان و اعصاب نیا با یکرد یدلبر هوس_

 یباز خاطره بهونه پس باشم بابات و داداش نخواستم هم یجور

 !ارین

 :گفت آرام و شد سست میمر دست

 خواد؟یم وقت یدلبر_

 ! نکن فرضم خر یول! نه_
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 ...محمدرضا_

 ؟پام ریز ینیبش که نشده دامنت به دست مامانم یبگ یخوایم_

 ! بذارم روت یریتاث تونمینم دونمیم چون! نه_

 تمسخر لحنش. نشست عقب و دیکش دهانش دور دست محمد

 :اشتد

 !خوبه_

 سال همه نیا که یتالش همه اون و مامانت ُپر   یچشا یوقت_

  دارم؟ من نداره، ریتاث کرده،

 :کرد نگاهش زیت محمد

 دخالت نداره، ربط بهت که یزیچ تو یکنیم یخوب کار یلیخ_

 !یکنینم

 :داد ادامه و شد بلند محمد. نگفت یزیچ یول برخورد میمر به

 ایب! ... رمیس و پر خرخره تا من ، خونه ربب کن جمع اتملقمه_ 

 ! نیماش تو

 :گفت آرام میمر ، برگشت تا اما

 مراعات که پر اونقدر ؟یپر که شده چت یبگ یخواینم_

 ؟ من جلو یکنینم مامانتو

 !نزن همش_

 نمیبش باهات امیب صبح ستمین یراض بگم دیبا که نزنم هم بخوام_

 !عقد یپا
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 زد پلک و دیترس میمر که شد عوض نچنا محمد یهاچشم حالت

 :ننشست عقب اما

 !یاریدرب رو هیبق جز و عز یخوایم باهام که چته بدونم حقمه_

 یکم میمر که شد کینزد بهش آنقدر و نشست شیسرجا محمد

 و نبود خلوت. انداخت اطرافش به ینگاه و دیکشعقب را خودش

 دیشن را شیصدا یوقت اما بود چشم یتو یادیز هم محمد

 :کرد نگاهش و شد پرت اطراف یهاآدم کل از حواسش

 ؟یاینم_

 :گفت قاطع و زد پلک

 !نه_

 او د،یبگو یزیچ خواست تا میمر و شد یطوالن بهش محمد نگاه

 :داد ادامه

 

 

  

 

 

 که یاومد! سادمیوا میکرد غهیص که یمحضر همون صبح_

 ! میمر یدید منم ،یدید گوشتو پشت گهید یومدین ،یاومد
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 محمد. ماند بهش مات میمر نگاه که بود یناگهان چنان ضربه

 به میمر نگاه. برگشت مخالف سمت سرش و زد زیم یرو آرام

 سمت و شد بلند محمد که شد یطوالن قدرآن.  بود مانده مرخشین

 یرو شده رها یلقمه به و زد پلک بار چند میمر. رفت نیماش

 یصدا با! بود هافتاد دهان از که یجگر کباب و کرد نگاه زیم

 محمد.  برگشت نیماش سمت وسرش خورد یتکان نیماش بوق

 اب میمر.  کرد نگاهش و تکاند ابانیخ یتو را گاریس خاکستر

 در. رفت نیماش سمت و داد قورت را دهانش آب.  شد بلند مکث

 را محمد و داشت برش. بود یصندل یرو فشیک. کرد باز را

 گاریس به یمحکم پک او شد باعث کردنش معطل.  کرد نگاه

 :برگردد سمتش کالفه و بزند

 !گهید نیبش_

 ، ببندد را نیماش در آنکه بدون و کرد نگاهش یکم میمر

 :گفت آرام. کرد نگاهش و نشست

 بجنگم ایدن کل با داشتنت واسه که دارم دوست نقدریا_

 ! محمدرضا

 یکم شیهاپلک و شد ریغافلگ او یهیحاش یب حرف از محمد

 :داد قورت را دهانش آب. بود مانده رهیخ بهش میمر.  دش جمع

 ...که رهیم ادمی یحت نه ادیم میزندگ تو یکس نه تو بعد_

 یب او ببند! میمر ندارم پرت و چرت ی حوصله امشب من_

 !برم صاحابو
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 بدم باج داشتنت دوست بخاطر بخوام بارهر که نیا توان منم_

 ! محمدرضا ندارم بهت

 ؟یچ یعنی_

 !امینم یچیه یپا چته، نفهمم تا یعنی_

 :دیچرخ سمتش کامل یعصب محمد

 حاال که اول از بود یچ مگه قرارمون! چمه من که چه تو به_

 ؟یکش یم گرو یدار

 بشه تهش خودت قول به که بود سروته یب رابطه هی قرارمون_

 ! عشق نه! ایدن فیک

 :گفت عتریسر میمر که کرد باز دهان محمد

  ؟محمد نهیا ریغ_

 !خوامتیم االن بود یکوفت هر_

 منم ، بدم حق مادرت و تخانواده به اگه که نکن دمیتهد پس_

 ! کنار یذاریم

 :گفت یعصب و کالفه محمد

 خبره؟ چه یدونیم تو_

 که ینم دیشا بدونم بگو...  بدم حق بهت دیشا بدونم! بدونم بگو_

 یاونجور مامانتو نمیبیم و کرده میاعقده مامانم محبت حسرت

 به دافر که!امیب کنار خودم با حداقل بتونم یکنیم خی یرو سنگ
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 گهید نفر هی جلو منم تو یخودخواه و بودن یخودرا خاطر

 !! نشم خی یرو سنگ

 و یعل حاج بهونه به! اونجا فرستادنم بابام واسه گرفتن مراسم_

 ! مجلس وسط دنمیکش خانم عصمت

 وار کیت حرکت تنتوانس که خورد یبد تکان چنان میمر

 فرمان یرو محکم را دستش دو محمد. کند کنترل را گردنش

 :بود برداشته خش لحنش. دیچرخ مخالف سمت سرش و دیکوب

 واسه گرفتش جو و داد چاک قهی بعد و انداخت پس بچه_

 و ادیب حاال! گهید مشت هی دست ریز انداخت اشوبچه و مملکتش

 .. .ای طاقچه لب بذارم استخوناشو! ادین

 :خورد فرمان یرو محکم مشتش دو

 ! ... خوامشینم بابا_

 :رفت باال شیصدا

...  ؟یپدر یب به کردم عادت بگم یک به ُپرم؟ ازش بگم یک به_

 !!ن؟یکن ینم ولم نزنم هوار تا

 خیب یدست دو که دیچسب چنان میمر یگلو به یناگهان یبغض

 نفس که شد نیسنگ چنان سکوت یلحظات. گرفت را اشقهی

 ینهیس یقفسه یرو میمر نگاه. آمدیم بند داشت جفتشان

 رو روبه به نگاهش و شدیم نییپا و باال تند که بود محمدرضا

 ادهیپ محمد که کرد شیصدا آرام دلشوره، با و نگران! بود مانده

.  دیپر جا از او که دیکوب هم به محکم چنان را نیماش در و شد
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. دانست ینم را شیکجا. کردیم رفرا داشت. بود تند شیهاقدم

. ترف فقط محمد اما کرد شیصدا بار چند و شد ادهیپ منگ و جیگ

 مغازه صاحب. کردندیم نگاهشان و بودند ستادهیا نفر چند

 :رفت سمتش

 ؟یخوایم کمک دخترجان؟ اومده شیپ یمشکل_

 ترساس با و گفت یدیببخش. انداخت باال سر و کرد نگاهش میمر

 داشیپ اما راند بود رفته محمد که یسمت. شستن فرمان پشت

 بود شده او شهر قسمت آن یشلوغ و شب یاهیس انیم. نکرد

 ینم هم یلیخ نیماش آن با! نبود او کار کردنش دایپ که یانقطه

 که یکار و کس تنها.  برگردد شد مجبور. کند تردد آنجا توانست

 ! ...بود حسن دیرس ذهنش به

 

 را کوچه عرض که دید را حسن وچه،ک یتو دنیچیپ محض به

 معلوم. کند توقف او تا ستادیا ، نیماش دنید با. رودیم رو قدم

 ار نیماش میمر! شده سرگردان و آشفته تماسش با هم او که بود

 . رفت سمتش حسن شد؛ ادهیپ تا و کرد پارک

 رفته؟ کوجا ؟یآبج شد یچ_

 نگاه.دفشر دستانش نیب سخت را موتیر و بست را نیماش در

 :ماند حسن به دلواپسش و ناراحت

 .! ..نکردم داشیپ یول دنبالش رفتم هم یفور! دمینفهم اصال_

 :داد قورت را دهانش آب
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 اون ادی دوباره؟ خودش واسه نکنه درست دردسر وقت هی_

 !بود یعصبان یلیخ... افتمیم شالقا

 تا ار نیماش کوتاه یفاصله و دیکش سرش به دست ینچ با حسن

 .بود دنبالش هم میمر نگاه.  برگشت دوباره و رفت کوچه سر

 قدم ازجهینتیب حسن! بود مشخص شانیهردو رفتار از صالیاست

 . ستادیا میمر کینزد دوباره رفتن، رو

 لفنت ، ازش گرفتم یخبر... برو شوما! یآبج اشیپ افتمیم من_

 ... کن کارو نیهم شومام! کنمیم

 :شد ترکینزد بهش مکث یب میمر

 !  امیم منم_

 :خورد جا حسن

 ! یش ریاس جایب من؟ خواهر یایب کوجا_

 :گفت تابیب میمر

 !کرد آرومش بشه دیشا م،یباش هم با باالخره_

 :گفت تلخ حسن

 یبشناس رو ما داداش داغون اعصاب خش و خط مونده پ_

 االن داره، گرین خودشم تو خواس سرش ریخ امشب! خانم میمر

 ول نشویماش و شوما.. .واال! هفت و شیش آسمون خیب دهیچسب

 !ره در ادهیپ و ابونیخ وسط دادینم

 :داد تکان طرف دو سر ناراحت و کالفه میمر
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  کردن؟ بوده یکار چه نیا آخه_

 با شد همزمان ، حرصشپر"  دانمیم چه" و جنباند سر حسن

 یآرام سالم با و دشید میمر! خانه در از یعل حاج آمدن رونیب

 نیسنگ را سالمش و رفت جلو یعل حاج. انداخت نییپا سر

 :دیچرخ دو آن نیب نگاهش. داد جواب

 ن؟یاکوچه وسط که یشب نصف شده یچ_

 :داد جواب ناراحت و مکدر که بود میمر حسن از قبل

 آقا؟ حاج ستین مشخص لشیدل_

 به انگار نگاهش و چالند دستش یتو را حشیتسب یعل حاج

 :دهد ادامه تا داد اگر دخترجوان

 ...که بود اجبار نیا پشت یلذت چه بدونم شهیم_

 !جون دختر چینپ نسخه! تشیحکا از یندار خبر_

 :گفت آرام و دیکش یقیعم نفس بعد.  ماند ساکت یکم میمر

 هک نیبد حیتوض محمد به کاش یول! ... چمیپ ینم نسخه! چشم_

 داره، رزشا حد از شیب براش که یکس تنها! نکنه قضاوتتون

 احساس نینذار! شه خراب نینذار! پناه و پشت جور هی! نییشما

 ! کنه یپناهیب

 ریت یگو دو هیشب دخترجوان یهاچشم.ماند بهش یعل حاج نگاه

! ندبود زده نورافکن شیتو انگار شب یاهیس در که بود آب پر و

 ! مهم و بیعج ییشناسا کی یبرا
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 خانه سمت کوتاه یدیببخش و بد یحال با و افتاد نییپا میمر سر

 هم با شیهاشانه و قلب کرد احساس بست، را در یوقت. رفت

 یبرا تا شد آماده دلشوره با که شب سر از انگار! شده نیسنگ

 بود، مانده تنها او غم کوه با که االن تا برود محمد خانواده دنید

 یهاشب خنک باد. نشست پله یرو یخستگ با.گذشتیم عمر کی

 یلذت که بود داغ آنقدر یول خورد صورتش به ورماهیشهر آخر

 که کرد اطیح کنج ساکت یشمعدان به ینگاه. برد ینم ازش

 یتیحکا چه دانست ینم! بود دهینرس صاحبش دست به هنوز

 شدن   باز آرام یصدا.کردینم شیرها یالحظه دلشوره اما دارد

 :نشست کنارش مهسا بعد یالحظه و دیشن را در

 محمد؟ بود چش! میمر افتاد شور دلم_

 :آمد در شیگلو ته از شیصدا و خورد تکان میمر سر

 !یخودیب یهایدلواپس دست از! شده ضیمر_

 ... نداشت قرار و آرام. بلندشد میمر و کرد نگاهش جیگ مهسا

*** 

 

 و دستش کنار رنگ زرد یقوط.  بود دهیکش دراز تشک یرو

 به خکوبیم اهشنگ! بود رها تر طرف آن گارشیس یبسته

 تنها آب شیف شیف یصدا! بود هایماه یهابال و ومیآکوار

 وسعت آن به یشهر در. بود اطرافش زجرآور سکوت یشکننده

 از شیرو روبه قاب و بود مانده جا کی همان امکانات، همهآن و

 مفرطش یعالقه گرفتار که ییهاآن از! درشت و زیر یهایماه
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 رتعیوس و تررنگارنگ تا دهد ییبها هر بود حاضر و بودند شده

 هشت و زدیم بال نشانیب خودش یگاه که انگار. کند شانیتماشا

 هم را یگل یماه چند دنیبلع حال که یاخسته یمور شدیم

 و هایآزاد تمام با. شیبرا ایدن نیا بود شده زندان! نداشت

 دیرسیم تهش باز اما کرد تصاحب یزورک که ییهایبندوباریب

 یشعبده و مادرش یهاچشم ومیآکوار به! ومیآکوار نیهم به

 !تنگش از افتاده رونیب یماه یتماشا یبرا انشیاطراف

 

 

  

 

 

 وا دید یوقت. کرد نگاهش و ستادیا عقب صدا یب یقیدقا حسن

 رفت جلو صدایب است؛ خودش حال یتو فقط و نشده اشمتوجه

 یرو شانیپر یهامو از شیهاچشم. نشست کنارش زانو چهار و

 به و خورد چرخ اشنهیس یرو یرها راهنیپ تا او یشانیپ

 :گفت آرام! شدیم خاکستر فقط که دیرس دستش یتو گاریس

 ایدن ته تا!    همه از! دادا گارتیس خاکستر اون رنگ شده دلم_

 لتد از دنیکشیم گرو نباس! یدار حق ینکن گاین و یکن پشت

 !ام یحاج به احترامت و عشق به
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 دوباره و گذاشت هم یرو هیثان چند را شیهاپلک فقط محمد 

 !  دهیشن را حرفش که یعنی.کرد بازشان

 خم سمتش یکم و گذاشت شیزانوها یرو را  آرنجش دو حسن

 :شد

 مننه جون به! دادا یکنیم کونمیف کن! ممد غم و لک تو نرو_

 !یقوط تو کردنت طویا که رمیگیم رو همه حال رمیم خودم

 !یکنیم گاین رو جونورا یا و جایا یاوفتاد َتنا که نمرده حسن

 نیب از سست و یزورک شیصدا. خورد تکان محمد یگلو بکیس

 :آمد رونیب شیهالب

  ار،ک و کس لشکر   یاهیس نیا تا! حسن شدم کارا و یکسیب عند  _

 ...خاک ریز نکندم

 خه؟آ خودت تو یزد چیپ یخودیب چرا!  خاک ریز بره بدخوات_

 یدیکشیم نتیآست از جواب شهیهم مث یشدیم ستیوا... 

 نهویع داشتم خبر جیهو منه اگه اصن ؟ ینبود بلت! رونیب

  ؟ کنم گاین شدمیم واست ماست

 آدم   لشگر هی وسط مینخود ه؟یچ یباخود و یخودیب_

 )!(...ممرضا

 و آرامش با جنگ به صورتش خطوط که کرد نگاه را حسن

 !بود رفته اششهیهم یطلب صلح
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 ، بودم عموم یآبرودار تئاتر جکیمل! حسن ستمین امینخود_

 منگوله کاله ینطوریا که بدبختم خوش چه! مامانم دست بندامم

 . رقصوننمیم و سرم زارن یم دار

 حاج یبرداشته خش یصدا اما دیبگو یزیچ کرد باز دهان حسن

 :نگذاشت یعل

 رلشگ واال ممرضاپسر دایم ئاتریت واست غالم نداشتم خبر من_

 !شمینم ناحق

 با بود یعل حاج.  دیچرخ هم با و جا در حسن و محمد سر

 .کردیم نگاهشان و بود ستادهیا هم دیس ترعقب یکم. منصور

 گذاشت نیزم یرو آرنج محمد و کرد نگاهشان واج و هاج حسن

 نیب نگاهش و افتاد کنارش اشنهیس یرو از راهنشیپ. نشست و

 !...بود رو به رو به هاآن چشم یول دیچرخیم هاآن یسه هر

 یگرسن از وارید کی ختنیفرور هیشب افتادنش که یمردجوان به 

 اج را لشگرشان نصف که ییهاشب آن از یکی هیشب! بود محکم

! گشتندیم باز خورده شکست و منیاهر آغوش در گذاشتندیم

 شدن میتسل تا یزیچ و بود رفته شانیقوا تمام که ییسحرها هیشب

 بارنیا... اما! نبود دشمن غیت مقابل آب یاقطره یبرا اشانهمه

 !باختندیم یخود به داشتند

 :فتگ رفته لیتحل ییصدا و گرفته یلحن با و رفت جلو منصور

 محمدجان؟ میبزن حرف یدیم وقت_
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 لهگو دستش ریز را راهنشیپ. رفت نییپا سرش و نشست محمد

. چرخاند هم سمت را همه نگاه سکوتش !دشینپوش یول کرد

 :بود دیس نشست، شیرو به رو که یکس نیاول

! کردیم دود گاریس پامون پابه شست یم ممرضا خود جا هی_

 درست اتیعمل هی نقشه و طرح میشست یم که بود یوقت اونم

 مام که میکن ذوق و میبد فرمانده لیتحو میبر بعد! میدرار درمون

 !میبلد

 رونیب راهنشیپ بیج از را یگاریس یبسته و کرد هنگا محمد به

 گاریس یبسته! کنارش هم منصور و نشست یعل حاج. دیکش

 را بهمن گاریس یزده رونیب نخ منصور و خورد چرخ نشانیب

 جلوتر را دستش منصور و کرد نگاهش محمد. گرفت سمتش

 :برد

 هبهون به امشب خواستیم گفت فقط شما رفتن از بعد مامانت_

 رهن مجلس اون به ره،یگیم میمر با ییآشنا تین به که یایمهمون

 اهکوت عموت کرده کار هر گفت! ینینب چشمش از ویچ همه تو تا

 تو یساعت مین کنهیم تیراض یعل حاج گفته تهش و ومدهین

 نگفته دینبا! سرت شد بحثمون حال نیا با! یباش مجلسش

 ! بابا یدار حق!  اونجا فرستادتیم،

 :داشت خش محمد یصدا

 و رفاقت بابا؟ بود یچ سر از شهیهم یداد بهم که ییحقا نیا_

 ؟یبود شیمدع که یایپدر ای یداشت محمدرضا گردن که ینید
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 تا کردمیکار هر یول جونمو یحت باباتم ونیمد مویچ همه من_

 !دارم دوست چقدر یبدون تو

 ! حالله حالل! بابا یستین جونت نید ریز_

 :گرفت را مچش یعل حاج که شود لندب خواست

 !بشنو و نیبش امشب هی! ممد نیبش_

 گوشم ریز یزنیم ؟یعل حاج شهیم یچ نمیبب و بشنوم نخوام_

 ... ای باز

 مه پا و من حرف یرو نیبش امتیق تا بعد!  امشب هی گفتمت_

 توش یحرف قسم خودت جان به... ممرضا روح به! نشو

 !... ارمینم

 :گفت سخت یعل حاج و کرد نگاهش هریخ رهیخ محمد

 !امشب بده شنفتن گوش! بچه دهیم قسمت داره یک نیبب_

 :گفت دیس و دیکش صورتش به دست کالفه محمد

 هک یشب هموناز! محمدرضا بشنو قضاوت بدون بابات از باری_

 !رفت یچ واسه و رفت چرا یگیم

 د؟یس برام کنهیم درمون رو یدرد کدوم دنشیشن_

 دیشا رفتنشو چرا درد! پسر کنهیم تحمل قابل شونبود درد_

 !برات کنه سبک

 گرفت گارشیس ریز آتش دیس و چرخاند سر یپوزخند با محمد

 به یپک منصور ، دیس سر تکان با. کرد نگاه را منصور و
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 آن به دیکش پر ذهنش. محمدرضا به کرد نگاه و زد گارشیس

  !قرارگاه یتو ذوقش و محمدرضا یهادنیدو و روز

 .زد لبخند

 

 

  

 

 

! هرونت یمرخص میایب بود قرار. میبود برگشته اتیعمل از تازه"

 با و میداشت دوماد تا دو! بودن شده الش و آش نایماش یسر هی

 برگرده و بپره نیماش نیاول تو کردیم دل دل که ممرضا

 ونخ خروس کبکش. برگشت و گرفت نامه و تلفن رفت! تهرون

 نبشگ! بود وا بناگوش تا ششین. میگذاشت سرش به سر! بود

 ! "زدیم

 و زد گارشیس به یپک منصور و بود او حرف به محمد گوش

 حرف دنبال.  زد آتش را گارشیس نیدوم دیس گرید سمت

 :بود خندان لحنش.  گرفت را منصور

 از یگرفت متیغن شبید نکنه! یاخو سالمت سرت گفتم بهش"

 و شگردن به داد قر! وقت هی ینکن یخور تنها! یکنینم رو ایبعث

 زادشآ دادن، ب م که یخبر منی به بودم گرفته گرو هم یبعث: گفت
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 اگین من. میخورد جا! گرفتم گهید جور رو متیغن. بره کردمیم

 "خبره؟ چه مگه که منصور به گاین یعل کردم،یم یعل به

 :بود محمد به نگاهش. زد یخندکج منصور نگاه با یعل حاج

 یک میدینفهم اصن.  رونیب دیکش بشیج از نومه هی میدید"  

 هکیت هی و رقصوندش هوا تو. یپدرصلوات دهیرس نومه دستش

 نوشته زنم! شمیم پسردار دارم که رونیب دیکش ازش کاغذ

! هپسر اشبچه گهیم بوده، شهر میند میقد یهاقابله از که اشخاله

 "! ادیم ایدن هم گهید ماه سه تا

 زیت شیهاگوش اما نیزم به نگاهش و بود نییپا هنوز محمد سر

 ! بود

 :منصور دست به دیرس کالف سر دوباره

! نبود بند نیزم رو روز اون اما شهیهم بود خنده خوش ممرضا"

 ارهاش. دیرس سرش پشت از دیسع و دیچرخ تا سه ما نیب نگاه هی

 آب زمستون وسط! بود دهیرس هم زاتیتجه تازه...  بهش میداد

. دآور و کرد آب یقات خاک کم هی! تابستون تا شدیم دایپ بهتر

! پشتشه یمرض هی هم با مونهمه شدن ساکت دیفهم بود زیت

 یارذیم یچ اسمشو گفت خنده با دیس!نمونیب دیچرخ گاشیناول

 شونامه بعد" نیرحسیام"گفت و رفتیم عقب عقب داشت حاال؟

 ینامرد دمیعس! مشیگرفت ره در اومد تا! لباسش بیج گذاشت

 "! سرش کرد یخال بود گل یچهر نکرد
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 یال محمدرضا و بود روز همان انگار. دندیخند شان هرسه

 دیس! گذاردیم دستشان کف را حسابشان که دیکشیم داد دستشان

 :گفت و کرد له دستش ریز کاغذ یتو را گارشیس لتریف

 خبر هوی که میزد یم هم کله و سر تو میداشت قرارگاه وسط" 

 میرسب دیبا و تله تو افتادن گهید گردان تو هابچه یسر هی دیرس

 ما به یجور اون که شده خراب یلیخ اوضاع بود معلوم! بهشون

 ما به قرارگاه فرمانده! زدنیم حرف میبود برگشته تازه که

 ستهد رفقاتون ن؟یکشینم خجالت که بهمون زد تشر یحساب دیرس

 یمالگل همو شما! نیزم رو زنیریم دارن زییپا برگ نیع دسته

 از که داد تکان سر و ممرضا سمت دیچرخ نگاشم سر. نیکنیم

 "! محمد تو جزداشتم توقع همه

 :شد جمع یعل حاج صورت

. کرد خم ما یباز سر که سرش خاطر واس من کردم داغ" 

 سر رو یبعث یهاحرومزاده دل دق چرا که فرمانده پشت دمییدو

 سه تو! رهیم داره و شهیمرخص سر اون! یکنیم یخال ممرضا

 " بش؟ بتوپه یاونجور دیبا عاقبت! اون جز بودن رفته همه ماه

 :زد یتلخ لبخند منصور

 هی یوسط،عل رفتینم یگل شکل و سراون با ممرضا خود"

! شدیم اخراج و خوردیم گردان فرمانده از هم یافسر چک

 تهرون برگردن یعل و اممرض بود قرار. قرارگاه تو مشیدیکش

 شدن آماده و کردن عوض لباس! بود برخورده جفتشون به یول

 کوتاه حرفش از هستن اونام دید یوقت فرمانده! مقدم خط یبرا
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 داره حامله زن ممرضا بود دهیشن. تهرون برگردن گفت و اومد

 چند ، کرده تحمل وقت همه نیا زنش گفت! نرفت بار ریز یول

 دنمکر پاره کهیت تعارف وقت! بره تا کنه،یم تحمل هم گهید روز

 اومدنش! شکن خط و بود کارکشته یروهاین از ممرضا! نبود

 و روب یب م،یبرگرد گفت و دیبوس روشو فرمانده. بود قلب قوت

 "دیخند فقط ممرضا و بره دیبا یحساب یمرخص هی برگشت

 لحنشان.ماند محمد به نگاهش و زد آتش گرید یگاریس دیس

 !شدیم یزمستان حالشان داشت. شدیم تلخ. شدیم ختس داشت

 دیرسیم که ییخبرا. دمونیام هم. تنمون هم. راههم .بود سرد"

 مام. بود داده ادیز تلفات اسری گردان. نبود خوب اصن

! یمرخص بودن رفته هابچه نصف! میبود کم میدیرسیم

 خدا سن،بر ما به تا اما گردن یبرم دارن عده هی بود اومدهخبر

 میدیرس! دادنیم پوشش گهید سمت از دیبا! بشه یک دونست یم

 خمپاره و گوله و توپ شب دلتو! بود جهنم! بود امتیق خط لب

 از دید ینم چشو چش! خون و ترکش و ریت و بود تانک و

 پوشش ورو هی بره یک هر که میشد میتقس! خاک و دود و یاهیس

 هوی! دیرس یم زورمون رم،کمتیرفتیم تر کینزد یچ هر! بده

 دررو راه هی فرمانده با که هابچه از تا چند با اومد ممرضا میدید

 ! "هیچ نقشه گف قهید هی تو! بزنن دور رو ایبعث کردن دایپ

. ردکیم نگاهشان میمستق حاال محمد. ختیر دیس گاریس خاکستر

 :دستش یتو فندک به بود رهیخ یعل حاج
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 بود لیعزرائ دست تو پنجولمون و ستد که نبود توش حرف"

 تو بره صاف خواستیم! تمام مرگ یعنی حرفش و ممرضا اما

 نافتادیم ایعراق ریگ اگه! بزنه پشت از و عده هی با ایبعث دل

 کردنیم شونمثله زنده زنده. بود گوششون اشون بزرگه کهیت

 شوناتانک با َبلکَم شه؛ پرت کم هی حواسشون که بود راه تنها یول

 کمک م،یستادیایوام کم هی! شن رد مجروحا رو از نتونن

 ..." دیرسیم

 یتو ناله و رباریت و خمپاره و توپ یصدا.زد پلک منصور

 !بود گوششان

 ونبلدم راه. بود شب! رفتنیم تعداد هی دیبا. نبود کلکل وقت"

 خواست تا ممرضا فقط میپاشد هم با همه! دیس و بودن ممرضا

 اب رفتمون. میریم ما.نوریهم بمونه اون میکرد شرط فته،یب راه

 وقت هر. شدیم بابا داشت! معجزه برگشتمون بود، خودمون

 چش جلو ذوقش یول بود جنگ! نبود توش حرف بود گهید

 بار ریز. گفت بهش یچ هی یک هر! صبح از موند مونهمه

 دیس. کرد نگامون فقط. شد ساکت و افتاد ش بچه حرف تا نرفت

 ریگ راه ونیم.  میافتاد راه و میگرفت تیحالل هم از. افتاد لوج
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 میشد شوکه! دیرس هوی که زد دور شدینم.  شیآت وسطمیکرد

 "... یول

 . بود رفته هم یتو لحنشو صورت.داد ادامه دیس

 مث !کانال هی تو دمونیکش عیسر. بودم رفته اشتباه خط هی من"

 اونجا دیرس ینم اگه. بود بلد رو راها همه ،نیزمریز آبراه

 پشت از! بود شده خوندهگوله هی کیشل یب مونفاتحه بهمون،

 هی با و باال میدیکش. میبود زده دورشون. باال دمونیکش ایعراق

 .زد ینم خطا! بود ممرضا دست یچیآرپ. میکرد شروع نیاحسی

! نورویا زدن دیرس دستشون یچ هر با. بودن شده ریغافلگ ایلعنت

 ما یچ هر! جلو دنیکش شد ادیز یزخم دنید ممرضا و دیسع

 دیعس هوی! دینشن گوششون ن،یند نشون خودتونو میدیکش هوار

 "! شد پرت ممرضا حواس. افتاد

 و بود سرخ آسمان. بودند نشسته زانو یرو شب دل در انگار

 :گرفت یعل حاج یصدا! جهنم یزمستان یهوا

 ترکشو بغلم خوردهخمپار بدم، کمک رو ممرضا جلو دمییدو"

 متس دییدو کولش، انداخت و دیسع. زد تانکو هی ممرضا! گرفتم

 شسر پشت از خون! دیسع با روم افتاد گرفت بالمو ریز تا! من

 !"صورتم تو ختیر

 :بود تر درشت یعل حاج نکیع یشهیش ریز از اشک 

 چرا! ... ممرضا زدم داد.  کردیم خس خس. بود وا چشاش"

 ."کرد خس خس فقط ...؟ یبرگشت

 :کردیم هیگر دیس
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 خس خس هنوز ممرضا یول نداشت جون دیسع بهشون میدیرس"

 از کردم بلندرو یعل! بود خورده سرش یتو پشت از. کرد یم

 رو یعل و من منصور و گردان یباق! هوا بردن مو نعره پا جفت

 ..."داشت جون هنوز...  موندن دیسع و ممرضا.  عقب دنیکش

 :ختیریم اشکتر ختس منصور

 میزد ضجه یچ هر! شد بسته راهمون سراغشونمیبرمیبرگشت"

 کمک ایعراق به اونور از! جلوترمیبر نذاشتن. موندن ها بچه

 دنیکش و میشد مجبور! کردنیمتارومار داشتن.  بود دهیرس

! ناشونیپوت و تانک چرخ ریز بود مونده ها بچه جنازه. عقب

 " دیرس رید یبعد گردان

 :کرد هیگر یعل حاج

 کنمیم کول خودم. مونده قمیرف المصبا زدم هوار یه" 

 تانکا چشم جولو...  کردیم خس خسهنوز ممرضا! ... ارمشیم

 ...   "هایحروم یآ!... رفتنیم رژه

 یعل حاج. داشت تب محمد یول بود گرفته فضارا یبد یسرما

 محمد! شدینم قطع اشزمزمه! بود نییپا سرش و کردیم هیگر

! زد رونیب که خوردیم وارید و در به داشت.شد بلند طاقت یب

 ...کردیم خس خس داشت هم او انگار. بود نمانده شیبرا نفس

 بدون. یگوش بدون. نیماش بدون. کرد یگردابانیخ شب تمام

 تمام که بود خورده وارید و در به و رفته راه آنقدر... و حواس

 کی انگار شدنش صبح تا که بود یبش. کردیم درد عضالتش

 ک ش اشانیاهیس که ییهاابانیخ نیب. بودند سوزانده را عمر
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 جسمش و روح  یسرگردان تا! ... جهنم در یرو روبه تا آمدیم

 ... انکار و باور و دروغ و قتیحق برزخ در

 جیگ. رفت تییسو سمت نگیپارک در از. بود صبح نه  

 به تا کرد باز را راهنشیپ یهامهدک راهرو یتو از.  خوردیم

 با و زد یپلک. است زیم یرو که دید را لشیموبا. دیرس تییسو

 دستش دو و کرد رها را خودش باز طاق. افتاد تخت یرو کمر

 که یامرده هیشب. ماند سقف به شیهاچشم. شد رها طرف دو از

 ار رفتن گور یتو نیقوان و کرده دایپ آسمان به رو را اشقبله

 ! شکسته

 به تازه که بود ییصداها و شبید یهاهیگر یپ هنوز حواسش

 یرو یزخم یجا. کردیم درد کتفش دو نیب. دیرسیم گوشش

 رها دستش از راهنشیپ و بست را شیهاچشم.سوختیم کمرش

 رها هنیقرنط از که بود شیهانفس انگار. افتاد تخت نییپا و شد

 یبو!نشست یم اشهنیس یرو ترنیسنگ ییهوا باز و شدیم

 ینم! را کجا از! بود همراهش دائم خون و باران و باد و خاک

 !! دانست

 !...کند؟ انکار توانستیم هم را نیسنگ و بیعج درد نیا 

 یصدا! شیهاگوش یتو انداختیم موج هاتانک و توپ یصدا

 پشت به یکس! جهنم بود شده زمستان. آمدیم دور از یاناله

 برف یهاپوره. زد باد. شدندیم کینزد هاتانک و بود افتاده

 یرو که یمرد یقدم کی به تانک و بود کرده تب. دیباریم

 ...و دیرس ، بود افتاده نیزم
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 یرو از یزیچ. شد زیخمین دهیبرنفس و ماند تنش ریز آرنجش

 مه با عرق و آب چندقطره و افتاد لختش ینهیس یرو اشیشانیپ

 شیبازو یرو یدست. گرفت راه شصورت یرو و شد مخلوط

 نگاه دید که یزیچ نیاول. چرخاند سر بالفاصله و نشست

 ...بود میمر دلواپس و سرگردان

 .بود آتش رنگ شیهاچشم. کرد تیسرا هم میمر به تبش انگار

 :دیپرس آرام فقط! کند دیبا چه دانستینم

 محمد؟ شده چت_

 زانو چهار را شیپاها و گرفت او از را ماتش چشمان محمد

 او پشت به میمر چشم. بود صورتش یرو دستش دو. کرد جمع

 را بغضش. کردیم بد را حالش هنوز که یزخم خطوط و افتاد

 رونیب حرارت تنش از. شد خم او سمت یکم و داد قورت

 :زدیم

 ... دکتر میبر پاشو. یدار تب_

 کرد صدا را اسمش خواهش و ینگران با میمر. نداد جواب محمد

 اشحنجره ته از زور به شیصدا. رفت نییپا محمد یهادست و

 :آمد رونیب

 نجاست؟یا یاگهید کس_

 :جنباند سر میمر

 !نگم یگفت! نه_
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 دیترد که بود یطور نگاهش.برگشت سمتش و کرد تعجب محمد

 :دیپرس و کرد جا میمر حال یهایدلواپس نیب را خودش هم

 ست؟ین ادتی_

 به. ماند رهیخ بهش میمر! نه که خورد تکان نیسنگ محمد سر

 را اشآشوبهدل چطور خوابش یتو یهاناله که اوردین شیرو

 :گفت فقط. کرده شتریب

 !یداشت تب!نجایا اومدم بود صبح. یبود داریب و خواب دیشا_

 ! ینذاشت که حسن ای مهنا به بزنم زنگ خواستمیم

 محمد چشم شیپ یطوفان یمهلکه آن وسط یخاکستر یریتصاو

. دیکش تخت گرید سمت را خودش و بست را شیهاچشم. دآم

 :دیپرس و شد بلند هم میمر

 ؟یریم کجا_

 :گفت خفه و آرام برگردد، سمتش آنکه بدون

 ... ادیب نده خبر یکس به! رمیبگ دوش_

 و چالندش یم داشت. بود مانده میمر یهادست نیب سیخ دستمال

 ! ...گفت یآرام یباشه

 کوچک حمام یتو نگاهش.  بست سرش پشت را حمام در محمد

 قبال مگه! بود سرخ یهارگه حمام یهایکاش نیب.  زد چرخ

 !بود؟ خون رنگ زیچ همه چرا نبودند؟ دیسف

 فرو آب هجوم ریز را سرش.کرد باز را دوش و بست چشم

 یهوهو یصدا. ختیر گردنش و صورت و سر یرو آب! کرد
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 پشت بیعج یخس یخس...  و ارهیتو هاتانک یصدا! آمدیم باد

 مشت با و برگشت عقب چنان آمد؛ بند نفس دفعه کی! سرش

 یوت از داشت یلمیف انگار! شود قطع صداها که دیکوب نهیآ یتو

 در یخط و دیچیپ اشپنجه و مشت یتو درد! شدیم پخش نهیآ آن

 .داد نشان مین دو را صورتش نهیآ طول

 سرخ سرخ جا همه. فتادا شیپا یجلو یکی یکی خون یهاقطره 

 !آمدیم مرگ یبو! داشت درد رنگ جا همه! بود

 رد قفل! شد یقات میمر یصدا با خورد یم در به که ییهاضربه 

 دید که را محمد حال. شد پرت حمام یتو بایتقر او و چاندیپ را

 که یخون سمت چشمش و گذاشت صورتش یرو را دستش دو

 تبرگش سمتش محمد یوقت. برگشت بود؛ گرفته راه او دست از

 اکو حمام یخال یفضا در او یصدا. شدیم ترک زهره داشت

 !شد

 ... میبر باهام ایب_

! شدیم بد داشت میمر حال که بود بیعج شیصدا و لحن آنقدر

 دوش! برگشت او یحوله با بعد لحظه چند و رفت عقب قدم دو

 رشلوا! دشیکش خودش دنبال. انداخت پشتش را حوله و بست را

 را او! خودش لباس از یبخش و بود سیخ مهین نصفه محمد یپا

 یوقت. گشت هیاول یهاکمک جعبه دنبال و نشاند تخت لب

 که ودب تند آنقدر قلبش یهاتپش. دیدو تییسو سمت کردشیدایپ

 دست اشزده خی دست دو با! کند سکته کردیم حس آن هر

 دهان یماه مثل. کرد نگاه را شیرو زخم و گرفت را او یزخم

 !بود کرده باز



 

 pg. 912 

91
2 

 

 

  

 

 

 دستش و دیچرخ محمد دست همان اما داد قورت را دهانش آب

 ...دیچرخ باال دلواپسش یهاچشم. گرفت را

 انگار. بود سرخ سرخ محمد نگاه و صورت. ختیر یهر دلش

 !شمارش قابل ریغ قلبش ضربان و بود صد یرو فشارش

 :خورد تکان طرف دو اریاخت یب سرش 

 ...محمد دکتر میبر پاشو خداتورو_

 :دیخراش را روانش و روح فقط او یصدا اما

 ! میبر شده خراب نیا از هم با ایب تو_

 محمد و دیچک پلکش ریز از اشک .کرد نگاهش فقط میمر

 :شد خم سمتش ملتمس

 ؟یایم_

 نفس او یهاهیر به که بود هوا انگار اشآره . شد خم سرش

 خودش سمت را او و رفت میمر سر پشت دستش. داد دوباره

 ار او خی جهنم انیم از انگار.  آمدیم بند داشت میمر نفس. دیکش

 ....بودند دهیکش رونیب
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 امآر و کرد جا جابه دستش یتو را یگوش ت،ییسو به ینگاه با

 :داد را مهسا جواب

 !نمون تنها! مهسا شتیپ ادیب خانم عصمت بگو امشب_

 ! من به بگو شده یزیچ اگه توروخدا میمر_

 ! فقط محمدم شیپ! که گفتم_

  ام؟یب منم یخوایم خب_

 :نشست میمر لب کنج او، دلواپس یصدا از یجانکم لبخند

 بهم بزن زنگ یداشت کار تو! خوبه یچ همه!  برم قربونت نه_

 خب؟! نمون تنهام و

 اب دوباره کند قطع نکهیا از قبل یول گفت یآرام یباشه مهسا

 :دیرسپ اطیاحت

 یکار دیشا ست؟ین خوب محمد حال که بگم حسن به... گمیم_

 !براومد ازش

 یقیعم نفس و کرد تییسو یراهرو سمت ینگاه دوباره میمر

 :دیکش

 عصمت جلو گرفت منو سراغ اگه فقط! اون دونهیم خودش_

 هک بگو خودش به یواشکی! وقت هی نگو بهش یزیچ نایا خانم

 !گم؟یم یچ که یدونیم! نباشه محمد دلواپس
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 یهاظرف. کرد یخداحافظ و تشکر میمر و گفت یچشم مهسا

 تسم و برداشت بود؛ گذاشته در کنار و آورده کیپ که را ییغذا

 سالن سمت یراهرو برق. نبود محمد از یخبر اما رفت تییسو

 غذاها با و گرفت ینفس. بود رفته باشگاه یتو حتما. بود روشن

 بار یهایصندل از یکی یور بهش پشت او. رفت طرف آن

 سمت میمستق نشستنش حالت. ومیآکوار یرو روبه و بود نشسته

 و خودش دور آرام هم او. کرد نگاه یماه به! بود یمور

 حال ینما تمام ینهیآ انگار. زدیم چرخ اطرافش یهاصخره

 !قراریبو جیگ! بود محمد

 که ینزما یحت! شدیم بد حالش افتادیم که عصرش حال ادی 

 آن از انگار. نداشت را بیعج حال آن بود مست و خورده شالق

 یم قانون از که یمجرم مثل حاال و بود یراض خوردن شالق

 ات قبل شب به مربوط بود شده چه هر! داشت فرار قصد زد؛یگر

 یرو را غذا یهاظرف. رفت جلو و گرفت ینفس! ... بود صبح

 و بود برگشته رنگش. کرد نگاه محمد مرخین به و گذاشت زیم

 ظرف! شدیم خاکستر ، اششده پانسمان دست   یتو داشت گاریس

 آرام. گذاشت دستش یجلو چنگال و قاشق با و کرد باز را غذا

 :گفت

 ...  بخور یزیچ هی_

 !باشه که داد تکان سر فقط و کرد غذاها به یکوتاه نگاه محمد

 یختهیرهمبه الح از بهتر که کند تظاهر خواهدیم که بود معلوم

 و کرد نگاه دستش یجلو پر یگاریجاس به  میمر! است عصرش



 

 pg. 915 

91
5 

 زبان به بود شده جانش یخوره که را یسوال باالخره! دیکش آه

 :آورد

 !یختیر هم به قدر نیا چرا یگفتیم کاش_

 باهام؟ یاینم! نگم_

 :داد را جوابش. دیچسب او مرخین به دوباره میمر نگاه

 ! گردم ینم خودم میتصم واسه ، تو رکا یچرا دنبال من_

 ؟یپرسیم یچ واسه پس_

 یمجلس هی چرا بفهمم تونمینم چون! یمهم برام خودت چون_

 ! ختهیرهمتبه نقدریا ،ینرفت توشم که

 . شد خم سمتش میمر. ماند ساکت محمد

 !جان محمد_

 دخترک دل ته از جان آن. برگشت سمتش و خورد یتکان محمد

 :افزود آرام میمر. قلبش یتو بود زلزله مثل

 یمطمئن فقط چرا پرسمم ینم! امیم قاف یقله سر تا تو با من_

 نفس و آدما دنیند با یمطمئن...  شه؟یم خوب رفتن با حالت

 رنگه هی جا همه آسمون!... ؟یشیم خوب شهر نیا تو دنیکش

 ...و

 .... ندارم یکار آسمون به_

 یطوالن بهش محمد نگاه اام دهد ادامه دیشا که گفت یخب میمر

 شیهاچشم نداد؛ جواب او یوقت! ماند جوابش منتظر میمر و شد
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 فشیک یتواز را مدارکش بعد.  گذاشت هم یرو هیثان چند را

 نصفه یهابرگه به محمد نگاه. گذاشت دستش یجلو و دراورد

 را میمر یصدا! بود،ماند زده رونیب او فیک از که یامهین

 :دیشن دوباره

 فقط! دنبالش برو یداشت دوست وقت هر! ندارم پاسپورت نم_

 طاقت یدونیم...  باشه باهام دیبا برم جا هر که مهساست شرطم

 !ندارم شویدور یحت و کردن رها

 دکر یسع. بکشد یقیعم نفس میمر شد باعث محمد آرام یباشه

 و شد بلند آب آوردن یبهانه به. نبود خوب حالش اما بزند لبخند

 رونیب را مدارک. شد خم او فیک سمت محمد. رفت بار سمت

 باز هاتانک یصدا و دید اوراق یتو را بایشک نادر اسم. دیکش

 دستش را هابرگه و برگشت میمر یوقت. شد اکو سرش یتو

 و رفت جلو صدا یب بعد و ستادیا شیجا سر هیثان د،چندید

 تهفگر را آنها رفته صبح خودش که داد حیتوض مختصر. نشست

. شد بلند و برداشت را مدارک حرف یب محمد. اوردیب شیبرا تا

 دلش. گذاشت زیم یرو را آب یبطر میمر و رفت تییسو سمت

 حساس موضوع به طیشرا آن در او نکهیا فکر و اوردین طاقت

 !ستا دستش یگوش و نشسته تخت لب دید که رفت دنبالش شده؛

 !دیس ارمیم گهید ساعت هی تا_
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 فقط و نداد جواب که دیشن خط پشت یزیچچه محمد دینفهم

 تا برداشت را شیهالباس و شد بلند هم بعد. کرد یخداحافظ

 :بپوشد

 دستته؟ چییسو_

 !حسن دست دادم! نه_

 . میبر کن جمع لتویوسا و بپوش پس_

 کجا؟_

 ! دارآباد_ 

 !دیس شیپ میریم ینگفت مگه_

 ! یایب تو ستین الزم_

 !یخوردن شام فقط... باشه_

 حمدم یرفتار تناقض. رفت رونیب فقط و نزد یحرف گرید محمد

 یپا و دست دیترد مرداب انیم بود معلوم! کرد ترشدلواپس

 !...کندیم یاقدام کی دم هر که زندیم یبیعج

*** 
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 دو. کرد نگاهشان یکی یکی و گرفت دستش از را مدارک دیس

 دیکش یقیعم نفس. بود شده منتقل سند یکپ چند و بانک یدفترچه

 محمد دست یجلو و دیکش رونیب را یاپوشه شیکشو یتو از و

 :داد ُسر

 ! بکن نگاه هی خودت رو نایا یکرد حوصله_

 کی با را شیتو اوراق و دیکش خودش سمت را پوشه محمد

 انکب کی اسم فقط. کرد نییپا و باال شناختینم که یاسام یسر

 ! بود دهینشن یلیخ که بود شیباال

 ه؟یچ نایا_

 ازشون؟ یدیشن ای یدید حاال تا نیبب کن چک هی آدماشو اسم_

 !نه_

 ؟یبد نشون نامزدتم به یخوایم_

 دست دیس که بردارد را پوشه خواست و گفت یاباشه محمد

 و دیچرخ سمتش محمد نگاه! گذاشت او یشده بانداژ دست یرو

 :کرد نگاهش حرفیب دیس

 ! نبر ییجا مدارکو_

 !ادیب میمر زنمیم نگز پس_

 رارق نجایا گفتم خودتم به! نمشیبیم هم با میذاریم قرار جا هی_

 ! بهتره مینذار

 . کرد جمعش یاباشه با و نکرد یاصرار محمد
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 هستن؟ یک نایا حاال_

 !گمیم بهتون همونجا بعد! نهیبب خانممیمر بذار_

 یکم را دستش او که دیکش دیس دست ریز از را دستش محمد

 :بود آرام شیصدا. گرفت ترمحکم

 محمدرضا؟ شبهید حال   از ختنتیرهمبه_

 :شد پهن لبش یرو لبخند و کرد نگاهش یکم محمد

 ! امخسته فقط خوبم_

 بانداژ به خون َنم  ! راست شیهاچشم و گفتیم دروغ زبانش

 شتریب نبود وقتش! دیس دل به دردش و بود زده محمد دست

 یآشنا صورت محمد و شد باز در که رودب شد بلند. بزنند حرف

 :دیدرخش او یهاچشم. دید را یمجتب

 ق؟یرف یچطور! ما ممد داش! به به_

 :فشرد را دستش و زد لبخند محمد

 فه؟یرد بار و کار! خوش_

 یاضربه آرام او کتف به و کرد نگاه محمد بعد و دیس به یمجتب

 :زد

 نباشه؟ فیرد یزیچ ذارهیم مگه دیس آقا یپدر و تو سفارش_

 و نمیبب اریب قتویرف نیا گفته صدبار مادرم ماه هفت شیش نیا تو

. مریگیم حسن از یزور رو سراغش خودمم گفتم یول کنمتشکر

 ! ادیز یستین
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 ! باشگام سرگرم_

 ! امیب شبا کنم فیرد خوامیم_

 :کرد نگاه بهشان دیس و گفت یایاوک محمد

 ! محمدرضا گرفت رو تو سراغ هم اومد نجایا مادرش_

 د؟یس ستینیامر فعال! یمجتب برسون سالم! باشن سالمت_

 تا یمجتب. رفت رونیب یخداحافظ با محمد و کرد بلند دست دیس

 :گفت لبخند با ، برگشت که بعد و رفت باهاش در یجلو

 و نامرده که! دیس بود پشتش حرف یکل دمشید که اول دفعه_

 کورس که یروز از بعد روز دو یوقت یول...  و کاهریز آب

 شاز دلم زهنو! ششیپ رفتم داره، کارم که بهم زد زنگ میگذاشت

 دهیفهم حالم از شب اون و معرفته عند دونستم ینم اما بود پر

 ماش به بعدم! امیبدبخت جور جفت و هیبق واسه هامسابقه سر امیم

 مرامه، درصدش نود... خورد تکون میزندگ کل که کرد میمعرف

 !واال آدم دشدرص ده

 :دز یتلخ لبخند. نشست شیجا سر و دیکش یقیعم نفس دیس

 رونیب از!داره فرق مرامش رنگ فقط خالصه صددرصدش_

 ... درون از تن، سخت و فوالد

 :گفت محتاط یمجتب و کرد مکث

 که همونجور! دیس آقا نداره باطنش به یربط چیه ظاهرش_

 ! هستن شدهخانوا اون و دهیشه هی پسر ستین معلوم اصن
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 یمردونگ خون همون! کنهیم تیکفا ده،یرس بهش باباش مرام_

 ! رگشه تو

 و کرد نگاه را زیم یرو یشده سرد یچا یمجتب ظیغل یآره با

 ...بگذرد نیغالمحس راتیتقص سر از خدا که گذشت سردلش از

 ؟یبار و کار دنبال برم دیبا ای د؟یس شتونیپ بمونم امشب_

 :گفت و گذاشت دستش یجلو آدرس کی دیس

!  نک باز حساب هی بانک نیا یتو برو یایب نکهیا قبل فردا_

 ؟یکنیم وقت

 توش؟ زمیبر چقدر ؟یک واسه! چشمم رو_

 !خودت واسه... فعال! تومن ده_

 :خورد جا یمجتب

 !تومن؟ ده خودم؟ واسه_

 :دیخند دیس

 ! هیچ هیقض بهت گمیم بعد! دستت باشه امانت! پسر نکن خوف_

 :داد ادامه اضافه حرف یب بعدش و گفت یآهان یمجتب

  ارم؟یب و رمیبگ کارت! چشم_

 بگم بعد تا حساب یتو بخوابون فعال! نه. نکنه درد دستت_

 ! یکن کاریچ

 ستشد یجلو را یکارت دیس و گفت چشم یگرید سوال یب یمجتب

 ! ...دهد انتقال پول بود گفته که یحساب به آن از تا گذاشت



 

 pg. 912 

91
2 

 یختهیرهمبه افکار یتو میمر و کردیم نگاهش زده مات مهسا

 یتو بود؛ حمام داخل که دیدیم یالحظه در را محمد فقط خودش

 و زدیم بال بال آب از افتاده رونیب یایماه انگار شیهاچشم

 بغض! کردیم یتداع را مرگش بازشمهین و خشک یهالب

 بود صبح هشت. چرخاند چشم ساعت یبهانه به و زد را شیگلو

 اتاق یتو شیمانتو دن  یپوش یبرا و شد بلند! زییپا روز نیاول و

 دوباره ببرد؛ تا کرد دیتاک بهش محمد که را مهسا مدارک. رفت

 رفت رونیب مهسا از یآرام یخداحافظ با.  برگشت و کرد چک

 سرش باال مهسا که بستیم را اشیکتان بند داشت اطیح یتو. 

 یوقت و کرد بلند سر میمر. کرد نگاهش رهیخ رهیخ و رفت

 صاف! کند جا از یکس را قلبش کرد احساس د،ید را شیهاچشم

 :داد قورت را دهانش آب مهسا و ستادیا

 م؟یمر بود یجد حرفت چقد_

 کدومش؟_

 !رفتن_

 :داد تکان سر مکث با میمر

 ...یول گرفته میتصم هوی چون! شه مونیپش دیشا_

 م؟یباش اون معطل دیبا ما یعنی_

 :شد جمع یکم صورتش و خورد جا میمر

  ؟یچ یعنی_

 :ستادیا شیرو روبه و رفت نییپا را پله مهسا
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 یدار مدارکمو حاال دانشگاه، یگفت من به همه نیا یعنی_

  ؟یچ که بهش یبد یبریم

 الدنب افتاد راه بعد گفت ینجوریا من به! فعال ستین معلوم_

 !شهیم یچ نمیبب بذار... مهسا جهیگ! بابا یکارا

 خوامینم! نیکن جدا منو حساب ن،یگرفت میتصم که یچ هر_

 !باشم تو سربار   دوباره

 را سرش! شد داغ مهسا تن تمام که کرد نگاهش یجور میمر

 میمر یهاحرف. شد مچاله هم یتو انگشتانش و انداخت نییپا

 رد سمت   و نگفت یزیچ! رفت پس و شد دهیجو شیهادندان پشت

 :رفت دنبالش عیسر مهسا که رفت

 ...میمر_

 :گفت سخت یلحن با و برگشت سمتش میمر

 وت یچ دمینفهم نکن فکر! مهسا دور زیبر سرته تو یفکر هر_

 یکنیم فکر بهش یدار که یآدم! خورهیم وول داره سرت

 هته؟یشب چقدر

 :افزود ترآرام میمر و نشست مهسا یهاچشم یتو جا در بغض

! ینم سربار ینکن فکر احمقا نیعو یش مستقل دیشا ازدواج با_

 یفکرا نیا از پس! برم و ذارمتینم من هم موقع اون اما

! ادینم تو به شیچیه که یآدم با اونم! رونیب ایب مزخرف

 ؟یدیفهم
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 به او که کرد لیتبد نیقی به را دشیترد مهسا محض سکوت

. رفت رونیب و کرد خفه نهیس یتو را آهش! کرده فکر حسن

 سالم در میمر دنید با. آمد رونیب اشانخانه در زا حسن همزمان

 اریاختیب یوقت و داد را جوابش میمر. کرد یدست شیپ دادن

 چرخاند گرید سمت سر معذب حسن و شد یطوالن بهش نگاهش

 را مهسا! بزند را خودش خواست دلش د،یکش سرش به دست و

 تا بعدش و آمدیم خوشش یزیچ کی از یفور که شناختیم

 درک را حسن اما کردیم انتخاب را اشیعروس تور مدل

 نیا درمورد توانستیم و بود خوب محمد حال کاش! کردینم

 ... اما کند روشن را حسن دیبگو و بزند حرف باهاش موضوع

 !برسونمتون من س،ین یاشکال اگه... یآبج گمیم_

 لب اولش بزند، یحرف خواهدیم او که شد خبردار میمر شست

 او که بهتر چه کرد فکر بعد یالحظه اما دیبگو نه دکر باز

 دستش یرو را یپاک آب و بکشد شیپ باهاش یحرف خودش

 :زد لبخند و دیکش باال اششانه یرو را اشکوله. زدیبر

 شه؟ینم زحمت_

 همان با یبشنود،کم یگرید جواب بود منتظر انگار حسن

 و کرد نگاهش شدیم گردتر یکم انتظار مواقع در که شیهاچشم

 :رفت نشیماش سمت یفور بعدش

 ...بفرما! یدار اریاخت_
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 بودن خوب  و میمر فکر در.کرد باز او یبرا خودش را در و 

 لیتکم او وجود یهاتکه اما نداشت وجود دیترد یالحظه او

 ! نبود مهسا یزندگ پازل یکننده

 ینگاه میمر گذشت، که یکم.زد دور حسن و نشست نیماش یتو

 آن با مخصوصا یزیتم شدت از که انداخت نیماش هب

 ینرم و دادینم صدا یاذره! زدیم برق چرم یهاروکش

 و بود بنز شیتو مهسا قول به. آورد لبش به لبخند حرکتش

 و فکر چیه کاش .شد جمع دلش... و خودش مثل! کانیپ رونشیب

 آرام و دیکش صدایب یآه! شدینم اصال مورد نیا در یحرف

 :تگف

 ...نیکن ام ادهیپ مترو_

 ...  سین یراه باشگام تا_

 :گفت و کرد نگاهش میمر

 شه؟ینم رید خودتون کار_

 لَنگ مبار و کار که ممدم ال  یخ و فکر ریگ نوقتایا قدیا شیراست_

 ! شده

 قصد مهسا خاطر به او کردیم فکر. خورد یسخت تکان میمر

 :داد ادامه را فشحر. نبود او به حواسش حسن! برساندش کرده

 تو یچ ادیب ُمغور که کنم یخال رزبونشویز خواستم یچ هر_

 یراه هب شهیم شوما از الاقل نمیب گفتم! کنهیم گاین فقط سرشه،

 !میبمون یخبریب ج  یو ج  یگ مونهمه ای دیرس
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 بهش یکوتاه نگاه حسن که کردیم نگاهش داشت هنوز میمر

 : کرد

 آقامم... چیه که من... مینشدلنگرو! اصن سین خوش حالش_

 !نداره قرار و چرخونهیم حیتسب صب تا شب

 :داد قورت را دهانش آب میمر

 ! روز دو نیا تو نزده حرف یلیخ منم با راستش_

 !اسشهیهم از ترساکت

 

 

  

 

 

 محمد. گرفت شتریب دلش حالش یتو یکالفگ و حسن نچ با

 خواست د؟بکن دل هم محبت و رفاقت همه نیا از توانستیم

 درمورد او دانستینم. نکرد جرات اما بزند مشیتصم از حرف

 رس دیشا حالش آن با! نه ای دیبگو یزیچ دارد قصد موضوع نیا

 حسن که بود ساکت! شدیم پا به یاتازه قشقرق هم انیجر نیهم

 :آمد حرف به دوباره خودش

 نزده؟ رفتن از یحرف_
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 .کردیم دادیب چشمش یوت یدلواپس. کرد نگاه را میمر دوباره

 :گفت عیسر و دوباره حسن که گرفت کالفه را نگاهش میمر

 ! ... زده پ_

 ... که نشیشناسیم اونقدر البد_

  بره؟ یگفت بش شومام ؟یآبج آخه یچ که_

 !رهینم تنها که بره رهیبگ میتصم اگه_

 :کرد استفاده فرصت از میمر و کرد نگاهش تعجب با حسن

 !میریم باهاش مام باشه الزم_

 ینیماش و شد پرت رفتیم که یریمس از هیثان چند حسن حواس

 چشم جاده به و دیچسب را فرمان حرفیب. زد بوق کنارش

 ندچ اما! رفتیم هم یتو شتریب هیثان به هیثان صورتش! دوخت

 نجرهپ از هم او و بود شده نیسنگ میمر قلب.  نگفت یزیچ قهیدق

 ! ماند رهیخ رونیب به

 :دیشن را حسن ناراحت و آرام یاصد

 جدت سر نرو پاش به پا اما کن دل دل باهاش کم هی شوما_

 ! ....یآبج

 !خدا به شه یقطع مشیتصم ندارم دوست منم_

 ! کن بونه تویآبج! داستانو بده کش_

 :داد ادامه ملتمس و میمر سمت برگشت
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 طرخا واس بذا! رکابش تو نرو ایب گفت یوقت آقات خاک ارواح_

 ...عباس حضرت به شده شغال االن! ب ُسره پاش شده توأم

 یرو دست کف حسن و دیپر او بغض و خشم از میمر یهاپلک

 :دیغر و دیکوب شیپا ران

 ... معرفتیب_

. دندیچیپ باشگاه یکوچه یتو که دیایدرب میمر اشک بود مانده کم

 به. کرد پارک را نیماش حسن و دیکش صورتش به دست

 :بود رفته لیتحل شیصدا یول کردینم نگاه گریدمیمر

! نشو رفتنش یپا اما یدار هواشو که گرم دمت بش، یداد دل_

 ... زهیعز واست یک هر جون

 :بود افتاده ته میمر یصدا

 ....که بره نگفتم بهش من_

 دهنش تو لقش تخم گمیم! واسم روشنه واحد و احد یخدا به_

 ! نده پا شوما کس،یش

 :افزود مکث با

 !امیم دق من... وا ال_

 صورتش و دیکش صورتش به دست حسن. رفت عقب میمر سر

 وا کنار شتریب که نبود جانش در یطاقت .دیچرخ مخالف سمت

 مهین نصفه نیماش حرکت با اش یخداحافظ و شد ادهیپ. ندیبنش

 نگاه را آسمان و دیچک پلکش گوشه از یاشک قطره.  ماند

 !....بود شده بیغر هاشب و روز نیا شهر یهوا چقدر.کرد
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 را محمد یشماره و اوردین طاقت د،دلشیرس که سالن یتو

 اشاره بهش. شدیم آماده داشت و بود دهیرس تازه ستاره. گرفت

 یاباشه سرش کردن خم با است؛ منتظرش سالن یتو که زد

 دانیم از انگار روز هر. دیچیپ گوشش یتو محمد یصدا و گفت

 یبو! بود شده خش و خط پر شیصدا آنقدر که آمدیم کارزار

 :کردیم حس هم همانجا از را گارشیس

 قرار دیس با! دنبالت امیم ظهر! اتفاقا بزنم تلفن بهت خواستمیم_

 !دارم

 :داد قورت را دهانش آب میمر

 ! میدید روزید که دویس_

 ! بزنه حرف باهات باز خوادیم گفت یول! آره_

 ؟ییکجا االن... باشه_

 ! حسن شیپ رمیم دارم_

 :کرد یکنجکاو. دیشن محمد را آرامش خب لهیخ

 باهام؟ یدار کار_

 :گفت آرام و دیکش یقیعم نفس

 ! ششیپ یبر بگم منم خواستمیم_

 و کرد سکوت! خواند انتها تا را او یجمله نیهم یقصه محمد

 ... کوتاه یخداحافظ کی بعدش

*** 
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 داغانش یگوش و چییسو کند؛ وضع را شیهالباس نکهیا بدون

 شده گم یزیچ انگار و بود کالفه! انداخت زیم از یاگوشه را

 از آبجوش! بود گرفته صبح از را ششیآسا ، خودش وجود یتو

 زا و شود تازه شیگلو دیشا تا ختیر خودش یبرا فالسک یتو

 که ییتنها و خواستیم گاریس چند دلش اما رها بدش حال بند

 را جرأتش گفتیم در یجلو یعل حاج دنید منتها کند؛ دودش

 اتاقک یتو هابچه از یکی که خورد را جوش آب از یقلپ.ندارد

 :آمد سراغش

 نه؟ ای بزنن دور هی برن هابچه بگم اس؟آماده ائهیپرش حسن_

 :انداخت باال را سرش

ر مونده کارش هنو_  !چال رو بره دیبا باز... واستا! چ غ 

 ! خوابونده روزه سه! ادایمدر صداش اروی_

 !اشیپ   ادیب ده و نه ور و دور بگو زد زنگ! فهیدیر ُظر تا_

 یطوالن ینگاه یاباشه با و کرد خم را سرش مقابلش طرف

 :آمد شیپ باز رفت، پس قدم کی و کرد بهش



 

 pg. 921 

92
1 

 !انگارا یستین دماغ سر حسن؟داش یفیرد خودت_

 کرف یتو و دیشک رونیب سرش از را شرتشیت و انداخت باال سر

 د؟یکش رونیب هم محمد سر از را رفتن یبهانه شدیم که رفت

 سمت و دیپوش را کارش لباس! آخر؟ میس به بود زده باز

 شیصدا یعل حاج که رفت بودند برده چاله یرو که ییایپرش

 نماند دور یحاج چشم از اشچهره بودن کدر. چرخاند سر. زد

 :ردخوچرخ صورتش خطوط نیب نگاهش که

 ؟یخوش_

 !یحاج باشه یچ یخوش تا_

 ممد؟ به وصله تیخوش_

 حاج. دیچرخ گرید سمت نگاهش و دیکش سرش یرو دست حسن

 :زد او یبازو به داشت حیتسب که یدست همان با یعل

 سر! داشت کارت! دتیند مادرت ،یاومد یپاشد زود صب_

 ! خونه برو صالت

 :گفت افتاده نییسرپا با کند نگاه آنکه بدون

 ! گفتم بش! یحاج سین ما ننه یهایدلنگرون وقت االن_

 ؟یخواینم زن کال یگفت ای سین وقتش یگفت بش_

 آخه؟ منه گرفتنه زن وقت ممد حال نیا با_

 بچه؟ یآش از ترداغ کاسه_

 ؟یشینم داغ مملکت نیا از بره کنهیم جمع داره یبفهم شوما_
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 :کرد گاهشن تلخ حسن و شد جمع مکث با یعل حاج یابروها

 سال یس چرا پ ره،یم داره آقاش برگشت خاطر واس اگه_

 ... رفت؟ و دستش کف گرفت جون اون شیپ

 :رفت شیپ یقدم حسن و گفت یاستغفار یعل حاج

 !یحاج نیکرد اشتبا اتونهمه یعنی بره؛ قسم یعل به_

 خیب بکوبد بود منتظر حسن که برگشت یبرزخچنان یعل حاج

 دستش کف را حشیتسب بعد! کرد اهشنگ فقط او اما گوشش

 :گفت و چالند

 ! سالمت به و شو بونش دنباله هم تو پ_

 ادامه و انداخت را دستش ظیغ با او و ماند پدرش به حسن چشم

 :داد

 یناخود از یخود منت. تانک ریز رفت منتیب ممرضا_

 شهیهم بچه اون خوادیم ،یباش تو خوادیم! سرش رو شترهیب

 !نیاومد خوش! وازه راه د،ینفهم یک هر !اشیدن طلبکار

 :گفت حسن که برود کرد کج را راهش هم بعد

 که ؟یحاج شیآت و تانک ریز خودت قول به رفت یچ واس پ_

 داره؟ دسخوشم نیا اونوخ سالمت؟ به یبگ تشیحکا ته

 :رفت باال شیصدا کهوی و برگشت یعل حاج

 جوخه رو روندا اونور که یدیند دهیکش خیس به ناموس! بچه د_

 به! نییپا بکشنش تا بدن سر برن ممرضا یصدتا و بمونه

 !نکن وا اتوموندهصاب دهن سر و یکرد گاین امروز یناموسایب
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 :گفت سرش پشت از محمد و ماند او به حسن نگاه

 یچ اشدهیفا! یعل حاج کننیم صادر ناموس دارن که االن_

 !بود؟

 :رفت جلو یقدم محمدرضا و برگشت یعل حاج

 وشهگ هی نشسته که بپرس دیس از برو ؟یدینشن ؟یحاج یدیند_

 !سهینویم فقط سا،ینو ضهیعر نیع و یدادگستر

 یتو پدرش انگار! شد رهیمحمدخ به و رفت جلو یعل حاج

 به سر یول بود ستادهیا یخاک یهالباس همان با پسر یهاچشم

 نییپا هم شیهادست.افتاد ته شیصدا... آه... آه! دیکش آه. ریز

 :افتاد

 تو که گهید مشت هی گردن موند اشهیچف ، رفت ممرضا سر_ 

 ،یبر یخوایم! شونصدمتر شده زبونتون نفهم، حسن   اون و

 یخوایم یگور هر نکن، منت ممرضا جون و خون سر! برو

 !برو ،یبر

 ارکن از! شدزهرمار بود اطرافشان یهرکس کام که بود تلخ آنقدر

 حاج دنبال چشمش که ماند محمد به حسن گاهن و شد رد محمد

 هآنک بدون و یطوالن ینگاه با حسن برگشت یوقت. رفت یعل

 ریز را خودش و رفت چال سمت هم بعد. کرد گله بزند، یحرف

 و ستنش زانو یرو نیماش کنار محمد بعد قهیدق چند. دیکش ایپرش

 :بود آرام شیصدا. کرد نگاه اشیروغن صورت به

 کل؟ کل یحاج با یواست تو گفته یک_
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 :گفت یکفر ، کند نگاهش آنکه یب حسن

 !سننه رو تو_

 !هستم سگ یکاف حد به! حسن این افهیق من واسه_

 خودت واس تو ینامرد! ومدمین فیق تواسه! دادا یگرفت اشتب_

 !بمونه

 !دارم کارت باال ایب نزن زر_

 !دستمه رو مردم کار ؟یکور_

 : گفت و ستادیا محمد

 ! اتاقم تو! یش خالص تا تادمواس_

 رفتنش ریمس به و دیکوب چال لب را دستش حسن رفت یوقت

 شدن سیسرو یرو ماندینم حواسش. کرد نگاه اتاقک سمت

 زد زنگ نیماش صاحب اگر گفت و آمد رونیب چال از! نیماش

 اتاقک سمت خودش و کشدیم طول شتریب کارش یکم ندیبگو

 دنشید با زهواردررفته یچوب مبل هب بود داده لم که محمد. رفت

 :زد یکج لبخند

 !اوسا یاومد_
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 زیم یرو کرد؛ پاک باهاش را دستش که یروغن دستمال حسن

 :گفت و کرد پرت

 دمت! گذاشتن قال و رفتن در یاوسا! ممد داش یخودت که اوسا_

 !باو گرم

 پاکت دنبال بشیج یتو و یصندل نییپا کرد ولو را خودش و

 :گرفت شیهالب یجلو را نخ کی و شد خم محمد. تگش گاریس

 !حسن جام بذار خودتو یمعرفت یاوسا که تو_

 . زد رشیز فندک و گرفت دستش از را گاریس حسن

 آقاتو اسم یکس ینذاشت سال همه نیا تو ؟یچ خاطر واس یبر_

 ! ررخر جونت تو افتادن که هیاغهیص چه رفتن! ارین حاالم! ارهیب

 :گفت دادن جواب یجا و بست چشم محمد

 هبد یچ هی فقط! کن شیکار هی خودت! کنم آب خوامیم نویماش_

 ...که پام ریز بندازم

 :دیچرخ سمتش قراریب و گذاشت یصندل یرو آرنج حسن

 !ممد_

 اون! ثمیم دست بدم باشگارم خوامیم! حسن بمونم تونمینم_

 !بهش رسهیم شمیچالق نیهم با. سباعرضه

 آتش و آورد در یگاریس محمد. کرد نگاهش رهیخ رهیخ حسن

 :زد
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 مگفت دیس به! باباشه کارا اونم دادم، میمر به قول هی من فقط_

 شویباق گردمیبرم بود الزم! دنبالش یریم تو بگه داشت یکار

 ...شهیم که ییجا تا یول دمیم انجام

 !ما نفهم زبون دل واسه! پ خودت جا بذا میکی_

 حرفش. ماند بهش محمد نگاه و غضب یرو دیلغز حسن یصدا

 پر شیهاچشم تا داد باال ته تا را شیابروها حسن. رفت ادشی

 :نشود

! آقامم و ننه ریگ! پشتت مونمیم جا و رهیگ من پا یدونیم_

  ؟ینزن رفتن حرف م،یستین مشت هی از پرت دل اندازه

 :شد خم سمتش حسن. دیچرخ گرید سمت محمد چشم

 ! تانک ریز رمیم منم ،یبر... قیرف... دادا... ممد_

 یهاچشم. گرفت درد گردنش که دیچرخ سمتش یجور محمد سر

 آرام یصدا! دیدیم جا همه که بود یخون همان رنگ حسن سرخ

 :بود آخر یهاخسخس هیشب او

  دادا؟ یریم کجا تو... ادیم داره آقات_

 :داد ادامه حسن و خورد تکان محمد یگلو بکیس

! وندهم که استخونش کهیت هی! بکشهوار سرش باال نیشیب ایب_

 که یاوناز ریبگ درز! ... یشیم آروم موال به... ریگیب بغل

 ریبگ درز...  رفتنو ریبگ درز! ... کنهینم هیگر مرد گهیم

 ! ممرضا نرو... کردنو یخال دونیم
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 دش بلند یوقت! شد جمع کتفش دو نیب درد شدت از محمد صورت

 و شد خم شیزانو یرو اشپنجه! نکرد هم شیاصد یحت ،حسن

 کم داشت محمد قلب  و حسن غرور!کتفش پشت محمد دست

 ! بود وسط رفاقت یپا باز! کارزار آن وسط آوردیم

 

 :گفت و گرفت میمر سمت را دستش یتو تبلت دیس

 ریتصو ای اسم نیبب! رشونیز یاسام با هست عکس تا چند_

  ست؟ین آشنا برات چهره

 یهاعکس. دیکش صفحه یرو را انگشت و گفت یچشم میمر

 هیشب یطیمح و جلسه کی یتو نفر چند از یواضح اما دور

 داد؛ هیتک عقب و کرد جمع آرنج از را دستانش محمد. بود بانک

 بهش دیس حواس. دیدیم را ریتصاو داشت شده جمع ییابروها با

 با شب آن از! گذراند نظر از را صورتش هم در خطوط و رفت

 محمد بر را حجت که داشت دهیعق و بود کرده صحبت شیرفقا

 گرید باشد؛ مراسم در پدرش کنار بخواهد اگر او و اندکرده تمام

 دیآیبرنم ازشان یکار باز نخواهد؛ هم اگر. ستین هاآن به یازین

 کوتاه فاضل حاج تیشکا و شماتت از که بود مطمئن وقتآن و

 شانیبرا را محمدرضا رفتن که یشب خراب   حال   آن! دیآینم

 او یکس که انگار! خواندینم پسرش نخواستن نیا با کرد؛ یتداع

 دست! نبوده ینینشعقب در یلیتما و رانده پدرش کنار از را

 :گفت آرام و شد سست میمر

 ! دیآقاس شناسمینم رو آدما نیا کدوم چیه من_
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 :داد جوان دختر سمت   را نگاهش و فکر دیس

 رییتغ هاشونچهره ممکنه و گذشته هاسال ؟یکرد نگاه خوب_

 ! باشه کرده

 یکی! اومدینم خونه دوستاش و همکارا با وقتچیه بابام_

 قلع یعنی. نبود اونجا یخاص آدم شش،یپ میرفت ما که هم یدوبار

! منداشت یسن چون زایچ نیا به کنم توجه بخوام که دیرسینم من

 نشونیب. ادینم ادمی درست هاشونچهره که بودن کارمند تا چند

 شرکت یتو همکارش اونم که شناختمیم رو یاثیغ یآقا فقط

 ! بود

 عقب یکییکی را هاعکس و گرفت میمر دست از را تبلت محمد

 :گفت میمر به و کرد او به ینگاهمین دیس. دیکش

 ش؟یشناسینم ینیبب االن بوده؛ بابات همکار هم یکس پس_

 :انداخت نییپا سر خجالت و یراحتنا با میمر

 ودب فاضل حاج شونیکی که...  نفر سه دو اسم یرو از فقط! نه_

 !رضا پسرشون و

 بهتر همان دیبگو نشد شیرو و دیچرخ محمد سمت چشمش بعد

 یاشتباه بود محال وگرنه است فیضع اشیبصر یحافظه که

 دیس! نشستینم نجایا االن هم محمدرضا با دیشا و دیایب شیپ

 :کرد مچاله دست یتو را حشیتسب و نشست عقب

 ! دخترم بستهبن بابات، پرونده یریگیپ ته اوصاف، نیا با_

 :داد ادامه دیس و برگشت سمتش سرعت به میمر نگاه
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 ماا باشم داشته برات خوب خبر هی تونستمیم که داشتم دوست_

 زنده خودش که هم پدرت! ومدهین دست به یاتازه زیچ چیه

 من که یمدارک اون طبق! بکنه یاتازه یهمکار بخواد تا ستین

 درست دادگاه... و شده یخال و پر که ییحسابا با! کردم چک

 ! بوده انیجر اون مقصر پدرت! داده صیتشخ

 :دندیکش داغ یخیسرس را میمر قلب انگار

 تو که یاخونه یحت بود؛ اسمش به و بابام حساب تو یچ هر_

 ! شد مصادره دیخر مامانم یبرا مدت اون

 اجد یزندگ کی یحت... ای داشته کشور از خارج یحساب دیشا_

 !ینشد خبردار ازش وقت چیه شما که

 ده؟ینفهم قانون که داشته حساب یچطور_

 یالیرو یارز فقط حسابا نیا. داره وجود راه کی و هزار_

 یجا کانشینزد از یکی اسم به یگذار هیسرما تونهیم. ستین

 !رفقاش یحت ای باشه بوده یگرید

 :نشست عقب ناباور و خورد تکان میمر سر

 !دادینم لو خودشو کنه، کارو نیا خواستیم بابام_

 از رو زیچ همه نخواسته یول شده گرفتار پاش و دست دیشا_

 !بده دست

 رخت و یگرد دوره به افتاد یوقت داشت؛ دهیفا چه براش_

 ما؟ چشم جلو دادن جون تهش و دنیپوش هیعار
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 تشد از داشت که ییگلو و دخترک سرخ یشانیپ به دیس نگاه

 و گرفت درد قلبش. ماند کرد؛یم ورم داغ و رتیغ و غرور

 :دارد نگه صاف را شیصدا کرد یسع میمر

 که بذاره خواهرم و من یبرا مدرک هی تونستینم اونوقت_

 ات سراغش دیرب! هست پول یمقدار هی آدم فالن دست ای جا فالن

 ضیمر قلب یبرا نشم مجبور من که ن؟ینمون یزندگ لنگ 

  بزنم؟ یکار هر به دست خواهرم

 :شد خم میمر سمت دیس

 چیه پول از یمیعظ بخش و زده حرف مدارک اصل بر قانون_

 هی کمک با که زندان یمرخص یتو هم پدرت! نشده دایپ وقت

 خاطر به ونما! مدت اون یتو رونیب اومده بوده، مددکار

 سنف که یالحظه تا بود محال وگرنه! دختراش بودن سرپرستیب

 خبر خودت که رو نایا! نهیبب رو یآزاد رنگ بتونه کشهیم

 !؟یندار! ؟یدار

 یآزاد آن دانستیم خوب! بود درد خطوط از پر میمر یشانیپ

 همان! کرد ترخراب و خراب را پدرش حال چطور مشروط

 ! کند کمکش ادد قول که بود روزها

 تشدس دم منم یبابا کنه؛ دایپ یاگهید مدرک نتونست شما قانون_

 !نکن اعدامش راحت و گردنش بندازن قتل هی بود مونده فقط! بود

 :شد ترآرام دیس لحن

 ریگیپ قانون! دخترم رفته دست از مردم پول همه اون_

 که بود مدارکش یتو! دهیرس بابات به که بوده برگردوندنش
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 باعث نمیهم. نرفته اختالس حجم بار ریز فقط و کرده یارهمک

 ادعاش! االن نه زمان، اون نه اما شم اشپرونده ریگیپ من شد

 پشتش گهید یاعده و بوده دستش ماجرا ظاهر که نشده ثابت

! شده چک حسابا! بودن نظر تحت همه زمان اون یتو! بودن

 یدرشت و زیر فاکتور هر ،یداخل و یخارج یسفرها معامالت،

 !رفته نیب ذره ریز بوده اسمشون به که

 

 

  

 

 

 یریدستگ از بعد که یحسابدار اون و پدرت جز کس چیه اما

 الانتق رو مبالغ بتونن تا داشته یهمکار پدرت با کرد اعتراف

 و زد و یباز یپارت اساس بر که یشرکت اسم به رو هاوام و بدن

 !رنیبگ نشده، ساخته وقت چیه و شده ثبت بند

! شد ترقیعم صورتش خطوط و رفت هم یتو میمر یهادست

 بدتر را حالش حاال انگار. بود دهیشن هم قبال را هاحرف نیا

 :افتاد ته شیصدا و داد قورت را دهانش آب. کردیم

 نیا تموم پشت که یآدم اون! دارم و داشتم مانیا بابام به من_

 !بندازن ریگ نتونستن رو بود اناتیجر

 نداد؟ لوش بابات چرا بود یآدم نیهمچ اگه_
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 پدرانه نگاهش و منتظر او چهره. دیچرخ دیس سمت میمر نگاه

! دینرس جوابش به وقت چیه میمر خود که بود یسوال نیا! بود

 یقیعم نفس دیس". دانمینم"کرد زمزمه و خورد تکان سرش

 :گرفت محمد سمت تبلت، گرفتن یبرا را دستش و دیکش

 رو اشتباهش کن یسع! هست و بوده قهرمان تو یبرا پدرت_

 نکهیا جز نداره؛ یادهیفا چیه پرونده نیا یریگیپ! یکن فراموش

 و خواهرت و تیزندگ فکر به! کنه بد هاسال از بعد رو حالت

 !کن فراموش رو گذشته! باش ما یمحمدرضا... 

 .اششانه یرو نیسنگ یکوه بود شده یدیناام! نزد یحرف میمر

 و شد بلند میمر با! داد دیس دست   را تبلت محمد و کرد تشکر طفق

 مرد یهاچشم که کرد نگاهش یجور اما فشرد را دیس دست

 شاننیب سکوت. رفتند رونیب و کردند یخداحافظ. شد جمع یکم

 و گرفت را میمر یبازو مکث یالحظه با محمد! بود نیسنگ

 :فتگ محمد و کرد نگاهش حالیب میمر! داشت نگهش

 !ارمشیب میبر قهید هی. زیم رو موند جا لمیموبا_

 .داد هیتک جاهمان وارید به و شد سست دستش از میمر فیک

  ؟یبر خودت شهیم_

 خونه؟ یریم_

 !آره_

 .نکرد دایپ آژانس اطراف، به ینگاه با و گفت یخب لهیخ محمد

 درقآن. داد سفارش یتلفن یتاکس و گرفت را میمر خود یگوش
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 هم وا که نکند توقع و نپرسد یسوال که بود ختهیرهمبه میرم حال

 شانیپا مقابل رنگ سبز یپژو بعد قهیدق پنج! برود همراهش

 ...ستادیا

 نیب یخاموش گاریس و کردیم نگاه را تبلت یتو یهاعکس دیس

 رس متعجب دیس. نشست شیرو روبه محمد که بود انگشتش دو

 ار گارشیس او تا گرفت لشمقاب را فندکش محمد و کرد بلند

 :گفت و دیکش کنار فندک یرو از را او شست دیس! کند روشن

 یباز باهاش دستمه، تو فقط االنم! کنم ترک دادم قول امنوه به_

 !عادته! کنمیم

 خودش گارشیس ریز را آتش بعد کرد نگاهش یکم محمد

 دیس و او صورت نیب دودش و گرفت ازش یقیعم کام. گرفت

 :بود جمع یکم شیهاشمچ. دیچیپ

 اعصابته آرامش وقت ای د؟یس ستین دنتیکش گاریس وقت_

 گه؟ید

 :زد یتلخ لبخند دیس

 !یپدرصلوات توئه امثال یمتلکا به دادن پس جواب وقت_

 :کرد کج را گردنش محمد

 فرض نفهم و کله و سر تو دنیکوب باتوم ای دادن پس جواب_

 شدنمون؟

 :شد خم سمتش زیم یرو دیس
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 به قتیحق اما! قبوله شد، تلخ و گفتم دختر اون به رو قتیحق من_

 !بود یتلخ نیهم

 ؛یشد ریگیپرو پرونده کل روزه دو شما کنه باور دیشا میمر_

 !نه... من اما! دستش رو یختیر یپاک آب یاومد

 ! خان محمدرضا میباش یاگهید آدم یپ که نداره ینخ سر پرونده_

 شه؟یپ سال شیش ،پنج یعکسا نیب باشه اگرم_

 اشیچشم ارتباط آنکهیب محمد. خورد جا دیس که دید وضوح به

. دیپرس دیس از را رمزش و گرفت را تبلت کند، قطع دیس با را

 ار یریتصو و رفت ششم عکس یرو میمستق کرد بازش یوقت

 با داشت سر پشت از که بود جوان کی! دیکش شیپ و کرد واضح

 یرو دیس نگاه! انگار ردکیم بحث ش،یرو به رو یشخص

 :زد ریتصو یرو انگشت با محمد و ماند عکس

 و کت با وامونده یصندوقا اون و شرکت یتو که یکس تنها_

 و ساده شرتیت هی با شهیهم! بود رضا ادیب و رفتینم شلوار

 مال کاله و چرم یدستکشا نیا! بود موتورش و دارش نقاب کاله

 !رضاست آدم نیا! رضاست

 و زد گارشیس به یمحکم پک محمد و بست را شیهاچشم دیس

 :نشست عقب

! تشناخیم باباش یقایرف از بشناسه، رو یکس بود قرار میمر_

 !شناختینم دیشا باباشم که ییآدما نیا نه

 ...عکسا نیب عکس نیا دیشا_
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 !ودهب هم با پس! دیس بوده فولدر هی یتو شده، ویس اشتباه اگرم_

 :کرد نگاهش میمستق دیس

 !محمدجان شده اشتباه_

 نداره؟ که من یعمو حاج به یربط اشتباهش_

 یوت را گارشیس محمد د،یکش محاسنش به که یدست و دیس نچ با

 مچش دیس که شد بلند یایاوک با و تکاند زیم یرو یگاریجاس

 :گفت آرام و گرفت را

 نهت هی اما شهیم اتم بمب شه، جفت هم با تیکش سر و تو هوش_

 !بکنم کارمو من بذار! نرو یاضق به

 مشتش یتو از را او فندک دیس. نشست و شد باز محمد صورت

 .گرفت خودش گاریس ریز و آورد در

 ! نبود نیب در یدروغ چیه نامزدت یبابا یپرونده مورد در_

 :انداخت بهش یسخت نگاه و زد گارشیس به یپک

 ! پسر نکن کنکاش شادامه تو_

 رسه؟یم رضام نمرد به هوی ش ادامه_

 ...دیرسیم دیشا پس! شد سست محمد دست! نداد جواب دیس
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. رفتیم روقدم هاسنگفرش یرو بیج در دست رو، ادهیپ یتو

 از را اشیذهن یهایریدرگ تمام داشت، را اشییتوانا اگر

 از. کردیم له شیپا ریز و دیکشیم رونیب سرش یکاسه

 شهیهم که شدیم یمواز هانج کی وارد و گذشتیم شانیرو

 تمام از فارغ جهان کی! کند یزندگ شیتو داشت دوست

 حق که ییجا! مانده قلبش یرو دیدینم یکس که ییدردها

 ...باشد نداشته یبینانج به هیشب ییبها انتخاب،

 شدنید با بود، نشسته ثمیم کنار که مهنا و کرد باز را اتاق در

 یسالم با. شد بلند یفور براق ییهاچشم با بعد و خورد جا اول

 و انداخت گردنش دور دست. رفت سمتش یدلتنگ و حس از پر

 جوابیب را محبتش و زد لبخند محمد. دیبوس محکم را صورتش

 و دیپرس را حالش. داد لم تخت لب و رفت ثمیم سمت! نگذاشت

 :زد هیکنا او

 شمیم که پا یول فعال افتادم پا از! تو کردن   احوال و حال از_

 !باالخره

 ؟یمرخص یک! روز چند بودم حوصله و حالیب_

 یسع .نگذارد سرش به سر شتریب ثمیم که بود معلوم حالش آنقدر

 :بکشد باال یکم را خودش کرد

 دست! افتهیم ریگ مهنا امیب هم خونه یول نجایا سخته موندن_

 ! باشه من اوضاع مراقب تونهینم تنها
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 ؟یک تا یبمون یخوایم پس_

 !برم راه عصا با بتونم حداقل_

 نیا حتما. بود زانیآو اشچهره که کرد مهنا به ینگاه محمد

 ! بود سخت اشانهمه یبرا یدور

 لب تا ینشد خوبم! یشیم پا سر زود! خوبه اتیبدن قدرت تو_

 !برگرد زیخ نهیس نشده، زونیآو شتریب نیا لوچه و

 یا ثمیم. دیچک او اشک که کرد مهنا به ینگاه خنده با ثمیم

 سمت خنده با را مهنا دست هم محمد شد، زیخمین و گفت ییبابا

 :دیکش خودش

 !ادیدرم اشکش هم یزرت_

 را دماغش محکم یکاغذ دستمال با و نشاند خودش یجا را مهنا

 :شدینم تمام بغضش. دیکش پس سر او که گرفت

 لو که هم تو! خورده لیب من کمر انگار! خونه ادینم که ثمیم_

! یدار مادر و خواهر انگار نه انگار. شب اون از یرفت یکرد

 و جوئهیم لبشو یواشکی نشسته یه! مردم من انگار که مامانم

 شیتآ که عادمیم! همه با نهیسرسنگ که بابام! کنهیم پاک اشکاشو

 ! ... االن میعالم یخوشبختا ته... وقتا هی رهیگیم

 اشکش یتازه رد یرو دست امهن که بود مانده بهش محمد نگاه

 :دیچک

 هو؟ی کردن نمونینفر_

 :گفت آرام و دیکش او پشت دست ثمیم
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 ای میمر و محمد با پاشو روز سه دو ،یشد خسته ه؟یچ نینفر_

 ! سفر برو نایا مامانت

 اسم که یینایا بعدم... برم؟ کجا! مدرسه رهیم فردا از عادیم_

 !رونیب دیکش بدشون حال وسط از دیبا رو خودشون االن یبرد

 برم پاشم مارستان،یب تخت رو کنم ول رو تو... یچیه نامیا

 ... مسافرت؟

 !شه عوض حالت خوامیم_

 !شهیم عوض حالم خونه، ایب پاشو_

 :کرد اخم محمد و گفت یاستغفار ثمیم

 ره؟یم یک عادیم! بزن نق کم_

 :کرد نگاهش اخم من کی با مهنا

 ! صبح فردا! چشم_

 ! برمشیم امیم من_

 پر شهیهم مثل عادیم و شد باز در که دیبگو یزیچ خواست مهنا

 ار محمد تا یول جونم بابا گفت اول. دیپر اتاق داخل صدا و سر

 :دیپر باال و زد برق شیهاچشم دید

 !جونم ییدا_

 دورش را شیپاها و دست و انداخت محمد بغل چنان را خودش

 لبخند با محمد! دتشیند است سال کی انگار که کرد حلقه

 نیریش او داد با. دیکش شیموها یتو دست و دیبوس را بناگوشش

 که را محمد. دیرس بهشان زودتر و بود کرده تند قدم هم
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 بغل را عادیم که طور همان محمد. شد پر جا در شیهاد،چشمید

 یهااشک. کرد یروبوس باهاش و رفت مادرش سمت داشت،

 هم زدن حرف قدرت انگار! بود ساکت یول دیچک دانه دانه زن

 مهنا سمت ، مادرش حال دن  یند شتریب یبرا محمد! نداشت

 :دیچرخ

 ؟یگرفت هاشولهیوس_

 !کنه کوتاه دیبا موهاشم! مونده کفشش_

 !ارمشیم دم،یم شامشم شد، تموم کاراش برمش،یم من خب_

 امشب؟ میبر استخرم! جونم ییدا_

 :بود شده ترآرام انگار مهنا

 ...و حموم ببرمت ایب زود بامش_

 !گهید رمیم ییدا با_

 توئه؟ گماشته ییدا_

 :کرد گرد چشم عادیم

 هان؟_

 ! رفت بحثشان انیم محمد

 ! ارمشیم و کنمیم کاراشو_

 و نزد یحرف نیریش. کرد مادرش به ینگاه گفت یاباشه مهنا

 و دیبوس را پدرش صورت فقط عادیم. نماند انتظار در هم محمد

 فپوشک به کرده بغ نیریش نگاه رفت، یوقت! دیدو محمد نبالد بعد
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 آرام را گرفت مقابلش مهنا که یآب وانیل! ماند اتاق رنگ کرم

 :بود گرفته شیصدا. زد پس

 محمدم یوقت تا! ... گهید رهینم نییپا گلوم از خوش آب_

 !رهیم چشمم یجلو از بهونهیب و بابهونه

*** 

 

 

  

 

 

 ار سرش. کرد نگاه خوب را کالج و نشست ادعیم مقابل پا یرو

 ی  پ   و گرید طرف کی حواسش که کرد نگاه بهش و گرفت باال

 دز شیپا یرو آرام محمد! بود دارچراغ و دیسف یکتان جفت کی

 :زد اشاره کالج به محمد. کرد نگاهش یهان با عادیمو

 !نه ای خوبه نیبب برو راه پاشو_

 به یتکان و کرد نگاه را هاکالج لیمیب. بود زانیآو عادیم یهالب

 :داد شیپا

 !ندارم دوست نایا از_

 ! باشه پات راحت کفش دیبا ،یبر یخوایم مدرسه_

 !کننینم یباز فوتبال نایا با یول_
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 کنن؟یم یباز کدوما با_

 داده را آن فروشنده اما دهد نشان را هاکفش تا چرخاند سر عادیم

 که شد پر جا در عادیم یهاچشم چنان! یگرید یمشتر دست بود

 یکفش و اشگرفته قوس یهالب! شد کنده جا از محمد قلب انگار

 کفش ادی. کرد بد را محمد حال خوام،ینم گفت و درآورد که

 را یآب یهایکتان گفت! بودند ساله هفت! شیعمو و افتاد یفروش

 هایس دبو گفته فقط و دیکش هم یتو را شیهااخم او اما خواهدیم

 طلس یتو خانه دیرس تا و دینپوش را هاآن وقتچیه! یخاکستر ای

 دهیکش را مادرش دست بود؛ شکسته را قلکش! انداختشان آشغال

 که بعد. بخرد شیبرا را هاآن تا بود برده یفروش کفش تا و بود

 نیا به نیغالمحس چرا که آمد شیپ هم یبحث و جر دیفهم منصور

 جز یزیچ دلش گفت که بود یبار نیخرآ اما گفته؟ زور بچه

 کردیم جمع را شیهاپول! خواهدیم اندکرده انتخاب شیبرا آنکه

! خواهدیم دلش که یزیچ یپ   رفتیم حسن و یعلحاج با و

 یحت اما کردینم فراموش را شیعمو حاج کردن   پا به قشرق

 فروشنده ستادنیا با! شود رو روبه باهاش بود نشده حاضر

 اگر بوده؟ چطور کفش که دیپرس او و آمد خودش به کنارش،

 کردندیم قانع را بچه یجورکی خودشان حتما بودند مهنا و ثمیم

 خاطر به ثمیم حاال اما خوردینم دردش به یفانتز کفش آن که

 یتکان...  و گرفتارش مهنا و بود مارستانیب یگوشه کارش

 قصندو یپا که یابچه و بود ستادهیا نهیس به دست عادیم. خورد

! کردیم بود،نگاه کرده بغل را شیهاکفش لونینا یخوشحال با

 او و ددا را شماره و کفش کد فروشنده به. ستادیا و گرفت ینفس
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 !است یاوک آن گفت محمد که ردیبگ را کالج خواست یچشم با

 و لب که نشست عادیم یپا مقابل دوباره رفت، فروشنده یوقت

 با بود، کرده کوتاه که را شیموها.بود زانیآو شدت به اشلوچه

 :گفت و کرد اخم! بود شده هم بزرگتر انگار اشچهره رییتغ

 ؟ییجونورا نیا و الجثهمیعظ موجود مثال_

 :کرد جمع بغلش یتو ترمحکم را شیهادست عادیم

 خواستیم دلم یچهر رفتمیم خودم داشتم ساعتا اون از اگه_

 !دمیخریم

 با اما بچکد اشکش قطره بود منتظر و ماند رهیخ بهش محمد

 و زد دماغش به محمد! کردیم مقاومت بود پر شیهاچشم نکهیا

 :گفت

 که ینکن هیگر باشه ادتی فقط! یدار هستم من تا ساعتا اون از_

 ؟یدیفهم. کنه یکار تونهینم ساعتتم خود

 و دش کشینزد یهاکفش با فروشنده که کرد نگاهش جیگ عادیم

 :گفت

 ! زهیسا نیآخر!  زیسا نیا_

 که هر که گفت یجان آخ و کرد گرد را شیهاچشم چنان عادیم

 همراهش گردن یابچه دید و دیچرخ سمتشان بود مغازه یتو

 مدار یرو محمد دل و بود گرفته اشانخنده همه! است زانیآو

 حساب یبرا محمدعاد،یم یهاکفش پوشاندن از بعد! رفت زلزله

 :گذاشت کنار را دشیترد و رفت کردن
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 چنده؟ کفش نیا زیسا نیترکوچک_

*** 

 

 یتح که یته و سریب سلایر به و ونیزیتلو یجلو بود نشسته

 گس و تلخ حس. کردیم نگاه بود، دهیند هم را قسمتش کی

 خون داشت و بود افتاده تنش پوست ریز زالو مثل یدیناام

 و میمستق نگاه با سرش شدن   بلند یآرزو! دیمکیم را شیآرزوها

 هک بود نگذاشته هاسال نیا تمام در! بود سوخته دیس یدلسوزانه

 وبهر نیام مادر یوقت یحت بردارد؛ شانیبرا یقدم ترحم با یکس

 دکن حفظ را اشیزندگ تا نزد التماس و بغض در به درآمد شیرو

 بغضش. بود پر دلش! کردیم نگاهش یدلسوز با دیس... حاال و

 از قبل و زد یپلک. دیشن را در زنگ  یصدا و داد ورتق را

 یمانز و ستیک در پشت دینپرس. رفت رونیب مهسا، آمدن   رونیب

 اب که عادیم و دید در پشت لب به لبخند را محمد کرد، بازش که

 و شد خم. سوخت شیهاپلک پشت چرا دینفهم. کرد سالم ذوق

 :گرفت باال را شیهادست ذوق با او و دیبوس را عادیم سر

 ! میبخور هم با! میدیخر تزایپ_

 .بود بیعج! بود گرم محمد نگاه. کرد تشکر و زد لبخند میمر

 را اشکش قطره ش،یهادست یفشرد،گرما را دستش یوقت

 از اما دیکش پلکش ریز دست یمعطلیب. فتدیب تا کرد کیتحر

 ...نماند دور محمد نگاه
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 بابامنصورش که گفتیم ومهسا میمر یبرا ذوق با داشت عادیم

 با میمر! مشغولند هم با یحساب و است بلد خوب را یبازلهیت

 یبرا یخوب یشنوا کردیم یسع اشیحوصلگیب وجود

 حرف باهاش مهسا شتریب. باشد عادیم یکودکانه یهایپرحرف

 شهیهم مثل هم او که چند هر! بود کیشر ذوقش یتو و زدیم

 جواب یگاه و کردیم نگاهشان سکوت در محمد! نبود

 باالخره. دیپرسیم او از میمستق که دادیم را عادیم یهاسوال

 و عادیم و محمد یشده تمام یتزاهایپ با کوچکشان یسفره

 شیهادست شستن یبرا عادیم! شد جمع دخترها یخوردهمهین

 :گفت و کرد بلندش محمد که گرفت اجازه

 !آشپزخونه تو ییدازن شیپ برو_

 املک را سفره مهسا. آشپزخانه یتو دییدو و گفت یچشم پسرک

 :گفت بهش آرام محمد که شود بلند خواستیم و کرد جمع

 ؟یقهر چرا تو_

 محمد، چشمک با که کرد نگاهش رهیخ و خورد جا ابتدا مهسا

 :نشست شیسرجا و شد شل شیزانو. زد لبخند

 تو؟ ؟یک با قهر_

 یمهربان یبابانه مهسا و آره یعنی که شد دهیکش نییپا محمد سر

 :شد خم سمتش یکم و گذاشت شیزانو یرو دست محمد اما گفت

 ،زده حرف گهید یکی نکنه! ... مواسه یاافهیق تو! نبند یخال_

 ؟یاریمدر یدار من سر شویتالف
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 مثال؟ یک_

 !حسن_

 گفت که ییوا. نشست صاف و شد سرخ جا در مهسا صورت

 عالمت حالت و افتاد سنح حرف ادی و گرفت اشخنده محمد

 مدمح به کار موقع یاستیسیب با که شیهاچشم تعجب و یسوال

 هشب و دیآینم خوشش دنیشن یآبج از انگار دختره نیا بود گفته

 یحساب نکهیا از بعد حسن و بود کرده بند بهش همانجا از! دهیپر

 بلند خواست مهسا! بود کرده ترش بود، دهیگرخ خودش قول به

 :گفت آرام حمدم که شود

 نسلشون که اونا از! آدمه! یکنیم درست یکوبیم ظاهرشو_

 هیکاف... اونه واسه گرفتنت افهیق اگه!... شهیم منقرض دارن

 ! تو از شم مطمئن

 :گفت آرام بعد.کرد نگاهش یکم و گرفت باال را سرش مهسا

 گهید فکر هی ای اونور یببر خودت با یخوایم اونم اونوقت_

 ؟یکنیم

 سمت ینگاه. نکند بغض کرد یسع مهسا. خورد جا محمد

 یم وهیم و است مشغول عادیم با هنوز میمر دید و کرد آشپزخانه

 :دیشن را محمد یصدا! ظرف یتو ندیچ

 !مشیبریم ،یبخوا تو_

 . بود شده پر شیهاچشم حاال. کرد نگاهش مهسا
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 یزیعز نداشتم وقتچیه که یبرادر نیع ،یکن یکار هر تو_

 یچ واسه اصال! دیبر نکن مجبور مویمر توروخدا یول محمد

  ؟یبر یخوایم

 مهسا م،یمر که دهد یجواب نتوانست انگار. ماند رهیخ بهش محمد

 تپش را محمد نگاه گفتنش جانم. شد بلند یفور او و زد صدا را

 یول زد لبخند ظاهرا خواهرش یرو به او دید و برد سرش

 !کرده بغض که بود مطمئن

 یچا با هم مهسا و میمر و برگشت سمتش زنانجست عادیم یوقت

 گاریس یبهانه به بعد یکم. زد لبخند نشستند، کنارشان وهیم و

 ارشگیس و داد هیتک یوارید به. رفت رونیب و شد بلند دن،یکش

 و شهیش یتو یهامشبک که بود در به چشمش. زد آتش را

 داشته داخل به یدید گذاشتینم پشتش یتور و نازک یپرده

 که بود نصب پرده و در نیهم هم ذهنش یتو انگار! باشد

 از دیس یهاحرف. ردیبگ میتصم و ندیبب درست گذاشتینم

 یهاحرف عاد،یم به بشیعج یوابستگ اش،خانواده بد حال ظهر،

 اشیجیگ یفدا را زیچ چند... میمر حال دنید و مهسا و حسن

 دوباره حاال که اوردیب دوام سال آن بود توانسته مگر! کرد؟یم

. زد یپلک در آرام کیت یصدا با رد؟یبگ سر از را یباز آن

 ینیس.  خورد صورتش یتو هم یخنک باد میمر دنید با همزمان

 :بود میمر دست یتو یکوچک

 ! وهیم نه ،یخورد ییچا نه_

 سطل یتو و کرد له وارید یتو را شده تمام گاریس محمد

 :انداختش اطیح جکن کوچک یکیپالست
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 ؟یاومد ییرایپذ لهیوس با که اسبهونه گاریس یدونستیم_

 پله یرو و بست سرش پشت را در. دیکش یقیعم نفس میمر

 :گفت آرام و بود اطیح کییموزا به نگاهش. نشست همانجا

 زنگ که باشه خوب حالت حداقل ای! امشب یایب کردمیم دعا_

 !یبزن

 

 

  

 

 

 :نشست کنارش و رفت جلو محمد

 دمیفهم برنگشتنت از هم ظهر!یناخوش دمیفهم نخوردنت از_

 !بده حالت

 :دهد قورت را بغضش کرد یسع میمر

 ولق بابام به! نمیبیم خواب! کشمیم نقشه خودم با دارم ساله هی_

 شیارسانه بتونم طور هر انو،یجر کنم ثابت بتونم اگه که دمیم

 آب دیس امروز اما... یمجاز یهاشبکه یتو شده اگه یحت! کنم

! هبود بابام گردن رایتقص همه... که دستم یرو ختیر رو یپاک

... 
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 یتو یبیعج یدرماندگ. زد زل بهش و برگشت محمد سمت

 :بود صورتش و هاچشم

 مامانم خواستینم چون بود مقصر هم یلیخ! بود مقصر بابام_

 و زن عاشق چون... باشه داشته کم هیبق و اشخانواده شیپ

! دبو مونیپش خدا به اما کرده یاشتباه چه دینفهم... بود هاشبچه

 یاخونه نشدنش جدا و مامانم داشتننگه واسه نشد حاضر یحت

 بود اگه... نبود خور مردم مال من یبابا! ... نده لو نامشه به که

 ... تا بزنه پرسه ابونایخ تو دیپوشینم عمونوروز لباس

 یرو دست.دیلرزیم دستش یتو داشت ینیس. آورد کم نفس

 و دار کش یصدا. دیچرخ گرید سمت سرش و گذاشت قلبش

 از را ینیس محمد! زدیریم اشک که گفتیم شیهانفس پرلرز

 خودش سمت را او صورت. گذاشت پله کنار و گرفت دستش

 آنقدر. افتاد انگشتش یرو اشک درشت یقطره و چرخاند

 جا قلبش یرو کوه انگار که بود نیسنگ او اشک یهاقطره

 سر و انداخت نییپا چشم میمر که کرد نگاهش یجور! ردیگیم

 :رفت جلو محمد

 دتخو یوقت بوده یحساب آدم بابات یکن ثابت یخوایم یک به_

 ؟یکنیم هیگر یدار و یداشت بهش که ینیقی و آبروش یبرا

 :شکست میمر اشک سد

 ! ... محمد مرد مظلوم بابام_
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 همه! شد شروع باز محمد سر یتو هاترکش و ریت یصدا

 خس خس داشت یکس! مرده مظلوم هم محمدرضا گفتندیم

 :دیکش یدرد پر نفس میمر! کردیم

 ... زمستون سرد شب اون_

 بود؟ زمستان هم شب آن بودند گفته ممرضا یرفقا از کی کدام

...  مینداشت رو یشکیه! خجالت از اطیح گوشه بود زده خی_

 وسط ودب مونده... میریبگ تابوتشو ریز خودمون مینبود پسر یحت

 ! ... اطیح

 ! تانک بر سوار دشمن لیخ انیم بود مانده هم ممرضا

 یقتو... براش میاریب ریگ قبر میتونست یبدبخت و قرض با_

 تابوتشو ریز اومدن قبرستون یکارگرا دفن، یبرا مشیبرد

.. .محمد نبود یشکیه! بود گرفته طاعون انگار...  گرفتن

 اوردهین خودش رو به کاش... بود خورده کاش! ... نبود یشکیه

 ... بود بند ییجا به دستم کاش... بود

 ترشیب محمد سر یتو تانک یصدا! دیشد و بود محابایب اشهیگر

 بلندتر یعل حاج یصدا! نداشت هم قبر سال دو و یس او! شد

 :شد

 نمکیم کول خودم. مونده قمیرف المصبا زدم هوار یه" 

 تانکا چشم جولو...  کردیم خس خسهنوز ممرضا! ... ارمشیم

 ...   "هایحروم یآ!... رفتنیم رژه



 

 pg. 951 

95
1 

 غلب را میمر سر! دیکش ریت کتفش دو نیب و گرفت درد سرش

 معج او ینهیس یتو اشهیگر و دیرس پناهش به انگار او و گرفت

 :کرد زمزمه که بود شده نیسنگ محمد نفس. شد

 ! ... شده که هم تو خاطر به! رسهیم حقش به_

 !اشتباه هی با رفت آبروش. ..یچیه... ستین یمدرک چیه_

 :بود ترخسته اشزمزمه. کرد بلند را او سر محمد

 !... ییتو آبروش_

 :زد یتلخ لبخند محمد و دیچک پلکش ریز از میمر اشک

 کنه؟ هیگر آبروش واسه تو مث یکی که بهتر نیا از عاقبت_

 :داد قورت را دهانش آب میمر

 !دمیترکیم داشتم... ظهر از بود پر دلم_

 ! دردو نیا کنم یخال یچطور دونمینم... ترکمیم دارم منم_

. گرفت را دستش محکم او که بست چشم محمد و زد پلک میمر

 . داد قورت را دهانش آب محمد. کرد زمزمه را اسمش ملتمس

! ... میمر زد عربده اشبر شدیم و بودم بابام دلتنگ منم کاش_

! شییآبرویب هیما نشم و رونیب زهیبر ساال نیا تموم که یجور

 ... 

 :گفت کرده بغض میمر

 یآبرو از حرف اطیح نیهم وسط که یاون گفته؟ یک حرفو نیا_

 !دارم دوست رو تو دیفهم چون زد منم یبابا
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 ریز دست. برگشت سمتش و دیکش اشیشانیپ یرو دست محمد

 :دیکش او سیخ صورت و هاپلک

 معلوم یچ همه روز هی دیشا! نکن فکر گهید بابات یماجرا به_

 دیبا سال یس دیشا! یکنینم فکرشو خودتم که یروز! شد

 ... بگذره

. رفتگ را دستش میمر که شد بلند و دیبوس را اشیشانیپ هم بعد

 طورهمان میمر و کرد نگاهش محمد! نبود منظوریب او حرف

 :گفت آرام بود، نشسته که

! ششیپ بمون! شد یخال دلت دیشا! محمدرضا کن فکر بابات به_

 !نشیبب برو نرفته خاک یتو تا... نشیبب برو

 یجلو. کرد بلندش و دیکش را او دست و نگفت یزیچ محمد

 قورت را دهانش آب! بود بیعج نگاهش. داشت نگهش خودش

 :داد

 ! میمر هامتن که یسقف ریز یایب زودتر دارم دوست فقط_

 شبغل آرام محمد. ساخت یگس معجون تلخش بغض با میمر لبخند

 که بود دیسف کوچک کفش جفت کی شیهاچشم یجلو. کرد

 . دیچسب او گوش ریز شیهالب. بست چشم! زدیم چراغ

 واسه یچهمه کاش! جهیسرگ نیا ته به برسم تو وجود از دیشا_

 ...  امشب بود خودم

 و محمد یجیگ. کرد نگاهش و دیکش عقب سر !دیلرز میمر تن

 شد باعث در تق یصدا! نداشت او دل درد به یربط چیه حالش
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 به نگاهش. آمد رونیب محمد یگوش با عادیم و شوند جدا هم از

 :بود کنجکاو هاآن فاصله

 

 

  

 

 

! ... حسنه عمو کنم فکر! جونم ییدا زنهیم زنگ یه تیگوش_

 ...یعنی گفت مهسا خاله

 جواب لبخند با. گرفت را یگوش و دیکش او سر به دست مدمح

 :گفت نیسرسنگ حسن و داد

 ... ایب صب! اومده یمشتر نتیماش واس_

 !صبح تا نمتیبب یبغل اطیح ایب فعال_

 :شد عوض حسن لحن

 ؟یبغل اطیح_

 !هیهمسا خونه_

 و کرد قطع! زد خنده ریز محمد و داد فحشش مکث با حسن

 :کرد نگاه را میمر

 حسن؟ شیپ برم و باشه عادیم قهید ده_
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 در کنار و رفت محمد! باشه که کرد خم سر و زد لبخند میمر

 . ستادیا

 نیبب! هست یزیچ هی بود دستم که لونینا اون تو یراست_

 ...فقط نیبب خودت! خوشگله

 مگه؟ هیچ_

 ... حاال تو نیبب_

 و رفت تو کنجکاو میمر. رفت رونیب محمد و گفت یاباشه میمر

 یوت باهاش. دید بود شیرو یفروشکفش مارک که یاهیس لونینا

 دیسف کفش جفت کی. خورد جا کرد بازش تا و رفت اتاق

 برش یوقت. بود شیتو سالهکی یبچه یپا یاندازه

 یتو محمد یهاچشم ادی! ... زد چراغ کنارش یهاداشت،ستاره

 دش سست دستش یتو از کفش... شد کرخت تنش و افتاد اطیح

 !است شده چش او نبود معلوم... 

 

 به نگاهش و بود کرده تنش ستون سر، پشت را دستش دو

 یجلو از ابرها! بودند دهیچسب آسمان به که یزیر یهاپولک

 دوست که بود هاکفش آن شیپ ذهنش تمام و دییدویم چشمش

 ! کند شانیتماشا و بگذارد مقابلش هاساعت داشت

 کهیچا ینیس به و دیچرخ گردنش حسن، نشستن و تخت ژیق با

 ! کرد نگاه داد،ینم بهش که ینگاه و او دست کی یتو

ندل ییچا_  ه؟یه 
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 دمحم کمر پشت را شیپاها و دیکش باال تخت لب را خودش حسن

 :کرد دراز

 ! رفته داده دم ییآلبالو رفتنش قبل امننه! ریخنه_

 !بذاره یزعفرون یگفتیم_

 بگو فرنگ، یرفت َبد دفه! یزنیم منور شوما نداشت خبر_

 ! بدن دم واست واستن ایفرنگ

 :کرد بغل را شیهادست

 !زعفرونو ییچا نبر یفرنگ توالت رو فقط_

 تخت کنار که را یگرد بالش و کرد رها را دستش کی محمد

 .انداخت دستش ریز و دیکش بود،

 !باهام ایب گرم دمت! یابده دم تو_

 و شد ولو متکا یرو کج یلبخند با محمد و کرد نگاهش حسن

 !زهر مثل درست .بود شده تلخ حسن. گفت یهان

 نگهی بشم تو ُدم! زکیَکر شگاهیآسا بذارم یریپ سر آقامم و ننه_

 ؟یپسندیم! دادا قتمیرف بگم تا! ایدن

 ! رینگ مواسه نحسم افهیق نیا! این_

 ! ینامرد قدهچه بمونه فکرت تو خوب کنم،یم گاتین_

 را اشییچا و نشست صاف ترکالفه محمد یرهیخ اهنگ با

 :گفت آرام محمد. برداشت

 ! ینباش تو! ... نباشه قمیرف که ییجا اسیدن ته_
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 :گفت دوباره محمد و ماند حسن دهان یجلو ییچا

 ! حسن ستمین رفتن و گذاشتن آدم من_

 گردنش. شد باز طاق محمد. آمد نییپا حسن دست یتو ییچا

 به خدا که یپولک مشت کی آن به شیهاچشم و بود بالش یرو

 !دکریم یباز باشک میقا باهاش ابرها و بود دهیپاش آسمان سقف

 طفق... ثمیم و مهنا و عادیم به! مامانم و بابا به! تو به رمیپاگ_

! قبر شده! تله شده شهر نیا انگار! آوردم کم! جمیگ! امخسته

 ! گهید قاره هی ببرم خودم با بردارم اتونوهمه دارم دوست

 :دیمال را شیهاچشم انگشتش دو با

! دراومده مخم فس! نذاشتم متکا رو سر راحت شبه چند_

 داره یچ هر موشک و تانک! زننیم منور! جنگه سرهکی

 ... نابود... نابودم! تنم تو ختهیر

 صورت یرو سبک یاضربه! صورتش یرو شد خم حسن

 :گفت آرام و زد محمد

 چقد یبدون یخوایم ؟یکنیم دل به ونخ چرا پ_

 لوج دراومدن تا میمر به التماس از بگم تا گاین منو... خوانت؟یم

 ! آقام

 حسن یهاچشم. کرد نگاه بهش و انداخت را دستش محمد

 !اندکرده سهیر شیتو را دیام یهاستاره انگار. دیدرخشیم
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 هک ستین تو هیشب جاچیه که نهیا واسه! واست رهیگ پام گمیم_

 تا جنازه هوا باشه قرص دلم ن،یزم گذاشتم سرمو روز هی اگه

 ... و زانوت رو یبذار اموبچه بابات مث که! داره موخونواده

 :دیکوب محمد یشانیپ به دستش کف با محکم و دیکش پس حسن

 برو، یخوایم یقبرستون هر! باو نزن زر بتمرگ پاشو_

 !نگردبرم

 :دیچرخ سمتش و دیخند محمد

 ه؟یچ خانوم عصمت گرفتن لقمه هیقض حاال_

 ه؟یچ یچ لقمه_

 !یگفتیم یعل حاج به گاراژ تو_

 :گفت محمد که خورد را ییچا از یقلپ و شد جمع حسن یابروها

 گرفته؟ لقمه واست را مهسا مامانتم نکنه_

 پس را سرش محمد اگر و شکست حسن یگلو یتو جا در ییچا

 غر! دیپاشیم صورتش و سر یتو شدهان اتیمحتو د،یکشینم

 :زد

 رو دختره چش اتیچ دونمینم! رو مردهصاب کنار بکش_

 !گرفته

 اب بعد و شد خشک باز د،یکشیم دهانش به دست پشت که حسن

 ! خنده از کرد غش محمد که دیکوب او به شیپا کف

 ! اینکن ول ،میخورد ییگو هی ما! یزهرکار_
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 :نشست خنده با و دیکش باال را خودش محمد

 کرده؟ نشون برات را مهسا خانمم عصمت محمد مرگ_

  اشه؟پاچه تو عقلش تو مث من ننه مگه_

 :شد ریغافلگ محمد

 گذاشته؟ کنار برات ویک پس_

 !خودش واس گرفته دست! ستین شوما دیز یآبج هست یک هر_

 :شد خم سمتش یکم و نشست چهارزانو محمد

 !نگاه منو_

 :کرد جمع را شیهاپلک محمد و کرد نگاهش یهان با حسن

 ! ؟یفتادین فکرش تو_

 :زد خودش صورت یرو دست کرد،محمد ترش او تا

 ره؟یبم تن نیا_

 شیشد،ن یطوالن سکوتش یوقت و کرد نگاهش زل زل حسن

 :کرد جمع را خودش حسن و شد شل محمد

 سر آدم! منن ناموس نیع دخترا نیا! ممد نذار من سر به سر_

 !کنهینم یناپاک چش که خودش ناموس

 ؟یکن یناپاک چش که مگه تهیآبج_

 ولم و یکرد بند که من به شیچ! هیقرت! اسبچه ذره هی_

  ؟یکنینم
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! اون ذره هی بخور، تکون تو ذره هی! خورهیم بخوره، نیبخوا_

 !ستین که کندن کوه

 :کرد نگاهش حسن

 زارهیم بعد! ازم داره طلب انگار کنهیم گاین طور هی شیآبج_

  فته؟یب شیپ دختره حرف

 ؟یخوایم تو! من با میمر_

 :دیکش سرش پشت دست کالفه حسن

 !ممد جدت سر کن ول_

 

 

  

 

 

 ! خوادایم اون_

 زد زل! بود یجد محمد. ماند محمد به رتیح با حسن چشم

 :بهش

 ممیمر نیبب باش، آدم نیع و کن مرتب کم هی شکلتو و سر_

  !نه ای شهیم مهربون نگاش

 :کرد ترش حسن
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 تو زن که کنم آالگارسون خودمو سال یس بعد مگه؟ مترسکم_

  شه؟ مهربون گاشین و ادیب خوشش

  نکنن فکر که ینپوش و گشاد و گل یشرتایت نیا یریمیم_

  ؟ییلویک

 امنهن نیع که رمیگیم ویکی رم،یگیب بخوام زن من! رمیمیم آره_

 نه !خونه رسهیم سوخته نروغ بو با رکاریتعم و کیمکان بدونه

 یه حاال! کنم عوض شکل و سر بخاطرش بخوام تازه که یکی

 هوا سر تو بنداز هوا و بوگو ننه کلثوم قصه ما واس نیشیب

 قشنگ! ... کننیم گامونین قاتال نیع مردمم اونوخ! دمونیند

 زر زر نشسته نیا کنه،حاالیم گامین غارتگرا نیع شیآبج

 !کنهیم

 یخنده باعث گفت که یا" کهیمرت". شد بلند و ودب کرده حرص

 :گفت باز و شد محمد

 !بذار باال طاقچه تو حاال! خوادیم اون گمیم من_

 ندهخ با محمد. باشد داشته یلیدل آنکه بدون رفت، خانه یتو حسن

 و شده ریدرگ یحساب ذهنش بود معلوم. دیکش دهانش دور دست

 شیپ شیآبرو... ای بود یعل حاج از ترسش حاال! کندیم انکار

 و یعل حاج. کرد نگاه در به محمد و آمد دیکل یصدا! میمر

 مه آنها! بود امدهین آنجا بود وقت یلیخ. بودند هم با خانم عصمت

 رفت جلو و زد لبخند یفور خانم عصمت. خوردند جا دنشید با

 با را سالمش و دهد دست باهاش تا ستادینا یحت یعل حاج یول
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 که بود پشتش محمد نگاه. شد رد و داد جواب نیسنگ یکیعل

 :دیشن را خانم عصمت مهربان یصدا

 خوبن؟ نایا مامان مادر؟ یبهتر_

 نفس با و کرد تحمل را اشنهیس یرو نیسنگ احساس محمد

 . کرد نگاه را خانم عصمت یقیعم

 ! بزنم حسن به سر هی اومدم! مهیمر شیپ عادیم! خوبن_

 ! ارمیب وهیم برات برم نیبش! بود کرده مه رو هوات دلمون_

 ! گهید شب هی باشه! خانم عصمت برم خوامیم_

  مگه؟ یدار عجله_

 ! ممرضاست عیتش فردا پس_

 ستادهیا که دیچرخ یعل حاج و وانیا سمت جا در محمدرضا سر

 !کردینم نگاهش یول بود

 دل! یبر بود قرار که ییجاهمون برو یخدافظیب یومدین اگه_

 ! فاضال ینوه زنهینم شور خاطرت واس یکس

 حاال بود، آورده سرحال را محمد شیپ قهیدق چند تا که یخنک باد

 ! سوزاندشیم داشت! جهنم یهوا بود شده

 :گفت و رفت جلو یقدم یدلواپس با خانم عصمت

 ...نشد قرار مگه آقا حاج_

 :آمد باال حشیتسب با یعل حاج دست
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 و حقه ممرضا! نمونده یایناحق چیه خاطر واس یمدار قرار_

 که مونده خاک نیا تو یناحق یپا! ناحق کنه منعش یک هر

 !کننیم صادر ناموسشو

 :ماند محمدرضا به نگاهش

! ناحق و یبهش پشت االن باشه، هم حق به اتگله! حقه ممرضا_

 سوق یسو و سمت گهید بابات؛ پشت یومدین! ممد آخرمه کلوم

! رخاکمیز یوقت نه االن، نه! نمتینب شمیم رد من که ییکو و

 ادربر و قیرف داغ   من چون! واست امیب ئاتریت ستمین غالم چون

 نخاندا و تونه! غالم نه گرفتم، الو و کردم تماشا افتاده خون تو

 ! ...فاضل

 :زد محکم اشنهیس یرو

 جا با یکن داغ آبروشو اگه کنمیم داغت! دمید برادر داغ من_

 ! گذاشتنش

 تگف یاستغفار خانم عصمت و بود مانده محمد ینهیس یتو نفس

 بود شده خشک که حسن! رفت و بهش کرد پشت یعل حاج اما

 نییپا را هاپله پابرهنه یعل حاج رفتن با خانه، بزرگ وانیا یتو

 :رساند محمد به را خودش و دیدو

 نیشیب! رهیم ادشی فردا گهیم االن یچ هی! ممد ستین خوش_

 ! ... میبخور زعفرون ییچا هی اومد ماننه

 حسن چشم التماس با هم او که کرد نگاه را خانم عصمت بعد

 :زد لبخند و کرد جمع را چادرش
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 ... زمیعز نیبش! ادیم دم قهید دو نیبش! مادر آره_

 حسن و زد پلک بار چند محمد. هاپله سمت کرد تند پا هم بعد

 :گفت و دیکش را دستش

 ... تا نیشیب_

 !حسن بده چموییسو_

 کهوی انگار! نبود شیتو یحس چیه! بود گنگ محمد یصدا

 :آورد بهانه اما بود شده جیگ حسن! بودند کرده اشیخال

 ؟یریم کوجا! دادا برمتیم خودم... گاراژ تو مونده_

 :شد دراز سمتش محمد دست

 ! چتوییسو بده پس_

 هان؟_

 برم؟ ادهیپ ای حسن یدیم کانتویپ چییسو_

 چشم یجلو را چییسو و کرد بشیج یتو دست مکث با حسن

 یقدم. دیشن را او آرام یخداحافظ یصدا فقط بعد. گرفت محمد

 و ظیغ با بعدش. شد بسته در تا ستادیا شیسرجا اما رفت پشتش

 وانیا تو قبلش یسرجا یحاج دید و برگشت وانیا سمت حرص

 :گفت حسن! است در به چشمش و ستادهیا

 ...پ رسمش؟ هنیا یحاج_

! سرپ توأم برو پشتش نه،یس به یکوبیم قتویرف سنگ یادیز_

  ؟یشنفت... حسن ادیدرن ممرضا واسه حرفم یباال صدات یول
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 :آمد وانیا یتو دست به ینیس خانم عصمت

  آخه؟ یعل حاج یریم تند چرا_

 سمت ظیغ با حسن که نداد جواب و رفت داخل فقط یعل حاج

 نییپا و انداخت شیپا یپنجه سر را شیهاکفش. رفت وانیا

 :زد شیصدا بلند خانم عصمت. رفت

 کجا؟ تو_

 !!! قممیرف بون دنباله! نباشه یزور شیچ همه که جا هی_

 ... دیکوب هم به محکم را اطیح در و گفت بلند

! شدیم جاجابه داشت هافصل!افتاد یکییکی هابرگ. زد باد

 در از عادیم با محمد بعد یاقهیدق تا رفت رژه کوچه سر حسن

 سمتش نیسنگ ییهاقدم با و دشید محمد! آمد رونیب میمر یخانه

 دمحم. کند بغلش و شود خم شد باعث عادیم یپرانرژ سالم.رفت

... رفت باهاش سوالیب حسن و نشست نیماش یتو حرفیب

 و دادند نییپا طرف دو از را شهیش! کجاست مقصد دینپرس

 عادیم تا خورد چرخ هاجاده نیب آنقدر شب سکوت در نیماش

 ... ردب خوابش بود، کرده بغل که ییهاکفش با عقب یصندل یرو

 

 

 و کرد متوقف مدرسه در یجلو را نیماش یخاص حرف بدون

 پر شیجلو که یامدرسه سمت و گرفت بغل را عادیم. شد ادهیپ

 بود، شانیهاخانواده با اول کالس و یدبستان شیپ یهابچه از
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 را حسن و کرد مکث لحظه چند شدن، ادهیپ از قبل مهنا. رفت

. کرد نگاه داشت، محمد رفتن به چشم کامل سکوت در که

 :دیپرس دلواپس

  حسن؟ چشه محمد_

 و پسر به ینگاه مهنا. دیچرخ عقب گردنش و خورد یتکان حسن

 :دیچرخ حسن سمت دوباره و کرد برادرش

 هنوز خونه؟ رفته االن، تا! گذاشت و عادیم که شبید از اصال_

 که کرده یزیچ یتصادف کو؟ خودش نیماش تنشه؟ لباسا همون

 ست؟ین خوب حالش

 مادرش غم و نبود خودش مال فقط انگار مهنا یرگبار سواالت

 گذاشت راننده یصندل پشت دست حسن! دیکشیم دوش به هم را

 :کند مک را او یدلواپس لحنش کرد یسع. دیچرخ سمتش کامل و

 ! نباش نگروندل! گاراژه تو نشیماش_

 شده؟ حرفش میمر با نکنه! بگو من به هیزیچ اگه توروخدا_

 :شد شل حسن شین

 شب   خدهیُ  یحاج! ممده دل تنبک دستک با فعال که مونیآبج اون_

 ! لکه تو اونوخ از! آقاش سر شبید شد تند

 دح به دیفهم حسن نشست، عقب و دیکش مهنا که یحسرت آه با

 ! داده حیتوض یکاف

 و راس خودشو بلده ممدم! عادیم پا برو نخور، اشوغصه شومام_

 !کنه سیر
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 :گفت رلبیز مهنا

 ...کاش! کنهیم دق داره روز چند نیا مامانم_

 ... شوما برو! شهیم ُدُرس! یآبج نداره دهیفا گهید ماش کاش_

 :تبرگش حسن سمت یدلنگران با باز شدن، ادهیپ از قبل مهنا

 تو؟ گهید یششیپ_

 !آره بذاره، تا_

 !میکن جبران تیدوماد شاالیا_

" میچاکر" کی با. دیکش سرش به دست و زد یخجول لبخند حسن

 .کرد تند پا محمد و عادیم سمت و کرد یخداحافظ مهنا گفت که

 سنح. نشست فرمان پشت دوباره و برگشت محمد بعد قهیدق چند

 :شود عوض او حال بلکه زد یشوخ در به

 رغبت فردا اونپس ؛یایم فیق ما عروسک نیا پشت شبید از_

 ؟یبگاز لگنت رل پشت یدار

 کردیم نگاه شانیهاخانواده با را هابچه آمد و رفت داشت محمد

 آرنج از را دستش دو و شد خم او که نداد را حسن جواب و

 :گفت خنده با و کرد خم داشبورد یرو

 یحاج هامونوکله مدرسه؟ میمداو که اول روز اون ادتهی ممد_

  بود؟ کرده دیسف کنده، پوست بادمجون نیع

 :دیخند حسن. بود رونیب هنوز محمد نگاه
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 ویچارم کالس پدرنامرد اون دخل ییدوتا میزد روز همو_

 چربهینم بش زورمون بود کرده فک... جان یاَ ! میآوورد

 دکر خفتش و اومد یحاج که فرداش یول اوخ اوخ! ... یگالب

 باال رفتم خونه برسم تا منم ،یرفت در اتننه با که تو! ناظمه

 قسم و قول قدهنیا امننه عاقبت! ومدمین نییپا شب تا! توته درخت

 هک کفشم سر یحاج اما! نییپا دمیکش شام موقع که داد غمبرویپ

 چه! یش آدم تا برو نیهم با هفته هی گفت... کرد یتالف شد پاره

 لباس... رو نایا اونوخ... دادا جون دبو یومیا و روزگار

 ! نبود هاشونقهیلیج اندازه ما ایپلوخور

 او باالخره تا. نشکست هم حسن یهایپرحرف را محمد سکوت

 :زد بهش و آورد کم

 ... دادا... ممد_

 :دیشن باالخره را محمد یصدا

 ؟یبلد رو ستاد_

 :خورد جا حسن

 نمنه؟_

 ... ستاد_

 پلک محمد! رهیخ او مرخین به و ودب شده خشک طورهمان حسن

 !زدینم هم

 حسن؟ یبلد_

 شهدا؟_
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 که بود بیغر زییپا کی شیهاچشم یهوا. کرد نگاهش محمد

 یراب بهانه کی یپ   انگار! شده نیسنگ ییابرها آبستن آسمانش

 یزورک شیصدا شد، خم حسن سر! گشتیم نیسنگ یبارش

 :درآمد

 رل؟ پشت نمیشیب_

 !گفت یمحکم نه و زد استارت محمد

*** 

 دمحم آنکه بدون مجموعه، آن یشهیکل پیت با بسته قهی جوانک

. ردکیم چک را یزیچ مقابلش  یکهنه وتریکامپ با کند، نگاه را

 نسهم. غربت از پر لحنش و بود او دنیند فقط قصدش که انگار

 :بایتقر بودند سال و

 !ستین من دست اشاجازه! برادر شهینم_

 رکنا را اشییشناسا کارت محمد د؛یبگو یزیچ ستخوا تا حسن

 :رفت هم یتو او یهااخم که انداخت زیم یرو جوان دست

 ... طرز   چه_

 چشمش یجلو و برداشت را کارت و شد ساکت دفعهکی اما

 شکل و سر و یجد نگاه و محمد سمت نگاهش باالخره. گرفت

 که کرد نگاهش منتظر محمد. زد چرخ شهدا یخانواده با بشیغر

 :شد بلند و داد هول عقب را یصندل جوان مرد

 ! نیکن صبر قهیدق چند_



 

 pg. 968 

96
8 

 شیرو که هااتاق از یکی سمت مردجوان و ستادیا صاف محمد

 و کردیم حس را حسن نگاه ینیسنگ.رفت معاونت بود نوشته

 چه آمده آنجا که پرسدینم یزیچ و مانده ساکت که بود ممنونش

 !کند؟ یغلط

 لونینا با مرد و شد باز در که گذشت چطور قیدقا دینفهم 

 گفت و رفت ریتعم حال در یهاپلهراه سمت. برگشت یکوچک

 حس. شدیم دهیکش نیزم یرو محمد یهاقدم. بروند دنبالش

 و شده دعوت بیعج یمهمان کی به که یکودک هیشب!بود یبیغر

 خورد؟یم رقم شیبرا چه تهش داندینم

 و بزرگ یدر ساختمان پشت و دزدن دور را یاصل ساختمان

 اهیس پرچم کی شیباال! بود َبست و قفل که شد انینما رنگ سبز

 بر بسم بود نوشته که بود نصب لنگه دو در عرض به سبز و

 را محمد نگاه یآهن در شدن باز یصدا! نیقیصد و شهدا

 تو تواندیم گفت و کرد باز کامل را در جوان مرد. چرخاند

 !برود
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 یتو ییصدا. کردیم نگاه یورود به و بود ستادهیا هنوز محمد

 زبانش ییآشنا نیع در! دیفهمینم را زبانش که بود گوشش

 !بود بیغر

 لوص قلبش به یبند و بودند یقات درگاه یتو سبز و زرد نور

 پسش که گردنش به قطور یطناب و دیکشیم شیجلو که بود

 !بردیم

 ترعقب قدم چند همراهش فقط. برود جلو کردینم جرات حسن

 او یهاکفش! مرخشین به بود زده زل دلواپس و بود ستادهیا

 تا شد کنده قلبش و ستادیا صاف حسن و آمد پس نیزم یرو

 گام یرو محمد یالحظه اما" برو شمیباق ،یآمد نجایا تا" دیبگو

 . رفت شیپ شیپا همان و ستادیا محکم رفته عقب

 لیمستط چند با! بود شیرو هب رو خنک و روشن مهین ییفضا

 یزیم شانیباال و بود تابوت پنج! رنگ سه پرچم در دهیپوش

 آن از کدامچیه هیشب! یخال یهایصندل و باز یقرآن با کوتاه

! ودنب کرده برپا او ادی به شیعمو دیدیم ینوجوان تا که یمجالس

 یرو یهاجعبه! یسادگ و بود سکوت در زیچ همه

 اپ یرو سرباز چند انگار. بودند نشسته آرام ساده ییهاکییموزا

 و توپ یصدا دفعهکی! بودند رزم یآماده و دست به اسلحه

 یزمستان شب یرفقا خاطرات موج! دیچیپ فضا یتو تانک

 ! فتدین لرزش به شیپاها تا گرفت اشیشانیپ به دست! گرفتش

 باعث گالبشو عطر که یسالن انیم محمد و رفت جلو جوان

 وسط درست که یتابوت یباال جوان! ماند شد ردردشس دیتشد
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 اسمش! دیچرخ محمد سمت و ستادیا بود گرید چهارتابوت

 .دیدیم یخوب به حاال. بود شده نوشته درشت

 " فاضل محمدرضا دیشه"

 جوان. دیکشیم عقبش داشت باز محمد گردن دور قطور طناب

 حرفیب و گذاشت تابوت یرو بود دستش که یلونینا و شد خم

 یجعبه چند و ماند محمد. شد یخال فضا! گذشت محمد کنار از

 !بود پدرش اشانیکی که! پرچم با شده کاور

 و باز مهین ینگاه با! زدیم بال بال که یحس کی با

 انگار و بود تانک یصدا! دیچیپ گوشش یتو که ییهاخسخس

 درد! سوختیم کمرش یرو یهازخم! زد پلک! زد منور یکس

! شهیهم زا ترنیسنگ... شیپاها و بود شتریب کتفش دو نیب بیعج

 شیپ بود زده خانه یتو مادرش که یعکس قاب با شیروزها تمام

 شد عقده که ییآرزوها تمام! برداشت قدم کیو شد زنده چشمش

 عرق به جانش تمام! شد ترمحکم بعدش قدم و برداشت سر

 تتابو یپا به دیرس و نشکست وقت چیه که یبغض از نشست

 دانستینم که یاستخوان و بود خودش اشینشان تنها که یپدر

 کی نیب بشود الاقل که یجور! نه؟ ای مانده پرچم نیا ریز اصال

 شیصدا نه که یپدر! نه؟ ای کرد هیگال بهش و گرفتش مشت

 و نشست پا یروکنارش!کوتاهش نوازش کی نه بود، خاطره

! دبو داغ دیشا! بود گرم! شد جمع مشتش. دیکش پرچم یرو دست

 .نخورد تکان یول بزند کنار کرد یسع را پرچم! بود تب... نه

 نارک اتشیومحتو برگرداند را دیسف لونینا دستش تند حرکت

 کی! بود شکسته ساعت کی! بهت شد خشم! ختیر نیزم شیپا
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 و خودکار یلوله و شده سوراخ لونینا کی یتو اهیس دفترچه

 یدفترچه یباال از که یکاغذ تکه کی... و ساده یحلقه کی

 شتریب سختشجان و زرد رنگ! بود زده رونیب خراب و پاره

 کاغذش که یاصفحه همان یتو و برداشت را دفترچه!سوزاندش

 :همف قابل یول کمرنگ.دید نوشته خط کیبود، شده پودر بایتقر

 !نیرحسیام... بابا دور راهو دهیند عشق_

 شیصدا یکس! شد خم شیزانو .دیپاش هم از انگار

 ". نیرحسیام"کرد

 را تنش سلول به سلول یکس و شد باز شیگلو دور از طناب

 ! کردیم داغ داشت

! دنبالش ادیم پسرش نیدار نگه گفتم آوردن، واسم رو نایا_

 ! ادیم خودش! محمدرضاست پسر بود گفته یعلحاج

 صورت. دید سرش یباال را مادرش و برگشت نشیسنگ سر

 یرو نیریش. گفتیم مشترک درد کی از او سرخ و محمد کبود

 شیهاچشم. دیچکیم دانه دانه شیهااشک.  نشست کنارش زانو

 :کرد خم گردن و دیکش شیرو دست.بود تابوت به

 روم! جان محمدرضا ن،یرحسیام بذارم اسمشو خواستمیم من_ 

 خودش اسم با ادگارشی گفتن! ارمیب نه اتخانواده حرف رو نشد

 !شمونیپ است زنده انگار باشه،

 :بود شده رها چادرش. شد تندتر شیهااشک 
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...  نبودم بلد یمادر... محمدرضا نبودم بلد یدار امانت من_

 ستمنتون... یبود راهش به چشم چقدر بگم نتونستم که کن حاللم

 ... بگم

 صورت و ماند دستش یتو دفترچه. شد جمع محمد صورت

 اشهیگر هقهق یصدا! دیچسب پرچم رخس رنگ یرو مادرش

 تکان محمد یهادست باالخره! کالمیب ینوحه کی بود شده

 در را مادرش تن محمد. دیکش خودش سمت را او و خورد

 :گفت هیگر انیم او و گرفت آغوش

 !هباش رفتنم به روز هی اگه یحت! پسرم شیپ امیم بود گفته_

. رفت مادرش یشانه یرو سرش و شد بسته محمد یهاچشم

... هم کنار! اضافه آدم کی بدون! بودند اشانهرسه باالخره

 استخوان تکه کی با یحت بود، کرده وفا قولش به محمدرضا

 ...اششکسته یجمجمه و کتف

 رفتگ سمتش و برداشت را دیسف یحلقه نیریش و شد بلند محمد

 یعل حاج دید که برگشت و داشت نگه را دفترچه فقط محمد اما

 باز و است دستش کالهش ستاده؛یا یورود درگاه از ترعقب

 !درخشدیم گردش نکیع پشت از شیهاچشم
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 تونل یتو هاحرف. انداخت تابوت به ینگاه و برگشت محمد

 تلخ یدلبخن با را انگشتش دو فقط و ماند هیگال از نیسنگ یبغض

 نرویب خواست که در از. رفت عقب عقب و زد اشیشانیپ کنج

 !گرفت را شیبازو یعلحاج برود؛

 محمد یگلو بکیس. آرامش و معرفت و بود محبت از پر نگاهش

 را سرش. گذاشت او گردن پشت دست یعلحاج و خورد تکان

 :دیبوس را اشیشانیپ و کرد خم

 دیهش پسر گفتن و بودم اتاق تو یوقت! پسر حاللت رمادرتیش_

 قدرهمون! ... هدوبار سادیوا جلوم ممرضا انگار اومده،

 ...  یمرد

 اسم و هاتابوت سمت سرش و آمد کش بهش محمد نگاه

 :بست چشم و کردیم شیصدا یکس باز. دیچرخ محمدرضا

 !ستین آروم... یعل حاج ستین آروم دلم یول_

 از دلش انگار. بود نیسنگ شیهاقدم. شد رد کنارش از و گفت

 چه باهاش دانستینم که یادفترچه با بود پرتر قبل یروزها

 ....کرد خواهد

 

 ادی. ستادیا شیرو روبه کمر به دست و داد عقب یکم را مجسمه

 زن نیا و داشت بهش که یحس از استعاره و افتاد محمد حرف

 سالن یایزوا و زد چرخمین لبخند با! جنگجو اسب   بر سوار
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 ات دستش یتو را دستمال! گذراند نظر از را ساده و شکل یمربع

 و امیپ کی. برداشت را لشیموبا نمانده، یکار دید یوقت و کرد

 که بود آمده شیبرا اسمیب یاشماره از پاسخیب تماس

 و باشگاه خاطر به! بود کرده تلفن مهسا هم کباری!شناختشینم

 تعجب بودند؛ گرفته را اششماره نیتمر یبرا که یشاگردان

 سالم" ودب شتهنو فقط که ستیک ندیبب تا کرد باز را امیپ! نکرد

 شنت کنجکاو و گفت ییوا" لطفا کن چک رو تلگرامت! زمیعز

 شماره همان دنبال نشانیب یول بود ادیز هاامیپ. کرد روشن را

 که بود عکس چند. داشته واجب کار یکس چه ندیبب تا گشت

 و شد خشک وحشت و بهت شدت از مرتبهکی و کرد بازشان

 شیپا رفت؛ پس یزن یسوخته صورت دنید با! رفت ضربانش

 ردکیم احساس! شد رها شیرو بایتقر و کرد ریگ مبل یهیپا به

 چاقو رشیز یرحمیب با و گرفته را صورتش پوست یکس

 صورت یرو دست.گرفت راه تنش یرو سرد عرق! کشدیم

 سرش یرو جوش آب یکس انگار مرتبهکی و دیکش خشی

 ثلم بعد یاهیثان و مهسا گفت بلندتر... مهسا کرد زمزمه. ختیر

 نجنو و ترس با. بپوشد مانتو آنکه بدون دیدو در سمت هاوانهید

 محمد رفت هاپله سمت تا. دینرس که زد را آسانسور یدکمه مدام

 او یهیسا دنید و خانه باز در. آمد رونیب آسانسور یتو از

 از که بود دهینرس اول پاگردبه او هنوز و بدود دنبالش شد باعث

 و ترساندش او لرزان فک و دهیپر رنگ! دشیکش رس پشت

 :گرفتش محکم

 ه؟یچ کجا؟_
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 باال محمد و کرد پرت عقب را دستش میمر

 :شد بلند شیصدا و دشیکش 

  خت؟یر و سر نیا با کجا گمیم_

 ...دیلرزیم شیصدا

 ... مهسا... محمد شدم بدبخت_

 :داد جواب مکثیب یول دیپر محمد یشانیپ رنگ

 !که زد حرف من با شیپ ربعهی شده؟ چش مهسا_

 تیموقع از او حرف که انگار .رفت پس بد یلرزش با میمر سر

. رفت نییپا یاپله محمد! کرد پرتش عقب لحظه زیآمجنون

 :زد دو دو او صورت یتو نگاهش

 چون خونه یریم یک تو نهیبب که زد زنگ شیپ ربع هی_

 تو؟ چته! ینداد جواب تویگوش

 از داشتینم نگهش محمد اگر و کرد یخال میمر بدن دفعهکی

 در را یآن مرگ کی که انگار! بود کرده سقوط پله همان یرو

 ...کرد تجربه لحظه

 و خورد بود نشده حل شیقندها هنوز که یقندآب از یقلپ زور به

 و اندچسب اشیشانیپ به محکم را دستش کف گذاشتنش، کنار با

 راحت الشیخ و زد حرف سامه با کوتاه!شد جمع خودش یتو

 !ندارد او به یربط ریتصاو آن که شد

 شیپا یرو از دستش دو و گذاشت زیم یرو را او یگوش محمد 

 و گرفت را شیبازو گذشت که یکم. کرد نگاهش و شد زانیآو
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 یحال با.رفت اتاق سمت و شد بلند میمر که ردیبگ بغلش خواست

 از محمد. نداشت جان هنوز شیهادست. برداشت را شیمانتو بد

 :گفت آرام شیرورنگ دنید با و چرخاندش سر پشت

 عقب؟ میبنداز رو فردا قرار یخوایم_

 هم خودش و نشاندش تخت لب محمد. کرد نگاهش جیگ میمر

 :نشست کنارش

 ...اضطراب همه نیا از که مهسا با یبر مشاور هی الزمه دیشا_

 :برگشت سمتش یقراریب با محمد حرف وسط میمر

  محمد؟ هیچ اضطراب_

 از یدور یتونینم و یشینم خودت فیحر یعنی اضطراب_

 ! یکن هضم رو مهسا

 شیروروبه انگار. دیچرخ سمتش کامل بغض و حرص با میمر

 :بود

 ... کردم، که شوهر یدار توقع_

 :کرد قطع را حرفش محمد

 ! نه نیگفت خودتون جا؟نیهم ادیب نگفتم من مگه_

 :گرفت محمد از نگاه و گذاشت تشصوریرو دست میمر

 جلوم گذاشت خانمم عصمت و حرفسر سادیوا شعورشیب خود_

 !رهیخ احمق   یدختره... داره هواشو اون که

 ! نزدن حرف هوا رو مراقبشن، گفتن اگه اونا_
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 :چرخاند خودش سمت را صورتش محمد و شد ساکت میمر

 ! منو نیبب_

 :فتگ محمد و کرد نگاهش بد یحال با میمر

 ! خوابگاهه تو کن فکر خودش قول به! ابد تا یکنینم که ولش_

 ونریب و شد بلند. نچکد دوباره اشکش تا فشرد هم به لب میمر

 باز را تلگرامش که طور همان و برداشت را اشیگوش.رفت

 :گفت مرتعش ییصدا با کرد،یم

 ...و شیشناسیم گهیم! نیبب رو نایا_

 که شده حذف اکانت کی جز نکرد دایپ یزیچ گشت چه هر اما

 نگاه را محمد یناباور با! نبود چتش یصفحه یتو هم یزیچ

 :کرد

 ؟یکرد پاکش تو_

 :کرد نگاهش رهیخ محمد

  و؟یچ_

 !رو یپاش دیاس یعکسا اون_

 ! نه_

 یخبر واقعا. کرد چک را یگوش دوباره یجیگ و بهت با میمر

 که را یامیپ و رفت هاامیپ سمت یفور. نبود اکانت آن از

 :گفت و گرفت محمد سمت را آن! کرد دایپ بودند، فرستاده
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 ! نداره اکانت االن! بود نیا نیبب_

 خودش یگوش با بعد! دید را امیپ و شد جمع محمد یابروها

 و کرد نگاه را میمر متعجب! بود مسدود خط که گرفت را شماره

 :دیلرزیم باز شیصدا... را او دلواپس هم میمر

 محمد؟ نیا بود یک ستم؟ین وونهید یدید_

 جواب بالفاصله و گرفت را دیس یشماره مکث یکم با محمد

 گفت بعد! داد گوش خوب  او و گفت بهش را انیجر! دیشن

 و گفت حتما محمد! برود دنشید حتما خودش و کندیم یریگیپ

 :دیچرخ میمر سمت   تماس کردن قطع از بعد

 اس؟یک دست تشماره !رهیگیم ردشو یفور دیس_

 ... و بنگاه یکل! ایلیخ_

 ریمتح میمر. برداشت را کارتمیس و کرد باز را یگوش محمد

 :دستش داد و بست را یگوش محمد و کرد نگاهش
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 تا میس تا دو! گهید نهیهم یبد یخرنره هر دست رو شماره_

 یکی اون... رونیب بده کار واسه فقط شویکی. ارمیم رمیگیم شب

 !کن خاموشش یندار کارم! باشه یخصش هم

 :کرد نگاهش مبهوت میمر

 چرا؟_

 را خودش داشت یسع یول دیرسیم نظر به یعصب یکم محمد

 :کند کنترل

 دهییدو یجورچه ادیب ادتی و نیبب نهیآ تو خودتو برو چرا؟_

  پله؟ راه تو یبود

 :گفت دوباره محمد و نشست مبل یرو و شد سست میمر یپا

 یدار گوشه هی باشن دهیفهم حاال که ینکرد کلکل کم مردم با_

 !زنیبر کرم بخوان و یکنیم تویزندگ

 :کرد حرص میمر

 کردم؟یم کاریچ مگه ؟یزنیم حرف ینجوریا چرا_

 چرخاند گرید سمت سر و دیکش اشچانه به دست ینچ با محمد

 و داشت نگهش محمد که برود شد بلند حال همان با میمر که

 :ردک نگاه بهش

 هی! خودت و یبود خودت عمر هی تو! گمیم یچ یریگینم_

 نقطه از توننینم قهیعت اون ای یدربند اون مث حرومزاده

 کنن؟زهر رو روزا نیا بخوان و کنن استفاده ضعفت

 ه؟یعروس فردا دوننیم کجا از اونا_
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 !رقصهیم نزده که اون! حله باشن زده منعمو به سر هی_

 ... یراکا نیا اهل نیام_

 !بنداز راه دعوا نکبت اون سر واستا حاال_

 و حوصلهیب. رفت عقب بعد یالحظه و کرد نگاهش ریمتح میمر

 :بود یعصب

 !خل... یخل خدا به... محمد تو یاوونهید_

 !ارین رو یاالغهر اسم ساعت به دم گمیم! گهید خودته ریتقص_

 :دیچرخ شسر پشت محمد و شد رد بهش یپرحرص نگاه با میمر

 ؟یچ باشه وسط دوتا اوناز یکی یپا و رمیبگ نویا رد اگه_

 :دیچرخ سمتش و ستادیا میمر

 ؟یچ نبود_

ر! یچیه_  !رفتن در ق س 

 رفت در سمت. بست را شیمانتو یدکمه و فشرد هم به لب میمر

 دیس یصدا. برگشت دستش یتو مکارتیس سمت محمد نگاه و

 .بود گوشش یتو

 شوشماره بخواه ازش یجور هی فقط حمد،م ارین روش به"

 "کنه عوض

 یتو را کارت میس. شد جمع حواسش. آمد در شدن باز یصدا

 ...رفت او دنبال و انداخت بشیج

 



 

 pg. 981 

98
1 

 

  

 

 

 مدت تمام. شد تمام شام خوردن با کوچکشان جمع و ساده مراسم

 هیثان به هیثان که یادلشوره حس و بود مهسا دنبال میمر نگاه

 !شدیم شتریب

 شیبرا قیدقا شبآن از دانستینم. نداشت قرار و آرام دلش

 جان   به یقو ییهاپنجه با یرختشو کی انگار. گذردیم چطور

 هک یوقت از! زدیم چنگش قدرت تمام با و بود افتاده حسش و دل

 کوچک یخانه همان یتو تا زد را حرفش قیطر هر به مهسا

 رگبز او که کرد نیتلق خودش به کرد، اشیراض عاقبت و بماند

 که یسن همان یتو درست. گذرانده را یسالگ ستیب مرز. شده

 خواستیم. دیکش دوش به را جفتشان یزندگ بار ییتنها به او

 یتو هم محمد. باشد خودش مراقب تواندیم مهسا که کند باور

 شیبرا و کرده درست را خانه بست و قفل یحساب روز چند نیا

 یگوش یرو اشهشداردهنده که بود گذاشته کار ریدگودز نیدورب

 رفته آرامش بودند، دهیرس آخر روز به که حاال اما! باشد خودش

 .کردند پر را شیجا خباثت با بود زا استرس افکار چه هر و

! دادیم آزارش گرید جور هم نداشت که یاخانواده یخال یجا 

 یبرابر دیشا ییتنها یتو مرگ با شاد یجمع انیم در غربت

 کدامهر مادر مهر و پدر دست تیحما که یشب در خصوصا. کند
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 بغض هاخالء! شودیم دیجد یخانه کی سقف یبنا ریز یستون

 بر کردیم یسع میمر که یلبخند و تظاهر حس پشت و شدیم

 خانمعصمت و نیریش یخداحافظ وقت! ماندیم باشد، داشته لب

 هم مهنا و باشند داشته او به یدقصا محبت کردند یسع کدامهر

 یسع گرفت، بغل که را مهسا! کند یخواهر خواست گرید جور

 باهاش بخواهد تنش یتو استرس از فارغ و نرم زبان با کرد

 دور دست خانمعصمت یوقت .نرفت بارریز او باز اما برود

 شرف قول داد؛ فشارش خودش به و انداخت دخترک یهاشانه

 دل تا ماندیم مهسا شیپ هم هاشب خودش باشد الزم اگر که داد

 مدمح! افتاد نییپا نگاهش و دیچسب کامش به زبان بماند؛ آرام او

 را یمدت حداقل تا کرد صحبت مهسا با میمر چشم از دور

 فتگ و بود محکم او مخالفت اما کند عادت او بلکه باشد کنارشان

 به زمان یخداحافظ انزم که چند هر! کرده آماده را خودش

 را هم محکم یقیدقا تا و دیچسب اشانخواهرانه یوابسته آغوش

 .ختندیر اشک و کردند بغل

 یصدا و بود روشن قبل از هاوارکوبید شدند؛ که خانه وارد

 از میمر شال! آمدیم ییرایپذ کنج از کوچک ومیآکوار قلقل

 حس. افتاد اششانه یرو و خورد سر شیرها یموها یرو

! آمدیم همراهش بیعج یتیامن حس! داشت خانه نیا به یخوب

 ! بود کالفه بغض و دلشوره همه آن از هم خودش... شبآن اما

 سمتش میمر نگاه و انداخت مبل یدسته یرو را کتش محمد

 یحت که یحس! داشت یاتازه حس هم او به امشب! دیچرخ
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 و کرد شل را کرواتش محمد. بگذارد چه را اسمش دانستینم

 :رفت آشپزخانه سمت

 ؟یخوریم قهوه_

 انگشتش. نشست اپن ریز یکاناپه یرو و گفت یآرام یآره

 و تاداف یباز به دشیسف و بلند راهنیپ دامن زیر یهاشکوفه یرو

 یحت امروز. دیرس مشامش به قهوه خوش یبو بعد یاقهیدق

 چقدر شلباس و شیآرا دانستینم و بود دهیند درست را خودش

 تق یصدا با! بود امدهین بهش یخوش که انگار! کرده شیبایز

 که را محمد بعد و دید را ینیس اول و برگشت اپن یرو آرام

 و افتاده دشیسف راهنیپ باز یدکمه  یرو شلش کروات

 بش آن چقدر دید تازه! بود رفته باال آرنجش تا که ییهانیآست

! تشیجذاب یبرا دیلرز لشد! داده رشییتغ و شده کوتاه شیموها

 اشحواله هم با یچشمک و لبخند محمد شد باعث اشرهیخ نگاه

 :کند

 اومده؟ رتیگ یاکهیت خوب ه؟یچ_

 . گرفت اشخنده بود؛ گرفته را نگاهش مچ نکهیا از میمر

 ! آره_

 محمد شهیهم برخالف! کرد اشمزه و برداشت را قهوه فنجان

 سمت خودش، فنجان برداشتن با هم او! بود کرده نشیریش یکم

 . نشست و رفت یمبل

 ! هست میکردن بغل! ستاین یکردن گاین کهیت_
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 :گفت و کرد نگاهش لبخند با میمر

 !شده یخوب قهوه_

 هم را اشقهوه کردیم نگاهش رهیخ رهیخ که طورهمان محمد

 همان با بعد لحظه چند میمر. گفت هم یمعنادار" ا  " و خورد

 :دیپرس و دیچرخ سمتش داشت؛ بش کل که یحال

  ؟یدینپرس یزیچ ؟یدید رو دیس_

 درمورده؟_

 ...روزید یشماره_

 برم من که شهینم نیا معطل ره،یبگ یخبر یول نشد وقت_

 !دهیم خبر خودش! سراغش

 دش خم سمتش محمد. رفت فکر یتو و گرفت گاز را لبش میمر

 :گفت یمحکم لحن با و

 !کنن فکرشو! شهیم دایپ_

 ود؛ب خوابیب یکاف حد به. نگفت یزیچ و دیکش یقیعم نفس 

... بگذارد هم یرو پلک صبح تا گذاردینم هم قهوهآن دانستیم

 داشت متناقض حس همه آن از...  یول خوردنش از شد مانیپش

 !کردیم هم بدترش بودن خوددار یبرا تالشش و شدیم وانهید

 ماا رفت اتاق سمت و شد ندبل محمد نگاه ینیسنگ از فرار یبرا

 شیزااسترس یفکرها تمام و خورد جا شده نییتز تخت دنید با

 :گفت سرش پشت از محمد. دیپر ذهنش از

 ! اومد گرفت، دیکل صبح مهنا_
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 را یریحر یریش راهنیپ و رفت جلو او به یکوتاه نگاه با میمر

 کاپ یرو و بود بلند. کرد نگاه و برداشت بود؛ تخت لب که

 ! زد لبخند! بود شده کار اشتنه نییپا و نهیس

 زه؟یسا_

 :برگشت محمد سمت یکم

 ؟یگرفت تو! آره_

 

 خبر مهنام کار نیا از!یومدین که میبر بود قرار روزید! نه_

 !ارهیب کینا ست واست گفتمیم وگرنه نداشتم؛

 :برگشت سمتش کامل خنده با میمر

 !نگو متلک_

  حاال؟ تا یدیپوش مگه_

 دم؟یپوشیم جاک_

 ! شدیم دایپ جاش ؛یکردیم اراده تو_

 :دیخند

 و قمهیرف مهنا یکرد فکر که افتمیم روز اون ادی وقت هر_

 !... ینگفتن باخودم کنمیم یحال هی ،یبود کرده حرص

 برات؟ بوده مزه با_

 :داد شیهالب به یقوس محمد
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 ... و غیت رو یداد امحواله که قسمت اون مخصوصا_

 هخند با محمد و زد اوبه بود، دستش یتو که یلباس همان با میمر

 کینزد بهش و زد چرخ صورتش یتو نگاهش.گرفت را دستش

 :شد

 به حالت کجا حاال! اومدمیم غمیت رو باهات؛ رفتم جهنمم ته_

 جاست؟

 :شد جمع یکم محمد یهاپلک ،میمر لبخند شدن کمرنگ با

 یحت و بود گهید ور هی چشمت امشب کل که ندارم خبر یچ از_

 غه؟یت همون رو ؟ینداشت دنممید حوصله

! شدیم یشکستن داشت شب آن! دیپر میمر یگلو به جا در بغض

 :گفت آرام و داشت نگه را اشچانه محمد گرفت، را چشمش تا

 !نیبب منو! ندزد چشم_

 .کرد جمع را محمد قلب پرش یهاچشم

 داشتم ذوق همه نیا! محمد ستین خوب عصر روزید از حالم_

 نیهمچ دیبا یچ واسه! شدزهرمارم یول امشب و امروز واسه

 نداشتم؛ یکس واسه یآزار که من بفرستن؟ من واسه یعکس

 تمگفیم بود انیجر تو بابام پرونده اگه! نکردم درست یمشکل

 ...یول اونه خاطر به دیشا

  !یفهمیم شد؛ دایپ شماره اون صاحب یوقت رو سواال نیا تموم_

  جوشه؟یم سرکه و ریس مث دلم که کنم کاریچ االنو_

 ارم؟یب رو مهسا برم_
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 و نشست تخت لب. رفت عقب و گفت یفیضع نه مکث با میمر

 نگاهش یکم محمد. داشت نگه شیهادست نیب را ریحر راهنیپ

 که سرخش یهالب و او یموها حلقه دنیبوس یبرا دلش.کرد

 تن انگار اما رفت فضع درخت به زانیآو یبیس بود شده

 وارید هب! شدندینم گرم که بود شده یزییپا یهوا گرفتار جفتشان

 :درآورد بشیج از را گارشیس و فندک و داد هیتک سرش پشت

 ! اونجا ببرمت کن، عوض لباس ر،یبگ دوش هی پاشو_

 یجد. زد گارشیس به یپک محمد و دیچرخ باال میمر یهاچشم

 به را دوم پک کرد، نگاهش سکوت در میمر یوقت! بود

 تخت لب و دیکش گردنش دوراز را کروات و زد گارشیس

 :انداخت

 ! پاشو_

 ...برم من آخه_

 متمو فعال که بود عقد مهم! نداره دهیفا نجایا ینجوریا موندنت_

 پس از مهسا که شد راحت التیخ وقتهر م،یبر پاشو! شد

 ! خونه ایب اد،یبرم خودش

 :داد امهاد و زد یکج لبخند

 ! هم با میکنیم حلش زامیچ هیبق واسه_

 گارشیس یبعد یپک. نداشت لبخندش به یربط! بود تلخ حرفش

 که یبد حس و ماند میمر. زد رفت، رونیب اتاق از یوقت را
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 او اب اشیزندگ شروع در دیبا یعنی. دیچسب شیگلو به یدودست

 !شود؟ آرام یکم تا گرفتیم فاصله ازش

*** 

 شیروروبه کوچک ومیآکوار به نگاهش و بود ولو مبل یرو

 بود زیت گوشش! زدندیم بال آرام شیتو کوچک یهایماه! رهیخ

 بامش یبرا! نه ای شودیم میمر از یخبر ندیبب که خواب اتاق به

 اشانساده مراسم برخالف که داشت برنامه کی صبح تا

 گاریس. کردیم تلخ را اوقاتش میمر حال اما شود پرخاطره

 مویآکوار یتو که دید را میمر یهیسا کرد روشن که را اشیبعد

 او که کرد فکر کم نور خاطر به و بود محو ریتصو. افتاد

. خورد جا دشید و برگشت یوقت یول دهیپوش روشن یمانتو

 و انهخ کیتار مهین یفضا در که بود تنش یبلند یریحر راهنیپ

 از را شیپاها! بودکرده شینمانبد زد،یم پشت از که ینور

 و نشست کاناپه یرو کنارش میمر. نشست و انداخت مبل یدسته

 را شده تمام لتریف چند یگاریجاس. گرفت او دست از را گاریس

 :کرد اخم. بود کرده بغل

 ! ودتوخ یکنیم خفه آخرش! گرفته گاریس بو لباسات و تنت کل_

 :دیکاویم را شیپا تا سر داشت محمد

 !نکنه مخفه ،یدیچیپ یجنابعال که یالقمه فعال_

 گوشش پشت سشیخ یمو زدن با و خورد را لبخندش میمر

 را محمد داشت گوشش یتو زیر یگوشواره. برگشت سمتش
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. کند شروع نقطههمان از را دنشیبوس تا کردیم وسوسه

 ...  و کند بغلش اضافه حرفیب

 و گرفت را او یشانه یور یتکه دو بند! بود حرف یجا یول

 یابوسه که کرد بشیترغ او شفاف پوست یرو فیلط یپارچه

 شده ترنرم ریحر آن از تنش انگار! بچسباند اششانه سر یرو

 :گفت و کرد نگاهش بعد! بود

 ؟ اسراهنهیپ همون_

 :داد تکان سر میمر

 !مهناست هیهد کنم فکر_

 اشقهیسل به تا ده ت،هفت،هش هی برو! میآبج اسقهیسل خوش_

 !ریبگ چیپ لقمه

 :گفت دوباره محمد و دیخند میمر

 ؟ینشد حاضر چرا پس_

 ! شدیم کوفت امونهمه به امشب اونوقت_

 ...یدار تو که یاسترس نیا با_

 :گفت حرفش انیم میمر

 تنها و موندنم تنها دلواپسم، مهسا ییتنها از که قدرهمون_

 !محمد یستین مدغدغه تونکن رفک! سخته برام هم تو گذاشتن

 خودم دست خدا به! زنهیم شور دلمم یول برم ندارم دوست

 !  ستین
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 :دیبوس را سشیخ یموها و گرفت اشنهیس به را او سر محمد

 !خب اونجا امیم منم_

 !شهینم! نداره خواب اتاق_

 

 ؟یکنیم کاریچ پس_

 چاره.. .هم نشد! ادیب کردم شیراض دیشا بگذره، روز دوسه_

 ! امیب کنار دیبا! ستین

 سر از که آخر یهاجمله یتو بود شده فیضع شیصدا

 :گرفت ینفس محمد. گفت یدرماندگ

  ؟یخوب یمطمئن االن_

 !یکن درستش یبلد تو دونمیم یول نه_

 گرفته بو و رنگ لحنش. کرد خم او گوش کنار را سرش محمد

 :بود

 از یحساب دل هی آوردندر اونم! بلدم کار هی فقط االن من_

 !عزاست

 را آغوشش اما بود تظاهر اگر یحت!شد میمر آرام یخنده متوجه

 !بود گرم ، دارشنم تن با که داشت دوست

 پنهان قابل هم به لشانیم شد؛یم یکی هم زمان و نیزم شبآن 

 کرد جذب را محمد گرم صورت م،یمر سیخ یموها! نبود کردن

 تنشان که یدوبار برخالف! دیرس او تن به شیهابوسه کمکم و
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 بود اشانرابطه یپاپ   آرامش آنقدر بارنیا بود، خورده گره همبه

 !اندداده آب ریمس به تن آرام، یایدر کی بستر در انگار که

 و زندیم بال انوسیاق عمق در خاطرآرامش با که یایماه مثل

 !نداشته ادیص از یترس لحظه آن تا

 

 میمر یصدا همزمان و دیکش اششدهاصالح صورت یرو دست

 همچنان! زدیم حرف تلفن با داشت و آمد اتاق یتو که دیشن را

 و بود مشخص او یصدا یتو روزها، گذشت از بعد ینگران

 جز که کند راحت را الشیخ محکم یظاهر با کردیم یسع مهسا

 در او دید و رفت رونیب! دهدینم آزارش یزیچ او یبرا یدلتنگ

 نشان و خط شیبرا دارد و خنددیم یروتخت کردن   مرتب حال

 را یگوش و کرد یخداحافظ یاباشه گفتن با هم عاقبت. کشدیم

 :گفت و کرد جمع یکم را شیهاچشم محمد! انداخت زیم یرو

 بکنه؟ خواستیم کاریچ باز_

 امروز من! تونهینم که خودش! سرده اونجا! بذاره کار یبخار_

 ! اونجا رمیم سر هی باشگاه بعد

 نداره؟ کالس_

 !اسشنبهپنج! نه_

 ! روز دو نجایا ادیب بگو خب_

 فشیحر نمیبب برم حاال! ارمشیب بزنم دیبا! رهیخ که ادینم_

 !شمیم
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 :رفت آشپزخانه سمت و زد معنادار یلبخند محمد

 !بچه نیا ماست فکر یادیز_

. ختیر ییچا خودش و ادد شیهالب به یقوس آماده، زیم دنید با

 گذاشت زیم یرو را هاییچا محمد رفت، آشپزخانه یتو که میمر

 :نشست و

 !یخال حسن جا_

 :کرد نگاهش تعجب با و گرفت یالقمه میمر

 هو؟ی_

 اندازه براش مربا و ریپن با صبونه یول! خوردنه عاشق کال_

 ! اسپاچهکله

 :گفت و زد لبخند میمر

 !گهید خوراکه خوش_

 ! کباب ریز نون کسبرع_

 دهانش یتو را خودش یلقمه محمد و ماند میمر دست یتو لقمه

 آب میمر! ه؟یچ که جنباند سر شیبرا یچشمک با و گذاشت

 به فقط. شد مانیپش هم لقمه خوردن از و داد قورت را دهانش

 :کرد نگاه محمد

 یکرد فکر ؟یزنیم حرف حسن درمورد راست و چپ چرا_ 

 شناسمش؟ینم من

 ! شیبشناس شتریب گمیم_
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 !شه رد یحد هی از ندارم دوست من! هیکاف حد نیهم در_

 ؟یچ مهسا! یندار دوست تو_

 زد،یم هم را حرفش و خوردیم یخونسرد با که او به میمر

 :شد رهیخ

 ؟یچ که_

 اگه! کن تیرعا خواهرت یزندگ واسه خودتو حد هم تو که_

 !ستین قائل برات قبلو اماحتر گهید نه، بگه تو گارد سر و بخواد

 که باشه نداشته منو احترام یزیچ نیهمچ خاطر به قراره اگه_

 ! ستین خواهرم گهید

 برادره؟_

 :کرد حرص میمر

 نکن مشغول منو فکر یخودیب! ستنین هم اندازه نایا! محمد_

 !توروخدا

 !رونیب یاومد کانشیپ فکر از بلکه بهش کن فکر اتفاقا_

 :گفت بهت با میمر

 ...گمیم من همگ_

 :رفت هم یتو شیهااخم و کرد ترش

 ...هم تو واسه البد_

 :رفت حرفش انیم محمد
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 ! اولش یبر در و یبد یدست یزیچ هی یبود حاضر که تو_

 :شد خم سمتش یکم محمد و کرد یباز اشییچا وانیل با میمر

 تو زنهیم داد چشاش که یکنیم گاشین یجور هی هیچ رتیگ_

 بگه؟ کنهینم جرات و فکره

 :کرد مکدر را میمر محمد، یرهیخ یهاچشم

 !رسهیم شتریب خودش عقل و یزد توهم تو دیشا_

 !پس؟ رسهینم من عقل_

 :نشست عقب یکفر میمر

 چه ... و نهیبیم تفاوتو داره خودش دیشا فقط! نگفتم نویا من_

 ! فهمهیم رو شونیسن یفاصله دونمیم

 !هانه نیبگ هشب که سین یزیچ تفاوت ذره هی_

 ... سال دوازده_

 !منه از ترکیکوچ سال هی بایتقر حسن! سال ده_

 هریخ گاز یرو یکتر به و چرخاند یسمت را سرش ینچ با میمر

 :زد زیم یرو آرام محمد. شد

 ! ظاهرش به چربهیم تشیآدم گمیم دارم من_

 :داد ادامه محمد و کرد نگاهش چشم گوشه از میمر

 خوشش شافهیق و ختیر نیهم با اومده، خوشش اگه تمیآبج_

 که نهیهم دست کف نیع! نداره رو صدتا حسن! ... اومده

 !ینیبیم
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 شد دبلن کالفه میمر. کرد روشن یگاریس و داد هیتک عقب هم بعد

 رگایس به محمد که یپک نیاول با اما رفت آشپزخانه در سمت و

 :گفت و برگشت زد

  گفته؟ یزیچ تو به_

 حسن؟_

 !آره_

 !دهیترس چشاتو از! نه درمون درست_

 :گفت یحرص میمر که خنده ریز زد و گفت

 جوابشو زد حرف اومد وقت هر! من نه ترسهیم باباش از_

 ! رهیبگ

 ظیغ با میمر که گفت یظیغل چشم و کرد خم را گردنش محمد

 :ردک پرت ییظرفشو یتو و دیکش رونیب دستش از را او گاریس

 تدست نیا دیبا صبح کله از! محمد کانیپ اگزوز به صدرحمت_

  تخت؟ تو شب نصف تا باشه

 :زیم لب ولو خودش و بود شل محمد شین

 !است مرض موجب عادت ترک_

 ! ستین مرض موجب یکی نیا_

 !ترهیقو مخدر سمت آوردن هجوم موجب_

 به ینگاه با و رفت سمتش محمد یوقت و دیپر میمر چشم از برق

. دیفهم را منظورش تازه شد؛ کشینزد بیعج یحالت و شیسرتاپا
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 دنیرس محض به. رفت رونیب ییبروبابا با و داد هولش عقب

. زد تخت یرو یغلت و گرفتنش پشت از محمد اتاق یتو

 بایتقر و ردیبگ گارد مقابلش شد باعث اشخنده و یریغافلگ

 شیجلو ترسخت شد باعث محمد نشان و خط. شدند هم ریدرگ

 همین. گذردیم دارد اشانیکار ساعت هک برود ادشانی و دیایدرب

 و شود سست دستش شد باعث لیموبا یصدا که بود شده نفس

 یبهانه که بگذارد باز محمد یبرا را استفاده فرصت همان

 :داد هلش عقب محکم میمر اما آورده لیموبا

 !خودته یگوش_

 

 

  

 

 

 دیس یشماره دنید با و دیچرخ لشیموبا سمت   تعجب با محمد سر

 نییپا تخت گرید سمت از را خودش یفور میمر. کرد شیهار

 رس یتو همانجا از را بالش و گفت ینیه ساعت دنید با و دیکش

 دیدزد را سرش خنده با محمد. کرد پرت بود داده سالم که محمد

 :دیشن را دیس یصدا و

 محمدرضا؟ نمتیبب یایب یتونیم یک_

 شده؟ یزیچ! یبگ شما وقت هر_
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 !بهت گمیم نمت،یبب ایب_

 !اونجام گهید قهید چهل تا_

 دتن تند که کرد نگاه را میمر محمد، و گفت خدا به توکل دیس

 شیصدا! گشت آژانس شماره دنبال اشیگوش یتو و دیپوش لباس

 :گرفت باال شیبرا را چییسو محمد که برگشت یهوم با او و زد

 ! راهه به امازدهی خط امروز من_

 :شد سست میمر

 !سختمه تو نیماش با_

 عدب ؛ گرفتش نامتعادل میمر و کرد پرت شیبرا را چییسو محمد

 ار یشرتیت یوقت. رفت شیهالباس سراغ و شد بلند حرف یب

 :ادد دستش را زهییپا راهنیپ و گرفت دستش از میمر برداشت،

 !شرتیت با یخوریم سرما! آبانه خدا به_

 !گرمه_

 !یازدهی خط با مه تو! اومد بارون دیشا! ابره هوا امروز_

 قرار او صورت مقابل صورتش و شد خم سمتش یکم محمد

 :گرفت

 !یبلد نمیبب دنبالم ایب_

 :زد لبخند میمر

 مگه؟ ظهر یاینم باشگاه_
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 یموها یال او دست رفت، باال که شیابروها و محمد نچ با

 مدمح دست تا گفت یادلبرانه چشم و رفت سرش یجلو شانیپر

 یابوسه بشود جدلشان و بحث پر حصب ته و برود سرش پشت

 یجلو از هم را زییپا یگرفته یابرها که گرم و یطوالن

 ! بزند کنار دیخورش

 آب به تن هوس شانیهاچشم یتو دیخورش شدند؛ جدا که هم از

 یبرا دست دادن تکان و شالش برداشتن با میمر یول داشت زدن

 :رفت عقب عقب او

 !کن جمع زمیم_

 !گه؟ید_

ت_  !ارمد دوس 

 از محکم یابوسه و گذاشت شیهالب یرو را دستش دو هم بعد

 !رفت و فرستاد او یبرا اتاق درگاه یجلو

 یتو یشده چروک راهنیپ و شد پررنگ محمد لب یرو لبخند

 ...بهار رنگ. بود سبز. کرد نگاه را دستش
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 به نیزم یرو و انداخت شیپا یرو را کسیا آر ریت یبندها

 به و ستادیا سرش باال کمر به دست ستاره. دیکش رازد شنا حالت

 :گفت بعد کرد نگاه او یشدهحساب حرکت

 جون میمر با گنیم انیم که یکنیم همه جلو رو کارا نیهم_

 !گهید میخوایم نیتمر

 :داد ادامه را حرکتش و دیخند میمر

 !یآورد شکم کم هی! کن کار و بمون ساعت مین زدن؛ حرف جا_

 :گفت ینچ با و کرد وصل شیپا به را بند ارشکن ستاره

 غذا برنج جز ویچیه شوهرم! هیکوفت شام نیا واسه اشهمه_

 !بخورم مجبورم منم! که دونهینم

 او سمت بعد کرد تمام را حرکتش و دیکش یقیعم نفس میمر

 :برگشت

 !ببرمت جا هی تا ایب! مهسا دنبال رمیم دارم_

 مگه؟ یدیخر نیماش_

 :شد بلند و اختاند باال سر

 !دستمه محمد نیماش_

 :گفت حرکتش یادامه حال در ستاره

 لطغ بگه نهیبب تورو ادیب دیبا اول بخت بخت، گهیم یک هر_

 بخور یمعلم حقوق هی االن ،یبود مونده نیام با کن فکر! کردم

 !اشفتنه خانواده اون و بود رینم
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 نگاهش هم یتو ییهااخم با دید و برگشت میمر سمت یوقت

 :دیکند،خندیم

 نروش درجه دو پوستت! نهیآ تو نیبب خودتو برو! خدا به واال_

 !سازت و ساخت تو رفته یحساب! اصال شده

 ... ستاره_

 !گهید یشد خوشگل_

 ! مزخرفات نیا جا یایم اگه پاشو_

 :رفت دنبالش لبخند با ستاره

 !بدم پزتو که منو ببر امونکوچه سر تا زحمتیب_

 یتو را سرش هابچه از یکی که کرد نگاهش پچ چپ میمر

 :دیکش سالن

 .یسالن تو گفتم. داشت کارت بود نجایا خانمه هی جون میمر_

 ش؟یدید

 :دیکش درهم ابرو میمر

 بود؟ نجایا یک  ! نه_

 و پنجاه خانم هی! دمشید یورود تو من! شیپ قهید چند نیهم_

! چادر و یاهسورم مانتو با بلند قد و الغر! دیشا بود ساله چند

 :زد شیبازو به ستاره!  بود دستش کشمدست

 ! بکن چک هی دفترو برو_

 :گفت دفتر سمت رفتن حال در میمر
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 ! مشخصه نشمیدورب. داره نیدورب اونجا_

 :گفت دوباره جوان دختر

 بپرسم؟ ینگهبان از نیخوایم! ومدهین تو دمیشا_

 ؟یبرگشت چرا تو! پرسمیم خودم_

 !داشتمبرش بود؛ هموند جا امقمقمه_

 میمر. رفت و داد تکان دست دخترک و کرد تشکر میمر

 بستن حال در. رفت سیسرو سمت و دیکش باال را شیهالب

 ردیگیم بدنش یرو یآب تا گفت ستاره به سرش، یباال شیموها

 ...رفتیم مهسا سراغ دیبا چون شود آماده او

 یکس کرد حس نگیپارک از نیماش بردن رونیب محض به

. دیکش یمواز یهاخانه یهاچهارچوب از یکی یتو را خودش

! بود دهید هم مارستانیب یتو که افتاد یایچادر زن ادی هوایب

! بود محمد. خورد زنگ لشیموبا که بود مانده سمت آن نگاهش

 :کرد حرکت یگوش دادن جواب با همزمان و زد لبخند

 !محمدرضا جانم_

 :فتگ یندیخوشا لحن و مکث با محمد

 ؟یچ که یگیم دور از رو محمدرضا_

 :زد طنتیش در به و دیخند

 !برام شه تنگ دلت که_
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 یرفت! رونیب بزنه اونورش از بدم نشونت یایدلتنگ هی_

 داراباد؟

 برم قراره دوستش، با رفته رونیب گفت زد زنگ مهسا! نه_

 !تو شیپ میایم هم با بعد! دنبالش کاینزد همون

 بگو هم فتنه اون به! داراباد نیبر شما! میمر دارم کار من_

 ! شتیپ ادیب روز چند کنه جمع لشویوسا

 !ادینم که روز چند_

 !روز چند ییجا برم خوامیم! ادیم یباش تنها_

 :خورد جا میمر

 کجا؟ تنها؟_

 برو فعال! هیچ قصه گمیم بهت نمتیبیم امیم حاال! کرمان_

 !مهسا شیپ

 یناگهان سفر نیا. کرد قطع را تماس و گفت یشل یباشه میمر

 !اشان؟یزندگ اول گرید بود چه

 

*** 

 

 .کرد چک را شیهاساقه و گل و گذاشت کانتر یرو را یشمعدان

 کنار از میمر و آمد رونیب اتاق از شیموها بستن حال در مهسا

 :دشید هاگل
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 تو؟ یخوریم یچ شام_

 از یکی و نشست یچوب یصندل یرو کانتر گرید سمت مهسا

 :برداشت را ظرف یتو یهاتییسکویب

 چلوگوشت االن ،یبود نرفته خونه تا گلدونت یهوا به اگه_

 ! یکردیم درست

 حاال! بود شده طلسم! رفتیم ادمی باز آوردمش،ینم امروزم_

 !بگو گهید زیچ هی االن! کنمیم درست برات فردا

 :دز شیبرا یچشمک طنتیش با بعد و داد شیهالب به یقوس مهسا

 !پختکدم_

 :گذاشت کانتر یگوشه را گلدان و دیخند میمر

 ! کردم هوس منم اتفاقا_

 :گفت یلذت با هوم مهسا

 !چیه که من! کنهینم درست تو هیشب یشکیه خودت، جون به_

 داده خانمعصمت که یایترش اون با اتفاقا! شهینم که معلومه_

 !محشره بهمون،

 سمت میمر. داد نسرتکا و برداشت یگرید تییسکویب مهسا

 متس ینگاه ،یباقال ظرف دنیکش رونیب حال در و رفت نتیکاب

 :انداخت مهسا

 !دمیند کدومشونوچیه امروز ؟یراست خوبن_
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 گهید.بزنم یآشپز به دست من ذارهینم خدابنده! آره_

 !هیچ یدونیم که پختشمدست

 :زد لبخند میمر

 که روزید تا کردن؟ درست یک رو یبخار! نکنه درد دستش_

 !نبود وصل

 !شب آخر  _

 !نکند خرج تیحساس کرد یسع میمر

 حسن؟_

 !پستوئه تو بخت دم یدخترا نیع که اون! یعلحاج! نه_

 چشم بهش، گذرا ینگاه با مهسا و کرد نگاهش تعجب با میمر

 :گفت میمر که دیدزد

 !اون ستین یخجالت_

 مرفت که صبح بار چند هفته، چهار سه نیا تو! دونمیمچه_

 ! ستین اصال! فقط دمشید یاتفاق کالس،

 !شلوغه کار بابت سرش دیشا_

 نگاهش میمر. داد جواب یدانمیمچه با و انداخت باال شانه مهسا

! ودب ریدرگ فکرش! شد هایباقال شستن مشغول و گرفت او از را

 جواب مدل دانستیم و شناختیم دستش کف مثل را مهسا

 دیشا. دهد کش را بحث دیآینم بدش که است یطور دادنش

 محمد حرف بداند و کند صحبت هم، او با تا نبود یبد فرصت

 موضوع نیا به قدرچه و چرا مهسا واقعا و است درست چقدر
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 یرو روبه. ختیر ییچا دو و داد انجام را کارش. دارد لیتما

 فک و بود دستش یتییسکویب افکارش، غرق که نشست مهسا

 !چرخاندشیم دست

 مگه؟ ینخورد رناها_

 شیجلو را ییچا وانیل میمر که کرد نگاهش یهان با مهسا

 :گذاشت

 ؟ینخورد ناهار_

 :دبو افتاده صورتش کنار باز لختش یمو. داد هیتک عقب مهسا

 !دور نبود،انداختمش خوب یول گرفتم چیساندو_

 ...که یگینم چرا خب_

 سهاو بود شده تنگ دلم بعدم!خوردم بود، خوشمزه تاییسکویب_

 !نخوردم هم گهید زیچ نجا،یا امیب قراره دمیفهم! پختت دست

 هر یول م،یبخور شام اد،یب زودتر هم محمد که زنمیم زنگ_

 !بگو یکرد ضعف وقت

 :دلتنگ و یطوالن. کرد نگاهش لبخند با مهسا

 یشد ترفیلط و یزنینم حرف یکارطلب گهید یدونیم_

 م؟یمر

 :گرفت اشخنده میمر

 سرت؟ تو بزنم ،یشد گنده گهید_
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 یچا به. گرفت دستش یتو را ییچا وانیل و دیخند مهسا

 :شد رهیخ یزعفران و رنگخوش

! ایریدرگ و روزا اون یهمه واسه شهیم تنگ دلم وقتا هی_

 !شد عوض یچ همه هوی! گذشته ازش عمر هی انگار

 نگاهش مهسا. کرد شیصدا و شد خم سمتش. ختیر میمر دل

 :گفت پسدلوا میمر و کرد

 ...گمیم یه که من ؟ییتنها شده سختت_

 قدرتو تازه! شهیم تنگ تو واسه دلم. ستین سختم ییتنها_

 ... دونمیم

 !نجایهم فعال ایب کنم،یم آماده اتاق هی_

 :گفت قبلش مصمم لحن همان با مهسا

 تدوس شتریب ینجوریا من خدا به! گهید میزد حرفشو صدبار_

 هی!... داره گهید فیک هی اصال! یمهمون اتخونه امیب که دارم

! میبمون یمهمون اشخونه میبر باشه یکی داشتم دوست عمر

 به یداد ریگ باز. زدمیم حرف راحت باهات داشتم اصال... حاال

 !اومدنم

 :دیکش یقیعم نفس میمر و کرد مکث

 !رهیگینم آروم دلم من ها،ینر یحساب یزندگ هی سر یوقت تا_

 !من به یدینم ریگ نقدریا زودتر، اریب ینین هی_
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 میمر. رفت نبوده یبچه یصدقه قربان و کرد شل را ششین بعد

 را بحث مهسا و رفت خطا به رشیت. زد دستش یرو و دیخند

 :گفت و خورد را ییچا از یاجرعه شیجا به! نداد ادامه

. زد زنگ هم عمه! داد امیپ ندادم، جواب زد زنگ دیام_

 کردن یهرکار که دتویجد شماره بهشون؟ یبد جواب یخواینم

 !نجایا ادیم شهیم پا آخر گفتیم که دیام! ندادم

 :جنباند سر میمر

 زهنو!  مشونینیبب میبر دیبا. فکرشم تو روزه چند اتفاقا_

 ! ندارم یخوب حس فقط! درست هیچ انیجر دونمینم

 نداره؟ محمد تیحساس به یربط بدت حس_

 :دیکش باال را شیهالب میمر

 ! نداره رو عمه و دیام دنید چشم کال که اون_

 !خب داره رتیبص چشم_

 :کرد زیر چشم میمر

 حاال؟ تا یک از ا؟_

 !شدم عاقل من یوقت از_

 ؟یدار عقل یعنی_

 :دیخند مهسا

 !نه که تو نظر از_
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 را یگوش محمد اسم دنید با و خورد زنگ میمر لیموبا

 و گرفت را مهسا سراغ محمد و کردند یبش و خوش. برداشت

 باز او که گرفت را سفرش سراغ کنجکاو. آمده که گفت میمر

 که تگف کردن قطع از قبل فقط دهدیم حیتوض شیبرا شب گفت

 !خانه ببرد خودش با خواهدیم را حسن کند،ینم را پوستش اگر

 :خورد جا میمر

 ارهب نیاول. ذاشتمیم یحساب درست شام هی یگفتیم زودتر خب_

 !ادیم

 . نداره اخالقا نیا از! خورهیم باشه یچ هر_

 یاباشه. کردیم نگاهش کنجکاو که کرد مهسا به ینگاه میمر

 دید و دش بلند هایباقال به زدن سر بهانه به. شد قطع تلفن و گفت

 اما آمدینم شبآن حسن کاش دیبگو داشت دوست. اندپخته

 دشنیبینم گفتیم که مهسا! داشت نگه شیهالب پشت را حرفش

 الیخ و فکر یاجازه خودش به که شناختشیم هم یکاف حد به و

 را ییچا وانیل مهسا که ختیر آب یتو را برنج! ندهد یخاص

 :رفت آشپزخانه یتو و برداشت

 !اد؟یم داره مهمون_
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 !ادیم باهاش حسن... که مهمون_

 یریغافلگ و تعجب اول. کرد نگاه را مهسا اشجمله گفتن نیح

 فکرش! را نگاهش دنیچرخ و پلکش دنیپر بعد و دید را او

 را هاوانیل تند مهسا! بود زدن حرف وقت دیشا. شد رتریدرگ

 را دستش میمر که برود خواست. گذاشت شیسرجا و شست

 :گفت آرام کرد، نگاهش که مهسا. گرفت

 تو؟ یکنیم فکر بهش واقعا_

 مقابل را وا صورت میمر و دیچرخ گرید سمت مهسا نگاه

 :گرفت خودش

 که مطمئنم! نه که دیشا... دیشا و ستین یبد آدم دونمیم مهسا_

 یابخو که یکنیم فکر ؟یدید رو تفاوتا یول خوبه آدم هم یلیخ

 رقف هیبق با لحنش یحت که یکن یزندگ یآدم نیهمچ با عمر هی

 هک ارنیب روت به و ننشیبب آشناهات و دوست بعدها دیشا و داره

  ن؟یایمن بهم

 تا زد صدا را اسمش میمر که یزمان و شد یطوالن مهسا سکوت

 :گفت آرام و کرد چفت هم یتو را شیهادست بشنود؛ یجواب

 از چطور ما دنیند و نبودن یکسیب وقت که ییدوستا اون به_

 از تو یصدا سال هی و میداد یدربند امثال به باج یپناهیسرب

 تو دمید نامرد صدتا من! نداره یربط چیه ومد،یدرن شیهرزگ

 که باشه یکی خواستیم دلم شهیهم که قدراون... مونیزندگ

 فکر اومد، دیام یوقت. بکشم نفس راحت الیخ با بودنش وقت  
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 اما! نبود یول باشه آدم همون تونهیم واقعا خوبش ظاهر با کردم

 ... حسن

 دهانش آب مهسا. ماند حرفش یادامه منتظر میمر و کرد مکث

 :داد قورت را

 تا ستین فرصت دنبال چشمش! نداره اطوار ادا! خودشه_

 عصمت که مامانش و بابا! داره رتیغ! واقعا مرده! کنه ینامرد

 دونمیم که شناختمش مدت نیا قدرنیا یول انیعلحاج و خانم

! ندارم یکار ظاهرش با من... نکرده ییخطا اونام چشم از دور

 !شد درست اونم... دیشا اصال

 :کرد نگاهش مستاصل و ناباور میمر

 ؟یموافق تو... تیخواستگار ادیب اگه یعنی_

 :داشت نگهش میمر که برود خواست مهسا

 و یش مونیپش فردا! ستین مهم ظاهرش یگیم یدار االن مهسا_

 و ینیبب پوش کیش آدم چهارتا و جامعه تو یبر شتریب ذره هی

 ... اونوقت بزنه دلتو

 ! نبودم تو خواهر عموقاون باش مطمئن_

 و دیچرخ گاز سمت یفور میمر برنج رفتن سر یصدا دنیشن با

 .رفت بعد و گرفت دندان به را ناخنش مهسا. گفت ییبابا یا

 دستش دو و گذاشت نکیس یرو را قابلمه درمانده، و جیگ میمر

 ...نبود اصال. نبود یاساده موضوع! ماند کمرش دور
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 افکار درست هم خودش چون کردیم درک را مهسا یهاحرف

 توانستینم را رفتارش و منش و حسن ظاهر اما داشت را او

 سنمه یباق به نسبت یاساده دختر هم مهسا نکهیا با. ردیبگ دهیند

 ات حسن با ییآشنا از پس که رفتینم ادشی اما بود ساالنش و

 چه گرید نیا که زدیم غر ای! بود شیهاحرف یسوژه او یمدت

 چه حاال! دیخندیم غشغش و آوردیدرم را شیادا ای ستا یآدم

 هم رفتارها آن تمام یعنی آمد؟ شیپ او به اشعالقه بحث که شد

 !بود؟ توجه

 کارش مشغول و داد تکان روانش یفیبالتکل و یجیگ از یسر

 او ای بود دهیکش آنجا را حسن عمد به هم محمد امشب دیشا. شد

 ...که داشت زدن حرف قصد

 !نداشت را یکی نیا یآمادگ اصال! ختیر دفعهکی قلبش

 .برداشت سبدش از را هاینیزمبیس و گفت حرص از ینچ

 کمکش مهسا که کند درست هم یاساده یهیاُلو ساالد خواستیم

 .رفت

 نگاه ریدرگ فکر با را مهسا یگاه ش،یکارها دادن انجام طول در

 حرفش به وقعم همان و کردیم حس را او بودن معذب. کردیم

 اما درنیبگ فاصله یفکر پرتنش یفضا آن از بلکه د،یکشیم

 .گفت را نظرش شفاف مهسا که خصوصا. نبود یکوچک بحث

 ندنک که دیلرزیم شتریب دلش و دست افتادیم هم محمد حرف ادی

 یادیز ریتاث هم اشانخواهرانه یرابطه یتو موضوع نیا

 تشیحساس از یکم که کردیم نیتلق خودش به داشت. بگذارد
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 .کند یشتریب اعتماد شانینظرها و اطرافش یهاآدم به و بکاهد

 زنگ گذاشتش، خچالی یتو و دیکش سلفون هیاُلو یرو یوقت

 نانیاطم با میمر و رفت اتاق سمت مهسا. زدند هم را واحدشان

 بود، دستش دم که را یشال شد، باز در و است محمد نکهیا از

 .دیکش شیموها یرو

 

 

  

 

 

 تقبالشاس به لبخند با و دیشن را حسن یپرانرژ گفتن اهللای یصدا

 بود، دستش که یبزرگ ینیریش جعبه و گفتنش کیعلسام. رفت

 کی انگار. کردیم قیتزر یخوب حس شهیهم ،یانرژ همه آن با

 بود وجودش در صداقت و یهمراه و رفاقت از بزرگ مخزن

 همه از اصوال ونچ داشت؛ یخاص نقش باورش در هم محمد که

 تمام با خانواده نیا اما کرد؛یم نگاهشان ورکی و بود طلبکار

. دداشتن شیبرا یاژهیو گاهیجا شد، جادیا نشانیب که ییهابحث

 :فتگ براق ییهاچشم با حسن و کرد تشکر ینیریش بابت میمر

 داره صفا بس از نجایا آورد رو یفروشگل و یقناد کل باس_

 ! ما قیرف خونه شده باغچه! یآبج

 :زد پشتش محمد
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 ! ما یپا پس تو یعروس ینیریش_

 :دیکش سرش به دست عادت طبق و دیخند حسن

 یبربر نون بعد! بخوره ُسر گلومون از شوما ینیریش فعال حاال_

 !ما یدوماد

 :زد لبخند میمر

 خوب قسمت شاالیا ؟یبربر نون چرا. آقا حسن یدار اریاخت_

 !نیریبگ رو مراسم نیبهتر و هش شما بینص یزود به هم

 االب را دستش دو. بود یشوخ و یسرخوش فاز یتو یحساب حسن

 یتن نجپ حق به مبلمان، و ییرایپذ سالن سمت رفتن نیح و گرفت

 اتاق از هم مهسا دم همان و دندیخند هم با محمد و میمر که گفت

 یجور معروفش برق دوباره را حسن. کرد سالم و آمد رونیب

 تنها امشب بود مطمئن که انگار. شد گرد شیهاچشم که گرفت

 یضربه با! بود خبریب مهسا حضور از و است خودش مهمان

 باز و ستادیا رق و شق ش،یپا ساق کنار به محمد یپا نوک

 تو خاک" که چسباند تهش یایآبج و کرد را خودش کیعلسالم

 او و گرفت را مهسا احوال محمد. دیشن آرام را محمد ظیغل" سر

. ترف آشپزخانه یتو میمر شیپ بعد و داد جواب یمیصم و کوتاه

 مبل یرو خودش کنار را او و دیچرخ محمد سمت درجا حسن

 هاخوردن جا از کردیم فیک انگار. دیخندیم داشت محمد. دیکش

 :گفت ظیغ با حسن! او یهاماندن بن یتو و

  نکبت؟ یدار مهمون یبگ یمردیم الل_

 !مگه شیشناسینم ه؟یچ مهمون_
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 . کنمیم گم گورمو بعد تمرگمیم قهید پن من_

 !رونیب بذار در از پاتو یدار جرأت_

 !دختره نیا با معذبم ؟ینفهم تو مگه کهیمرت د_

 :گفت و شد بلند کنارش از محمد

 !بده نشون خودت از یمردونگ هی کن عرضه و بتمرگ اتفاقا_

 !بده یناپلئون ،یبربر نون جا

 ... تو چوب یعنی! ب ت دمیم رقانی_

 ؟یخوایم شلوارک. ندارم ژامهیپ. نزن زر_

 :شد گرد باز حسن یهاچشم

 خر؟نره یکنیم پات شورت مدختره نیا جلو_

 :کرد نگاهش دیقیب محمد

 !ارم؟یب_

 !ینالوط کن کم شرتو_

 به بلند یصدا با. رفت اتاق سمت و زد خنده ریز غشغش محمد

 درمانده حسن و است بوسشدست دارد، ییچا اگر که گفت میمر

 تدانسیم اگر! نشست ختند،یر خیم رشیز انگار که یمبل یرو

 ...گذاشتیم را شیپا عمرا آنجاست، مهسا

 ندچ نیا که باشد چند چند دیبا که کردیم حساب خودش با داشت

 شیجا سر یتکان! آمد دستش یجلو یچا ینیس و بگذرد ساعت

 شل مهسا دنید با اما بردارد را ییچا که برد شیپ دست و خورد
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 پول مثل و اول رفت سرش یرو ییچا ینیس یجا دستش. کرد

! شد نمناک و ملتهب افتاده،صورتش جوشآب یتو که یسرخ

 با را ینیوس ردیبگ حرصش مهسا که شد باعث کردنش معطل

 حسن. بگذارد زیم یرو خودش را ییچا و دارد نگه دستکی

 :تگف و شد جاجابه باز

 ...آب نکنه درد شوما دس_

 دبع! داد خودش به یفحش و نشد کامل اشکلمه مهسا رفتن با اما

 شلوار و پوشتک با اتاق در چهارچوب یتو که دید را محمد هم

! دیدیم یکمد لمیف انگار! کندیم نگاهش مفرح و ستادهیا یراحت

 یول رفت پس خنده شدت از محمد سر که داشت ظیغ چنان

 و برداشت وهیم ظرف یتو از یبیس و رفت سمتش! ماند صدایب

 :گفت خنده با. نشست کنارش

 هی یندار عرضه! سرت تو رو ینیس دینکوب کرد، مراعات_

  بک؟گنده یوردار امییچا

 !ممد برمیم باهات رفاقتمو بند که رونیب برم نجایا از_

 ! شو آدم جاش! جات هی حرص از یزنیم ادیز زرا نیا از_

 اصالح تازه صورت یرو محمد د،یبگو یزیچ خواست تا حسن

 :زد او یکرده

  ؟یخوایم من از بهتر باجناق! خره_

 زد یچشمک محمد که کرد نگاهش خیس و آمد بند حسن زبان

 :شیبرا
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 ؟یخوایم_

. داد هیتک مبل یپشت به کالفه و گفت لب ریز یاستغفار حسن

 کنترل و زد بشیس به یگاز د،یرس هدفش به انگار که محمد

 قدرآن! بود هم حسن یپ حواسش. برداشت را ونیزیتلو

 و ایح و حجب و است ریدرگ یحساب او بداند که شناختشیم

 ازش اگر... نزند یحرف هم موقع آن تا شده باعث اشیتجربگیب

 .کند اصرار ماجرا نیا به بود محال نبود، مطمئن

 

 

 یهامعج یتو و داشت حسن از شهیهم که یتصور برخالف

 را شیغذا و دیدینم رفتارش در را یراحت اشان،دوساعته یکی

 :گذاشت سرشسربه محمد. خورد مهین نصفه هم

 وختس باشگاه از شتریب نجا،یا ارمتیب هفته هی کنم فکر! خوبه_

 ! یکن ساز و

 به را نشییپا لب اشخنده کنترل یبرا میمر حسن، یغرهچشم با

 ظاهرترخوش را او و رفت مهسا سمت محمد نگاه. گرفت دندان

 مورد در هم با یصحبت که آوردینم خودش یرو به اصال! دید

 االب شیبرا ییابرو و کرد نگاه را میمر بعد! اندکرده انیجر نیا

! کند عوض را جو کرد یوسع کرد صاف را شیگلو او که داد

. کردینم یگرید کار کند، رنگچند را او که یمتلک جز محمد

 :گفت و کرد نگاه را حسن
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 گهید! کنم درست شام که گفتیم زودتر دیبا گفتم محمد به من_

 ...شما دیببخش. بود کرده هوس مهسا

 :زد لبخند یزورک حسن

 مه خونواده گهید منتهاش! که سین نمونیب حرفا نیا شوما و ما_

 شوما پختدس! شده عادت نهیا! سین شام شبا و دادن ییرایگ هی

 !اداشد زن کهی که

 :برد دهانش یجلو را دوغ وانیل محمد

 زا مردم به گفتنت یآبج بلکه بهتره، داداش زن نیهم! نیآفر_

 !فتهیب دهنت

 ...ممد_

 یرو دست فقط او که کرد نگاهش حیتفر و گفتن" ها" با محمد

 اننش و خط یجور شیهاچشم. نشست عقب کالفه و دیکش شیپا

 یخنده! آمدیم در التشخج از قطعا بودند، تنها اگر که داشت

 سنح یواشکی نگاه و شد محو دوغ وانیل گرفتن باال پشت محمد

 سپ را چشمش یفور و شد ریغافلگ نگاهش با که افتاد مهسا به

 شیاغذ ظرف برداشتن با و دیگز را لبش یگوشه دخترک. دیکش

 کوتاه تعارف جواب در. شد بلند م،یمر از شام بابت تشکر و

 میمر نگاه. رفت نکیس سمت و شده ریس که گفت هم میمر

 را مهسا یرچشمیز هم او دید و برگشت حسن سمت ارادهیب

 و شد جاجابه یصندل یرو باز میمر نگاه ینیسنگ با و دیپایم

 بابت و گفت یشکر یاله هم به شیهادست دنیمال با هم آخرش

 یفضا و میمر چشم یجلو از دارد بود معلوم. کرد تشکر غذا
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 میمر و رفت حسن یپ محمد چشم! کندیم فرار نشانیب نیسنگ

 م،یمر یجا و برگشت سمتش لبخند با او که زد دستش یرو آرام

 میمر. بود نکیس یجلو آنها به پشت که کرد نگاه را مهسا

 لبخند هنوز محمد. زد شیصدا آرام و دیکش جلو را خودش

 آنقدر میمر یصدا. کرد نگاهش" یجونم" با و داشت یپررنگ

 :شد پچپچ نشانیب که بود رامآ

 !غذا لقمه هی شد کوفتش! خب نگو متلک قدرنیا_

 ! شهیم الغر! نداره بیع_

 صورتشان که یجور. شد خم میمر سمت شتریب و دیخند بعد

 :بود هم کینزد کامال

! داده نشون خودشو اسهفته هی! ومدین باشگاه زدم زور سال ده_

 !رفته شده خر

 :افزود شد، کینزد میمر یابروها تا و بود پرخنده لحنش

 ! شکافمیم برات بعد که داره ییصفا هی شدن خر کال_

 :رفت پس میمر سر و نشاند او لب کنج یابوسه هوایب هم بعد

 !هیچ دونمیم خودم. نشکاف اتم_

 محمدرضا؟ جون  _

 یول !شد بلند و زد اشیشانیپ به یاضربه و گرفت اشخنده میمر

 :گفت و بود لمشغو هنوز محمد

 معطل اگه صبح! ببرم خودم با بذار، ذره هی اتهیالو نیا از_

 !خورمیم شدم
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 :برگشت سمتش میمر

 کجا؟_

 !گهید کرمان_

 ؟یبر یخوایم یک مگه_

 ! دارم پرواز هشت ساعت_

 :ستادیا شیرو به رو و رفت وا میمر

 !یریم نیماش با کردم فکر هو؟ی خبره چه_

 :شد بلند و خورد ار دوغ یمانده ته محمد

! برم بهتره که اونجا اسدوره هی! هیکار! بود ماژور فورس! نه_

 که؟ یذاریم ییچا! گفتن منم به هوی

 دلش که بود محمد یهاچشم یتو یزیچ. کرد نگاهش فقط میمر

 .گفت یآرام یباشه سر تکان با و نزد یحرف اما انداخت شور را

 که دیشن. رفت سراغش حسن اسم زدن صدا با و زد لبخند محمد

 را نحس غر! کنند یباز پنگنگیپ دست کی تا شود بلند گفت

 یرو را هاظرف میمر. ندیبنش تواندینم آرام او انگار که دیشن

 او دید و کرد نگاهش چشم یگوشه از مهسا و گذاشت نکیس

 :گفت آرام! رفته هم یتو

 ره؟یم روزه چند_

 :داد باال شانه میمر

 !فتهنگ درست هنوز_
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 ! برو باهاش هم تو خب_

 :گفت او که کرد نگاه را مهسا و ماند سازیچا یرو میمر دست

 ! برو بعدش پرواز با تو هم ومدین رشیگ طیبل اگه_

 :داد باال سر و زد را سازیچا یدکمه میمر

 ! نه_

 . نینرفت مسافرت هی باهم هنوز خب؟ چرا_

 گهیم! این بگه که ستین یاونجور م،یبر هم با بود جاش اگه_

 برم؟ کجا! هیکار

 !دیبزن دور دیبر شد تموم. ساعته چند کارشم باالخره_

 یتو را هیاُلو. شد کارش یهیبق مشغول و گفت یآرام نه میمر

. شیابر کند چیساندو صبح که کرد فکر و گذاشت یکوچک ظرف

 ! ...رودیم یکس چه با دانستیم حداقل کاش

 گوشش کنار محمد چه هر و نماند ینینششب یتو یلیخ حسن

 یرو به کند، حساب شیرو د،یبگو یزیچ خواهدیم اگر گفت

 از عدب! بود رفته یبیعج فکر یتو فقط که انگار. اوردین خودش

 شدن جمع یبرا میمر به کمک از بعد هم مهسا رفتنش،

 ...رفت خانه دوم اتاق یتو و کرد بهانه را یخستگ آشپزخانه،
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 از محمد که دیکش شیموها به را برس نیولا و نشست تخت لب

 بخندل میمر. گرفت هم با را برس و دستش ، شد زیخمین سر پشت

 . داد او دست را شیموها و زد

 !هاگرفته جون ذره هی موهات_

 !شهیم بهترم بوتاکس یبرا برم گهید دوره هی_

 یرو را برس او یموها شدن مرتب با و گفت یاخوبه محمد

 :برگشت سمتش کامل میمر و تگذاش یپاتخت

 ؟یریم یک با_

 :کرد نگاهش و برد سرش ریز دست

 !خودم با_

  ام؟یب منم اسدوره اگه_

 نجامیا! اسمردونه بعدم کردن دعوت منم! ستین یخاص دوره_

 !ایب گفتمیم وگرنه اسمردونه زنونه حموم، نیع شیچ همه

 ... تنها آخه_

 بعد کرد خاموش را رقب و شد بلند خودش محمد که کرد مکث

 بغل با و زد دور را تخت بود، نشسته او که یسمت همان از

 :دیکش دراز گرفتنش

 ! ستین بارم نیاول_
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 !خب باره نیاول من یبرا_

 یبیعج برق که زد زل او یهاچشم به اتاق کیتار یفضا یتو

 او نانیاطم یبرا فقط و زد لبخند یحرف هر یجا. داشت

 مضطرب و قیعم نفس بازدم.کرد ستهب و باز را شیهاچشم

 و شیابرو دو نیب و رفت جلو او که رفت صورتش یتو میمر

 ... و دیبوس را شیهالب بعد

 روبه ینهیآ یتو او ریتصو کرد، باز تنش یرو که را گرم آب

 .کرد آرامش احساس آغوشش در آب، هجوم انیم و افتاد شیرو

 !...بود دهیپر یحساب جفتشان سر از خواب انگار

 هب ینگاه و گذاشت یدستدم و کوچک فیک یتو را بسته میمر

! لحظه آن تا نگذاشتند هم یرو پلک کدامشانچیه. کرد ساعت

 و دیچرخ سمتش میمر! رفت او سراغ و برداشت را کتش محمد

 :گفت آرام او و زد لبخند. دید دستش یتو را قرآن و آب محمد

 ! یدیخوابیم ذره هی کاش_

 ! خوابمیم ساعت سه دو اول برسم،. ستین یراه_

 :برگشت سمتش یانرژ با و دیرس ذهنش به یفکر دفعهکی

 فرودگاه؟ ببرمت خودم_

! رفتمگ نترنتیا با یتاکس االن! دنبالم ایب زنمیم زنگ برگشتم_

 ! شهیم داشیپ گهید قهید چند

 یتو او از جلوتر بعد. گفت یاباشه و شد کور میمر ذوق

 رشیز از او تا گرفت باال یکم را قرآن و رفت خروج یراهرو
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 و برگشت سمتش بعد و شد رد رشیز از محمد. شود رد

 جدا که گرمشان آغوش و بود زییپا صبح. گرفت درآغوشش

 وسعت به یازین و دیکشیم رخ به را بیعج یایدلتنگ نشده،

 دمحم بعد هیچندثان! کردیم زمزمه را گرید یخوابیب و شب کی

 :گفت گوشش ریز ثمک با

 ! گهید نخور قرص خودت، یدید صالح یوقت از_

 اشیشانیپ و لبخند با محمد که بهش زد زل و خورد جا میمر

 دهیرس نیماش. خورد زنگ لشیموبا و زد او یشانیپ به یاضربه

. کند او یخواسته درمورد ینظر اظهار میمر نشد فرصت. بود

 :کرد واهشخ و رفت آسانسور یجلو تا پشتش فقط

 !یبزن زنگ یدیرس تا منتظرم. باش خودت مراقب_

. کرد یخداحافظ و گذاشت هم یرو شیبرا را شیهاچشم محمد

 در! ختیر قدمش پشت بود، کاسه یتو که را یمختصر آب

 پس میمر یهاقدم شد، جادیا فاصله و دیرس هم به که آسانسور

 هب شیهالب یک دینفهم... ستادیا خانه بازمهین در یجلو و رفت

 ...شد باز او سر پشت یالکرستیآ خواندن

 

*** 
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. ردیبگ را دلش ته ضعف که کرد درست ینبات ییچا و بود کسل

 اتاق از هنوز هم مهسا و دادیم نشان را ده کینزد ساعت

 ! بود امدهین رونیب

 یوقت. گرفت مکث با را محمد یشماره و کرد نگاه را لشیموبا

 شدست یتو محکم را ییچا وانیل و آمد لبش به لبخند خورد، بوق

 :دیچیپ گوشش یتو محمد یصدا بعد هیچندثان و داد فشار

 ! داشت ریتاخ خورده هی! شدم رد تیگ از االن نیهم_

 :دیکش یراحت نفس میمر

 ! بده خبر یشد ریجاگ_

 زنگ عصر! ظهر تا افتمیم برسم منم! گهید بخواب برو_

 !زنمیم

 خودش مراقب کرد سفارش دوباره و گفت یاباشه آرام میمر

 .ماند میمر دست یتو یگوش و کرد شیصدا محمد که باشد

 !ینخورد امشب نیهم از دیشا! کن فکر حرفم به_

 :گرفت اشخنده میمر

 تو؟ یستین هول_

 ریگ پا و دست. دارم هواتو خودم! نباش بارت و کار نگران_

 !شهینم

 :داد باال را شیابروها میمر
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 فکر بهش اونوقت. کن ثابت شعاراتو بعدم خونه ایب حاال_

 !کنمیم

 . بزن فکراتو استارت تو حاال_

 ریخب صبح و سالم. شد باز بود دهیخواب شیتو مهسا که یاتاق در  

 فقط محمد جواب در و داد تکان سر او یبرا میمر گفت، که

 جانش به محکم دور راه از او یبوسه انگار و گفت یاباشه

 تشصور و دست شستن از بعد مهسا و کرد قطع را لفنت. دیچسب

 کسل صورتش. کردیم مزه را اشییچا داشت که رفت او سمت

 عجله بچه یبرا محمد چرا که فکر غرق اما بود آلودخواب و

 ! دیفهم د،یخر را دیسف یهاکفش آن که یزمان از را نیا دارد؟

  اصال؟ تو یدیخواب_

 پشت و گرفت اشخنده او که ردک نگاه را مهسا یهان با میمر

 :زد اششانه

 ! رهیم داره چشات که بخواب برو پاشو...  پاشو_

 ... رو تو صبحونه_ 

 خنده با در یجلو و دشیکش خواب اتاق سمت حرفش انیم مهسا

 :گفت

 !پاشو شام واسه گهید شما! خورمینم ادمیز! بلدم خودم_
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 گرید متلکش جواب رد یول زد او به یاضربه خنده با میمر

 سعک به میمستق نگاهش و دیکش دراز تخت یرو. نگفت یزیچ

 یساده جشن از اشانییدوتا عکس! ماند شیرو روبه وارید یرو

. برداشت کنارش از را محمد بالش و زد لبخند! بود عقدشان

 یهاسلول و ینیب یپرزها خورد به یخوب به حاال تنش عطر

 ردک احساس شد،یم بسته داشت که شیهاچشم... بود رفته تنش

 روزیف یحاج شعر و زندیم یزنگ رهیدا متفاوت یتمیر با یکس

 ....خواندیم را

 ریز لبش یگوشه و انداخت نیماش یرفته فرو در به ینگاه

 سرعت و خالف با یفرع یتو از سانین اگر. رفت دندانش

 محمد اگر. کردندینم برخورد هم با طورنیا بود امدهین رونیب

 زدن حرف یصدا با! شدینم سردرگم قدرنیا بود، تهران

 و کرده بهش پشت او دید و برگشت عقب سانین جوان   یراننده

 را خودش تواندینم و آمده شیپ یمشکل که دهدیم حیتوض دارد

 موقع همان او که بود بیعج! برساند زدن بار یبرا موقع به

 به که یبیآس انگار و رفت راننده خود سراغ فقط و شد ادهیپ

 ره گفتیم و بود ستادهیا هم بعد. نبود مهم شیبرا خورد نیماش

 دل دل از دست باالخره! دهد انجام داند،یم صالح او یکار

 جواب از داشت. گرفت را محمد یشماره و برداشت کردن

" یجونم" با. دیچیپ درگوشش او یصدا که شدیم دیناام دادنش

 ادشی هتاز انگار! بود گرفته را لوگفتنشا یجا بود وقت یلیخ که
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 آن اما! کرده را شیهوا دلش چقدر و دتشیند است روز سه آمد

 که بعد و دیپرس را حالش اول! نبود هاحرف نیا یجا لحظه

 :دیپرس د،یشن را خودروها تردد یصدا محمد

 !خونه یرفت کردم فکر هنوز؟ یابونیخ تو موقع نیا_

 کنم؟ کاریچ که کردم ریگ. دمکر تصادف محمد راستش! نه_

  شده؟ تیزیچ کجا؟_

 :داد را جوابش یفور میمر

 مقصر مقابل طرف! دهید بیآس یلیخ نیماش در یول! بابا نه_

 ریغ االن! دهیم میخورد خسارت یچ هر گهیم خدابنده یول بود

 کجا؟ به بزنم زنگ... سیپل از

 :گفت و دیکش یقیعم نفس محمد

 ...پرروئه بچه و هیحساب آدم اگه طرف_

 .اصال. بابا نه_

 ! ندارم تاوان حوصله من! بره کن ردش پس_

 انسین راننده به یکوتاه نگاه و دیکش یراحت نفس انگار میمر

 :گفت دوباره محمد که گفت یاباشه و کرد

 نه؟ ای رل پشت ینیبش یتونیم_

 ! آره_

 !امیب خودم تا همونجا بذارش! حسن شیپ ببرش_

 گاراژ؟ کجاست_
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 مشینگهبان دست یبد چوییسو نبود اگر! بهت دمیم آدرسشو_

 ؟یشد یاوک! حله

 ،تشکر از بعد و کرد راحت را او الیخ یمحکم یآره با میمر

 :دیپرس

 حاال؟ یایم یک_

 !امخونه صبح فردا احتماال! رمیبگ چارتر تیبل شد قرار_

 هدوبار که یالحظه یبرا دیکش پر دلش و آمد میمر لب به لبخند

 ! برود فرو آغوشش در

 !باش مراقب! بده خبر حتما پس_

 !توهم! یاوک_

..." خانم" گفت تا و رفت جلو راننده کرد، قطع که را یگوش

 :گفت محترمانه میمر

 نویماش گفتن خودشون کردم صحبت همسرم با! نییبفرما شما_

 !ببرم کجا

 ستمین نیماش صاحب! منه یشماره نیا فقط! ستین یمشکل_

 ... وگرنه

 !ادیم شیپ! اتفاقه! ستین خسارت به یازین_

! شد روشن درجه چند یآن به جوان مرد یچهره رنگ کرد حس

 میمر. بگذرد یسادگ به ماجرا از او کردینم هم را فکرش انگار

 یکارت و شد خم یعذرخواه با جوان مرد نشست، نیماش یتو که

 :گفت و گذاشت او فرمان پشت بود، دستش که
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 و اسم! خانم برمیم بار منطقه نیهم بار تره دونیم تو من_

! چشم رو قدمتون نیداشت یامر وقت هر! کارته یرو ممیلیفام

 ... و دیخر و وهیم خسارت،چه بابت چه

 :داد ادامه آرام او به نگاه با و ستادیا عقب بعد

 !نینکرد گرفتارم بده رتونیخ خدا! بود میعروس فردا_

 تباب و گفت کیتبر شیهاحرف تمام جواب در و زد لبخند میمر

 یراب یبوق زدن با و بست را نیدرماش هم بعد. کرد تشکر کارت

 آرامش احساس! رفت بود، فرستاده محمد که یآدرس به او

 ریمس کی از کردن گذر هیشب یآرامش! بود دلش ته یبیغر

 دیشا! طراوت و عشق از یگلزار به دنیرس و العبورصعب

 !بود گذشته سختش یروزها تمام واقعا

*** 

 مدام کنارش هم راننده و بود خم پژو موتور یرو کمر تا حسن

 فهکال و دیکش اشیشانیپ یرو را اهشیس دست. دیپرسیم سوال

 :برگشت راننده سمت

 نیا از شوما غر و سر داداش؟ مرگشه چه بفهمم یذاریم_

 !خو که شترهیب برگشته بخت موتور

 !االنا ندارم! جان حسن نییپا ادین موتورش جدت سر_

 یدار علف و آبیب یابوی نیع ساله ده! گهید شیخوابوند خو_

 ! یکشیم کار ازش

 :دیکوب اشیشانیپ به مرد
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 آخه؟ ارمیب کجا از_

 فکر ییآشنا سالم یصدا با که بدهد را جوابش خواست حسن

 از یکی کنار را میمر که برگشت ریمتح و شنودیم اشتباه کرد

 و داد را کشیعلسام که کرد هول و خورد جا چنان. دید هابچه

 یسست و بخورد کاپوت باز در ریز محکم سرش تا ستادیا خیس

 راننده و خودش. فتدیب سرش یرو در شود باعث اشدارندهنگه

 شده گرد ییهاچشم با میمر و داشتند نگه را کاپوت در یفور

 :کرد نگاه را راننده ظیغ با حسن. رفت عقب یکم

 !خو ریبگ فرغون جاش بدش آخه؟ یممدل یمشت نیماش شیردک_

 یوت حسن از کمتر که یتیعصبان و کرد میمر به ینگاه راننده

 :کرد جمع را خودش و بود دهید هاسال نیا

 ! آقاحسن خورد سفت خودت سر واال_

 متس یشرمندگ با. نگفت یزیچ و دیکش سرش یرو دست حسن

 :برگشت میمر

 !خوردم کهی یحساب دمتید... رمندهش ؟یآبج شوما یخوب_
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 :گفت و زد لبخند میمر

 !داده خبر محمد دیشا گفتم_

 شده؟ یزیچ ،یاتفاق نکرده خدا! نه ممد؟_

 !بهتون گمیم! نه_

 یشمچ و دیکش انگشتانش یاهیس به را دستش یتو دستمال حسن

 و کردیم نگاهش کنجکاو که برگشت راننده سمت بعد گفت

 :گفت

 ! چال رو بره و مونهب دیبا_

 ...موتورش_

! هست برجت و خرج به حواسم اومد اگه یول ادینم نییپا شاالیا_

 !دارم کار االن من! سهراب دست بده چییسو

 ! زنمیم زنگ یعصر پس_

 !بزن فردا_

 نیاول یبرا. شد ترکینزد میمر به و گرفت فاصله ازش هم بعد

 چشم و دبو شده معذب وضعش و سر و کار لباس با بار

 :دیدزدیم

 ،یزدیم یزنگ هی خودتون ای اومده شیپ کار گفیم ممد_

 ! دمیرسیم یجلد

 تا جانیا ارمیب میمستق گفت محمد کرد، تصادف نیماش راستش_

 !ادیب خودش
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 و ینگران با. رفت او یهاچشم یتو میمستق باالخره حسن نگاه

 ...یریغافگل

 ؟یبود پشتش شوما ممد؟ نیماش ن؟یماش_

 یاگوشه آنجا کارگران از یکی ییراهنما با که را نیماش میمر

 ترف نیماش سمت حسن. گفت یابله و داد نشان بود، کرده پارک

 و دیکش نیماش یفرورفتگ یرو دست! گفت یآخآخ در دنید با و

 :دیپرس میمر

 داره؟ ادیز خرج_

 فروشش سکه از فقط! سمهیب! یآبج نداره عب خرجش_

 ونهب! که نهیشینم رفته رگاهیتعم نیماش پشت ممدم! اندازتشیم

 ! بره بده نمیا که دیجور دیجد

 :ستادیا صاف بعد

 شه؟یم یراه یک نگف! اونم سرت فدا_

 :زد لبخند و گرفت او سمت را چییسو میمر

 !فردا_

 و برداشت را فشیک فقط میمر و گرفت را چییسو حسن

 :گفت یفور حسن که کرد تشکر و یعذرخواه

 !یآبج حاال یبود_

 یرو دست. زده گند دیفهم حسن که کرد نگاهش متعجب میمر

 :دیچرخ اطراف چشمش و دیکش سرش
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 ، ییچا هی یول! سین که درمون درست ییرایپذ جا... یعنی_

 ...  الاقل بخور یزیچ

 زیآنال را او یسرتاپا ناخوداگاه نگاهش و زد لبخند دوباره میمر

 و بودش دهیند زده روغن یاسورمه لباس نیا با حاال تا. کرد

 لیاستا و سن آن با ستاده،یا مقابلش که یجوان کردیم حس حاال

 چشم به چون است؛ تر احترام قابل شدت به شیبرا ، مرام و

 ! دیدیم را دنشیکش زحمت

 نیا! آقا حسن میهست شما خانواده پرورده نمک مهسا و من_

 مثل نیداشت محمد ابیغ یتو منو یهوا یحساب روزم دوسه

 !واقعا ستین جایب شما به اشعالقه و یوابستگ! برادر

. دیکشیم محکم شیهادست کف را دستمال داشت دوباره حسن

 :اشیشانیپ یرو عرق و بود نییپا سرش

 ! خودمن ناموس اشمبچه و زن! مرامه ته خودش ممد_

 حاال؟ برم هست اجازه! نیباش زنده_

 دوباره حسن که کرد یخداحافظ میمر و گفت یایاعلی حسن

 :گفت

 ...یآبج قهید هی_

 یهوا در او سیخ صورت دنید از و برگشت یابله با میمر

 :کرد جمع ابرو شرمش و التهاب و آبان یزییپا

 شده؟ یزیچ_
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 سر. انداخت اطرافش ینگاه و دیکش صورتش به دست حسن

 سر نتوانست کرد منمن چه هر اما بود خودش کار به یهرکس

 :گفت آرام میمر. کند دایپ را حرف

 شده؟ یزیچ... آقا حسن_

 یوقت اما گفت او به یسالمت به و گفت یاخفه نه حسن

 :گفت و رفت جلوتر یقدم میکرد،مر نگاه یرچشمیز

 !باش راحت لطفا! یبرادرخودم مث شما گفتم که من_

 فتگیم کردنش پته تته!حسن یهادست نیب بود شده له دستمال

 .است لومتریصفرک چقدر

 ... یعنی... سین جاش اصن... نجایا... تشیراست_

 :کرد راحت را کارش میمر

 ! ... بازه روتون به ما خونه در ،یدید صالح وقت هر شما_

 :زد ایدر به دل حسن

 ر؟یخ.... امر  ...  واسه یحت_

 آب و کرد سکوت یکم میمر. گفت باالخره یول کند جان انگار

 را دلش تنها نه او یشانیپ یرو یهایاهیس. داد قورت را دهانش

 :دهد جواب تا کرد ترشمصمم بلکه نزد،

 !چشم سر قدمتون_

 حس میمر و شد دهیکش باال آرام شرم و مکث با حسن یهاچشم

 ندب انداختن با و زد لبخند اما زند،یم را شیگلو ته یبغض کرد
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 .افتاد راه گاراژ در سمت و کرد یخداحافظ اششانه یرو فشیک

 ولو محمد نیماش چرخ کنار همانجا که شد شل یطور حسن تن

 و دیچرخ صاف آسمان سمت نگاهش.کرد دراز را شیپاها و شد

 یجا و شد پهن صورتش یرو کم کم لبخند! دید را دیخورش

 ...گرفت یدخترک پرحرص نگاه را دیخورش

 یهاچشم و یعلحاج دنید با و چرخاند سر ،ینگاه ینیسنگ با

 از شود،یم رها که شده جمع یفنر مثل نکیع پشت از نافذش

 . دیپر جا

 !یحاج کیعلسام_

 اهشیس یهایکتان نوک تا سرش یموها از یعل یحاج چشم

 !برگشت و رفت یچندبار

 ن؟یمیز یکرد ُشره که یکند کوه! کمیعل_

 :انداخت نییپا را سرش حسن

 ...که نشستم قهید دو! کارا سر افتمیم االن_

 !یگرفت ادی قتیرف از کردنم چاخان_

 و شد کشینزد او ،یحاج گفت تا و کرد گرد چشم حسن

 :شد جمع شتریب شیابروها

 رفته؟ یگور کدوم کرمون بونه به_

 هک یعلحاج به شد رهیخ و زد پلک شوک با حسن یهاچشم جفت

 :داد تکان شیجلو انگشت او
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 من اونوخ ،یندار خبر یبگ ممرضا خاک ارواح به حسن_

 !االهللاالاله... ممد   اون و وت و دونمیم

 :گفت درمانده و کرد ینچ حسن

 ! یحاج کرمونه وهللا به_

 رفته؟ یچ یپ_

 کوجا از شوما! یکار هی خاطر واس برم باس گف هوی_

 ...که یشد یخبردار

 اره؟یب قاچاق جنس نرفته جنوب یعنی_

 مانده کم و شد گرد پنگ نگیپ توپ دو یاندازه حسن یهاچشم

 :بپرد ونریب بود

 هر گهید حروم؟ نون و ممد ؟یحاج دراومده کوجا از حرفا نیا_

 !شیشناسیم من از شتریب که خودت! سین کاره نیا کرده، یغلط

 ریز! چالند دستش دو یال را حشیتسب و گفت یاستغفار یحاج

 کینزد بهش حسن که کردیم لعنت را مجسم یطانیش داشت لب

 :شد

 حروم و یناموسیب اهل یول بابا الحا تا کرده غلط هزارتا ممد_

 ! البد سگهید کار هی یپ! موال به سین یخور

 ! کرده قاچاق زده هم به که یاپله و پول َپس   انداختن چو_

 ...الحوائجباب به_
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 بهش گرام. حسن داراباد ادیب صاف اومد وخ هر بزن زنگش_

 یچ یگرفت! اشیپ برو زنمیم خط جلدم سه از نومتو یبد

 گم؟یم

 :گفت و گذاشت چشمش یرو دست مکث با حسن

 !یعلحاج گرم انصافت دم...  فقط... چش یرو_

 و خورد تکان یعلحاج قلب که گفت را نیا دلخور چنان حسن

 از یکی زدن صدا یبهانه به حسن! شد هم در شتریب شیهااخم

 یعل حاج که رفت سمت آن و گرفت پدرش از را نگاهش هابچه

 :زد شیصدا

 حاال؟ یبود نیمیز یولو اومدم که یبود گفته یچ زنش به_

 !دمشید در جولو رفتیم داشت

. کرد نگاه را پدرش شده کور یذوق با و ستادیا یالحظه حسن

 :گفت آرام بعدش

 ختهیر زمیه شوما و ممد ناف به باشن بسته افترا اگه یحاج_

 شهینم صوف و صاف دلم موال به... بدخواش شیآت تو یباش

 !اتب

 کرده، یخبط یهمچ اگهکه داشتم گرین باشه، یخشک زمیه_

 یتو اب فرقش! دشمن تنور تو زمیبر نکهیا نه ، بزنم ششیآت خودم

  است؟ کوره تنم حرصش از که هیچ نفهم زبون

 :داد قورت را دهانش آب حسن

 انداخته؟ چو یک_
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 انیم اما رفت گاراژ ته اتاقک سمت و نداد را جوابش یعل حاج

 :ستادیا یالحظه هرا

 نیا نیع. باشه انیجر تو باس مادرت ،یافتاد گرفتنم زن فکر_

. رهینم یکی تو تن که یاریب یبدوز ینبر سرخود یپسره

 !خودت واس نویا کن روشن

 نییپا را سرش و شد رنگ به رنگ تیعصبان یتو یکم حسن

 ...رفت را راهش یهیبق یعل حاج و انداخت

 

 

 

  

 

 

 کمر به دست مهسا. گذاشت دستمال یرو را ردهک سرخ بادنجان

 :کردیم نگاهش و بود ستادهیا کنارش

 امشب؟ ادیم محمد_

 !دونمینم ساعتشو! فردا احتماال گفت! نه_

 ! خونه رمیم کالسا از بعد فردا من پس_

 :انداخت بهش یکوتاه نگاه میمر

 !هاشده تنگ دلت_
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 :گرفت اشخنده مهسا

 ...خواااهر گهید ستین جام! خدا به نه_

 یداغ قاشق با میمر که دیکش یمعن با یجور را گفتنش خواهر

 سرتق و دیکوب او انگشتان پشت محکم بود دستش یتو که

 عقب را خودش و دیبوس را لپش یفور مهسا. گفت یظیغل

 راگ کندیم فکر و دهید را حسن بود گفته که یوقت از. دیکش

 یتو بروند، مشاور راغس دیبا حتما شود، یجد نشانیب یانیجر

 یلیخ نکهیا با. بودند بسته زن چشمک یهاسهیر شیهاچشم

 هدد نشان را ذوقش تا دیکش خجالت انگار و نکرد شلوغ بابتش

 بدش یحت و شده عوض حالش دیفهمیم یخوب به میمر اما

 با هک البته. شود روروبه حسن با تا دیایب شیپ یاتفاق دیآینم

 موقت رابطه کی یپ در او دانستیم دیبع حسن یهاواکنش

 و بود دهید ازش که یزیچ و او به فکر از. شود یرسم تا باشد

 مخصوص یریگاحوال و یعلحاج با شدن رو روبه هم بعد

 گرا. نکرد پنهان را لبخندش و دیکش یقیعم نفس مهسا، و خودش

 محال شد؛یم حل یحاد مشکل امدنین شیپ مورد در اشدلشوره

 ار دستش دو مهسا. کند فکر یالحظه هم گفتن نه هب یحت بود

 نگاه را میمر خوب یحال با و سرش پشت نتیکاب به چسباند

 . کرد

 م؟یمر یباش ینین فکر یخواینم_

 :درآورد فکر از را او سوالش با

 !نه_
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 چرا؟_

 وت سرت اشهمه! فعال یباش خودت فکر و ینکن یفضول چون_

  اس؟بچه و شوهر

 !بقاس شرط خب_

 اب و رفت در مهسا که برگشت سمتش شده گرد یچشم با میمر

 :رفت عقب عقب خنده

 درک بهتر که کن کم رو یسن فاصله! گمیم دروغ مگه خب_

 !اتوبچه یکن

 :گفت غرهچشم با میمر

 !مهسا برو نکردم لهت تا_

 یه! کننیم فیتعر هابچه که یهست ییبزرگا مامان نیا نیع_

 !!!دیسف چش یدهیبرسیگ یا گنیم

 :گرفت باال را دستش دو رفت جلو تا میمر

 زدن زنگ بس از! گهید بده رو عمه جواب بابا... خب... خب_

 !شدم وونهید من به

 :گفت و برگشت گاز سمت میمر

 !بکنم باهاش مشورت هی ادیب محمد بذار! باشه_

 !ایکنیم مشورت ادیز دایجد_

 :گرفت را اشطعنه

 ! کننیم مشورت رخواهیخ و نیزبیت و عاقل آدم با
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 !خدا دیام به باشن رخواهیخ همه شاالیا_

 داغ روغن یتو را هابادنجان دیجد یسر و گفت ینیآم میمر

 یشماره دنید با. خورد زنگ خانه تلفن موقع همان و ختیر

 هابادنجان شدن سرخ به حواسش گفت مهسا که زد لبخند نیریش

 و ادب با و داد هیتک ترکان به شیبرا یچشمک با میمر و هست

 گفت.شد یپرساحوال مشغول بود متقابل حاال که یمحبت

 رس هی دینبا هم تو. رفت سفر و اومد شیپ کار محمد یبرا حاال_

 زم؟یعز یبزن ما به

 رید کال و اومد شیپ مشکل اما امیب امروز داشتم قصد اتفاقا_

 امیم حتما ادیب که محمد. واقعا امشرمنده. خونه دمیرس

 ! نمتونیبیم

 اصرار ،یراحت طورنیا و شتهیپ مهسا دونمیم منم. یباش زنده_

 یباش هم مهسا با داشتم دوست من البته! ینش تیاذ که کنمینم

 از بعد روز دو م،ینش مزاحمتون گفتیم مهنا یول شمونیپ

 !بهتره ن،یهم شیپ هامدت

 :برد دندان ریز را لبش میمر

 شهیهم مهنا! نیهست من خانواده و زیعز هم شما! هیحرف چه نیا_

 ! کنهیم طنتیش

 تواندینم یحت کرد فکر و آمد میمر لب به لبخند و دیخند نیریش

 !باش مادرم یجا که دیبگو یزن به
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 بابا بگم الزمه اگه شد؟ حل مادر؟ بود یایجد مشکل حاال_

 اد؟یب

 ار عادیم یصدا که نبوده یمهم موضوع گفت و کرد تشکر میمر

 با مه بعد. کند صبر که پسرک به را نیریش تذکر بعد و دیشن

 :آمد لبش به لبخند نیریش حرف

 گهیم یچ نیبب! جان میمر میبزن حرف قهید دو که ذارهینم_

 گها رسه،یم فردا گفت زدم زنگ محمد به بگم، قبلش فقط بهت؟

 !ما شیپ نیایب شام نبود، خسته

 یصدا او یخداحافظ با و گفت یچشم و کرد تشکر میمر

 و محمد ریتصو و برود ضعف دلش تا دیشن را عادیم یپرانرژ

! دیایب چشمش یجلو او با گذاشتن سر سربه وقت بازش شین

 سراغ و دیپرس را حالش. داد جواب یمهربان با را محکمش سالم

 که یومیآکوار از تاب و آب با عادیم که گرفت را اشمدرسه

 . کرد فیتعر شده؛ قیتشو و کرده درست مدرسه یتو

 دمب خوامیم! محمده ییدا ومیآکوار هیشب گفتم هم جون سهینف به_

 ! کادو خودش به

 :دیخند میمر

 !عادیم هاکنهیم فیک یلیخ جانت ییدا_

 تا نهیبب مامانم یگوش با گرفتم عکس نیهم واسه! خب دونمیم_

 اشگاهب نوشتم باالش کرد کمک بابام تازه! بدمش بهش بتونم بعد

 !ومیرآکوا
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 انیجر عادیم و محمد نیب که یبیعج محبت همه آن از میمر

 نآ یط. بود یبیعج لذت تهش یول شدیم زدهشگفت یگاه داشت

 و ندیبب یکس بغل را کوچک یابچه محمد بود شده بارها مدت

 اکثرا دیدیم کردیم فکر خوب یوقت اما ردیبگ راه چشمش

 او یآرزو و حسرت از! جوان ییپدرها آغوش در بودند پسربچه

 ! دیلرز دلش ته

 یکار هر که نخورد قسم دید را بدش حال که ییروزها آن مگر

 یوشخ یتو شتریب و یبدحال یتو کمتر را او تا بکند توانست

 زد بخندل. دیکش یقیعم نفس. نشست گوشش یتو او یصدا! ندیبب

 :گفت عادیم به محبت با و

 ! زدلمیعز میبکن هم رتشک که شتیپ میایم حتما ادیب جونت ییدا_

 !گهیم نیریش مامان! نیاریب جونم مهسا_

 .زدند را ساختمان در زنگ که گفت یظیغل چشم و دیخند میمر

 برگرداندن مشغول مهسا چون و کرد نگاه را طرف آن تعجب با

 یچشم یتو از. رفت در کردن باز یبرا خودش بود هابادنجان

 دیکش شیموها یرو را شالش. نبود یکس. کرد چک را در پشت

. کرد باز را در همزمان و کرد یخداحافظ عادیم از لبخند با و

 چپ سمت تا یول کرد نگاه را پله راه تعجب با. نبود یکس

 هاهعقرب. دیچسب لحظات ینهیس به لحظه در زمان انگار برگشت

 مرده که یکس مثل درست. شد تند. افتاد زمان جهت خالف یرو

 ریتصاو! دهدیم رخ شیبرا یزندگ رد یمعکوس لپس میتا و

 شتپ شیهاهیگر و یزمستان یبرف شب کی به دیرس تا دیدویم

 به... پدرش یافتاده نییپا سر به...  بغلش یتو عروسک
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 به که یدر...  و مادرش یالیواو ییادهایفر و مهسا یهاهیگر

 ! شد دهیکوب هم

 زا صورتش که شیرو روبه زن صورت به بود دهیچسب نگاهش

! تادهسیا سرش پشت ترعقب یکس دینفهم اصال و بود سیخ اشک

 :گفت لرزان یتن و رفته لیتحل ییصدا با او یوقت فقط

 !مامان... جان میمر_

 جرات زن به نگاهش بهت. شد خراب سرش یرو ایدن کرد حس

 نفس مهین میمر او قدم تک همان با اما برود شیپ یقدم تا داد

 دیکوب هم به محکم و زن صورت یتو چنان را در. رفت عقب

 ریز یمحکم آن به ساختمان نیزم دیشا و خودش جان تمام که

 یصدا و دیچسب در به زده بهت و گنگ و جیگ. دیلرز شیپا

 مهسا. دیشن را هم پشت یهازنگ و خوردیم در به که یدست

 با اما بود یکس چه بپرسد آمد. رساند بهش را خودش و دیدو

 :دیدو جلوتر و گفت یبلند نیه که دیترس چنان او حال دنید

 ...  مگه؟ بود یک ؟یآبج شده یچ_

 رواید به  کتفش. نکرد افاقه یول گرفت وارید به دست میمر

 صدا .دیکوبیم در به هنوز او. ستدیبا توانستینم باز و دیچسب

 در خواست تا. دیشن بهتر مهسا انگار...  اما دیشنینم درست را

 :بود بلند صدا. دیشن را هاجمله کند؛ باز را

 دورت مامان!... جان میمر! برم قربونت کن باز_

 !... نجامیا دونهیم شوهرت!بگردم
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 ماند مات هم میمر به نگاهش. شد خشک بود که ییجاهمان مهسا

! حرکتیب کند باز خواستیم که یارهیدستگ یرو دستش و

 مقابلش انوز یرو هم مهسا و خورد سر وارید کنار نفسیب میمر

 در بود ییتنها زجر   چه هر و بهت. کردند نگاه را هم. نشست

 مهسا یکردهخی دست. نشست جفتشان نگاه در هاسال آن طول

 رونیب شانیهالب نیب از یکالم و نشست میمر صورت یرو

 وجل او کرد، نگاه را مهسا کرده بغ و مات میمر یوقت فقط. امدین

 زا بودند دهیترس که ییروزها تمام مثل! کردند بغل را هم و رفت

 مادر که ییروزها آن تمام یاندازه به... یکسیب از... ییتنها

 یکمتر زجر تا... کنند تحمل یکمتر خفت تا خواستیم دلشان

 و گذاشتند گور یتو را پدرشان که یالحظه آن مثل! بکشند

 آغوش جز نبود یکس و انداختند سرد خاک یرو را خودشان

 یکم دلشان و کند آرامشان تا خودشان یزدهوحشت و دهیدداغ

 رد یصدا... دندیکش یمادریب که ییهاهیثان تمام مثل. شود گرم

 به میمر یول ختیر هقهق با مهسا یهااشک شد، قطع زدن

 و درد از یرود بستر شد صورتش فقط و ماند رهیخ رو روبه

 ! ... نفرت و نهیک

 بودند کرده رید یحساب یروزها نند؟ک چه خواستندیم حاال را او

 !بازگشتش یبرا

 یبد حال مثل درست. دیچیپ خانه یتو سوخته یهابادنجان یبو

 .گرفت جا باز پرآرامششان یروزها انیم که
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 یتو که یخاطرات و بهت و بد حال نیب بود سرگردان قیدقا

 دنتوانستن کدام چیه صبح خود تا. بود افتاده یدردربه به ذهنش

 یقلب و سر تا بگذارند هم یرو پلک شده، که هم لحظهکی یبرا

 یوقت مهسا. ردیبگ آرام یکم د،یجوشیم هاسال از بعد داشت که

 و دارد یمهم کالس گفت و رفت او خواب اتاق یتو اجبار به

 شیبرا داشت که یبیغر حال تمام با و شد بلند میمر برود، دیبا

 کند مزه توانست جوان دختر هک یزیچ تنها. کرد آماده صبحانه

 به نکهیا یبرا و اجبار به هم را آن انگار بود؛ تلخش یچا

 خشکش کام یتو ست،ین بدحال او قدر به بفهماند خواهرش

. دبخور یزیچ که نکرد یاصرار هم میمر شد، بلند یوقت! ختیر

 کدامشانچیه کار آوردنش زبان به فقط دند؛یفهمیم را هم حال

 به هقهق و هیگر و بغض انیم را قبل شب یکاف حد به. نبود

. رفت سراغش مهسا! بودند نشسته پردردشان یهادل حرف

 یخداحافظ و دیبوس را اشگونه. شهیهم از ترمحکم. کرد بغلش

 یبرا ماند یخال خانه و رفت و دیکش را راهش. گفت یآرام

 یتو سوزن مثل او یصدا و دیکش درد قبل شب از که میمر

 پدرش یبانهیغر مرگ بار هر و رفت فرو تنش سلول به سلول

 شاننیپردردتر لحظات، نیترپررنگ. شد ترواضح چشمش شیپ

 دوست مشکل و درد و یتجربگیب شدت از که ییجاهمان. بود
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! بود یبزرگ مانع مهسا حضور یول کند فکر مرگ به داشت

  !کرد تجربه را یاسترس پر و محض ی  مادر ده،یینزا که انگار

 شیتو که ییدردها از آتشفشان کوه کی! کوه بود شده سرش

 و شیهادست یرو را سرش. بود فوران یآماده و دیجوشیم

 یپستو به و کنند شرم نیسنگ خاطرات دیشا تا گذاشت زیم

 کردیم آرامش و یخوشبخت احساس داشت تازه! بزنند یفراموش

 !بود کرده حرام بهش یکس دیشا که

 بعد و خورد یآرام تکان ش،یموها یرو یابوسه نشستن با

 که محمد یصدا و آشنا و دلتنگ و گرم یهادست نوازش

 سر... و بوسدشیم زند،یم شیصدا یآرام به چطور دیفهمینم

 مدمح! بود؟ برگشته یک  ! داد او به را متعجبش نگاه و کرد بلند

 !بود نشسته شیروروبه یصندل یرو و داشت لبخند

 خوابت نجایا حاال... که یدیکش یخوابیب نبودنم از شب چند_

 ...برده؟

 ادامه او یهاچشم احوال یرو نگاهش دنیدو و یکوتاه مکث با

 :داد

 هنوز؟ یخواب ای ؟یخوب_

 شیگلو کرد حس داد قورت که را دهانش آب. زد یپلک میمر

! درد...  و بود بغض! نبود دهان آب! دارد ورم و کندیم درد

 با. ستادیا شیروروبه محمد که شد بلند و گفت یآرام سالم

 یوت آرام فقط میمر و کرد تکرار را سوالش یکنجکاو و ینگران

 داشت ازین انگار. کرد آرامش او قلب تند تپش. دیخز آغوشش



 

 pg. 1148 

11
48 

 مدام قبل شب از که یاغمنامه یغصه و شوک شدت از تا بهش

 محمد...  و کند هضمش یکم. ردیبگ فاصله یکم کرد، مرورش

 :دیپرس گوشش ریزو شد خم تابیب

  م؟یمر شده چت_

 خودش مقابل محکم شود، جدا آغوشش از خواست او یوقت

 :شد رهیخ پرش یهاچشم به و داشت نگهش

 نه؟ ای یگیم_

 :درآمد باالخره شیصدا

 ؟ینگفت بهم چرا_

 باز و شد باز یاهیثان وبهت شوک شدت از محمد صورت

 :دیچیپ هم در خطوطش

 رو؟یچ_

 :دیچک میمر پلک ریز از اشک

 ! ؟یدید مامانمو که_

 فاصله ازش یول نماند دور میمر بدحال چشم از محمد یریغافلگ

 :دیچک گرشید اشک و رفت عقب یقدم. گرفت

 هن برام یکنیم دایپ بابامو شرافت رد یگردیم یبود گفته_

 ممامان ام،باب شرافت رد! میدیکش مهسا با که ییایبدبخت تموم ینهیآ

  چشممون؟ یجلو نهیبش شیاریب که بود

 :کند درک را او بد حال کرد یسع اما بود شوکه هنوز محمد
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 !نرفتم سراغش نیا واسه من_

 یهامذاب شد شیصدا و شد منفجر انگار میمر دفعه کی

 و سوزاند را خودش هم و ختیر رونیب شیگلو از که یآتشفشان

 :را او هم

 ازم رو یچ ؟یدرآر موداشتهن یزندگ ته پس؟ یرفت یچ واسه_

 یچ واسه رحم؟یب انصاف  یب زن   نیا سراغ یرفت که یدینفهم

 محمد؟ یرفت

 زدن رونیب ماحصل دیلرزیم که یتن با سشیخ و سرخ صورت

 توانستینم حاال و دیکش یمادریب از که بود ییدردها تمام

 محمد. کند هضم هیثان چند یبرا یحت و یلیدل هر به را دنشید

 یگارد برخالف میمر. گرفت بغلش و رفت جلو یجواب هر یاج

 کرده گم را خانه راه که یامانده باران ریز کودک   مثل داشت که

 ندشبرسا مقصد به تا بردیم پناه بهش و دهید ییآشنا ده،یترس و

 مرور به که یموج مثل اشهیگر هقهق و رفت فرو آغوشش در

 سکوت و محمد حکمم یهادست. رفت باال رد،یگیم اوج

 سه آغوشش، در آرامش یجستجو در او یهاهیگر و محضش

 به را عشق توانستیم قیدقا آن یتو که بود یبغض یضلع

 البا در محمد ریتقص یحت که یمحبت. ردیبگ قاب یتو یخوب

 !...کردینم رشیتاثیب دردش، زدن

 انوز یرو شیپا مقابل و ننشست کنارش. داد دستش را آب وانیل

 بهش یطوالن یاهیگر از بعد میمر ملتهب یهاچشم. ستنش

 تکان خشکش یهالب.دید را شیتو یمانیپش رد و محمد. دیچسب
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 ریشمش هیگر و بغض همه آن با نبرد یتو هنوز شیصدا. خورد

 :زدیم

 محمد؟ چرا_

 

 

 از عادیم جون به... خودت جون به! یدار حق یبگ یچ هر_

 !برسه بهتون ره،یبگ ردمو شدینم رد مغزمم یصدفرسخ

 یرو دستش. گرفت راه صورتش یتو دوباره میمر یهااشک

 یرو آرنجش کردن ستون با و نکند هق هق باز تا دیچسب دهانش

 یرو محمد نگاه. چرخاند گرید سمت را صورتش ش،یزانو

 آن با ختیریم رونیب شکسته یسد از انگار که او یهااشک

 :زدیم دو دو هجوم، و حجم

 ... که بود نمونیب واسطه هی اول! سراغش برم شدم مجبور_

 :گفت قراریب. برگشت سمتش میمر

 ش؟یآورد چرا_

 واسه شدم مجبور فقط من! کرده داتیپ خودش! اوردمشین من_

 زدن حرف راه یحت نگفتم تو با نسبتمو تا و سروقتش برم کار

 ! نداد هم

 ؟یچ واسه_

 :کرد نگاهش وبارهد بعد و بست چشم هیثان چند مکث، با محمد
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! افتاد راه به صندوق انیجر از بعد که یاپرونده رد خاطربه_

 هی!... میدیرس بهش بابات یشده بسته یپرونده...  از واقع در

 ! ستین پرونده اون به شباهتیب که گهید اختالس

 کنارش و شد بلند او که بود مانده محمد به میمر سیخ یهاچشم

 هک بود بسته یطناب میمر یهاچشم هب انگار. نشست تخت لب

 :شد دهیکش دنبالش

 یکس که یپنهان صورت به دارم منم چون یبفهم تو نبود قرار_

! رهیبگ رو آدما نیا رد بتونه تا دیس به کنمیم کمک نباشه رمیگیپ

 یسک نکهیا بدون بابات، کینزد یآشناها به دیبا انایجر نیا وسط

! بزنه حرف یشکیه با دنش حاضر! زدنیم یَسر هی کنه شک

 دونستمینم... یول رفتم منم. برم باهاش که گفت من به دیس

 ! کنه داتونیپ تا دنبالم افتهیم

 :گفت یناراحت با و برگشت میمر سمت

 بهش بودم داده قول اول از که یکمک و دیس خاطربه فقط من_

 یاصل یمقصرا تهش دیشا نکهیا خاطر به! میمر رفتم بکنم،

 جهینت به اگه که نگفتم بهت! شن دایپ هم شهدا صندوق پرونده

 کنهیم مجبورم مادرت دونستمینم! نخوره ذوقت یتو دینرس

 ! بگم ویچ همه

 ماا شود بلند خواست و دیکش یکالفگ سر از صورتش به دست

 یدست دو نیا. داشت نگهش و گرفت را ساعدش ، یدست دو میمر

 چون! لرزاندیم را محمد قلب گرید حاال بهش، هادنیچسب

 پناه طورنیا او به دارد، یپناهیب احساس یوقت او دانستیم
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 صورت یرو دست! یشرمندگ و محبت با. کرد نگاهش. بردیم

 ریشمش آن از اما بود ترگرفته میمر یصدا. گذاشت سشیخ

 :گفت یوقت داشت، یگرید حس! نبود یخبر هازدن

 و شده بسته کامل هپروند اون که بهم نیگفت یالک... یعنی_

 کرد؟ یکار شهینم

 ...میمر_

 شه؟ تبرئه بابام که یدار دیام بگو فقط_

 دارشید درد و مادرش! زدیم حرف زنده آدم کی از که انگار

 حیتوض بهش دیبا. داد تکان سر محمد. کرد فراموش دیشا را

 :دادیم

 پود و تار و کنهیم وکالت سالهاست! میمر بلده کارشو دیس_

 دولت تا یول! بوده دستش تو اختالس و یمال فساد یهادهپرون

 هاپرونده نیا دنبال یشخص صورت به تونهینم نخواد ازش

! هکن رو هوی بتونه تا کنهیم جمع گذشته از مدرک داره! فتهیب

 یمدارک و مستندات از رن،ینگ کمک خودشم از اگر یاونجور

 خودشون نیب یکی از مشکل اگر و کننیم استفاده دستشه که

 چون دوارهیام هاپرونده نیا به! افتهیم انیجر به پرونده نباشه،

 رهیم شیپ داره هیسا تو و افتاده شیمیقد یهمرزما از یکی دست

 یمخف کارآگاه شده! رنینگ جلوشو و نشه مظنون بهش یکس تا

 ! یبگ ییجا دینبا هم تو! نگفتم بهت من نیهم واسه! انیجر نیا

 را صورتش طرف دو و شد کینزد بهش م،یمر یرهیخ نگاه با

 :گرفت
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 یچ همه بشه، رو اگه ایریگیپ و هاپرونده نیا م؟یمر یدیشن_

 ! نگو مهسام به یحت! هوا رو رهیم

 :کمتر اشحنجره خش و خط و بود ترآرام شیصدا

 !... گمینم_

 ینهیس به باز ییهاچشم با میمر صورت. دیکش یقیعم نفس محمد

 !رو روبه به نگاهش و دیچسب او

 !دمیم قول_

 یهاچشم.دیچسب او یشانیپ یباال به شیهالب و شد خم محمد

 !ترتنگ تنش دور او دست یحلقه و شد بسته میمر

 یهاحرف به گوشش و بود دستش یتو تبلت به دیس یهاچشم

 و بلند زیم یرو را آن و کرد خاموش را تبلت عاقبت! محمد

 حمدم سمت نگاهش و داد هیتک مبل یتپش به. گذاشت دفتر یچوب

 :برگشت

 ! محمدرضا کنار یبکش انیجر از پاتو تو بهتره_

 لب را خودش و کرد زانیآو شیزانوها نیب را دستش دو محمد

 :گفت نانیاطم با. دیکش مبل

 !زنهینم یکس به یحرف میمر_

 یعنی سراغش، رفته پاشده مادرش که نیهم! زنهیم نگفتم منم_

 میرفت که روزماون! بهش ینداد آدرس که تو! بخو پسر خطر

 ! یبود من شیپ تو غروب تا! نجایا میبرگشت ییدوتا سراغش،

 :داد ادامه دیس و کرد نگاهش منتظر محمد



 

 pg. 1154 

11
54 

 خواهرت و دکتر رفتیم دیبا چون ثمیم شیپ یرفت هم بعدش_

 نه؟یا ریغ! تونستینم تنها دست

 :رفت باال محمد یابرو یگوشه

 !دیس مونده ادتی خوب_

 !محمدرضا گرفتن ازت رد گمیم که مونده ادمی_

 :خورد جا محمد

 ؟یچ رد_

 :کرد بغل را شیهادست دیس

 !خطره چراغ نایا! کار نیا تو تیهمکار و تیریگیپ_

  ا؟یچ! فهممینم من_

 حضور! بود دیتهد جور هی فرستادن زنت واسه که یامیپ اون_

 ! خطارها جور هی مدت همه نیا از بعد مادرش

 و کاریب جوون هی به یدیرس و یزد ردشو یگفت که امویپ اون_

! دونمیم چه ای شناختهیم رو میمر میش ریگیپ دیشا! عالف

 ادهافت راه من دنبال ستین دیبع مادرشم! افتاده دستش شیگوش

 !باشه دهیفهم رو خونه راه و باشه

 !محمد احتماله همه نایا_

 !احتماله شمام یحرفا_
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 یشوخ یکرد فکر! پسر وسط ادیم ناموست و جون یپا هوی_

 نیا یریگیپ داره که وسفی خود! اختالسه اردیلیم نیچند برداره؟

  !ضعف نقطه یعنی تو مث یکی دخالت گفت کنه،یم رو انیجر

 :گفت مکدر ینگاه با و نشست عقب محمد

 ...ضعف؟ نقطه پس_

 یدسته یرو مکث، هیثان چند از بعد محمد و ماند بهش دیس نگاه

 :شد بلند و زد مبل

 !گرم اتونهمه دم!... دیس گرم دمت. باشه_

 . دیکش را مچش و شد بلند دیس که رفت در سمت

 !محمدجان شده سواستفاده ازت انگار که نزن حرف یجور هی_

 :زد زل بهش محمد

 نشده؟_

 یه خودت تو! امنوه دونه هی جون به نه! ممرضا روح به نه_

! یدکر کمک کردم ریگ یوقت و من دنبال یدییود نشون به نشون

 بود؟ نیا ریغ

 .رفت اتاق یبسته یپنجره سمت و دیکش پس را دستش محمد

 سکافهن کی زحمت گفت بود رونیب که یمجتب به دیس. بود کالفه

 هب محمد سر پشت و داخل برگشت بعد. گفت چشم او و بکشد را

 :داد هیتک زیم
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 رو خبرش و برسه جهینت به وندهپر نیا یخوایم دونمیم من_

 دیبا چرا! شترهیب سکشیر بره جلو یچ هر یول یبد خانمت به

 ؟یفتیب خطر به

 معتبر آدم مشت هی که ییصندوقا نیا ته بدونم خوامیم چون_

 چوب شونیکی ساله یس که هیچ موسساشن و هیریمد تییه جز

 !دیس کرده نمیآست تو

 :زد تشر دیس

 !محمد_

 :ستادیا دیس یورروبه و برگشت

 که بود یهمون چون! شناسمیم خوب رو رضا قاتل گفتم من_

. نذاشت یکس یول کنم صاف دهنشو و دک بزنم خواستمیم

 حق اگه که همون! مونده ادمی شیپ سال چند از نحسش یافهیق

 نیهم واسه! درک ته و بود قبرستون نهیس االن بود دستم اعدام

 یناشهرستا تو گرفتم راه دمپاش ن،یکن داشیپ نیخواست یوقت

 هواس مهیشخص مشکل نجایا من بودن نصف  ! دیس باهاتون کرمان

 بمونم خوامیم اومدم، که حاال پس! رفته دستم از که ییزایچ اون

 ! تهش تا

 !زنمیم تلفن بهت بود ازین بازم اگه! خب لهیخ_

 !دیس_

 :گفت کالفه دیس
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 بکشه یکی یریم راه یدار ابونیخ تو فردا اگه جان بچه د_

 بدم؟ یچ من زنتو جواب رت،یز

 :گفت سماجت با محمد

 !شهینم یچیه_

 ه؟شینم یزیچ یبگ که یخودت اونم ؟یچ بپاشن دیاس زنت رو_

. داد رونیب صدا با را نفسش دیس. شد ساکت محمد دفعهکی

 یرو دیس. رفت یفور خودش و آورد را اشاننسکافه یمجتب

 :گفت مکث حظهل چند از بعد و نشست مبل

 رو اششده پارهکهیت و زد دزد هوی رضا به چرا یکنیم فکر_

 بود بهونه یدزد عموت؟ حاج واسه فرستادن و کردن چیپ یگون

 دزدشاه دنبال! هست جا همه رضا یپا رد چون! قسم شرفم به

 و داشته باد اشکله چون! نیزم ختهیر خونش که بوده انیجر نیا

 مسلم و مفت جونتو رضا؟ یبش یخوایم!شه ابرقهرمان خواسته

 زا پررو پررو گفت؟ یچ بشر اون تهشم که یدید...  بره؟ یبد

 پشت بفهمه اگر! کنهیم تیشکا رهیم یشد مزاحمش نکهیا

 با!... بشه چه عالمه خدا که بوده یچ کرمان به رفتنت انیجر

 مجبور اگه یحت. محمد خوامینم من ،یبخوا خودتم اوصاف نیا

 ! کنم کمکش تونمینم بگم وسفی به شم

 دست اش،نهیس یجلو و برداشت را زیم یرو قرآن محمد نگاه با

 :گرفت او چشم مقابل و گذاشت شیرو

 وسط، بکشه رو امثالت و تو جون یپا که یزیچ قسم قرآن به_

 !ارزهینم ارزن به
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 :افزود مکث و درد با

 مقابل حداقل! بسمونه... مملکت نیا داد خون یکاف حد به_

 !بسه یخود یزالو

 

 

  

 

 

 احوالش بر کرد یسع دیس. بود ستادهیا شیجا سر ساکت محمد

 :گفت آرام و گذاشت شیسرجا را قرآن. باشد مسلط

 یاسناد اون مورد در هم بعد. بخور رو نسکافه نیا نیبش ایب_

 !هیقض هیچ مینیبب میبزن حرف ،یگفت خانمت اقوام درمورد که

 !دیس_

 اما زد زل شیهاچشم یتو میمستق محمد و دکر نگاهش دیس

 دل یچیه گفتن با یول شد مانیپش حرفش گفتن از آخر یلحظه

 آن و نگاه آن .لرزاند شیروروبه یدهیادیدن مرد ینهیس در را

 وانیل و نشست شیروروبه محمد! زیچهمه یعنی گفتن یچیه

 .برداشت را یکاغذ

 از یول شیدختر نوه اسم به زده رو خونه مادربزرگه گنیم_

 خواهرش با گفتن حاال. نداره یحق گهیدکه گرفتن امضا میمر
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 کلمش به اسنادشون! شه اعالم یقانون تشونیرضا تا محضر برن

 !اشهعمه کاسهمین ریز یاکاسه گمونم! خورده

 مهم دخترا نیا تیرضا که باشه شده منتقل یسند اگر_

 هنگام انگشت اثر و باشن نوشته یجعل تیوص مگر.ستین

 ! طلبهیم وبیا صبر اثباتش یبرا که احتضار و یماریب

  ببخشه؟ اموالشو تموم تونهیم تیوص یرو مگه_

 !رو سومش کی فقط! نه_

 دختران؟ یپ چرا نایا پس_

 یخبریب تو بخوان که باشه داشته یاگهید ملکیما ممکنه_

! شده که باشه نامش به یاخونه اگر! رنیبگ امضا ازشون

 ! کرد شهینم شیارک

 . است دیام نام به خانه بود گفته میمر. رفت فکر یتو محمد

  د؟یس یچ باشه مونده یزیچ اگه_

 ممکنه چون! ببره یطوالن زمان دیشا! دنبالشون بدوئه دیبا_

 یتو تا برهزمان که یزیچ هر...  ای یشراکت باشه، یاقولنامه

 دنبالش؟ فتهیب داره اشوحوصله! فتهیب وراثت انحصار

 :گفت مکثیب محمد

 !داره_

 :کرد بلند را شیهادست دیس

 !حالجه مرده چند نمیبب نجایا ادیب بگو! هللابسم پس_
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 ندید با و خورد زنگ لشیموبا. گفت باشه و جنباند یسر محمد

 یمعطلیب حسن و گفت ییالو. برداشت را یگوش حسن اسم

 :گفت

 ؟یکرمون هنوز ای یاومد دادا؟ یچطور_

 :شد جمع محمد یروهااب

 شده؟ یزیچ. دمیرس صبح_

 ! تگف شهینم یخط پشت نمت؟یبب دارآباد ای گاراژ دم   یایم! آره_

 چرا؟_

 !گمتیم ممد ایب_

 ! نمیبب نمیماش که گاراژ امیم االن_

 !دره به چ َشم. حله_

 افتاده یمهم اتفاق بود مطمئن. رفت فکر یتو یاباشه با محمد

 بود یزیچ از خونسردتر وگرنه زدیم حرف یطورنیا حسن که

 ! دهد نشان یتند واکنش یاساده اتفاق ای حرف به بخواهد که

 محمدرضا؟ شده یزیچ_

 :انداخت باال سر شدن بلند نیح و کرد نگاه را دیس

 !دتمیند روزه سه شده تنگ دلش! گهید حسنه! نه_

 کرد آرام را دیس دل نیهم و بود همراه لبخند با آخرش یجمله

 یپا یرو او با! کندیم فکر آمده شیپ مساله به عاقالنه او که

 :گفت لبخند با و شد بلند اشخسته و هیعار
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 و شکل! افتمیم یعل و ممرضا ادی نمیبیم حسنو و تو_

 ! آخه همونه لتونمیشما

 :زد لبخند محمد

 اال،س نیا نبود اگه! دیس دواست نیع ش،یتلخ تموم با یعل حاج_

 !دارم دوست تشراشم و توپ! اومدیم در ازم یچ دونمینم

 که شکر رو خدا! گنجشک دلش ره،یش ظاهرش! گهید هیعل_

 !بود کنارت اون

 یول کرد یخداحافظ. داد فشار را دیس دست و جنباند یسر محمد

 :داشت نگه را دستش دیس

 هان؟. محمد یگیم بهم که یدیشن یبیغر بیعج خبر هر_

 دشلبخن رفت، دیس به پشت یوقت و جنباند سر. زد لبخند محمد

 هب را نیا. بودند نگفته بهش را زهایچ یلیخ هنوز! شد کمرنگ

 !!دیفهم رفت، دیس کانینزد از یکی با که یسفر از یخوب

 

*** 

 

 

 ار محمد داشت و بود ستادهیا باران نمنم ریز کمر به دست حسن 

  .ادستیا صاف و دیکش نیماش یتنه یرو یدست که کردیم نگاه

 !افتاده خش و خط یلیخ! زده بدم_
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 :افتاد کمرش از حسن دست

 االن؟ یشستیم نیا پشت تو رف،یم شمیپول با_

 !نه_

 آمار. باالس یف! بره بده، جوریهم! ممد نکن مفت خرج پ_

 ! نو در قد شده گرفتم

 :درفتن گاراژ ته اتاقک سمت هم با و دیکش باال را شیهالب محمد

 ،سین بالم و دست تو یزیچ فعال! بره دمیم نشه؛ دایپ بزخر_

 !سخته

 !برو وردار ؛یشیم سوار منو یفرنگ عروسک_

 تا کن دایپ یچ هی فعال! یببر عروس بزن، گل بعدا بذار اونو_

 ! یدوب ای آزاد منطقه برم

 و درآورد را کتش محمد و رفت یکتر و یقور سمت حسن

 :انداخت زهواردررفته مبل یرو

 نه؟ ای یکرد یغلط روز؟ چند نیا یبود کارهیچ_

 تو؟ باب من_

 !اسکول گمیم رو مهسا_

 یتو ییچا یرو را جوشآب و زد کوری یلبخند مکث با حسن

 صورتش ته یخنده محمد و برگشت سمتش یوقت. ختیر وانیل

 :شد جمع شیابروها د،ید را

 غلطو؟ یکرد! یهو_
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 ؟یزیچ نگفت زنت_

 و او دست یجلو گذاشت را ییچا حسن و انداخت باال سر محمد

 هک افتاد یعل حاج به پنجره از چشمش د،یبگو یزیچ خواست تا

 یک   او دینفهم اصال. زدیم حرف رکارهایتعم از یکی با داشت

 :نشست محمد یروروبه و زد هول. بود آمده

 کا؟یچ کرمون یبود رفته تو! ممد فعال کن ول رو نایا_

 :کرد رو را شدست او زدن هول. شد جمع محمد یابروها

 شده؟ یچ_

 به دونمینم یک سو و سمت از! برات کردن ثیحد و حرف_ 

 گفت روزید ییزایچ هی اومد! بود شکار دستت از آقام یول یعل

 دل َدم   حاالم! نداد که نداد جواب شدم، یپ پا یچ هر منم! رفت و

 جون ،یرفت خودت کار از ریغ یزیچ واسه اگه فقط! ناصره

 !بگو ناموست

 :شد خم سمتش و درآمد محمد کفر

 !گفتمیم بود، یگفتن! که یالوات نرفتم کهیمرت د_ 

 :نشست صاف و شد باز و جمع حسن صورت

 !منو چینپ لفاف تو جدت سر_

 هب گفتن یچ مگه! یندار خبر تو امیکار هی دنبال! هیچ لفاف_

 ؟یحاج

! هکلک و دوز کرمونم سفر! یرفت یچقاچاق و قاچاق یپ گفتن_

 !جنوب یرفت
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 ادشی که شد شوک آنقدر. نشست صاف یعل حاج دنید با محمد

 :رفت تو یعل حاج و کند سالم رفت

 یناخالص ای فقط باشگاس اون از یزد هم به که یاپله و پول_

 داره؟

 هب شب در که یجنگل هیشب شیهاچشم و شد رهیت محمد صورت

 :کرد جمع را یعلحاج صورت سکوتش،! نشسته طوفان

 ؟یچ ای زبونت اومده بند ؟ممد ها_

 شیبازو از یعلحاج که رفت در سمت و شد بلند حرفیب محمد

 ینیس و خورد زیم به محمد یپا. کرد پرتش زیم سمت و گرفت

 و هم به دیکوب سرش پشت را یآهن در یعل حاج. برگشت ییچا

 :گرفت قدرت شیصدا

 روح به! ممد کشمتیم خیس به ،یند منو جواب یوانست_

 ساعت نیهم انیب آژانا زنمیم زنگ یند جواب قسم، ممرضا

 ! ببرنت

 ! ببرن انیب بگو_

 :دیپر نشانیب نگران و مبهوت حسن

 ...ممد_

 :داد جواب محمد

 خودتو خون! یحاج ببرنم انیب ام،یقاچاقچ دارن مدرک و سند_

 پس؟ یکنیم فیکث چرا
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 بازش یقهی و رفت جلو. کبود محمد و بود شده سرخ یعل حاج

 :شد محکم اشچانه ریز مشتش و دیچسب یدستکی را

 یکی روبتو و رب وسط نیهم بزنم! بچه نخور کلتویه گول_

 ...کنم،اونوخیم

 شیصدا یتو هم با خواهش و خشم. گرفت را پدرش ساعد حسن

 :بود

  ؟یحاج یگرفت چرا قهی_

 !دارم حرف توأم با وقتش به که بچه کنار بکش تو_

 :گفت محمد

 چادر وسط از که ییهالقمهحروم اون زیم پا نیشب اونوقت_

 ولم چون! یکرد باور توهم رون،یب دنیکش حرف ناموسشون

 ! کنمیم یخال هاموعقده تموم سروقتشون برم و یکن

 داغش و سرخ صورت به دست و کرد ولش ضرب به یعل حاج

 :دیکش

 چرا تو؟ آخه یشهر نقل که یکنیم یدار یغلط چه_

 ت؟یندگز سر یتمرگینم

 دشمن؟ کلفت ستون اون یعنی شهر نقل_

 :داد تکان مقابلش دیتهد دست برآشفته یعلحاج

 !گهیم که دهیشن غالمم_
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 چند و قشیرف جلو شه طیخ نخواس که یغالم همون د_

 یزندگ چندماه که غالم همون بهم؟ شبه هی زد ضرر ونیلیصدم

 دبختب یبابا دونهیم که غالم همون ؟یحاج گرفت منو عشق و

 ای هنش دارلکه منافعش که مونده ساکت و بوده یقربون دختر دوتا

 و کشته یچ واس خودشو پسر سین معلوم که فاضل حاااج همون

 میرح و رحمان بشه و ببخشه تهش که ختهیر قتل طرح واسش

 تهرون؟

 :افتاد پته تته به حسن و بود مانده او دهان به یعل حاج یهاچشم

 ؟یناخوش ؟یگیم یچ_

 یجلو ماندهکج یقهی همان با و حسن به کردن نگاه بدون محمد

 هب کردیم یکجدهن داشت کج یقهی آن که انگار. رفت یعل حاج

 :زد زل بهش! یعلحاج دیترد

 

 هی کار واسه! خودم کار خاطر واس نه. یحاج کرمان رفتم_

 دیشا ستین ادتی تو! رضا مرگ به دیرس تهش که ادیش مشت

 سوار زشیچ همهیب قاتل اون گفتن که ادمهی خوب من یول

 یول کنه لختش که ابونایب تو بردتش یزورک و شده موتورش

 قطع گردنشو شاهرگ زده هوی و شدن ریدرگ. نداده وا رضا

 چاه تو انداختنش و یگون تو کردتش ترس از بعدم. کرده

 ه؟یک و اسکارهیچ حرومزاده نیا یدونیم حاال! وراهمون

 دورادور رفاقت که کرمان تو کلفت گردن یحاج هی خواهرزاده
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 از یکی تو یاکاره هی و اسکارخونه صاب و فاضلحاج با داره

 !سرپرستهیب یهابچه یحام هیریخ یموسسا

 چروک و نیچ یرو خورد سر یعلحاج یقهیشق کنار از عرق

 :گفت گردنش یزدهرونیب رگ با محمد و صورتش قیعم

 که سال همون! کشک اشمبچه و زن. درهبها بزن و شرخر فقط_

 یگوه هر محلشون تو اونجا. رفتن کردن ولش کشته؛ رو رضا

! ابرو چشت باال بگه نداره گریج هم یکس خوره،یم خوادیم

 یزورک  رو یمفنگ هی ساله پونزده،شونزده دختر هی رفته حاالم

 از ترگنده ناموس،یب اون از اشجلواومده کمیش که کرده عقد

 ! بود خودش کلیه

 حرف انیم حسن. نشست مبل یرو و شد سست یعلحاج یپا

 :دیپر محمد

 داده رضا و قشیرف با یرودرواس سر مونده یحاج دیشا خو_

 !ممد

 خاطر واس اونم رضا؟ مرگ سر اش؟بچه شاهرگ زدن سر_

 گردش از و کردن رفاقت یک نشد خبردار یشکیه که یقیرف

 دن؟یفهم هم با شونیمال

 ...ممد_

 :چرخاند را نگاهش یعل حاج یگرفته یصدا

 ... جان   به یحاج_

 :آمد باال مرد دست
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 ! نجایهم رو ایور یدر نیا یکنیم خاک_

 !محمد سمت شد زیت نگاهش

 اب واست خودم پاپوش هی یش بونشدنباله قسم زهرا ناموس به_

 ؟یدیفهم! یهلفدون فرستمتیم و کنمیم درس االغ یموس همون

 :رفت باال مدمح یصدا

 ...یحاج_

 :زد داد یعلحاج

 و نفهم یپسره شم داغ اشواسه نبود من زکردهیعز رضا_

! رینگ اشویپ! نداره یشکیه به یدخل کرده، باباش اگرم! نادون

 ...نمیبب خوامینم داغتو! تیزندگ سر بتمرگ

 شیصدا یعل حاج و زد دو دو او صورت یتو محمد یهاچشم

 :آمد نییپا

 جون هب رو تو! باباجان تیزندگ سر نیبش! گله برگ نیع زنت_

 ! تیزندگ سر نیبش دختر همون

 ...گفت یچ هر ،یک هر که_

 :دیکوب خودش دهان یتو یعلحاج

  !ازش بگم ای! شوکلمه هی کنم باور اگر من سر و دهن تو خاک_

 یعلحاج. کرد رها و دیکش جلو را اشقهی درمانده و یکفر محمد

 به محمد که بود یالتماس از پر لحنش و اهنگ. رفت سمتش

 :داشت یفیخف لرزش دستش.بود دهیند عمرش
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  !من دیسف شیر نیا خاطر واس! نتیریش یزندگ سر نیبش_

 دیبوس را او کتف. شد خم. اوردین طاقت. شد جمع محمد صورت

 سمتش تا حسن و شد خم یعلحاج یزانو. زد رونیب اتاقک از و

 :داد نشانش را در رفت،

 هی نره غالم سراغ که اشیپ برو! حسن ازش نشو غافل قهید هی_

 !وخ

 حمدم اسم کردن صدا با و دیکش نییپا را کارش لباس پیز حسن

 تلفن و خورد شیزانو یرو محکم یعلحاج دست. دیدو دنبالش

 :دیغر ، شد برقرار تماس تا. دیکش خودش سمت را اتاقک

 !زنمیم شیآت ستکتود دفتر ،یموس شه کم ممد سر از مو هی_

 مردک؟ تیکوفت یتوهما به یکرد وا رو بچه نیا پا یچ واس

 :گرفت ینفس یموس

 از مش تبرئه م،یبخور یزید هی میبر ایب پاشو! یعل نشو شیآت_

 ! حرفات

 

*** 

 

 

 .ستادیا موتور شگاهینما یجلو و زد گارشیس به یمحکم پک

 :رفت جلو حسن و شد رد نگاهش یجلو از یخاکستر دود
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 رو؟ ابونایخ یکن گز یخوایم جوریهم_

 گرفت؟ موتورشو ازش رضا که شگاسینما همون نیا_

 چطو؟! آره_

 و زد رونیب شگاهینما در از سالشان و سنهم یجوان موقع همان

 هم اب یبش و خوش. رفت شیپ و کرد بلند یدست دنشید با حسن

 :گفت مردجوان و کردند

  ؟رونیب یواستاد چرا! حسن تو ایب_

 موتورها نیب چشم که انداخت محمد به ینگاه همزمان و

 ! دشیدینم آنجا هابودسال اما شناختشیم دورادور! چرخاندیم

 !داآشمون با میرفتیم راه کم هی میداشت واال_

 !خب تو نیاریب فیتشر هس، هم یشی،فرمایامر_

 کردنش،له حال در و انداخت کفشش ریز را گارشیس محمد

 :داد مردجوان نشان   را یرنگ یشکم یسوزوک

 چند؟ هیمشک یسوزوک_

 !  ادیدرم اون_

 وبارهد قشیرف دیبگو یزیچ خواست تا و دیپر باال حسن یابروها

 :گفت

 !کنمیم فیرد تام ، با تو ایب ،یخوب رکاب دنبال اگه_

 رضا ذهنش یتو. بود یمشک موتور آن به هنوز محمد چشم یول

 قصد مردنش از بعد که دیسف و اهیس یسوزوک کی با زد دور
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 گرفت، را سراغش اما دارد نگهش و کند سشیسرو داشت

. دکریم نگاهش داشت حسن! رفته ده،یبخش که گفت فاضلحاج

 مردجوان سمت محمد که گذردیم چه او سر یتو دانستینم

 سمتش موتور، نیز و فرمان به دنیکش دست از بعد و رفت

 :برگشت

 باهاش؟ زد شهیم که دور هی_

 سراغ! دانستیم یخوب به را او اخالق نیا. خورد جا حسن

 طور به یحت. داشت راداشتنشنگه قصد که رفتیم یزیچ

 وسه ای ندیبنش یکس رکابیتو بود دهیند رضا با جز اما! موقت

. ماند بهش حسن نگاه نشست، موتور یرو یوقت! کند موتور

 گاز او و رزاندل را دلش اشیمرموز. دیچرخ سمتش محمد چشم

 ... کرد پر را

 

*** 

 

 رفت رونیب آسانسور در از. انداخت اششانه یرو را شالش پر

 .گذاشت گوشش کنار را یگوش و

 لهیوس خونه بره دیبا گفت! محمد ششیپ نرم ارهینم طاقت دلم_

 !اونجا ایب هم تو! گهید روقتهید ادیب تا. برداره

 :گرفت ینفس میمر و گفت یخب لهیخ محمد

 ؟یدید نویماش_
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 و دیسف چراغ نگیپارک کیتار مهین یفضا یتو موقع همان

 دیکش عقب را سرش. زد را چشمش و شد روشن موتور پرنور

 یتو از نور یزدگ شد، وروشن خاموش که موتور چراغ و

 و متعجب. دید موتور بر سوار را محمد تعجب با و رفت چشمش

 موتور به بخندبال محمد که کرد نگاهش و رفت جلو ریغافلگ

 :زد اشاره

 خوبه؟_

 ؟یاومدیک_

 میبر یایب واستادم! بهم یزد زنگ که باال اومدمیم داشتم_

 !گهید

 !که نیماش دنبال رمیم یگفت_

 !تنوعه! هیک دست ایدن مینیبب م،یکن یموتورسوار مدتم هی_

 .ماند بهش محمد نگاه که نشست میمر لب یرو یکمرنگ لبخند

 دهید که یزمان از و نداشت دوست وقتچیه را رنگش یدگیپر

 یگاه بود، ساخته یمحکم دختر ازش که یظلم ریز بودش،

 مادرش اسم به ظلم آن از یانشانه... حاال و دیپریم هم رنگش

 :گفت م،یمر نگاه با! بود برگشته

 !ینگفت_

 یرو سرش پشت و دیکش موتور بلند فرمان یرو دست میمر

 :نشست نشیز

 !وقتچیه نفروش نویا_
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 :زد لبخند میمر. کردند نگاه را هم و برگشت عقب محمد سر

 ! داشتم دوست موتور شهیهم_

 ؟یش سوار یبلد_

 !بودم ننشسته حاال تا هم یکس رکاب تو!نه_

 سر همان با او و کرد یآرام یخنده محمد پلک شدن جمع با

 ار موتور یدسته و زد اشیشانیپ به آرام یاضربه رفته؛ عقب

 :گفت و شد حرکت یآماده. گرفت

 ! یریگیم ادی_

 چشمش یرو را نکشیع که افتاد او به موتور نهیآ از میمر نگاه

 به و زد باز سر گرفتنش از! داد دستش عقب را کاسکت و زد

 :کرد زمزمه آرام. داد هیتک او کتف به را سرش شیجا

 ! دارم تیامن یهست که تو_

 یگاز با. کرد موتور یتهدس زانیآو را کاله و بست چشم محمد

 یزن دنید با دفعهکی اما رفت باال نگیپارک یریسراز از پر

 زبانش یول برداشت او پشت از سر میمر. زد ترمز یرو

 دهش سد موتور یجلو که بود ریمن چون! شده؟ چه بپرسد دینچرخ

 فتر فرو میمر ینهیس یتو مکثیب که بود یخنجر نگاهش. بود

 دینفهم و شد جمع محمد یپهلو یرو اشهپنج درد شدت از و

 یگونه. رفت فرو تنش یتو هم، او راهنیپ یرو از شیهاناخن

 را نگاهش میمر که سمتش برگشت و شد جمع یکم محمد

 :شد شتریب دستش فشار و چرخاند
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 !محمد برو ؟یسادیوا یچ واسه_

 به اما دیرس محمد گوش به یزورک که بود آرام قدرآن شیصدا

 راه خواست تا و برداشت نیزم یرو از را شیپا دنشیشن محض

 یدسته خواهش با. رساند بهش را خودش باد مثل ریمن فتد،یب

 :کرد نگاه را محمد و گرفت را موتور

 ! سایوا کنمیم خواهش_

 ...خانم نیبب_

 .میمر نمتیبب قهید دو_

 از طعمنق نفسش بارنیا و دیچسب محمد پشت به شتریب میمر سر

 :ودب خشم

 !محمد برو_

 سمت او اما برو یعنی که یجور. کرد نگاه را زن یکفر محمد

 ارهکبی که زدند آتش را او انگار. گرفت را شیبازو و رفت میمر

 فتدیب بود مانده کم.رفت نییپا موتور گرید سمت از و دیپر جا از

 :گفت بلند ییصدا با و داشت نگه را خودش اما

 !نزن من به دست_
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! خوردیم قل صورتش یرو یناباور سر از ریمن یهااشک

 یبتن وارید یتو سر با که ییهاآدم مثل او و میمر کرد زمزمه

 و رفت عقب نامتعادل،عقب و نیخشمگ و پردرد و جیگ خورده،

 :کند نگاه شیهاچشم به آنکه بدون د؛یکش مقابلش انگشت

 !خورهیم هم به حالم... نکن صدام گهید_

 ندچ.  برگشت و دینشن را محمد یصدا یحت. بود سرش در ولوله

 طوفان شیهاچشم یتو انگار. خورد دیام به محکم و رفت قدم

 یول دیدیم یدردناک و یخاک یپرده پشت را جا همه که بود شن

 و دید در پشت را اشعمه مادرش، با هم روز آن که آمد ادشی

 شسر پشت را مادرش یصدا. شد رد و کنار داد هولش... 

 اشخانه در یجلو هنوز اما بود رفته راه لومترهایک انگار. دیشن

 . بود

 ! مادرتونم منم م؟یمر یکنینم صبر چرا_

. شد پرت عقب. زد گوشش یتو یلیس یکس انگار دفعهکی

 داد و دهدیم جواب دارد چطور دیفهمینم... یعصب و نامتعادل

 :کشدیم

 جلوم شهیم روت ؟یمادر یبگ اصال شهیم روت مادر؟_

 هر و میمادریب دنید ایدن همه و یمرد ما واسه یوقت ؟یسیوا

 ،یدبو تیزندگ و یخوش یپ تو و یکسیب از اومد سرمون ییبال

  پس؟ یبود یچ
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 از یدست کرد حس اما افتدیم یاتفاق چه برش و دور دیفهمینم

 شیبازو و دیرس بهش محمد یول گرفت را شیبازو سر پشت

 خانه سمت و انداخت شیهاشانه دور دست او. شد رها

 تسکو. رفت مانیآبرو ای نکش داد گفتینم یحت. گرداندبرش

 :کرد لیحا در نیب را خودش ریمن و بود کرده

 اورب کدومچیه چرا. کردمینم داتونیپ و بودم دنبالتون قرآن به_

 ن؟یکنینم

 هیگر شدت از. رفت تو و داد راهل در ریمن. ستادیا میمر

 :بود منقطع شیصدا

 براتون نکردم یمادر. یدار حق. بزن داد یخوایم قدرچه هر_

 ... یول نیدار حق. مهسا نه تو، واسه نه... 

 ،یبرگردون رفت و داد بخاطرت بابام که ییآبرو یتونست اگه_

 .بخشمتیم

. دیچرخ عقب میمر. کرد نگاهش ریمتح. شد ساکت ریمن

 :داد دامها و بود کبود بغض و خشم فرط از صورتش

 اگه. رخانمیمن بخشمتیم ،یبرگردون بهمون بابامو یتونست اگه_

 نگاه سرتم پشت و ،برویدیم حق بهمون اگه یول هیواقع ادعات

. نداره فرق نبودت و بود گهید یوقت نباش دقمون نهیآ! نکن

 ...یرفت ساال نیا تموم که همونجور... برو

 زودتر میمر و خورد قل صورتش یرو ریمن پلک ریز از اشک

 از قبل. انداخت شیتو را خودش و رفت آسانسور سمت محمد از

 و گذاشت نشیماب را دستش محمد شود؛ بسته کامل در نکهیا
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 تسس یپاها شد؛ بسته که آسانسور. دیکش اتاقک یتو را خودش

 گاههیتک مثل محمد بخورد، سر خواست تا و شد تا زانو از او

 نگهش افتد،یم خاک به دارد و شکسته طوفان در که یدرخت

 یوقت و کرد مهار دنشیکش آغوش در با را او تن لرزش. داشت

 فکش. کرد نگاهش نگران شد، محکم اششانه یرو میمر یچانه

 در یوقت که بست را چشمانش و کرد قفل محکم آنقدر را

 ...کرد بلندش و انداخت شیپا ریز دست شد، باز آسانسور

 و دیشپو لباس بعد و گرفت دوش تا ردک کمکش. بود باال فشارش

 دلب و رد نشانیب حرف یکالم. برگشته لرزش دوباره کرد حس

 حس دبع قهیدق چند و دیکش گردنش ریز تا را یروتخت محمد. نشد

 اول. رفت رونیب و برداشت را لشیموبا. برده خوابش کرد

 ادفرست دیام یبرا یامیپ بعد کرد چک را در و نگیپارک یجلو

 تا را ریمن چرا فهمدیم و دهدیم را کارش جواب وقتش به که

 هک گرفت جواب و داد لیتحو گزارش سرعت به امیپ! آورده آنجا

 دتش از. کنندیم یآشت تشینها آنها چون نکند دخالت است بهتر

. کرد قطع و افتاد میمر حال ادی اما گرفت را اششماره خشم

 مردک" فقط. دادیم مناسب یجا در و خودش دیبا را او جواب

 .گرفت را حسن یشماره بعد و نوشت جوابش در" یخر

 ...که بعد باشه! ممد اُتوله رهیگ دستم_

 ارشیب کن، سوار خودت رو مهسا! حسن نیزم بذا دستته آب_

 !نجایا

 ؟یتند چرا شده؟ یچ_
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 ...واال دنبالش برم خودم تونمینم! نکش حرف_

 !که شدم نسالمته؟دلنگرو میمر فقط! دادا رمیم_

 خودم بزن زنگ اول هم یدیرس. اریب رو مهسا فقط تو. آره_

 !نییپا امیب

 و نشد چشیپاپ. است یمهم موضوع دیفهم او لحن از حسن

 قطع مکالمه و گفت یچشم یرو. نگرفت هم را کارش یبهانه

 لهیوس و کتاب هرچه تا دهد امیپ مهسا به نکهیا از قبل. شد

 و داد یظیغل فحش و دید را دیام امیپ کند، جمع دارد یضرور

 تا ندنک هم سوال و بجنبد گفت. فرستاد را مهسا امیپ. نکرد اعتنا

 یاباشه که بود خبردار انگار هم او. دهد حیتوض شیبرا

. فتر باال نفسکی و کرد پر ریش از آب یوانیل. گفت هیحاشیب

 نیزم پخش بود نمانده یزیچ و خورد تلوتلو میمر که یلحظات

 .آمد چشمش شیپ د؛شو

 عودکردن دوران در یحت محمد که یحال و سکوت در مهسا

 یتو لشیوسا گذاشتن با و داد سالم بود، دهیند هم اشیماریب

 دنبالش محمد نگاه. رفت میمر خواب اتاق سمت حرفیب اتاق،

 حسن سمت و گذاشت گردنش پشت دست کالفه ینچ با و رفت

 اهنگ را دخترک رفتن ریمس کنجکاو ییهاچشم با که برگشت

 :کردیم

 خو؟ شده یچ ممد؟ شده غرق اشیکشت چرا نیا_

 برداشتن با و رفت آشپزخانه سمت. نداد را جوابش محمد

. ستادیا فیبالتکل درگاه یتو حسن. نشست زیم پشت یگاریجاس



 

 pg. 1179 

11
79 

 رفت جلو شد، گارشیس کردن دود مشغول سکوت یتو او یوقت

 :نشست زیم پشت کنارش و

 داره؟ یزد آقام رو تو که ییحرفا به یربط_

 دیبکو کتفش به کالفه حسن که بود رهیخ روروبه به هنوز محمد

 :برگشت سمتش ظیغ با محمد و

 چته؟_

 !بات زنمیم زر نجا؟یا جمیهو_

 نایا راثیم و ارث به یربط هی یول سین مربوط اون به! نه_

 ! افتاده راه مادرشون دنبال اشعمه که داره

 ؟خورد جا حسن

 ؟یک یک_

 :گفت ترمحتاط و کرد آشپزخانه یورود به ینگاه محمد

 ! اومده مادرشون_

 :برگشت سمتش و کرد ینچ گفت، حسن که یهان با

 ؟یکنیم هون وهان یه که ینگرفت! اسکول ننه یگیم تو_

 :گفت کوتاه یسکوت از بعد و دیکش عقب یکم را سرش حسن

 بره؟ و بده نشون خودشو ؟یچ که اومده وخ همه نیا از بعد_

 مادرشون. انداخته راه یزار ناله و کرده ورم شیمهرمادر هوی_

 .... که نبود
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 !باشه دلشون ته! اشونهننه باشه شمرم! ممد نکن دخالت تو_

 کنه آمد و رفت اصال! ختیرینم همشون به ینجوریا که نبود_

 نداشتن، همو دنید چش اشعمه با وقتش وقت   منتها! باهاشون

 خونه و باشگاه آدرس احتماال که باهاشون شده نگیج چرا حاال

 ! بوداره! فهممینم گرفته؟ اونا از هم رو

 هل یگاریجاس یتو را گارشیس ته محمد. کرد نگاهش جیگ حسن

 :بود آرام و بیعج لحنش. شد بلند و کرد

 !وقت هی نلغزه زبونت یحاج جلو تو! ارمیدرم تهشو_

 :گفت و شد بلند او یشده دهییجو یهاحرف انیم جیگ حسن

 کم هی دایب امننه بگم یخواست ای یداشت کار! تخت التیخ که اون_

 ! ؟یچ هر. اونجا انیب ای ششونیپ

 !بهترن هم با که فعال! بهت گمیم بود الزم_

 و آمد رونیب اتاق از مهسا که رفت در سمت و گفت یخب حسن

 لبخند و کرد بهش ینگاه محمد. بماند باز رفتن از او شد باعث

 شتریب را رنگش هم شرم حال آن یتو تا دید مهسا را کجش

 محمد. شد رد کنارشان از و انداخت نییپا را سرش. بپراند

 :گفت مهسا که برود خواست

! محمد کنم درست سوپ که خوامیم کرفس و جیهو یکم هی_

 ؟یکشیم زحمت خودت

 ای دارهیب! ارنیم بار تره از زنمیم زنگ بگو یخوایم یچ هر_

 نه؟
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 . آره_

 برگرداند رو دید و کرد جمع را محمد دل مهسا یصدا یغصه

 با و بود ستادهیا عقب حسن! نندینب آنها را پرش یهاچشم که

 معنادارش نگاه و محمد مکث با. کردیم نگاه هم یتو ییابروها

 نآ از ترحوصلهیب محمد اما ه؟یچ که داد تکان سر و ستادیا خیس

 :گفت آرام شدن رد وقت فقط. بگذارد سرش بهسر که بود

. نداره اصل ادکلن و روغن بو به یربط نا،یا دل کردن آروم_

 ! بده خودت به یتکون هی گم؛یم یچ یگرفت اگه

 و نکرد صبر محمد اما دیبگو یزیچ خواست دستپاچه حسن

 :تگف رسا ییصدا با اتاق به ورود از قبل فقط. رفت اتاق سمت

 برو یداشت کار! حسن یواومد یزد کارت زا که گرم دمت_

 ! گهید

 مهسا دید برگشت یوقت و داد را جوابش" میمخلص" گفتن با حسن

 و خورد یتکان دلش! کندیم نگاهش و است دستش مرغ یابسته

 و بانز بار چند. دیکش سرش به دست دخترک، نگاه رفتن پس با

 یتو دمحم حرف اما خداحافظ دیبگو تا دیجو را شیهاحرف

 دنید با هنوز! که نبود بلد کارها نیا از. زدیم زنگ ذهنش

 یاعارتف از پرش که یکس مثل قلبش و شدیم دیسف و سرخ مهسا

 نیا یتو اصال دانستینم! دیکوبیم کند،یم تجربه را بلند

 اصابت اثر در مخش ای شودیم باز نجات چتر باالخره سکیر

 یجد بود، مطمئن که یزیچ اما ترکدیم یاشتباه یهاصخره به

 سر به خواستینم دلش که یحد در! بود شیبرا انیجر نیا شدن
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 و یرکت سراغ او رفتن و آب شدن بسته با! کند فکر نگرفتنش

 تدس باالخره ،ییکشو یتو از یکاغذ و خودکار برداشتن هم بعد

 زا. دیکش جلو را سستش یحد تا و مردد یپاها و دیکش سرش به

 از لهفاص با و شد کم شیپاها یسست رفت، تو که هآشپزخان درگاه

 یکم حسن و کرد نگاهش چشم یگوشه از دخترک. ستادیا مهسا

 :کردیم باز حرف سر بود بار نیاول. کرد پا آن و پا نیا

! رمیگیم من... هس، یدیخر اگه! ... مونهیآبج ریگ که ممد_

 !واسش اندازنیم چرتکه پهنا چندال یتلفن

. کرد شروع دوباره بعد و ماند باز یلحظات نوشتن زا مهسا دست

 یحت دخترک که زده حرف مزخرف قدر چه کرد فکر حسن

 که برود خواست و شد مکدر. نکرده دایپ هم دادن جواب رغبت

 حسن. گرفت او سمت را کاغذ و دیکش نوشتن از دست مهسا

 :گفت مهسا و کرد نگاه متعجب

 د؟یخر نیریم نینگفت مگه_

 سمت و گرفت اشخنده مهسا که یجور. گفت یبلند هان حسن

 گاهن را ستیل حسن. رفت بود شده بلند سوتش یصدا که یکتر

 که برود خواست و گفت یچشم. دیکش باال را شیهالب و کرد

 :گفت مهسا

 !شهینم رید. نیبر بعد نیبخور ییچا هی_

 داشت قلبش باز. کرد بهش کوتاه ینگاه حسن

. اندچیپیم هم به را شیپا و دست یحساب یتجربگیب.دیکوبیم

 :دیچرخیم دستش انیم کاغذ
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 !نکنه درد شوما دس... یول شم مزاحم نداره تیخوب_

 شبه پشت نگفت یوقت که بود او یجمله ته یآبج منتظر مهسا

 تا دیکشیم طول یکم. کرد چک را ییچا و زد یکمرنگ لبخند

 توق و کرد اهشنگ یرچشمیز حسن که شد کار مشغول! دیایب دم

 را کارش نبود، چشم در چشم او با کهنیهم. شمرد متیغن را

 !کردیم راحت

 براومد، خونواده و من از یکار اوضاع، و وضع نیا تو اگه_

 ...یآبج گهید نیدونیم خودتون. میندار غیدر

 :داد ادامه بالفاصله حسن و ماند باز لحظه کی مهسا دست

 ! زهیعز همه واسه خاطرتون شوما و یآبج یعنی_

 جمله تک نیهم با شیهاقهیشق و گردن پشت از عرق کرد حس

 و داد قورت را دهانش آب مهسا! تنش پوست یرو گرفت راه

 خودش به یفحش حسن. رفت ییچا یهاوانیل کردن پر سمت

 یلو گذاشت هم یتییسکویب ظرف شده، پر ینیس یتو مهسا. داد

 ترکوچک ینیس یتو که را یگرید وانیل رفتن، رونیب از قبل

 و گذاشت زیم یرو او یبرا هاتییسکویب همان از یظرف با بود

 مادهآ را کوچک ینیس نیا یک   او بود دهینفهم اصال. رفت رونیب

 حسن هنوز دید و برگشت مهسا یوقت بعد قهیدق چند! کرده

 حرص بود مانده کم و بود یعصب. شد کالفه ستاده،یا شیسرجا

 یالخ او به یحرف پراندن با هم دهیکش که را ییاهعذاب و اتفاقات

 :گفت آرام و رفت جلو حسن که کند
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 یاپ! یبخور رونیب هوا هی یایب یبخوا شومام دیشا که واستادم_

 ! بار وه،ترهیم تا ستین راه ینقدیا ادهیپ

 :انداخت نییپا را نگاهش مهسا نگاه با

 به دمبرگر یجلد و برم وگرنه هس حوصلش و حال اگه البت_

 !یبرس کارت

 :گفت مکث با مهسا

 ؟یبرگرد مچاله ستیل اون با یجلد_

 حرص را دخترک یگاه شیهاگفتن هان نیا! گفت یهان حسن

 یکمرنگ لبخند لحظه آن. انداختیم اشخنده به یگاه و دادیم

 ذکاغ حسن. زد اشاره بود؛ دستش یتو که یکاغذ ستیل به و زد

 که بودش چالنده آنقدر. خورد جا خودش و کرد نگاه را شده له

 و ستادیا صاف یفور. شده مصرف یکاغذ دستمال مثل بود شده

 :کردنش صاف به کرد شروع

 ... یه.. که...اَ ! دشید شهیم_

 :گفت آرام و شد رد کنارش از مهسا

 !امیم خودم! بدبختو اون کن ولش_

 شیجا به و کاغذ کردن صوف و صاف از بازماند حسن دست

 لباسش یرو را شیمانتو که دخترک نبالد رفت چشمش

 اب شیهادست و زد لبخند باالخره... برگشت سمتش و دیپوشیم

 ذتل شروع تازه انگار. پرواز آن نداشت ته!... افتاد یقیعم نفس

 !...بود آرامش کی
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 از را شیبازو محمد. چرخاندسر متعجب میمر و شد بسته در

 :دیچرخ شسمت لبخند با و برداشت در درگاه

 !داد خودش به یتکون هی ما یاوستا نیا باالخره_

 ودنب گرفته گرید شیصدا. شد کینزد هم به یکم میمر یابروها

 :کردینم رها را قلبش که بود یبد حس از ضعفش اما

 ؟یچ یعنی_

. برداشت ظرف از یتییسکویب و نشست تخت لب کنارش محمد

 :آمدیم کش داشت لبش

 رشیگ کوفتم االن. رونیب رفت باررهت بهونه به غروب دم_

 !ادینم

 :زد تییسکویب به یگاز و دیخند حرفش از بعد

 . لویک شصت شهیم لویک صد از نیا شیعروس شب تا_

 :زد لبخند میمر

 نذار سرش سربه نقدیا یول! یگیم یچ تو فهممینم که من_

 !رو یطفل

 تشدس ماه هی بود سوژه وگرنه نبودم فیسرک امروز تو جون  _

 !خودش با برد دیخر بهونه به رو مهسا! بندازم



 

 pg. 1186 

11
86 

 سر محمد نگاهش، ماندن ثابت و میمر لبخند شدن کمرنگ با

 شیرو و دیکش داغش صورت به دست میمر ه؟یچ که داد تکان

 دش سنگ محمد یگلو یتو تییسکویب. چرخاند مخالف سمت را

 :گرفت را شیبازو دادنش، قورت از بعد و

 چته؟ پس باهاش، یشد یاوک یگفت که تو_

  ؟یچ راهش سر بره االن و باشه نورایا اون اگه_

 یخوب به یول محمد. اوردیب را مادرش اسم کردینم رغبت یحت

 . دیفهم را منظورش

 شگو حرفم به کدومتون چیه گفتیم که نرفته یکنیم فکر_

  ن؟یدینم

 یقیعم نفس محمد و چسباند شیهاچشم به را دستش کف میمر

 :دیکش

 ! میمر بهیعج اتعمه با اونم اشییهوی شدن دایپ یول_

 هب و گذاشت سرش ریز را دستش. دیکش دراز و نداد جواب میمر

 :کرد نگاهش یکم محمد. شد رهیخ شیرو روبه وارید

 یول بابات راثیم و ارث واسه دار نگه دست فعال گفتم بهت_

 ! شهیم ریگیپ گفت زدم حرف دمیس با! وقتشه حاال

 که ییصدا با بردارد، روروبه وارید از چشم آنکه دونب میمر

 :گفت بود ترفیضع

 ؟یچ... یعنی_
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 یماه که کرد آلودگل رو آب اتعمه ای! داره حالت دو یعنی_

 ...ای! رهیبگ

 :داد ادامه محمد و کرد نگاهش میمر مکثش، با

 که داشت رو خونه همون بابات هیسرما کل از مامانت یمطمئن_

 شد؟ ضبط

 ما یزندگ تموم گرفتن؟ینم بود، هم یاگهید زیچ اگه یعنی_

 ولمون اشخونواده یصدا و سر با مامانم قبلش! محمد شد فیتوق

 هگید بوده، یچ انیجر دیفهم نکهیا محض به یعنی. رفت کرد

 !نموند

 اسمش به که یاخونه فیتوق به یربط گرفتنش طالق یعنی_

 نداشت؟ بود،

 از بعد و گفت یانه آرام. بست هیثان چند را شیهاچشم میمر

 :گفت دوباره هیچندثان

 هر بود حاضر ادیم ادمی که ییجا تا. بود ظاهر گرفتار شهیهم_

 هی آشنا و دوست و هاخونواده نیب اما کنه یزندگ یمدل

 تا و ندارم گفتینم بابا که مدت اون. باشه باالتر سروگردن

 یرو مادر و زن نیهترب بود، ایمه براش یچ همه کردیم اراده

 ...یول بود نیزم

 .بود گرفته را شیصدا جان بغض و حسرت. کرد سکوت
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 و چشم و ظاهر و پول یبنده نقدیا اگه. نبود یطوراون اگه_

 ؟کاریچ مشیخوایم حاال! بود زنده بابام االن دیشا نبود یچشمهم

  ؟یچ که مشینیبب

 ریمس. ترف رونیب و شد بلند ضرب به حرف نیا گفتن با

 نهما تا. رفته ییدستشو سمت که کرد مطمئن را محمد رفتنش،

 ناخواسته دارید کی با. بود شکسته را خودش یادیز میمر هم جا

 !برد را غرورش و جان قوت که

 لندب. دیشن آشپزخانه یتو از را ییصدا و سر که بود فکر یتو

 مشغول و باشد الیخیب داشت یسع میمر. رفت رونیب و شد

 :ستادیا آشپزخانه درگاه یتو محمد. بود آشپزخانه کردن بمرت

 ! کن استراحت کم هی امشب_

 ! خوبم_

 کنارش و رفت جلو. نگفت یزیچ هم محمد یول نبود خوب

 :ستادیا

 کارتو،خودم بگو! کنن دیخر نیزم سر از رفتن که دوتا نیا_

 !کنم کمکت

 یابروها که بود یجور نگاهش حالت. برگشت محمد سمت میمر

 :شد جمع یکم محمد

 ! بدم تونمیم مالم و مشت ه؟یچ_

  د؟یس شیپ میبر یک! دونمیم_
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 داشت یول بود آشوب. زد زل او یهاچشم به و زد یپلک محمد

 !کردیم مقاومت

 بگم؟ بهت فکرمه تو که یزیچ_

 فاضل حاج دنبال داشت اگه. نداره اونا دست یزیچ بابام_

 !ستین دستش پول اون هیبق کنه ثابت بخواد که گشتینم

 رو یشیخو و قوم فکر نخواد که بود دلزده و خسته یقدراون

 دیشا الناسحق مال رد گفتیم چون رفت داد تنشم لباس! کنه

 ! کنه سکوت بود محال! باشه نشیب

 سواستفاده وسط نیا یزیچ از بخواد اتعمه اگه یحت یعنی نیا_

 ! مونهیپش مامانت کنه،

 محکم یول دیلرزیم شیصدا. داد ورتق را دهانش آب میمر

 :گفت

!... مرده واسم! محمدرضا نداره،مرگه چاره که یزیچ تنها_

 !بره بابام نکهیا از ترقبل یلیخ

 داشت اشگونه و صورت. گرفت آب ریش ریز را شیهادست

 آنقدر. بود چشمش یجلو گذشته داغ یروزها تمام! سوختیم

 پر شیهامشت! ماندینم رینم یمانیپش یبرا ییجا که بود سوخته

 خواستینم دلش گرید یحت. دیپاش صورتش به و شد آب از

 دهکر یکاف حد به را اشیعزادار. کند هیگر و باشد داشته ضعف

 شهیهم. ماند کنارش حرفیب محمد و شد کار مشغول. بود

 آدم کنار سکوت در یکس که نیهم. ندارد کالم به یازین یهمدل

 ! ... است یبکشد،کاف نفس
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 یتو از رفت، در کردن باز یبرا میمر و زدند را فونیآ یوقت

 هب یزیچ داشت انگار که دید را آرامشش و مهسا لبخند توریمان

 .برگشت و زد را دکمه. گرفت آرام قلبش.  دادیم حیتوض حسن

 آدم آن اگر یحت. خواستینم یاضاف آدم گرید اشانیزندگ

 ! باشدشان ردهآو ایدن به که باشد یزن ،یاضاف

 

 یریگسرعت مثل درست دیام رفتند، رونیب دادگاه در از یوقت

 عقب را خودش میمر که یطور شد؛ سبز شانیرو یجلو بلند

 :گفت یعصب مهسا و نخورد بهش محکم تا دیکش

 ؟یکنیم ینجوریا چرا_

 مصمم صورت یرو تهش و چرخاند نشانیب یجیگ نگاه دیام

 :ماند ثابت میمر

  مامان؟ با ینکرد توافق تو مگه ؟یزد بود یچ حرفا نیا_

 :کرد صاف گردن میمر

 سهم یاندازه منتها! توافق همون سر! هستم حرفم سر حاالم_

 ! مهسا

ت؟ تو کرده شوهرالدنگت اون رو نایا_   گوش 

 معج میمر مشت کی یتو کاپشنش یقهی چنان شد تمام حرفش تا

 یریغافلگ و ترس یهاگهر. خوردند جا هم با دیام و مهسا که شد

 :گفت منقبض یفک با و دید را دیام یهاچشم یتو



 

 pg. 1191 

11
91 

 مطمئن شه؛ باز ینجوریا شوهرم مورد در گهید بار هی دهنت_

 !کنم خورد دندوناتو بلدم باش

 عقب خودش با همراه را میمر دست   و آمد رونیب شوک از دیام

 شنگه محکم مهسا اما نخورد تکان شیجا از نکهیا با. داد هل

 :گفت یعصب دیام و داشت

 خود تو محضر جا یگفت بعد ،یکرد امضا قرارداد یپا تو_

 یگر یاغی حاال ،یکنیم امضا رو تیرضا یایم دادگاه

  ؟یچ که یدرآورد

 ممکنه اونوقت! روش آبم هی ینخور مفت مفت تو رو سهمم که_

 !برداره رو ایدن کل گندت یبو ،یبترک

 !یکرد امضا رو نامهعیب تو. دهینم یحق بهت قانون_

  ه؟یچ واسه ولزت جلز پس_

 یکلنگ خونه اون جز! یچونیپیم یالک یدار نکهیا واسه_

 !روش یش یمدع که نمونده یزیچ

 مطمئنم! کنمینم نگاه سرمم پشت رمیم نمونده، بگه قانون_

 ! شهینم تنگ هم واسه دلمون

 شنفس به اداعتم آنقدر شیهاچشم یتو زدن زل و زدنپلک با بعد

 زد کنارش. شد جوابش دیام مطلق سکوت که دیکش او رخ به را

 هک را حسن. رفت نییپا هاپله از مهسا دست گرفتن محکم با و

 یگوشه از او که کرد مهسا به ینگاه و خورد جا میمر دند،ید

 :گرفت دندان به را لبش و کرد نگاهش چشم
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 !گفتم یطورنیهم... خب... زهیچ_

 و رفت باال مهسا یابروها که کردیم نگاهش داشت هنوز میمر

 :دیچرخ سمتش کامل

 اد؟یم محمد دیپرس... شد اومدن دادگاه حرف هوی یآبج جون به_

 ... بعد نه گفتم

 !نشه روروبه دیام با ادین محمد گفتم من_

 ومدین هم تو! ستین یجوش محمد مثل که حسن... حاال خب_

 !گهید

 ستادیا صاف و دشانید حسن که ینوزما خورد را لبخندش میمر

 :گفت آرام و کرد خم یسر کرد، صاف را کاپشنش و

 و یعلحاج فردا اگه! ،بکنیبکن خوادیم دلت یکار هر_

ر و َسر هم با نایا ما خبر بدون گفتن خانمعصمت  و داشتن س 

 ... و یدونیم خودت رفته، آبرومون

 :افزود یبانمک لحن با و کرد نگاهش

 ! حسنمون داآش مدمح قول به_

 :گفت و دیخند مهسا

 ! نباش نگران تو_

 شد؟ یچ مشاور_

 و خانم عصمت اولگهیم شونیا منتها! اتفاقا گرفتم وقت_

 !اونجا میبر بعد بزنن حرف انیب و شن خبردار)!( آقاش
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 ه؟یچ خودت نظر_

 لبخند با میمر و است موافق یعنی که کرد نگاهش یجور مهسا

 . دیکوب کتفش به

 که دیدیم فاصله همان از میمر و آمدیم سمتشان داشت نحس

 از دیام که کندیم آماده مفصل هیتوج کی یبرا را خودش دارد

 :زد غر مهسا. زد شیصدا دوباره سر پشت

 !میبر کن ولش_

 را جفتشان او بلند یصدا اما داشت را قصد نیهم هم میمر

 :کرد خکوبیم

 ،کرد التماس بس از که یرایدرم مامانتو دنید یتالف یدار اگه_

 تو ست؛ین داشیپ و رفته ماهه دو که حاالم! براش سوخت دلمون

 ؟یداریبرنم هاتعقده از دست

 دیاش! آمد باال شیگلو تا و شد کنده میمر وجود ته از یزیچ انگار

 ترس از مهسا که برگشت سمتش یظیغ چنان با! بود جانش

 :دیچسب را دستش محکم

 ! توروخدا کن ولش_

 دیشا گشتیبرنم اگر. اشنهیس یرو بود نیسنگ شیهانفس

 و شد تند شیهاقدم و شد متوجه حسن! کردیم سکته جاهمان

 :داد جواب محکم خودش میمر یول دیرس بهشان

 هی قراره یعنی بسوزه، هم یکس حال به یوقت شارالتان آدم دل_

 ادیبرنم کدومتونچیه از که یکار منت پس! بسوزونه رو یدل
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 از داشتم، شک فکرم و کار به درصد هی االن تااگه! ... نینذار

 به نویا. رمیبگ آخرش قرون تا هست، یحق اگر مطمئنم حاال

 !گذرهینم یچیه از یاعقده آدم! حتما بگو هم خانمعمه

 که برگشت حسن سمت دیام نگاه اما دهد یجواب او ماند منتظر

 زد چرخ شیصدا زدن لهو نیب کشیعلسام. شد کینزد هاآن به

 :برگشت دیام سمت نگاهش و

 ؟یآبج هیچ قصه_

 از یآرام به. شد حسن کینزد مهسا و گفت یآرام یچیه میمر

 به هنوز او نشان و خط پر نگاه یول بروند زودتر خواست او

 :زد پوزخند که بود دیام

 فرستاده؟ نوچه ست،ین خودش الدنگ، جناب_

 و دیپر مهسا رخ از رنگ که شد برزخ چنان حسن یهاچشم

 . برگشت شتاب با میمر

 ؟یخورد یمفت چه ممد مورد در_

 :شوند سد شیجلو کرد مجبور را دخترها حسن یجد لحن

 !زنهیم مفت حرف حرصش از_

 ...نییپا ادیب فکش_

 ...آقا حسن_

 را خواهش و کند نگاهش او شد باعث میمر محکم لحن

 :ندیبب درچشمش
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 از آدم نیا با محمد ای شما یاحتمال یریگدر خاطر به خوامینم_

 ! ادیب نذاشتم اصرارش تموم با نیهم واسه! شم منصرف کار هیبق

 دیام پوزخند به یزیت نگاه با و دیکش سرش به دست یکفر حسن

 :زد اشاره یخروج به

 ! پارکه نیماش_

 متس را او نگاه حسن نیآست دنیکش با مهسا و کرد تشکر میمر

 دنش آرام باعث یکم انگار پرخواهشش گفتن میبر. دیکش خودش

 را انگشتش فتدیب راهنکهیا از قبل یول گفت یچشم. شد حسن

 :رفت اشاره دیام سمت

 قول به...  یدیم هاتدنده و دندونا با جا هی اتواوهی نیا جواب_

 !!!مزلف بچه... ممد داآش

 غره چشم بهشان میمر و گرفت اشخنده تیعصبان نیب مهسا

 دیپرس حسن نشستند، که نیماش یتو! کنند تند قدم زودتر هک رفت

 :گفت میمر که باشگاه ای برود خانه

 دارن ینذر آش گفتن خانم عصمت انگار. امروز دارآباد میریم_

 !میکنیم کمک کم هی. فردا

 شیهاچشم برق. کرد او به ینگاه نهیآ از و شد باز حسن شین

 مطمئنش مهسا به تاهشکو و مشتاق نگاه و است یخبر گفتیم

 نیا هت. شد رهیخ جاده به و داد هیتک عقب به یقیعم نفس با. کرد

 ...دیارزیم شیهااندازدست نیا تمام به بود، آرامش اگر جاده
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*** 

 

 شدندیم سرخ کنان ولز جلز روغن، یتو که داغ یازهایپ یبو

 هگفت! محمد یهاحرف و قبل شب به حواسش و بود اشینیب یتو

 ماا کندینم باز امور به ادیز را شیپا هم دیس و ستین یخبر دبو

 که شده گم پازل از تکه کی او یهاحرف انیم کردیم حس

 تا ستادهیا کنار هم او که کند باور راحت قدرنیا توانستینم

 و رفتیم باشگاه به کمتر چون. یکار یبرا بزنند شیصدا

 مورد ییالیو ینهخا کی بتواند که است ینیزم دنبال گفتیم

 سفارش هم یعلحاج به دارآباد یتو یحت .بسازد خودش پسند

 داشت، سراغ اگر مناسب ینیزم ای یکلنگ یاخانه تا بود کرده

ش و َسر! بود کرده نگاهش فقط او و دهد خبر بهش رَّ  یمجتب با س 

 شدفتر یتو دیس دست کمک گفت که دینفهم وقت چیه را ینام

 گفتیم. کرده شیرها و خوانده لتوکا ترم دو چون شده

 حس که گفت صداقت با تهش میمر و اندشده دوست یطورنیهم

 یکم محمد. دیگوینم بهش وسط نیا را یموضوع کندیم

 ودب گفته و برده صورتش یتو را سرش بعد. بود کرده نگاهش

 آنقدر. کرده یرنگ یدخترها دوست و یقبل یزندگ هوس که

. بود کرده نگاهش زدهبهت و خورد جا هیثان چند میمر که یجد

 با چنان گرفت آغوشش در و زد خنده ریز هوکی او که بعد

 یتالف فکر یول درآمد آخش که اشنهیس تخت بود زده حرص

 و کرده یشوخ که خواند رگوششیز او هرچه شیجا به و نکرد
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 رد نگذاشت یحت د؛یخواب تخت یرو اششهیهم یسرجا نکهیا با

 یول کردیم نگاهش چپ چپ رفتن موقع صبح. ردیبگ آغوشش

 یوقت. کرد یخداحافظ شیبرا دست دادن تکان با و دیخند میمر

 نفس بود، خورده صورتش به آذر یروزها نیآخر صبح باران

. دیسر کنارش موتور با او که رفت رو ادهیپ یتو و دیکش یقیعم

 نشست سرش پشت یفور که بود شده تنگ آغوشش یبرا دلش

 و دیچرخ سمتش هم محمد. کرد بغلش محکم و ماسر یتو

 عدب و نشست اشزدهخی ینیب نوک یرو عشیسر و کوتاه یبوسه

 گرم هم به آنقدر موتور رکاب در و سرما وسط دلشان. افتاد راه

 بدل و رد نشانیب یکوتاه همان به یابوسه اگر دانستندیم که بود

 .شودیم یبهار هوا شود، هم

 م؟یمر نسوزه_

 .نشست کنارش یچوب تخت یرو که دید را مهسا و خورد یانتک

. کرد کم را رشیز یشعله و کرد رو و ریز را ازهایپ یفور

. رفت کمکش مهسا و شد ییطال یازهایپ کردن جمع مشغول

 آرام و انداخت بهش یکوتاه نگاه. شده ساکت او کردیم حس

 :گفت

 رون؟یب یاومد که نبود کار گهید تو_

 :بود حرف نیهم منتظر انگار مهسا

 دیپرس سوال و منو دییپا خانم عصمت خواهر بس از. بابا چرا_

 !هاَ ! یکشیم نفس بار چند یروز بگه بود مونده کم. شدم وونهید

 :گرفت اشخنده میمر
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 !بوده خانمعصمت بینا دیشا_

 در شد، تموم نخودا شدن زیتم تا! شدم یروان بود که یچ هر_

 !رفتم

 مشغول و ختیر داغ روغن یتو را تازه و دیسف یازهایپ میمر

. نشست تخت یرو لبش، دنییجو با مهسا. شد زدنشان هم

 از نانیاطم با و کرد بهش ینگاه میمر. بود هم یتو شیهااخم

 :نشست کنارش شود،ینم یطور ازهایپ نکهیا

! انیمدل نیا خونواده نیا یول خورده یچ از اعصابت فهممیم_

 مگفت بهت که یروز! مهمه براشون زایچ یلیخ و یمیقد و یسنت

 یحرف که هنوزم. من بودم زاشمیچ نیا فکر! آره یگفت ،یمطمئن

 ...یمونیپش اگه یول طرفشون از نشده

 !بابا نه_

 چپ و خورد جا او که داد جواب میمر حرف انیم عیسر آنقدر

 جابه یکم. زده یگند چه دیفهم خودش مهسا. کرد نگاهش چپ

 :داد قورت را دهانش آب و شد جا

 ! شم مونیپش که ستین یزیچ یعنی_

 ؟یکرد غرغر من دل دم یچ واسه االن پس_

 دیپرسیم ییسواال چه یدونینم! کرد خورد اشخاله اعصابمو_

 ... بعدم! که

 :کرد فرو دستش کف را ناخنش و انداخت نییپا را سرش
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 زونم اطیخ که شوییدختردا ساله چند انگار که افتاد حرف بعدم_

 !گرفتن نظر در براش هست، هم

 

 

  

 

 

 هم به محکم را شیهالب مهسا دید و کرد نگاه تعجب با میمر

 دعوتش محمد مادر که افتاد یروز ادی. نلرزد تا دهدیم فشار

 ترراحت شیبرا مهسا حال درک. آمدیم باال جانش داشت و کرد

 خورد بشاعصا!  دیفهمینم را آنها دادن اُرد نیا یمعن یول بود

 . شد

 براش؟ نگرفتن چرا پس_

 نیهم. رفت ازهایپ سراغ یکفر میمر و انداخت باال شانه مهسا

 از که بود خانمعصمت از تعجبش یول داشتند کم را

 قربان و مهسا به است لیما که دیفهم شدیم شیبرخوردها

 ...حاال اما است محبت یرو از رفتیم که ییهاصدقه

 !نیش ریخ به تعاقب! مادر نیشد خسته_

 ارشکن ینیریش چند و یچا ینیس با خانم عصمت دید و برگشت

 میمر و ستادیا احترامش به مهسا. دیآیم نییپا وانیا یهاپله از

 تشکر دو هر. بزند لبخند و زدیبر دور را افکارش کرد یسع
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 یشانه دور بود دستش یرو که را یژاکت خانم عصمت و کردند

 :انداخت میمر

 یوت همون گفتم! دختر سرما نیا تو یزد خی یول ومدین بارون_ 

 !میکن سرخ آشپزخونه

 :دیپوش کامل را ژاکت و زد لبخند او مهر از میمر

 !ماش دینباش نگران! چهیپینم خونه تو هم بو! گرمه اجاق کنار_

 :کرد نگاهش و نشست مهسا کنار تخت یرو خانمعصمت

 حکما گفتم! میمر شیپ یاومد گفت عفت و حال تو اومدم هوی_

 !هم به ختیر خواهرم یایپرحرف دست از اعصابت

 یگوشه دست مهسا و شد بدل و رد میمر و مهسا نیب ینگاه

 از تردهیادیدن هم خانمعصمت یول گفت یاساده نه و دیکش شالش

 با و دیکش دخترک پشت دست! نشود انیجر متوجه که بود آن

 :گفت یمهربان

 یعاص ازش ما خود. مادر گهید داره یاخالق هی یک هر_

 ماها ثیحد و حرف حوصله و نیجوون که شما! یگاه میشیم

 . نیندار رو

 شد خم میمر نگاه ریز خانم عصمت و کرد یکوتاه تعارف مهسا

 هک بود میمر به مهسا نگاه. دیبوس را دخترک سر شال یرو از و

 یبرا کنارش ینیریش با همراه را ییچا و شد بلند خانم عصمت

 یتو ییچا دنینوش. گرفت و کرد تشکر لبخند با او که برد میمر
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 هک بزند ینیریش به یگاز خواست. دیچسب یحساب سرد یهوا آن

 :گفت زن

 م؟یبخور ینیریش هی كه میایب یعلحاج و من یک  ! جان میمر_

 دست تو ییچا. خوردند جا دختر دو هر او یناگهان حرف از

 ییوا یا. دیپاش که ختیر روغن یتو یکم و خورد تکان میمر

 .داشت نگهش عقب خانم عصمت برود سمتش خواست تا و گفت

 ...یسوزیم االن. سرت فدا. کن ولش_

 یسکه بود شده که کرد نگاه را مهسا و گفت یدیببخش میمر

 :گفت لبخند با و زد نشانیب یچرخ خانم عصمت نگاه! سرخ

 تاب گهید دلم گواهه خدا یول مادر زدم حرف جایب من دیشا_

 تا که حسنم. بگم بهتون امروز گفتم هم یعل حاج به. اوردین

 شما. آسمون خیب خودش و اشقهی تو رفت سرش امبچه د،یشن

 گهید االن مهسا. نیمن یدخترا یجا نیاومد که یروز از دوتا

 وابج بعد نیکن فکر نیخوایم ای مادر میایب حاال. شده چشمم نور

 کنم؟ کاریچ! ذوق از سهیوا مونده مک من قلب واال ن؟یبد منو

 که داد خانم عصمت به و گرفت مهسا از را نگاهش میمر

. او به رو شیهاحرف تمام و بود چلچراغ مشتاقش یهاچشم

 :داد قورت را دهانش آب اما زدیم شور دلش

 شما... باشه موافق اگه مهسا خود. ندارم یحرف من... واال_

 !نیزیعز
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 یستیرودربا تو ای مادر یموافق یعنی یندار یحرف تو_

 ؟یکرد میقا تودلشوره

 به را دلش یکس انگار. زد هم را ازهایپ. دیکش یقیعم نفس میمر

 :گفت آرام. چاندیپیم هم

 بابامه امانت   مهسا! خانم عصمت ادهیز امدلشوره... راستش_

 حاال که بهمون نینداشت لطف کم... آقا حسن و شما وگرنه دستم

 !بزنم یحرف بخوام

 یتو نگاهش. گرداند برش و گرفت را او دست خانمعصمت

 :دشیکش تخت سمت. شد قیعم میمر یآشفته یهاچشم

 ! مادر نیبش_

 !سوزهیم_

 و گرفت ینفس. کرد خاموش را اجاق ریز و شد خم خانمعصمت

 :نشستند هم کنار لبخند با

 !ترهمهم حرفام! بعد واسه باشه نمیا_

 :گفت او که برگشت زن سمت بعد و کرد مهسا به ینگاه میمر

 یختیر و سر همون با اومدیم یطورنیهم حسن اگر قتشیحق_

 شدمیم مکدر زدیم بهیغر هی از حرف کرد،یم عرق شرشر که

 ابونیخ و کوچه یتو که یالک یمحبتا و عشق نیا از! ازش

 ! نداشتم دوست باشن

 او حرف تا گرفت دهان به زبان یول شدیم داغ داشت میمر تن

 !شود تمام
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 آره یول گفتینم نه وقتم چیه. بود براش دختربرادرم حرف_

 ایب گفتم بهش قبل ماه دوسه نیهم ش،یپ چندوقت تا. گفتینم هم

 زویچ هی نیا محمد از. تیزندگ به دادن سامون سرو سراغ میبر

 تنمگرف زن وقت گفت تهشم و دهیم جواب سرباال دمید. ریبگ ادی

 ریز یول! دلشه تو یزیچ که شد خبردار شستم! مادرم نمم! ستین

 گفت و خونه اومد یحاج تا نگفت یزیچ نشستم، یچ هر پاش

 اولش! محمد با شدن لیفام دنبال چرخونده چشم حسن انگار

 ... یول هیچ منظورش و گفت یچ دمینفهم

 :گرفت را دخترک سرد دست مهسا به ینگاه با و زد لبخند

 فکرشم اصال. نکردم باور اولش وسط فتادا مهسا حرف یوقت_

 امبچه دل دمید زدم، حرف باهاش یوقت گهید. یعنی کردمینم

 روز اون از! داشتم قبل از ییاالیفکروخ چه رفت ادمی! دهیلرز

 گوش بغل نجایا آوردتون محمد شد خوب چه کنمیم فکر دارم

 . داد دختر من به بهیغر پشت چند از خدا شد خوب چه! ما

 :دیکش یبلند نفس خانم عصمت و بود نییپا میمر سر

 خش دلتون یثیحد و حرف به فردا که گفتم ویچ همه نشستم_

 سیخ دهنش تو آلو من خواهر دونمیم چون. زمیعز فتهین

 رو نسترن حرف که گفت درگوشم یواشی دخترشم و خورهینم

 تهش من بچه و میگفت ما که بوده حد نیهم در! انداخته ونیم به

 االن که نبوده شما حق در یلطف راحت التیخ پس! نه فتگ



 

 pg. 1114 

11
14 

 واسه خوامیم که دارم پسر هی و مادرم من. نیبد جوابشو نیبخوا

 امیب مادرش، یجا و یبزرگترش تو گفته شهیهم که خواهرت

 نیزم یرو من خواهش که من بچه هست قیال! یخواستگار

  م؟یبر و میایب حاالحاالها ای نمونه؟

 پشت کرد حس میمر که بود صادقانه و نیدلنش زن کالم آنقدر

 ترشیب او حس و استرس دید که کرد نگاه را مهسا. سوخت پلکش

 هی جز نداشت محبت همه آن یبرا یجواب واقعا.  زد لبخند. است

 : جمله

 خودتون هم مهسا و من بزرگتر! نیدونیم صالح یچ هر_

 !نیهست

 سمت بعد و تگرف آغوش در را او اول. زد برق زن یهاچشم

 دشیکش آغوش در و رفت اشصدقه قربان چنان. رفت دخترک

 یشانه یرو از مهسا پر یهاچشم! بوده دلتنگش هاسال انگار که

 یصدا و گرفت چشمش ریز از را اشکش که ماند میمر به زن

 آمد شگفتن اهللای با حسن یصدا هم بعد یاقهیدق. شد بلند در زنگ

 خانم عصمت. ستادیا دید را آنها یقتو. بود بغلش یاگچهید که

 همه از و گرفت آغوشش در که بود رفتن تصدق دور یرو هم

 خانم عصمت تا و بود اشانهمه از حسن شرم تربانمک زیچ

 سطو حوض یتو بود مانده کم برگردد، ینیریش با و برود گفت

 دوباره را کرده سرخ یازهایپ ریز و شد خم میمر. فتدیب اطیح

 ریتصو. ندینب را شیهااشک یکس که ستادیا یجور .کرد روشن

 وقتچیه کاش. بود چشمش شیپ دید که یآخر روز را ریمن

 یجا اما کشندیم نفس هنوز هاآدم یگاه!... بود برنگشته
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 مرگ! است خاک سرد بستر در دنیآرم از تریخال اشان،یخال

 ...ستین نفس شدن دهیبر فقط

 

 

 

 بود گفته. نبود یخبر حسن از هنوز و گذشتیم نه از ساعت

 امش یبرا که گفت بهش خنده با اشخاله و ردیگیم شبآن را شام

 رنگ به رنگ. است بس فعال ینیریش همان. است زود دادن

 مادرش آنقدر یول نماند دور کدامشانچیه چشم از حسن شدن

 راه دستش تا کند خرج است بهتر اتفاقا گفت که داشت استیس

 میمر. کرد دنیخر شام یروانه را حسن خودش، هم بعد فتدیب

 دلش نیهم. داد خواهرش به هم یتذکر خلوت در که شد متوجه

 تیشخص در موجود یهاتفاوت با دیشا مهسا که کردیم گرم را

 شیبرا یخوب بانیپشت و پناه خانواده آن یول کرده سکیر حسن

 اواقع و کنندینم یظاهرساز که نداشت شک یسرسوزن. بودند

 یلیخ صبح به نسبت حالش. هستند یراض آمدهشیپ یهاحرف از

 زا. بود سازگار خوبش حال با زدیم که هم یباران نم و بود بهتر

 سرش انگار و زد حرف دادگاه درمورد فقط هم محمد با صبح

. زنندیم حرف بعد و رودیم دنبالش شب گفت که بود شلوغ

 :ادد جواب خنده با او و گرفت را اششماره

 جونم؟_

 :زد لبخند
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 ؟یخندیم یچ به. خان محمدرضا سالمت جونت_

 !گمیم بهت امیب حاال. باجناقم به_

 یوبخ به. دیخند دتریقیب محمد که گفت بهش یزیچ حسن دیفهم

 احساس او خوب حال از میمر. کند تصورشان توانستیم

 .گفت حسن با را نسبتش یوقت خصوصا.کرد آرامش

 ن؟یَهم شیپ_

 . گهید میدر پشت_

 را در شدن باز یصدا. رفت اطیح سمت و شد بلند یفور میمر

 لونینا که دنشانید با. ستادیا منتظر همانجا و دیشن وانیا یتو از

 و دفشر دستش نیب لبخند با را یگوش داشتند، دست در را غذاها

 دست دیخندیم هنوز که محمد و شدند اشمتوجه. کرد سالم

 شد شکینزد میمر. دیپرس را حالش و ذاشتگ یشانیپ کنار شیبرا

 . داد باال ابرو محمد که ردیبگ را غذاها خواست و

 کو؟ کباب ریز نون_

 !بود مشغول آقاحسن دخترخاله با! داخله_

 :دیکوب حسن کتف به محمد

 !اوستا شتونیخو و قوم نیب شد یدمیاپ یزنمخ روش کال_

 شدست از را لونیان و انداخت او به خنده و تشر نیب ینگاه حسن

 :گرفت

! چادایم رونه،یب موتور با لخت نیا یآبج! خب جورم تو با_

 !هس ضمیبدمر
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 آخه؟ لیفام شد باجناقم! من جون به شیانداخت مثال_

 :کرد نگاهشان اتاق یپنجره یتو از یعل حاج

 !دارم کارت تو ایب! ممرضا پسر شهیم تو واس_

 سمت هاآن از جلوتر نحس و گفت هم با را چشمش و سالم محمد

 :کرد میمر به ینگاه محمد. رفت خانه

 ها؟. شده یاوک یچ همه_

 .کوتاه صحبت هی حد در_

 نزدن؟ غهیم غهیص حرف_

 :کرد نگاه را محمد متعجب و ستادیا پله یرو میمر

 االن؟ غه؟یص_

 داشت یعلحاج کرده؟ خوف یچ واسه حسن یکرد فکر پس_

لفت پوستشو  . کندیم یغ 

 :زد اشگونه یرو آرام محمد و کرد نگاهش حرفیب میمر

 ... وگرنه واسشون مهمه_

 یحرف ستین قرار نشه، راحت من الیخ و نرن مشاور شیپ تا_

 !دارم خودمو اعتقاد منم اعتقاده، اگه! شه زده

 :محمد سمت برگشت باز بعد یالحظه و رفت باال یاپله

 تو نه ودم،ب مهسا مث من نه چون. محمد داشت فرق ما قصه_

 .بود یزندگ کتاب و حساب رو امونرابطه اصال نه! حسن هیشب
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. باشه مهسا پشت هم تیمحرم هی حرف فردا... نشد اگه خوامینم

 ...دمیکش یکاف حد به خودم

 !کنهینم حرومش خدا، حالل سر یاشتباه هر یول_

. انداخت نییپا را سرش یفور یعلحاج دنید با و برگشت میمر

 شیسرجا اما باشد دهیشن را شیهاحرف او نکهیا از دش داغ تنش

 با و رفت جلو یعل حاج. کرد مرتب را شالش یکم و ستادیا

 :گفت پدرانه یلحن

 بهتره باشه پاک دست! باشن داشته باهم قراره یشد و اومد هی_

 ! دخترجان

 ...بخوره هم به اگه_

 وگفتگ وگرنه! نکن گاین تهشو خوردن، هم به اگر و اما با_

 !نداره

 اما گرفت باال را سرش و داد قورت را دهانش آب میمر

 و ودب افراشته گردنش. کند نگاه یعلحاج به میمستق توانستینم

 ستونش یرو باد به پشت که یپرچم مثل درست. نییپا نگاهش

 :زد را حرفش یول ندارد یافتخار و افتاده

 گها. ارمینم وقتچیه حرفتون یرو حرف. نیمنبزرگ شما_

 یراض من... اما زنمینم یحرف منم نداشت، یمشکل مهسا خود

 !کار نیا به ستمین

 یاستغفار یعلحاج. شد رد کنارش از و گفت یدیببخش هم بعد

 :گفت ترش ییرو و محمد به یارهیخ نگاه با و گفت
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 دون غمبریپ رسم و راه سر خوندم گوشت تو که موقه اون_

 . نیختیر حشوقب که هیفکر نیا خاطر واس نپاش،

 :داد هیتک نرده به محمد

 یول بهم بزن غر صب تا ؟یحاج کنهیم حلش من به زدن غر_

 کلمه چهارتا به یدیم ریگ آمد و رفت هی واسه چرا فهممینم

 ...و یعرب

 باشم؟ منم. یمونیا و نیدیب تو! بچه غمبرهیپ سنت_

 شیموها و زدیم صورتش به باران. کرد نگاهش یکم محمد

. رفت جلو و انداخت بغلش از را شیهادست. بود گرفته نم یکم

 ینرده یرو ستون دستش و بود یعلحاج از ترنییپا پله کی

 :گفت آرام و شد رهیخ شیهاچشم به. بود قدش هم یول هاپله

 یشونیپ رو مهر یجا ای شدنه راست و خم به مونیا و نید_

 ؟یعلحاج

 

 :کرد ترش یعلحاج

 !ممد دهنت تو زنمیم ممرضا روح به یدب من لیتحو اوهی_

 :برد جلوتر را صورتش محمد

 یوقت خوب شهیهم چون نره ادمی بزن یجور هی! یحاج بزن_

 تاتمدس جفت تا بزن یخواست اگه بعد بگم حرفمو بذار یول یزد

 ! کنم ماچ

 :دار هیکنا لحنش و بود نییپا شیصدا



 

 pg. 1111 

11
11 

 خشک که امشاخه هی ختم،یر غمبرویپ و خدا سنت قبح اگه من_

 اس،گهید یکی دستشه تبر که یاون یول شمیم هرس و شده

 مهر شب به شب و جماعته نماز صف اول مسجد تو که همونه

 رو ذارهیم سر رهیم بعدش ش،یشونیپ رو خوابونهیم داغ

 مال از تا رهیم وضو و غسل با صبحش و چندمش زن یمتکا

  ...کنه ترزده تهس که ینیا از ملتو تا باال بکشه میتی بچه

 :دیکوب اشنهیس به دست پشت برافروخته یعل حاج

 که نهکینم واز راه یول گرفته نمونوییپا و باال الشخور و بزدل_

 !میریبگ حروم به ویچ همه

 که یزبون هر به اونم وسط؟ نیا هیچ پس عقد ؟یحروم چه_

 !خواست دلتون

 ! قرآنه زبون من زبون_

 ! یحاج هدار یفارس سیرنویز قرآنم_

 که شد نگران انگار اما دیبگو یزیچ کرد باز دهان یعلحاج

 دانستیم که ردیبگ شیروروبه سرکش جوان   از یبدتر جواب

. تگف یبلند استغفار و سرچرخاند! است مدرک و سند با حرفش

 را او کتف و رفت باال را پله کرده، اشیعصب دید که محمد

 :دیبوس

 ! یحاج نکن ظیغ. کنه نصف منوکمر بزنه خدا_

 !روت نشده بلند زنت جلو دستم تا ممد تو برو_
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 سر دندون ماه دو گمیم! زنمینم یبد حرف غمبریپ به واال_

 ! کنن عقد هوی ن،یبذار گریج

 ممدخان؟ ینر پس ادتیز اعتقاد از_

 :زد خنده ریز محمد

 اون جدم به! دارم اعتقاد عقد به گهید! یحاج خودم مرگ نه_

 ...میمر هم رو غهیص

. داد هلش خانه سمت و گرفت را او حرفش انیم یعل حاج

 :بود دیسفو سرخ صورتش

 !تو یندار نید و ایح و شرف جو هی که تو برو_

 :گفت خنده با محمد

 !خب امآزاده_

 دکر خبردارش ظاهرشان دنید که کند شانیصدا آمد رونیب حسن

 و زد شیصدا یحاج که برود در خواست. است طیخ اوضاعکه

 :کرد یخال او سر را حرصش

 هقاعد به اومدت و رفت! عقد تا ستنین تیمحرم به یراض نایا_

 ! یعل به زنمیم سرتو وگرنه دختره با باشه

 با محمد و پدرش نیسنگ یهاقدم به شد رهیخ منگو مات حسن

 :کرد نگاهش حسن.رفت حسن سمت خنده

 بود؟ بمب که یکرد کایچ_

 !شهیم یخنث_
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 ...که ونیم نیا بود زده غهیص حرف یک ممد_

 !نگن که انداختم حرفشو من_

 :دیچرخ سمتش گرد ییهاچشم با و ستادیا خیس حسن

 هان؟_

 که دمیکش شیپ میبامر رو غهیص حرف! پادمونیم واستاده دمید_

 . جلو اومد و دیشن یحاج

 :کرد عوض رنگ حسن

 که؟یمرت مگه یدار درد تو د_

 میبر کن جمع زودتر! یستین درمونش تو امنته دارم، که درد_

 !دارم کار مونیزندگ سر

 گردنش دور دست محمد که کرد نگاهش درهم ییهااخم با حسن

 :چرخاندش خانه سمت و انداخت

 !ببر سود چطور یسوار دوچرخه ییطال وقت از بگم بهت ایب_

 دوچرخه؟ نمنه؟_

 !یباز نومزد_

 یصدا که رفت خانه سمت و داد هولش فحش با چنان حسن

 ....رفت خانه یتو تا محمد یخنده
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 ، شیهاپلک بستن با و کرد رها کش بند از را شیموها میمر

 هک دید را محمد ؛ برگشت که یوقت. داد سرش پوست به یماساژ

 درگاه به ینگاه و خورد جا. سرش پشت یمتکا به بود داده لم

 . کرد در

  ؟ینرفت_

 یرو کنارش و رفت سمتش میمر. رفت باال ته تا محمد یابروها

 :نشست تشک

 ...حسن شیپ برو پاشو خب_

 :تشک یرو داد سر را خودش او حرف انیم محمد

 بخوابم؟ حسن بغل برم پاشم گرفتم زن_

 و باال چرخاند سر محمد. کردیم نگاهش داشت ساکت میمر

 :گرفت را ساعدش محمد. شد بلند میمر که گفت یهان

 !َهما تو رهیم کالمونشب،ید هیقض یبکن_

 :زد زل شیهاچشم به و شد خم سمتش میمر

 و یزنن حرف سردارا فتوحات مثل تیقبل یزندگ از یباش تو تا_

 !کنمیم نگات نمیشیم یکن فکر

 :دیخند محمد
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 !نمیبیم تویحسود کنمیم عشق_

 :دشیکش خودش سمت محمد که گفت یمعنادار" ا  " میمر

 سرت یشوخ! بابا موندمیم توش که دادیم حال یقبل یزندگ_

 !تو؟ شهینم

 !یزنیم شهرو نصف که باهات کنم یشوخ_

 ! شدمینم عاشقت که ینداشت یباز تخس_

 کنار آرام بعد. دشیبوس کوتاه محمد و گرفت اشخنده میمر

 :گفت گوشش

 !که یخوریم قرص هنوز_

 :شد جمع یکم محمد یهاپلک و انداخت بهش یچپ نگاه میمر

 ؟یستریم_

 ؟یکنیم ول آره، بگم_

 ! زهیریم ترست اد،یب خودت جون به_

 !حاال رهیبگ سامون و سر مهسا بذار_

 !؟یدوم به یبرس تا یبد شوهر اولتو بچه_

 ینچ میمر. داشت نگهش باز محمد که شد بلند و داد هولش میمر

 :کرد

 سرجاش ادیب خوادیم االن مهسا! رونیب اندازمیم جاتو پاشو_

 !ومدهین االنم تا دتتید البد! ینجوریا معذبه! بخوابه
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 دل ور برو گفت خانم عصمت بودم، که یحاج خونه اطیح تو_

 ! دخترخواهرشه شیپ مهسا! زوجه

 ار مهسا امیپ. برداشت را اشیگوش تعجب با و گفت ییوا میمر

 خانه یتو هاآن و ماندیم طرف همان بود گفته که دید تازه

 تاس سختش اگر گفت و گرفت یفور را اششماره. باشند راحت

 یخواهرزاده با و نشسته که کرد مطمئنش مهسا یول دیایب

 شد معذب اگر داد قول یول! کندیم کار زبان درس خانمعصمت

 و هرفت خانمخاله که گفت یواشکی خنده با هم بعد. برود خانه به

 قطع را یگوش و گفت یخب لهیخ خنده با میمر!  است ترراحت

 از نداشت یخوب حال یول دهد نشان تیحساس خواستینم. ردک

 کردیم مجبورش رفتیم محمد اگر! آنها یخانه در مهسا ماندن

 ... حاال یول برگردد

 محمد و کرد پهن خودش یقبل تشک کنار را یگرید تشک

 :دیکش کینزد را بالشش

 !فعال خطرهیب تیکبر نیع. رینگ یمشغولدل یخودیب_

 هب هیتک محمد چه؟ یعنی که کرد نگاه بهش و دیکش دراز میمر

 :خورد سر او یگونه یرو اشسبابه انگشت پشت و زد آرنجش

 وجز شهیم که پاکه دستش و چشم بچه نیا نقدیا! گمیم حسنو_

 !کرد حسابش پاک اصحاب

 :کرد اخم میمر

 !یستین من جا! محمد رینگ مسخره به ویچ همه نقدریا_
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 سخت نقدیا تو یول! شه راحت التیخ گفتم! نکردم مسخره_

 ؟یدیفهم خودت. زنهیم زنگ کم کم داره مغزت که یگرفت

 :برگشت سمتش تعجب با میمر

 زده؟ زنگ مغزش نگرانه، یک هر_

  ؟ینگران فقط تو_

 !آره_

  کنده؟ سر مرغ یشد رفته، و اومده مامانت یوقت از چرا پس_

 نفسش که یجور. برد جلو را سرش محمد م،یمر یرهیخ نگاه با

 :خورد او صورت به

 نیب باری یاهفته ماهه دو ،یکردیم صدا باباتو خواب تو قبال_

  !یگیم مامانتم و عروسک از وناتیهذ

 :دیغر و نشست برآشفته میمر

 ندارم؟ خبر خودم که زنمیم حرف خواب تو یک از من_

 !یزنیم حرف یخوابیم من بغل یوقت از واال_

 بهم؟ نگفته االح تا مهسا چطور_

 !یدیدینم خواب اون شیپ البد_

 را شیزانوها و گذاشت سرش طرف دو را دستانش کالفه میمر

 :شد خواهش از پر شیصدا. کرد جمع

 !توروخدا کن ول! کشهینم بحثا نیا به اعصابم_



 

 pg. 1117 

11
17 

 رفتم من اول یعنی. سراغم اومده بار چند مدت نیا تو مامانت_

 ! سروقتش

 :ردک نگاهش حرص با میمر

  تو؟ ینیبش یتونینم کاریب_

 ،یارینم خودتم رو به و یشیم وونهید یدار یوقت! نه_

 بعد به حاال از بودم، مزخرف یزندگ هی نیب حاال تا! تونمینم

 چشاتو و متکا رو یذاریم سرتو تو که اونم! خوامیم آرامش

 و یخوابیم ای یخوابینم صبح تا ای! آدم از یریگیم ،یبندیم

 ! یگیم ونیهذ

 !بودم خواب کم شهیهم من_

 زا! داره یروان شهیر! ستین یخوابکم فقط! دمیپرس یکی از_

 حرف باهاش برو پاشو. کرده بدترت اومد مامانت که هم یوقت

 اون و اتعمه درمورد مطمئنم که ییایباز شارالتان از جدا!بزن

 شاردیب کرده التماس و اتعمه سراغ رفته خودش واقعا  مزلف؛

 ازت گفته که بوده رفته هم قهیعت یکی اون سراغ یحت! خونه

 رو نایا!  اون شیزندگ سر نشست و شد آدم انگار. نداره آدرس

! داره،گفت اتعمه با یسر و سر چه دمیپرس و دمشید یوقت

 ...یتونیم اگه! گفتینم دروغ

 !خوامیم نه! تونمیم نه... تونمینم_
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 ته بغض هیشب یزیچ. کرد محمد به را پشتش و دیکش دراز

 :بود کرده جانکم را شیصدا ش،یگلو

 تا اشب مرد بابام یوقت از! دمینخواب راحت شب هی رفت یوقت از_

 آرامش شد، یجد مهسا مشکل یوقت از! دمید کابوس بستم چشم

 یچ بگه؟ یچ اومده حاال! موند تنم تو زهر مث اشهمه! نداشتم

 حالم هگید اونوقت. نبخشمش تونمینم نمش،یبب اگه بگه؟ که داره

 !خورهیم هم به خودم از

 :بست را شیهاچشم

 یتونست اگه. محمد یبود دلخور ازش شهیهم و یدیند باباتو تو_

 اما! بود قهرمان واقعا که نهیا واسه شش،یپ یبر و شیببخش

 دست از! ترسام باعث. شد کابوسام باعث که بود یکس من مامان

 ... بود مونده اگه. رفت اون که شد وعشر یوقت رفتنام

 یهنشان بار نیاول یبرا که افتاد یشب ادی و شد جمع خودش یتو

 سرش یباال یکس یول کرد تب ترس از و دید را یزنانگ سرخ

 بود دهیپرس معلمش از. نترسد دیبگو و بکشد را نازش که نبود

 زا کرد مراقبت شیجا به! بود سوزانده دل شیبرا او و کند چکار

 یمادریب یسم لحظات آن که دیخر هیهد شیبرا یحت و مهسا

 یهالب و دیچیپ تنش دور محمد یهادست! نشود تکرار شیبرا

 تن یگرما تا دیکش یقیعم نفس. دیچسب گوشش ریز به گرمش
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 را دهانش آب و دیچرخ سمتش. بکشد را بغضش یسرد او،

 :زد باال جانش یتو شتریب بغض یول داد قورت

 ! نهکیم تمیاذ اشمهیسا... ادین خدا خاطر به! محمد گهید ادین بگو_

 ودب مطمئن. دیچسب کتفش به سرش و دیشن را او آرام خب لهیخ

 نیسنگ که محمد یهانفس!... بردینم خوابش صبح تا شبآن باز

 زهنو او کرد، بلند که سر اما برده خوابش کرد فکر شد قیعم و

 :کرد ترافاع آرام... کردیم نگاهش داشت

 ! برهینم خوابم_

 . دیکش شدن، بلند با را دستش و آمد کش محمد لب کنج

 ! گهید ارهیم خواب خسته، تن_

 دراز کمر یرو خودش محمد کند، اعتراض خواست تا میمر

 و دیخند. زد برق میمر یهاچشم. کرد خم را شیزانو و دیکش

 :ستادیا شیروروبه

 کردن؟ گرم بدون_

 !ایب...  میگرم_

 یجلو او که یراه به تن اما شودیم ختم چه به تهش دانستیم

 ... گذاشت،داد شیپا

 باز شیهاپلک یال درزنگ یصدا با که بود برده خوابش تازه

 خواب خمار محمد. دیشن را لشیموبا ژیژقیق یصدا بعد و شد

 :دیکش داد یکس الو گفت تا و دیکش سرش یباال دست

 ! ... محمدآقا خودتو برسون_
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 چه او دینفهم گرید و شد زیمخین میمر نشست، صاف محمد تا

 رونیب با همزمان و دیپوش راه وسط هم را شیهالباس که دیشن

 :گفت ترس با که دید هم را حسن در از زدنش

  تلفنو؟ اون یدینم جواب چرا_

 !وامونده بود لنتیسا_

 :گفت ترس با و دیچسب محمد یبازو به یدست دو میمر

 !بگو کلمه هی ب؟خ شده یچ_

 :شد موتور سوار و کرد نگاهش منگ و جیگ محمد

 ! گرفته شیآت باشگاه_

 ردو یصدا فقط بعد یاهیثان و شد سست شیبازو از میمر دست

 اول روز یباران صبح یتو شیزانو و دیشن را موتور شدن

 ! ...شد زمستان،خم

 

 

 و دود یبو ،ینشانآتش یهانیماش و هاآدم از کوچه یتو ازدحام

 برود؛ در دستش از موتور کنترل شد باعث...  و درد و دلشوره

 نگه را خودش توانست که بود نمانده خوردنش نیزم به یزیچ

 موتور محمد. معرکه و دود حجم آن از بود شوکه هم حسن. دارد

 :دیدو دنبالش حسن و کرد رها را

 ... واستا. ممد اتاقاس و جولو یقسمتا یحتمن_
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 و سخت صورت با یمامور شود رد محدوده از هنکیا از قبل

 :شد سد راهش یجلو محکم

  کجااا؟؟؟_

 ار حرفش. زد شیصدا و دید شیجلو وارید کی فقط محمد انگار

 :گفت یعصب و داشت نگهش مرد یول زد کنارش. دینشن

 ...و نییپا یانداخت سرتو شده؟ خراب نیا شده تنور ینیبینم_

 :دیکش هوار دفعهکی

 ! شده خراب نیا مهیندگز تموم_

 زا ترکوبنده اشیشانیپ یزده رونیب رگ و صورت سرخ رنگ

 پته تته به حسن.بهش زد زل و خورد جا مامور. بود اشنعره

 شسمت و دشید باشگاه نگهبان محمد یصدا و سر با و بود افتاده

 :گفت بلند بلند بد یحال با و دور همان از. دیدو

 شیش از. آقا محمد باال زد شیآت مکرد باز درو و دمیرس من_

 ...کنن جمعش نشدن فیحر صبح

 رفت،یم باال و بود گرفته را یورود که یآتش به محمد یهاچشم

 یدودها و هاشعله یسرخ. سوختیم داشت تنش تمام. بود مانده

 بار نیا و دید را بهتش و شوک مامور... قاتل بود شده اشیسم

 خطرناک و ببرند عقبش که کرد اشاره حسن به یدلسوز با

 سکته به رو محمد دید چشم به. ستادیا شیروروبه حسن. است

 :گفت ترس با و دیکش عقبش. است

 ...ممد... دهینکش که ته تا... دادا تو یدار مهیب_
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 یجک دهن با هاشعله و دیرس ینشان آتش ینارنج نیماش به پشتش

 تمام یثمره...کردند فرو شیهاچشم یتو را یناباور و درد خیس

 ...سوختیم آتش یاژدها خشم در اشچندساله زحمات

* 

 

 راه لیوسا از مانده یباق یهاالشه یرو فقط. زدینم حرف

 فتندگ که دیشن انگار. شدیم له شیپا ریز شانیهایبعض. رفتیم

 که مجزا یاگوشه به آتش فقط و سوخته باشگاه درصد هفتاد

. دهید بیآس کمتر استخر، و بود شنیلکسیر یهااتاقک به مربوط

 یهاآهن و سوخته یهاکیپالست و چرم بودند شده هاقسمت یباق

 و نکرد توجه فضاست یتو یسم گاز که هشدارها به! شده اهیس

 و بود دود. بود نمانده دنیکش نفس یبرا ییهوا انگار. رفت تو

 دهیکش آب پر نیزم یرو شیپاها... بغض و گرما و بخار

 !بود؟ سوخته سال چند خودش بود؟ سوخته ساعت چند.شدیم

 از. رفت هاخورده شهیش یرو شیپا و دیرس سالن یانتها به 

 شده پرت اطراف که بود مانده شهیش یهاتکه فقط ومیآکوار

 انیم بودند شده آب. شانیهاجنازه یحت. نبود یایماه چیه. بودند

 و تسوخیم داشت شیهاچشم. زد پلک بار چند... آتش ظیغ

 آن تک به تک دانستندیم همه. گرفتیم اشیباز کم کم نفس

 و کرد هیته یدوندگ یکل با یگاه و عشق با را هایماه

 و متنوع یهاتنگ آن یتماشا دانستندیم بود؛ اشانوابسته

 هب شیپا. کندیم دلتنگش یحت. کندیم آرامش ش،یتو یهایماه

 دید را یمور و کرد نگاه. شد پاره کفشش و گرفت شهیش یاتکه
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.  شد جمع صورتش! شده کباب و مانده هاخورده شهیش یال که

 را یماه یالشه. زد کنار را اهیس و داغ آب و شهیش و نشست

 آوردیم باال داشت. شد له دستش یتو گوشت اما بردارد خواست

 یهاگفتن محمد یصدا! کردیم درد کتفش دو نیب.کرد سرفه و

 و سیخ ییهاچشم با. دیرس بهش زنان نفس که دیشن را میمر

. شد ترسرخ محمد یهاچشم و کرد سرفه. کرد نگاهش ناباور

 .نشست زانو یرو و شد تا او مقابل سستش یپاها و رفت جلو

 دیبگو چه دانستینم! بود آورده بند را زبانش او کبود صورت

 یحت یول گرفت را اششده اهیس یهادست فقط! کند چه و

 به نگاهش و شد خم محمد سر. بزند حرف یکالم توانستینم

 پلکش یال از اشک قطره کی. ماند یماه یشده له یجنازه

 جان و قلب یرو بود داغ یسرب انگار. افتاد الشه یرو درست

 یفک با او یول" محمدرضا"کرد زمزمه و دیچک اشکش! میمر

 ستد میمر!  بماند شتریب نداشت ییتوانا انگار. شد بلند منقبض

. شد رهیخ او سست و کوتاه یهاقدم به و گذاشت دهانش یرو

 در شیهاقدم شدن دهیکش انیم داشت جانش اما خوردینم تلوتلو

 هک یوقت کند، نگاهش شتریب نداشت طاقت. چرخاند سر.آمدیم

 اهیس یغولهیب آن یوقت. کند کم حالش یبد از یاذره توانستینم

 شدت با شیهااشک. گرفت درد غصه از تنش تمام کرد تماشا را

 زنگ شد محمد حرف و دیغلت صورتش یرو هم پشت و

 :سرش یتو وارکابوس

 تو چون خاطرخواشم شتریب االن. گرفتم آرامش نجایا شهیهم_

 !کردم دایپ معرکه نیهم وسط رو
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 ... اشهمه... بود سوخته اشهمه حاال

**** 

 زدن شیآت! محمد نداره قیدق یکارشناس به یازین یحت_

 مویآکوار بغل از درست شیآت! هست جا همه نیبنز رد! باشگاهو

 یرو یحت. در یجلو یاتاقکا یتو دهیرس تا شده شروع

 !نهیبنز رد دستگاهاتم

 زیم یرو و دست یجلو که ییهاعکس به و بود نشسته ساکت

 را شیعصا و شد بلند خراب یاعصاب با ثمیم. کردیم نگاه بود؛

 :ستادیا سرش یباال. زد بغلش ریز

 حاال! باز کنهیم دییتا بودنو یعمد ناتمیدورب شدن خاموش_

 ...هم کارشناس

 

 

  

 

 

 ! گذاشتن جا به رد عمدا_

 :دیکش یقیعم نفس و کرد نگاه را همکارش مکث با ثمیم

 . نشه مهیب مشمول خواستن_

 :کرد نگاه را محمد
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  شرکته؟ کدوم مال اتمهیب_

 یسخت به ثمیم. بود هاعکس هب چشمش هنوز. نداد جواب محمد

 :نشست شیروروبه

 ... تو! محمد کردن یدشمن_

 !بوده یشرفیب چه دونمینم_

 :رفت جلو همکارش یول انداخت شک به را ثمیم آرامش لحن

 چون. داره یدوندگ و کشهیم طول کم هی بوده یعمد چون_

 ... یول شهیم ییقضا دستگاه وارد

 شیصدا بلند ثمیم که برود ستخوا و شد بلند حرفش انیم محمد

 :زد

 که عادیم جون به کنمیم بتونم یکار هر من! محمد شهیم حل_

 ! یریبگ خسارتتو حداقل

 :برگشت سمتش و ستادیا دفعه کی

 دار؟ یباال کشنشیم کنم، داشیپ_

 :گفت یول داشت دیترد هم خودش! شیسرجا شد خکوبیم ثمیم

 ه؟یک یدونیم_

 ای رنیبگ خسارت خوانیم کنن؟یم رشکا چه! ثمیم بده جوابمو_

 درارن؟ جونشو بزنن
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 یجان صدمه یکس به اگر یول دونمینم درست من رو نایا_

 اونم هید ممکنه ، حبس حکم و خسارت از جدا باشه، خورده

 !شهبا مدرک و سند با دیبا نایا! قتل یحت...  ای گردنش فتهیب

 .بودن صبور سنگ! بودن رفقام. بودن هامبچه ایماه اون تموم_

 ! ...نه؟ ای هست قتل کردنشون جزغاله

 :بست را شیهاچشم و گرفت ثمیم دل

 ...ومیآکوار خسارت   شه، حل مهیب پرونده فقط_

 بود؟ قتل مردمیم و شده خراب اون تو بودم من اگه فقط پس_

 کسرهی! کردم وارد دستگاه دوتا تا دو...  دمییدو سال همه نیا

 ودب انگشت بند اندازه ایماه اون شتریب نصف! سادمیوا سرش باال

 ذاغ براشون یکس نذاشتم یبودم،حت که ییجا تا و گرفتمشون

 تو! شن تلف و شه نییپا و باال یاشتباه آب یدما نکنه که زهیبر

  خسارت؟ یگیم فقط

 :بهش زد زل یناراحت با ثمیم

 یبفهم نهیا مهم االن اما واست بود یچ ومیآکوار دونمیم من_

  بزنن؟ شیآت رو اونجا دیبا چرا! انهیجر نیا پشت یچ

 :بهش شد رهیخ و دیکش جلو را نشیسنگ یپاها

 به اوناس، کار که یدار شک و یداشت دشمن اگه وقت چند نیا_

 ! بگو سیپل

 تررهیت پوستش رنگ. زد دودو ثمیم صورت یتو محمد یهاچشم

 ردیگب نفس آمد. بود رفته هم خونش یتو هادوده انگار. شد
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 ارب شماتت و گرفت سمتش آب یوانیل ثمیم.  گرفت اشوسرفه

 :گفت

  تو؟ گهید ادینم بند اتسرفه که تو یرفت یچ واسه_

 :داد را حرفش جواب و زد کنار را آب محمد

 ! مشخصه من دشمن_

 به بود دهیرس تازه حسن. رفت رونیب محمد و خورد جا ثمیم

 کردیم صدا را محمد داشت ثمیم. دندید را هم هاپله یجلو. اداره

 :گفت بلند کندینم اعتنا دید یوقت و

 ! محمد ،یمهد به دارم شک من_

 نگاه را ثمیم شده گرد ییهاچشم با حسن. ستادیا جا در محمد

 و دیچرخ هم به بودند زده زل که ثمیم و محمد نیب نگاهش. کرد

 :که کرد تند پا

 ؟یتیم   کدوم_

 به ینگاه با یول است مردد بود معلوم. شد کشانینزد ثمیم

 :گفت اطرافش

 یآمپوال و مکمال بابت باشگاه از کردنش رونیب خبر که همون_

 زر. دمشید شیپ وقت چند. شد آجر نونش و دیچیپ رمجازشیغ

 ...و نهیبیم باشگاهو داغ محمد که زد مفت

 :گفت زده هول و کرد محمد به ینگاه حسن

 گفته مفت دیشا. خوردیم ادیز بده جر دهنشو که یکریش اون_

 ! گوساله
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 :دیپرس باالخره محمد و داد تکان طرف دو به یسر ثمیم

 ش؟یدید کجا_

 تو دختره هی با...  مهنا با بودم ردامادیم سمت! نبود ورا نیا_

 ! دیچرخیم پاساژ

 :گفت حسن و دیکش یقیعم نفس محمد

 مغازه شاگرد شایگ سمت انگا مگه؟ چرهیم ردامادیم ُبز نیا_

 ...که بود مکمل

 !داشته آشنا_

 طفق محمد یول. متعجب و جیگ. کردند نگاهش هم با حسن و ثمیم

 دند،یپرس سوال و کردند شیصدا چه هر بعد و گفت را همان

 !نداد یجواب

 : ستادیا شیجلو صاف نشست،حسن موتور سر یوقت

 نداره رو گوخوردنا نیا گریج ابوی اون! زده مدس حدس ثمیم_

 ...راغشس ینر! ممد

 :سمتش شد خم حسن. کرد سرفه محمد

 یستین َتنا خودت یعل به. نکن یباز خر! دادا یکالنتر برو_

 که زنهیم زنگ من به یه روید اَ ! باش مونیآبج فکر! که گهید

 از یموند سرگردون...  برو پاشو! خرابه حالش! خونه ارشیب

 ...  آخه؟ یچ که شبید

 ونبد رد،یگینم یجواب دید یوقت حسن و چرخاند را چییسو محمد

 . نشست پشتش ثمیم با زدن   حرف
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 !امیم بات ، یش روونه جا هر_

 !خونه رمیم_

 :دیکش او صورت یجلو را سرش مکث با حسن

 م؟یمر جون   بگو_

 !رمینم یکس سراغ_

 !امیم بات_

 :دیکش هوار دفعهکی

 !بدتر روانم به نزن گوه ن،ییپا برو گمیم_

 ! مفته زر رفتنت خونه پ_

 و فشرد هم به لب. خورد زنگ لشیموبا که برگشت عقب

 او دلواپس یصدا و کرد خاموش را موتور. دید را دیس یشماره

 :دیشن را

 ...گفت یمجتب ته؟یواقع محمدرضا؟ هیچ باشگاه هیقض_

 د؟یس یگردیبرم یک_

 !پسر؟ نبوده یعمد بگو فقط! تهرونم فردا_

 کرد زمزمه یطوالن یمکث با و ماند روروبه به نگاهش

 "...بوده"

 هب. دیشن را گفتنش یوا بعدش و خط پشت دیس محض سکوت

 .. .کرد قطع و خداحافظ گفت فقط. نکرد یتوجه گفتنش محمد
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 نگذاشت یحت گر،ید درد کی و هزار و سردرد و مفرط یخستگ

 غلت پهلو یرو. بخوابد داد، بهش میمر که یبخشآرام قرص با

 و سر کردیم گمان. نشست تخت لب کالفه تینها در و زد

 یزیچ و آمده باال جانش تمام که انگار کرده، ورم صورتش

 یتو و شد بلند باالخره. بزند رونیب سرش پشت از بود نمانده

 ندکف کند، روشن برق آنکه بدون. رفت آشپزخانه سمت یکیتار

 و زد تنش به سرما. کرد باز را پنجره و برداشت را گارشیس و

 لیاوا باد ستاد،یا همانجا لباس بدون و سماجت با اما کرد لرز

. کردیم تشیاذ کهنه ییهازخم. خورد تنش به شالق مثل زمستان

 یهازبانه و شده له یمور. زد گارشیس به یقیعم و محکم پک

 ومیآکوار به کردن نگاه رغبت یحت. کردینم شیرها آتش

 که داشت هنگ آنقدر را دود. نداشت گرید را خانه یتو کوچک

 یتو هنوز دیس نگران یصدا. بود نمانده شدنش خفه به یزیچ

 سر از یحماقت که کردیم خواهش و سفارش که بود گوشش

 خانه تا هم حسن و دهد قول بود شده مجبور. نکند تیعصبان

 واندتینم نکهیا از بود کالفه. برداشت ازش دست بعد و رساندش

 انگار. بگذارد دستشان فک را یاعده حساب و برود لحظه همان

 اتماش ستادهیا کرده، فرو تنش یتو دسته تا را چاقو یکس که

 و هآشپزخان برق شدن روشن با! کند ادیفر نتواند یحت و کندیم

 رونیب را شده تمام گاریس اش،شانه یرو ینازک یپتو افتادن بعد

 دودو یدلواپس شدت از میمر یهاچشم. برگشت و کرد پرت

 لحنش به نیا و دارد نگه آرام را خودش کردیم یعس اما زدیم

 :بود کرده تیسرا هم
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  ؟یبزن قدم کم هی رونیب میبر یخوایم_

 آرنجش. نشست یغذاخور یصندل یرو و انداخت باال را سرش

 یور را پنجره در شدن دهیکش یصدا و یچوب زیم لب به دیچسب

 یهشعل شدن   روشن تقتق و آب ریش شدن   باز بعد و دیشن لشیر

 !گاز

 لوج اششانه یرو دوباره را پتو یلبه و ستادیا شیروروبه میمر

 :آورد

 ؟یبخور کنم گرم غذا ذره هی_

 دل .دیکش رونیب پاکتش از گاریس ینخ و داد تکان سر هم باز

 ددو را تمام یبسته کی بود آمده یوقت از. دیترکیم داشت میمر

 ! بسه! کشن دیبگو دیچرخینم زبانش یول بود کرده

. کرد دم را ییچا و گذاشت ظرف یتو را خرما دانه چند

 تکان اصال و گفتینم یزیچ که بود هم محمد به حواسش

 را حمدم د،یایب دم ییچا تا داد هیتک نتیکاب به یوقت! بود نخورده

 زانیآو طرفکی از کتفش نییپا تا پتو. کرد تماشا سرپشت از

 از کمتر. بود تنش پوست یور هنوز یضربات یرهیت یجا و بود

 !شد؟یم یطورنیا چرا! صدمه؟ همه نیا و سالکی

 تبسبن یتو محمد بار هر. کند یکار خواستیم دلش. شد آشفته

 هاوانیل یتو را ییچا قراریب! شد درمانده هم او بود، افتاده

 و انداخت کتفش دور دست سر پشت از و اوردین طاقت. ختیر

 زبرش صورت به مدت یطوالن شیهالب. بست را شیهاچشم

 :دکر زمزمه تابیب. رفت شیهاهیر عمق تا گاریس یبو. دیچسب
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 کنمیم دق دارم... محمدرضا؟ کنم کاریچ من بگو خدا رو تو_

 ... یزد حرف باهام نه ،یخورد یزیچ نه!... دوروزه

 یول دشیکش جلو یصندل پشت از و گرفت را او دست محمد

 و نشست بهش کینزد یصندل یرو. ردنک رها را دستش میمر

 ضعف محمد یصدا. چرخاند اشختهیر هم به صورت یتو چشم

 :یدرماندگ و داشت

 ... پاش بودم گذاشته عمرمو سال ده_

 حالشان احوال، آن یتو بغض تا داد قورت را دهانش آب میمر

 :نکند بدتر را

 ... میکنیم درستش هم با. رهیگیم پا دوباره_

 :داد ادامه و شد ترمحکم شیصدا و لحن محمد، اهنگ و سکوت با

 ایک ستین مشخص چون دهیم رو خسارت یدوندگ با مهیب_

 مثیم. باشه نداشته گفتن که یبند اون به یربط دیشا! بودن

 بوده توش یحکمت هی دیشا... اصال... شهیم درست گفتیم

 تو ادیب کرده مجبور رو ثمیم که یاحادثه یتو یحت... محمد

 ول آدمو خدا...  هان؟! ... شه مشغول یکارشناس قسمت و اداره

 قول من... شهیم درست خدا به... که هاشبنده امان به کنهینم

 ... دمیم

 صورتش یتو نگاهش و رفت او گرم صورت یرو محمد دست

 :گفت آرام و گذاشت دستش یرو دست میمر. خورد چرخ

 محمد؟ باشه_
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 گارشیس ریز را فندک و دیکش پس را دستش کالفه محمد

. ادافت سرفه به او تا بست را شیهاچشم هیثان چند میمر. گرفت

 ترف نکیس سمت بد یحال با محمد و گرفت را گارشیس یفور

 و برد شیبرا حوله میمر. دیپاش صورتش به آب مشت چند و

 آب یماندهیباق قطرات. دیچرخ سمتش گرفتنش، بدون محمد

 ته ییصدا با و میمر به زد زل که خوردیم ُسر صورتش یرو

 :گفت افتاده،

 برو مهسا با و کن جمع مدت هی اندازه یدار الزم یچ هر_

 ! یعل حاج خونه

 :کرد نگاهش شده ریغافلگ میمر

 چرا؟... اونجا_

 ... یبمون دینبا تنها. ستمین وقت چند. برم خوامیم ییجا_

 :ردک نگاهش زدهبهت و افتاد نییپا حوله با میمر دست

  کجا؟_

 :کرد تکرار طاقتیب میمر و کرد نگاهش محمد

 تنها؟ یبر یخوایم کجا_

 . میزنیم حرف درموردش حتما بعدا یول ندارم حوصله االن_

 آخه؟ یچ یعنی_
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 لهحو میمر. رفت رونیب آشپزخانه از و نگفت یزیچ گرید محمد

 اقتا سمت جیگ و گنگ بعد و چالند شیهادست نیب هیچندثان را

 تا رفتیم سو و سمت کی به داشت ذهنش یتو افکار. رفت

 حمدم. شد دهیپاش جانش یرو دیاس مثل دلشوره. ردیبگ هم جهینت

 تدس و سقف به رهیخ ییهاچشم با بود افتاده تخت یرو باز طاق

 ! گرشید دست یتو روشن یگاریس و سرش ریز

 یرو را حوله میمر. بست چشم محمد و کرد روشن را اتاق برق

 و کرد شیصدا آرام. نشست تخت لب کنارش و انداخت زیم

 :کرد دود گاریس دوباره محمد

 ...بعد بذار! هیچ انیجر بگم برات کشهینم مغزم_

 چشم؟ بگم یدار توقع_

 :داد ادامه میمر که یعصب و بود کرد،خسته نگاهش یوقت محمد

  لج؟ دنده سر یافتاد ای تو یکنیم منم فکر_

 !ندارم صلهحو االن میمر_

 ییهوی سفر از حرف اونوقت ط،یشرا نیا و یحوصلگیب تو_

 نگم؟ یچیه منم ؟یزنیم

 یاچاره میمر. دادینم جواب. کرد دود را گارشیس کالفه محمد

 :زدیبر رونیب بود مغزش یتو چه هر آنکه جز نداشت
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 سفر نداره؟ یزد که ییحرفا اون به یربط یسوزشیآت نیا_

 ...و بابام.. .. و دیس و کرمان

 حرفش یدنباله دوباره. کرد شتریب را دلش آشوب محمد سکوت

 :گرفت را

 خبر گهید ینگفت من به مگه کنار؟ یبکش پاتو نگفت دیس مگه_

 ...مگه ازشون؟ یندار یخاص

 !شهیم تموم_

  شه؟یم تموم یچ دادن دست از متیق به_

 !یچ هر_

  وم؟یآکوار یعنی یچ هر_ 

 و کرد له تخت کنار یگاریجاس یتو را گاریس یمانده ته محمد

 :گفت آرام

 ! بخواب ریبگ و کن خاموش_

 :گرداندبرش و گرفت را شیبازو میمر اما دیچرخ پهلو یرو

 محمد؟ نبودم اتسالهده ومیآکوار اندازه من_

 :دیکش خودش سمت را او کالفه و یعاص محمد

 ! نگو چرت_

 :زد زل بهش متالطم یقلب با و نفسکم میمر

 ذره هی به! ... میزندگ به دمیچسب یدست دو! گمینم چرت_

 !دندونم ریز رفتیم آرامشش یمزه داشت تازه که یایخوشبخت
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 نیا کن ول قرآن به رو تو... یگرفت کسمو همه یجا که تو به... 

 تدس از با بابامم آبرو یحت من... نلرزون تنمو نقدیا... رو ایباز

  ! ...خوامینم تو رفتن

 بهش پشت و کرد شیرها هم خودش محمد، دست شدن شل با

 داشت. نکند هیگر تا داد فشار شیهالب یرو دست. نشست

 !ترس... و یدرماندگ و حرص و بغض از شدیم منفجر

 یجلو از د،ید محمد در که را یحال و سوخته ومیآکوار یالحظه 

 راقر لحظه کی بوده، یعمد دیفهم که یوقت از. رفتینم چشمش

 آنقدر. بود دهیلرز خودش به ترس از! خوردش دلشوره و نگرفت

 است آن از تررحمیب او با ایدن دانستیم که بود داده دست از

 ... کند رحم بهش بارکی یحت که

 :دیشن را محمد آرام یصدا

 ...میمر ستین بابات فقط بحث_

 :گفت یتند به و چرخاند سر

 ! کن ولش هست یکوفت هر و بحث هر_

 اسم تا چند که شن؟ آواره مهسا و تو هیشب آدم تا چند فردا که_

 هی پوست ریز یدونیم عده؟ هی یدزد به بده مشروع حکم دیشه

 مال... احتکار... دپو خبره؟ چه کوفت و صندوق و هیریخ مشت

 ... مردم

 :نشست شیروروبه میمستق و گرفت اشهیگر میمر

 ... آخه! مملکت نیا داره گذارقانون و آدم همه نیا_
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 خواهش و دیکش شیهاچشم یرو دست دردمند و خسته محمد

 :کرد

 گمیم نیهم واسه سختته، نایامامان خونه! بکن گفتم که یکار_

 ازتون چشم که قرصه یحاج و حسن به دلم! یعلحاج خونه برو

 فقط. رمیم و امیم. مونمینم ییجا مدت یطوالن منم! دارنیبرنم

 !یباش تنها خوامینم

 ...محمد_

 !برقو کن خاموش_

 ! بخشمتینم وقتچیه اد،یب سرت ییبال وسط نیا اگه_

 تخت یرو و زد را برق. شکست را دلش محمد محض سکوت

 لجباز یرو نیا. شدینم فشیحر. کرد جمع را خودش بهش پشت

 یکار خواستیم اگر. بود شناخته خوب را تازشکهی و

 یابچه اگر دیشا ای...  مادرش دیشا. نبود جلودارش یکند،کس

 شیهاچشم. برداشت دست جستجو از همانجا مغزش... بود

 دنید با و دیچرخ سمتش مکثیب. شد گرم تنش. شد باز دفعهکی

 یقفسه. بود منتظرش انگار! ختیر قلبش محمد باز یهاچشم

 آغوش به یبرا او دست یوقت و خورد تکان تند تند اشنهیس

 ضرحا... نکرد تعلل سمتش دنیکش پر یبرا شد، باز دنشیکش

 را جانش تمام که یخطر از داشتنشنگه دور یبرا بود

 :دیلرزیم بغض از شیصدا... بکند یکار هر لرزاند،یم

 بشه قبلت یروزا هیشب روز هی اتبچه که نکن یکار هی_

  !...محمد
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 اشنهیس به شتریب میمر سر و افتاد نوازشش از محمد دست

 دیشا اما بود دروغ اگر یحت. بود زده را حرفش.دیچسب

 دنش دهیکش آتش به هیشب یخطرناک یمعرکه از را او توانستیم

 ...دارد نگه دور وم،یآکوار

 هماند رهیخ کارش براق و یچوب زیم به یعصب و زدهرتیح دیس

 در اهدرگ کنار نهیس به دست و افتاده نییپا یسر با یمجتب. بود

 چند سکوت محمد باالخره. دشانییپایم یرچشمیز یهگا و بود

 :شکست را یاقهیدق

 راه شب. کرمانه تو که هیآدم اون دست مدارک یسر هی_

 مشخص یزیچ. رمیبگ ازش گهید شهر هی تو که افتمیم

 ...شهینم

 دایفر هم با را حرصش و بهت و رفت در کوره از دیس دفعهکی

 :دیکش

 دم با یدار یفهمینم ادین اتنهیس رو سرت تا! احمق یبچه د_

  ؟یکنیم یباز ریش

 :کرد نگاهش یعصب محمد

 !ریش برسه چه ستین الشخورم ُدم_

 شباهت او یعصب یهاچشم برق. کرد نگاهش زدهرتیح دیس

 و اصرار مقابل محمدرضا که داشت یشب همان به یبیعج

 ،رهیت رنگ آن فقط! بود مقدم خط یتو ماندن یبرا شماتتشان

 هم روشن روز یتو که پروایب و روشن چشم جفت کی بود شده

 چرخ گوشش یتو یعلحاج یصدا! بزند خونیشب خواستیم
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 از صدپله فتهیب پاش! یموس سدوره نیا جوون نکن فک"! زد

 یبچگ تو ردهیش من نو گاو نهویع هوی نبود اگه! بدتره ممرضا

 عموم گها که شه کالم کهی و یبچگ شیآسا تموم ریز زدینم

 و لنگ! ابونیکوچه،خ تو رمیم لخت دام،یخر واس بده سنار

 نیا مردهصاب شلوار تا ادیب اگه که ایباز نیا تو نکش نویا پاچه

 تهنشس تازه! ستین شمعامله کنول شکله رو نکنه پرچم انویجر

 الدستش ادیب بچه گهید رو دو و یعاشق و عشق و یزندگ سر

 ونش،یآش تو یانداخت که ویاول شر !بوده یک رهیم ادشی کلهم

 ."رونیب بکش خودت

. باشد راحت قشیرف الیخ و زده حرف باهاش که بود گفته و

 یزید ظرف گذاشتن با تهش و دید را یعلحاج معنادار نگاه

 به یراه گرید که کند اعتماد بهش بود خواسته شیرو جلو یسفال

 ریغافلگ حاال و انیجر نیا در شدن یقات یبرا دهدینم محمد

 از تاب و تب کردیم فکر که ماه سه دو از بعد هم آن. بود شده

 آن یتو دانستینم. است خودش یزندگ ریگیپ و افتاده سرش

 چه هم آن. دهیتراش قیرف یرکیرزیز خودش یبرا کرمان سفر

 یبده سر از رضا قاتل که یدخترک همان جوان یعمو! ؟یکس

 نگاه سکوتش. بود آمده ایدن اشبچه تازه و بود کرده عقدش

 .دیکش خودش سمت را دیس نگاه و چرخاند محمد سمت را یمجتب

... حاال و شود او همدست بود شده باعث هم یمجتب به اعتمادش

 نبدو داشتند یلیدل خود یبرا کدام هر که بود طرف میت کی با

. دیرس ذهنش به یفکر! باشد درشان یکاف مهارت آنکه
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 به بهت حالت از نگاهش و رفت هم یتو مه با قلبش و هاسگرمه

 !یمجتب به کرد رو و دیرس خصم

 !شیپ ریخ و بکن کتابتو حساب. ندارم الزمت گهید_

 و افتاد شیهادست دفعهکی که یمجتب شوکه و زدهبهت نگاه

 هب کرد رو و شد بلند دیس اما آورد درد به را دلش ستاد،یا صاف

 !کردیم گاهشن رفته وا یمجتب هیشب حاال که محمد

 کمک که خبره چه رفت ادتی و انیجر از رونیب یدیکش پاتو_

 ...ممرضا روح به وگرنه محمد یریبگ خسارتتم کنمیم

 یمجتب د،یس باشگام خسارت دنبال فتمیب دارم عرضه خودم من_

 داره؟ انیجر نیا به یدخل چه

 یعنی نیا. داده گرا بهت من یکارا و پرونده از داره؟ یدخل چه_

 !امانت در انتیخ

 :گفت ریزسربه و ناراحت و شد سرخ سرش پس تا یمجتب

 ...که محمد دیس آقا_

 !  حساب پا برو! یمجتب ندارم باهات حرف_

 :گفت کالفه و معترض محمد

 !دیس_

 !نشانه سمتش انگشتانش تهش و رفت باال مرد دست

 !خطاش از گذرمیم! بمونه کنار بکش_
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 نیا یمجتب و شد منقبض صورتش عضالت تمام و محمد فک

 :رفت جلوتر بار

 !دیس رمیم_

 :پرخاشگر و بود یعصب محمد

د هینجوریا_  شب نامیا لیدل ؟یکنیم یکش گرو! یموس س 

 ینکیم یسالخ قیرف که ممرضاست با زیخاکر پشت موندناتون

 پ بدم؟ مدرک یسر هی از گذشتن یاوک من تا وسط یذاریم و

 !ن؟یحرف همه!... عااااد مرد  ... ادعا همه اون کو

 :دیکش را محمد یبازو یمجتب

 پا تو. رمیم خاطرت به االنم اومدم، تو خاطر واسه اول روز_

 !اصن اتراننده شمیم. نوکرتم خودم. برو کارت هیبق

 را شدست یتو حیتسب حرص با تهش و چرخاند نشانیب چشم دیس

 :سرشان یرو را شیصدا و دیکوب زیم یرو

 تهش راه نیا مگه؟ داره ادا رفاقت ن؟یشتوردا دور چتونه_

 دو که یامعرکه وسط نیرفت و نیزد دور منو ه؟یچ سین معلوم

 بعدش روز فرسته،یم یدپاشیاس عکس زنت واسه شیپ روز

 ! م؟دست رو بذاره تونوجنازه خوادیم فردام زنه،یم شیآت تویزندگ

 کنم؟یم کار چه دونهیم یک! من شهینم میچیه_

 :گفت و برگشت محمد سمت دیس

 تا دیشا که یجور اونم زدن؟ شیآت باشگاتو چرا دوننینم_

 ره؟؟ینگ دستتو خسارت از قرون هی ییبدو امتیق
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 ...یمهد!اسگهید کس یدشمن_

 در آه پسره نیا! بچه یبفهم یخواینم داره باد اتکله گمیم د_

 هباش شده اگه کرده؟ یغلط نیهمچ پشتوانه کدوم به. نداره بساط

 دشمن گهید یکشیم رو رویز ازشون یدار که یینایا آدم

 ! که ستین یکن روکم و کل کل سر اتساده

 ! اشگنده کله به یرسیم اون از. بهتر_

 ده؟یم خط گنده کله پا خورده و یاعقده آدم هی به یکرد فکر_

 !آره باشه، فاضل حاج عروس لیفام و فک اشگنده کله اگه_

 

 

  

 

 

. کرد گرم را محمد تن و شد آتش نگاهش که خورد جا چنان دیس

 :گفت و کرد یمجتب به ینگاه محمد

 هم؟ تو ادتهی رو آدرسش_

 :زد لبخند یمجتب

 !شده کتهید_

 :دیچرخ دیس سمت و گرفت ینفس محمد
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 قاتل به شده باعث اون یحت! دیس سفاطمه یبابا رابطشون_

 ! بدن تیرضا رضا

 و گرفت سرش به دست. شد وول مبل یرو و گفت یقرآن ای دیس

 نانیاطم نگاهشان ته. شد بدل و رد یمجتب و محمد نیب ینگاه

 :کرد بلند سر کالفه دیس که زدیم موج

 ؟یدیفهم یک از_

 ...عباس زن پدر که_

 ؟یدیفهم یک از_

 یعمو...  دیحم! برگشتم و کرمان رفتم نکهیا از بعد روز ده_

 یبابا با صندوق ناو صاحب که بود گرفته ردشو دختره همون

 فته،ه هی دیشا...  رضا کشتن از قبل وقتم چند! هیکی خونه فاطمه

 عموم یول االن تا بود مونده لنگ که برداشتن مشترک کار هی

 نخواستیم که یکینیکل کردهیم گمون چون براش ختهیر پولو

 ! مونده هوا رو قولش خاطر به بم محروم منطقه تو بسازن

 ده؟؟یفهم اکج از رو نایا اون_

...  هاشنوچه نیب کرده جا خودشو و دهید رو قاتله همون دم_

 ...بعد گرفته، ادی رو درروش راها

 :گفت و شد بلند دیس

 یچ هر یگیم. جوونک نیا به یزنیم زنگ حاال نیهم_

 ادیم زیت و کنهیم دفن جا هی نشون و نامیب داره مدرک و دستشه

 ! محمد بجنب! کرده دفن کجا بمونه ادشی فقط! تهران
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 ونریب بشیج از را اهیس یلیموبا دیس و کرد نگاهش جیگ محمد

 :گفت بلند بعد و زد دکمه کی یرو و دیکش

 خیب هابچه نیا هیقض. سهراب نمتیبب بگو یتونیم جا هر_

 ! کرمون تو شهیآت وسط هم یکی! داره

 تبرگش که محمد سمت. کرد قطع و گفت یاباشه بعد هیثان چند

 :زد داد هوی

 از عدب نفرستادن قتویرف سر تا بزن زنگ برو! که یواستاد د_

 ...بگو یجور هی فقط! ومتیآکوار

 ! دیس میارتباط در دمیخر براش خودم که یکارتمیس با_

 :برداشت یجالباس یرو از را کتش و زد پوزخند دیس

  هان؟. یشد پوآرو پا هی_

 :فتر پشتش یجتبم که کرد باز را در دیس و نگفت یزیچ محمد

 !فقط برمیم فردا...  لمویوسا من_

 نفس. دیچرخ جفتشان سمت و داشت نگه را در رهیدستگ دیس

 یحساب اما بزند کنارشان راه از بود آمده. داد رونیب را اشکالفه

 !بود خورده رکب

 رخط نیا از تا...  فعال کارآگات قیرف پا نیبش! نکرده الزم_

 !کنم کاریچ فتتونج با دونمیم بعد! بگذره

 :افزود و کرد نگاه را محمد

 ! نکنه یسالخ خاطرت به منو یعل قبلش اگه البت_
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 هم سمت یمجتب و محمد نگاه و ورفت دیکوب هم به را در

 و اخبار نیا شدن رو وم،یآکوار انیجر از بعد انگار.دیچرخ

 ارانگ. آمد جفتشان لب به لبخند که آورد جا را حالشان تشانیاهم

 اکتپ یمجتب و نشست محمد! دهیچسب گوششان خیب خطر نگارا نه

 :گرفت شیجلو گاریس

 ق؟یرف گهید ارمیب ییچا_

 از قبل اما گرفت را دیحم یشماره و شیبرا زد یچشمک محمد

 جواب و گرفت ینفس. دید را میمر یشماره اتصال یبرقرار

 :داد

 جانم؟_

 نفس. ردک آرام را میمر قلب اهو،یه آن انیم کالمش آرامش

 :دیکش یقیعم

 گه؟ید خودتم یایم! اومدم ،یحاج خونه برو یگفت_

 ! دمیس شیپ. افتمیم راه گهید ساعت مین هی! آره_

 گه؟ید یهست خودت مراقب_

 یچهارچشم ،یگفت گوشم بغل که یحرف اون و تو خاطر به_

 ! مراقبم

 چشمش شیپ یدیسف کوچک یهاکفش و آمد کش لبش یگوشه

 ...آمد

 

*** 
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 با و کرد جاجابه دستش یتو را یگوش خاموش، موتور یرو

 تا تاینها و دهدیم انجام درست را کارش دیحم که گفت نانیاطم

 حق ردک دیتاک یوقت و گفت یخب لهیخ دیس. است تهران شب فردا

 گرید گفت و زد لبخند دهد، انجام اطالعش بدون یکار ندارد

 حسن و شد باز اطیح در. ندارد وجود کردن پنهان یبرا یزیچ

 :هم یتو دیکش یحساب را شیهاسگرمه دنش،ید با

 بوقه بوق رمت،یگیم یچ هر که ساعته دو یزنیم ور یک با_ 

 توش؟

 رموتو زد اشاره. شد ادهیپ موتور از و کرد بلند سنح یبرا دست

ک" حسن که ببرد تو را  شگوش یتو را دیس یصدا و گفت یا"ید 

 :دیشن

 سروقتت؟ اومده حسن ای یایعل شیپ_

 د؟یس چطور! امیحاج مهمون وقت چند_

 کرده؟ نیکم کجا یمجتب_

 :دیخند ضربتک محمد

 ! خواهرش شیپ نهاوند فرستاد مادرشم! اونم امنه جاش_

 اندردهک یخوب کار گفت فقط شیجا اما دیبگو یزیچ خواست دیس

 هک یخداحافظ. ندشیبیم بعد گفت و اندرفته یترامن یجا که

 آرامش احساس. کرد جمع مشتش یتو را یگوش محمد کرد،

 !بود ریمغا یحساب قبلش شب سه دو حال با که داشت یبیعج
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 داشت و گذاشت اطیح یگوشه را موتور که دیچرخ حسن سمت

 ب  ش باران انا  یاح گفتیم گرفته آسمان. دیکشیم شیرو یزیچ

 و گفت یا"نکنه درد دستت" و دیچرخ کامل. شده دار ادامه قبل

 :زد اشاره موتور به حسن

 ها؟.ینرفت اتیفرنگ عروسک سروقت   که داد رکاب خوب_

 !رستم واسه رخش نیع! باهامه گرما سرما تو. هیخوب قیرف_

 یبدتر حال دنبال یزمستان غروب یتو. رفت کینزد یکم نحس

 آن. کرد رشیغافلگ ومیآکوار از بعد او آرامش اما بود محمد از

 !بود آتش یگلوله قبلش شب تا که یوقت هم

 ؟یآوورد رشیگ_

 و؟یک_

 ...یتیم... الغوید اون_

 :دیچرخ خانه سمت   نگاهش و انداخت باال سر

 ! نرفتم سراغش. نه_

 ...یگفت! دیس شیپ یرفت گاراژ از که یظهر پ_

 ست؟ین یشکیه! حاال گمیم_

 ... دادا هس سرخودت نوکر_

 :کردزیر چشم حسن که برگشت سمتش خنده با محمد

ن س خو میبخند هم با بگو_  ! ک 
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 نشست بود اطیح وسط حوضچه کنار شهیهم که یتخت لب محمد

 :دیکش رونیب پاکتش از یگاریس و

 راست؟ به اتننه ییچا_

 کوفت هی ادیب تا! ممدخان راست تو الیوع عهد با خودش امننه_

 ؟یبرگشت راست و یرفت چپ که چته ایب مغور فقط! دمیم بهت

 ؟یچ ای یظهر از یشد نماخواب ه؟یخبر

 هنوز که دیچرخ حسن سمت نگاهش و زد آتش را گارشیس

 :احواالتش یبرا بود کرده زیر چشم و بود ستادهیا سرپا

 تمبرگش یانگار برسه اگه که رسهیم جهینت به داره ییزایچ هی_

 ! یخوش و یسبک از مادرم شکم تو

 گارشیس به یپک محمد که کرد نگاهش جیگ و رفت جلو حسن

 :زد

 هک هیریخ صندوق تا دو به دیرس دیس م،یمر بابا پرونده رد از_

 دوره یآدما همون نصفشونم! شهیم رو داره دستشون

 شد توش میمر بابا قبلش و مرد سرش ارض که انیصندوق

 ! مترسکشون

 هب گرید یپک لذت با محمد.نشست کنارش و کرد شل پا حسن

 :زد گارشیس

 بهشون؟ وصله یک بگو بعد_

 :گفت مردد حسن

 ...عموت... حاج... اگه_
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 :گفت و نه که انداخت سرباال محمد

 اچهپ و لنگ فعال یول توش باشه داشته دست اونم ستین دیبع_

 !اسعب زن پدر! نیزر حاج! شده دایپ توش شیمیقد قیشف قیرف

 اب زیخمین خودش و پنگ نگیپ توپ دو بود شده حسن یهاچشم

 آرامش با محمد گفت که یناباور و ظیغل نه. باز مهین یدهان

 را خودش بعد و گفت یمحکم یآره سرش تکان با و زد لبخند

 پهن شیرو هساد یمیقد فرش کی فقط که یتخت یرو کرد ولو

 ! بود

 جفتشون افهیق بعد! عباس و بفهمه فاضل حاج خوامیم فقط_

 ! هیدنید

 :داد قورت را دهانش آب حسن

 نا؟یا گرفتن رد کوجا از_

 !بماند_

 ؟یچ که تو؟ دست   کف گذاشته اومده صاف رو نایا دیس اونوخ_

 شه؟ خونک ومیآکوار سر از اتگرفته جزبال دل  

 کتفش به دست پشت با محکم و ردک یعاص را حسن محمد نچ

 :دیکوب

 ! نمیب بنال د_

 !دستش کف گذاشتم من_

 ... رو یچ یچ تو_
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 و تگف یشیآخ محمد که گفت یهان چنان و نشست خیس دفعه کی

 :گذاشت تخت یرو را سرش کامل

 ایدن فیک! بگه هان ینجوریا عموم حاج که یروز برسه فقط_

 !!!تمام... کردم رو

 که شدینم جور و جفت شیهاحرف. کردیم نگاهش ناباور حسن

 ذوقش حاال و کرده کارها چه او بفهمد قایدق و دیایب زبانش یرو

 :گفت و دیچرخ سمتش محمد. دارد را

 باجناق؟ رفتن کجا اتننه با الیع و عهد ینگفت_

 نیهم خاطر واس پ ؟یکرد کایچ تو ممد... رقانی و باجناق_

 د وزاس؟یپف نیا کار ؟یتنرف یتیم از تیمکا تیشکا دنبال

 و بارت و کار به یزد تر عموترو کردن کم واسه شیگاوم

 الدنگ  یکهیمرت آخه...  ؟یاریدرم ذوقشم ینشست ت؟یزندگ

 رضا مث و باشن زده ردتو دارن؟ یشوخ ناموسایب نیا... خر

 ...؟یبخور یخوایم یگوه چه یگون تو بکننت

 

 

  

 

 

 روشن را دومش گاریس تداش محمدو گفتیم هم پشت حسن

 :زد داد و دشیکش انگشتانش یال از حرص با او که کردیم
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 ای اصن گمیم یچ یشنفیم ورته؟ هی به!... کهیمرت توأم با د_

 کال؟ یخر و کر

 ! حسن گهید بزن زر کم_

 ک   اَ !... اد؟ینم خودت یگوکار یول ادیم چشت به من زدن زر_

 فک یچ هر... یشد یموتور رضا پیریت چرا گفتم من... یه

 !جا هی یتمرگینم که روحت اون تو تف یا... دمینفهم کردم

 :شد یجد و نشست صاف محمد

 ! یزنیم حرف یلیخ یدار گهید_

 :بود گشاد حسن یهاچشم

 نفرستیم خودتو بدبخت... هوا فرستادن ومویآکوار کل!... ممد_

 !وهوی فضا

 . ونشپرونده پشت ندازمیم ومویآکوار فتنیب ریگ_

 ... آخه د فتن؟یب ریگ نایا یواستاد ررر؟یگ_

 :گفت حرفش انیم و دیچرخ سمتش کامل محمد

 شیپ خوب یچ همه االنم! نکن شلوغ یخودیب. نبودم تنها من_

 وندستش بهشون برسن و بزنن نایا با رو یمهد رد بتونن! رفته

 ! شهیم رو یکی یکی

 دمم و سم ؟یبرس فتیکو عشق به کننیم ول تورم وسط نیا_

 نکنه؟ دارن

 ! شیآت رو اسفند یبش نکهیا نه. یباش انیجر در گفتم بهت_
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 :بود یعصب و تلخ حسن

 کم روش ینشست که خورهیم عموت همون درد به گهید حاال_

 ومدما بگو... دادا بره سرش دیشا تیزندگ کل ستین تیحال و شه

 !خان ممد بلتم نینیبب تا بگم افتخارم گرده از

 :کرد نگاهش رهیخ محمد

! یستین سکیر اهل تو که بود نیا خاطر واس بهت نگفتم اگه_

 ...  تینگران و غرغرت

 :گفت حرفش انیم و شد بلند کنارش از حسن

 از سابرشته گندم نهویع که پس دهیفهم یچ هی بدبختت زن اون_

  نجا؟یا ییهوی یمهمون یاومد نیهم خاطر واس نه؟. صب

 !حسن_

 عموت! نداره یرقاص تهش یانهیک چیه یلع یوال به... ممد_

 راهش نیا ن،یپسندینم همو و شهیزندگ مدل هس که یچ هر

 ... هیدار رو یزیبر تویچ همه نبود

 :دیپر حرفش وسط محمد

 ...که دمینرس اون به_

 قاتل خودت یبگ تهش که ینرفت مچشم گرفتن خاطر واس_

 ... وسط نیا یکرد رضارم خون ؟یاتبچه

 وا دهنتو تو حاال.رضاس شده ختهیر ناحق خونه اسهو نصفش_

 !رونیب زیبر یخواست یچ هر حرص از و کن



 

 pg. 1153 

11
53 

 با و زد زل بهش. رفت جلو بعد و کرد نگاهشیطوالن حسن

 :گفت تلخ یلحن

 اباب ینگفت یحت! رضا ینگفت آخرشم. رضا ینگفت اولش_

 یک قشیشف قیرف بفهمه تا هیدنید عموم افهیق یگفت فقط... میمر

 !نکن فرضم گاو... ممد نکن اهیس منو! کرده یچ و بوده

 حسن تا و دشیکش پشت از محمد که رفت خانه سمت و گفت

 :گرفت را مچش زد، پس را دستش

 عدشمب ان،یجر نیا تو گذاشتم پا میمر خاطر به قسم رفاقتمون به_

 کجا از! ... عموم با رفاقتش و نیزر به دمیرس تهش... رضا

 نا؟یا به مرسیم داشتم خبر

 دمحم آرامش حس. ختیر نییپا جفتشان نگاه پشت بیعج یحال

 :گفت آرام محمد. او به حسن کدر نگاه و

 اون بدون فقط! نکن یخواست کن، باور یخواست! خودت با_

ست بهایب پس! دادم که نبود یتاوان کم ومیآکوار و باشگاه  یپا مَنش 

 به کرد رو که حقشه بره ازش آبرو اگرم که! عموم یآبرو

 مث نبود بلد باباش چون میمر به کرد پشت و نیزر یدخترا

 دست بفهمه نکهیا بدون گذشت رضا خون از که! بخوره نیزر

! دهیم اشوبچه خون یبو ت،یرضا واسه دستشه یتو که یکس

 سال یس که من دل شدن خنک نه ناسیاواسه بره ازش اگه آبرو

 ...  دیکش گند به واسم ویچ همه

 رونیب پاکت از یگاریس. کرد شیرها ینفس گرفتن با و گفت

. رفتگ باالخره باران نم نم. ستادیا حوض لب او به پشت و دیکش
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 محمد. زد همانبه یپک و گرفت ازش را گاریس حسن بعد یکم

 :گفت آرام حسن و کرد نگاهش

 ! خرتم کله خود نگرون دل_

 !خو بکش آدم مث وردار نخ هی_

 . کرد نگاهش حسن

 زونیآو اشولوچه و لب ه،یحیتفر دیفهم یوقت کبابت ریز ونن_

 !کنار بذارم نشمیهم دادم قول. کرد

 :آمد کش محمد لب یگوشه

  پاره؟ و گت شلوار و خوادیم پک کسیس نگفته نمیب! ا؟_

 !نه_

 :داد ادامه و کرد نگاه را محمد

 با یحت! خوامیم محبت و شیآسا. خوامیم آرامش گهیم فقط_

 تو قول به شویبچگ خاطر واس رفت، براش دلم یوقت که یمن

 هشب سخت نقدیا! کنم گاشین نداشتم جرات خودم، نبودن   جنتلمن

 رشباو بتونه و بخوادش وجود ته از هیکی دنبال فقط که گذشته

 ختیر و سر جا که...  دادم قول! ب ش بده آرامش بتونه! کنه

 ! ...میخاطرخواه به کنه شک نذارم و رمیبم نداشتن، یونیاع

 .بود سیخ جفتشان صورت و سر. بود شده تندتر یکم باران

 :داد ادامه و زد زل محمد یهاچشم به حسن

  داره؟ دلت بغل آرامشو شویآسا میمر ممد؟ یکرد کایچ تو_
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. شد جمع حسن صورت که خورد یبد تکان چنان محمد

 لب به دنیرس بدون گاریس و شد یطوالن هم به نگاهشان

 ته حسن در، شدن باز یصدا با. شد تمام و سوخت کدامشانچیه

 جلو او. رفت دنبالش محمد نگاه و انداخت سطل یتو را گاریس

 .کند استقبال دخترها و مادرش از که بود رفته

 

 

  

 

 

 سمتش تابیب ینگران از شیهاچشم. دید یکیتار در را میمر

 کی انگار که دیکش یراحت نفس چنان دشید یوقت و برگشت

 بود تکرار دور یرو حسن یصدا! محمد صورت یتو شد یلیس

 زودتر با و دیرس بهش یوقت. .. میمر یدهیترس لحن پشتش و

 یتساع از یلذت چیه کرد حس کرد، بغلش بهانهیب ه،یبق رفتن

 داغ! نبود دلش به گرید هم ومیآکوار داغ! نمانده تنش در شیپ

 نه سپرد بهش دل تینام و آرامش دنبال دانستیم که بود یتن

 را اشیزندگ شد باعث هاسال که ییازهایامت و ظاهر از یاذره

 از زیگر یبرا رفت، عقب میمر یوقت... بگذراند یگرید جور

 :دیپرس بود، دهیچسب اشقهی به یدست دو که یلحظات

 حاال؟ نیبود کجا_
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! بازار بردمون اشسفره لیوسا دیخر بهونه به خانم عصمت_

 !...دیخر زیم زیچ مهسا واسه بهونه یب هم یکل

 :گفت یقیعم نفس با و دیخند

 اونجام. بودمش دهیند من داشت، نجایا هم سقاخونه هی یراست_

  تو؟ شیدید. میرفت

 :شد رهیخ بهش میمر و گفت یآرام یآره محمد

  م؟یبر هم با یایم! محمد اونجا شد آروم دلم_

 که داد که انتک یسر میمر. ماند او یهاچشم یتو نگاهش

 و دیکش صورتش به دست محمد و بداند زودتر را جوابش

 :گذاشت هم یرو را شیهاپلک

 میبر_

 

 وارید به یمتک اششانه و بود شیهابیج یتو دستش دو هر

 با را شمع کی که بود میمر به نگاهش!... سقاخانه کنار یآجر

 کنار سبز، و مشبک یهاپنجره نیب از و کرد روشن مکث یکم

 دمانن هاشمع انوار بود شده باعث هوا یکیتار. گذاشت اشانیباق

 حسن یصدا و کند ترروشن را صورتش از یاهیوزا ،یچراغ

 دورافتاده و زدهزنگ یناقوس به مدام که باشد یدست مثل

 و ینیسنگ! احساساتش سر یتو بلند یچوب مثل هم بعد! کوبدیم

 دانیم شهیهم شیهاچشم. برگردد میمر شد باعث نگاهش یرگیخ

 رتیوق یاجاذبه دیبا شدیم محوش اگر. داشت یایقو یسیمغناط
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 حس هیشب یاجاذبه. کند شیرها تا آمدیم مدد به خودش از

 قیعم ینفس با و زد یپلک. داشت سقاخانه آن کنار که یآرامش

 :گفت

 ؟یکنینم روشن شمع تو_

 بشیج از را شیهادست بعد و ماند حالت همان در یکم محمد

 لیمستط یجعبه یتو شمع نیآخر. رفت سمتش و دیکش رونیب

 دمحم که ستادیا کنار یکم خوب، یحس با میمر. ودب مانده شکل

 منجمد نیپاراف نازک یبدنه یرو را شستش. برداشت را شمع

 :دیکش

 کنه؟یم عوض ویچ ن،یا سوختن_

 :داد را جوابش آرام. کرد نگاهش محمد و شد جانکم میمر لبخند

 ! کنهیم خوب آدمو حال دعا_

 ؟یچطور_

 و رمیبگ روین ازش الس همهنیا شد باعث که یطورهمون_

 !برسم تو به تهش تا سمیوا یبدبخت کی و هزار یجلو

 :گفت یطوالن یمکث با محمد

 منم؟ دعاهات ته_

 جوابش تا کرد بشی،ترغیهوم با محمد و کرد نگاهش جیگ میمر

 :ماند رهیخ بهش میمر. بدهد را

 ؟یکم یکرد فکر_
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  ؟یشد بمینص تو چرا پس! وقتچیه نکردم دعا که من_

 یقدم محمد. دیکش باال را شیهاشانه جفت مکث با بارنیا میمر

 :داد ادامه و رفت جلو

 یبودخوش هم تو کردم، فیک تو با من که یقدراون یول_

 باهام؟

 شیهاچشم یتو بغض. زد چرخ او صورت یتو میمر یهاچشم

 یهامردمک یتو هاشمع نور و برگشت سقاخانه سمت. زد

 رس. رفت یسنگ یهامشبک یرو شتانشانگ. شد شناور لرزانش

 :شد ترکینزد یکم محمد

 ؟ینبود_

 خودت لقو به! کنم فکر یزیچ هی به فقط نگرفتم ادی یزندگ تو_

 یبدبخت وگرنه ومدهین من به ادیز که یحال و عشق و فیک همون

 اما بگذره سخت بهم حاضرم... زدینم امخونواده به طاعون مثل

 !... مباش داشته سهممه که یزیچ

 :گفت پر ییهاچشم با و برگشت سمتش

... بشه یزیچ هی... هوی ترسمیم که باهات خوشبختم قدراون_

 ... رنتیبگ ازم

 حسن یهاحرف از یناش عذاب و احساس مشت یتو محمد قلب

 . شد جمع

 باهام؟ یداشت خوش روز هی_
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 و بود یجد محمد. کرد نگاهش رتیح و بغض با بارنیا میمر

 :جنباند سر! فیتکل نییتع نبالد انگار

 ؟یگرفتن اعتراف دنبال حاال زدم حرف همه نیا تو؟ چته_

 !آره کن فکر_

 که یزیچ از شتریب یلیخ. دارم دوست بدتم یهاخاطره یحت_

 !یدیپرسینم اصال وگرنه یبفهم یبتون خودت

 آرام. ماند شیسرجا و گرفت را مچش محمد که برگشت هم بعد

 :گفت

 !نکنقهر_

 :گفت تلخ میمر

 که نباش یجور هی توروخدا یول بکنم باهات تونمینم قهرم_

 بار هی! ندارم و دار همه... االن یشوهرم... کنم ضعف احساس

 ... بدم دستش از خوامینم گهید...  گرفتنش ازم

. نچکد اشکش تا دیچرخ گرید سمت چشمش و دیلرز شیهالب

 :دشیکش خودش سمت محمد

 ! شهینم یخال یمفت نیا به که پره دلم نقدیا! باهات دارم حرف_

 محمد و کرد نگاهش جیگ کرده؛ انیغل احساس همان با میمر

 :گرفت ینفس

 داشتنت، از گفتن ذره هی اشتباه، یکارا به اعتراف ذره هی_

... بد یروزا یهمه جبران سر قسم و قرار و قول یکمهی

 !ادیم کم صبحم تا شب هی نایا درمورد
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 :داد تکان سر میمر

 ...خودت! محمدرضا خوامینم اعتراف من_

 دیشا که امروز تا ام،ییدارا همه با چون! اتواسه بگم بذار_

 دونستمینم قبل، یروزا به برگردم نتونم و شم ورشکست

 !باشم یکی داروندار تونمیم

 دور دست. بزند لبخند شد باعث م،یمر معترض   گفتن محمد

 با را شمع. برگشت سقاخانه سمت او با و انداخت شیهاشانه

. گذاشت کنارش و کرد روشن بود، کرده روشن میمر که یهمان

 او شال یرو از شیهالب. داد رییتغ را حالش میمر راحت نفس

 :گفت و دیچسب سرش کنج به

 ... جوجهه واسه_

 یوقت. گرفت اشخنده محمد گفتن جان با و دیکش یآه میمر

 یطره. بود قبل مثل هنوز مدمح نگاه حالت برگشت، سمتش

 :گفت و داد تو شالش از را شیمو یرها

 خونه؟ میبر_

 :دیکش پلکش ریز دست و خورد جا میمر

 ! میبمون میاومد گفتم من یول_

 لبخند با سقاخانه، به ینگاه از بعد و کرد سکوت یکم محمد

 :دیچرخ سمتش

 !میدیم لیتحو یزیچ هی بعدا! ستین مهم_

 ...خانمعصمت آخه_
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 :افتاد راه و گرفت را دستش محمد

 ؟یهست یروادهیپ هیپا فقط... میبر ایب! من با_

 از کرد، نگاهش و برگشت که محمد اما دیبگو یزیچ خواست

 خلوت شور   از پر تنش یزیچ هر یجا چشمانش، برق و شوق

 یلیخ. رفتند ابانیخ سمت و دیچسب شیبازو به. شد باهاش

 تا نشد؛ هم تمام که انگار بود دهمان شانیروزها پشت هاحرف

 انخودش گرم یخانه وارد تنشان به دهیچسب یهالباس با که یوقت

 ...شدند

*** 

 

 

  

 

 

 پا به پا حسن. دیکش باال را شیهالب و کرد چک را لشیموبا

 :شد بلند موتور یرو از عاقبت و کرد

 شده؟ یراه یچ با نگف_

 و گرفت را دیحم یهشمار دوباره و انداخت باال را سرش محمد

 :داد هم را او جواب

 . کنمیم خبرت دمیرس گفت فقط_
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 ادیم یک با نه اد،یم یک   معلومه نه! پَ  یکرد سگامونیا بگو! به_

 ...موال به یشد اسکول... ؟یمنتظر یواستاد بعد

 همان جز نگرفت دیحم لیموبا از یجواب هم باز یوقت محمد

 حسن. برد شیموها یال دست کالفه بودن، دسترس رقابلیغ

 :زد یگرید در به و کرد تنگ چشم

 ...تاوونه یستیشا! ممدخان مارو یچوندیپ شبید_

 :برگشت سمتش خنده با محمد

 !شد؟ بد که تو واس_

 :دیچرخ گرید سمت نگاهش و دیکش سرش یرو دست حسن

 ... دادا شوماس مث شانسمون ما آخه_

 حسن کتف یرو را آرنجش و رفت موتور سمت کشینزد محمد

 :گذاشت

 ...منو نیبب_

 ،دید شیهاچشم یتو را طنتیش برق یوقت و کرد نگاهش حسن

 :دیکش گردن و زد دستش ریز د،یبگو یزیچ او نکهیا از قبل

 ... یکن زر زر یشوخ ،یجد موال به_

 :نشست موتور یرو و زد سرش یتو خنده با محمد

 ! یخر بس از کرد جور کیتار اتاق فقط دیبا تو واسه_

 !البد بزنه خونیشب باهم رباریت و منور با امیحاج بعد_

 :دیچرخ سمتش سرش و گفت ییاوهو محمد
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 !یندار جرات آقات از خوادیم دلت پ_

 :دیغر و نشست پشتش و شد سرخ حسن

 ...خودته لنگه قتمیرف نیا که برو فتیب راه_

 .شد محو لبخندش و رفت رونیب یشوخ جو از محمد

 ... گفتیم روز اون دیس! سنح براش شدم نگران_

 چک را یگوش بالفاصله. خورد زنگ لشیموبا حرفش وسط

 محض به و کرد ول را حرفش یمجتب اسم دنید با و کرد

 دیحم هک داد حیتوض یگفت،مجتب که ییبگو با ارتباط یبرقرار

 تمام دارد لشیموبا شارژ گفته و فرستاده او خط یرو یغامیپ

 یثابت تلفن با قهیدق چند از بعد و هدبد خانه یشماره و شودیم

 سشتر از. افتاده دنبالش یکس کندیم حس بوده گفته. زده زنگ

 تلفن از نکرده هم جرات و انداخته دور داده محمد که را یخط

 کی آدرس! بزند زنگ او به شده مستقر شیتو که یامسافرخانه

 یپک که اتاق کی یشماره و داده قم یتو را یمیقد مسافرخانه

. لمیف از پر یانقره کوچک فلش کی با گذاشته آنجا را مدارک

 حتما را مدارک و بروند آنجا نشده ازش یخبر اگر بوده گفته

 اگر چون فتندیب راه وقت همان و نکنند معطل یول بردارند

 دیاکت. ندارد یکار شانیبرا مدارک و او کردن دایپ باشند، دنبالش

 و بردارند را مدارک دنشیند و رفتن آنجا اگر یحت بود کرده

 ! بزنند رونیب یمعطل بدون

 شیب. شدیم محمد تن کردن گرم و سرد باعث یمجتب حرف   هر

 اگر یحت گفت اول روز از که بود دیحم خود نگران   یزیهرچ از
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 مظلوم   دخترک حق تا گذاردیم کار نیا یپا را جانش باشد الزم

 و بودند کرده رگشم به دیتهد که یبرادر. ردیبگ را برادرش

 و بود شکسته شیهادنده که بودنش زده آنقدر کباری یحت

 کرده یراض را همه شر، آن از بود دهیترس که زنش تیدرنها

 یساله چهل الت گنده یسوگل بشود اشساله  دختر تا بود

 شکم به اشینامرد بار که بود دهینکش هم ماه دو به. اشانمحله

 تمام که انگار! کرد ترداغ را اشانهمه و نشست دخترک

 و بودند یآبرودار یخانواده چون بود یعمد شیکارها

 نیسنگ اشنهیس یرو نفس... دهند کفتار آن به باج خواستندینم

 گفت و کرد مخالفت محمد اما رودیم باهاش گفت یمجتب که بود

. دیرس تهران و گرفت یمیتصم دیحم که دیشا بماند، است بهتر

 ستا بهتر که گفت حرفش نیب محمد آورد، را دیس اسم تا یمجتب

 راه و باشد نجایا بود محال چون دهد خبر قم به دنشیرس از بعد

 ار اشانهمه یپا او دلشوره بود ممکن هم بعد. برود او تا کند باز

 !بکشاند قم یمسافرخانه به

 قطع که یزمان و رودینم تنها که کرد راحت هم را الشیخ 

 و او و قم رودیم گفت و گرفت را میمر یشماره بالفاصله کرد،

 کرده یسع. برگردد تا بمانند اشخانه و یعلحاج دل تنگ  مهسا

 داد هم قول. نشود مضطرب او تا دارد نگه یخنث را لحنش بود

 و شدیبوس یگوش پشت از بعد و همانجا برود برگشتن محض به

 خاندچر چییسو یوقت که رفت شیپ تند زیچ همه آنقدر. کرد قطع

 ینچ. نشسته کامل سکوت در سرش پشت حسن آمد ادشی تازه
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 نگاهش ب ر و ب ر داشت حسن. دیچرخ سمتش کامل و کرد

 :گفت و داد تکان یسر. کردیم

 برسونمت ای یریم. حسن امشب یافتاد کارات از یخودیب_

 دارآباد؟

 :برد جلو را سرش بعد و کرد نگاهش یکم حسن

 خاطر واس اونم. دوشش رو دهیکش الهسیس حسرتو هی آقام_

 تازه انگار و زد هق باشگاه تو که قهید همون از! ممرضاس

 ور، هی حسرتام همه گفت نشس زد، حرف گذاشته، جا قشویرف

 !ور هی ممرضا نذاشتن جا کاش   یا

 

 

  

 

 

 :زد کتفش پشت حسن که بود بهش محمد نگاه

 قد نشده، رو سه! ماریب تاب سالیس ستم،ین آقام من... دادا برو_

 !ممد برو...  هستم منم تهش تا ه،یخطر اگه! ... تویب اومدم

 موتور پشت و گرفت نفس فقط محمد که گفت مطمئن قدرآن

 رس یرو را کاپشنش کاله حسن که دید نهیآ یتو از. شد ریجاگ

 اهشنگ به حسن چشم. شیگلو ریز کرد گره را شیبندها و دیکش

 :گفت بلند و افتاد
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 هی الاقل م،یرینم سرمون، میبکوب یندار که هاقابالمه نیا از_

 !دادا یینچا تا سرت بکش یکوفت

 :افتاد راه و شد کج خنده با محمد لب

 چاکرتم؟ آخه چادیم تو با یک_

 ودب کاپشنش بزرگ بیج یتو که را یبافت کاله خنده با حسن

 :زد داد. دیکش محمد یموها یرو سر پشت همان از و برداشت

 موتور با یدرازگوش چه آخه! خو میرفتیم یفرنگ عروس اب_

 قم؟؟ رهیم

 ....کرد پر ته تا را موتور گاز و گفت یمحکم نه محمد

 

 

 شدت به. کردیم چت تارهس با داشت و بود دستش یگوش

 شیابر آنجا آنقدر. افتاده باشگاه یبرا اتفاق نیا که بود ناراحت

 میمر! کند چه دانستینم حاال و بود برداشته وام که بود خوب

 شیرفقا و همکاران نیب او یبرا و کند صحبت محمد با داد قول

 زیچ ومیآکوار گفت او یوقت و کند دایپ کار یبرا یخوب یجا

 آن یبرا شد تنگ دلش و ختیر میمر دل به غم بود، یگرید

 شیپ چه دانستینم. بود نمانده ازش یچیه که پرخاطره سالن

 و شودیم سرپا دوباره آنجا که داد دیام ستاره به اما دیآیم

 ! یزمان چه ستین معلوم یول رندیگیم سر از را کارشان
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 بعد کرد؛ خاموش را نترنتیا او، با یخداحافظ از بعد باالخره

 اهنگ صفحه به دلشوره با. نداد آنتن که گرفت را محمد یشماره

 ! او عکس و کرد

 !نزنه شور دلت. رفتن هم با_

 نگاهش لبخند با و کرد جمع را یگوش کنارش، مهسا نشستن با

 :کرد

 نزنه؟ شور ییتنها دلم_

 :کرد نگاهش و نشست عقب شیزانوها کردن جمع با مهسا

 کاریچ و رنیم کجا گنینم اصال که امیحرص نیا از_

 !میرفت گنیم فقط! کننیم

 :داد باال ابرو میمر

 حاال؟ از یریگیم آمار. نیآفر_

 :زد بهش خنده با مهسا

 حیتوض ستنین بلد خودشونم یول! پرسمینم اصال! خدا به نه_

 !بدن

 :داد هیتک یپشت به کنارش و گرفت ینفس میمر

 مشاور. زود رهیگیم ادی! محمده از ترراه به سر یلیخ حسن_

 شد؟ یچ

 ...ییدوتا! میبر رو جلسه نیاول شنبه شد قرار_
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 دست هیثان چند از بعد و کرد نگاهش یمهر پر لبخند با میمر

 :گفت آرام. دیکش صورتش یرو

 !شمیپ یبرگشت بود روزید نیهم انگار! هاشهینم باورم_

 صاف میرم. دیبوس محکم مقدمهیب و گرفت را دستش مهسا

 براق ییهاچشم با مهسا. زد بهش یاضربه اخم با آرام و نشست

 یشانه یرو را سرش بعد. رفت شصدقهقربان و کرد نگاهش

 :گفت آرام و گذاشت او

 م؟یمر بگم یزیچ هی_

 نگاه را صورتش یتو و شد خم کرد، مکث یطوالن مهسا یوقت

 :گفت آرام او که کرد

 ... دلم... راستش_

 !هسام خب بگو_

 ! سوخت مامان واسه دلم_

 کدر او یهاچشم چطور که دید و ماند میمر به نگاهش و گفت

 را دستش مهسا. کرد عوض را نگاهش ریمس سکوت در و شد

 لیتحل ییصدا با میمر که کرد صدا آرام را اسمش و گرفت

 :رفته،گفت

 !نشیبب برو یدار دوست_

 !رمینم جاچیه تو بدون_

 ادامه آرام مهسا! ؟!خواستیم دلش او یعنی نیا. دیلرز میمر دل

 :داد



 

 pg. 1169 

11
69 

 نمشینب و نکنم اعتنا خواستم! دانشگاه در یجلو اومد بار هی_

 ... اما

 که بود ساکت هنوز او اما دیبگو یزیچ میمر بلکه کرد مکث

 :داد قورت را دهانش آب مهسا

 ! میمر بود سوخته دستش دوتا هر_

 مهسا سمت نگاهش و شد کنده میمر دل ته از یزیچ انگار

 ! است پر او یهاچشم دید که برگشت

... شبساطو بند با گرفته شیآت خونه بار هی. شده معتاد شوهرش_

... منو گرفته شماها آه شیآت گفتیم... و بوده خواب مامانم

 ...گفتیم

 :کرد نگاهش خواهش و خشم با میمر

 شینیبب یخوایم اگه. کن تمومش بابا روح به رو تو... مهسا_

 توقچیه خودت جون به! کن آمد و رفت باهاش یحت. نشیبب برو

 ! نده خبر من به ازش یول... دینبا ای چرا گمینم

 یشتریب حرف که نکرد فرصت یول گفت یدیببخش یفور مهسا

 آب یهوا به رفت آشپزخانه سمت و شد بلند میمر چون بزند

 شدل سر چه هر خواستیم انگار.شدینم خوب حالش!خوردن

 نرود ادشی و اوردیب باال اشیکودک یهاخاطره با بود نیسنگ

 کند آرزو توانستینم یحت یول... نکرد یمادر شانیبرا مادرش

 چند. زدیم چنگ را دلش ته یکس! بود مرده هم او کاش که

. برگردد زودتر محمد کرد دعا و دیپاش صورتش به آب مشت

 کی یحت او نکهیا صورت! زدیم دامن بد احوال نیا به او نبودن  
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 هیگر ریز خواستیم دلش که کرد بدحالش چنان نباشد روز

 شنفس شد باعث یدلتنگ و ترس و بغض از یبزرگ حجم. بزند

 به اشیگوش برداشتن با کند، نگاه را مهسا آنکه بدون و ردیبگ

 نمنم. نگرفت یجواب باز. گرفت را محمد یشماره. برود اطیح

 و نشست پله لب. بود گرفته اشیازب احوالش با هم باران

 و برود خانه داشت دوست. گذاشت شیزانوها نیب را شیهادست

  ...اما شود آرام یکم دیشا ردیبگ بغل را اشیشمعدان

 صورتش به دست. دیشن را در شدن باز یصدا و گذشت یکم

 :گفت آرام مهسا و دیکش

 تو گفتم اونور؟ میرینم چرا گفت. االن زد زنگ خانمعصمت_

 ... یول میبمون جانیهم یگفت

 باشد خانمعصمت کهنیا حدس. زدند را زنگ مهسا حرف انیم

 خودش گفتنش، اهللای یصدا و یعل حاج دنید با اما نبود سخت

 یعل حاج یهاحرف انهیم یول داد سالم و کرد جور و جمع را

 ثلم عادیم بلند یصدا شام، یبرا هستند منتظرشان گفتیم که

 .بود قلبش بر یخنک میسن

 !جونم ییدازن سالم_

 کجا از دفعهکی او دانستینم. رفت جلو مشتاق و متعجب

 ت،رف بغلش یتو او یوقت و نشست شیپا یرو یول شد شیدایپ

 خوش قاصد انگار که دشیبوس و چسباندش خودش به چنان

 !تابشیب قلب شدن آرام یبرا است محمد یسو از یخبر
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 یتو را محمد یخانواده یهمه کرد سربلند و ذشتگ که یکم

 و ستادیا بالفاصله و شد شرمنده رفتارش از خودش. دید کوچه

 ردک بارانش متلک و گرفت آغوشش در مهنا. رفت استقبالشان به

 فقط نیریش یول بزند بهشان یسر عادیم خاطر به الاقل که

 زن نگاه یتو یدلواپس. دیپرس را حالش و گرفت درآغوشش

 .کردیم غوغا

 جان؟ مامان آره مسافرت؟ رفته محمد گفت یحاج_

 .بزند لبخند و باشد آرام کرد یسع یول افتاد شور باز دلش

 !قمه. ادیم زود_

 انگار که یمهمانان از استقبال یبرا خانم عصمت دنیرس

 رامآ یصدا فقط. شود یطوالن حرفشان نگذاشت بود، منتظرشان

 :دیشن را نیریش

 !یمراقبش دونمیم! میمر تو به صهقر دلم_

 شده هم من دل دیبگو خواستیم دلش. کرد نگاهش آشفته میمر

 :دیرس دلش ادیفر به عادیم یصدا. توانستینم یول خانهیرختشو

 دوباره و گرفتم امونیمرب از رو وممیآکوار ییدا زن_

 ...نشیبب! ییدا واسه آوردم و کردم خوشگلش
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 :گفت خنده با و رفت جلو ثمیم

 لبغ داد اورد،ین خودشم نویا! اشقهیعت ییدا نیا با مارو کشت_

 !االن باشه عصاکشم نکهیا جا ، من

 را عادیم بانمک یکاردست و زد لبخند یول کرد بغض میمر

 :دیبوس دوباره را بچه و شد خم... گرفت

 !هاشهیم خوشحال یلیخ نهیبب جونت ییدا_

 آوردمش. شد یراض تا گفتم اونقد یول دادینم امونیمرب_

 ! سوخته ومشیآکوار االن دونمیم... شه خوشحال جونمییدا

. فشرد خودش به و کرد بغل یدست کی را او. دیلرز میمر دل

 را ثمیم آرام یصدا م،یمر و دیدو سمتش مهسا دنید با عادیم

 :دیشن

  خانم؟ میمر بشر نیا کجاست_

 :شکنار کرد پاشل ثمیم و کرد نگاهش مستاصل میمر

 بره وسطه یمهد یپا گفتم بهش من اره؟یدرن یباز خر کله_

 که کنهیم داره کاریچ... ومدهین یچیه دنبال اما کنه تیشکا

 شهرستانه؟ دائمم

 مشغول و یعلحاج یخانه سمت که کرد هیبق به ینگاه میمر

 :گفت عیسر ثمیم و بودند یاحوالپرس

 آدم... یدار فرق اونا با شما! نفهمن یزیچ مامانش و مهنا_

 !راحته ازت الشیخ
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 و لرزان دل بود؟ سنگ مگر او؟ از بود راحت الشانیخ چرا

 :گفت کوتاه و کرد جمع را اشیخبریب بغض

 !دونمینم درست نیکن باور_

 یراب باشد که کرد اشاره هیبق کنجکاو نگاه با و کرد ینچ ثمیم

 یبرا رفت مهسا و خانم عصمت سمت خودش و بعد

 ییمقوا یومیآکوار کنار میمر دست یتو یگوش. یپرساحوال

 ...دادینم یجواب چنانهم محمد. کردیم یکج دهن بهش داشت

 عادیم که بودند شده فارغ آشپزخانه و سفره شدن جمع از تازه

 ثلم که دیکش شیموها یرو دست لبخند با میمر و نشست کنارش

 ت،گف یمجان و دید را کردنش نگاه مدل یوقت! نبود بلند گذشته

 :گفت آرام و چرخاند مادرش سمت   یچشم عادیم

 شتون؟یپ بمونم یبگ مامانم به شهیم! که رمینم مدرسه فردا_

 :گفت و زد لبخند میمر

 باشه؟! نشو ناراحت هم نداد،تو اجازه اگه یول گمیم_

 !مییدا به بدم ومویآکوار خودم خوامیم... آخه_

 نشست کنارش مهنا که گشتیم شیبرا جواب دنبال داشت میمر

 :گفت شده جمع ییهاچشم با و

 عاد؟یم یگیم ییدازن گوش در یچ_

 :نشست صاف عادیم

 !یچیه_
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 که رفت ثمیم سمت میمر به یپرخواهش نگاه با و شد بلند هم بعد

 و گرفت ینفس مهنا! منصور و بود یعلحاج با صحبت مشغول

 :کرد نگاه رامیمر

 !نه؟ ،داره موندن یدعا التماس باز_

 :زد لبخند میمر

 !اردشیم خودش محمد! بمونه بذار! نداره مدرسه که فردا_

 میگفت خودش؟ حاال کوشش! کرده شینجوریا محمد نیهم_

 هم؟ تو بهش یداد رو شد، تموم گهید اشیمجرد یمسافرتا

 !رهینم باشه نداشته کار! بابا نه_

 :دیچرخ سمتش کامل مهنا

 نیا! کردمیم سکته داشتم دمید باشگاهو یماجرا من خدا به_

  هست؟ الشیخ نیع اصال

 :گفت یناراحت با میمر

 گهید! ستین هم ناله و آه اهل! مهنا ستین زدن نق اهل محمد_

 یکس یول هست یچ همه ریگیپ خودش! نشیشناسیم خودتون

 ...منو یحت. کنهینم ریدرگ رو

 هگب ادیب براش شأنه کسر انگار! غدشو اخالق نیا بزنن گند_

 !داره مشکل

. شده ناراحت دیفهم بهش ینگاه با مهنا و نگفت یزیچ میمر

 :زد دستش یرو آرام
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 زدم؟ غر آقااااتون به تو ینش ناراحت حاال... نمتیبب_

 :داد فشار را دستش محبت با مهنا و دیخند میمر

 چقدرم هر! براش اسسرکه رویس مث اشهمه دلمون خدا به_

 !عادیم جون به برامون اسدونه هی نباشه، مهم براش

 میمر و بکشد یراحت نفس مهنا شد باعث میمر آرام دانمیم

 :گفت دوباره

 ! شمونیپ بمونه عادیم بذار_

 :داد تکان یسر و کرد عادیم به ینگاه مهنا

 اد؟یم یک محمد حاال. باشه_

 ! شب فردا ارمشیم خودم هم ومدین یول ستین معلوم_

 انگار دیشن را ماندنش دییتا خبر یقتو عادیم و نکرد یمخالفت مهنا

 ذوقش از. برود ایدن یشهرباز نیبهتر به است قرار که

 ...کند پنهان را طنتشیش توانستینم

 

 

  

 

 

 را دستش دو محمد ه  یشب که بود خواب در غرق   عادیم به نگاهش

 دز لبخند. دیکشیم نفس منظم و بود برده بالش ریز طرف دو از
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 را تلفن جواب کدام چیه وحسن محمد. نشد آرام دلش یول

 یعلحاج داریمعن یهانگاه و خانم عصمت اصرار با. دادندینم

 حرام بهش خواب یول ماندند همانجا را شب گفتنش، کباری و

 دید که زد یغلت و دیشن را مهسا شدن جاجابه یصدا. بود

 خوابش باالخره هم در یصورت با و داده دستش کار هایخوابیب

 یاصد. دیکش باال مهسا یشانه یرو تا را پتو و دیکش یآه. برده

 بود شده کولر کانال و شهیش یرو باران یهاقطره کیتکیت

 هم امیپ محمد یبرا! اشدلشوره پر ییتنها شکوه   با یقیموس

 جواب دید را امشیپ حداقل خواست التماس با و بود فرستاده

 پرده و شد بلند رختخواب یرو از. نشد یخبر یول دهد یکوتاه

 نگاه را کیتار و باران از شده سیخ اطیح یکم. زد کنار را

 د،یرسیم خانه در دو به که یریمس از ریغ یزیچ یول کرد

 یلیس مثل هوا یسرما. رفت رونیب و کرد باز را در. دیدینم

 واقعا موتور با و هوا نیا یتو! شد جمع و خورد صورتش یتو

 ! دهند؟ جواب را یگوش نستندتواینم یحت که بودند کجا

 گرددبر تو خواست و اوردیب طاقت کمش لباس با نتوانست یلیخ

 با و برگشت یفور. دیشن را در بازشدن   یصدا کرد حس که

 و محمد دن  ید با که رفت نییپا وانیا یهاپله از محتاط ییهاقدم

 :فتگ دلتنگ و آشفته. کرد تند قدم و دیکش یراحت نفس حسن،

 ن؟یدینم جواب یگوش هاشما چرا_

 و باغچه کینزد حرفیب محمد یول گفت یآرام کیعلسام حسن

 ندب بود؛ شده خم که یگردن و نشستنش طرز. نشست حوض لب
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 او که دیچرخ حسن سمت ترس با نگاهش. کرد پاره را میمر دل

 :گفت و دیکش سرش یرو دست فقط خسته و کالفه

 بدل عوض یچیه ینیبش و یواست نجایا! ممد تو ایب پاشو_

 ... دادا شهینم

 با و اوردین طاقت انگار بعد. شیزانو یرو شد جمع محمد مشت

 اهمب حسن و میمر. برود که شد بلند شیزانو سر مشتش دنیکوب

 و جاک دیپرس میمر. دیچیپ به شانیهاحرف و کردن تند پا سمتش

 !شیرو یجلو یگرید و بود سرش پشت یکی! سایوا گفت حسن

 :گفت بد یاحوال با و زد چرخ او صورت یتو میرم نگاه

 یچ ؟یریم یدار حرفیب حاالم. کردم سکته من شبید از_

 !خب؟ شده

 :دیکش را شیبازو سر پشت از حسن

 ! گهید میریم هم با کنه، تلفن دیس بذا_

 که بود بد حالشآنقدر. دیچرخیم اشکله و سر یرو محمد دست

 یفور حسن مهسا، آرام سالم یصدا با. بزند حرف توانستینم

 ترف جلوتر آنها به توجه و حواس یب میمر. برگشت وانیا سمت

 یهاچشم. کند نگاهش بلکه گرفت آرام را محمد کاپشن یباال و

 !شدیم پاره داشت دلش. بیعج و پرو سرخ. بود برزخ هیشب او

 ...هوی محمدرضا؟ شده یچ_

 ! کشتن دویحم_
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 در هم با آتش و خون! بود جهنم خود حالش! نبود برزخ! نه

 اب. کرد یخال را میمر یپا ریز یکس انگار! زدیم قل شیهاچشم

 پاکت بد یحال با محمد و ماند رهیخ بهش شده گشاد ییهاچشم

 سیخ باران. گذاشت او دست یتو و درآورد بشیج از یکوچک

 و بود غم یبو. دادینم هم گاریس یبو یحت! بود کرده سشیخ

 !خشم

 !امیب من تا میمر یعلحاج بده نویا_

 :پشتش دیدو حسن اما بود شده خشک میمر. رفت در سمت

 !بات امیم منم_

 کجااا؟_

 هم یتو صورتش. دندید را یعلحاج و شد روشن اطیح یهابرق

 :دکر نگاه شانیچهارتا هر به دلواپس و نیخشمگ و یعصب! بود

 ابصاحیب ؟ریتفس و حیتوضیب حرف؟یب... نیایم... نیریم_

  ها؟. کلهم نیشد

 یتو و کردیم نگاه را محمد هنوز زده بهت و کرده بغ میمر

 .رفت نییپا یعل حاج بود؟ یکس چه دیحم که دیچرخیم ذهنش

 !بود گردش در برعکس و حسن به محمد از نگاهش ریت

 بزنم زنگ و نیزم ریز نیهم تو بندازمتون ای نیدیم جواب_

 اد؟یب فتنه یموسا اون

 :گفت آرام حسن و نداد جواب حمدم

 ...وقتش منتها... من گمیم موال به بده امون! یحاج گمیم_
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 ...بگو پس وقتشه... ممد یآ! هس وقتش_

 سمت را حسن و پراند جا از را میمر در خوردن هم به یصدا

 میرم به رفتن از قبل فقط. باشد تنها محمد نگذارد تا دیکش در

 یخال یجا متوجه تازه. رفت و دندارن یگوش کدام چیه گفت

 یباران اطیح کی!رفت دهانش یرو شیهادست! شد هم موتور

 سر پاکت یتو که کوچک فلش کی و مانده جا به آدم سه و ماند

 ...خورد

 

 

 دست حسن اتاق، یتو باهاش یسال و سنهم مرد و دیس ورود با

 وارید از را اشهیتک محمد و دیکش زیم یرو یقلم جا با یباز از

 ل،قب شب   اتفاق از بعد.  دیچرخ نشانیب سهراب نگاه. برداشت

 یاذره شیتو که یلحن همان با! دنشیدیم که بود بار نیدوم

 :گفت نبود، انعطاف

 شب؟ید از دستتونه یچ_

 !یچیه_

 :داد جلو را گوشش و نشست شیرو سروان زیت نگاه

 !!یچیه_

 اتاق یتو و داد تکان یسر او که کردیم نگاهش میمستق محمد

 شیتو هم تمسخر که یلحن با کمر، به دست و رفت راه قدم چند

 :گفت بود،
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 مسافرخونه؟ اون یرفت شب نصف یافتاد راه یچیه واسه پس_

 ! گذرونخوشچه... رونیبخوش چه

 به شتریب محمد خون هک یجور. انداخت شیتاپا سر به ینگاه

 :آمد جوش

 دیبا یشخص کارا واسه! مربوطه خودم به بود، یچ هر واسه_

 بدم؟ پس جواب

 در یباز ای یشوخ. دیچرخ سمتش میمستق و ستادیا سهراب

 :نبود کالمش

 یشخص کارات نیهمچ یفهمیم دادگاه، دست دادمت یوقت_

 ! بچه نبوده

 یومدین زودتر راچ بهت مربوط و هیمل کارم یداشت خبر اگه_

 رام؟؟ سر

 ...  یپسره یچ همه به یزد گند که اومدم االن_

 :رفت جلو نیخشمگ و زیت محمد و دیغر را اسمش دیس

 ...و شالق و ییبازجو از ؟یترسونیم یچ از منو_

 :بود نیخشمگ هنوز. ستادیا شیجلو دیس

 شرو! من به بده حرفا نیا جا دستته یچ هر !...محمدرضا_

 ! بکن

 شب؟ید تونیخودیب دخالت نیا بود شر یدونیم پس_

 نگفتم؟ کن، ول گفتم بهت من_
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 کنار بکشم و بزنم عر بعدم حمال بشم که ستمین حمار من_

 !یمجتب و دیحم ،نه بودم من نه... دیس

 .کند آرامش کرد یسع دیس

 ... شه تموم انیجر نیا بذار_

 او دینشن انگار. بود بغض و یدلخور و خشم از پر محمد نگاه

 .گفت چه

 کو؟ یمجتب_

 :کند نگاهش میمستق توانستینم. چرخاند چشم دیس

 ...التیخ! اون امنه جاش_

 دورم نکهیا نانم؟یاطم اعتمادم؟ راحت؟ یچ از راحت؟ المیخ_

 ...نکهیا د؟یس یزنینم

 :دیپر حرفش انیم دیس

 به کردمیم ولت! محمد یکرد یباز شیآت با ؟یزدن دور چه_

 !؟خدا امون

 :زد داد برآشفته محمد

  کردن؟ ریتحق ای زندونه خدا، امون_

 هک تو مثل یشقکله جوون واسه گرفتن سفت یعنی خدا امون_

 !یداد کشتن به قتویرف

 سهراب سمت اشمانده بازمهین یهالب و محمد سرخ صورت

 :باالخره درآمد حسن یصدا. دیچرخ
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 لو دویحم ماش قیرف سروان؟ جناب گاز رو یگذاشت پاتو چرا_

 ... بعد زدش یالقمه حروم کدوم سین معلوم که داد

 نیا وگرنه نیرفت و نییپا نیانداخت سر که بود شماها اشتباه_

 !افتادینم اتفاق

 :گفت خشم با دیس

 و؟یچ همه ارمیم خودم گفتم!سهراب برو_

 بستیم را شیپا و دست دیس حضور اما بود کرده داغ سهراب

 ندبل ییصدا با. ستادندیاینم شیجلو سرهاپ لحظه آن تا وگرنه

 :گفت

 یگفت یه! یموس جنازه هی با وسط یانداخت رو نایا خودت_

 داشته ورشون هوا حاالم! تمام و کردن کارشونو! ستنین! عقبن

 و سین شونیحال نایا... یخصوص کاراگاه و سریکم شدن که

  چته؟ تو. داغه شونکله

 کتفش سهراب که رفت در تسم و نماند دیس جواب منتظر محمد

 باال محمد یصدا و خورد پس دستش بالفاصله یول دیکش را

 :رفت

 هاتدرجه و هاتپرونده فکر! سروان جناب ستمین اتگماشته_

 باد به دست چون نره باد به هوی من مث یخر کله با که باش

 !دونهیم کاراگاهت! خوبه دادنم

 نگاهش محمد که زد صدا را اسمش یعصب و بار شماتت دیس

 :کرد
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 وگرنه دیس کن رو ستییر واسه یدار ازم اگه مدرک و سند_

 یچیه کجاست، یمجتب نفهمم یوقت تا! ستین من دست یچیه

 هبست دست نیایب نیدار مدرک! دونمینم هم یچیه! ستین دستم

 با و شمیم خر نیکرد فکر اگرم! نیکنیم فکر که ییاونجا نمیببر

 رم،یگیم خونخفه مهیب خسارت نگرفت و یمهد شدن گرفتار

 مکدو نمیبب رمیم تهش تا من چون! نیکرد بدم ن،یکرد اشتباه

 غول اون گردن افتاده که دهیحم و رضا قاتل یاحرومزاده

 ! ... دوبار هر یابونیب

 :دیغر دوباره سهراب و گفت یاستغفار دیس

 ...وگرنه پسر اریب دستته که یفلش اون_

 مگه... دمینم پس جواب یکی تو به! بکن یخوایم یکار هر_

 !شه زنده دیحم نکهیا

 اسلحه با تا برد کمرش به دست سهراب رفتنش، رونیب موقع

 یاشاره با حسن و گرفت حرص با را مچش دیس که دارد نگهش

 دیکش دیس دست از را مچش سهراب. رفت دنبالش نگران و دیس

 :گفت یحرص او که

 یدینرس ییجا به وقتچیه که یتند و زیت قدنیهم شهیهم_

 ! سهراب

 :رفت نشانه مقابلش سهراب انگشت

 یدب پس جواب دیبا شد وارد پرونده روند تو که یخلل نیا واسه_

 ! دادگاه تو امیم خودم بخوان شاهد! دیس
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 زودتر تا یشد عمل وارد جایب که یدیم جواب اونجا اونوقت_

 کشتن به رو مردم جوون و مدارک اونبه برسه دستت محمد از

  ؟یداد

 :رفت باال سهراب یصدا

 خطره،گوش تو جونشون و ببر رو نایا پا گفتم بهت یوقت_

 یاقاتف رفتم من! دهینم قانون شدنشونو تلف تاوان حاال ،ینکرد

 جو و یسنگر پشت هنوز یکرد فکر یول فتهین پسر اون واسه

! !!من برادر نه راهه؟ به قاتیرف با بنگت بنگ و بکش بکش

 !ونیا بفهم... بره دینبا خطا به ریت گهید! بود زیت دیبا النا

 :سهراب ینهیس تخت خورد دیس دست

 جلوم االن و شده باز واست راه که میبود نفهم من   امثال_

 !یدراومد

 ...تو... یموس نکن شیقات_

 بهتجر همه نیا با یوقت! گهید باال زد بوش که بذار گندابو در_

 ویچ همه فکر دیبا ،یداد کشتن به پسرو اون و ودهب تله یدینفهم

 نویا تو... یرسینم یاخرابه چیه به یقلدر با االن. یکردیم

 انیا یدیفهمیم دیبا گذاشتنت شنود از قبل تا وگرنه!! بفهم

 !بگن تلفن تو ویچ همه که حرفاست نیا از ترجمع حواسشون

 ازش یمدرک دنبال ساله هی که یآدم به ماه چند تو که نبود

 !دنیرسینم

 :گفت زودتر و رفت جلو دیس که دیبگو یزیچ خواست سهراب
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 یمجتب هم تو. دمیم بهت و رمیگیم ازش دستشه یچ هر من_

 هاهبچ نیا کن فکر! شیشناسیم انگار نه انگار و یکنیم ول رو

 من و رمیگیم گل باهات رفاقتمو در وگرنه یدیند وقت چیه رو

 لیتشک گناهیب جوون هی جون بابت واست که یدادگاه تو امیم

 لهپ شدن و دیپر جلوم سرشون که ییقایرف همون روح به! شهیم

 !قسم تو امثال واسه

 نگاه .شد یعلحاج ینهیس به نهیس برود، رونیب کرد باز را در تا

 یدست و سوزاند را استخوانش مغز تا یعلحاج نیخشمگ و زیت

 :گفت که یوقت بود، سخت شیصدا. خورد اشنهیس تخت

 !یموس ینکن کارت یقات رو هابچه نیا که ینشنفت و گفتم بهت_

 :کرد نگاهش رهیخ رهیخ یموس

 ...نایا قسم، پدرم روح به یعل_

 :راندش عقب و خورد قشیرف ینهیس تخت باز یعلحاج دست

 یهوا و ارهد باد شکله پسر نیا گفتم ؟یموس نگفتم ای بات گفتم_

 ؟یکر به یزد خودتو و یکرد طمع نگفتم؟ ای رهندا خودشم جون

  ؟یکور به

 :گفت مستاصل دیس

 تهشو بره که باشه لهیبدپ و چغر نقدیا کردمینم فکر یعل_

 تا... قسم یدار باور یچ هر به... قسم ممرضا خاک به! ارهیدرب

 ...یول ببرم پاشو خواستم شناختمتش

 ! یببر پاشو ینتونست و یدیبر تنشو گوشت یول_
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 ریبگ دستش از مدارکو و ریبگ گوششو برو یطلبکار جا شما_

 !کنم بازداشتش مجبورم وگرنه! من برادر اریب

 و دیچرخ او یپا تا سر نگاهش. کرد نگاه را سهراب یعلحاج

 قدرآن نگاهش. کرد مکث بود مانده کمرش به که یدست یرو

 سمت دوباره و رفت دیس سمت سهراب نگاه که بود نیسنگ

 :برگشت یعلحاج

 ستنب قشویرف چشمش جلو شبید که ییآدما! گوششه خیب خطر_

 محافظت دیبا! وقتش سر برن دیشا آن هر! انیمتوار هم گوله به

 ... و اشوبچه و زن خودش، از شه

 جونش و جوونمو و جلوم یواست حاال که میداد جون همه نیا_

  م؟یبترسون و فشار آلت یبکن رو

 :گفت آرام دیس

 !فهمهینم منتها! یعل خطره تو محمد_

 :دیکش داد یعلحاج دفعهکی

 حاال! ماجراهات و یباز تو شیدیکش یکرد غلط د،یفهمینم_

 فقط؟؟؟ فهمهینم

 ...یعل_

 یکی سر از مو تار روزتون به یوا یول رمیگیم مدارکشو من_

 ... یموس کشمیم ختیم به! شه کم من یهابچه از
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 به...  کنمیم آرومش خودم نم. صدا سرویب ازش ریبگ تو_

 گل گهید دفترو نیا در وگرنه کنمیم آرومش قسم شرافتم

 !رمیگیم

 ...ریبگ داغ سرب دنتویکش نفس در بود، نیا ریغ_

 حاج. گفت چشم و گذاشت شیهاچشم یرو را دستش دو یموس

 هم به را در یجور. رفت رونیب و کرد سهراب به ینگاه یعل

 سمت دلخورش نگاه! دندیشن را نیمز لرزش یصدا که دیکوب

 :گفت یطوالن یمکث با و برگشت سهراب

 نکن، حساب روم یچیه تو گهید بعد هستم انیجر نیا ته تا_

 !سروان جناب

 دیس اما دیبگو یزیچ رفت جلو و انداخت کمر از دست سهراب

 :گفت ترسخت و گذشت کنارش از

 هب کمک اوونت یکاف حد به! رونیب ادیب کن ول هم رو بچه اون_

 ! ... دخمه اون تو داد پس منو

 ... دیس_

 ...فقط برو! ارهیم مدارکو! حرفه یعل حرف. برو_

 برد شیموها نیب یعصب را دستش. خورد زنگ سهراب لیموبا

 :برگشت دیس سمت رفتن از قبل و

 . ..اخالقمه چون... تندم. یموس نذاشتم یکس خون رو پا من_

 !کن ول رو یمجتب_
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 رس گهید...  ریبگ مدارکو نیا فقط اشهخونه شب تا! خب لهیخ_

 یرینگ... بدم پس جواب دیبا... دراومده انیجر یصدا و

 ...مجبورم

 ! رهیگیم گفت یعل_

 انگار که گشت یعل حاج دنبال چشمش با. رفت پنجره پشت

 سهراب رفتن از قبل! پسرها کردن دایپ یبرا بود سرگردان

 :گفت دوباره

 ...هم رو نایا یگوش و موتور_

 .رنیبگ انیب بگو_

 

 

  

 

 

 را خودش و دیکوب نیزم یرو سالن یگوشه را لشیوسا تمام

 میمر بعد قهیدق چند! ونیزیتلو یجلو ال یکاناپه یرو انداخت

 با و چرخاند خانه سالن یتو چشم. زد را برق و شد خانه وارد

 دریبگ دهیناد را شیپ یساعت انیجر کرد یسع مبل، یرو دنشید

 ... هاستهیثان یحت و قیدقا روزها، نیبدتر در او کند درک و

 یتو اول برود؛ محمد سمت نکهیا از قبل و دیکش یقیعم نفس

 ار شیهالباس بعد. گذاشت را جوش آب یکتر و رفت آشپزخانه
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 او سمت و برداشت را ینیس ،یچا کردن آماده با و کرد عوض

 زیم یرو را ینیس. بود دهیچیپ خانه یتو گارشیس یبو. رفت

 نگاه شد،یم دود انگشتانش نیب که محمد گاریس به و گذاشت

 اشدب آرام بتواند تا دیکش شیزانوها یرو را شیهادست کف. کرد

 نگهشان شیزانوها نیب و کرد چفت هم به را انگشتانش بعد

 یمکث از بعد او دست و کرد صدا را محمدرضا اسم آرام. داشت

 .زد گارشیس به یمحکم پک و شد کنده اشیشانیپ از دارکش

 که دیچسب سقف به چشمش و دیکش باال را خودش ، باز طاق

 :گفت لحن همان با میمر

 کم تیخستگ بذار... ریبگ گرم آب دوش هی بخور، ییچا پاشو_

 !تنته سره هی لباسا نیهم روزه دوسه. شه

 شستن یچوب زیم لب کنارش و رفت سمتش د،ینشن یجواب یوقت

 دو یوقت. راهنشیپ یهادکمه کردن باز یبرا برد شیپ دست و

 رونیب حرارت تنش از کرد رفت،حس کنار راهنیپ یلبه

 هم که یصورت و بسته یهاچشم و کرد نگاه را محمد. زندیم

 دش بد حالش آنقدر... ترقیعم خطوطش هم و بود تررهیت رنگش

 ثبح و جر آن از بعد او بلکه کند یکار خواستیم دلش فقط که

 شده یجور هر زدنش، رونیب و یعلحاج یخانه یتو دیشد

 شود، که آرام او دانستیم... ساعت کی یبرا یحت! کند آرامش

 فراموش را اشکردهعرق و داغ تن و یچا. کندیم باز هم زبان

 نیب را یانگارلرز. گذاشت اشنهیس یرو را سرش و کرد

 ییجا شیهالب و بست چشم بعد و کرد حس محمد نهیس یقفسه

 ...  و دیچسب او قلب یرو درست
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 و شکسته غرور یبرا مرهم شدیم داشت بود توانش در چه هر

 تنش به بارها که ییهابوسه هیشب... اشخوردهترک احساس

 ضماد دیبا. داشت فرق حاال اما شدیم لذتش غرق و بود نشسته

 ییهازخم از پر خودش یول بود نگفته گوشش یتو یکس. شدیم

 رد راگ که کند قرص را دلش و ببندد شیبرا نبود یکس که بود

 !...شد خواهد تمام باالخره درد ماند؛یم هم هیبخ

 جمع تنش دور محمد دست دو د،یرس او شاهرگ به که شیهالب

 یصدا. ماند او یشانه و گردن نیب بغض با میمر سر و شد

 :بود برداشته خش محمد

 ! آوردم کم_

 :افزود ترنیسنگ و رفتیم نییوپا باال اشنهیس یقفسه

 ... حاال که دنبالش بودم نرفته کاش_

 :شد رهیخ او سرخ یهاچشم به و کرد بلند سر میمر

 بود؟ نخواسته مگه! ادیب بود خواسته خودش_

 یتو وضوح به را بغض حجم. خورد تکان محمد یگلو بکیس

 مثل ستدر. برد شیموها نیب دست. دیدیم مغرورش یهاچشم

 بلکه کند یباز اشپسربچه بغض با بخواهد که یمادر

 ...بشکندش

 دونستیم دیحم! محمدرضا داره تاوان یهدف هر...  یراه هر_

 نباشه یکس و توش فتهیب ممکنه که داره چاه اونقدر راه نیا
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 یدییدو و یبود دلواپس یچطور میدید همه...  من! بده نجاتش

 ... اما نشه شیزیچ و یبرس بهش تا دنبالش

 :او صورت یرو دیچک اشکش و زد پلک

 دیحم واسه فقط روزگار قدرت دونیم تو موندن ناکام و یتلخ_

 ! نبوده

 کجا از ستین معلوم که سمتمون اومدیم داشت چشمم یجلو_

 ... زدنش

 :زد دور میمر صورت یتو شیهاچشم

 ... بودم جاش من اگه_

 :دیشک صورتش یرو دست میمر کرد، که یمکث با

! سادمیوا پاش کنه هم یکار هر دارم، عشق هی ایدن دار از من_

! برو تهش تا... رمیگینم جلوتو من... زنمینم نقم یحت... 

 ...امیم باهات خودمم

 یعلحاج ادیفر و شد دهیکش او اشک یقطره یرو محمد شست

 ودب گفته که لرزاند محمد با بحثش یخاطره یتو را جفتشان تن

 طالق را زنش اول دیبا رد،یبگ را قصه نیا دنبال دبخواه اگر

 یزیچ خواست که یوزمان لحظه در بود شده شوکه میمر... دهد

 نگاهش جیو و جیگ محمد... بود شده مانعش خانمعصمت دیبگو

 که یراه بابت دهدینم یکس به باج بود گفته هم بعد و بود کرده

! گرددیبرم میمر سراغ دوباره بعد! را تهش تا...  رودیم دارد

 فقط نکرد، نگاه را یعلحاج یحت میمر زد، رونیب که خانه از
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  اما دینرس بهش چند هر...  دیدو دنبالش و دیپوش را شیمانتو

 ...سرش پشت هم او و خانه بود آمده میمستق محمد

 هک نانیاطم با زد لبخند بغضش انیم میمر و بود هم به نگاهشان

 خصوصا. شد آزاد محمد نفس انگار! ممانیم پناهت و پشت یعنی

 محمد اما شد زیخمین... دیچسب اشیشانیپ به او یهالب یوقت

 دست و گذاشت راهنشیپ یرو پا بعد قهیدق چند و نکرد شیرها

 اپ انگار...  دیکش گرم آب ریز و اتاق یتو تا سرش پشت را او

 ... ردیبگ دوباره یجان تا گذاشت شیهایخستگ یرو

*** 

 شیپ یساعت از که شد رهیخ محمد به و ستادیا اتاق درگاه یتو

! دکنیم چه باهاش دیفهمینم و بود گذاشته شیپا یرو را تاپلپ

 میمر. بود دهیکش هم را خانه تلفن یحت بود، شده بلند که صبح از

 بود، رسانده حداقل به را اشیگوش یصدا آرامشش یبرا هم

 و ردبگذا کنار را یلجباز کند انعشق شیهاحرف با بتواند بلکه

 تمام دیس به مدارک دادن لیتحو با دلهره از پر یماجرا نیا

 سر و شد اشمتوجه محمد نگاهش و حضور ینیسنگ با. شود

 :رفت جلو یکم و زد لبخند میمر. چرخاند سمتش

 . کنهیم خی. کردم آماده ناهارو_

 !ادیم نجایا تا بوش! ه؟یماکاران_

 دافر که شمونیپ ادیب عصر امروز گفتم عادیم به روزید. آره_

 دهب اشوهیهد که موند منتظرت یلیخ یطفل. مدرسه شیببر خودت

 .اومد شیپ... انایجر نیا خب...  یول
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 چشمش تازه میمر و دیکش رونیب usb سوکت از را فلش محمد

 محض به محمد و بود نداده یعل حاج به که افتاد یفلش همان به

 دیفهم تازه بعد! داد پسش هم او و گرفت را سراغش دنشید

 . ندارد یکس به را دادنش قصد محمد که است یزیچ همان

 ! گرفت دویحم جون ذره هی نیهم_

 تپر انگار و شد دهیکش رونیب افکارش از او یصدا غم با میمر

 :گفت آرام و رفت جلو! غمش یایدن نیب شد

 یچ همه گفت نزد زنگ حسن مگه د؟یس به شیدینم چرا_

 خوبه؟

 :گفت اطیاحت با میمر و نگفت یزیچ محمد

 خبر یچ همه از دیبا که کن شرط بعد...  محمد بهشون بده_

 !یباش داشته

 :گفت تلخ محمد

  جلوم؟ ذارنیم پرونده و چشم گفتن اونام_

 !؟یتونیم ،یکن اجرا قانون ییتنها یتونینم که تو_

 دامها گرید بود، که یپاکت یتو فلش گذاشتن و محمد سکوت با

 به یآب اول. رفت آشپزخانه یتو و شد رد کنارش از محمد. نداد

 غذا مشغول میمر. نشست زیم پشت هم بعد و زد صورتش

 :خورد را ساالد از یقاشق محمد و شد دنیکش

 . میبر شو حاضر ناهار از بعد_

 کجا؟_
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 زهرا، بهشت سر هی میریم بعد. دمیم بهش فلشو! دیس شیپ_

 نیا از!... براشون شده تنگ دلم! مامانم دنید و عادیم بالدن شبم

 !میببر خودمون عادمیم واسه یماکاران

 دمان رهیخ بهش او یناگهان میتصم از زدهشگفت و متعجب میمر

 یتو شدینم را تیرضا یول خورد را غذا از یقاشق محمد و

 قطف احوال نیا با! است نیب در یانیجر یعنی نیا و دید رفتارش

 . گذاشت دستش یجلو را او دوغ وانیل و گفت یاباشه

 ؟یرینم خسارت دنبال_

 ! آشوب قصد به و بوده یدشمن چون بهم، دنینم_

 ؟یچ کنن دایپ طرفو اگه_

 تاینها هم رنشیبگ. باشه کفنش که بود کجا گورش یمهد_

 اس،پرونده تو که ییزایچ با! بخوره خنک آب زندون تو کننشیم

 !اون گردن   خوابهیم

 آرامشش داد حیترج و زد پس آمد ذهنش یتو که را یفکر میمر

 نگاهش محمد و گرفت ینفس. نکند معامله خسارت پول با را

 :کرد

 یهاشاخه به تونهیم و است زنده و مونده که هیکس تنها یمهد_

 مدارک و اومدن شبید که ییاونا! برسونتم مجموعه نیا یگهید

 درنقیا ایکار اصل. لشکرن یاهیس اسمشونه، به فلش نیا یتو

 ! دنینم لو خودشونو راحت

 :کرد نگاهش رتیح با و ختیر میمر قلب
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 ؟یچ یعنی_

 نیا دیشا یحت. شه بسته ینجوریا پرونده که کردن شلوغ یعنی_

  !کنه پرش که باشن گذاشته دیحم دست یجلو خودشون فلشو

 :داد ادامه محمد و گفت یخب قراریب میمر

 ؟یایم ؟یایم مباها یگفت_

 و شد خم سمتش مکث با او و ماند محمد شیهاچشم یتو نگاهش

 و میمر صورت سرد پوست  . گذاشت صورتش یرو دست

 آن اشانیکی دیبا! آتش و خی. بود تضاد در محمد دست یگرما

 یصدا هم، به اشانیطوالن نگاه از بعد. بردیم نیب از را یکی

 :آمد نییپا محمد

 الشیخیب قسم خودت جون به... کن ولش یبگ... نرو یبگ_

 !شمیم

 :زد پلک و دیپر میمر یگلو به بغض

 شبید مث قراره هرشب که...  بگو هم رو اشیول... خب_

 آره؟...  یباش

 عقب نگذاشت میمر یول صورتش از شد سست محمد دست

 :دیکش جلو را خودش و گرفت را دستش همان یدست دو. بکشد

 محمد؟ یبکن یخوایم کاریچ_

 :گفت دوباره خواهش با حرفش، از پر نگاه و او سکوت با

 یاخویم بگو من به فقط هستم، باهات تهش تا گفتم شبید من_

 ! یکن کاریچ
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 . نمیبب خودم رو نایا ستمیس کل دیبا! شبونه! دوباره کرمان برم_

 :شد گرد میمر یهاچشم

 ؟؟یچطور خودت؟_

 و آشوبه نشونیب هم النا... نشونیب برم دیبا بشه که جور هر_

 ...اونوقت...  باشه کمتر سکشیر که کرد نفوذ یجور هی شهیم

 بکشنت؟ و ارنیب رتیگ که_

 را نگاهش  محمد نگاه با. جمله نیا یادا موقع دیلرز شیصدا

 خواستینم. نشست عقب و گذاشت لبش یرو دست و دیدزد

 مآرا را خودش و کند استفاده او سکوت از کرد یسع. کند هیگر

 آتش کی قلب از صاف خواستیم محمد. نبود راحت اما کند

 و شد بلند. کردیم اشیزخم حتما کشتشینم اگر که بگذرد

 ،برگشت یوقت. بپاشد صورتش به یآب تا رفت نکیس سمت

 آمدن شیپ با و زد باال بغضش. بود سرش پشت درست محمد

 . کرد فرو بغلش یتو را خودش ادایب او یهادست

 ... اد،یب سرت ییبال هی_

 ! کنمینم سکیر. رو همه بگم دیس به خوامیم_

 کالفه محمد. کند نگاهش تا کرد بلند سر و دیچک میمر اشک

 .دیکش اشکش یرو دست
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 !نکن نگاه ینجوریا... رمینم_

 کالفه محمد. شد پرتر شیهاچشم و سوخت شتریب میمر دل

 پشتش یقدم میرم و گرفت اشیشانیپ به دست. کرد شیرها

 :رفت

 !امیم باهات منم یول برو_

 :رفت جلو میمر و برگشت سمتش تعجب  با محمد

 ...من اصال دیشا! توشه یچ که نمیبب بذار فلشو اون اول_

 ! معرکه نیا وسط بکشم تورو جون مونده نمیهم_

 دیس به... سکهیر کارات تموم! محمد مینگرانت هم ما بفهم پس_

 کار؟یچ یبر تو آخه. بلده کار که تنبفرس ویکی بذار بگو

 . ستین کامل فلشه نیا تو که الیفا نیا_

 !توشه یچ نمیبب منم بذار خب_

 با او یوقت! دنبالش هم میمر و رفت رونیب مکث یکم با محمد

 یرو محمد و رفت جلو میمر. ستادیا آمد، رونیب اتاق از تاپلپ

 یتو و ردک باز را تاپلپ. برود کنارش گفت و نشست مبل

 مربوط مدارک و عکس و لمیف از پر که رفت دار رمز یفولدر

 که گرید شرکت دو به بود مربوط ظاهرا که بود یاموسسه به

 کار ییپولشو جز عمال یول داشتند تیفعال تهران در هم آنها

 بودن معلوم که داشتند گذار هیسرما یسر کی. کردندینم یگرید



 

 pg. 1198 

11
98 

 به موسسه یبده که یصورت رد دارند، تیفعال آنجا در چطور

 ئتیه یاعضا درآمد از کمتر یلیخ جزءش گذارانهیسرما

 چه دادیم حیتوض داشت که طورهمان محمد. بود اشرهیمد

 یآورجمع فلش نیا یتو اشهمه که دهیفهم چه مدت نیا و خوانده

 یابروها. بود داغ داغ. ماند محمد دست یرو میمر دست شده،

 پتالپ میمر. برگشت سمتش!" ه؟یچ" فتنگ با و شد جمع محمد

 و برگشت هاعکس از یکی یرو و چرخاند خودش سمت را

 زوم بود نیمراجع نیب که یدختر یکرده شیآرا صورت یرو

...  و یبعد ریتصو و ریتصو به شد خیم هم محمد نگاه. کرد

 اشتباه. شد ترعیسر محمد دست و رفت کنار میمر دست

 جاکی و... عنوان کی به جا هر هم آن! بود زهره... کردندینم

! ودب شده یمعرف یاصل گذارهیسرما عنوان با و گرید نام کی به

 یمرد گوش در سر که یعکس یتو... تهران یشعبه در هم آن

 !نبود دند،یدیم ازش شهیهم که یحجاب و بود برده

 :دیرس محمد گوش به میمر یزدهرتیح یصدا

 تو؟ شیدیند چطور_

 :بود آرام مدمح یصدا

 ...دونمینم_

 چقدر بود؟ که کنارش مرد یول بود مترسک کی هم زهره پس 

 !بودش؟ دهید کجا! بود آشنا محمد یبرا

 عقب را سرش محمد و پراند جا از را میمر فونیآ زنگ یصدا

 اب و رفت فونیآ سمت شده سست ییپا و دست با میمر. دیکش



 

 pg. 1199 

11
99 

 جواب بدون و گرفت ینفس هم با حسن و مهسا ریتصو دنید

 خودش و داد خبر را آنها آمدن محمد به. کرد باز را در دادن

 شیموها یرو را شالش. بپوشد مناسب لباس تا رفت اتاق یتو

 کرد یسع میمر. دیشن را یپرساحوال و سالم یصدا که دیکش

 تا دیکش سرش پشت را حسن محمد،. گفت خوشامد و بزند لبخند

 !رخاندچ سمتش را تاپلپ و مبل کنار

 ش؟یدید ییجا ؟یشناسیم نویا حسن_

 یول داشت دیترد یکم! ادیز دقتش و شد جمع حسن یابروها

 :گفت

 ! نه_

 ؟یچ رو دختره_

 !شناسمینم اونم_

 ینگاه مهسا! مبل یرو داد لم حسن و کرد نگاهش ظیغ با محمد

 :کرد نگاهش حسن و انداخت اطراف

 َپ؟ ینمد کله نیا کو_

 :نشست مهسا

 ه؟ییدستشو! گشتمیم دنبالش چشم با داشتم منم اتفاقا_

 :آمد رونیب آشپزخانه از میمر و کرد نگاهشان متعجب محمد

 !عاد؟یم_

 :داد تکان سر مهسا
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. زدن خانم عصمت به سر هی اومدن مامانش با صبح مهنا. آره_

 هنام عاد،یم دنبال برن گفتن خانم نیریش که بعد. بودن ظهر تا

 ! دنبالش دیرفت مدرسه از شما گفتن و نزد زنگ مدرسه از گفت

 :گفت نشست،حسن صاف که محمد

 !گهید دنبالش رفتن و گفتن بشون ،یکس نرفته دنید حتما خب_

 ! بود اونجا کی تا مهنا. شهیم لیتعط  عادیم_

 را خودش ل  یموبا میمر و گشت اشیگوش دنبال یفور محمد

 عادیم اگر که داده امیپ هم و زده زنگ هم مهنا دید و برداشت

. تخیر قلبشان. دیایب دنبالش باشد، آرام محمد اعصاب گذاردینم

 :گفت یکوتاه سالم با او که گرفت را مهنا یشماره یفور

 محمد! کنه؟ینم تیاذ که عادیم ن؟یداد جواب عجب چه یوا_

 خوبه؟

 یصدا با و دیکش دستش از را یگوش محمد د،یپر که میمر رنگ

 :گفت بلند

 شیاریب خودت عصر نبود قرار مگه ؟یکرد ول کجا رو بچه_

 نجا؟یا

 :گرفت لکنت رسما مهنا

 ... دنبالش یرفت تو... که... مدرسه از... زدن.... زنگ_

 :آمد مهنا یهیگر یصدا. فتدین که گرفت وارید به دست محمد

 میرم ؟ینرفت دنبالش مگه تو... محمد ستین شتیپ عادیم نگو_

 ...محمد! رفته؟ یچطور دهیند تورو اگه نرفته؟
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 احساس.کرد روشن را لشیموبا و کرد ول را یگوش محمد

 امیپ نیچند. بزند رونیب شیگلو از جانش تا نمانده یزیچ کردیم

 کسع و بود شده تیلید یخط با تلگرام یتو اشان یکی که داشت

 و دست... بود هوشیب انگار ینیماش عقب یصندل یرو که عادیم

 یدیشد درد و گرفت مبل یباال به دست فقط. شد حسیب شیپا

 ...دیچیپ دوکتفش نیب

 

 کردیم حس که بود رفته راه ساعتکی آن طول در قدرآن

 هک یبعد قهیدق ده از. زندیم رونیب شیپا کف از جانش باالخره

 و ستین کار در یوقتیب یشوخ دندیفهم و دندیرس ثمیم و مهنا

 انگار! امتیق بود شده خانه امده،ین میرم ای محمد با عادیم

 که دندیلرز یجور چون بود دهیدم صور بر لیاسراف شانیبرا

. دارد را دنشانیبلع قصد و کرده باز دهان نیزم کردندیم حس

 یجلو اشیهوشیب به یزیچ که دیتوپ مهنا به چنان محمد

 مثیم ای دشیکشینم عقب حسن اگر یحت و بود نمانده در یورود

 یصدا. ختیریم نییپا وقت همان خانه سقف د،یکشینم ددا

 ذکر فقط نفس مهین که آمدیم هنوز اتاق یتو از مهنا یهیگر

 باز و دادیم جان نفس هر با که انگار. بود گرفته را" امبچه"

 تهنشس برود، راه یلیخ توانستینم ثمیم. شدیم زنده رحمانهیب

 آب یوانیل میمر یوقت. بود رهیخ نیزم به دهیپر یرنگ با و بود

 ردک یسع مبل یدسته گرفتن با و کرد بلند دست برد، شیبرا

 از لحظه همان انگار که بود یجور شیپاها و کمر درد. ستدیبا

 :ستادیا محمد رفت، در سمت تا! کرده سقوط یبلند
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 کجا؟_

 :آمدیم در یزورک ثمیم یصدا

 ... یکالنتر_

 ...یبر خوادینم_

 دردش محمد که یجور. او صورت یتو شد خیم ثمیم یهاچشم

 نتوانست یحت که ختیر آب یوانیل حسیب یدست با و گرفت

 درد که یوقت هر از شتریب. زد لنگ ثمیم. بخورد یاجرعه

 :گرفت جانیب را شیبازو و بود بهش محمد پشت. داشت

 کنم؟ کاریچ... نرم؟_

 وگرنه تداش جان دیشا. شد شتریب ثمیم عجز محمد، سکوت با

 :دیکشیم هوار

 وت اسم به که شناخته رو نایا عادیم کنم؟ کاریچ... نرو یگیم_

 ! ... نرو؟ یگیم که یکرد سرم تو یخاک چه محمد... حاال! رفته

 انگار که یجور. برگشت سمتش محمد یچارهیب و درمانده نگاه

 کنارش مبل یرو اگر و خورد ثمیم کمر به ترنیسهمگ یاضربه

 رب یدییتا یعنی محمد سکوت. خوردیم نیزم حتما ست،نشینم

 به محمد ذهن منتها. بود وسط آشنا کی یپا. اتشانیحدس تمام

 نه. نبود یکس از یخبر چیه! قیدقا آن در دادینم قد ییجا

 یتو وانیل آنقدر... یدیام یکورسو نه و یانشانه نه ،یتماس

 گذشتیم گوشتش یپ و رگ از داشت که شد فشرده محمد دست

 یوقت... بود نداده نشان یکس به را عکس آن هنوز. شود پودر تا
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 یرو را شیپا و افتاد محمد دست از وانیل آمد، در زنگ یصدا

 عادیم نکهیا دیام با. برد هجوم در سمت و گذاشت شیهاخورده

 هماند کم ، منیالب دنید با اما باشد آورده هیهد شانیبرا یکس را

 هم باز و گرفت چوب چهار به دست اما زدیبر فرو آوار مثل بود

 تسین درست وسط آن یزیچ دیفهم او دنید با مرد. ستادیا محکم

 پاکت. نکند ییجایب دخالت که بود شده کتهید بهش اول از اما

 چند نیهم گفت و گرفت محمد سمت بود دستش که را یکوچک

 ذهن ارنک یچراغ! برسانند او به گفته و آورده یکیپ شیپ یقهیدق

 و دیقاپ ریمتح مرد   دست   از گرفتن یجا را بسته. شد سبز محمد

 سفت پشتش عضالت. دیکوب هم به را در یسرسر یتشکر با

 .بود افتاده طنتیش و یبازتاب به شیهاچهیماه نیب درد و بود

 تاسیفروپاش به رو تو از چطور دیفهمینم یکس اما بود پا یرو

 چیه زرد، کارتمیس کی جز که کرد باز را پاکت. لرزدیم و

 ... نوشته کی یحت. نبود شیتو یگرید زیچ

 خبر چه دندیپرسیم که دیشن مهنا یهاناله انیم را ثمیم یصدا

 اشیگوش یتو را کارتمیس وقت، فوت بدون محمد اما است

 با تلفن یصدا و گذشت قهیدق پنج. کرد روشنش و انداخت

 داد جواب یوقت. افتاد یشگو یرو نامشخص و ناشناس یاشماره

 که دیکش نعره را الو چنان بعد یاهیثان. بود جوابش مطلق سکوت

 با نیزم یرو مهنا و رفت عقب یقدم سرش پشت از حسن

 قدرآن. آمد یگوش یتو فیضع ییصدا. نشست سرش گرفتن

 را ایدن شیبرا است حاضر نکند شک یاهیثان محمد که بود آشنا

 ناله هیشب که فیضع و دور ییصدا. ردیبم بعد زدیبر هم به
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 ادشی دنیکش نفس داشت... ای درد ای آمدن هوش به یناله... بود

 اب که دیشن را بچه گفتن مامان بعد و هیگر یصدا که رفتیم

 هیرگ با...  او از باشد دهید یزیچ عادیم که انگار ر،یتاخ یاهیثان

 یتو ممتد بوق و زد صدا را اسمش محمد"! جونم ییدا"گفت

 دیلرزیم شیهادست. تنش یرو شد شالق ضربات هیشب گوشش،

 و عادیم یهیگر یصدا. شد مسدود اما گرفت را شماره که

 چنان!... محمد گفت ثمیم تا. تنش دور درد یحلقه شد اپراتور

 یجلو شد اهیس ایدن که دیکوب کنارش وارید یتو را سرش

 ...کردندیم زجرکشش داشتند! چشمش

 

 

  

 

 

 شپلک ریز را دستمال بد، یحال با خورد، زنگ میمر تلفن یتوق

 مدمح. کند چه که ماند مستاصل نیریش یشماره دنید با و دیکش

 شدست یتو گاریس و مبل یرو بود نشسته مات که کرد نگاه را

 سر را، اشیدرماندگ و دید که را نگاهش حسن. شدیم خاکستر

 مهنا. است ادرشوهرشم گفت آرام میمر و شده چه که داد تکان

 تخواس هیگر با تا و برگشت اشمرده تن به جان انگار دیشن تا

 :آمد محمد یصدا رد،یبگ را یگوش

 ... نفهمه یزیچ که باهاش بزن حرف یجور هی_
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 وارد یگرید کس و رندیبگ دهان به زبان دیبا یعنی نیا و

 !نشود اشاندلشوره یمعرکه

 و مبل یدسته یرو شد کج هنام گردن و کرد نگاه درمانده میمر 

 شد قطع که نداد جواب آنقدر میمر. شد دارادامه نفسشیب هقهق

 :ستادیا پا یرو حسن و

 !... زننیم  ردشو تلفن راه نیهم از... باو نیبگ سیپل به دیبا_

 ... بزنن، رد نویا تا_

 و آرام نا. شد بلندو زد گارشیس به یپک. بدهد ادامه نتوانست

 گوشش از یالحظه عادیم یصدا. دیچرخیم خودش ردو آشفته

 اب مهنا... کردیم درد قلبش کرد،یم درد سرش. رفتینم رونیب

 :گفت هقهق

 ...اگه... توروخدا ...داداش_

 بغل را مهنا یکردهخی تن م،یمر و شد بسته محمد یهاچشم

 صورتش و سر به دست ثمیم. ختیر اشک باهاش و گرفت

 :دیکشیم

  محمد؟ پدراسیب همون کار_

 !ارمشیم_

 ...ای خودشو_

 اشک با را غرورش بود مانده کم که ثمیم حرف نیب دیپر محمد

 . بزند زار زنش مثل یحت و کند تمام ختن،یر

 . ارهیم سالمشو رهیم اممجنازه. نداره ای_
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 حسن و شد زیخمین ترس با میمر که رفت در سمت هم بعد

 :دیدو دنبالش

  ممد؟ کوجا_

 ...ارمشیم! هیک شیپ دونمیم_

 بچه ییبدو تو نشده ستیوا هس یایحروم هر مگه؟ یخر د_

 ...باز زنهیم منگ زنگ یحتمن... دادا یریگیب بغلش از

 :گفت میمر

... میش مطمئن بذار... محمد اشتباهه زدن آب به گداریب_

 ... دیشا

 ددر. رفت نفسش کرد حس که دیچسب میمر به یجور محمد نگاه

 گفتیم صورتش عضالت شدن جمع و نگاهش وصف رقابلیغ

 سامه میمر. رفت اتاق یتو یول محمد. ستین یسادگ نیا به قصه

 مهنا کنار را شیجا و رفت سمتش بالفاصله او و کرد نگاه را

 زیم یرو را دستش دو محمد دید و رفت اتاق یتو میمر. گرفت

. رفت جلو و کرد تند پا. کرده اششده آوار تن ستون شیآرا

 حاال. چرخاند را محمد سر جشیگ و استفهام پر گفتن محمدرضا

. دنیبب شیهاچشم یتو را بغض یشکسته یهاتکه توانستیم

 !بود تریزخم بار هزاران شیصدا

 ... میمر کردیم هیگر... بود دهیترس_
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 محمد یهاچشم یحدقه دید و دیچک میمر چشم از مکثیب اشک

 دوست انگار. کرد کینزد او به را رشس. شد سرخ سرخ هم

 ...کند آرامش... کند بغلش باشد یکس داشت

 رو مهنا جواب... بدم تونمینم خودمم جواب ادیب سرش ییبال_

 االن؟ بدم یچ

 :گرفت را او داغ صورت میمر

 برش! بهشون بده خواستن یچ هر... شهینم یچیه_

 ! گردوننیم

 یه... خطرناکه گفت یه ..کنار بکش محمد گفت دیس یه_

 ... خر من   یول گفتن یه... خطره تو زنت گفتن

 دهیبکو که ییجاهمان درست. اشیشانیپ به دیکوب دستش کف با

 به یزیچ! شدیم کبود ضربه شدت از داشت و وارید به بود

 بغلش کرد یسع هیگر با میمر. که بود نمانده شدنش وانهید

 خودش و دیچسب او یانهش به یچارگیب سر از محمد سر. ردیبگ

 و آمد در یصدا دوباره که گذشت چقدر دندینفهم. کرد خفه را

 یفور محمد. بود آورده یبند بسته کارتون کی من یالب بارنیا

 رمف یقهیجل. کرد بازش خودش. گرفت را بسته و رفت رونیب

 با ثمیم. نشست نیزم یرو مهنا دند،ید تا را عادیم یمدرسه

 شریز. بود سالم که کرد رویز را قهیجل زانلر یودستان بغض

 کارت میس دوباره و رفت اتاق یتو محمد. گرید کارتمیس دو هم

 زنگ تلفن تا برد یکمتر زمان بار نیا. انداخت یگوش یتو را
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 با محمد و شدند جمع اتاق یتو همه.بود سکوت هم باز. خورد

 :گفت باشد، محکم کردیم یسع که ییصدا

 یخر هر بزن زرتو. کثافت نمون یاهیس یتو خفاش مث_

 !یهست

 :دیچیپ گوشش یتو مکث با یزن آرام یصدا

 و تخس یبچه نیا جون کردمیم فکر اما یشعوریب بودم دهیشن_

 !رضا آقا یش مودب کم هی که هست مهم اونقد خواهرت یپررو

 :کرد یکوتاه یخنده زهره اشهیچندثان مکث با. شد شوکه محمد

 کنم؟ شک شتریب شعورت به ای ینشناخت یبگ یخوایم_

 :شد باز حرص با محمد دهان

 ...یکهیزن_

 :گفت یجد یلحن با حرفش انیم زهره

 .کنم تکرار بلدم رو یقبل یباز وگرنه بزن حرف درست_

 ...زُ  باش، نداشته کار بچه اون با_
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 عکس، از ریغ بار نیا وگرنه ارین اتیور و دور جلو منو اسم_

 ! ادیب جا حالت قشنگ که برات فرستمیم موادو قیتزر یلحظه

 !شدیم خورد شیهادندان داشت. گرفت فکش به دست محمد

 !بگو_

 یخوایم اگه ندارم، اعصاب من زنهیم حرف یلیخ بچهه نیا_ 

 طرف باهام خودت فقط... رونیب نکشن حلقش از زبونشو

 خبر مآشناهات و دوست به! ... پدرش و مادر یحت نه! یشیم

 !یدینم

 ...ادیب سرش ییبال اگه_

 و حیصح توخواهرزاده ،یاریم فلشو! رضا نداره اگه و اما_

 خوشم یزمان هی ازت چون بهت دمیم آوانسم نیا. یبریم سالم

 یچطور یدار که یاطالعات با نمیبب دارم دوست االن و اومدیم

 یاآدم زدن نیزم... یبردار من هیعل قدم هی باز یکنیم جرات

 نیبش! بدم پزشو و نمیبب خوامیم نویا! داره لذت یلیخ تخس

 جز خوابم تو که هست درست کارم یقدراون! کن فکر خوب

 یزیچ که پرحرف یبچه هی... کنم ستین سربه رو همه خودت

 ه؟یچ نظرت! ستین

 کجا؟_

 یاریم یدار که یمدرک هر با فلشو! بهت گمیم بعد اونشو_

 ! دمیم بهت سالم رو بچه شم، مطمئن... فقط

 کجا؟ بگو فقط! یعوض ارمیم یبخوا یآشغال هر_
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 ...بعد گفتم_

 !عادیم بده ویگوش_

 ...بعد! جونش ییدا بعد_

 یالعملعکس هر از قبل اما درآورد را دادش زهره مفرح لحن

 در که یجان و بود باز که یدانیم و ماند محمد و شد قطع تماس

 حرص با! بود یروان باطنا و موجه و بایز ظاهرا زن آن دست

 دست! بازماند شیپاها. ..اما برود فاضل حاج سراغ تا شد بلند

... گفتیم راست حسن. نشست تخت لب و گذاشت سرش یرو

 پرت زیچ همه از را حواسش فاضل حاج کردن آبرویب حرص

 چسباند شیهاچشم به را شیهادست کف... زانشیعز یحت کرد،

... کند چه شیهاهیگر یصدا با دانستینم اام ندینب را مهنا تا

 انگار و افتاد دستانش نشست، شیزانوها یرو دست دو یوقت

 ! مردیم داشت مهنا. خورد نیزم هم خودش

 ...اریب اموبچه... میمر جون... قرآن تورو محمد_

 و رفت جلو ثمیم. شد جمع بغض و درد شدت از محمد صورت

 سفت یپارچه یتو مهنا یهاناخن اما کند بلند را مهنا کرد یسع

 :دیرس پوستش به و رفت فرو محمد شلوار

 نبالشد ارهیب اسمتو یک هر که عاشقته نقدیا...  رفته، تو اسم به_

... بده بهت ارهیب کرده درست ومیآکوار واست امبچه... دوئهیم

 ... محمد

 شآغوش در کرد یسع و دیکش عقب را مهنا یشتریب زور با ثمیم

 ساعد خودش محمد که کند آرامش تواندیم طور هر و دریبگ
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 نبض ترس شدت از تنش تمام. کرد بغلش و گرفت را او دست

 :گفت محکم یلحن با او گوش یتو یول زدیم

 قول... سالم و حیصح... ارمشیم... قسم خودش جون به_

 !دمیم

 اتاق از و کرد شیرها بارنیا محمد و کرد هیگر شتریب مهنا

 را پنجره. آورد کم را هوا اما نبود رفتن یبرا ییجا. دز رونیب

 دتن باران ریز دنیکش نفس یبرا را سرش و کرد باز انتها تا

 خودش حال یتو... نداشت یتمام هازدن شالق نیا. برد زمستان

 یلهک و سر. دشیکش تو و گرفت را اشقهی پشت از حسن که بود

 دیس یشماره که دید را یگوش و برگشت یوقت بود سیخ محمد

 !...بود افتاده شیرو

 

 

 کردیم قطعش حرفیب بود صبح اگر. گرفت را حسن یگوش

 با دیس که گفت ییالو و داد قورت را دهانش آب... االن اما

 :گفت ینگران

! ؟خان محمدرضا یآقا تو یرفت یک به! نبود معرفتیب بابات_

 !خاموشه؟ تیگوش چرا

 اشخفه زودتر تا بردیم هجوم محمد سمت داشت مه وارهاید

 یکس به و خوردینم سکوت و ییتنها درد به اصال حالش! کند

 زتریعز. بود وسط عادیم جان حاال یول داشت ازین هم دیس مثل

 :داد ادامه قیعم ینفس با دیس محمد سکوت با... خودش جان از
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 من اما یدار حق! میزد هم با همه رو دلت و یدلخور دونمیم_

 ...یبخوا خودت که یطور هر... برات کنم جبران دمیم قول

 هیتک وارید به و دیکش شیموها یال دست. بود خشک شیگلو

 :داد

 ؟یخوایم مدارکو! د؟یس یچ که_

 با روز دو نیا تو... محمد یش سرشاخ سهراب با خوامینم_

 خوامینم! سراغت ادین روین با که داشتم نگهش یسخت هزار

 وت هیجد یادیز بودنش، کاردرست تموم با اون... بشه ینجوریا

. هبرس هست که یینجایا به... کم سن تو شده باعث نمیهم! کارش

 !اشهقائده! شناسهینم رحم و قیرف کار سر

 هب یحرف و کند غلبه دشیترد بر تا بود بس محمد یبرا نیهم

 که کردیم کشانیتحر دینبا یول نخواهد یکمک و نزند دیس

 :گفت بعد و دیمال را اشیشانیپ یکم. ندیایب هم سراغش

 !ارمشیم یول دیس تونمینم االن_

 ؟ینطوریا خوبه. ازت رهیبگ فرستمیم رو یمجتب_

 !نه امروز_

 ...محمد_

 :آمدینم در شیصدا اما بکشد هوار بود مانده کم

 !دمیم شرف قول. ارمیب فردا دمیم قول_

 دیس اما کرد یخداحافظ محمد و زد شیصدا یکوتاه مکث با دیس

 :گفت عیسر
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  شده؟ یزیچ_

 :کرد ترمحکم را دیس لحن سکوتش! شد کنده جا از محمد قلب

 ...امیب بگو ؟یزنینم حرف که پسر تو ییکجا_

 را نیا توانستینم. زد رونیب درد چاه قعر از محمد یصدا

 :کند یمخف گرید

 تونمیم کردم حس جااون از! دیس مونده ادمی خوب حرفت هی_

 مهم واست رنگا یگفت یوقت! کنم حساب روت یعلحاج نیع

 ... یشناسیم معرفتشون و مرام از رو همه و ستین

 :گرفت نفس محمد. دیکشینم نفس انگار. شد ساکت دیس

 فقط! قتیرف دست یبد که بهت رسونمیم مدارکو اون فردا_

 پا! خودت از نکن دمیناام... بهم بده وقت روز هی کن، معرفت

 ! واستا یگفت اول روز از که یمعرفت

 نحس یگوش و گفت یآرام خداحافظ محمد. نشکست دیس سکوت

 :گرفت یگوش با را دستش او و داد پس بهش را

  ممد؟ یشد سرشاخ باش که زنه نیا بود یک_

 :زد دودو صورتش یتو حسن یهاچشم. کرد نگاهش فقط محمد

 !جدت سر داستانو وبگ... موال به داشته ورم خوف_

 ... حسن وسطه عادیم پا دفعهنیا_

 .خورد چیپ سرش یتو پسرک یکودکانه یهیگر و خنده یصدا

 بود، دهید ازش که یحال و رفت شیهاچشم یرو محمد دست
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 هوش به زود که نشده قیتزر بهش یمواد دانستیم! آمد ادشی

 یصدا زده، را حرف نیا احساساتش کردن یزخم یبرا و آمده

 شدت از ادشیز زدن حرف و بود دهیترس فقط هم عادیم

 اام زهره بود زده بلوف پس ستین حالیب که گفتیم اضطراب

 نییپا صورتش از که شیهادست! نبود دیبع یکار چیه ازشان

 نگاهش فقط و بود ستادهیا عقب که افتاد میمر به چشمش آمد،

 . کردینم دوا یدرد هم زدن حرف یحت. کردیم

 شذهن تمام. برگشت پنجره پشت و برداشت دوباره را ارشگیس

 نداشت یسال و سن زهره! بود اتشیحدس و افکار یاهویه ریدرگ

 یتو و بزند حرف اهشیس یکارها از محکم طورنیا بخواهد که

 را خودش دینبا بود طورنیا اگر الاقل! باشد قدرت یقیحق موضع

 ذهنش یتو یزیچ انگار دفعه کی... نکهیا مگر دادیم نشان

 و یجوگندم یموها با مرد کی. شد دایپ یاقوه چراغ نور ریز

 شیهالب و دیخندیم. بود دهانش یجلو دستش که سبزه یپوست

 آن! بود مانده رونیب شیرها شال از که بود زهره گوش کینزد

 چشمش کنار یهانیچ. شد تربزرگ و بزرگ ریتصو... مرد

 شد؟؟یم مگر. دیپر شیهاپلک! خال کی... و

 با و دیپر جا از بود سرش پشت که حسن برگشت، چنان دفعهکی

 :کرد نگاه بهش شده گرد ییهاچشم

 باو؟؟ چته_

 و کرد روشن را تاپلپ ناباور ییهاچشم با و رفت اتاق یتو

 و کرد باز را عکس. رفت بود کرده رهیذخ که یفولدر یتو

 هک بود باز صورتش کنار یجور او دست. دیکش جلو را ریتصو
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 یالله یرو خال آن یول کردیم استتار را اشینیب و دهان

 ندچ نبضش کرد حس!!! رضاست شود مطمئن تا بود بس گوشش

 دنبالش همه. بود مانده مات ریتصو به شیهاچشم و زندینم هیثان

 :دیپرس قراریب ثمیم و رفتند

 !بگو مام به یدیفهم یزیچ اگه محمد؟ شد چت_

 برش را عکس. برود جلو زد اشاره ثمیم به دست با و زد پلک

 چاه ته از شیصدا. گذاشت باز را رضا عکس فقط و زد

 :آمدیمدر یناباور

 

 

  

 

 

 نو؟یا یشناسیم_

 حواسش تمام گفتیم شیهاچشم دور نیچ. کرد نگاه قیدق ثمیم

 :خورد تکان طرف دو سرش بعد لحظه چند یول کرده جمع را

  ؟یرندا ترواضح عکس! نه_

 کمد هی! گذاشتش کمد یتو و بست را تاپلپ جواب یجا محمد

 ریمتح همه. کردیم استفاده ازش صندوق عنوان به که یمخف

 :برگشت حسن سمت محمد و کردندیم نگاهش
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 !بده موتورو چیسوو_

 محمد؟ کجا_

 و زد چنگ راهنشیپ به اتاق یتو فقط و نداد را میمر جواب

 رود،ب رونیب در از نکهیا از قبل! دیقاپ حسن دست از را چییسو

 نفسش. گذاشت در یرو دست و دیکش مقابلش را خودش میمر

 :آمدینم باال

 !امیم منم_

 . گردمیبرم_

 .امیم_

 ...میمر_

...  مطمئنم! یرینم عادیم سراغ چون. یرینم جاچیه ای امیم ای_

 !بگو منم به... یدیفهم یزیچ هی

 :گذاشت او یبازو یرو دست محمد

 .اریب کارتمیس یکی اون با مویگوش_

 او لیموبا و کرد صدا را مهسا و ستادیا شیجا سر محکم میمر

 مثیم دویکش شیموها نیب دست محمد. خواست هاکارتمیس با را

 :رفت جلو

 !ما به بگو خب محمد؟ یریم کجا_

 ! گمیم برگردم،_

 :رفت جلو حسن و داد بهش را محمد یگوش مهسا
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... رهیبم ذارمینم. رمیم نیا با من! یآبج مهنا شیپ باش شوما_

 !نترس

. دنکر مخالفت حسن رفتن با گرید محمد و شد سست میمر دست

 چرا محمد دندینفهم کدام چیه. زدند رونیب در از یفور هم با

 کی یعنی کارش قطعا اما گذاشت شیهاقدم یجا سر دفعهکی

 ...کرده دایپ سرنخ

 

 یمیقد یکوچه وارد یوقت زد،یم صورتش یتو شالق مثل سرما

 خاموش را موتور صندوق یجلو درست. شد اشراق ضیعر و

 هشد گرد ییهاچشم با. دیپر نییپا سرش پشت از حسن و کرد

 یکس از ییصدا چیه. شد ادهیپ محمد و چرخاند سر اطرافش

 دستش تو یدهایخر با یجوانک فقط هم کوچه یتو از و آمدینم

 و زد یدور صندوق بعد و مسجد اسم یرو محمد نگاه. رفت

 هم هرچه و بود جیگ هنوز حسن. کرد پارک همانجا را موتور

 بعد و کوچه یانتها سمت محمد. دادینم یجواب او د،یپرسیم

 .افتاد راه بود، شیتومادربزرگش یمیقد یخانه که یبستبن

 یبرا باغبان و گرکار کی جز یکس بود هاسال که ییجاهمان

 مرگ از بعد... رضا از بعد یعنی. رفتینم شیتو کردن زیتم

 !!!...رضا

 :زد بهش حسن! بود؟ زنده واقعا رضا. کرد مکث در یجلو 

 و یکرد دادن دق به قسم ای یچ که نجایا یکرد گرد یگیم_

 !؟یستین معامله کنول
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 البا در از را خودش حسن ریمتح یهاچشم مقابل دفعه کی 

 نحس سمت و نشست وارید یلبه رفتن، نییپا از قبل و دیکش

 :برگشت

 !امیم یاقهید پونزده ده،. موتور شیپ برو_

 یتو و نداد مهلت محمد د،یبگو یزیچ کرد باز دهان حسن تا

 اام کند باز را در او بلکه ماند منتظر نگران حسن. دیپر اطیح

 دایز کوچه یتو رفت و آمد اما بکوبد در به خواست. نشد یخبر

 به کرد شروع و داد زیچ همه به یبدشانس سر از یفحش. شد

 یاخانه از سر چه یبرا محمد بداند آنکه بدون رفتن؛ روقدم

 ...نداشت را شیوارهاید دنید چشم   یحت که درآورد

 خانه نیا یتو که ییروزها تمام. انداخت اطرافش به ینگاه

 اب شیهاچشم یجلو یمیقد یلمیف مثل داشت بود گذشته بهش

 ار شیهانفس و قلب ضرباهنگش! شدیم پخش تند و کند یدور

 همه نیا از ستدیبا جاکی اگر کردیم حس! کردیم ادیز و کم

 و انهخ پشت رفت میمستق و کرد پاتند. کرد خواهد سکته یجیگ

 ات شیتو یگاه و آنجا بود ساخته خودش یبرا رضا که یایانبار

 دهید کباری. دادیم جوش هم به را شیهانآه و نشستیم صبح

 چند هر. گذاردیم صندوقچه کی یتو همانجا دارد، چه هر بود

 کی بود گفته خنده با رضا اما هستند ییزهایچ چه بود دهیند

 بود گذاشته سرش سربه محمد. است یشخص پرت و خرت یسر

 قهقهه رضا اما دیبگو بهش است وسط یدختر و زن یپا اگر که

 او جورکش خواهدینم که بود گفته و دهیکوب کتفش به بود؛ زده

 یدخترباز خانواده کل یاندازه به او چون باشد پدرش دست ریز
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 هگرفت یشتریب شدت باران. است بلد خوب هم را کارش و کرده

 با امروز روز، کی خوردیم تنش به که ییهاشالق آن. بود

 احساسش یرو شیباورها و باران دست به داشت یشتریب شدت

 به یاهگ که بود زیت یغیت هیشب کتفش دو نیب درد. آمدیم فرود

 از قبل تا و آمدیم بدش خانه نیا از. شدیم دهیکش جانش

 گذاشت،یم بهش که یاحترام و مادربزرگش شدن ریگنیزم

 شدیم زهرمار شیعمو آمدن با که یبار هر. زدیم بهش یسر

 که ییجا تا! نباشد رشیگیپ گفتیم الیخیب کی با رضا و بهش

 ش،یعمو با دارهاید نشدن تکرار از فرار خاطر به بود ادشی

 تا و آنجا دشیکشیم یترفند با رضا نکهیا مگر آمدینم هم نجایا

 مال تمامش چند هر! شدندیم مشغول و نشستندیم هم کنار صبح

 یلیخ هم رضا آن از بعد. برگشت و یدوب رفت که بود یزمان

 اناشیزندگ نوع خاطر به کردیم فکر. نشد رشیگیپ قبل مثل

 بود کرده غرق شیهایاشیع و کار یتو را خودش محمد. است

 دوست محمد که یمسائل و شرکت بار و کار دنبال رضا و

 را خودش کار نیزم چرخش حاال و اوردیسردرب ازشان نداشت

 قابلم انگار. بود قفل که دیرس یانبار در مقابل! دیشا بود کرده

 همه و بکوبد افکارش یتو که یزیچ دنبال هنوز و بود رضا

 رزو به که بود در به یقفل. رفت در یجلو. شود تمام شیهابهت

 بلکه چرخاند اطراف یکیتار یتو چشم. شدینم باز مفت زدن  

 اما یگرید زیچ هر ای لمید چکش، هیشب کند دایپ یزیچ بتواند

 جز نداشت شکستن یبرا یزیچ چیه شده جارو و آب اطیح

 کی دیشا کردیم فکر هنوز! بود سقوط به رو که ییباورها

 را رضا... سوتفاهم ای اشتباه کی دیشا... است شباهت
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! نه وید اما شود قهرمان تواندیم دانستیم که قدرآن! شناختیم

 دیفهمینم و دیچرخیم خانه اطیح یتو. دیچرخیم خودش دور

 سمت که ختیر هم به کهوی آنقدر... غلط چه و است درست چه

 و خانه سقف یرو رفتن یبرا یراه بتواند بلکه تا رفت خانه

 شیپا خانه یمیقد و کوتاه یهاپله یرو به رو اما کند دایپ یانبار

 هشب پشت کمرش، به دست کی با آشنا یبتیه. دیچسب نیزم به

 دهش تند باران! یمیقد یخانه به بود زده زل انگار و بود ستادهیا

 هک داشت شک یحت بود؛ سیخ سیخ محمد کاپشن که قدرآن. بود

 وآرز و دیدیم شیروروبه که یقاب و بود سکوت. ندیبینم توهم

 رهیخ آنقدر. باشد کابوس کی تمامش و کند باز و ببندد چشم کرد

 مثل درست. دیچرخ سمتش رضا سر تا شیرو روبه آدم به ماند

 از و گذشتیم یساعت هیانث هر. ینشدن تمام بیعج خواب کی

 ...ستین دروغ کند باور تا کردیم کم عمرش

 

 

  

 

 

 ...ستین یباز

 را چرمش یلبه که بود سرش دارنقاب یشگیهم کاله همان 

 کی از را شیموها خاطرش به نبود حاضر و داشت دوست

 یتو یوقت که چرم یهاکشدست همان با. دارد نگه تربلند یحد
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 یخواب. زد پلک محمد. کردیم دست ست،نشیم موتور رکاب

 یناباور. دیچرخ سمتش کامل و آمد کش رضا لب کم کم. نبود

! سرش پشت ها،دروغ کردن باور توان و بود مقابلش قد تمام

 ار دستش تا نبود ییجا و ستادهیا معلق پل کی یرو که انگار

 با هک بود عمرش تمام از ترجیگ.کند تالش نجات یبرا و ردیبگ

 تمام قتیحق و ایرو نیب مرز او یمیصم شهیهم و گرم یداص

 :شد

 برات بود شده تنگ دلم! یکنیم کاریچ که َبَرم از کامل هنوزم_

 !محمد

 و رفتیم همه دوش یرو رضا تابوت! شد کنده تنش از یحس

 ماندن مات. دیغلت چشمش یجلو خونش، یتو دیحم بعد یاهیثان

 را شیهادست. برود شیپ خودش رضا شد باعث حدش از شیب

 کنار به محمد سر بعد یالحظه و کرد باز او گرفتن بغل یبرا

 ارض یهانفس! نمانده مردنش تا یزیچ کرد فکر و دیچسب او سر

 بود دهیشن... ترمتفاوت یاافهیق با بود خودش خود! بود گرم

 که بود او یبرا فقط هم امتیق مگر اما است کار در امتیق

 قفر تنها یعنی کرد؟یم بغل سالم و حیصح را لهسا چند یامرده

 !...شده؟ یجوگندم که بود یاهیس یموها یزندگ و مرگ نیب

 عکس یتو. محمد یهاچشم یتو شد رهیخ و رفت عقب رضا

 هک بود مطمئن یکیتار آن انیم حاال یول بودش نشناخته یکس

 یاهیس شدت از که ییهاچشم و تازه یاچهره با است خودش

 :بود رضا صورت یتو هنوز خنده. زدیم برق

 معرفت؟یب رنیگیم لیتحو سال چند از بعد ینجوریا_
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 را شکستنش ینا دیشا ای کردیم نگاهش سکوت در محمد

 و باال او یبازو یرو دستش و داد تکان یسر رضا. نداشت

 :شد نییپا

 یبر که شدینم داتیپ نجایا یبود نکرده شک! خودمم خود  _

 شد؟یم !مدارک دنبال

 :درآمد و کند جان باالخره جانش، ته از محمد یصدا

 !؟ینمرد_

 . شد نینشته رضا صورت یتو لبخند

 ... دیبا...  محمد مفصله اشقصه_

 یدست ود یوقت نبود ینیب شیپ رقابلیغ مقابلش محمد العملعکس

 :دیچسب اشقهی به

 فتکثا قدنیا تو ؟یداد یباز رو ایدن همه که بود یچ اتقصه_

  رضا؟ یبود

 :گفت آرام و گرفت را دستش دو مچ رضا

 ...اما یایعصبان عادیم سر دونمیم! یبشنو دیبا_

 :دیجوشیم نفرت از خونش. داد هولش عقب محمد

  سراغش؟ یفرستاد رو کهیزن اون و توئه دست عادیم_

 نگران   و دیچرخیم اطراف چشمش. رفت باال رضا دست دو

 :ودب او یصدا شدن بلندتر
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 یکس به من یکرد فکر تو! خوبه حالش عادیم... محمد آروم_

 وصله؟ بهش تو جون دونمیم که یابچه اونم زنم؟یم صدمه

 شدت از شیصدا. گرفت یدست دو را اشقهی و رفت جلو محمد

 :دیلرزیم یبدحال و خشم

 یبابا رضا؟ عادیم به دهیرس تهش که بود کجا از کارات سر_

  م؟یمر

 :گفت رضا

 بچه اون و خودت جون با یالک. گمیم بهت ویچ همه گفتم_

 جون برنگردم موقع به اگه ست،ین من دست یزیچ! نکن یباز

... اتیور و دور همه و خودت بعد افتهیم خطر به اول عادیم

 ! شه تموم خوب یچ همه که اومدم خودم کن باور

 و گرفت را مچش رضا که هنوز کردیم نگاهش ناباور محمد

 :گفت

 عادیم با دمیم یگوش اول! میبر نجایهم بذار یدار یچ هر_

 خوبه؟. میریم بعد خوبه حالش شو مطمئن و بزن حرف

 محمد. برد سمتش و گرفت را یاشماره خودش یگوش با هم بعد

. شد سرگردان رتیح و درد انیم عادیم یصدا شدن پخش با

 ستد از را یگوش و بست چشم. دیشن را پسرک گفتن جونم ییدا

 :دیقاپ او

 !ییدا دنبالت امیم دارم_

 :رفت قلبش یتو یداغ خیس مثل پسرک یهیگر یصدا
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 ...توروخدا! جونم ییدا اریب مامانمم_

 :داد قورت را دهانش آب محمد

 ...امیم_

 در به که ییهاضربه یصدا و خورد سر گوشش کنار از یگوش

 . آمدیم حسن یصدا. دیشن را خورد

... دادا یناگروندل از دمیترک. مصبال کن وا درو... ممد_

 ...ممد

 :گرفت اشینیب مقابل انگشت یفور رضا

 ... محمد! ییدوتا فقط_

 :گفت و زد رضا یآمده شیپ دست ریز. بود نیسنگ شیهانفس 

 کجاست؟_

 ...و بام بعدش و خانه سمت افتاد راه و شد تکرار رضا لبخند

 

 

  

 

 

 مهنا زدن هق یصدا یگاه. رفتندیم رژه خانه وسط داشتند همه

 کشنده یسکوت باز و آمدیم مهسا پراسترس و آرام کالم و



 

 pg. 1225 

12
25 

 .بود دهیجو را لبش تمام دلشوره شدت از میمر! شدیم فرماحکم

. زدیبر خشکش یگلو یتو و بردارد آب یوانیل توانستینم یحت

 دینفهم. زدند را در زنگ که آشپزخانه انیم بود سرگردان

 دنید با کرد باز را در که یزمان و برد مهجو در سمت چطور

 رونیب نهیس از را قلبش یکس انگار حسن دلواپس   یهاچشم

 :دیپرس قراریب و چرخاند سرش پشت چشم حسن. دیکش

 ومد؟ین ممد_

 حالت به بلکه جواب ینشانه به نه اما خورد تکان میمر سر

 :دیپرس جانمهین یصدا با و کند جان! کیستریه و یعصب

 پس؟ کو... مدرضامح_

 دانمینم با و حسن دل بر کرد داغ انگار را گفتنش محمدرضا

 یاضربه انگار! خانه یروروبه یهاپله یرو شد ولو گفتن،

 تا تگرف وارید به دست که دندیکوب میمر فقرات ستون به سخت

 :گفت وحشت با! فتدین

  ن؟یرفت... هم با شما... ؟یچ... یعنی_

 صورتش. دیکش کنار را در و رفت جلو میمر سر پشت از ثمیم

 یخبر یب خبر از که بود سرخ عادیم نبودن یدلشوره از هنوز

 :شد کبود محمد

  شد؟ یچ حسن؟ نیرفت کجا_

 :دیکوب خودش یشانیپ به محکم حسن
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! تو نرم من گرده،یم یچ هی دنبال گفت! بزرگش نن خونه رف_

 ُرب ش هی. کردن وا درم تو، زد جست گربه نهویع وارید رو از

 وت اومد یکی دمید که باال دمیکشیم خودمو داشتم! ساعتمین شد

 همون مال بود، جوون هی اما! خرشه خود یستیشا گفتم... کوچه

 ارک صابخونه با گفتم و حرف به گرفتم. براش بودم بیغر! محل

 مورد در و زده سر اونجا یعصر فاضل یحاج گف که دارم

 چه تو اون که داشتم ممدو لشورهد! کردن گفت ساز و ساخت

 وارید از بعد.... رفت کردم ردش تا شد قهید ده! کنهیم یغلط

 ... اطیح تو افتادم و باال دمیکش

 محکم. انداخت ریز به سر و کرد نگاه نگرانشان یهاچشم به

 :هم پشت   بار چند.دیکوب مشت رانش یرو

 تا... نبود ممد... دهیند خودش به اهل آدم   خونه ساله ده یانگار_

 شد بآ قطره هی... نبود... گرفتم یپ نویرزمیز ایمیقد کوزه یتو

 ... نیمیز تو رفت

 با هسام و مهنا. گفت ینیحس ای ثمیم و دیچسب وارید به میمر پشت

 یرو را شیهادست ثمیم. کردندیم نگاه لرزان یتن و ترس

 هم محمد بود، کم عادیم بابت ینگران و درد. دیکش صورتش

 هیگر با مهنا که شکستیم درد از داشت کمرش! شد اضافه

 :گفت

 ....ثمیم! نیکن یکار هی توروخدا_

 :دیلرزیم میمر یصدا
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 واقعا... وگرنه... هوی رفت... که دید تاپلپ تو یزیچ هی_

 ..عادیم گرفتن یبرا بده رو مدارک بره خواستیم

 :دیپرس مستاصل و ناراحت ثمیم

 بود؟ یچ... مگه دم،ینفهم یزیچ عکسا اون از من_

 باز زبان باالخره و چرخاند نشانیب چشم لرز و ترس با میمر

 :کرد

 ... زهره_

 کدام هر یول دادند نشان واکنش واحد، مکث کی با یهمگ

 ! جورکی

 :گفت شده گرد ییهاچشم با حسن

 که؟یکوچ همون عباس؟ زن خواهر_

 یلو دیکوب خودش یشانیپ به محکم حسن و خورد تکان میمر سر

 و دیس. شد باز آسانسور در بدود، نییپا هاپله از خواست تا

 کدام هر آواره یلشکر مثل که کردند نگاهشان بهت با یعلحاج

 ! بودند خورده نیزم طرف کی

 نجااا؟یا شده خبر چه_

 وارید به دست ثمیم و دیچک یکی یکی ترس از میمر یهااشک

 :ستدیبا درست کرد یسع و گرفت

 ... انگار داد دستش کار فلش اون! دیس آقا نیبرس ددا به_
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 انتو یماندهته یعلحاج صورت شدن کبود و دیس گفتن قرآن ای

 ... ندیبنش نیزم و بخورد سر وارید کنار تا برد را میمر

*** 

 

 

 

 

  

 

 

 یانقبرست کدام دانستینم که یانقطه به برسد اگر کردیم فکر

 را رضا گردن چطور داندیم دبع ندیبب را عادیم فقط و است

 شیباورها یرو که یقبر سنگ  همان ریز کند شیفرو و بشکند

 یوقت اما شود آرام اشیسوختگدل تمام که یجور! بود گذاشته

 تهران، و قم یجاده انیم مانند سوله و پرت یجا کی به دیرس

 ادشی تازه رفتند؛یم نیماش با اشیفرع یتو فقط را یساعت که

 که یکار هر ای بود داده حسن به یعالمت ای ینشان کاش که آمد

 فکر اعمال هر یبرا گرید اما شده؛ یراه یکس با بداند

 و بود شوکه و زدهشگفت ذهنش آنقدر یعنی. بود رید یاعاقالنه

 عقلش که! سرگردان عادیم یبرا اضطراب و نفرت و رتیح نیب

 آن زا کردن رگذ هیشب دنشیکش نجایا...  حاال و نکرد کار درست
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 ود با داشت یمزخرف اسکلت یکله که یبود یخطرمرگ یتابلو

 متنفر ازش کرد باور و کرد نگاه رضا به! شیرو قرمز خط

 خطر در کنارش را زیچ همه که یطور! اعتمادیب بهش و است

 !بود کرده حس یزیت به را خطر یبو اششامه! ندیبب

 را در کردن   باز نیح رضا شد، باعث نگاهش ینیسنگ

 مانده محمد ادی به ازش که یلحن همان با و زد لبخند.برگردد

 :گفت بود،

 !یکنیم نگاه یجور هی_

  کنم؟ نگاه یجورچه رو پاشده گور از یمرده_

 :بار چند دیکوب شیبازو به و دیخند بلند رضا

 ایند عشق یبفهم تازه که یریبم یجورچه من مث بگم بهت ایب_

 !هیچ

 رشمنزج نگاه یول رفت فرو درد زیت خیس زبا محمد کتف پشت

 :کرد کج را رضا لب یگوشه

 !گهید ایب مگه؟ شینیبب یخواینم_

 :گفت خشم و حرص با و رفت جلو

 حاال اش؛مدرسه جز نبوده جدا خونه از ساعت هی بچه اون_

 کثافت؟ یچ یبگ که نجایا شیآورد

 :کرد رها را در بعد و کرد نگاهش یکم رضا

 یعنی! اوردمین سرش ییبال که یمطمئن ازم اونقدر ای شینیبیم_

 هی کردن له دل   و رضام همون یبدون که میشناسیم ینقدریا
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 نگام ترس و نفرت با ینطوریا اگه یحت ندارم؟ هم رو مورچه

 !؟یکن

 :رفت باال محمد یصدا

 یداد مویزندگ... یکشت چشمام جلو دویحم! لقمهحروم نزن زر_

 یادا یسادیوا بعد! بهش بکشه شیآت که شرفیب اون دست

  ؟یاریدرم دلتنگ یُمرده مترسک

 رفت جلو محمد که ببندد بود،خواست کرده باز که را یدر رضا

 ژیق یصدا و شد پرت تو در با رضا که داد هولش عقب چنان و

 یسوله دنید با اما د؛یکوب اعصابش یتو مته مثل یآهن در بلند

 یداروها اسم از. زد خشکش درشت و زیر یهاکارتن از پر

 دچن. بود هم کنار مردم ازین مورد یشده میتحر لیوسا تا ابیکم

 چه شیپ قهیدق چند رفت ادشی که شد مبهوت چنان هیثان

 که یمرد دو به و کرد جمع را خودش رضا! دهیکش ییهوارها

 هک را کالهش. ستندیبا شانیجا سر کرد اشاره بودند، آمده جلو

 هب یدست و برداشت ن،یزم بود افتاده دستش از ترطرفآن یکم

 :رفت محمد سمت و گرفت ینفس. دیکش شیهاخاک

 تا نیبب رو بچه برو! محمد شوک یپا ذارمیم حرفاتو همه_

. میزنیم حرف مفصل نیبش بعد رضام همون هنوز یبفهم

 ! بوده یچ من منظور یدیفهم دیشا اونوقت

 یول کردیم یروان رسما را محمد داشت او کالم یخونسرد

. تبس را زبانش اتفاقات نیا بودن بیعج و عادیم دنید ی  تابیب

 یوت. رفت باال یفلز یهاپله از و سوله ته تا افتاد راه او دنبال
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 و هشد ول شیموها یرو بندمین که یشال با بود نشسته زهره اتاق

 .رفت باال شیابروها دنشانیباد. دیکشیم سوهان را شیهاناخن

 چیه. کرد سالم و زد لبخند دخترک ماند؛ شیرو که محمد اهنگ

 فقط! نداشت بودش، دهید محمد که یدوبار یکی همان با یفرق

 بود بلد یحساب. نبود یاجبار حجاب کی در دهیپوش باطنش گرید

 یتو و کرد عجله عادیم دن  ید یبرا محمد! دهد شینما را خودش

 اشلنگه یکم که بود یااندازه در اما رفت جا همان ته یاتاقک

 تخت یرو خواب غرق   و بسته یچشم با را عادیم و برود عقب

 نیزم یرو از و کرد پاره را دلش بند یکس انگار. ندیبب یفلز

 مثل و بود دهیپر رنگ بچه. گرید ییجا شد دهیکوب باز و شد بلند

 کنار شیپتو و شده خراب آن بود سرد! جمع خودش یتو نیجن

 مثل در پشت از انگار یکس سمتش، برد ومهج تا! بود رفته

 بزند کنارش خواست خشم با محمد. شد سبز شیروروبه وارید

 :دیکش هوار. داد هولش عقب او که

 !رونیب دمینکش تویرابیس تا گوسفند کنار برو_

 !دشیکش سر پشت از رضا

 !اون خوابه_

 :زد نعره و گرفت را رضا یقهی یدست دو محمد

 هفتم خواب از بشنوه، یصدمتر از منو یصدا بچه نیا_ 

 شرف؟یب یداد خوردش به یچ! پرهیم

 دیچرخ زهره سمت رتیح و خشم با و شد گرد رضا یهاچشم

 :رفت عقب یقدم و چرخاند نشانیب چشم او که
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 ادمد و کردم حل اشوهیآبم تو قرص هی فقط. کردیم هیگر یلیخ_

 ! بخوابه که بخوره

 :برد هجوم زهره سمت محمد

 ! خراب یکهیزن یخورد گوه تو_

 :زدیم داد هنوز محمد یول داد نگهش سر پشت   از رضا

 !حرومزاده ذارمینم تنت تو سالم استخون بگنده، موش تار هی_

 :دیکش داد دفعهکی زهره

 ...وگرنه! رضا کن جمع نویا هرز دهن_

 قاتلت، و دزد اد  یش یبابا اون ؟ازیکنیم یغلط چه وگرنه_

 !ستین دیبع ییهافتنه نیهمچ

 :زد داد دفعهکی رضا

 .میبزن حرفسایوا قهید دو! محمد بسه_
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 برود رونیب که زد اشاره زهره به و داشت نگه محکم را محمد

 سمت و دشیکش عقب برود، اتاق یتو خواست باز او یوقت و

 :داد هولش یمبل

 !میبزن حرف تا نزن نعره گفتم قهید دو_

 :دیپر جا از فنر مثل دوباره محمد

 کنمیم خورد گردنتو وگرنه رضا شده خراب نیا تو برم بذار_

 گم توش خودتو شیپ سال شیش پنج که یقبر همون ینهیس یبر

 !یکرد گور و

 ار عادیم تا بداند که شناختشیم یآنقدر .کرد نگاهش یکم رضا

. برد هجوم اتاق یتو محمد و کرد باز را در! شودینم رام ندینب

 را ندب چشم! دهیرس ایدن کل به انگار که گرفت بغل چنان را هبچ

 که کرد چک را شیهانفس و نبض و دیکش عقب چشمش از

 دچن! شده هوشیب دیکشیم داد که بود لخت آنقدر یول بود منظم

 ادآب و جد به دیکش را فحش سر و دیبوس را صورتش و سر بار

 و درآمد شیجلو یابانیب غول همان که رفت در سمت و اشانهمه

 :رضا بارنیا

 هوش به اگه گهید ساعت هی تا! محمد رو بچه تخت رو بذارش_

 کن پرتش باال نیهم از! دستت دمیم رو زهره خودم ومد،ین

 ! نییپا

 ...کنار بکش! خورهیم دردم چه به سگ ماده اون جون_

 !دنبالت اومدمینم وگرنه باهات دارم حرف_
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 ولغ نره آن یوقت. دیلرز قلبش. دخور بغلش یتو یتکان عادیم

 اششانه یرو را عادیم و کرد آزاد را دستش ، رفت جلو

 :انداخت

 !گردمیبرم و برمیم نویا_

 شیهاخنده تمسخر! دیخند بلند یصدا با دفعهکی مکث با رضا

 محمد بغل از را عادیم مرد. بود محمد روان یرو مته مثل

 و زد او با بغل به بچه بود مانده کم و بکشد رونیب نتوانست

 سمتش و گرفت دهانش دور دست خنده با رضا که کند خورد

 :برگشت

 باز! شه تموم حرفامون تا تخت رو نیبش عادیم با! خب لهیخ_

 !تو یکرد رم

 ات دو فیحر. کردینم دایپ رفتن راه. انگار نداشت یاچاره محمد

. وردندآیم را دخلش یچهارم و یسوم شد،یم هاغولنره آن از

 و داشت نگه بغلش یتو را عادیم.نشست تخت یرو خشم با

 جانش بچه تن یکرخت از داشت. کرد تنش را خودش کاپشن

 عادیم تن دور و برداشت را پتو. رفت جلو رضا که آمدیدرم

 او اما کرد نگاهش ینشدن مهار یخشم و تنفر با محمد. انداخت

 :زدیم لبخند باز

 مییدا! جونم ییدا شد زبونش ورد دید عکستو تا ستین خودیب_

 ...داره دوستت ...کو؟

 :گفت لبخند همان با و رفت عقب

 ...من... بابام... عادیم ...دارن دوستت همه_
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 :گفت یکوتاه مکث با

 ...بدجور که زنت_ 

 و نداد مهلت رضا کرد، باز دهان تا و زد زنگ محمد یهاگوش

 :داد حیتوض

 کمش سن اون با یوقت...  نبود دیبع بایشک نادر دختر از البته_ 

 یپ رفت گرفت طالق مادرش و افتاد راه باباش کارا دنبال

 از ...یزندگ واسه هیایبهشت یحور چه معلومه... خودش یزندگ

 !نخوره جر گردنت رگ! شناسمشیم سال اون

 :بود گرفته نبض محمد یهاقهیشق

 ینک کمکش خواستیم! بود تو دنبال میمر ،یهست یکثافت هر_

 ... رضا ساال نیا یکردیم یغلط چه... تو اونوقت

 شمقابل یگاریس دراوردن با و دیکش جلو را یچوب یصندل رضا

 :گرفت سمتش را نخ نیاول. نشست

 گنده! یزنیم عربده یه! بهت بگم کن صبر گمیم ساعته دو_

 !یاریدرم یباز الت

 :نگرفترا گاریس محمد

 ردهنک شکم که نیگذاشت کاله یرچجو بدبختو فاضلحاج سر_ 

 ترکه تخم که تو! ادیش نیزر اون با! بودن لجن همه نیا به

  ؟یبود گذارشهیپا کال ،یخودش

 :دیکش انگشتانش نیب را گاریس خنده با رضا
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 و نداره وسط نیا ییجا عموت یدونیم که ازت ادیم خوشم_

 ! ...نداشته

 :افزود و ماند بهش نگاهش

 شیبود کرده االن وگرنه یدینرس هشیعل هم یمدرک به البته_

 !زهین سر

! کند باور ندیبیم مقابلش که را یآدم چطور دانستینم محمد

 :گفت و زد آتش خودش را گاریس که دیفهم انگار رضا

 کم هی ارمیب! هست ؟یکنیم حال یخوردن جنس اصل با هنوز_

 کنه؟ لکستیر

 :گفت بازنده یخوردهیباز کی یتلخ به محمد

 بودم؟ کور من ای ینبود یبارگ زن و مشروب و گاریس اهل_

 میقد با یفرق هم متفاوت ظاهر آن با شیهاخنده. دیخند رضا

 :نبود صورتش یرو یماسک چیه انگار بارنیا فقط. نداشت

! رمیگب کام هی منم گفتم! توش یکنیم حال یلیخ تو دمید! نبودم_

 بزرگتر ازت سال  یناسالمت! چلچلراغ شد چراغ هی چراغ هی

 ! بود نرفته زبونم ریز هامزه نیا کدوم چیه. بودم

 صورت. کرد نگاهش دلواپس محمد. خواب یتو کرد ناله عادیم

 و او احوال تو زد دو دو چشمانش! بود کرده عرق یکم بچه

 :گفت دوباره رضا
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 و مبگ اتیکل ای بدم جواب یکی یکی که یپرسیم یکی یکی_

 داشتم دوست سال همهنیا از بعد اچر نکهیا به برسم تهش

 ...نمت؟یبب

 

 

  

 

 

 گارشیس قیعم دود رضا. ماند بهش زدن پلک بدون محمد نگاه

 هریخ رهیخ. دیچسب شیزانو یرو آرنجش و کرد فوت رونیب را

 شد یطوالن هم به نگاهشان قدرآن. کردیم نگاه را محمد داشت

 :دز اننشیب یخاکستر دود پشت یپلک و آمد کش رضا لب که

 اومد باینادرشک که شد شروع یانیجر سر از قایدق قصه_

 فیتعر ویچ همه! شیپ سال زدهیس دوازده. بود ،سالم! سروقتم

 دارن انهیپارس به وابسته که ییشهدا صندوق اسم به که. کرد

 و تلف یرو بود معتبر روکش هی هیشب شتریب! کننیم کاریچ

 کار کی و هزار صندوق اون مجوز با! داراشسهام سیل

.. . و ایب و ایک یکل! معتبر اسم! موجه ظاهر! بکنن تونستنیم

 !...بودن شهر کل احترام مورد و دنیکشیم دکی ری  خ اسم تهشم

 بایشک بگم و بابام وقت سر برم که رفتم یفور و کردم ترش 

 از بپرسم شه؟یم مگه بگم که گه؟یم من گوش در داره یچ
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 نماز هست، یوقت تا جماعت نماز که دهیکش خمونیس به یبچگ

 نظر ریز دراومده تقش حاال و کمرمون تو بخوره یانفراد

 پول با که! صندوق؟ هی یتو اختالسه و ییپولشو اشکارخونه

 گرفتار و ریگ یول انیپارس اسم به رنیم و روفنیم دارن یک

 یچ هر! ایب واجباتم از بعد گفتیم شهیهم مث! بود اشمکه سفر

 دید یوقت... گمیم یچ نهیبب اصال نداد گوش دنبالش رفتم

 فرمک... بگو یخواست یچ هر برگردم و برم گفت تهش ام،لهیبدپ

 که هوار و داد و نیزر وقت   سر رفتم پر توپ با و اومد در

 ئتیه جلسه تو... ارمیم در باباشو بایشک با و شده رو دستش

 اومد و کرد وتخل اتاقو یفور بابا برخالف. بود اشونرهیمد

 و برام ختیر آب وانیل هی هم تواضع و احترام با... طرفم

 تو زدیم یکی اول بود بابام. خوردم جا! روم روبه نشست

 شدست یتو یحایتسب یانگشتش،جا یجا که یجور اونم... گوشم

 دراومدم تو طرف که یوقت همون مث درست! صورتم رو بمونه

 ! ...گوشم تو خوابوند و

 :داد ادامه مکث با و زد گارشیس به یپک

 هی بردم آدماش جلو ازش که ییآبرو اون با داشتم توقع_ 

 آرامش هی اما نره ادمی دارم عمر تا که رهیبگ ازم زهرچشم

 ه؟یچ انیجر بگو قیدق نیبش گفت. کرد جذبم که داشت یبیعج

 شه ور روبه تا ادیب بایشک بگم الزمه اگر یحت و کجاست مشکل

 هی هک گفته دروغ بایشک کردم فکر که بود یجور هی! خبره؟ چه

 ونخرابش خواسته دیشا که! اختالسن و ییپولشو انیجر تو ساله

 و مبابا رفتن به بود مونده روز چند! گهید یزایچ یلیخ... و کنه
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 ردمک فکر! نداشت بهم یکار و شرکت یکارا دنبال رفتم دیدیم

 واسه! بگه برام ویچ همه گفته و شدم ریگیپ که گفته بهش نیزر

 ناو سراغ کمتر یچ هر! نرفتم سراغش رهینگ بهش پرم نکهیا

 !که ادتهی... بود شتریب آرامشم رفتمیم

 عقب رضا! کردیم نگاه فقط او یول ماند محمد از دییتا منتظر

 :دش ترپررنگ رضا لبخند و کرد قژ قژ یچوب یصندل. نشست

 کار که کنه جلب اعتمادمو تونست نیزر هم دوران همون تو_

 امانس کاراشو داره اسم هی از استفاده با فقط و کنهینم یاشتباه

 زا خبرهیب بابام دمیفهم اولش همون! کنهینم ضرر یکس و دهیم

 تو چون خورهینم زایچ نیا به غالم اخالق گفت بهم! کاراش

 از ایب تو... رباست مث سودش گهیم! یحت رهینم هم وام فکر

 پرت ایدن هی از هوی! دارم هواتو منم! اریدرب براش شاموال کنار

 راست!...  بیعج شنهادیپ هی با اونم! گهید یایدن هی یتو شدم

 پول بود بلد اون فقط... کردینم ضرر یکس! خب گفتیم

 وقتا نیهم واسه گذاشتن مغزو! ارهیدرب مغزش از یشتریب

 مث! هاشیتندرو بغل بود گذاشته مغزشم من یبابا... گهید

 دبو عباس خوبش بچه! من؟ به! تو به خودشیب یردادنایگ همون

 پرورده دست بگه تا بردیم خودش دنبال آبروش مث جاهمه که

 هیقب! بروبرگشتیب یشنو حرف و پیک یقهی با نیا یعنی من

 برخاست و نشست بدان با که نوحن پسر مثل هستن یچ هر

 کردیم فکر داومیدرم صداش تا که تو و من مث... کردن

 برهیم بود مطمئنم! بندازه راه نهروان جنگ باهامون دیبا آخرش

 ...شهیهم
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 :شد خم سمتش یکم رضا که گرفت ینفس چنان محمد

 تا... اومد خوشم شیکاربلد و یزرنگ از... شونیقات رفتم یوقت_ 

 هک رهیمد ئتیه ثابت یاعضا از یکی شدم برگرده و بره بابا

 و پول و قدرت... بود انیپارس از هم یادیز سهام صاحب

 گرفت... جذابه یلیخ هم با عمل یآزاد همه از شتریب... یباز

 کللک حوصله گهید... کنمیم استفاده منم! نه که چرا گفتم... منو

 ...کنم شرفتیپ خواستمیم... نداشتم کاراشو بابامو با کردن

. داشت هم داعتما که کنه اعتماد بهم گفتمیم دیفهمیم هم تشینها

 براش باشم، خودش سر ریز که نیهم بازم یول عباس اندازه نه

 دید که هم نیزر... اومد خوشم ازش که بود یکار نمیا! بود بس

 شد قدرت احساس اون که بهم داد پر و بال یاونقد اومده، خوشم

 !دمیپر و پروازم بال

 داشت و خورد یتکان محمد. افتاد نیزم یرو گارشیس خاکستر

 یول بود یعصب چقدر رضا که روزها آن به کردیم فکر

 همان. بودند مانده دور هم از و بود خودش رفتن یروزها

 گاریس به را آخر پک رضا! نشد خبر وبا بود شده زلزله روزها

 :انداخت نیزم یرو را اشماندهته و زد
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 یرنگز گفتیم محکم و سفت. بود شده سخت بایشک قصه فقط_

 دید که نیزر. نبود ایب کوتاه و یدزد یعنی یتصاداق مغز و

 !بده نشون همراهش خودتو تو گفت من به شه فشیحر تونهینم

 !کنه درش به دونیم از بتونه تا یکنیم کمکش باشه بگو

 که زد زنگ گوشش یتو میمر یصدا و دیلرز محمد قلب

 حال انیم رضا یصدا! داده ییتنها را همه تقاص پدرش گفتیم

 !گوشش به دیرس بدش

 الم و بود حسابش به که ییپوال با تونست که نشد ماهم دوسه_

 بگه و کنه اقدام روش جزء، حسابدار هی یدستهم و اموالش و

 کم بایشک شر و کرد خرج کیکوچ پول هی! داشته اختالس قصد

 ... شد

 گناههیب کنم ثابت دادمیم قول و بودم همراهش شهیهم من منتها

 ابتث بتونم تا نزنه جار فقط. ادیب دستم دیبا که یمدارک با یول

... اشخونه سروقت رفتم باهاش یدوبار یکی رنشیبگ تا! کنم

 !میبود،مر مونده ششیپ زنت

 که! بود محمد ذهن در آمد و رفت پر ریتصو کی میمر ریتصو

 و خواسته کمک فقط نیب آن کند باور گفتیم و کردیم هیگر

 ! ... شده گرفتار

 :دادیم ادامه او حال به توجهیب را رفشح رضا

 منم... ودب دخترش نیا نگران شتریب افتاد، ریگ بایشک هم یوقت_

 کار ریگ اونقدر یول بود و باشه بهش حواسم دورادور دادم قول
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 نگز بایشک بار بود؛هر جالب یول! رفته کجا رفت ادمی که شدم

.. .یریگینم دخترم از یخبر چرا گفتینم شد یچ که زدیم

 بودن کم چهارسال.... داره یدختر کلهم رفت ادمی تا نگفت اونقدر

 بایشک هب هیشب یکس فکر گهید و طیشرا اون به رمیبگ خو کال که

 ونزب به تونستم یواه د  یام با که نیهم گفتیم نیزر اما نباشم

 هب مددکار هی پسغوم غومیپ کمک با تا!! بود یراض دارم نگهش

 شادی تازه. سروقتم اومد بابام چون. کنم جمعش نشد گهید بابام

 از! خبره چه شرکت و صندوق تو و هیچ هیقض بپرسه اومد

 ذهاب و ابیا و مسجد صندوق فکر شتریب بودم اونجا من یوقت

 واقع در و باشه خواستیم فقط ییجورا هی! بود خودش

 موقع اون اختالس یهمه گفتم منم! خودشو کرد بازنشسته

 یوقت بگه بابا شد باعث نیهم! شده مونیپش و ودهنب گردنش

 رطش به تونست و میکن حالش به یفکر هی ستین کامل گناهش

 گفت امباب و رونیب اومد بایشک! زندون از رونیب بکشتش قیتعل

 باشه هاشبچه مراقب و کنه کار راحت الیخ با عمرش اخر تا

 !!خورده مردمو مال چون! فتهین هم به چشمشون گهید یول

 ماند، ثابت محمد ذهن یتو رضا آخر یجمله با که میمر ریتصو

 :دیخروش یعصب

 ونا دردربه یهابچه فکر یحت که نشهیآست تو مار نداشت خبر_

  نکرده؟ آدمو

 :دیکش باال را شیهالب رضا

 !نگفت یزیچ و دیفهم دمیشا_
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 ارض. دیلرز دستش یرو عادیم که شد بلند نیخشمگ چنان محمد

 :دیخند

 ... حاال نیبش_

 ذاشتمینم دهنت تو سالم دندون وگرنه بغلمه بچه نیا فیح_

 و اومد هابچه اون سر به یبدبخت چقدر یدونیم! ینامردعوض

 دن؟یکش یچ

 مگه؟ بود مهم برات االن، نبود زنتم_

 :دیپر محمد چشم از برق

 زرو نیا که خودم جز زدم آدم هی به من رو یزخم کدوم_

 ... بدبخت یبایشک اون ؟یزنیم

 و تلف به سرش من از قبل بایشک! چه من به یول بابا خب لهیخ_

 وزمستونش فکر دیبا مستونش، کیج کیج یتو! بود گرم سیل

 !بره بخوره، رو همه نکهیا نه کردیم

 بود کینزد و نداشت عمل پول دخترش که یسیل و لفت چه_

 !ره؟یبم

 هک اونو بابا نداشتن عرضه جواب بعدم! نبرد کم باش مطمئن_

 هاشبچه که بردیم پولشو سرجاش شستیم! دمینم من

 !نشن ریسیم،یتی

 :گفت کبود یصورت و شده قفل یفک با محمد

 ! رضا شو خفه_

 ؟یدیرس نجایا به کجا از و بوده خبر چه یبدون یخواینم مگه_
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 !کنم سیسرو دهنتو خوامیم االن فقط_

 او یخنده یصدا کردیم حس محمد. بلند.دیخند بامکث رضا

 نیب که یدرد از داشت محمد. شد بلند رضا. چدیپیم یچاه یتو

 فتنر یبرا یراه کی دیبا یول شدیم بدحال بود دهیچیپ دوکتفش

 از رضا! او با دانستیم بعد. ببرد را عادیم اول تا کردیم دایپ

 محمد سمت را یکی و برداشت یبطر دو اتاق یگوشه خچالی

 :گرفت

 ! محمد رو ایباز مشنگ نیا دور زیبر! بابا بخور ریبگ_

 دو و شد خم رضا که شود بلند خواست و زد او دست ریز محمد

 :گفت آرامش با و کرد نگاهش سر یباال از. داشت نگهش یدست

 فکر به! شده تموم بوده یچ هر بایشک یتراژد! حرفامه اول_

 اون یفتال باشه وقتش االن دیشا که زنت فکر به! تو باش خودت

 !ادیدرب ده،یکش خودت قول به که یایسخت همه

 

 هک دیکوبیم اشنهیس یقفسه به درد با و تند قدرآن محمد قلب

 و یدیناام و خشم! شدیم اشمتوجه لباسش یرو از رضا انگار

 کنارش او و ستیچ رضا منظور بداند تا بود شده یقات هم با درد

 :رفت باال را ستشد یتو یقوط از یقلپ. نشست تخت  یرو

 یسر هی که دیرس ییجا به! شد سخت کار رفت جلو یچ هر_

 لیوک! یملک اسم به لهیپ بد آدم هی دست افتادیم داشت مدرک

 خودش و بودن ییقضا دستگاه تو مدت هی که ییاونا از! بود
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 یزیچ اگر! آشناست یآشنا! بله دمید درآوردم تهشو! داده استعفا

 !بود خونده امونهمه هفاتح افتادیم دستش

 :زد زنگ محمد گوش

 د؟یس_

 :داد تکان سر رضا

 زیعز به هم یگاهگه! تو یبابا یرزماهم از! یملک یدموسیس_ 

 بود یکاف! دشیدیم بابام هم یگاه! بودمش دهید که زدیم سر

 اعتبار و صندوق با یچ همه تا ادیب من از یاسم مدارکا اون نیب

 هشینم ویکی نیا َدم گفت. گذاشتم ونیدرم نیزر با... هوا بره

 یچ همه شد،یم اگه! شه انایجر نیا کینزد مینذار دیبا فقط! دید

 کارا واسه جا همه من عمال چون! شدیم تموم من اسم به هم

 از یکی م،یرفت ییدوتا که ینیماش شگاهینما اون یحت. رفتمیم

 زا یماس و عکس که بود نیا شرط فقط! بود توش میکار یقرارا

 ،یزیچ که بود سخت و سفت یقدراون! قراردادا یتو نباشه من

! کاربلد و بودن یاحرفه همه یناسالمت! نشه یارسانه ییجا

 هگذاشت کامال منو نیزر که گنده کله تا چند با جا چند خصوصا

. ردک یاساس فکر هی دیبا دمید شد یخطر اوضاع یوقت! جلو بود

 جماعت نیا دمیفهم باالخره تا نداشتم خوراک و خواب وقت چند

 .داشت نگه دور یاصل دونیم از زیتم یایباز با شهیم فقط رو

 شک اب اولش... دیس سراغ رفتم پس! نن،تمومهیبب باز دونیم اگه

 مطمئن! کنهیم حساب کمکم یرو گفت بعد یول بود دیترد و

! کرده ییشکا هی گفتیم برخورداش چون بهم نداره اعتماد بودم
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 افتادم نیهم واسه... نداشت نشد من واسه اما بود سخت کار

 !تمین حسن اثبات دنبال

 گور از رو بایشک یمرده گفتم و درآوردم داشتم که ییآدرسا 

 یجور هی میبتون مدت نیا تو و اون دنبال فتهیب بلکه رونیب بکشم

 خوب. بودم نظرش تحت مدت هی... رو قصه میکن یمالماست

... یاثیغ سراغ رفتم یوقت! بود دنبالم هیسا به هیسا. دمیفهمیم

 همه ردک باور انگار بود انیپارس یندگینما تو که ییاونا از یکی

 یچ ههم بایشک دنبال افتادم و کنار گذاشتم ویچ همه یوقت... ویچ

 شده ور زایچ یسر هی گفتم بهش دیفهم دیس یوقت! شد تریعیطب

 دکر دایپ ازشکه یرخب نیآخر. بخوام کمک دخترش از دیبا که

 جدا دمید رفتم که شوهرشم سراغ... کرده شوهر که نهیا بود

 ... کردیم فراش دیتجد داشت اونم و شدن

 رضا یهاحرف انیم. بود درد پر کوه کی ینیسنگ به محمد سر

 که ییروزها آن یتو خصوصا. آمدیم هم میمر یصدا یگاه

 ... هم با شدند ریدرگ

 موردش در ادینم خوشش بود معلوم .نداشت حوصله اروی_

 ... که بگه بهش گفتم فقط. بزنه حرف

  گه؟ید ینرفت دنبالش هم تو و کرد نانیاطم دیس البد_

 طرف از شد رو برام مدرک یسر هی د،یس اعتماد وقت درست_

 دیبا موندمیم اگه که شد یجور! بود من اسم به همه که گروه

 از من افتادن! بود شده راننگ هم نیزر! دادمیم رو همه تاوان

 واسه! ادیب کوتاه بابام بود محال چون! انداختیم اونم ،یبلند
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 و فتهیب ابیآس از آبا تا اونور برو کن جمع گفت نیزر نیهم

. نداشت دهیفا باز رفتمیم اونورم اما ویچ همه کنه جمع خودش

 یلو تمرف نیبنابرا بگذرم العادهفوق طیشرا اون از تونستمینم من

 ... ایدن اون

 حال کی. زدینم لبخند رضا. ماند رخشمین یرو محمد نگاه

 :دادیم ادامه داشت. بود یبیعج

 هک اومد خوشش نقدریا بعدش یول! خورد جا گفتم بهش یوقت_

 شهب میگشتیم یکی دنبال. برنامه ختنیر به کرد شروع یفور

 دمیفهم و شدم ریگیپ. برام کرد دایپ شهرامو تا کرد حساب روش

 هنقش...  زد برق چشاش... بهش میگفت رو مساله... خره کله کال

 فتج شهرام اونم... بود کم جنازه هی وسط نیا فقط.... میدیکش رو

... آب ریز کردیم سر خوردن آب مث. کرد جورشو

 طرحو دیبا فقط! دنیچیپیم نسخه براش که یهمونجور

 !...کنه اجرا تا جلوش یذاشتیم

 و شودیم دهیکش عصبش یهارگ کردیم حس. دیرپ محمد پلک

 ! شده نیسنگ زبانش

 یکی! قواره و قد هم. من هیشب بایتقر کرد دایپ رو یکی گشت_

 ودب قرار که یروز سر...  یقانون یپزشک تو میکرد دایپ هم رو

 دادن خط قرارم طبق... چاه تو انداختش و زدش برنامه طبق

... شایآزما از بعد تیهو صیتشخ تو رفت عباس... کنن داشیپ

 نیزر... خورهیم هم به حالش بود، ختهیر هم به طرف صورت

 بابا بود شده نیزر. خب بود دوماد تازه. بود باهاش برنامه طبق

 یچ همه بعدم... منم جنازه اون کنهیم دییتا که بود اون! دومش
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 مرگ از پس یزندگ تازه دمیفهم و شد بسته زیتم برنامه هی با

 !!!یچ یعنی

 اشنهیس یرو عادیم. بود کرده عرق محمد تن سلول به سلول

 نگاه را رضا داشت هنوز! آمدینم در درست نفسش و دهیچسب

 شده؛ گرم ییهاچشم با و رفت باال دوباره را یبطر که کردیم

 !کرد نگاهش

 

 

  

 

 

 او یقهی به یدست کی که شودیم خفه دارد کرد حس دفعه کی

 :گفت شده دیکل ییهادندان با و دیچسب

 بدبخت نفرو چند اتیبازلش خاطر واسه! کشآدم رذل کثافت_

 ات؟؟؟یدزد واسه قبر تو یکرد و یکشت رو یکی ؟یکرد

 امآر. کرده بغلش اش،قهی گرفتن یجا محمد انگار. زد پلک رضا

 :گفت و دیکش او یقهی به دست

 یکاربلد کردن، فیک و صالبت و قدرت! محمد نهیهم یزندگ_

 باشه، مهم دیبا هدفت! خوادیم یقربان هم یکاربلد! خوادیم

 دینبا که همونجور! سرت فدا! ستین مهم باشه، که یچ هر لهیوس
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 تواسه تونهیم راحت یلیخ من انیجر و باشه مهم تو واسه

 !شه تکرار

. بود گرفته نبض تنش تمام. زد زنگ مغزش کرد حس محمد

 :برد شصورت یتو سر و گرفت را مچش رضا

 هبهون فلش اون! نشونه دو و ریت هی! تواسه فرصته نیبهتر_

 وت... افتادم خودم یروزا اون ادی و کار دنبال یافتاد دمید... بود

. رونیب یبکش آب از خودتو میگل یبود بلد چون یداشت فرق برام

! دهیم بهمون تکونا یلیخ هم با مونیهمکار! یبچگ همون از

 اتفاق ارب هی زیتم یلیخ یوقت ویسنار نیا ؟نه چرا گفتم خودم شیپ

! شترهیب ماها واسه بردش قدرت منتها. شهیم تکرار بازم افتاد،

 و کنه یزندگ درست دیس گهید ذارهینم که پشتته یعل حاج هی

! هشیم کم سرمون از هم شرش و کنهیم توبه... ادیب کار نیا یپ

 و ومیآکوار .کردم سیر و راست تواسه خودم رو همه کاراشم

 فردا تا که جنازه هی مونه یم... نجایا تا دنتیرس و زنت پدر

 لیتحو خدا راه در ی  شهر دیشه هی زیتم یلیخ...  جوره و جفت

 هم...  شه تلف عمرت نکهیا بدون! میدیم جامعه و خونواده

 !!آخرت هم... ایدن

 رضا. بود رفته ازش واکنش قدرت که بود زده بهت چنان محمد

 :داد ادامه

! یخوایم خاطرشو یلیخ معلومه که زنت مونهیم وسط نیا_

 خوش بهت یهمونجور! شیگرفتینم که یخواستینم

 با میتصم حاال!! ... بگذره تونهیم بازم یحت... گذشتیم
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! ارشیب ،یچ بگم بهت اونم که یترفند هی با یخواست اگه! خودت

 ...گهید یکی با و بمونه ادتی به بذارش ای

 یترق یصدا که دیکوب او دهان یتو سر با محمد چنان فعهد کی

 یرو گذاشت را عادیم. دیشن را دندانش بابت دادش و او دهان از

 محمد که بود ضربه جیگ هنوز رضا. برد هجوم سمتش و تخت

 به یلگد چنان. کرد پرتش نیزم یرو و گرفتش حرص با

 چون دینرس یدوم به اما شد بلند هوارش یصدا که زد شیپهلو

 امنض یچاقو بعد و دشیکوب وارید به و گرفتش پشت از یکس

 اتاق یتو اندختهیر یک آنها دینفهم. رفت شاهرگش یرو یدار

 یباال نشست یفور که زهره و بودند کریپغول مرد چهار اما

 باز یول بود یجار رضا دهان از خون. کرد بلندش و رضا سر

 :گفت بلند

 کن غالف نجا؟یا نیزیبر فتگ یک! کن ولش... خر نره یهو_

 !باهاش بزنن شاهرگتو ندادم تا رو چاقو

 چاقو تا فقط. گفت چه مرد که دینشن و زدیم نفس نفس محمد

 :دیکش داد رفت کنار

 ذارهب اعتقادشو و یمسلمون کاله که بده نشون بابات به خودتو_

 کنمیم باور زراتو زر و لجنم تو نیع یکرد فکر. کثافت باالتر

 ...زویپف

 :گفت رضا به و کرد گرد چشم زهره

 ؟یبندینم دهنشو_

 :کرد نگاه را محمد رهیخ رهیخ رضا
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 !محمد یشیم رام! خودتو کن یخال_

 :گفت و داد هول را دستش یجلو مرد محمد

 کل عمو کهبرمیم خاندانت کل از ییآبرو رونیب برسه پام_

 ! بختبد کنه زونتیآو ماتحتت از و بگرده دنبالت رو اروپا

 که را یدستمال کرد تف رونیب را دهانش خون.شد بلند رضا

 :گفت یراحت به بعد و دیکش دهانش به بود داده زهره

 .رونیب رسهینم پات پس_

 :شد جمع محمد صورت

 !شرفیب ستین دیبع ازت م؟یکشیم_

 و کرد نگاه را عادیم. نشست تخت لب و گرفت را شیپهلو رضا

 که برد هجوم سمتش محمد یلو دیکش بچه صورت به یدست

 نگاه حیتفر با و بود نشسته رضا. شد ریدرگ باهاش مرد همان

 دانیم وارد هم یدوم یول. بود یریگ نفس خورد و زد. کردیم

 که دیچرخ رضا سمت محمد و شد خالص دستشان از. شد

 :لرزاند را نیزم دادش یصدا. کردیم دود گاریس

 گور! آوردم فلشو... شو فطر من با... بره بفرست و عادیم_

 ...اتونهمه بابا

 بود،نشانش برداشته محمد کاپشن بیج یتو از که را فلش رضا

 .داد

 !که دستمه! گهید نیا_
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 رضا دست. دیچرخ عادیم سمت نگرانش نگاه و رفت محمد نفس

 یرو انگار. کردیم نوازشش. رفت بچه صورت یرو دوباره

 !دندیکشیم خنجر محمد تن

 ... نامرد نزن اون به دست_

 و شد متوقف رضا دست که بود شیصدا یتو یدرد چنان

. شد دبلن یطوالن یمکث با. ماند هیثان چند دستش یجلو گارشیس

 یتو بعد و بست را اششده باز یقهی. رفت محمد یرو روبه

 :شد رهیخ چشمش

 فتهگ اگه! ینگفت یزیچ یکس به که هم تو! دهیند رو ما که نیا_

... ادیب زنت قبلش... بره عادیم پس! نجایا بودن ختهیر االن یبود

 نیا.. . منتها... اونور دیبر نشون و نامیب جفتتون دمیم یبیترت

 هبود کار یتو دستت که خورهیم اسمت به نجاستیا که یانبار

 ...و یچوندیپ دویس... و

 

 

  

 

 

 حمدم و گرفتش یکس باز یول دیچسب او یقهی به یدست دو محمد

 :دز داد

 !شو طرف خودم با یول یستین که مرد_
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...  ارهیب درش پا از تا ذارهیم زخم یکس زخم یرو عاقل آدم_

 که یزیچ عکس بر... اتخونواده. ..کجاست معلومه تو زخم

 من با. یبنداز کار عقلتو! یدار راه تا دو... کردیم فکر بابام

 ... ای یایب و یباش

 !جهنمه اونم امیم جا هی_

 با عدب و دیکش باال را شیهالب آمد، کش یکم که یسکوت با رضا

 :گفت ساده یلحن

 ،بشکن زمیه ایجهنم با برو من از زودتر کم هی تو فقط! باشه_

 !امیم خودم موقع به منم

 عادیم به ینگاه بعد! زد دو دو او یهاچشم یتو محمد یهاچشم

 مهاجمش به که یببر هیشب محمد یول ببرنش کرد اشاره. کرد

 هبچ یجلو وارید مثل و دیچیپ کنارش پرقدرت مرد به چدیبپ

 .بود یجار تنش تمام از عرق. ستادیا

 به. نیباش داشته عادیم با یکار اگه رضا خودت یپا خونت_

 !زنمیم شاهرگتو قسم، خودش زیعز جون

 :زد را رشیت نیآخر. کرد نگاهش دوباره و برگشت رضا 

! هگردنت انبار نیا! محمد دارهن واست یفرق یایب باهام و یریبم_

 ... و اریدرن یباز خر

 !باش نداشته کار بچه نیا با_

  ؟یچ خودت جون_

 :زد هوار
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 ... کفتار یلقمهحروم باش نداشته یکار من زایعز با_

 !بود هم یتو صورتش و دیخندینم رضا

 ... نترس! میبر ایب... محمد پام فتهیب خونت خوامینم_

 ! یباش یدوم تو که حاال تا دمینترس یسگ چیه از_

 !یچ همه خودت پا پس_

 داشت چشمانش... عادیم و خودش جان نگران. بود نگران محمد

 :داد تکان یسر رضا که زدیم دودو

 تونمیم که هیافورجه تنها !ببر خودت با نمیا بمون، یتونست اگه_

 ! بدم بهت

 :گفت بلند رفتن از قبلو

 .نیباش نداشته کار بچهه به_

 رمنظو دینفهم. بود جیگ محمد. رفت و کرد عادیم به ینگاه بعد

 دو دست یتو چاقوها و شد بسته اتاق در یوقت یول. ستیچ او

 یور از دیبا. نشست پشتش سرد یعرق آمد، باال شیروروبه نفر

 با شد همزمان بهش مرد دو پوزخند. گذشتیم مرگ عالمت آن

 خودش مال جان نیا. رفت و آمد چشمش یجلو که میمر ریتصو

 دیبا! داد قول بهش که یآرامش و بود میمر یخوشبخت... نبود

 نگاه را عادیم...  کند رو را آنها دست بتواند تا کردیم دایپ ینفس

 بتواند فقط تا دیجنگیم کفتار دو با داشت بعد قهیدق مین و... کرد

 سح برداشت نیزم یرو از را یکی یوقت و ردیبگ را شانیچاقو

 یدرد برگردد، تا کرد دایپ یشتریب دیام و قدرت و کرد
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 از سرش یرو آنجا سقف. لرزاند را شیهااستخوان وحشتناک

 روف کتفش دو نیب زهین مانند درست یزیچ. شد خراب درد شدت

 نیزم.دشیبلعیم داشت که بود یایافع درد. سر پشت از رفت

 یریجلوگ کف با صورتش برخورد از دست کی با یول خورد

 قبع. نکرد دایپ زدن ادیفر فرصت که بود یناگهان قدرآن. کرد

... رفت فرو شیپهلو یتو یزیچ گرید سمت از و دیچرخ

 دهانش یتو خون یمزه. رفت هوا به اشنعره بار نیا... دیلرز

... شد پاره دوباره یترمحکم یضربه با زخم یجا باز و بود

... آمدیدرم و تنش یتو رفتیم که بود زهین و ریشمش انگار

 خم تنش سالم یمهین یرو...  نقطه کی در و هم پشت چندبار

 کردیم حس و بود آنها دست بلند یاقمه. کردیم خی داشت. شد

 یچاقوها آن با بودند داده اشیباز! مانده کتفش دو نیب ییچاقو

 یتو ییسروصداها...  رفتیم یاهیس داشت چشمانش!  کوچک

 منور آنجا داشت یکس و بود شب انگار.. .شدیم تکرار ذهنش

 را گردنش شاهرگ شد خم که افتاد سرش یرو یاهیسا. زدیم

 عمق با رفت فرو اشترقوه یباال چاقو شیجا به اما بزند

 در چند را شیهانفس درد! کنند زجرکشش بود قرار... یکمتر

 و دیکش رونیب را چاقو یوقت مرد یطانیش یخنده و کرد انیم

 یرو هنوز عادیم. شد باز در. دید را خورد نیزم مدمح سر

 اب نفر کی نشانیب... ماند بهش محمد رنگیب نگاه و بود تخت

 و دار چراغ ییهاکفش. آمدیم جلو داشت یخاک نیپوت جفت کی

 پوش کف خاک یرو شیهانفس! بود میمر یهادست یتو دیسف

 زد انوز صورتش یجلو یکس... دیلرزیم داشت. خوردیم سرد

 :کرد زمزمه بغض با و
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 ... محمد_

 ار شده پودر یکاغذها آن یبو. آشنا شیبو یول بود بهیغر صدا

 یتو میمر یصدا! ... پرچم ریز خاک مشت کی یبو... دادیم

 شیهابوسه یجا و سرش ریز ییهادست یگرما و بود گوشش

 به تن که یایماه مثل! گرم آب ریز بودش برده... تنش یرو

 بهش جان شیهازمزمه و بود داده تن عشقش به داده، نوسایاق

 یرو از پتو. شود بلند تا شد محکم نیزم یرو دستانش. دادیم

 با کوچک یماه تنگ کی با محمدرضا! افتاد نییپا عادیم تن

 را سرش کرد یسع... بود ستادهیا یدر یجلو سرخ ییهاچشم

 خس.. .و خورد نیزم یشتریب شدت با یول دارد نگه باال

 مرز لب روشن یتانک باز. ..جانش ته ماند درد با آشنا ییهاخس

 ...کردیم رد را

 

 

 دیبا. گرفت ازش شهینم یرد چیه که خاموشه حتما شیگوش_

 !ستین مهم باشه، نداشته کارتممیس. باشه روشن

 :گفت ثمیم و دیچسب را اشیشانیپ محکم دیس

 !برد شخود با کارت میس هی_

 ؟یدار شو شماره_

 ! فرستادیم که بود ییهمونا از! نه_
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 بد تداش را حالشان دیس یختگیرهم به و یعل حاج گفتن استغفار

 دیکشیم گاریس داشت و بود نشسته چنانهم سهراب یول کردیم

 :داد خبر یفور احترام با و شد اتاق وارد یجوان مرد که

 میگرفت رو بود باهاش عکس که شده مسدود یشماره اون رد_

 اگه میکنیم تالش میدار! شده ثبت یجعل اسم هی با! سروان جناب

 ...میریبگ ردشو بشه

 توانستینم. شد بلند و گذاشت دهانش یرو را دستش دو ثمیم

 دکریم احساس... کمرش و پاها درد وجود با یحت. ندیبنش گرید

! شودیم تکرار ساعت هر حاال ده،یکش حادثه روز که یدرد آن

 برود که گفت نیخشمگ و کرد مرخص تشر با را جوان سهراب

 نیچن یتو دانستندیم و شناختنشیم همه! برگردد آدرس با و

 اهندخو هیتنب بالفاصله بزنند اطاعت از ریغ یحرف اگر یمواقع

 :گفت دیترد یکم با دیس. شد

 ! سهراب انیب اشخونواده و فاضل نیغالمحس یبگ دیبا_

 :رفت باال ابسهر یصدا

  االن؟؟_

 :بود بد دیس حال

 با....  دادینم تله به دم محمد. فتهیب یاتفاق نیچن کردمینم فکر_

 ...و هوشه

 نیا یتو احساس یفهمیم چشمت جلو آوردن جفتشونو جنازه_

 ...اونوقت... دیس نداره نقش کار
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 جلو یمحکم یهادست انیم اشقهی که بود نشده تمام حرفش

 ییهاشهیش پشت از سرخ و یبرزخ چشم جفت کی .شد دهیکش

 یتو شیهاشکست یتو فقط که ییهاهمان از... کرد اشخفه گرد

 :گفت که دیشن فقط و دیدیم خودش از نهیآ

 توبره به رو شده خراب نیا خاک ادیب هابچه نیا سر ییبال_

 ! مردک کشمیم

 نگاه را رمردیپ شوکه سهراب و گرفت را یعل حاج دست حسن

 :زد داد او که کرد

 ؟یکر ای یشنفت_

 :کرد دخالت حسن

 ...یحاج_

 از برق که زد حسن گوش ریز چنان هوایب و برگشت یعلحاج

 :بزند زنگ گوششان شد باعث زدنش هوار یصدا. دیپر او چشم

 که خونه یاومد یشد گرد یکرد ولش! رفته وا یعرضهیب_

  ؟یگذاشت شجا بهش؟ یبچسب ینبود قیفیر ؟ینبود مرد ؟یچ

 :دیکوب اشنهیس به

 وت که گرفتم قرار ومدین تا سالیس گذاشتم، جا رو ممرضا من_

  ؟یکرد کارو همون حاال

 شد حسن و بزنند یحرف نتوانند که بودند دلواپس قدرآن همه

 حالش! دهد جواب نکرد بلند سر یحت! پدرش یهابغض بلیس
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 یلع حاج! ردیمیم دهینکش صبح به کردیم فکر که بود بد آنقدر

 :گفت خشم همان با

 تا خونه این! حسن یکرد یخبط چه یدونیم چون یشد الل_

 !کن چال خودتم برو! ُمرد اگه! دهینرس بودنشون سالم خبر

 :بود دستش دو نیب سرش که دیچرخ دیس سمت بعد

! یموس بخون اشهد و نیمیز بذار حاال نیهم سرتو امیکی تو_

 ...که منم

 :دینال طاقتیب ثمیم

 ...یعل حاج_

 اگه... بغلشه اتبچه باشه اگه که باشه زنده ممد کن دعا_

 !نمون اتمبچه راه به چشم ومد،ین اشزنده

 ییناآش و التماس با بود یقیدقا که میمر و وارید به دیچسب ثمیم

 را هاحرف برود، داخل بود توانسته او با تماس و دیس به دادن

 صورت به افتاد چشمش یعل جحا و داد هول را در. دیشن

 نگاه. بود شده بلند قبر از لحظه همان انگار! او رنگیب

 و ینیسنگ! در سمت دیچرخ هم هیبق نگاه گرفت، راه که یعلحاج

 را خودش تابیب میمر شد، باعث هانگاه یدلواپس و یشرمندگ

 هک بود یقلب یرو دستش. ستادیا چهارچوب کنار و دیکش عقب

 .کندیم رییتغ جورکی ضربانش تمیر آن هر کردیم حس

 تا رفت محمد کند فکر که بود همراه مرگ با هم تصورش

 اتاق یتو از را یلیموبا یگوش یصدا... و برنگردد وقتچیه

 ار ثمیم آرام یصدا بعد و کنارش یصندل یرو خورد سر و دیشن



 

 pg. 1261 

12
61 

 ثمیم بلند یصدا دفعهکی و مکثش بعد دیشن نفسکم یابله با

 :نزند قلبش هیثان چند شد باعث

 کجا؟ اپراتور؟ کدوم ؟یمطمئن عاد؟؟یم_

 دید رفت اتاق سمت تا و دیپر جا از. شد تند میمر قلب تپش

! دهدیم گوش را یزیچ دارد انگار و است سرخ ثمیم صورت

 را جانش تمام داشت، را یگوش که یدست واضح لرزش

 یداص... زد پخش یرو و گرفت را یگوش سهراب!لرزاندیم

... وحشت از پر... منقطع. شدیم پخش هقهق با یاکودکانه

 ... عادیم یصدا ییآشنا به... آشنا یول فیضع

 ...  جونم...  ییدا! شماست همکار...  ثممیبابام... عمو... الو_

 ثمیم که دهد ادامه خواست دوباره مکث با... آمد هیگر یصدا بعد

 یهادست و وانسر دست دادش و کرد قطع را بلندگو خودش

 اپدبق آنها دست از را یگوش خواست تا. دیچسب صورتش به میمر

. رفت رونیب و گرفت فاصله سهراب و گرفت را مچش ثمیم

 ثمیم... رفت بند میمر ونفس خورد قل صورتش یرو ثمیم اشک

 :گفت

 !زده زنگ یگوش هی با بوده یضرور شماره یچ هر با انگار_

 :داد ادامه و دیلرز شیصدا

 !داد ادشی خودش محمد_
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 ثمیم. افتادیم پس داشت. او صورت یتو زد دودو میمر چشم

 کورسو به بلکه هیبق سمت چرخاند چشم میمر و کرد شیرها

 :رفت جلو و ماند حسن به نگاهش تهش...  برسد یدیام

 کرد؟ قطع محمد حرف به دیرس چرا_

 

 

 

  

 

 

! جانیب یامجسمه بود شده انگار. خورد تکان باالخره حسن

 :سمتش شد خم و رفت ثمیم سمت

 ممد بزن؟ حرف جدت سر...  ثم؟یم بود یچ عادیم حرف یباق_

... 

 !دونمینم... یطورچه اما باهاشه_

 است؟ زنده_

 :خورد تکان ثمیم سر

 شده شیزیچ... بزنه حرف تونستینم عادیم وگرنه آره... آره_

 !...راحت التیخ... رهیمیم اممبچه باشه

 !ن؟یهم رند؟یمیم جفتشان رند،یبم اگر که راحت؟ الشیخ
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 تگذش چقدر دینفهم! همانجا یصندل یرو جان کم یتن با نشست

 :دیچیپ اتاق یتو جانیه با ییصدا که

 زنگ جا همه به! کارتهمیسیب یگوش هی! قمه جاده... کردن دایپ_

 ...زودتر برن آدرس به شد اعالم! گرفته رو  تا... بچه زده

 سر پشت از یدست یول شد بلند هم او و دندیدویم ندداشت همه

 شیهاچشم یحدقه یتو اشک! بود یعل حاج... داشت نگهش

 :کرد التماس و شد جمع

 ...آقا حاج_

 :بود محکم هم یدلواپس و خشم و درد نیب او یصدا

 ... ییدوتا! عروس میریم هم با_

. ..نگیپارک سمت دیدو لنگان لنگان و گرفت را ساعدش بعد

 ظرمنت فرمان پشت که دندید را حسن و دندیرس نیماش به یوقت

 را یعلحاج یگلو خیب بغض... اهیس و سرخ یصورت با است

 خواند بود بلد ییدعا هر... را میمر صورت کل اشک و گرفت

 تمام... آمدیم کش... آخرت تا ایدن ریمس بود شده ریمس آن و

 ائمد حسن... بودند دهیکش تینهایب تا را هاجاده که انگار. شدینم

 را دهانش آب. آمدینم در شیصدا یول دیکوبیم فرمان سر یتو

 رو روبه به سکوت در یعل حاج و نکشد داد که دادیم قورت

 دیام از ییکورسو دنبال ستارهیب شب   آن انیم انگار. بود رهیخ

 باالخره... نکند شیرها گرید و شود زانیآو بهش تا گشتیم

... رفتند ته تا را یمیقد یجاده و دندیچیپ یفرع یاهجاد یتو

 که ییجا تا را شیپا و گرفت سبقت همه از دفعه کی حسن
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 سوله کی یجلو نیماش یوقت. فشرد گاز پدال یرو شدیم

 از... شودیم تمام دارد جانش کرد حس میمر شد، خاموش

 پشت از یکس که دیدو یآهن بزرگ در سمت و شد ادهیپ نیماش

 استرس شدت از صورتش که بود ثمیم... گرفت را شیبازو سر

 جا صورتش یرو شیپ از سالها انگار خطوطش و بود جمع

 !انداخته

 مدام یعلحاج. نروند تو یهماهنگ بدون که بود داده تذکر سیپل

 رغ داشت او و ستادیا عقب سهراب سر پشت دیس و گفتیم ذکر

 :زدیم

 ...و نباش تو نیا پدرایب دیشا.. .انین نایا گفتم! یباز خاله شده_

 . افتادینم بچه دست یگوش که بودن اگه_

 شرط اطیاحت. شد باز در باالخره و دیپر تو مامورها از یکی

 در و دیدو جلو آنها به توجه بدون. نداشت عقل میمر اما بود عقل

 شواهد. شودیم باز چطور دانستینم و بود قفل. دیکوب را

 سروان داد با مامورها خود. ستین سوله نآ یتو یکس گفتیم

 که زد تشر میمر سر یول رفتند تو و کردند باز را در یفور

 و کردیم یقات داشت یعل حاج. برود تو و نندازد نییپا را سرش

... آنجا بود انبار. ماندند جیگ لحظه چند دند،ید را سوله که یزمان

 سوله ته یهاپله میمر... داروها و اجناس از شده احتکار یانبار

 هم با را محمد و عادیم ترس با و دیدو سمت آن. دید زودتر را

 دفتیب بود مانده کم بارکی. کرد تند قدم هاپله یرو و زد صدا

 کرد باز که را در. رفت را یباق و گرفت محکم را نرده یول

 ندید با یول گرفتیم عوقش داشت. زد اشینیب ریز خون یبو
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 همانجا بود، دهیکش شیرو ییپتو و رها قکاتا وسط که یجسم

 او طرف دو هم با و شدند رد کنارش از سروان و ثمیم. ماند

 که ییهادست و زرد یرنگ با عادیزدند،م کنار که را پتو.نشستند

 یلیموبا یگوش. دیلرزیم خودش به بود محمد گردن دور محکم

! ودندب دهیکش رونشیب جعبه از تازه که بود افتاده سرشان یباال

 و صورت از یاگوشه! شیرو بود مشخص یخون انگشتان یجا

 چند انگار میمر! بود کرده سیخ را خودش و بود یخون لباسش

 بغل از گفتن خدا ای با ثمیم که را عادیم. شد زنده و مرد لحظه

 چند میمر یزانوها د،ید را او خون غرق صورت و کند محمد

 نییپا محمد کمر از کامل پتو. خورد نیزم و رفت نا از هیثان

 !دید بود، کتفش دو نیب که را ییچاقو و رفت

 

 

  

 

 

 را خودش فقط یول دیکوب خودش سر یتو یکس چه دیفهمینم

 خس خس. بود باز مهین شیهاچشم که دیکش محمد سمت

 یتو خون به دست و شکست هم در را قدرتش شیهانفس

 دش باز یسخت به محمد پلک یال. زد شیصدا و دیکش صورتش

 ناله و گرفت را صورتش طرف دو مرگ به رو یحال با میمر و

 :کرد
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 ... توروخدا... محمدرضا_

 ، دش خم سمتش تا و زد هیگر ریز بلند میمر. شد بسته او پلک

 ادیفر ثمیم. کرد بلندش سر پشت از و گرفت را شیبازو دو یکس

 لبغ ار عادیم... است زنده و نکشند رونیب هوایب را چاقو که زد

 و زدهوحشت یهاچشم یول دیلرزیم شدت به بچه و بود گرفته

 که طورهمان را محمد... بود محمد صورت به هنوز معصومش

 نگارا... گذاشتند برانکارد یرو مکث بدون بود دهیخواب پشت به

 دو از شیهادست! کردینم ناله یحت که بود شده تمام جانش

 را اشانیکی تا نشست نوزا یرو میمر و شد زانیآو تخت طرف

 یزیچ او جز و اوردیب طاقت که دادیم قسمش هیگر با. ردیبگ

  و رفت باال برانکارد... بود امتیق... بود همهمه... نمانده شیبرا

 است یآغوش چه دانستینم! ماند اششکسته یزانو یرو میمر

 نگفت ذکر و کردیم هیگر که بود یمرد اما شد باز شیرو به که

 ...بود شده یقات هم با گفتنش سعرو و

*** 

 حاج و دیکوبیم زیم یرو آرام یتمیر با را خودکار بازپرس

 تمام را حرفش جانب به حق و هم یتو ییهاسگرمه با فاضل

 :گفت سپس و کرد

 درست چرا که نیبد حیتوض من یبرا شماست یفهیوظ حاال_

 !؟ نجایا نمیکشوند صبح صالت بعد از و مسجد در یجلو
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 احترامش به سروان. رفت اتاق یتو سهراب و شد باز اتاق در

 ترطلبکار و شد جمع شتریب فاضلحاج یابروها و برخاست

 :دیپرس

 ! ن؟یبد حیتوض قراره شما حکما_

 با و انداخت زیم یرو را عکس چند نشستن یجا به سهراب

 :گفت یمحکم لحن

! فاضل حاج نینکن تکرار قبلو یشده در و مضحک یویسنار_

 کجاست؟ رضا

 و زهره دن  ید از و بود دهیکش جلو را هاعکس فاضل حاج

 شیبرا دوم شوک امابود، شده شوکه وضع و سر آن با شناختنش

 اب و کرد فراموش را زهره کامال که یجور بود؛ یبرق باتوم مثل

 یفهکال و یعصب مرد به زد زل درآمده حدقه از ییهاچشم

 !شیروروبه

 قدرآن! فاضل حاج صورت یتو زد دور سهراب یهاچشم

 موضعش از یول! کندینم یباز لمیف او بداند که داشت تجربه

 دهیکش رونیب محمد تاپلپ از که را یعکس. نکرد ینینش عقب

 :دیکوب شیرو انگشت با و برد جلوتر بود،

  فاضل؟ نیغالمحس حاج کجاست پسر نیا_

 عکس سمت وحشت با و یطوالن یمکث با فاضلجحا یهاچشم

 گرفت، شیهاچشم کینزد و داشتبرش یوقت. دیچرخ

 جستجو را هانشانه و رد. داشت نامحسوس یلرزش شیهادست

 که بود دهید زنش دست را عکسش قدرآن هاسال نیا در. کردیم
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 سهراب شد، یطوالن که سکوتش. بود بر از را خطوطش تمام

 :سمتش شد خم شتریب

 خاک؟ ریز یکرد رو گهید بدبخت هی جاش که کجاست پسرت_

  پسرت؟ بهونه به یکن سنگ اون ریز بوده قرار رو یچ

 :داد ادامه سهراب. شد شتریب فاضلحاج یهادست لرزش

 و تهفیب ریگ دخترش و نیزر تا یداد نشون شوهیسا که کجاست_

 ت؟کجاس دشیجد لونه دادنه؟ لو نیا پشت یچ ببنده؟ فلنگو بعد

 بار رسمت و اسم پشت بارنیا هیریخ کدوم صندوق؟ کدوم

 کنه؟ یخال مردمو بیج تا رهیگیم

 اشخنده و بود برده دخترک گوش یتو سر عکس یتو رضا

 شدیم زردتر رمردیپ رنگ نفس، هر با. بود هالهل یزهر هیشب

 :نکرد شیرها سهراب یول

 مزخرف انبار هی با تا دیکش فاضلو محمدرضا که کجاست_

 نخوره؟ تکون آب از آب و کنه یسالخ و یقربون اونو بارنیا

 به اشزدهوحشت یهاچشم و افتاد فاضلحاج دست از عکس

 زیم یرو محکم قدرآن را دستش دو او و ماند مرد صورت

 خیب و دیپر باال فاضل نیغالمحس قلب مانند هاعکس که دیکوب

 :دیچسب شیگلو

 تهرون؟ نصف ر  ی  خ د  یسف شیر ارمیب حرفت به ای یگیم_

 :گرفت فاصله هم از باالخره فاضلحاج خشک یهالب

  ه؟یچ مزخرفات نیا_
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 :کرد بلند را دستش دو و دیکش عقب پوزخند با سهراب

 ؟یندار خبر تو یعنی مزخرف؟_

 ندبل یحاج یصدا! شوک وارید به بکوبد مشت توانست باالخره

 :ستادیا سهراب یور روبه و شد بلند. کوبنده و بود

 ینکیم یباز خاندانم و من یآبرو و قلب با که یافتاد ریگ کجا_

 موهاش یک هر مگه انداخته؟ راه یک رو ایباز نیا ؟یحساب مرد

  منه؟ یرضا داشت گوشش یرو خال و شد یجوگندم

 :کرد تکرار خفته یخشم با و چشم ریز از سهراب

 ؟یحاج کجاست رضا_

 قاتلشم خدا راه به! خاک ریز ردمشک ساله پنج! خاک ریز_

 !رهیبگ آروم که دمیبخش

 خاطرش به حداقل ساله پنج که یدم و شاخیب غول نیا پس_

  ه؟یک شدن، یسالخ نفر پنج

 بره؟یم سود من یآبرو سوزوندن از که هیک نیبب بگرد_

 به او چشم تا و کرد باز او چشم یجلو را لشیموبا سهراب

 دهیکش عقب یصندل که رفت پس شیاپاه چنان افتاد محمد عکس

 ادهیز دارد که بهش داد تذکر و رفت جلو سهراب همکار  . شد

 را همکارش حرف که بود بلند آنقدر او یصدا اما کندیم یرو

 :دینشن

 چشم جلو! کرده یسالخ قشویرف... اتوبرادرزاده پسرت،_

... نه ای باشه مونده زنده ستین معلوم االنم... اشخواهرزاده
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! هن ای بشه سالم روانش ساله هفت شیش یبچه اون ستین معلوم

 و وازه بناگوشش تا ششین کنارش که دختره همون یهمکار با

 و سوله هی تو دشیکش فاسدته، کیشر دختر و پسرت خواهرزن

 و دم یول بارنیا ای یزنیم حرف حاال! ... کردن اشپاره کهیت

 ؟یدیم تیرضا بازم و یخودت جفتش قاتل

 دو سهراب. دیلرزیم لیموبا یگوش یرو فاضلحاج دست

 با .گرفت فاصله زیم از قدم چند. دیکش صورتش یرو را دستش

 یترنییپا یصدا با و برگشت سمتش دوباره فاصله و مکث یکم

 :کرد تکرار

 دوست که یخواستیم یاونقدر دتویشه داداش خاطر دمیشن_

 بوده تخس یول یریبگ شده هم یزورک پسرشو یسرپرست یداشت

 که یپسر همون... حاال آورده دخلشو زده پسرت! ومدهین پات و

 نامردت پسر نیا کجاست... خاکه ریز ساله پنح یگیم

 نشده جنازه نیع سالپنج نیا مث تا بزن حرف خان؟ نیغالمحس

 !... نذاشته اشنهیس یرو رو گهید یکی سر و خاک ریز بره و

 :زد داد

 راست و خم جلوش ساله هفتاد ت،شص که یغمبریپ خدا اگه_

 !بزن حرف ،یدار قبول یشیم
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 خودش بود مانده کم و شد رها زیم یرو یحاج دست از یگوش

 یصندل یرو یفور سهراب همکار که فتدیب گرید سمت از

 :زد ناله... دیلرز قلبش یرو رمردیپ دست و نشاندش

 !...تسادا یجده ای... محمدرضا... محمد است؟ زنده رضا_

 نبدو را تنش تمام انگار که بود لرزان و فیضع آنقدر شیصدا

 ودنب جایب ضعف و غش. اندکرده رها سخت یزمستان وسط لباس

 کمک امداد از شدند مجبور و افتادیم داشت گردنش چون

 سهراب! کشتیم را هایلیخ داشت رضا ماندن زنده... بخواهند

 لگد بود، گذرانده رشعم تمام در که یالحظه هر از تریعصب

 رونیب شدنش، واژگون با و زد زیم کنار یصندل به یمحکم

 ... رفت

*** 

 چادر کی ریز مارستانیب ینمازخانه یگوشه بود کرده کز

 یسراغ و برود رونیب نداشت جرات یحت. رفته رو رنگ  نازک

 کرده، مچاله کاغذ مثل را تنش یکس انگار. ردیبگ محمد از

 عدب و کند بازش توانستینم یدست چیه که بود هداد فشار قدرآن

 مه یشهیش بود شده شیهاچشم! مانده رها یآلودگل یچاله یتو

 و محمد بازمهین یهاچشم یالحظه و هیگر شدت از گرفته

 کنار چشمش یجلو از شیگلو ریز باز سوراخ و یخون صورت

 از ادهافت رونیب یماه و افتادیم خشکش یهالب ادی. رفتینم
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 تصور شدت از ساعت چند آن طول در! شده کباب یمور و آب

 یرو گردنش و رفتیم نفسش یگاه ده،یکش او که یدرد

 شیهاهیر به هوا کجا از دانستینم اما شدیم خم اششانه

 یهاگسل ش،یصدایب هقهق باز و گرددیبازم نفس و رسدیم

 یرو نیسنگ کوه کی مثل سرش. لرزاندیم را درونش یزخم

 قرار اگر کردیم دعا و بود افتاده اششده جمع و سست یزانوها

 با! بدهد هیهد بهش را مرگ خدا الاقل نماند، شیبرا هم او است

 به زد، صدا را اسمش و داد فشار را شیبازو بار چند که یدست

 و ترف باال درد و یخستگ با سرش یوقت. برگشت هازنده یایدن

 یتو نفس افتاد، سشیخ ورتص و خانمعصمت به چشمش

 :کرد زمزمه فقط خشکش یهالب و ماند اشنهیس

 ...محمد_

 سر و دیکش سشیخ صورت به دست یمهربان با خانم عصمت

 :داد تکان

 ! عمله اتاق تو هنوز! مادر باشه خدا به دتیام_

 و شد یکی اشنهیس عمق از یآه زدن رونیب با اشکش یچشمه

 که گفتیم محمد حال  آن. گرفت چنگ محکم را چادر شیهادست

 ! است؟ یخبرخوش ،یخبریب

 خانمعصمت را اشزدهخی دست و دیچسب وارید به سرش پشت

 :گرفت خودش گرم   دست دو نیب

 اب که هیسنگ هی نمیا! زدلمیعز یکرد یط سخت راه همهنیا تو_

 ! کنار یبزن یتونیم پات



 

 pg. 1272 

12
72 

 یجار صورتش طرف دو از که یرود بود شده شیهااشک

 :زدیم رونیب شیگلو از که بود ناله صدا، یجا! است

 ه،شدقلم یپا با صخره، بشه سنگ نیا اگه! برام نمونده ییپا_

  کنار؟ بزنمش یچطور

 :شد منقطع کلماتش

 ...ارهین طاقت... اگه... ندارم کسوچیه گهید محمد جز من_

 بغل خانمعصمت را سرش و شود تمام حرفش نداد مجال هیگر

 !شده نازک چادر یرو ختیریم داشت هم زن یهااشک. دکر

 بال و پر طونیشبه! طونهیش خود یدیناام! جان مامان نکنه خدا_

 ... نده

 یبرا شده یحت محمد دنید فقط. کردینم آرام را دلش یحرف چیه

 دیچسب لحظه آن در اما دادیم بهش موقت یآرامش دیشا هیثان چند

 کی او، مثل یپناهیب یبرا و بود مادرانه مهرش که یآغوش به

 کردن آرام قصد که یمادر مثل خانمعصمت یهادست! امن پناه

 سر یرو کننده دلگرم و وار نوازش دارد، را اشسالهپنج کودک

 دش یاییالال مثل خواندیم لب ریز که یاتیآ و کردیم حرکت او

 یبوران و باد یهاضجه جز و شود بسته یکم میمر یهاچشم که

 شد،یم دهیشن نمازخانه یشهیش پشت از یخوب به شیصدا که

 رگذ تا خواستندیم جان خباثت با قیدقا! بشنود هم را او صوت

 یصدا که شد کم جانش از چقدر دینفهم و زمان یرو از کنند

 :دیشن را حسن

 ! رونیب زد دکترش! شوما نیکنیم کایچ نجایا_
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 چنان یداریب و خواب انیم. زدند میمر به شوک دستگاه انگار

 مهسا اصال که کرد نگاه را حسن زدهوحشت ییهاچشم با و دیپر

  و دیدو سمتش او العملعکس دنید با که دیند سرش پشت را

 :داد ادامه را حشیتوض مکثیب حسن

 نشیبیب تو یبر تو ادیب هوشبه شد قرار...  ژهیو بخش بردنش_

 ...یآبج پاشو... میمر

 :ختیریم مکثیب میمر یهااشک

 ...زنده... یعنی_

 و داشت بغض. نشست زانو کی یرو شیپا یجلو حسن

 .دیلرزیم شیصدا

 رو تو اول اد،یب هوش به تا که پاشو... پاشو! قرآن به آره_

 ...نهیشیم صاف عباس حضرت به... نهیبب

! نشود بلندتر هقشهق تا نشست شیهالب یرو محکم میمر دست

 نگاهشان ریمتح و شده داریب بودند، وابخ همانجا که زن سه دو

 رنگش هیگر شدت از که افتاد مهسا به چشمش تازه.کردندیم

. تگرف بغلش محکم و رفت جلوتر میمر نگاه با. بود شده عوض

 زنده خبر و شیآشنا و گرم آغوش اما بزند توانستینم حرف

 رونیب هم با! بود داده بهش جان عمل، اتاق از محمد آمدن رونیب

 وارد و بروند دیبا وی یس یآ بخش که گفت آرام مهسا. رفتند

 آرام و درآورد یایکاغذ دستمال فشیک یتو از شدند، آسانسور

 رفتیم اشصدقه قربان داشت و دیکش میمر سیخ صورت یرو

 ! فقط
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 شیهاچشم و سوختیم پوستش که بود یدیاس انگار شیهااشک

 تپش انتظار   سالن یتو را همه ،رفتند که رونیب. بود تار تاره

 !مهنا و ثمیم و نیریش جز دید بخش

 ازش و اندکرده یبستر هم را عادیم که گفت بغض با مهسا

 دنددا حیترج که بوده بد بچه یروح حال قدرآن. اندگرفته شیآزما

 یسع یول نبود خوب هم مهنا حال! کنند قیتزر بهش بخشآرام

 با یحت. بماند سرپا اشبچه سر یباال طیشرا آن در کردیم

 سرخ صورت به یدست میمر دنید با منصور! امانیب یهاهیگر

 زبان میمر و دیپرس آرام را حالش. رفت سمتش و دیکش خودش

 :دیکش یآه منصور. گرفت را نیریش سراغ و دیکش لبش یرو

 داشت انتظار ازشون جاهمه بشه که ستنین رزنیش تو مثل همه_

 حصب نماز سر اومدم یوقت! نگفتم بهش هنوز تشیواقع! دخترم

 !آشناهام واسه اومده شیپ یضرور کار که گفتم یسرسر و بود

 ...که نشو دلخور! بابا ادیم فردا

 . کرد پاک افتادیم راه داشت پلکش ریز از که را یاشک میمر
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 ... االن دونستیم اگه مطمئنم. شدم خودشون حال نگران_

 ! یدونیم ربهت خودت... محمد قلبشه_

 هایصندل از یکی یرو او دست اشاره با و خورد تکان میمر سر

 یوقت! نبودند یول گشت یعلحاج و دیس دنبال چشم با. نشست

 اعتقاداتش، تمام از فارغ یعلحاج که یلحظات آن تمام نشست،

 ییذکرها و گرفت آغوشش در پدرشوهر دیشا...  پدر کی مثل

 یابر یهوا. شد یتداع شیبرا گفت، لرزانش یصدا با لب ریز

 اشچانه! شد و شود روشن بود قرار هم باران با یزمستان صبح

 شهیهم یبرا اشنهیس به قلبش و حال ینیسنگ شدت از داشت

 عالمت شیرو که یدر دو شدن باز ژیق ژیق یصدا که دیچسبیم

 محمد همراه یپرستار و شد باز بودند، زده ممنوع ورود قرمز

 دید و زن به زد زل و رفت باال فشار با سرش زبا. خواست را

 :گفت شده گرد ییهاچشم با او و سمتش اندبرده هجوم همه که

 !نش؟ینیبب حالم اون با نیخوایم البد ن؟یهمراهش آدم همه نیا_

 :افتاد شیپ منصور

 ! بسه کنه،ینم دشیتهد یخطر شه راحت المونیخ_

 :گذاشت هم یرو را شیهاپلک پرستار

 همه اون با عمل از بعد مشکالت! خوبه فعال شکر رو اخد_

 دکتر هم فعال! شهیم خوب اره،یب طاقت اگه یول هست یسخت

 ... ندشیبب تونهیم نفرکی که گفت تشیزیو از بعد
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 پرستار حرف نیا با که دیچرخ میمر سمت همه چشم بالفاصله

 :کرد مکث یکم دنشید با پوش دیسپ زن. ستادیا

 مساعده؟ حالتون نیمطمئن! تاههکو یلیخ فقط_

 اب پرستار. گفت یمطمئن یول لرزان یآره و داد تکان سر میمر

 ار او شد بهش که یاهیتوصبنابر یول کرد نگاهش یکم دیترد

 اگر گفت شود، اتاق وارد میمر نکهیا از قبل و برد خود همراه

 ارقریب آنقدر او اما شکالت کی ای بخورد قندآب یوانیل خواهدیم

 تمام شد، که اتاق وارد... کند صاف را کمرش کرد یسع که بود

 پهلو به که یتن یرو هادستگاه حجم. داشت سرد تب   تنش

 نداشت، هازنده به یشباهت چیه که یرنگ و بود شده خوابانده

 چاقوها آن از یکی انگار... ردیبگ وارید به دست شد باعث

 دن  ید هم خواب به. .. بود رفته هم او فقرات ستون نیب درست

 یلوله هزاران محتاج که دیدینم یحال نیچن یتو را محمد

 او ضعف از یتصور وقتچیه... باشد ماندن زنده یبرا کیبار

. رفت جلو. ..تنش از نمانند جا داد قسم را شیپاها... نداشت

 ریز ژنیاکس یلوله و بالش به بود دهیچسب ورکی او صورت

 به دیچسب یدست دو... بود گرفته او قلب از یرگ انگار صورتش،

 ...انگشتانش یرو ختیر یکی یکی شیهااشک و تخت محافظ

 یرو روبه درست... محافظ یرو گذاشت را صورتش و شد خم

 قلبش تپش و هادستگاه ممتد یهابوق یصدا... او صورت

 ترک یهالب ها،اشک... نواختیم شیبرا مرگ یسمفون

 که یوقت... آمدینم در شیصدا... سوزاندیم را اشخورده

 یول د،ینرس خودش گوش به یصوت چیه کرد، صدا را اسمش
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 تا داد فشار هم به را شیهادندان میمر... دیلرز بامکث او پلک

 محکم دیبا... بود گرفته را قلبش بانیگر که یدرد از نکشد ادیفر

 ماندن پا یرو یبرا را شیهادست یول دیچسبیم را دهانش

 را نگاهش و شیهادست یرو را دهانش و تخت به بود ندهچسبا

 همان هیشب درست! شد و... شود باز دیشا که او یهاپلک به

.. .کرد التماسش و بود گرفته را صورتش یدست دو که یالحظه

 تکان زحمت به شیهالب یول بود نشسته خون به شیهامردمک

 سر محمد لکپ یگوشه از یاشک و کرد هیگر فقط میمر... خورد

 را سردش دست میمر... بست را شیهاچشم دوباره بعد... خورد

 زمزمه هیگر با... گذاشت او دار تب صورت یرو و برد جلو

 . کند بغلش شدیم کاش که کرد

 کرد یسع میمر. شد لیمتما او دست سمت   یکم محمد صورت

 اما نداشت زدن حرف قدرت. رفت جلوتر و کند جمع را خودش

 شلب میمر"! عادیم" زد لب زحمت به او دیفهم فقط و تگف یجانم

 .گرفت گاز محکم را

 

 

  

 

 

 یگونه یرو وار نوازش دستش یول بود دهیند را بچه آن اصال

 :کرد حرکت او
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 ییدا تا! خوبه... باباشه و مامان شیپ... باشه راحت التیخ_

 !خوبه خوب   داره جونشو

. ردک باز را قلبش یاهتپش راه انگار دیکش او که یقیعم نفس

 صورت یرو شیهااشک و اشیشانیپ کنار دیچسب میمر یهالب

 نوازش و نگاه همان که ینبود،وقت زدن یبرا یحرف... دیچک او

 !"رینگ پسش ،یشد جانم که حاال"  گفتیم

 

 

. دادیم خون یبو هنوز که بود محمد ریزنج و هحلق بهنگاهش

 :دادیم فشار شیهادست نیب را هاآن و دیشنیم را دکتر یصدا

 فقط انگار. نداره ینگران یجا که داره یسطح زخم تا چند_

 یهیکل! بوده یکار یلیخ ضربه تا دو اما بدن آزارش خواستن

 تعددم رباتض بار چند هیناح هی از. بود دهید بیآس یلیخ راستش

! میکن هیتخل میشد مجبور و کرد یکار شدینم! خورده قیعم و

 دجایا قلبش کینزد شکاف هی خورده بهش پشت از که ییچاقو

 انیشر سر و دنینکش رونیب رو چاقو آورده شانس که کرده

 داشته، که ییباال مقاومت وجود با وگرنه بوده بستهرو یاصل

 زمبا دوارمیام! ... بمونه ندهز بتونه یزیخونر شدت از بود دیبع

 ... نکنه یداخل یزیخونر و کنه مقاومت یخوب به

 یسع که بود مشخص یخوب به که دیشن را منصور آرام یصدا

 :کند غلبه احساساتش بر دارد

 !... داره تعجب یجا ارهین طاقت... دکتر ورزشکاره من پسر_
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 داشتن نگه اریهوش یبرا تالشش البته و ستین درش یشک_

 نگه گرم خودش رو تنش و کرده کمک بهش یلیخ هم خودش

 جمح اون با تا داشته یکاف زهیانگ و دونستهیم یخوب به! داشته

 ! بجنگنه درد وحشتناک

 ! بوده عادیم خاطر   به_

 رنگ که برگشت میمر سمت هم با منصور و دکتر نگاه

 هقطر. کردینم نگاه هم را یکس و بود برنگشته هنوز صورتش

 فکرش که یاساده نگیر یرو... او یحلقه یرو دیچک اشکش

 موقع چون اوردین در دستش از وقت چیه محمد کردینم هم را

. بود گرفته درد خنده از دلشان که داشت اطوار قدرآن دشیخر

 :گفت کننده دلگرم و آرام. کرد درک را او حال دکتر

 حد ناو تا اشخواهرزاده خاطر به که داره یبزرگ دل همسرت_

 طاقت هم ساعتکی بود جاش یاگهید کس هر...  بجنگه تونسته

 ! آوردینم

 تا. دیکش سشیخ صورت به دست و خورد تکان آرام میمر سر

 و شد بلند منصور با همراه بعد و ماند دکتر یهاحرف یانتها

 ادافت راه آسانسور سمت خودش رفت، رونیب یوقت. کرد تشکر

 منصور و داد فشار را سوم یبقهط کف،هم طبقه یجا به اما

 و سکوت از قلبش! صبورش و شده جمع صورت به ماند رهیخ

. ستادیایم داشت زیچهمه مقابل طاقتش و دختر نیا یصبور

 ارزش و او وجود   یقیحق تیماه به شتریب گذشتیم هرچه

 کی که انگار نه انگار. بردندیم یپ   اشخوردهتراش تیشخص

 ات دیبگو یزیچ دیبا کرد حس منصور! تاس ساله  جوان دختر
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 ه،نشست قلبش یرو که یاینیسنگ و بغض وگرنه ردیبگ آرام

 یسخت هنوز دانستیم یوقت هم آن. انداختیم پا از را خودش

 :نگذشته سرشان از ن،یریش به اخبار نیا رساندن

 اومد ایدن که یالحظه همون از. بود عادیم عاشق شهیهم محمد_

 ...  خودشه بچه انگار که کردیم نگاهش یجور هی

 جواب   در آرامش" دانمیم" یول او به کردینم نگاه هنوز میمر

 و ادستیا آسانسور. دهیشن را حرفش که بود یمعن نیا به منصور

 :گرفت را شیبازو آرام منصور یول رفت رونیب

 !جان میمر_

 مردانه یبغض با او یهاچشم که دید و کند بلند سر شد مجبور

 بهش یکم و بزند یپلک منصور شد باعث گفتنش بله. جنگدیم

 :شود ترکینزد

 یزندگ تو اشبرنده برگ یول قهرمانه! رگاشه تو باباش خون_

 یکس انگار که موقع به قدراون...  یاومد وقتش به...  یبود تو

 ادی چشویواپ و چیپ تموم زود... بود گذاشته کنار رو تو براش

 به نه... بود مونده دور ازش سال یس که یهمون شد و یگرفت

 یباطن خاطر به عاد،یم یبرا شیفداکار و رفتن خطر یتو خاطر

... توئه ونهیمد اومده، همه چشم یتو ظاهرش از شتریب االن که

 اما شدیم زرد داشت برگاش و بود محکم اششهیر محمدرضا

 هر یجلو که یمحکم یتنه همون به کرد لشیتبد تو حضور

 ،ینبود...  توئه وجود یبرا آوردنش طاقت... سادهیوا ینطوفا

 ... عادیم خاطر به یحت! ... موندینم
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 نیا داشت ازین انگار. دیتپ یگرم به هم درد انیم میمر قلب

 و دیبگو توانستینم یزیچ یول بشنود لحظات آن یتو را حرف

. دیکش یقیعم نفس منصور. دادیم گوش فقط افتاده نییپا یسر با

 و آمدن بابت یوقت د؛یبوس را سرش او شال یرو از و شد مخ

 کی یهاتال یصدا کردحس میمر کرد، تشکر ماندنش

 صورت به دست و دیلرز شیهالب. شنودیم را یزنگیرهیدا

 بخش از و داشت کمر به دست ثمیم موقع همان. دیکش سشیخ

 درد ودوج با شیهاقدم ثمیم. دندید یفور را گریدهم. آمد رونیب

 :گفت فاصله همان از و شد تند

  ؟شما نشیدید! شده تموم دکترش عمل باالخره گفتن زدم زنگ_

 :کرد نگاه ثمیم به میمر و داد تکان سر منصور

  نشده؟ داریب عادیم_

 :ازش دیکشیم خجالت انگار.کردینم نگاه را او میمستق ثمیم

 ! االن شده یداریب و خواب نیب_

 !گرفتیم سراغشو دمحم دش؟ید شهیم_

 ...  اتاق! ششهیپ مهنا_

 میمر .کرد شیصدا ثمیم که فتدیب راه خواست و کرد تشکر میمر

 :بود آرام شیصدا. رفت شیپ قدم چند او و برگشت

 ستیب شهیم داره. ستین امروز و روزید مال محمد با رفاقتم_

 شرمنده و ونیمد عادیم جون خاطر به ابد تا شبید از یول سال

 ...کرد جبرانش شهینم! تتونمجف
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 ! کننیم حفظش! ثمیم آقا کننینم جبران عشقو_

 :داد قورت را بغضش میمر و شد دهیکش او سمت ثمیم یهاچشم

 

 

  

 

 

 تو کدومشون هر! هست و بود وصل هم به محمد و عادیم جون_

 محمد نه... آوردنینم طاقت... دیشا بود، کم انیجر نیا

 با ادعیم نه نترسه، عادیم تا باشه اریهوش رآخ لحظه تا تونستیم

 لدب یکار هر و کنه روشن تلفنو اون تونستیم شیبچگ تموم

 یکار هی فقط لطفا... نداره منت و یشرمندگ نیا... بکنه بوده

 ... اششهیهم حال به برگرده زودتر بچه نیا نیکن

 صورتش به دست عادیم حال یادآوری از تلخ یاغصه با ثمیم

 :دیکش

 ...  برامون کن دعا_ 

 خود یهماهنگ با بود گفته او که یاتاق سمت و گرفت ینفس میمر

 کرد، باز را در یوقت. رفت ثمیم

 یصدا دنیشن با و گرفته را عادیم کوچک دست که دید را مهنا

 اشک درشت یقطره کی دید که را میمر. چرخاند را سرش در

 هم حرفیب و رفت جلو میمر. افتاد اشدهیپررنگ صورت یرو
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 بعد و ماندند هم آغوش در را دو هر یلحظات. کردند بغل را

 قلب حال، آن با و یآب لباس یتو. دیچرخ عادیم سمت میمر

 کدام چیه یول بود نخورده یاصدمه. آمدیم درد به اشانهمه

 هک بود بیعج و دنشید محمد کنار چطور که کردندینم فراموش

 جان و بکند را کارها آن تمام اریهوش قدرآن توانسته چطور

 و سمتش شد خم. بدهد نجات را نفر نیچند هم دیشا جفتشان،

 :کرد زمزمه بغض با بعد. دیبوس را بچه یشانیپ و موها مرز

 ! ... زدلمیعز یشد قهرمان جونت ییدا خاطر به که یمرس_

 یبرا شد تنگ دلش و دیکش او یموها نیب محبت با را دستش

 یتکان و کرد یآرام یناله او که دیبوس را بچه دوباره و محمد

 هیثان چند و شد ساکت باز عادیم. رفت عقب یکم میمر. خورد

 :بزند لبخند کرد یسع میمر. کرد باز را چشمانش بعد

  برم؟ قربونت یخوب_

 را میمر دل یکس و بود کرده خی. خوردیم هم به عادیم فک

 او گردن ریز تا را وپت و شد متوجه بالفاصله مهنا. زد چنگ

 او هک گفت میمر به یکس انگار. بود میمر به او نگاه یول دیکش

  بود؛ بچه یموها یال دستش. محمد بودن   زنده از کند مطمئن را

 تا کردیم حفظش یسخت به شیهاپلک پشت که ییهااشک با

 :کرد زمزمه! نشود شتریب بچه اضطراب

 ابرقهرمان شهیم مگه مگفت... ازم دیپرس رو حالت جونت ییدا_

 ! بده نجات رو همه بلده هم ییجادو ساعت بدون... باشه بد حالش
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 نوازش میمر اما شودیم منظم دارد او یهانفس که دیفهمیم

 :نکرد قطع را شیهادست

 لباس بعدم... یسیوا پات رو مردونه و یبخور غذا زود قراره_

 ... ششیپ هم با میبر و یبپوش تویشیآت مرد

 بغض و ترس از پر هنوز بچه یخانهچشم. کرد نگاه را عادیم

. آورد ینم زبان به یکالم اششهیهم یپرحرف برخالف و بود

 اصدیب و بود گذاشته لبش یرو دست و بود ستادهیا عقب مهنا

 و داد قورت را بغضش بار نیهزارم یبرا میمر. کردیم هیگر

 :او با بزند حرف کرد یسع باز

  ؟ییدا شیپ میرب باهام یایم_

 باالخره اما آوردیدرم را دلش داد داشت عادیم یطوالن مکث

 نزد حرف چند هر... آره یعنی... رفت نییپا یکم اون سر

 خودش یجلو نتواند مهنا که شد باعث واکنش همان اما باهاشان

 وشگ به شهیگر یصدا تا ردیبگ یدست دو را دهانش و ردیبگ را

 را او و زد کنار عادیم تن یرو از را پتو میمر اما نرسد عادیم

 به نه... دیچیپ او گردن دور بچه یهادست. کرد بغل محکم

 هم آغوش یتو داشتند... داشت آرامش انگار اما شهیهم یمحکم

 ...گشتندیم محمد آغوش تیامن دنبال

 و دور را نیریش نتوانستند آن از شیب که بود عصر کینزد

 یحال و بهت با. دیفهم شیب و کم را ماجرا و دارند نگه خبریب

 تا بود بس عادیم دنید. رساند مارستانیب به را خودش نزار

 باشد زنده محمد کردینم باور. بخورد نیزم و بلرزد شیزانوها
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 انچن ندش؛یبب هیچندثان هیگر و خواهش با توانست که یزمان و

. دیایب رونیب او اتاق زا اشجنازه بود مانده کم که شد بد حالش

 را نیا یدلگرم بهش و کند آرامش کردیم یسع مدام منصور

 تشباب و هستند زنده شانیهردو و فتادهین یبدتر اتفاق که بدهد

 یبرا دیبا شهیهم که ییمحمدرضا دنید اما باشند؛ شاکر دیبا

 پا یپنجه یرو دنشیبوس یبرا و کردیم سربلند دنشید

 شده باعث ؛ دهیچیپ هم در چنانآن و ختت آن یرو ستاد،یایم

 یصندل یرو یکنج میمر لحظات آن تمام. اوردین طاقت بود

 یهادست نه. بود مارستانیب سرد وارید به سرش و بود نشسته

 فقط! را کننده دلگرم ییهانگاه نه و کردیم حس را مهسا گرم

 بشود بلند تخت آن یرو از محمدرضا که خواستیم را یالحظه

 نفس زاتیتجه همه آن بدون و کندینم دشیتهد یخطر ندیبگو و

 تیامن هنوز که شود راحت الشیخ و بکشد نفس... بکشد

 عادیم سراغ بترکد خواستیم که دلش. دارد را آغوشش

 یقیدقا و نشستیم ای دیکشیم آغوشش در محکم ای. رفتیم

 دچن هر. رفتیم اشصدقهقربان بغض با تهش و کردیم نگاهش

 بود دواریام و نبود تحمل قابل شیها سکوت و مفرط یحالیب

. برندب دنشید به را عادیم بتوانند تا کند دایپ یبهتر طیشرا محمد

 و کند بدترش است ممکن محمد حال آن که بودند مطمئن یهمگ

 مانده هم حفظ یبرا دو آن قدرت در اشان همه هنوز... هم او

 شب....زدند یم حرف ازش دیبا که بود یا قصه حتما و بودند

 یحت نتوانست گرانید حرف و ماند اتاق در پشت همانجا را اول

 بگذارند کرد خواهش فقط. دهد تکانش شیجا از سانت کی

 خانه به استراحت یبرا خودش موقع به و باشد راحت



 

 pg. 1286 

12
86 

 یصدا. نبود یخبر چیه هم دیس و یعلحاج از هنوز! گرددیبرم

 وارید ینهیس از را سرش د،یرس گوشش به که صبح اذان

 نخورده ُجم کنارش از هم مهسا. کرد نگاه را اطرافش و برداشت

 را دهانش آب. دیلرز دلش! بود برده خوابش نشسته طورهمان و

 یبرا که داشت ییدارا مگر چقدر. نچکد اشکش تا داد قورت

 که افتاد ییروزها ادی شد؟یم امتحان قدرنیا کدامشان هر حفظ

 آن تمام و بود کنارش مهسا یبرا عمل اتاق رد پشت محمد

 یعشق زا شکوه با و غصه پر لبخندش. افتاد نشانیب که یاتفاقات

 یابهانه شد که یعشق... کرد پر را قلبش یتو نرم نرم که بود

 کنج آرام و شد خم... ترگرم یایزندگ به اشدوباره دیام یبرا

 و ددراور را شیتوپال خواست. شد بلند و دیبوس را مهسا یشانیپ

 و فتر جلو آشنا و یطوس کاپشن کی با یدست که ندازدیب شیرو

 کی که دید را حسن برگشت یوقت. پوشاند را مهسا تن یرو

 هب خبر و آمد که قبل روز صبح از. رفته کجا دینفهم تمام روز

 هنگا ینیسنگ حسن. نشد شیدایپ و رفت داد، را محمد آمدن هوش

 و مکث لحظه چند از بعد. نکرد گاهشن اما کرد حس را میمر

 زا را نگاهش کالفه، یحال با د،یکش خودش صورت به که یدست

 :گفت آرام میمر که برود خواست و گرفت مهسا

  !یباش تو دارم توقع شهیهم که کرده بدعادتم محمدرضا دیشا_

 یگلو یتو بغض و ماند بود رفته که یقدم همان یرو حسن یپا

 :دیشن را او یافتادهته یصدا یقتو شد، ترمیحج میمر

 !کسره و کم یچ که فقط بزن اشاره شوما_
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 سمتش یکم حسن. رفت جلو و داد قورت را دهانش آب میمر

 او به ینگاه نه و آمد باال اشآمده نییپا سر نه اما بود دهیچرخ

 :ستادیا شیرو روبه خودش میمر. انداخت

 ! یکم خودت_

 !شه دایپ اشپاره کهیت که گردمبر کردمینم ولش نبودم، کم_

 :دیلرزیم داشت شیصدا

 ...که گف راس آقام_

 تورو یول شناسمینم محمد و تو یاندازه من رو یعلحاج_

 نیع یشد برام که گفته ازت قدرنیا محمد چون شناسم؛یم

... آقاحسن ندارم رو یکس من. نداشتم وقتچیه که یبرادر

 و ارهین طاقت محمد روز هی اگه بگم یکس به کنمینم جرات

 ...نباشه

 

 

 

 

 

 :زد یکبود به یسرخ از حسن رنگ

 ! نگو جدت سر_

 :دیچک میمر اشک
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 !ستین یوقت قرصه تو به من دل! نرو ییجا تو محمد جون پس_

 وارزمزمه و برگشت او سمت درد با حسن سرخ و پر یهاچشم

 :گفت

 عالمم مردنا یول ندارم جولوتو واستادن یپا یشرمندگ سر از_

 !ندم و مونیکی خاطر واس بده جون یبگ

 .بود ایدن پارادوکس نیمعنادارتر شیهااشک انیم میمر لبخند

 . بود شیرو یجلو که یقیرف و مهربان مرد یبرا خصوصا

 به دست میمر ، مهسا نگران و آلودخواب یصدا دنیشن با

 زد ارکن تنش از یکم را کاپشن مهسا. برگشت و دیکش صورتش

 هک نگران و بود حسن یرو نگاهش. برخاست گرفتنش بغل با و

 بد یحال با کهوی حاال و روز آن یتو نبود باهاش هم یلیموبا

 گفتنش، شده یچ با. نداشت یاتازه خبر میمر حال اما دش؛یدیم

 دآم تا مهسا. رودیم نماز یبرا و اندگفته اذان که گفت آرام میمر

 و بمانند شیجا آنجا که گفت ارهدوب میمر رود،یم باهاش دیبگو

 یمنظور او دیفهم انگار مهسا! ندیبگو بهش یفور شد یخبر اگر

 میمر و باشد خودش مراقب گفت فقط و نکرد یاصرار. دارد

 هنوز انگار و بود مانده حرفیب حسن. رفت آسانسور سمت

 :گفت آرام و شد کینزد بهش مهسا که  بود یدییتا منتظر

 ؟یگوش بدون یرفت کجا آدم؟ شهیم دلواپس یگینم_

 :دیچرخ سمتش کامل و کرد نگاهش چشم یگوشه از حسن

 ! کنار گوشه نیهم_
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 ! نباش نگران! شهیم خوب محمد_

 تا کرد سبک را شیهاشانه انگار کوتاه و ساده جمالت نیهم

 . برود رونیب اشنهیس از ترراحت نفس

 رم؟یبگ برم یخوریم یچ ییناشتا... دونمیم_

 :زد لبخند هسام

 اول میبر... دوباره نهیبب رو محمد شاالیا... ادیب میمر بذار_

 خورمب خوامیم منم...  ریبگ ریپن بسته هی و مربا شهیش هی خودت

 ! هیچطور نمیبب

 یهاتکان. افتاد دخترک گرم و مهربان یهاچشم به حسن نگاه

 اما کند بغلش تا بردیم شیپ هم را شیهادست داشت دلش

 :گفت آرام فقط و کرد مشت را اشجهپن

 ! بخواه جون تو_

 ترپررنگ مهسا لبخند که بود شیصدا یتو مهر و یدلتنگ آنقدر

 شیبرا گفت و نشاندش یصندل یرو او، نیآست دنیکش با و شد

 قدرنیهم عشق! همانجا یآبدارخانه از ردیگیم ییچا وانیل کی

 !..بسازد هم بهشت جهنم، از تواندیم ادایب و ساده

 صورتش به را دستش دو و کرد بلند سجده یرو از را سرش

 زا اش ییدارا حفظ یبرا زدنش دل دل و خدا با مناجاتش. دیکش

. نداشت هم صدا گرید که ییها هیگر و بود بیعج یسکوت در او

 زیت ی شهیش نیا یها خورده و شکست یم که بود بغض فقط

 بود کرده نذر. گرفت یم راه صورتش یرو و شد یم اشک
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 هر و بزند حرف باهاش مجددش یاریهوش محض به که شیبرا

 ودشخ احوال یتو. کند ادا را افتد یم دلش به لحظه در آنچه

 .آشنا و ساده ی بسته کی با آمد ش سجاده یجلو یدست که بود

 هم سال هزار اگر که یوعطر اهیس کش دست با ییها دست

 وبارهد و دینتپ هیثان چند قلبش. شناخت یم کرد ینم استشمامش

 :افتاد تپش به یشتریب درد با ؛ او یصدا با

 دوست من چون یبخور اتو صبحانه یکرد یم یسع شهیهم-

 برات یموند یم خواب ای ینداشت حال روز هی اگر اما شتمدا

. رماخ با فتیک تو ذاشتم یم و کردم یم لقمه گردو و ریپن و نون

 انیا اندازه رو یچیه بود گفته ات یمرب مهد؛ یرفت که یسال از

 ...یندار دوست

 یحوال آن در انشیدرم یکی یها نفس و زن مرتعش یصدا

 وهمانجا ردیبگ را جانش ستتوان یم یراحت به کرده بغض

 :ردک یم هیگر ریمن. نباشد شیتو یداریب که کند یخواب یآرزو

 نکردم جرات و زدم بال اطیح یتو سرکنده مرغ نیع شبید از-

 دورت بخور درد به یآدما ی همه که دمید دور از. شتونیپ امیب

 تکون کنارت از هیثان هی مهسا دمید. دارن هواتو و گرفتن رو

 کن فکر... نگرفت قرار دلم... ینخورد یچیه دمید یول نخورد

 المتس نذر یکی کن فکر... نگرفتم من رمیپن و نون لقمه هی نیا

 ... کنه یم پخش داره هاش بچه

 هک نیهم. کند نگاهش گشت یبرنم یحت. نشکست میمر سکوت

 ودب نشسته شیرو روبه که انگار دیکش یم نفس کنارش داشت او

 ینم دراز دست هم دستش گرفتن یبرا یتح ریمن که دید یم و
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...  و سوخته که ییها دست و افتاد مهسا حرف اد  ی هوا یب. کند

 بود یدست مثل ماند؛ دلش در که یواکنش و اش یطوالن سکوت

 و چادر ریز کرد جمع را شیها دست. براند عقب را ریمن که

 :نشست یشتریب ضعف به شیصدا

 هوش شاالیا. بابات مورددر زدم شوهرت به رو حرفا یسر هی-

 یلیخ...  اما باشه گفته دمیشا. بگه بهت دیشا یبود کنارش و ادیم

 .برو بهشون هم تتیشکا ته تا. نده نشون ات عمه به خوش یرو

 ... جان مامان نیهم

 آن از شیب خواست یم. رفت عقب یقدم و شد بلند یسخت به

 :کرد سد رفتن بر را راه دلش اما دینگو یزیچ

 نبودم بابات یبرا یزندگ زن. رفتم جا یب. رفتم وقعم بد-

 نشیبدتر... یکن فکر که یجور هر... دادم تاوانشم... میمر

 اندازه که امروز بد حال و بود شماها دنید موندن دل به حسرت

 بدون که مهسا واسه نه تو؛ واسه نه... برات ستمین هم بهیغر هی

 التماس عمر هی اگه یحت! کنه ینم نگام ؛یباش یراض تو نکهیا

 سمتم یبرنگرد یحت دیشا دونم یم ؛یکن نگام که بدم وقسمت کنم

... سوختم جوره همه... جان مامان سوختم منم شیآت نیا تو اما

. نینکن نگامم اگر یحت ن؛یمن یدخترا شما برسه تهش به هم ایدن

 دور از که نیهم... یمتنفر ازم یبگ بازم زبون به اگر یحت

 الح از شم مطمئن... امینم گهید نجامیا!... بسه رامب کنم نگاتون

 و آرامش مزاحم... برم قربونت راحت التیخ...  رفتم شوهرت،

 ...شم ینم شتیآسا
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 سراپا و حسرت و هیگر از سیخ یصورت با و نماند گرید

 البیس. رفت و دیکش را راهش او؛ نگاه یا لحظه از یدیناام

 خوب را چیپ لونینا یها لقمه. شد رها میمر صورت یرو اشک

 یم دار هل کمرنگ ییچا با شهیهم که ییخرماها و بود ادشی

 خورد یم لذت با پدرش دید که شد آنها عاشق ییجا از. خورد

 یول گذاشت تنها خاک ریز را او که کرد عادت ترک یروز واز

 ها لقمه یجا را ریمن مهر چون داشت  ادی به را اشان مزه هنوز

 هم آرامش هق هق شد؛ رد دلش از که یبیعج حال با. دیبلع یم

. گذشت دلش از ینذر. رفت سجده یرو دوباره سرش و شد رها

 ...  دار هل یچا و اش یکودک یها لقمه هیشب

* 

 انگار اما دیچیپ یم تنش دور! گرسنه یافع کی بود شده درد

 یم شین دیبا درآوردنش پا از یبرا که بود یجد قدر آن فشیحر

 فشارش چه هر چون کرد یم کن قلوه را تنش یها تکه و زد

 دایپ شکمش کردن پر یبرا یدانیم و دید یم مقاومت فقط داد یم

 ودب محمد دورتن یطاقت یب از یریزنج و غل نکهیا با. کرد ینم

 او که کرد یم دواریام شتریب را دکتر ، بشیعج مقاومت یول

 دنشینچرخ و بودنش طاقت یب یبرا اما شود اریهوش زودتر

 شوند مطمئن که یزمان تا هم آن پشتش؛ خطرناک زخم   یرو

 و بخش آرام بودند مجبور افتد؛ ینم یزیخونر به یداخل زخم

 یکباری همان جز بود شده باعث نیهم و کنند قیتزر آور خواب

 را اش یداریب نتواند یکس د؛ید را بازش یها چشم میمر که

 خورد که یتکان و ها ناله همان و دبو درد همان دوباره. ندیبب
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 تختش یرو روبه را یکس حضور. بود ارتریهوش بار نیا یول

 را دردش دیبگو خواست یم. دشید ینم درست که کرد حس

 دش سرد جا همه دفعه کی اما باشد داریب بگذارد و کند یم تحمل

 تازه یها زخم و دردناکش یها استخوان که یجور. کرد لرز و

 انگار. افتادند تحمل رقابلیغ یسوزش و یوحش ی درد به اش

 یتو زیت ییصداها. بود برگشته یشتریب قدرت با یافع آن باز

 هجوم. است سردتر هوا کرد یم حس لحظه هر. شد اکو سرش

 درد قلبش. کرده خی دیبگو نداشت توان یول کرد حس را ها آدم

 یتو را درد همه نیا. شد یم تمام داشت شیها نفس و کرد یم

 دیشن یم مبهم را صداها بودند؟ گذاشته کنار شیبرا جهنم کدام

 زا آشناتر. بود آشنا. کرد یم هق هق نفر کی انگار آنها نیب اما

 مثل. دیلرز یم. نگذارد شیتنها کرد یم التماس که شیها نفس

 هک یتپش هر با. کرد زمزمه را میمر اسم یول طوفان ریاس یدیب

 فرو یظیغل مه یتو داشت جا همه... برنگردد تا رفت یم داشت

 ..." محمدرضا"  بود شده بلندتر میمر یصدا. رفت یم

 "محمدرضا"  آشنا بیغر و گرید ییصدا و

 تخت کنار نفر کی اما بود شلوغ دورش. شد باز پلکش یال

 و یمشک شیر که یصورت با. یخاک ییها لباس با بود ستادهیا

 که ییها اشک و پر ییها چشم با. بود کرده شیآشنا مرتبش

 و گردن دور ی هیچف آن. شناختش یم. دیچک یم صورتش یرو

 شیگرما اما شناخت یم خوب را اش شده شانه ور کی یموها

 لبخندش یجا به اما بود آمده رونیب عکس قاب از. داشت یتازگ

 لب.  کند شیصدا خواست محمد.  بود اشک از پر صورتش ؛
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 را دردش و یتشنگ. گذاشت ینم و بود خشک خشک شیها

 دیکش گردنش دور از را هیچف. شد خم سمتش که دیفهم او انگار

 را اتاق کل اسی یبو. دیکش او صورت سرد یها عرق یرو و

 او و آمد یم داشت دور از دیسف یلباس با یکودک. برداشت

 ودب التماس از پر شیصدا. گرفت باال شیبرا دست و سرچرخاند

 محمد تن به بیعج یوحشت.آمد جلوتر کودک! کن صبر که

 ینم و شناخت یم.داشت هم آرامش بچه وجود اما نشست

 گفت یزیچ و آورد باال شیرو روبه دودست او دوباره! شناختش

 آن مقابل را یا شهیش وارید دفعه کی انگار و دینشن محمد که

 او ی نهیس یرو را هیچف. برگشت محمدرضا. دندیکش بچه

 :"کرد التماس و کرد باز او صورت مقابل را اش پنجه و انداخت

 بستنت چشم وقت... کردم نذر اسمتو... جان نیرحسیام پاشو

 " پاشو... بابا پاشو... ستین

 خورد اش نهیس یرو یدستگاه. بود محمد سر یتو یزیت یصدا

 پدرش گرم ی پنجه یتو و برد شیپ را دستش یول سوخت که

. .. دشیکش خودش سمت بیعج ییروین با او انگار. کرد چفت

 " بابا: "دینال و دیپر پلکش دو هر

 کلمه. شد خم صورتش یرو و دیکش عقب را دستش دو دکتر

 یقیمع نفس. دیشن یخوب به را گفتنش بابا اما بود نامفهوم او یها

 زا. دکتر شد رفع خطر" گفت یخوشحال با ارشیدست و دیکش

 "شد رد تشنج

* 
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 از را لبش و کرده فرو دستش گوشت یتو را شیهانناخ قدرآن

. نمانده ازشان یزیچ کردیم حس که بود دهییجو ترس زور

 انشج انگار د،ید را دکتر و رفت کنار دیسف در یلنگه کی یوقت

 نگران و است خوب او که کلمه کی با فقط و آمد باال گلو تا

 یاصد با داشت دوست. گرفت یدرد پر ضربان قلبش نباشد،

 هادلهره نیا نشود، تمام جانش تا کردیم حس. کند هیگر بلند

 هقش هق تا چسباند دهانش یرو را دستش دو! کندینم شیرها

. دچینپ یخستگ و رنج و انتظار از درد پر و سرد سالن آن یتو

 یشتریب یمهربان با. کرد درک را حالش انگار دکتر

 زا بعد حمالت نیا که داد حیتوض شیبرا و ستادیا ترشکینزد

 داشت. است یعیطب کامال نامساعد طیشرا و جراحات شدت آن

 اندتویم یحت که یقدرت و یمردانگ و گفتیم او ییتوانا از باز

 یهادست آن که انگار. بگذارد سر پشت هم را هانیا از بدتر

 راهنیپ یدکمه به که ییهاچشم و میمر دهان یجلو یشده چفت

 بر بود یگواه د،یچکیم اشک ازش فقط و بود دکتر دیسف

 ندک راحت را الشیخ تا دیبگو تواندیم چه هر او که تشیمعصوم

 محمد سراغ تربزرگ یازلزله و است لرزهپس همه هانیا

 . رودینم

 ...گهید کردیم ثابت جا هی یستیبا! َمرده باباش مثل_

 مه با را دیس و یعلحاج که برگشت و شد کنده جا از میمر دل

 چشمش از یفور اشک درشت یقطره دو. دید ترعقب یکم

 و کرد دییتا نانیاطم با دکتر. برگشت قلبش به قوت انگار. دیچک
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 میمر صورت یجلو کرد خم را سرش یکم شد، تمام که حرفش

 :گفت لبخند با و

 یفور میمر یهاچشم! نشیبب برو شه راحت التیخ یخوایم_

 یتابیب و اقیشتا. برگشت دکتر یخسته صورت سمت

 از یکی با و دیکش یقیعم نفس دکتر شد باعث شیهاچشم

 تو دارد اجازه خواست وقت هر او که کرد هماهنگ پرستارها

 بعد. نشوند مانعش و برود محمد دنید به ژهیو یهامراقبت بخش

 :گفت آرام و رفت جلو یعلحاج. گرفت فاصله ازشان هم

 نداره خوش اصال... شهیم پا ،یباش فکرش اونچه از زودتر_

  جا؟ هی هریگیب قرار تونهیم سرتق یبچه مگه! تختا نیا رو فتهیب

 :گفت کرده بغض ییصدا با میمر

 !آقا حاج رهیبگ قرار نیبکش گوششو_

 نیسنگ اششانه هنوز انگار. دیکش نیزم یرو را شیپا یعل حاج

 :شد رهیخ او یهااشک به! ترنیسنگ دلش و بود

 که گوشش! عروس ارهیب تو چش به اشک گهید هکنیم غلط_

 !کشمیم خیچارم به کلشویه کل ،یچیه

 ادافت حسن به نگاهش و زد یدرد پر لبخند شیهابغض انیم میمر

 قبع افتاده نییپا یسر با حاال و بود دلش کنار آن از قبل تا که

 و افتاد زد او به همه یجلو هوایب یعلحاج که یایلیس ادی. بود

 اب و کرد دنبال یعلحاج را نگاهش خط. شد فشرده شتریب دلش

 لب ریز و چاندیپ انگشتانش نیب را حشیتسب حسن دنید

 زا شیب دلشان چون لحظه؛ آن نبود حرف وقت  . گفت یاستغفار
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 تخت یرو که یمحمد درد و تب به بود ریگ هم، از یدلخور

 بلکه بود منتظر خودش احوال یتو میمر. کردینم هم ناله یگاه

 او و دبگذر هاهیثان شمردن با گفته دکتر که یساعتکی آن زودتر

 :دیشن را دیس آرام یصدا که ندشیبب

! دهینکش یخودیب رو درداش بگو بود اریهوش و یدید رو محمد_

 یتو رو زهره که رفته شیپ عیسر قدراون خاطرش به انیجر

 میگر و یجعل زیتم پاسپورت هی با صبح امروز نیهم فرودگاه

 ! کهینزد هم رضا به دنیرس راه و گرفتن زتریتم

 دو دو چشمانش. خورد سرش یتو محکم یزیچ کرد حس میمر

 دنبال داشت. داشت بغض انگار که یمرد یهاچشم یتو زد

 یپرستار که بپرسد را سرش یتو سوال تا گشتیم کلمات

 .  زد شیصدا

 فرصت االن نشینیبب نیخوایم اگه. هوشه به مارتونیب_

 ... هیخوب

 گذاشت جا دیس کنار را هاسوال. رفت ادشی میمر یهاحرف تمام

 ار قلبش دیشا او باز یهاچشم دنید. کرد تند پا پرستار سمت و

 ...کردیم آرام

 ندما در یرو دستش. کرد شیصدا ثمیم برود، تو خواست تا یول

 یشانه یرو بچه سر. ماند وا ثمیم بغل عادیم دن  ید با. برگشت و

 دبتوان تا گرفت در به ترمحکم را دستش میمر و بود حالیب او

 او اام ردیبگ ثمیم بغل از را بچه تا رفت جلو حسن. بماند سرپا
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 سرش بد یحال با میمر. کرد نگاه را میمر و برد جلو را دستش

 :رفت جلو مهسا و داد تکان طرف دو را

 ! رونیب برمشیم. ثمیم آقا من بغل نشیبد_

 :گفت آرام و کرد نگاه را رکدخت ثمیم

 بوده سرم ریز االن تا. کرده لرز و تب خونه میرفت یوقت از_

 ناشویهذ یتو و سوزهیم کوره نیع تنش. ادینم نییپا تبش یول

 !... زنهینم حرف کلمه کی هست که دارمیب! مییدا گهیم فقط

 رتآرام ثمیم. بود ستادهیا شیرو روبه ثمیم. کرد رها را در میمر

 :گفت

 حرف دیشا کلمه هی الاقل ندشیبب. کرده بدترش محمد دنیند_

 ! بزنه

 گردن. دیچرخ عادیم سمت و بست را اشکردهبغض یهاچشم بعد

 مثیم یول نخورد تکان او. کرد شیصدا و دیبوس را بچه دار تب

 :گفت دوباره

 !ییبابا... عادیم... ؟ینیبب یخواینم رو ییدا مگه_

 

. دش بلند پدرش یشانه یرو از یطوالن بایتقر یمکث با او سر

 خم یگردن با عادیم. اوردیب یابهانه گرید نتوانست یکس انگار

 اشدهیپررنگ صورت یتو که کردهتب یهاچشم ریز از شده

 یداغ انگار. کرد نگاه را میمر ر،یکو در بود داغ یقیشقا هیشب

 کی کجا هر عشق. سوزاندیم را همه که شیهاچشم یتو بود
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 تب و قراریب یهاچشم هیشب آنجا و داشت شکل کی و معنا

 !بود ساله شش پسرک یکرده

 دور کرد گره را دستش دو عادیم رفت، جلو تا میمر یهادست 

 که ییهااشک با. سوخت میمر داغش، تن حرارت از! او گردن

 ار در ثمیم بعد و دیبوس را صورتش و سر بار نیچند د،یچک

 نتکا سر باالخره یول کرد نگاهشان دیترد با ستارپر. داد هول

 ...بپوشد کامل گان عادیم حتما که داد تذکر فقط. داد

 یصدا. نبود پهلو یرو قبل مثل محمد رفتند، تو هم با یوقت

 عادیم. میمر قلب در بود مته مثل هنوز هادستگاه نگید نگید

 او یشانه یرو از را سرش و میمر به بود چسبانده را خودش

 تنداش آغوش در خاطر به که یایتنگ نفس با میمر. کردینم بلند

 زرد زرد هنوز او صورت. رفت جلو بود، شده هم شتریب عادیم

 پوستش یرو زردچوبه یمشت انگار. خشک شیهالب و بود

 و دیشکیم نفس بهتر یول بود شتریب شیهایکبود. بودند ختهیر

 دست! بود رداشتهب شیهانفس سر از دست یوحش خس خس آن

 شیصدا آرام. شد خم محمد سمت یکم و گذاشت عادیم کمر پشت

 هب اشهمه یول داشت یشتریب قدرت قبل به نسبت شیصدا. زد

 با و گذاشت در پشت را اشیدلتنگ و هاهیگر! بود دوآن خاطر

 هاآن جان خودش، از ریغ به نداشت شک حاال. رفت تو عادیم

 رنگ. شد باز یسخت به محمد لکپ یال! است وصل هم به هم

 یزمرد هیشب بود شده تب و خون از ییایدر انیم شیهاچشم

 قلب حالش از که شیدردها تمام با داشت یبیعج درخشش! براق

 !خورد تکان او
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 که دیکش او صورت یرو دست قراریب ییهاچشم با میمر

 شیبرا انگار یول رفت فرو دستش یتو سوزن مثل شیهاشیر

 تا گذشتیم لحظات آن یتو دلش و خودش از دیبا. بود نوازش

! شود کنده روزه چند سخت سکوت آن از بتواند عادیم دیشا

 چه دنیبب که کرد نگاه را محمد و دیکش عادیم کمر یرو را دستش

 یرو اول. آمد باال که دید را او دست آرام حرکت. خواهدیم

 لمس. میمر دست یرو مکث با بعد و رفت تخت محافظ

 در مثل گذشت، سال یاندازه که مدت آن از بعد شیهاستد

 !بود دنشیکش آغوش

 یرو آرام محمد انگشتان  . شد خم شتریب و دیلرز میمر یهالب 

 دبو شده جمع صورتش. کند شیصدا کرد یسع. رفت بچه کمر

 .برگشت مکث با سرش و خورد یتکان. دیشن انگار عادیم یول

 کی و نندیبب را هم میمستق هک کند بغلش یجور کرد یسع میمر

 خواست. ستادیا او سمت عادیم هجوم از قلبش کرد حس دفعه

 و گرفت را اشییدا صورت او یهادست اما کند مهارش

 ردک نگاه ترس با میمر. دیچسب صورتش طرف کی به شیهالب

 تقدر انگار اما فتدین شیرو یناگهان او که داشت نگهش محکم و

 وعشر گوشش کنار و رفت او پشت که شد شتریب هم محمد دست

 یهیگر یصدا کمکم. سخت یول آرام. کردن صحبت به کرد

 اب طرفش دو و دیبوس را او صورت بار نیچند و شد بلند عادیم

 دخو بارنیا و کند بلندش کرد یسع میمر. دیکش دست اطیاحت

. دیکش عقب یکم را خودش یترجمع حواس با هم عادیم
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 صورتش به دست. کرد سیخ را حمدم صورت او یهااشک

 :گفت آرام و دیکش

  بود؟ یچ... قرار_

 :زدیم هق یسخت به عادیم

 ... بعد...  بعد! نترسم... باشم مرد... که_

 :کرد کمکش محمد

 ! میبساز رو ومیآکوار...  ییدوتا... بعدش_

 یهانگاه. کند جا از را میمر قلب اشآره و شد خم عادیم سر

 هنوز را وحشتش محمد...  بدنش و تن و بود او گردن به عادیم

 او با یسخت و درد تمام با داشت یسع که یلحظات و داشت ادی به

 کی دنبال آنجا بدهد ادشی که. دارد نگهش آرام و بزند حرف

 شانجفت تا بکند دیبا چه گفت و اوردیب شیبرا و باشد یگوش

 ... و کنند دایپ نجات

 بار نیا. شود خم دوباره عادیم شد باعث محمد دردناک لبخند

... ودب ارتریهوش انگار... بود گرفته محکم را تخت کنار یدسته

 او یموها یرو آرام را دستش محمد و دیبوس را او صورت

 میمر سر. برود جلو گفت آرام. کرد نگاه را میمر بعد و دیکش

 :گرفت ینفس محمد. رفت شیپ

... هاریب... بابامو یهیچف. ..بگو... مامانم به... خوبه یلیخ حالم_

 !برام
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 یول نامعلوم ریتصو کی انگار. دیدرخشیم شتریب شیهاچشم

 ! ستیک دیفهمینم فقط. دیدیم یرنگ خطوط آن یال را آشنا

 ودب شده کمتر نفسش. بدهد دست از را توانش بود مانده کم میمر

 به و شد دهیکش صورتش یرو و رفت سمتش محمد دست یول

 و بگذارد را توانش تمام او تا" عاشقتم"زد لب. دیسر اشکش رد

 ...ببوسد را دارش تب دست و بچرخاند سر فقط

 

 محمد تا کند کمک خواست حسن و کرد مرتب را بالش میمر

 :زد کنار را دستش خودش او که بکشد دراز

 ! بابا که نشدم چالق_

 جواب یشکیه شه تیطور! خونه یشتبرگ خودت یرضا با_

 ! دهینم

 ات کند حفظ یخوب به را ظاهرش کرد یسع و دیکش دراز محتاط

 یغد با بخواهد که نبود کم شیهازخم اما شود؛ کم هاآن تیحساس

 صورتش. تخت یرو دیکش دراز. برود جنگشان به زره بدون و

 و شد کشینزد دلواپس و مکثیب میمر. گفت یآخ و شد جمع

 :گفت سنح

 ...نمیب برگرد... خو واستا گمیم ب ت_

 یرفتگ فرو یرو میمر نگاه. گرفت اشخنده درد انیم محمد

 ییخودنما شتریب اشخنده و شدن الغر خاطر به. ماند اشگونه

 :کردیم
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 مهیخ اسهفته دو! کارت سر برو پاشو آخه؟ ینیبب ویچ برگردم_

 !من سر رو یزد

 :کرد نگاهش اخم با حسن

 ه؟یحرف. نجامیا کارگر عالف_

 حال و اشخنده به بود رهیخ که کرد میمر به ینگاه محمد

 عقب یکم محمد نگاه با. ستیچ حسش که دادیم لو شیهاچشم

 یتنگدل کی دانستندیم خودشان فقط که یلبخند. زد لبخند. رفت

 چند ات کندیم منع را دکتر سفارش ایدن کی و است پشتش قیعم

 میمر یول! بزنند هم حضور موج به تن ده،ش که هم قهیدق

 یزیچ حسن یجلو او نکهیا از قبل و بود محمد از خوددارتر

 :گفت د،یبگو

 مارستانیب از یوقت تا که گذاشتم زود صبح از سوپ هی من_

 ! فتهیب جا م،یایم

 ! هانباشه پویز آب میمر جون فقط_

 :داد تکان دست و دیخند میمر

 !بود ادمی سفارشات... مگذاشت چهیماه! بابا نه_

 و چسباند انگشتانش سر یابوسه حسن حضور به توجهیب محمد

 حسن حضور یول رفت ضعف دلش میمر که فرستاد او یبرا

 رنگش خجالت از تا و بردارد را جانش و دل فقط شد باعث

 !برود نشده، عوض

 !لقه و تق گرمیج و دل یخودیب! موال به یخوب! نه_
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 ریز و کنار یهانیچ و تخت یرو شد جا جابه یکم محمد

 :شد قیعم چشمش

 کو؟ مهسا! داداش اسگهید زیچ خاطر واسه تیلق و تق_

 !دفتراش و کالس و درس دنبال_

 عروسکتم! بزن آدم مث پیت هی. ریبگ دوش هی برو پاشو خب_

 ! شهیم یبند آب اتمهره و چیپ... دور دور کم هی برو وردار

 ...بعد رمیم. اونم رهیگ غروب تا_

 فیک سر روزش و حال که دیفهمیم خوب. شد رهیخ او به محمد

 حسن و آورد وهیم یظرف میمر. بردیم رنج یزیچ از و ستین

 که گفت موقع همان. گرفتش و گفت یادردنکنه دستت

 کرتش یپرسپاس نگاه و لحن با میمر. کند ستیل را شیدهایخر

 گذاشت زیم یرو ار وهیم حسن. گذاشت شانیتنها دوباره و کرد

 هوا یتو محمد که انداخت باال و برداشت شیتو از را یبیس و

 شیهاچشم و داد تکان سر محمد. ماند بهش حسن نگاه و گرفتش

 :کرد جمع یکم را

 زبونت؟ ریز از بکشم ای چته یگیم_

 یرو را دستش محمد که گفت" الیخیب" و انداخت باال سر حسن

 :رفت شیپ سمتش یکم و گذاشت تخت تشک

 شده؟ یحرف هو؟ی یکرد دایپ مهسا با مشکل_

 دستمو که توأم از... دلچرکم هنو خودم از... رمیدلگ آقام از_

 وقتش ...خطر تو یدیوچپ یبست فلنگو و گردو پوس تو یگذاشت
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 یول دادم جون گربه نیع بار هفت دمت؛ید الش و آش بگم شده

  خاطرت؟ واس ومدیدرن الکردار جون باز

 :بود شده باز محمد یابروها

 ...حسن_

 یغد وقت رو قیمف قیرف یایب نییپا یبر باال! ممد یمعرفتیب_

 ... دادا کوزه در یذاریم

 :گفت آرام محمد

 قیرف بتونم ستمین تو نیع من! خب خوادیم اقتیل یزیچ هر_

 !باشم یخوب

 :دیکش عقب سر کالفه حسن

 .. .وگرنه زهیعز خاطرت یهست یشغال هر! باو نزن زر_

 :گفت محمد و کرد مکث

 عقلم! وارید تو بودم رفته مخ با انگار. شب اون بودم شوکه_

 دست رو و رضا... طرف هی از عادیم. کردینم کار درست

 عقل... بود خطر تو بچه اون جون... طرف هی از خوردنم

 ور شیجون جون قیرف یک وگرنه ساعتا اون تو درست نداشتم

  ره؟یم کفتار هی با و در پشت ذارهیم

 :عقب داد هیتک و بست هیثان چند را شیهاچشم

 توش و آتشفشان کوه شده انگار مغزم هفته دو از بعد هنوز_

 و ودهب یکثافت چه.... بوده یشارالتان چه رضا نکهیا فکر! مذابه

 حروم به نمک کثافت! هم به زدمیریم باز رفت در قسر چطور
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 هختیر برنامه... انداخته راه یامپراطور گفتیم دیس... شده زالو

 ننک ثابت نتونستن هنو... انگار بره و کنه رو نویزر دست ادیب

 ...رفت و اومد هیسا نیع. است زنده لجن نیا

 

 بهش حالش شدن   بهتر از بعد روز چند دیس که یاطالعات تمام

 و شیعمو یهیسا ریز نکهیا! داد جوالن ذهنش یتو دوباره داد،

. نکرده شک یحت او و داده رخ یعیفجا چه شرکت اعتبار

 دنکر یقربان! جا نیچند مخدر یآشپزخانه زدن و قتل ،ییپولشو

 فظح یبرا بود کارشان نیتریدست دم با،ینادرشک هیشب ییهاآدم

 کی... اخبار نیا با گرانید کردن سرگرم و خودشان اعتبار

 کار اصل به نکند شک یکس که مطمئن یول نهیهز پر پوشش

. دندیرس اهشانیس تجارت به هاسال راحت الیخ با و آنها

 تمام حاال که رفته یکار چه سراغ رضا ستین معلوم گفتیم

 شیاپ گرد به یکس تا کندیم خراب را رفته باال ازش که ییهاپله

 دست دم عمدا رضا که یفلش همان با نیزر دست حاال. نرسد

 هیعل یسند چیه یول شد رو رفت،گ را جانش و بود گذاشته دیحم

 یرد چیه. افتاده شیبرا که یاتفاق و محمد یادعاها جز نبود او

 مثل گرفت؟ شدیم یرد چه مگر مرده آدم کی از. نبود ازش

 المللنیب سیپل هنوز که بود شده ییفضا یدهنده رشکلییتغ کی

 و نیزم یتو رفت و شد آب قطره! کند شیدایپ توانستینم هم

 هچ خون و برگردد خودش شد قدرتمندتر یبرا گرید نبود معلوم

 رو که مساله... بود شده اریع تمام یزامب کی! بخورد؟ را یکس

 زا یعلحاج و دیس! خانه کنج افتاد و کرد سکته شیعمو حاج شد
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 او یآبرو که بودند یمدارک رجوع و رفع دنبال اول روز همان

 ودب قرار... کرد سکوت فقط دیشن یوقت محمد و فتدین خطر به

 اپ یرو دوباره بتواند فاضل دیشا تا باشد سکوت در زیچ همه

 تمسکو را انیجر نیا یلیخ شودینم گفتیم سهراب اما ستدیبا

 هب رسما پرونده. شود لیتشک اول دادگاه بود یکاف. داشت نگه

 شرکت اسم و شود رو دخترش و نیزر اسم فتد،یب انیجر

 و رودب اهیس ستیل یتو فاسد برند کی عنوان به ابد تا انیپارس

 نیغالمحس حاج یآبرودار یعمر یرو باطل مهر تینها در

 ! ابتذال سرخ مهر کی! بخورد فاضل

 ! محمدجان_

 کنار یمشک راهنیپ با را عباس. برگشت میمر سمت محمد سر

 رنگ صورت به ماند رهیخ و شد باز شیابروها. دید اتاق در

 ! او یدهیپر

 و رنج و درد خطوط. رفت جلو خودش عباس و دینپرس یسوال

 شیصدا. بود رفته باال طرف همه از صورتش یتو یناباور

 :زد لب که انگار جانش ته بود افتاده

 ! محمد مرد بابام حاج_

 صورتش یرو اشک. خورد هاآن سر یتو یناباور پتک و گفت

 آنقدر. زد هیگر ریز مرده مادر یپسرک نیع بعد و افتاد راه

 .نشست نیزم یرو در درگاه کنار که درمانده و خسته و ناهپیب

 فرو و لرزاند را تنش یهاستون یشتریر ده یازلزله انگار
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 ییهادست و قهی در رفته فرو یسر شده، تا یزانوها با. ختیر

 ... کرد هق هق شانشیپر یموها یتو شده چفت

... آمدیم تانک یهاچرخ یصدا. بود مانده بهش محمد نگاه

 و یکیتار و بود سرما فقط... زدینم هم منور یحت یکس بارنیا

 یخورده شکست کی و... هاچرخ ریز بود انیعر که یاجنازه

 بالها یبعض از کاش... شیروروبه مخوف یجنگ در اریع تمام

 ...ماندینم یابازمانده چیه

 

 سمتش. چرخاند را چییسو حسن. کرد باز را کمربندش محمد

 ار رهیدستگ او اما نشو ادهیپ و بمان نجایهم دیبگو که دیچرخ

 هب مستاصل ینگاه حسن. نداد زدن حرف یبرا یفرصت و دیکش

 بر یاصرار نتواستند و بودند تشیوضع نگران. کرد میمر

 کدر نگاه. ستادیا شیروروبه و شد ادهیپ میمر. کنند امدنشین

 .بود نشده شکسته یسکوت در ،یناراحت و بغض کی از محمد

. دپوشان تمام اطیاحت با را گردنش دور گردن، شال با. رفت جلو

 را دستش باالخره محمد و نماند باز شیپهلو که کرد چک بعد

 در نزدند یحرف روز دو. ماند هم به غصه با نگاهشان. گرفت

 و زد حرف نیریش با میمر که یزمان یول شیعمو مرگ مورد

  !نیهم. روندیم هم با گفت فقط محمد د،یفهم ار یخاکسپار روز

 مسکن که خواست ازش و رفت دکتر سراغ آمدن، از قبل

 ردد هم باز اما باشد پا یرو بتواند تا کند قیتزر شیبرا یایقو

 ردد شتریب اشیخال یهیکل یجا. رفتیم بدنش یتو زهین مثل

 و چاقو یضربه یجا درست کتفش، دو نیب یول کردیم
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 حس را بیغر یدرد د،یکشیم ریت شهیهم که ییجانهما

 یوت و بود برداشته شالق هم باد. بود نیسنگ شیهانفس. کردیم

 میمر با خودش. دیکوبیم تنشان و سر به زمستان خشک یسرما

 مهسا همراه یکم یفاصله با سرشان پشت حسن یول شد همراه

 زارم سر بر یکم تعداد. محمد به حواسش دانگ شش و بود

 باالسر عباس. بود نیزم یرو هنوز که یاجنازه کنار. بودند

 خاک چادر با شیعمو زن و داشت صورت به دست دو جنازه،

 یتو را اشترمه و نشسته جنازه کنار که بود یکس تنها خورده،

 خانواده بعد افتاد بهش که بود عباس نگاه اول. داشت مشت

 از یکمتر یفاصله با ثمیم و سمتش کرد تند پا منصور. خودش

 اب فاصله همان از و بود شیعموزن کنار نیریش. دیرس بهش او

 خودت مراقب چرا گفتیم که بود معلوم دلواپس ییهاچشم

 اب یکوتاه یپرساحوال! ؟یآمد چرا نگفت کس چیه اما! یستین

 ددنیرس هم به یوقت. رفت سمتش عباس و کرد ثمیم و منصور

 مغرور ییهاچشم و پهن یهاشانه اب مغرور آدم آن از کرد حس

 اب و گذاشت شیپ پا. مانده شکسته هم در یاهیسا فقط محجوب و

 هیتک بهش تواندیم که یوارید تنها مثل عباس اش،شانه گرفتن

 . ستیگر اششانه بر و گرفت آغوشش در دهد

 شد خوب...  یاومد شد خوب یول ادینم محمدرضا گفتن همه_

 !محمد بره آبرویب ،یرودارآب عمر هی با ینذاشت

 چادر. زدیم دتریشد باد. رفت او کتف پشت محمد دست

 یدرد چه با دید و خورد تکان سشیخ صورت یرو شیعموزن

 یهاچشم. خورد چیپ جنازه فراز بر اشهیگر یصدا و دیبرچ لب
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 توقچیه. داشت نگه شیهاپلک پشت را اشکش و شد بسته محمد

 شیعموحاج یبرا را مرگ نیا و هاآن یبرا را درد نیا

 ...وقت چیه. خواستینم

*** 

 .گفت جانکم و گرفته ییصدا با و گرفت سمتش را یپاکت عباس

 به بدم که دستم داد نویا بکنه، و آخر سکته نکهیا از قبل شب_

 زا موندهیباق پول اون به مربوط گفت. زنت مال اسحواله هی. تو

 همون گفت! صندوق تو ردهک اختالس باباش گفتن که هیزمان

 یحسابا تو بردهیم دست بایشک نادر داده شهادت که یحسابدار

 از یادیز بخش نادر که گهیم بار هی دوران همون تو مردم،

 دهش یچ دهینفهم بعد. برگردونه حساب به که رضا به دهیم پولو

 رضا نهیا خودم حدس اما کرده سکوت انیجر نیا سر نادر که

 روش موقع به تا مونده ییجا پول اون که کرده ودوانم یجور هی

 یزیچ هر ای خودش اسم به یحساب یتو شده بلوکه خبریب ای کنه

 و دیس یحرفا با چون نزنه ازش یحرف کنه قانع رو بایشک که

 امباب خود که ییزایچ بعدم و اسپرونده بازپرس که یسروان اون

 .دادیم شونن بایشک پرونده ریگیپ رو خودش رضا بود، دهید

 مرده واقعا کاش که آخ... و داشته نانیاطم بهش نیهم واسه

 !نامرد یبود مرده کاش... رضا یبود

 پاکت به محمد. بود بغض و خشم و حرص یتو آخرش جمالت

 :دیپرس آرام و کرد نگاه

 !نبود انیجر نیا تو که اون کو؟ فاطمه_
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 :دیکش اشکالفه و خسته صورت به دست عباس

 اون حرفم یسر هی چندوقت نیا تو! شه یروان ندهنمو یزیچ_

 جاسوس بوده شده نکهیا مث. کنم تحمل نتونستم گهید که زد

 خواهر که یوقت مارستان،یب یتو یحت گفتیم و شما یزندگ

 بابام حاج به اون بعدم! بوده اونجا کنه، عمل خواستهیم میمر

 به! اتونرابطه به مدت هی بوده زده گند و نیهم با شماها گفته

 یباز اشهمه... که نگو...  و دنبالته کهیزن اون چشم نکهیا الیخ

 گور زا شایآت نیا همه و باشه گرم تو به شتریب بابام سر که بوده

 !اومدهیم در لقمهحروم شرفیب اون

 

 

  

 

 

 :دیکوب شیپا یرو چندبار مشت با بعد

 نیا تموم تقاص خودم نمشیبب فقط... نمشیبب روز هی اگه_

 تسین معلوم ناموسیب ز  یچ همهیب... ازش رمیگیم رو ایبدبخت

 نینگ مردم به مردم اگه بگه بابام که... که رفت و اومد یچطور

 ...  کن حاللم بتونن بلکه... 

 گردن و قهیشق رگ مثل شیهارگ که او مشت یرو دست محمد

 :گذاشت بود، کرده ورم اشیشانیپ و
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 عمو! عباس معلومه یچ مهه پرونده اون یتو گفت دیس_

 حفظ خاطر به قراره رو نایا یهمه. نداشته یچیه یتو یشراکت

 ... شفاف اونم... بگن آبروش

  داره؟ هم دهیفا_

 ! مردم تو گردهیبرم آبروش نداره، جبران که مرگش جز_

 :خورد تکان عباس سر

 ...محمد نیبب رو مسجد و صندوق ایب_

 ...شده متروک

 :پوشاند را صورتش هم در بغض و آه و اشک

 تا داد عموزن و تو به که هیزجر تقاص نایا یهمه گهیم مامان_

... میکن بلند سر مردم تو میتونینم... حاال. شه حفظ آبروش مثال

 ...عاقبتمون شد دیزی عاقبت

 ! شیهااشک یرو دیکش دست عباس و کرد نگاه را پاکت محمد

 ...توقع منم. ستین راه روبه حالت_

 :گفت و رفت حرفش انیم محمد

! هست و بوده عموم اما عباس وقتچیه نداشتم ازش یخوش دل_

 یول ستمین پا رو. امیم منم. ریبگ مسجد همون تو مراسماشو

 کم یچیه... یبمون تنها دست نذاره که داره معرفت اونقد حسن

 ...  نذار

 :سمتش برگشت
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 یتو اشتنذ کم بابام واسه یچیه سال چند و یس نیا تموم_

 خودش رضا... شهیم حل شمیباق! منه جبران وقت! مراسماش

 ... نداره شماها به یدخل. دهیم روز هی خودشو تقاص

 او وجود یدیناام و غم کیتار چاه ته یفانوس که دید انگار

 :داد ادامه و گرفت سمتش را پاکت. شد روشن

 مانوز اون مدارک بتونن اگه... بگو انویجر. دیس به بده نمیا_

 تو جاش یول! شهیم دایپ هم پول نیا یاصل یجا ارن،یدرب

 ! مطمئنم نشویا... ستین میمر یزندگ

 دیشک شدن ادهیپ یبرا را نیماش یرهیدستگ و گفت یاباشه عباس

 از پر شیصدا. برگشت و کرد مکث یالحظه رفتن از قبل اما

 :بود التماس

 ...  محمد کردم حساب روت_

 با را دستش بعد و داد یمطمئن یاوک و خورد هم به او یهاپلک

 انهخ یتو از مهسا و میمر با حسن که بعد یقیدقا. فشرد یدلگرم

 آرام نشست، که حسن. خواست دلش یگاریس آمدند، رونیب

 :گفت

 داد؟ ترکت کال کباب ریز نون ای یدار گاریس_

 دبو بس همان و زد لبخند او که افتاد مهسا به نهیآ از حسن نگاه

 :دیبگو نانیاطم با تا

  دادا؟ تو کایچ یخوایم گاریس وضع نیا با... داد ترکم_
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 یهمه که افتاد میمر به نهیآ یتو از چشمش. کرد نگاه رونیب به

 نیماش یهاشهیش. افتاد بهش هم میمر نگاه. بود او به حواسش

 لب میمر. ندیبب را او حرکات یخوب به که بود زیتم قدرآن حسن

 رد را سکوتش یول زد لبخند مکث با! االن نکش داتوروخ که زد

 ادهیپ از قبل اما ستادیا یادکه یجلو او. نشکست حسن جواب

 :گفت محمد شدنش

 ... ریبگ داره اگه ییچا. کشمینم فعال_

 از و دیشن را ذوقش پر گفتن مخلصم. کرد نگاهش شعف با حسن

 دهایپ وا سر پشت خودش مهسا! نه ای خورندیم یزیچ دیپرس آنها

 خودش یصندل دو نیب از میمر. دیچرخ عقب یکم محمد سر. شد

 :گفت یخوشحال با و دیکش جلو را

 !نکش توروخدا... گهید شد کامل ی هفته دو_

 گرفت درد زخمش یجا. چرخاند سمتش کامل را گردنش محمد

 و براق یهاچشم به زد زل و اوردین خودش یرو به یول

 :او یشده چلچراغان

 ...  خوامیم رو تو نخش هر یجا! یودتخ شرطش_

 یول شود کشینزد همانجا که رفت باال چنان میمر قلب تپش

 اشگونه یجا اشبوسه و چرخاند را سرش شتریب یکم محمد

 خاطره کی و بود حرارت کی بعدش... نشست لبش یرو محکم

 و رفت عقب میمر. شد باز نیماش در. جفتشان دلچسب یخنده و

 :گذاشت محمد یپا یرو را ییچا ینیس حسن

 ... کن عشق بخور! ممد جون نبود امیهندل نیا از_
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 اب محمد. گشت نیماش دنبال چشم با. رفت رونیب شگاهیآرا از

 کردن سالم و شد گرد شیهاچشم. ستادیا شیپا یجلو موتور

 :رفت ادشی

 موتور؟؟؟ با_

 یرو زد چرخ نگاهش و برداشت شمشچ از را نکشیع محمد 

 :گفت پهن یلبخند با و صورتش

 ! یکرد خوشگل! جون_

 :رفت کینزد و کرد حرص

 ... سرما پهلوت ابون؟یخ تو فتین راه موتور با نگفت دکتر_

 :خودش سمت دیکش او حرف وسط را دستش محمد

 !شمیم ترمگرم زود خونه میریم! شمیم گرم کن بغلم نیبش_

 :نشست موتور یرو پشتش و زد لب ریز یغر میمر

 ! کنمیم دق دستت از آخر! نکن گوش گنیم بهت یچ هر_

 . برگشت عقب یکم لبخند با محمد

 حاال! هم با میبزن یدور هی گفتم. خوبه هوا. لب ریز نزن غر_

 تو ذارمشیم گهید بعد کن تحمل خونه تا خورده، اعصابت اگه

 خوبه؟. باز نگیپارک

 او متبسم و مهربان مرخین به تعجب با و شد باز میمر یهااخم

 محمد، هوم با! بود دیبع او از یکنگوشحرف همه نیا. زد زل
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 یتو صاف نگاهش، که یجور. برد شیپ را سرش

 جون و دیخند محمد نگاهش، تعجب   با. ندیبنش شیهامردمک

 :انداخت خنده به را میمر ظش،یغل

 ؟یُمچ دنبال_

 ؟یکنیم باز مگه_

 :کرد باز او یجلو را دستش کف مدمح

 ت؟واسه بدرم یخوایم قلبمم! مشت نیا_

 هب و گرفت سفت را اشپنجه محمد و خنده با زد دستش کف میمر

 :گذاشت قلبش یرو و دیکش را او دست بعد. چسباند شیهالب

  ؟ییدوتا میبر جا هی_

 ؟یپرسیم چرا! گهید میببر که یاومد_

 !نه ای یکنیم اعتماد نمیبب خواستم_

 دونمیم یول! عمرا ،یدیم خودت واسه که ییقوال درمورد_

 !هست مونیزندگ و من به حواست

 !یساخت منو که ییتو. ستین خودم به حواسم نگو گهید پس_

 تمام با گوشش کنار و شد محکم او قلب یرو میمر دست

 :گفت احساسش

 ! یکسم همه چون_

 بعد .گرفت اشانخنده جفتشان که دیکش یقیعم نفس چنان محمد

 یایصندل یرو یرمردیپ دید بچرخاند، را چییسو تا برگشت که
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 دو  ریز شیعصا. نشسته یمیقد یوهیم سوپر کی مقابل شو، تا

 پشت از یلبخند چنان با. اشچانه ریز دستانش و بود دستش

 ار دستش ناخوداگاه که کردیم نگاه گردش و یاستکان ته نکیع

 :اشتگذ اشیشانیپ کنار

 !یحاج میمخلص_

 یوقت. دندیخند هم با هم هاآن. دیخند خوشرو و دندانیب رمردیپ

. ..بود بایز و یخواستن قدرنیهم ایدن بودند، آرامش با هم کنار

 !بود نشده تمام و ختهیر هم به ییزهایچ کی هنوز چند هر

*** 

 سمت هم با و گذاشت فروشگاه کی نگیپارک یتو را موتور

 برگشت میمر سمت و زد را آخر یطبقه یدکمه. ندرفت آسانسور

! آمدیم هم پوستش یگندم رنگ به یحساب روشنش، یموها که

 با. گرفت انگشتش دو نیب را نرمش یمو یطره و زد لبخند

 هیر به لذت با اما بود باهاش هنوز رنگ و سرم یبو نکهیا

 !دشیکش

 توش ونهبچرخ صورتشو آدم! بشه دیبا که یزیچ اون شده حاال_

 ... یکار اصل به برسه تا

 :زد لبخند میمر

 خودم فکر به بود محال روشن، تیالیها به یدادینم ریگ_

 ! برسه

 !یزدیم دست عمرا نبود، تمیآبج یعروس_
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  ؟یاندازیم کهیت_

 :رفت رونیب خنده با محمد و شد باز آسانسور در

 ! آخه کن رنگ موهاتو برو گفتم شیپ سال هی_

 یدار توقعو نیهم منم از! یکن گوش حرف یلیخ خودت آخه_

 !شهیهم

 وعموض یدیبخش بگو بگو باری ،یگیم لفافه تو شهیهم چرا_

 !تمام. گهید شویپ ماه چند

 :کرد جمع یکم را پلکش محمد و کرد نگاهش حرص با میمر

 !شه ،تموم یش یخال بده، فحش و بزن حرف موردش در باری_

 :شد رهیخ بهش میمر

 داشتم رو دادنت دست از ترس و بود بد دنتید از المح قدراون_

 برام یشمیپ که نیهم! محمد کنم فکر بهش خوامینم یحت که

 قبل مثل وضعت االن! باش خودت مراقب توروخدا فقط! بسه

 ...اتهیکل! گهید ستین

 یچ حرص! االن خوبم! کثافت اون واسه شد خورسگ ممهیکل_

 تو؟ یخوریم رو

 ... و! ینزن حرف راحت نقدریا حاال که یدیند تویخال یجا_

 :گرفت را او یبازو بعد و داد تکان کراهت با را سرش

 !دهیم عذابم بهشم فکر. محمد کن ولش_
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 شیبازو دور و برد او پشت را دستش مهر و لبخند با محمد

 :انداخت

 !گهید کن گوش حرف ،یدار دوسم نقدیا که حاال_

 یخبر بچه از نشه، راحت خودت از المیخ تا! نکن سواستفاده_

 ! ستین

 :دهد رییتغ را جو کرد یسع میمر و زد یغر محمد

 

 

  

 

 

 شوهر هنوز موهام، به یداد ریگ که موقع اون پارسال بعدم_

 ... که ینبود

 :دیکش هم در ابرو محمد

 ! یکنیم ترش بگم، یزیچ هی االن باز_

 :فتادا راه کنارش لبخند با و کرد بغل را شیهادست میمر

 موقع اون! شمال میرفتیم میداشت موقع، نیا ش،یپ سال هی_

 ؟یبود شوهر

 :انداخت باال را شیابروها محمد
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 ! بودم مترسک. ریخ نه_

 رفح از که میمر! کافه کی کوتاه و یچوب پلکان به دندیرس بعد

 متوجه که محمد و رفت جلوتر یاپله بود، گرفته اشخنده او

 :گفت زیت شد، اشخنده

 باز؟ یافتاد انتر مزلف اون ادی ه؟یچ_

 :درآورد را محمد کفر اشآره و زد خنده ریز میمر

 اسم اب گهید یخندینم حلقت، تو ختمیر تلخ یاسپرسو دبل هی_

 !کالهبردار اون

 یصندل یرو را فشیک و نشست زیم کی پشت سرخوش میمر

 :گذاشت یخال سوم

 !چسبهیم خوبت حال با زهرمارم ممد جون   به! حسن قول به_

 را یپرچم او، حضور اقیاشت و دیدرخشیم محمد یهاچشم

 ! اوردین خودش یرو به اما چرخاندیم یخوش یقله یرو

 سر فردا اونو! گهید ساعت هی تا رو تو! دارم جفتتون واسه_

 !عقد سفره

 تا و برداشت را اشیگوش میمر و سفارش سراغ رفت هم بعد

. دید بیغر یاشماره از یمتعدد یهاامیپ کرد، روشن را نتش

 باز دیفهم شیهاکشنیفینوت از. کرد پاکشان نخوانده، و کرد ینچ

 که اول دفعه محمد اما دادگاه یبرا دارد دعا التماس و است دیام

 سرش ییبال و برود سراغش ناسور، بدن با بود کینزد د،ید

 ریمن حرف نه؟ ای داندیم یزیچ که گفت بهش همانجا. اوردیب
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 یوت گفت محمد! دشیند گرید مارستانیب از بعد یول بود ادشی

 سروقت   و بوده دنشانید به مصر ریمن که ییروزها همان

 ودهب گفته. است اشانکاسهمین ریز یاکاسه دهیفهم رفته، اشعمه

 باال را خانه هم حاال ستین دیبع و خورده را نادر حق کباری او

 اب هانوه اسم به خانه آن شد مشخص زود یلیخ که باشند دهیکش

 یساختگ ینامهتیوص و یجعل سند با هاآن و بوده قسمت سه

 کی به تا زدندیم لهله چرا هاآن دیفهم تازه بودند، شده صاحبش

 همه و بروند محضر یتو دادگاه، یجا به. ندیایب کوتاه ینحو

 از. ببرند شیپ خودشان یخواسته طبق ،یخبریب با را زیچ

 را هاعاشق یادا شد، کینزد بهشان فکر نیا با هم دیما نکهیا

 افتاده محبتش دام به مهسا اش،یادیش از خبریب بعدش درآورد،

. دبودن دادگاه یرأ منتظر فقط حاال. آمد بدش ازشان شتریب بود،

 اعالمش دادگاه روز دیبا فقط و بود مشخص دیس قول به هم آن

 هر. شدندیم گرفتار هم دسن جعل جرم به هاآن تازه. کردندیم

 را یپول خواستیم و دادیم بهش کمال و تمام را دیام حق چند

 از دور البته. بزند اشیزندگ یتازه زخم به رسدیم بهش که

 در. خوردیم حرص دستش از باز دیبا وگرنه محمد چشم

 همراهش بود داده قول او و بود کرده صحبت حسن با موردش

 ! شود راه روبه محمد تا باشد

 ییهاامیپ سروقت   دوباره دادگاه و دیام فکر از آمدن رونیب یبرا

 دهش آشنا باهاشان باشگاه یتو که یشاگرد چند و ستاره از رفت

 کمک با شدن سرپا محض   به محمد. گرفتندیم را سراغش و بود

 وبارهد بتوانند تا بودند یوام و مهیب یکارها دنبال ثمیم و منصور
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 و دینکش رونیب بانک از را نیماش پول. کنند اسرپ را آنجا

 سرپا دیبا ومیآکوار همان گفتیم. شد هیاول یکارها مشغول

 نیهم با! اشیداشتن دوست یمور و هایماه همان با یحت! شود

 یکارها مشغول که نوشت هابچه جواب در و زد لبخند افکار

 و جیپ یتو حتما مجددش، شدن   افتتاح محض به و هستند باشگاه

 خوب را حالش اشانیزدگ ذوق! دهندیم اطالع باشگاه تیسا

 تا انگار. گرفت اشخنده. خورد زنگ بارنیا لشیموبا و کرد

! شدیم شروع کارشان و دندیفهمیم همه داشتیبرم را یگوش

 ! شد بهتر حالش و دیشن را مهسا یصدا

 شد؟ تموم شگاهیآرا ؟ییکجا برم؟ قربونت یچطور_

 :گفت لبخند با و کرد یباز به شروع زیم یرو یچوب قندان با

 دن؟یچ رو عقد سفره! محمدم با االن! آره_

 :گفت ذوق با مهسا

 ! میرم شده خوشگل قدر چه ینیبب یایب دیبا فقط! شد تموم آره_

 یاههیپا با دیسف و یانقره یبایز یسفره آن تصور از میمر دل

 عفض دشیسف لباس یوت مهسا تصور از و دیتپ شیانهیآ و بلند

 ! زدیم حلقه شیهاچشم یتو اشک داشت. کرد

 ! شب فردا رسهینم تو یخوشگل به که باشه یچ هر_

 :دیخند نیریش مهسا

! دید اومد حسن یوقت بود یخال جات میمر یوا! بعله که اون_

 ! عاشقشم که بود شده یمدل اون چشاش
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 . کرد یدلچسب یخنده او ذوق از میمر

 !االن اونجا امیب پاشم کنم ول ویچ همه تا بگو قدرنیا حاال_

 ! اردتیم االن ادیم گفت محمد! گهید ایب خب_

 ...میدار کار یلیخ امشب! امیم_

 و شد ترقیعم لبخندش گفتنش، جان مهسا و حسن یصدا با

 با یصندل دو. یصندل کی نه اما. رفت عقب مجاورش یصندل

 یرو لبخند... یول دبو محمد. دیچرخ خوب یحال با چشمش! هم

. ردکیم نگاهش یدلتنگ با که یریمن با بود محمد. دیخشک لبش

 :دیچیپ گوشش تو مهسا یصدا

 

 

 

 زودتر خدا رو تو! گل دسته واسه برم دیبا انگار... جونم میمر_

 االن ،یبود شهیهم که بس از یول هاخوبه یچ همه... نجایا ایب

 و کس یهمه... یامیدن همه... که یستین خواهر. شدم پررو

 ...عاشقتم خدا به... کارم

 کنارش. بود مانده ریمن اشک از پر یهاچشم یتو میمر نگاه

 میمر سکوت. دهیشن را مهسا یصدا یخوب به که بود معلوم

 داغ   شیهاچشم و صورت. زد پلک. دیبگو ییالو مهسا شد باعث

 :نشود متوجه که بدهد یجور کرد یسع را مهسا جواب. بود داغ

 !رسمیم منم! کن تموم کاراتو برو! زمیعز منم_
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 یمحکم یبوسه یگوش پشت از و گفت یمحکم چشم مهسا

 یرو را نگاه دو ینیسنگ. شد قطع تماس و فرستاد شیبرا

 دهیچ زیم یرو چاکلتهات و کیک سفارش و کرد حس صورتش

 از شیصدا. آمد حرف به آرام ریمن اما نگفت یزیچ محمد. شد

 .بود ترفیضع دش،ید که یلقب بار

 ! یجور هی نمتیبب که محمدآقا به کردم اصرار من_

 ریمن یهادست یتو کشدست هنوز! مقابلش بود ساکت میمر باز

 یحت. گذاشت میمر سمت را یمخمل کوچک یبسته دو. بود

 .ردیبگ را او دست تا بردینم شیپ را شیهادست

 ! آغوشش و لمس بود ممنوعه یامنطقه انگار

 نبودم، که ییسالها نیا تموم مث... خوبو یروزا نیا خوامینم_

 نایا دیشا یعنی...  خواستم فقط یول کنم زهر بهتون بودنم با حاال

 تونستمن... یول نیفتیب من ادی نیبخوا که باشه اون از ترارزشیب

 ... نشد قسم باباتون روح به... امین

 اشجمله ته که یهق و او قسم از کردند شیر انگار را میمر دل

 دوباره ریمن و بود هاجعبه به چشمش. نشست شیهاحرف به

 :گفت

 جون هب اما میمر کبابم نداشتنتون و داشتن حسرت تو رم؛ینم تا_

 ...گهید قسم جفتتون

 رها را اشجمله ریمن مخالف، سمت   میمر صورت دنیچرخ با

 به هم وا گاهن که کرد نگاه را محمد. ندیبنش شتریب نتوانست. کرد

 :گفت ترآرام فقط و شد بلند... نبود ماندنش یجا. بود میمر
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 !باشه پناهتون و پشت خدا_

 محمد. دیچک میمر چشم از اشک یقطره. دیچرخ در سمت و

 سمت   میمر. داد هیتک عقب و برد گردنش پشت دست دو کالفه

 یتو غیت مثل یمخمل یهاجعبه و برگشت ریمن یخال یجا

 ار اشانیکی و برد شیپ را اشکرده خی دست. فتر فرو چشمش

 که بود ییهاپالک همان مشابه. شد کنده جا از قلبش. کرد باز

 ریزنج به متصل خودشان اسم. انداختیم گردنشان یبچگ یتو

 آرام گفتن میمر با. رشیز دار نینگ زیر یهاشکوفه با بود

 و بود بلند شیهاقدم. شد بلند و کرد رها را پالک و جعبه محمد،

 یتو از. برنداشت را لشیموبا و فیک یحت. تنگ شیهانفس

 نارک ریمن دید شد، پاساژ در کینزد یوقت و دیدو نییپا هاپلهراه

 یادرختچه پشت. نشسته پاساژ یجلو کوچک  یهاباغچه از یکی

. بود انیم در یکی شیهانفس! دشید یخوب به اما بود ینییتز

 کردیم هیگر داشت ریمن. رفت سمتش یول کردیم درد شیپاها

 ناباور ییهاچشم و سیخ یصورت با! دشید و دیرس کنارش که

 یسکو یرو کنارش و داد قورت را بغضش میمر. زد زل بهش

 میمر نگاه یول بود رهیخ بهش هنوز ریمن. نشست باغچه یسنگ

 فتهگ مهسا. بودشان پوشانده اهیس کشدست که بود او یهادست به

 یطیشرا هر در. بود حساس ظاهرش به شهیهم او! تهسوخ بود

! زدیم برق اشدهیکش سوهان یهاناخن و بود زیتم و عطرخوش

 ساکت یول شیبرا زدیم بال بال داشت ریمن. گرفت را دستش

 و دیکش رونیب او دست یتو از را هاکشدست میمر. بود

 آن از یزیچ. شد تار و رهیت مقابلش ایدن کرد حس دفعهکی
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 جز بود نمانده یباق دهیکش یهاناخن و بایز یهادست

 هک ریمن. شده جمع و اهیس یگوشت و پوست و کج ییهااستخوان

 . دیچک زن دست یرو میمر اشک یقطره زد، هیگر ریز

 اب یحت شدم ندار یچیه... برم قربونت رفت شماها با میچ همه_

 ... ایدن مال

 رها را او یهاتدس. شکسته یبغض از شد جمع میمر صورت

 بغلش محکم ریمن. گرفت آغوشش در دادن، جواب یجا و کرد

 و دیبوس چندبار را صورتش و سر! زدهحسرت و ناباور. کرد

 دست و گرفت فاصله ازش یکم میمر. رفت اشصدقه قربان

 :او صورت یهااشک یرو دیکش

... گردونهبرش بهم خدا اگه که... مامان بودمت کرده محمد نذر_

 ... برگردونم بهت هاتو بچه ،یبخوا خودت اگه...  ممن

 الکپ با نشست باغچه گرید سمت محمد. کرد بغلش ریمن بارنیا

 رقب میمر اسم ریز د،یسف یهاشکوفه. بود دستش یتو که یاسم

 وقت چیه میمر. زدیم زنگ گوشش یتو شیهاحرف. زدیم

 حرف نبود خوش حالش که ییروزها مورد در نخواست دلش

 اما. کرد یخال شانه و رفت طفره دیبگو خواست بار هر. بزند

 ! کرده ینذر نیچن که گذرانده یلحظات چه که دیفهمیم حاال
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 و ندیبب و ببخشد را مادرش مهسا خاطر به توانستینم یحت او

 یزهایچ یلیخ از او خاطر به یول بود گذشت با او ذات... حاال

 ی  انب دیشا یحت! شدینم خبردار اصال دیشا و گذشت یم هم گرید

 لحظات در میمر یصدا دنیشن و هم با پسربچه آن و پدرش آمدن

 با که یوارید خصوصا. بود او نذر نیهم احتضار، هیشب تلخ

 کردیم حس حاال و بود گنگ که ییصدا و پدرش خواهش

 خاطر به هم، شد دهیکش پسرک آن یجلو ، فهمدیم را مفهومش

 به پالک! بود بخشش سر از میمر نذر یاصد صدا،... بود او

 . دیچسب شیهالب

*** 

 

 یچراغان اطیح یتو هنوز زمستان سوز یول بود نیفرورد لیاوا

 گفته خودش مهسا. کردیم یینماقدرت یعلحاج یخانه یشده

 زند،ب یخوب دکور باشد بلد تا بدهند یکس دست را آنجا اگر بود

 یعلحاج. شودیم باتریز یتفایتشر یهاسالن و باغ هزاران از

 با یحت ،یچنانآن مسائل یتو زشیت و یجد اخالق وجود با هم

 ادامب بود گفته حسن به فقط و نکرد مخالفت او یخواسته کی

 دح در مهسا البته. ندیبنش دلش به غم دخترک و بماند جا یزیچ

 پاش و ختیر دینگو یکس یحت که یجور. کردیم خرج خودش

 ترتمام چه هر ییبایز به و معقول ینهیهز با زیچ همه! اضافه

 ! شد اجرا و انتخاب
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 میمر به مهنا یحت و محمد حواس یهمه مقدمات تمام طول در

 او رفتار یتو حسرت یحت ای حسادت از یرد نندیبب که بود

 ادرم واقعا انگار دندیفهم گذشت، شتریب چه هر اما نه ای نندیبیم

 حال شدن   بهتر دنبال فقط که خواهرش مهساست،نه یواقع

 یغصه بخواهد که دندیدینم ازش هم کدر نگاه کی یحت اوست،

 شانیبرا گاهشیجا قدرآن کم مدت آن طول در. بخورد را یزیچ

 با داشت دوست رفت،یم جا هر نیریش که بود کرده رییتغ

 آوردن دست به شتریب یبرا دیدیم چه هر ای ببردش خودش

 و محمد یخنده یصدا که یجور. دیخریم شیبرا یفور دلش،

 و بلند لباس مگر؟ است خبر چه که درآورد هم را مهنا اعتراض

 یهیهد دوختش تا پارچه از هم شبشآن دوخت خوش

 ! بود مادرشوهرش

 انگار د،یدیم را مهسا خوش سر و یواقع یهاخنده یوقت شبآن

 عقد یسفره سر ریمن یوقت خصوصا. دیتپیم ترآرام قلبش

 کردندیم فکر که بود بهشان یاعده متعجب نگاه. شد حاضر

 ییهاکشدست و مرتب یظاهر با بودنش یول ندارند مادر هاآن

 ود،ب تنشان یرو بود سالها که یزخم به یکم دستش، یتو دیسف

 نجش انیپا تا و برود دیبا که گفت هم عقد از بعد. گذاشت مرهم

 هب و است زنده که بودند رفتهیپذ دخترها که نیهم انگار. نماند

 خودش. بود بس شیبرا دادند، نشان خوش یرو دنشید

 خاطر به میمر گذشت یمعجزه از هم را نیهم دانستیم

 یحت او، تیرضا بدون   نبود حاضر هم مهسا و دارد شوهرش
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 یترشیب زمان دیبا دیشا. برود دنشید به اشیباطن لیم برخالف

 ...و باشد دخترانش یخانه همانیم را یشام بتواند تا گذشتیم

 یگوشه را اشیفرنگ عروس و داد تیرضا را شبآن حسن

 بهش محمد که را ینیماش و گذاشت یعلحاج یخانه اطیح

 یبرا یهمگ مراسم اتمام از بعد و کوچه یتو. زد گل داد شنهادیپ

 کوچه چند خودشان، یخانه یراه تا ستادندیا اشانبدرقه

 یتو را بغض میمر. شوند نوساز یهاآپارتمان انیم تر،طرفآن

 محکم را قلبش و بهش زد لبخند فقط یول دیدیم مهسا یهاچشم

 سر از خواستینم یحت شب آن. داشت نگه مشتش یتو

 گرید حاال! کردن هیگر بود بس شانیبرا. زدیبر اشک یخوشحال

 یصدا و افتاد راه نیماش! دادیم نشان خوش یرو داشت آرامش

 آرزو و بست چشم. دیشن را یعلحاج توسط سرشان پشت یعاد

 امشبش یهاخنده ریمس از نکند هوس یالحظه یحت مهسا کرد

 محمد و کرد باز چشم اش،شانه یرو یکت افتادن با. برگردد

 :زد لبخند

 ! کرده خی دماغت_

 ...پهلوت_

 .چسباند خودش به را او و انداخت شیهاشانه دور دست محمد

 !گرمه گرم  ... یرونیب و یدرون یاعضا کل و قلب و هلوپ نمیا_

 اما برود داخل نداشت دوست میمر. برگشتند اطیح یتو هم با

 چند هر. بود سرما یتو تنش راهنیپ کی همان و محمد نگران

 کممح را شیپهلو دنش،یپوش لباس از قبل بود کرده عادت خودش
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 هامادر هیشب او به شیهایدگیرس! نرسد بهش ییسرما تا ببندد

 داده شکوفه که یبیس درخت کنار محمد! بود پسرکشان یبرا

 :گفت لبخند با میمر و ستادیا بود،

 !محمده مال درخت نیا گهیم خانم عصمت_

 درخت یبایز یشکوفه یرو را انگشتش و کرد بلند دست محمد

 :دیکش

 !کاشته خودش! منه سن هم. آره_

 ! محمد داره دوستت یلیخ_

 :گفت خنده با و برگشت متشس محمد نگاه

 ! هکن سیسرو دهنمو بدبخت حسن   اندازه نتونست فقط. دونمیم_

 ...که گوشش تو زد نیهمچ خاطرت به_

 از یکی یرو و گرفت گاز را لبش میمر. خورد جا محمد

 :گفت آرام و شد کشینزد محمد. نشست همانجا هایصندل

 حسن تا گرفته تو از! نزد حرف یشکیه یول شدن یشاک همه_

 ...و مامان و

 :گفت آرام و کرد نگاه بهش میمر

 میکن گله یچ از. گرفت شفا شدنت بلند و درمونت با دردا همه_

 ؟یبود یحال چه یدونیم آخه؟
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 حالش و عادیم از. فتنیب دردسر به همه قدرنیا خواستمینم_

 فتمیب ادشی وقت هر...  و دیحم و عموم مردن   هوی...  تا گرفته

 !ادیم بدم خودم از

 با و بره لو نیزر مث یکی شد باعث انیجر به تیلگیبدپ اما_

 ! ادیب رونیب افتاده توش که یچاه از نتونه لیوک تا چند

 !شرفیب... رفت در که خوردهخون یکی اون_

 نفرت و خشم از پر قدرآن شد،یم رضا از حرف وقت هر محمد

 اشزنده بار نیا تد،فیب دستش به اگر شدندیم مطمئن که بود

 ...اما گذاردینم

 ... جونم ییدا_

 :شد بلند لبخند با میمر عاد،یم شدن کینزد با

 کنده، خودش که یچاه ته یروز هی اونم باالخره! نکن فکرشو_

 ...عادیم نمیا! شهیم دفن

 را شیهالباس. رفت محمد سمت و کرد میمر به ینگاه عادیم

 هشد بلند یکم فرش یموها وبارهد. بود کرده ست محمد با انگار

 یکم بچه که کند بغلش شد خم محمد! کردیم ترشبانمک و بود

 :دیکش کنار را خودش

 !نکن بغلم! کنهیم درد زخمات جا هنوز_
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 به محکم را او و نشست پا یرو. شیبرا رفت ضعف محمد دل

 :گفت و دیبوس را او صورت عادیم. فشرد اشنهیس

 فکر... اومدم من... تو یایب که دنبالت ادیب خواستیم بابام_

 ! هن ای ترسمیم یکیتار از نهیبب که کنهیم نگا داره االن کنمم

. دیخوابینم ییتنها به و یکیتار یتو عادیم ان،یجر آن بعد از

 تنش از ترس زهر تا کنند مدارا باهاش دیبا گفتیم مشاورش

 از تریساع و ترباهوش خودش یعنی حرفش نیا و برود رونیب

 :گفت و رفت جلو میمر. کنند فکر بهش اشخانواده که است آن

.. .که نداره یبیع! ترسنیم ییزایچ هی از ییوقتا هی آدما یهمه_

 !دیترسیم یکیتار از بود بچه مهسام

 !یترسینم که شما_

 :زد لبخند میمر

 کردم یسع یول دمیترس زایچ یلیخ از! چرا وقتا یبعض منم_

 !یقهرمان که! تو مث.. .بجنگم باهاش

 هزیانگ بهش قهرمان یکلمه انگار! شد ترپررنگ عادیم لبخند

 را او صورت بارنیا. کند تالش هانیا از شیب خودش تا دادیم

 :گفت و دیبوس هم

 م؟یبر هم با ای تو برم من_

 !نینکن خی جونت ییدا و تو که میریم هم با_

 خنده با او که کرد نگاه را محمد بعد و ماند او کت به عادیم نگاه

 :داد باال ابرو
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 !ما گهید میقهرمان_

 قیعم عشق به میمر نگاه. گرفت را دستش محمد و دیخند عادیم

 دنبال وجودش در که انگار. داشت فرق حاال عادیم به او

 هیشب... پدرش یهاخاطره هیشب. گشتیم گرید یاخاطره

 دیشا ای و فکر در غرق   و دیکشیم بو را اشهیچف که یالحظه

 !...شدیم ایرو

 را او کت میمر شد، جدا محمد از یورود درگاه یتو عادیم یوقت

 کشینزد و گرفت او دست با را کت محمد یول گرفت سمتش

 :شد

 !بگم بهت دیبا که اسمونده جا یحرفا ته یزیچ هی_

 :گفت آرام محمد و او یهاچشم یتو زد دودو میمر نگاه

 . ..برام یستین عشق_

 اششانه یرو دوباره را کت و شد کینزد بهش مکث با

 :برگرداند

 ! برام یبود معجزه_

 یبرا و بشکند دیترسیم که بود یریگلوگ بغض از میمر سکوت

 محمد یول نداشت رفتنش آغوش در جز به یراه کردنش مهار

 :کرد راحت را کارش

 !سقاخونه؟ میبر_
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 در ماندن گرید! دخور تکان سرش! شد چلچراغ میمر یهاچشم

 با بود گرید یخلوت در خوبشان حال... نداشت دهیفا جمع

 ... روشن ییهاشمع

 

 

 

  

 

 

 یبرا که کردیم چک را لشیمیا داشت و بود تاپلپ یتو سرش

 شش نیا یتو آنقدر. برود گمرک به خودش آخر یبارها گرفتن

. ندک هیته خواهدیم که را آنچه توانست تا بود شده سرگردان ماه

 دایپ ییآشنا و راه اگر و بود ماتیتحر یتو هادستگاه اکثر

 مه یبعض یبرا. بخرد را قطعه کی یحت توانستینم کردینم

 هکرد شانیروو ریز یحساب که یداخل یهاتیفیک از شد مجبور

 ابسهر قیطر از کندیم یسع بود گفته دیس. کند استفاده بود

 یول برسد خواهدیم دلش نچهآ به بتواند او بلکه کند، دایپ یراه

 شگاهبا عاقبت و ندازدیب ینگاه هم یداخل یکاالها به که ستین بد

! دتریجد یول یخارج و یداخل لیوسا از یبیترک شدیم داشت

 از. دیکش گردنش پشت را دستش دو و کرد ارسال را لیمیا

 گرید ماه کی د،یرسیم سروقت هادستگاه اگر. بود یراض جهینت

 یبرخ بار نیا چند هر. کند افتتاح را ومیآکوار دوباره توانستیم
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 یهاباکس و مخزن یول نبود رنگارنگ یهایماه انواع از

 خواستیم باز. بودند شده هیتعب قبلشان یجا سر یاشهیش

 به چشمش. ندیبب را زدنشان بال و بخرد یکی یکی را هایماه

 گرید لیوسا یکل و سنگ و شهیش با ییدوتا که عادیم ومیآکوار

 شیاشهیش یبدنه به یدست و زد لبخند. افتاد بودند کرده درست

 توانستیم... ندارد معنا کی و بعد کی فقط عشق... دیکش

 را  او حال که نیهم... رابطه هزاران در و باشد شکل هزاران

 انگار جان،یه پر و جسور و حرف پر قدر همان د،یدیم خوب

 مثل درست... آرامش از پر! دزیم بهش ییبایز لبخند ایدن

 هم با یادیز حرف. نشستیم پدرش قبر کنار که یمواقع

 !دادیم عشق طعم لبخندش یول زدندینم

 ! هاگرمه یحساب سرت_

 به یشمعدان او و کرد بلند سر متعجب م،یمر یصدا دنیشن با

 یصندل و زد کنار را تاپلپ محمد. رفت داخل لبخند با و بغل

 :دیکش زیم رکنا شیبرا را

  ؟یبود کجا_

 او دست کنار و زیم یرو را یشمعدان کوچک گلدان میمر

 آن یتو خودش بود معلوم و بود نیآتش قرمز شیهاگل. گذاشت

 ! کاشته یسنگ گلدان

 باشگاه تو آوردم نمیا! حسن و مهسا با رونیب بعدم خونه اول_

 هچ یول شده زییپا نکهیا با نیبب! باشه بهش شهیهم چشممون

 !داد گل یفور
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 :داد تکان یسر و دیکش گلدان به دست محمد

 رفتن؟ ای روننیب هابچه! چقدر هست خوشگلم_

 هیکت یصندل یپشت به و گرفت بغل را شیهادست ،ینچ با میمر

 :داد

 کار دمید. شد ییهوی. کرده دعوتمون خانم عصمت امشب_

 مهسام و نحس یول! شتهیپ ثمیم کردم فکر! شتیپ امیب گفتم ندارم،

 دیخر کمم هی. دنبالم اومدن گهید نجان،یا راه تو که زدن زنگ

 !میکرد

 !چایپ لقمه سراغ یرفتیم سرم هی ؟یدیخر یچ. خوب چه_

 :کرد نگاهش چپ چپ میمر

 حسن؟ با_

 :زد خنده ریز محمد

! توئه یآبج به دنگ شیش دهیند زن بدبخت اون حواس بابا_

  داره؟ تو دایخر به کایچ

 !دهید زن تو الح به خوش_

 اون! معلومه میدگیند زن خلوت تو من! رینگ افهیق! حاال خب_

 ! تابلوئه قرمز، چراغ نهویع رهیم جا هر کال

 نیب را دستش دو خنده با محمد که بود کج میمر نگاه هنوز

 :شد خم سمتش یکم و گذاشت شیزانوها

 !میبر هم با االن اصال پاشو_
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 :کرد نگاهش متعجب میمر

 ! کن یخودیب خرج کم! ایهست یبده تو خرخره تا محمد_

 !نهیرحسیام مادر واسه ه؟یچ یخودیب خرج_

 ! کن خرج مادرش واسه بعد ادیب نتیرحسیام بذار تو_

 هب یالتماس چنان با. گرفت را مچش محمد که شود بلند خواست

 میمر دل بند که" خوادیم بچه دلم" گفت و کرد نگاه شیهاچشم

. دیکش او صورت به دست و داد قورت را انشده آب. شد پاره

 یداص! بردش رونیب لبخند با. گرفت را دستش و شد بلند بعد

 لیتردم یرو مهسا دید و دیکش یسرک. آمدیم روشن یدستگاه

 پشت و رفت جلو. زندیم را ماتشیتنظ یدکمه حسن و است

 المس خنده با مهسا و برگشت گرد چشم با حسن. دیکوب او کتف

 :دیمال را کتفش پشت حسن. دکر

 ته؟یچ! باو شد کنده مقلوه_

 !سامه جلو یکن استفاده یبلد مثال که حاال بره شیند جا هی به_

 :کرد گشاد چشم حسن

 مگه؟ نکردم! روحت تو تف_

. کرد را مهسا مراعات اما دیبگو یزیچ خواست و دیخند محمد

 یتو داشت. بردش گرید سمت و انداخت او گردن دور دست

 خورد شکمش یتو حسن محکم مشت که گفتیم یزیچ گوشش

 آمد ادشی گرفت، را شیپهلو محمد که بعد! داد هولش یکنار و

 شیرو و ریز و گفتن یور یدر به کرد شروع. است ناقص که
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 غش غش د،یچیپ شکمش در که یدرد وجود با محمد. کردن

 ! بود رفته مخش یرو یحساب و دیخندیم

 !بود ومیآکوار کنار   که رفت میرم سمت خنده با مهسا

 یزیچ هی باز یول هاگهیم بهش یچ گهیم خونه، ادیم شب_

 ! شهینم شب روزشون نکنن خورد و زد! زندشیم گهیم

 یتو یهاامیپ و کرد ومیآکوار یهابرق به ینگاه خنده با میمر

 اننیاطم با بود، ومیآکوار یکننده میتنظ طرف از که را یگوش

 ! نکند یکارخراب هک کرد چک

 حسن مثل محمد نه شه،یم محمد مثل حسن نه بگذره، صدسالم_

 !بسه نمیهم! باشن یجون جون قیرف هم با بلدن فقط! محجوب

 

 

  

 

 

 دبلن آب شیف شیف یصدا مخزن، به متصل یادکمه زدن از بعد

 سربه از هنوز که محمد و آب آغوش در زدند چرخ هاحباب. شد

 و انسمتش برگشت متعجب بود، نشده ریس سنح با گذاشتن سر

 بود، که ییجاهمان و شد وصل بهش برق انگار دفعهکی

 یبرا هاباکس از یکی یتو داشت یکوچک یمور. زد خشکش

 ایرو هیشب شتریب را آن شیباال یآب نور. زدیم چرخ خودش
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 او دست از یحساب کفرش شیپ هیثان چند تا که حسن! بود کرده

 در

 همه انگار او، واکنش دنید با داد،یم فحشش داشت و بود آمده

 یمور. رفت ومیآکوار سمت محمد و زد لبخند. رفت ادشی زیچ

 شهیش سرد یبدنه یرو دست محمد و زدیم چرخ خودش یبرا

 اباورن. نداشت یقبل یمور با یفرق چیه. کرد شیتماشا و گذاشت

 :گفت

 شما؟ نیکرد دایپ کجا از نویا_

 :انداخت بغبغ به یباد حسن

 یول بود سنگ ریز... دادا؟ باز یگرفت کم دس اوساتو_

 خوامایم نیهم نهویع گفتم دادم عکس نمونه تازه!... دمشیجور

 !گفتم فروشندهه به! کنمیم راستت و چپ وگرنه

 :میمر به زد اشاره ابرو با او و برگشت حسن سمت محمد

 بخواد ونج میگفت کرد،مام امر! بود مونیآبج پختدس البت_

  االن؟ حله! گهید

 میمر سمت. خورد تکان جانیه شدت از محمد یگلو بکیس

 :کردیم نگاهش داشت لبخند با که برگشت

 شد؟یم! شدینم یمور بدون که ومیآکوار_

 ! شدینم یزندگ تو بدون منم یزندگ_
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 همان خواستیم انگار که محکم قدرآن. گرفت بغلش و گفت

 جسمش فقط که انگار! اوست تن در مه روحش کند ثابت لحظه

 ! مانده جدا

 کرد،یم نگاهشان بغض با که مهسا حسن، گفتن" یه که ا" با

 . رفت سرش پشت و گرفت اشخنده

 تو؟ یریم کجا_

 :گفت و رفت بود، آمده رونیب ازش محمد که یاتاق یتو حسن

 المروتو نیا رو هیبق گهینم! خو پاس سنگ روش کهیمرت_

 ! ندارن

 شیرو روبه نهیس به دست و داد هیتک زیم لب خنده با سامه

 را دستش تا انداخت خنده به را حسن معنادارش نگاه. ستادیا

 !بکشدش خودش سمت و ردیبگ

 ...جدت سر نیبش! نکن گاین گهید جوریا تو_

 حسن یوقت. نشست او یگونه یرو اشبوسه و دیخند مهسا

 گلدان به یاارهاش و ختیر هم به را شیموها کرد، نگاهش

 :کرد یشمعدان

 ه؟یچ یدونیم نیا هیقض_

 مگه؟ داره هیقض! گهید گلدونه_

 آرام و برد او گوش کنار سر. شد خم مکث و لبخند با مهسا سر

 هب شده قرار و است میمر فیک یتو هنوز که زد حرف یتست از
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 با و شد گرد حسن یهاچشم! دیبگو را شدنش پدر انیجر محمد

 :کرد هشنگا یخوشحال

 ؟یگیم راس یلیوک هللا_

 :دیخند مهسا

 ... خدا به آره_

 :دیپر جا از حسن

 ...دادا... ممد_

 :داشت نگهش محکم ینیه با مهسا

  ؟یکشیم هوار چرا... بهش نگفته میمر گمیم! ... ااا_

 :دیکوب هم به را دستش دو یخوشحال با حسن

 ! ناموسا گردهیبرنم و فضا رفته بفهمه،_

 :گفت خنده اب مهسا

 ! میگردیبرم رون،یب اومد فضا از. میبر ما ایب پس خب_

 :دیچسب را او دست حسن

 آخ... مریبگ یزیچ یاینیریش یقوط  یکیک هی من میبر... میبر_

 !توله نیا به جون

 :کرد گرد چشم مهسا

 !!!حسن_

 ! تو جون به ذوقم خر که ایب... عشق یعنی توله_
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 حسن که یدر از و انداخت اششانه یرو را فشیک خنده با مهسا

 ....رفتند رونیب بود، گفته

 ار ایدن که یکس مثل محمد که بود نشده تمام حرفش هنوز میمر

 پرچم کی مثل... کرد بلندش آغوشش در باشد، کرده فتح

! عشق طواف به بود افتاده دیخورش انگار! چرخاندش... یروزیپ

 سره سر کمان نیرنگ قوس یرو انش،یم محبت و دیپاشیم نور

 طخ پشت یقیدقا دیس. دینشن را لشیموبا یصدا... کردیم یباز

 ارض یهایابیرد از یاکننده دلگرم و خوش خبر تا بود منتظرش

 که بود محضش یخوشبخت یفضا در آنقدر او و بدهد بهش

 که خوب!... دیایب رونیب حالش از یالحظه یحت خواستینم

 یحاج. نبود ادیز غم از هاتال یصدا بار نیا دادند،یم گوش

 ... خواندیم آواز شانیبرا عشق با داشت زییپا در روزیف

 

 

 یزندگ در تردست کی کدام هر هاآدم و است شعبده مکان ایدن

 یبرا یخرگوش کاله کی از شودیم یگاه! گرانید و خودشان

... داد قفس از یآزاد دینو یکبوتر به یگاه و درآورد یسرگرم

 جنسش که جادو ییطال کیبار چوب آن چرخاندن زمان دیبا فقط

 فاجعه تواندیم یتردست! نماند غافل آدمهاست، میتصم و ذات در

 خود دست در یتردست چوب... ندیافریب معجزه ای کند

 ....هاستانسان
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 .انیپا

  ماهآبان

 یمحمد الناز

 

 

 

 

 

 


